سلطة الشعب

حتت الهجوم 2021
تقرير مبني عىل معطيات سيفيكوس مونيتور

الشعب
سلطة
حتت الهجوم 2021

تقرير مبني عىل معطيات سيفيكوس مونيتور

شكر وتقدير
بحثي مستمر بني تحالف املجتمع املدين العاملي سيفيكوس وأكرث من  02منظمة بحثية رشيكة ساهمت مبعظم البيانات التي يستند إليها هذا التقرير .وميكن االطالع عىل قامئة كاملة لرشكائنا هنا
سيفيكوس مونيتور هو تعاو ٌن ٌّ
ويعرِب فريق سيفيكوس مونيتور عن امتنانه العميق لخربة وتوجيهات اللجنة االستشارية التي راجعت كافة التغيريات املق َرتحة يف التقييامت وق ّدمت التوجيه واملشورة بوجه عام .وأما األعضاء الحاليون يف اللجنة االستشارية فهم :سلوى عبد الواحد،
وغايون بايك ،ومرييام هرينانديز ،وهانا فورسرت ،وخو ينغ هوي ،وآنا ماريا باالسيوس ،وشارق صديقي ،والدكتور شايالندرا سينغ ،ومرياي توشيمينينا ،وسيلك فايفر.
فريق البحث يف سيفيكوس مونيتور :ماريانا بياللبا باريتو ،جوزيف بنديكت ،وديبورا لياو ،وسيلفيا مباتارو ،وآريت ناريس ،وإيني فان سيفرين ،وجولييتا زوربريغ.
املحرر :أندرو فريمني
التحرير/التدقيق اللغوي :مارغريت فيش
التصميم والتخطيط :دييغو لوبيز ،وأالن زارد ،وماثيو ريدينغ سميث
فريق سيفيكوس :كغاالليلو غايبي ،وكورنيليوس هانانغ ،وتور هودينفيلد ،وديفيد كود ،وتانيا لوبوانا ،وماويثو نكولومبا ،وبول موليندوا ،وليزا ماجومدار ،وغاياين مارتريوسيان ،وإناس بوساديال ،وسيلفيا بويرتو أبوي ،ومانديب تيوانا ،وإيزابيل روزاليس،
وسيباهيل زوما.
املعب عنها هي آراء األمانة العامة لسيفيكوس وال تعكس بالرضورة وجهات نظر رشكاء البحث يف سيفيكوس مونيتور.
هذا العمل ُمر َّخص مبوجب رخصة املشاع اإلبداعي نَسب املص َّنف  -الرتخيص باملثل  0.4دويل .اآلراء َّ
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املنهجية
املنهجية

بيانات إحصائية
القيود املفروضة عىل الفضاء املدين:
كوفيدـ 19أو قطاع األعامل كام
العادة؟
أوجه التشابه واالختالف بني
األقاليم
أزمة متفاوتة :النساء يف الخطوط
األمامية
تطورات إيجابية
أفريقيا

تقييم شاملٍ لظروف عمل املجتمع املدين داخل البلدان خالل فرتة
يهدف سيفيكوس مونيتور إىل تقديم ٍ
معينة .ويحلل الفضاء املدين باعتباره يقوم عىل احرتام حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبري
يف السياسة والقانون واملامرسة ،وتح ّمل الدولة مسؤولية حامية هذه الحقوق األساسية.
ويف محاول ٍة لتحديد هذه الديناميات عىل الصعيد العاملي ،انخرطت أكرث من  20منظمة ذات خربة بحثية
من أنحاء العامل يف جهود سيفيكوس مونيتور بهدف تقديم قاعدة البيانات الالزمة للعمل عىل تعزيز
الفضاء املدين.
ٍ
معلومات
وتضم املستجدات املتعلقة بالفضاء املدين التي يقدمها رشكاء البحث يف سيفيكوس مونيتور
نوعية ورسدية عن حالة املجتمع املدين يف البلد املعني .وتنبني املعلومات النوعية عىل مجموعة من
األسئلة التوجيهية وت ُجمع بيانات النتائج من جملة من املصادر األساسية والثانوية .ويف كثري من الحاالت،
تصدر أحدث البيانات مبارش ًة من املجتمع املدين بنفسه يف البلد املعني .وأما يف البلدان التي تخلو من
رشكاء البحوث ،فيعتمد سيفيكوس مونيتور عىل مجموعة متنوعة من املصادر األخرى الوطنية واإلقليمية
والدولية إلعداد تحليلٍ عن الفضاء املدين.

األمريكتان
أوروبا وآسيا الوسطى
منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا
التوصيات
التصنيف اإلقليمي

حرية
التعبير
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حرية تكوين
اجلمعيات

1يف عام  ،2021أضفنا هونغ كونغ إىل تحليلنا للتصنيف ،بشكلٍ منفصلٍ عن الصني.

ونرش رشكاء البحث ما مجموعه  568مستجدا عن الفضاء املدين ما بني  1ترشين الثاين/نوفمرب 2020
و 31ترشين األول/أكتوبر  ،2021وهو ما اعتمد عليه التحليل الوارد يف هذا التقرير .وفيام يتعلق بالفرتة
املشمولة بالتقييم ،تغطي أحدث البيانات املتعلقة بالفضاء املدين  156بلدا وإقليام.
وإضاف ًة إىل املعلومات النوعية املق َّدمة يف أحدث البيانات عن الفضاء املدين ،يُ ْصدر سيفيكوس مونيتور
تصنيفات للفضاء املدين لـ 197بلدا وإقليام بهدف إجراء مقارنات عىل الصعيد العاملي ورصد االتجاهات
مع مرور الوقت .1ويُص َّنف الفضاء املدين يف كل دول ٍة يف إحدى الفئات -مفتوح أو مق ّيد أو معرقل
أو قمعي أو مغلق -بنا ًء عىل منهجية تجمع بني العديد من مصادر البيانات املتعلقة بحرية تكوين
الجمعيات وحرية التجمع السلمي وحرية التعبري.

مفتوح

واجب الدولة في
حماية

منطقة آسيا واملحيط الهادئ

وبعد ذلك ،يقوم فريق سيفيكوس بالتحقق من أحدث البيانات باعتامد طريقة التثليث والتأكد منها
وتصنيفها .ويساعد نظام التصنيف عىل تصنيف املعلومات الواردة يف أحدث البيانات ويسمح لنا بتحليل
أكرث االنتهاكات والقيود شيوعا والتي تواجهها فئات املجتمع املدين والنشطاء والصحفيون عند الدفاع عن
حقوقهم.

حرية التجمع
السلمي

مق ّيد

معرقل

قمعي

مغلق

وأضفنا هذا العام مؤرشا كميا جديدا لتقييم درجة احرتام حرية التجمع السلمي يف كل ٍ
بلد :مؤرش التجمع
وحل هذا املؤرش محل مؤرش مقياس اإلرهاب السيايس الذي يقيس
السلمي الذي وضعه معه ُد ّ .V-Dem
مستوى اإلرهاب السيايس يف البلد املعني .وعندما ُوضعت منهجية سيفيكوس مونيتور ،اختري باعتباره
رش أكرث دقة يقيس
أفضل مصد ٍر متاح للبيانات لتقييم حرية التجمع السلمي .وأصبح متاحا اآلن مؤ ٌ
القدرة عىل التجمع عل ًنا من الناحية العملية.
ومبا أن سيفيكوس مونيتور يجري مسحا عىل مجموعة متنوعة من املقاييس قبل الوصول إىل تصنيف
الفضاء املدين لبلد ما ،فإن هذا التغيري مل يتسبب يف أي تحوالت ملموسة يف تصنيفاتنا .وكان مقياس
اإلرهاب السيايس إحدى النقاط البيانية الثالث التي شكلت النتائج األساسية ،وهو أحد مصادر تدفق
البيانات الخمسة التي أدت إىل التصنيفات النهائية .ونظرا إىل استخدام مصادر متعددة للوصول إىل
وتحسن استقرا ُر تصنيفات
التصنيفات النهائية ،جرى تجنب االعتامد املفرط عىل أي مصدر محدد للبيانات ّ
سيفيكوس مونيتور واستدامتُها أمام التغريات املنهجية.

أين يعيش سكان العامل؟
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بيانات إحصائية
18.4%

تؤدي منظامت املجتمع املدين واألفراد -النشطاء والصحفيون وغريهم من املدافعني عن حقوق اإلنسان-
دو ًرا جوهريًّا يف الحفاظ عىل الدميقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون .وعندما يتخذ الناس إجرا ًء
ما ،ميكنهم أن يتأكدوا من ضامن الحريات املدنية والدميقراطية واحرتامها .ويحقق النشطاء والجامعات
والحركات يف كثري من األحيان انتصارات كبرية تؤدي إىل تأسيس مجتمعات أكرث دميقراطية ومساواة.
ومع ذلك ،يصبح هذا العمل أصعب كل سنة يف ظل مواصلة الدول وضع القيود عىل فضاء العمل .وارتفع
عدد األشخاص القاطنني يف البلدان التي تفرض قيودا خطرية ،وتعيش اليوم نسبة  88,5يف املائة من سكان
العامل يف بلدان تص َّنف بكونها منغلقة أو قمعية أو معرقلة.
وت ُظهر بيانات سيفيكوس مونيتور صور ًة مثري ًة للقلق تعكس وجود فضاء مقيد بشكل صارم سن ًة تلو
األخرى بالنسبة لكل األشخاص تقريبا ملامرسة الحريات األساسية :يعيش  3,1يف املائة فقط من سكان
العامل يف بلدان تص َّنف بأنها مفتوحة.

معرقل

3.1%
مفتوح

8.3%

مقيد
ّ

44.7%

قمعي

25.4%

مغلق
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استنا ًدا إىل بيانات سكان العامل الصادرة عن البنك الدويل لعام 2020

البلدان حسب فئة التصنيف
مفتوح

املنهجية

مق ّيد

معرقل

قمعي

مغلق

بيانات إحصائية

تغي تصنيف البلدان
ّ
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كوفيدـ 19أو قطاع األعامل كام
العادة؟
أوجه التشابه واالختالف بني
األقاليم

تراجع في التصنيف

39

41

أزمة متفاوتة :النساء يف الخطوط
األمامية
تطورات إيجابية
أفريقيا

49
43
25
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منذ تقريرنا السابق الذي نُرش يف كانون األول/ديسمرب  ،2020شهد الوضع مزي ًدا من الرتاجع :فقد تغريت
بلد ٍ
وتحسن يف ٍ
واحد
تصنيفات الفضاء املدين يف  14بل ًدا مقارنة بالسنة املاضية .وتفاقم الوضع يف  13بل ًدا ّ
فقط.

يشري آخر تحديث لتصنيفات سيفيكوس مونيتور يف ترشين الثاين/نوفمرب  2021إىل مواصلة املجتمع املدين
العمل يف بيئة تزداد عدا ًء .وتُظهر بياناتنا وجود فضاءات مدنية مغلقة يف  25بل ًدا ،وفضاءات قمعية يف
 49بل ًدا ،وفضاءات معرقلة يف  43بل ًدا ،مام يعني تصنيف  117من أصل  197بل ًدا عىل أنها تفرض قيودا
خطرية عىل الفضاء املدين .ويف املقابلُ ،صنف  41بل ًدا عىل أنها ذات فضاء مدين مق ّيد وحصل  39بل ًدا
فقط عىل تصنيف مفتوح.

مق ّيد
مق ّيد
مق ّيد
معرقل
معرقل
معرقل
قمعي
قمعي
قمعي
قمعي
قمعي
مغلق
مغلق

حتسن في التصنيف
مق ّيد
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مفتوح
مفتوح
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مق ّيد
مق ّيد
معرقل
معرقل
معرقل
معرقل
معرقل
قمعي
قمعي

معرقل

بلجيكا
الجمهورية التشيكية
جزر سليامن
بوتسوانا
بولندا
جنوب أفريقيا
هايتي
األردن
مايل
موزمبيق
سنغافورة
بيالروسيا
نيكاراغوا

منغوليا

املنهجية
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القيود املفروضة على الفضاء
املدني :كوفيد 19-أو قطاع
األعمال كما العادة؟
مرت قرابة سنتني عىل بداية انتشار كوفيد ،19-ليغري العامل كام نعرفه .وعىل الرغم من وجود العديد من
التحديات االقتصادية واالجتامعية والسياسية الحالية قبل الجائحة ،إال أنها تفاقمت بسببها.
وقد يبدو أن العامل توقف ،عىل األقل لبعض الوقت ،يف محاول ٍة للحد من انتشار الفريوس .ولكن أصبح من

الواضح بعد ٍ
وقت وجي ٍز أن العديد من الحكومات املستبدة وكذا بعض الحكومات الدميقراطية مل تحرص
وبدل من ذلك ،اغتنمت بعض تلك البلدان
كامل عىل معالجة إحدى أكرب حاالت الطوارئ الصحيةً .
حرصا ً
ً
الفرصة ملواصلة ترسيخ سلطتها ،بإجراء انتخابات مل تكن حر ًة أو نزيه ًة ،ومتديد فرتة الرئاسة وسن القوانني
لتقويض الفضاء عىل املعارضة وتقييده .ويف سياق حالة الطوارئ الصحية ،تواصل تقييد حق الناس يف
التعبري والتجمع السلمي متجاوز ًة ما هو مسموح به مبوجب القانون الدويل ،مبواصلة األمناط القمعية
املوثَّقة يف عام .2020
وبينام وفّرت الجائحة ذريع ًة جديدةً ،تواصل الحكومات استخدام نفس أساليب القمع يف محاوالتها
إليقاف النضال ،وإسكات األصوات املنت ِقدة ،وسحق املعارضة.
تايالند :مظاهرات مناهضة للحكومة يف بانكوك  ،أغسطس ( 2021تصوير )Sirachai Arunrugstichai / Getty Images

كوبا :ضباط رشطة يعتقلون متظاهرا يف هافانا  ،يوليو ( 2021تصوير )Agencia EFEC
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االعتقاالت تتزايد

يُعد احتجاز املتظاهرين واملدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني من أكرث األساليب املوثَّقة خالل الفرتة
املشمولة بالتقرير .ويعد االحتجاز التعسفي انتهاكا صارخا للحرية الشخصية ،ولكن قد تشكل عواقب
االحتجاز التعسفي والتجريم يف سياق الجائحة تهديدا للحياة بسبب تزايد خطر انتشار الفريوس يف
األماكن املغلقة واملزدحمة.
وبينام تتواصل االحتجاجات يف خضم الجائحة العاملية ،كانت السلطات يف العديد من البلدان عازم ًة عىل
تفريق أي شكل من أشكال االحتجاجات ومنعها .ووثّقت سيفيكوس مونيتور العديد من حاالت احتجاز
املتظاهرين عندما كانوا يطالبون بالحقوق األساسية.
ويف بنام ،استخدمت الرشطة القوة املفرطة واحتجزت املتظاهرين الذين طالبوا بتوزيع إعانات التعليم
عدل .ويف كولومبيا ،خرج الناس إىل الشوارع عىل إثر الزيادات يف الرضائب .واحتُجز اآلالف
عىل نح ٍو أكرث ً
كجز ٍء من حمل ٍة قمعي ٍة قاسية ضد املتظاهرين.

واستمر قمع النشطاء البيئيني حتى يف الفرتة التي سبقت قمة املناخ  :26فخالل السنة املاضية ،وثّقنا
حاالت احتجاز املتظاهرين يف عد ٍد من البلدان منها كندا وأملانيا والرنويج والواليات املتحدة األمريكية.
الناس إىل الشوارع ،والسيام يف
وأخرجت أيضا
ُ
الدعوات لتحسني الحكم وإجراء انتخابات حرة وشفافة َ
أفريقيا حيث وثّقنا العديد من حاالت تفريق االحتجاجات وحبس املتظاهرين يف بلدان منها تشاد وغانا
وغينيا والنيجر وأوغندا.
ويف بعض الحاالت ،مل يكن من الرضوري وجود تعبئ ٍة شعبي ٍة لفرض قيو ٍد عىل االحتجاجات .واحتُجز يف
سلمي واح ٌد يحمل الفتة ،عىل النحو املوثّق يف نيكاراغوا وسنغافورة.
بعض األحيان متظاه ٌر
ٌّ
واحتُجز متظاهرون بغض النظر عن مستوى الحرية الذي يعرفه املجتمع املدين .ومع ذلك ،أشارت بياناتنا
إىل أن هذا األمر أحد أبرز األساليب املستخ َدمة بشكل خاص يف البلدان التي ُصنف فضاؤها املدين عىل
موثق يف عد ٍد من البلدان منها جمهورية شامل مقدونيا واململكة املتحدة وفرنسا وغانا
أنه مق ّيد كام هو ٌ
واألرجنتني.
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وكان املدافعون عن حقوق اإلنسان أيضا يف أحيان كثرية هدفا لالحتجاز التعسفي ،رغم دعوات الهيئات
الدولية ومنظامت املجتمع املدين لإلفراج عن املسجونني بسبب نضالهم للحد من احتامالت إصابتهم
بكوفيد .19-وتجاهلت الحكومات عىل نطاقٍ واسعٍ هذه املطالب.

ميامنار :رشطة مكافحة الشغب تعتقل متظاهرين مناهضني لالنقالب  ،فرباير ( 2021تصوير )Hkun Lat / Getty Images

ويف ميامنار ،اعتُقل اآلالف واحتُجزوا بصورة تعسفية وقُتل مئات املتظاهرين منذ االنقالب يف شباط/فرباير
 .2021ويف كوبا التي تستخدم فيها الحكومة االحتجاز بطريق ٍة منهجي ٍة كأسلوب راسخ منذ زمن طويل،
شهد هذا العام حمل ًة قمعي ًة عىل املعارضة ،والسيام ضد أعضاء حركة سان إسيدرو ،وهي تكتّل للفنانني
ينادي بحرية التعبري .وص ّعدت نيكاراغوا سجن املدافعني عن حقوق اإلنسان يف سياق انتخاباتها املزورة
ملنع أية معارضة .وبعد سيطرة طالبان عىل السلطة ،وجد املدافعون عن حقوق اإلنسان يف أفغانستان
أنفسهم أكرث ضعفا مع تزايد االعتداءات .فعىل سبيل املثال ،اعتقلت طالبان موظفًا يف إحدى منظامت
املجتمع املدين التي يوجد مقرها يف كابل وتعرض للرضب املربح .وسجنت فنزويال ،البلد الذي يواجه أزم ًة
ٍ
مساعدات ألكرث
إنساني ًة خطري ًة نتيجة أزمتها السياسية ،عاملني يف املجال اإلنساين كانوا يحاولون تقديم
الناس احتياجا.
ويُحتجز املدافعون عن حقوق اإلنسان غال ًبا يف أكرث البلدان حاج ًة لعملهم :حيث يُصنف الفضاء املدين
باعتباره قمعيا أو مغلقا.
وباملثل ،ت َواصل احتجاز الصحفيني بسبب تقديم تقارير عن قضايا بالغة األهمية بخصوص الحكومة يف
بلدان منها األردن ،حيث اعتُقل صحايف ورسام كاريكاتري بسبب رسم كاريكاتري ينتقد الصفقة األخرية بني
إرسائيل واإلمارات العربية املتحدة ،ويف الصومال .واعتُرب أيضا سوء إدارة حالة املهاجرين والالجئني مسأل ًة
حساس ًة عند بعض الحكومات التي سجنت صحفيني حاولوا إعداد تقارير عنها يف بلدان منها البوسنة
والهرسك واليونان.
واحتُجز صحفيون خالل تغطيتهم االحتجاجات بصورة تعسفية يف العديد من البلدان ،منها األرجنتني
واليونان والهند وبنام وتونس والواليات املتحدة األمريكية.
وصنف أيضا التهدي ُد واملضايقات ،التي تُعترب يف كثري من األحيان أساليب أكرث دها ًء يف القمع ،ضمن أبرز
ُ
خمسة أساليب تستخدمها عاد ًة الحكومات واملجموعات غري الحكومية واألفراد؛ وتشكّل هذه األساليب
خط ًرا إضافيا بحيث متهد الطريق أمام أشكا ٍل أكرث عنفًا للقمع.
ونتيج ًة بشكلٍ جز ٍّيئ للجائحة ،شهدت هذه السنة أيضا انتشار ترشيعات تروم فرض ٍ
مزيد من القيود
خاص ،كانت هناك زيادة كبرية يف القوانني املُقرتحة أو الصادرة أو املُع َّدلة
عىل الحريات املدنية .وبوج ٍه ٍّ
بالهدف املعلن املتمثل يف التصدي للمعلومات املغلوطة؛ وال تتامىش معظم هذه القوانني مع القانون
الدويل لحقوق اإلنسان وت ُستخدم عمليا يف الغالب لتجريم التعبري.

ومع أن الفضاء املدين يواصل تدهوره عامليا ،تُظهر السنوات األخرية أيضا مدى مرونة املجتمع املدين يف
العمل حتى يف السياقات الصعبة ،ورغم كل العقبات استمر املدافعون عن حقوق اإلنسان والنشطاء
واملتظاهرون والصحفيون يف النضال من أجل الحقوق واملطالبة بها.

احتجاز
محتج(ين)
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أوجه التشابه واالختالف بني
األقاليم

نالحظ اتجاهات مشرتكة وبعض االختالفات اإلقليمية عرب املناطق الخمس التي يشملها التحليل .فعىل
ٍ
موثق للفضاء املدين شيوعا يف أفريقيا .ويف األمريكتني،
سبيل املثال ،يُعد احتجاز الصحفيني أكرث
انتهاك ٍ
يُعد تهديد املتظاهرين واحتجازهم أكرث انتهاكني يجري اإلبالغ عنهام عىل نحو متكرر .ويف آسيا واملحيط
الهادئ ،تعد الترشيعات التقييدية أكرث األساليب املوثقة .ويتص ّدر احتجاز املتظاهرين القامئة يف أوروبا
ٍ
انتهاك يبلَّغ عنه عىل نحو متكرر
وآسيا الوسطى .وأما يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،فإن أكرث
هو احتجاز املدافعني عن حقوق اإلنسان.

املنهجية

بيانات إحصائية
القيود املفروضة عىل الفضاء املدين:
كوفيدـ 19أو قطاع األعامل كام
العادة؟
أوجه التشابه واالختالف بني
األقاليم

أزمة متفاوتة :النساء في
اخلطوط األمامية
ٍ
شخص عىل نح ٍو متسا ٍو بالقيود املفروضة عىل الفضاء املدين .وتستمر تقارير سيفيكوس
ال يتأثر كل
مونيتور يف اإلشارة عىل نحو متكرر إىل املجموعات املدافعة عن حقوق املرأة واملدافعات عن حقوق
اإلنسان ،وذلك يف  32يف املائة من املستجدات.

أزمة متفاوتة :النساء يف الخطوط
األمامية

وتضم الوثائق حاالت كانت فيها النساء هدفا النتهاكات تكون يف الغالب ذات طابع جنساين .فعىل
سبيل املثال ،يف ماليزيا ،تعرضت مدافعة بيئية للتهديد ،بطرق منها رسالة رصيحة جنسيا عرب واتساب
تضم ملصقا غري الئق لها ومعلوماتها الشخصية .واستُخدمت أساليب تهديد مامثلة ضد صحفيات يف
لبنان ورصبيا .وإضاف ًة إىل ذلك ،تستهدف االعتداءات يف كثري من األحيان الصحفيات خالل تغطيتهن
االحتجاجات .وواجهت النساء خالل احتجازهن يف كثري من األحيان العنف الجنساين .ويف مرص ،تعرضت
الصحافية املستقلة سالفة مجدي لالعتداء الجسدي والجنيس أثناء احتجازها لدى الرشطة.

منطقة آسيا واملحيط الهادئ

ولكن رغم القيود ،قادت النساء يف كثري من األحيان أبرز االحتجاجات وواصلن املطالبة بحقوقهن .وخالل
السنة املاضية ،ركزت االحتجاجات عىل حقوق املرأة ،مبا يف ذلك االحتجاج ضد العنف الجنساين يف النمسا
وكندا وباكستان ومايل واملكسيك وجنوب أفريقيا ،واالحتجاج من أجل حامية الحقوق اإلنجابية يف بلدان
مثل شييل وكرواتيا والجمهورية الدومينيكية والسلفادور وبولندا والواليات املتحدة األمريكية .وقادت
النساء االحتجاجات املنادية بالعدالة املناخية ،يف بلدان منها السنغال ،وتظاهرت النساء يف أفغانستان
للمطالبة بالحق يف العمل والتعليم يف ظل الحكومة الجديدة التي تقودها طالبان.

تطورات إيجابية
أفريقيا
األمريكتان
أوروبا وآسيا الوسطى
منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا
التوصيات
التصنيف اإلقليمي

وعامليا ،تضم املجموعات األخرى املشار إليها عىل نحو منتظم املثليات واملثليني ومزدوجي امليول الجنسية
ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية وامليول الجنسية وحاميل صفات الجنسني ،والفئات املدافعة
عن حقوق العامل ،والجامعات املدافعة عن الحقوق البيئية ،والشباب.

الفئات األكرث انخراطا يف حوادث
املجتمع املدين
1.النساء
2.الجامعات املدافعة عن الحقوق البيئية
3.الفئات املدافعة عن حقوق العامل
4.املثليات.يني ومزدوجي امليول الجنسية
ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية
وامليول الجنسية وحاميل صفات الجنسني
5.الشباب
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رصدت متابعتنا تطورات أيضا يف ظروف الفضاء املدين .ووثّق سيفيكوس مونيتور العديد من الحاالت
التي عرف فيها الفضا ُء املدين انفتاحا وأحرزت فيها ُ
الدول تقد ًما يف تعزيز احرتامها للحريات األساسية.

ووثّق سيفيكوس مونيتور حاالت دافعت فيها قرارات املحاكم عن الفضاء املدين أو وسعت نطاقه .فعىل
سبيل املثال ،رفضت املحكمة العليا لكولومبيا الربيطانية يف كندا طلبا قدمته رشكة تيل سيدار (Teal
 )Cedarلتوسيع نطاق أمر قضايئ ضد املتظاهرين املحتجني عىل قطع األشجار يف غابة فريي كريك
( ،)Fairy Creekمؤكدة حقهم يف التعبري والتجمع السلمي .ويف تركيا ،ألغت محكم ٌة يف أنقرة الحظر
الذي فرضته رئاسة الجامعة التقنية للرشق األوسط عىل مسرية الفخر التاسعة التي نظمها مجتمع امليم
التابع للجامعة يف الحرم الجامعي يف عام  .2019ويف كوستاريكا ،ص ّدقت املحكمة الدستورية عىل أن
احتجاز أحد الصحفيني كان تعسفيا ألنه عرقل العمل الصحفي.

ويف البوسنة والهرسك ،احتفل النشطاء بانتصا ٍر بار ٍز لحرية التجمع السلمي للمثليات واملثليني ومزدوجي
امليول الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية وامليول الجنسية وحاميل صفات الجنسني
بعدما تحملت حكومة مدينة رساييفو تكاليف اإلجراءات األمنية اإلضافية خالل مسرية الفخر .وهي
سابق ٌة محمود ٌة ألن الترشيعات تنص عىل أن تلك التكاليف يتح ّملها منظمو االحتجاجات ،وهو ما يقوض
الحق يف االحتجاج .وات ُّبع النهج نفسه يف الرنويج ،حيث أُدرِجت تكاليف مسرية فخر أوسلو يف ميزانية
.2022
ونتجت هذه التغيريات اإليجابية عن الجهود املستمرة التي يبذلها املدافعون عن الحقوق ،مام يعزز
الحاجة إىل حامية الفضاء املدين وتعزيزه.

البوسنة والهرسك :انتصار ملنظمي مسرية الفخر  ،حيث تحملت حكومة مدينة رساييفو تكاليف اإلجراءات األمنية اإلضافية (تصوير رويرتز  /دادو روفيتش عرب جالو إمياجيس).

أفريقيا

ملحة عن التصنيفات

ُصنفت ستة بلدان بأنها مغلقة و 24بأنها قمعية و 13بأنها معرقلة من أصل  49بلدا يف أفريقيا .فالفضاء
مفتوح يف الدولتني الجزريتني الرأس األخرض وساو تومي وبرينسيب ،ومق ّي ٌد يف أربعة بلدان .ومنذ
املدين
ٌ
التحديث السابق ،تدهورت تصنيفات الفضاء املدين يف بنني  2وبوتسوانا ومايل وموزمبيق وجنوب أفريقيا.
وعىل الرغم من توثيقنا فرض قيو ٍد خطرية عىل الفضاء املدين يف جنوب أفريقيا عىل مدى سنوات عديدة،
شهد هذا العام استمرار هذا التدهور ،مام دفع البلد إىل تصنيفه يف فئة البلدان املعرقلة .ويرجع سبب
تراجع تصنيف جنوب أفريقيا إىل استخدام القوة املفرطة ضد املتظاهرين ،وتصاعد املضايقات ضد
املدافعني عن حقوق اإلنسان واحتجازهم التعسفي وقتلهم.

املنهجية

بيانات إحصائية
القيود املفروضة عىل الفضاء املدين:
كوفيدـ 19أو قطاع األعامل كام
العادة؟
أوجه التشابه واالختالف بني
األقاليم

و ُوثّق استخدام القوة املفرطة واملميتة يف حاالت مختلفة ،مبا يف ذلك يف آذار/مارس  2021عندما قتلت
الرشطة أحد املارة ،وهو مثوكوزييس نتومبا ،بالرصاص خالل تفريقها احتجاجا للطالب من جامعة ويتس.
واستخدمت السلطات أيضا القوة املفرطة ضد املدافعني عن البيئة من مجتمعات التعدين الذين نظموا
احتجاجات مناهضة للتعدين.
ويواجه املبلغون عن املخالفات وزعامء النقابات العاملية خطر تع ّرضهم لالغتيال .وأُطلق النار عىل رابيتا
ديوكاران ،وهي شاهدة رئيسية يف التحقيق يف عمليات رشاء احتيالية ملعدات الحامية الشخصية املتعلقة
بكوفيد 19-قام بها مسؤولون رفيعو املستوى ،وقُتلت يف ما يعتقد املحققون أنها عملية مسته َدفة.
وباملثل ،قُتل بالرصاص ماليبونغوي مدازو ،وهو أحد منظمي النقابة الوطنية لعامل الحديد يف جنوب
أفريقيا ،أمام املأل يف خضم منازعات عاملية يف آب/أغسطس .2021

أزمة متفاوتة :النساء يف الخطوط
األمامية
تطورات إيجابية
أفريقيا
األمريكتان
منطقة آسيا واملحيط الهادئ
أوروبا وآسيا الوسطى

ويتعرض الصحفيون أيضا ملراقبة السلطات ،كام حصل مع جيف ويكس ،وهو صحفي من وكالة نيوز24
ُوضع يف هاتفه جهاز تنصت لتعقب هاتفه يف محاول ٍة لتحديد مصادره ،عقب تغطيته التي أثارت استياء
الرشطة.

منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا
التوصيات
التصنيف اإلقليمي
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تراجع في التصنيف
معرقل
معرقل
قمعي
قمعي

مق ّيد
مق ّيد
معرقل
معرقل

بوتسوانا
جنوب أفريقيا
مايل
موزمبيق

وإضافة إىل ذلك ،ما فتئت تتدهور حالة مجتمع امليم يف جنوب أفريقيا .فعىل الرغم من اإلطار الترشيعي
التقدمي لحقوق مجتمع امليم ،يعيش نشطاء وأفراد مجتمع امليم ويعملون يف بيئة معادية تتسم بخطاب
الكراهية والتهديد بالقتل والقتل.
ونادرا ما يُحاسب املسؤولون عن تلك االنتهاكات سواء من املجموعات الحكومية أو غري الحكومية .فعىل
سبيل املثال ،مع أن البلد احتفى يف آب/أغسطس  2021بالذكرى التاسعة ملذبحة ماريكانا التي أودت
بحياة  34عاملٍ من عامل املناجم كانوا يتظاهرون للمطالبة بأجور عادلة وخلفت أكرث من  70جريحا،
فإن الناجني من املذبحة وأرس عامل املناجم املقتولني ما زالوا ينتظرون تحقيق العدالة.
2تراجع تصنيف بنني يف أيار/مايو .2021

املنهجية
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وتراجع تصنيف بوتسوانا ليصبح فضاؤها املدين معرقال بعد أن شهد البلد تزايد عدد االعتقاالت
واالعتداءات يف صفوف املتظاهرين الذين طالبوا الحكومة باملساءلة أو أظهروا فساد الحكومة أو اشتكوا
من الكساد االقتصادي أو غريها من املسائل .ويتواصل استخدام أحكام قانون النظام العام املعيبة ،التي
تفرسها السلطات برضورة الحصول عىل ترخيص لالحتجاج ،إلعاقة الحق يف التجمع السلمي .ويتعرض
الصحفيون للمراقبة ،مع وجود تقارير تظهر أن الحكومة تستخدم برامج التجسس لالستفادة من البيانات
واستخراجها من أجهزة الصحفيني ،عىل غرار حالة الصحفي أوراتيل ديكولوغانغ .وأصبح اعتقال الصحفيني
بصورة تعسفية ومصادرة أجهزتهم مامرس ًة معتاد ًة لدى قوات األمن يف بوتسوانا.
ومنذ االنتخابات الترشيعية املتنازع عليها يف آذار/مارس ونيسان/أبريل  ،2020شهدت مايل انقالبَني
عسكريني .وتراجع تصنيف فضائها املدين من معرقل إىل قمعي .وأطاح ضباط عسكريون تحت شعار اللجنة
الوطنية إلنقاذ الشعب بالحكومة يف انقالب عسكري بتاريخ  18آب/أغسطس  2020عقب االحتجاجات
الشعبية املناهضة للحكومة التي قادها ائتالف حركة  5حزيران/يونيو  -التجمع من أجل مايل ،ونُظمت يف
حزيران/يونيو ومتوز/يوليو 2020؛ وقُتل  11شخصا عىل األقل وأصيب  80جريحا عىل األقل ما بني  10و12
الرئيس
متوز/يوليو  2020بينام كان الوصول إىل شبكة اإلنرتنت مقيدا .واعتَقل أفرا ٌد يف القوات املسلحة
َ
االنتقايل باه ندواه ورئيس الوزراء موكتار وان يف االنقالب الثاين يف  24أيار/مايو  2021بعد اإلعالن عن
إعادة تشكيل الحكومة .ويف الوقت ذاته ،ساد العنف يف وسط وشامل البالد وارتكبت قوات مسلحة غري
حكومية ،مثل الجامعة اإلسالمية املسلحة ،وقوات األمن الحكومية انتهاكات حقوقية.
وتراجع تصنيف الفضاء املدين ملوزمبيق من معرقل إىل قمعي .ويتسم الفضاء املدين للبالد بقيود غري
مربرة عىل حرية التعبري وبيئة مرتدية للصحفيني ونشطاء املجتمع املدين .وأصبحت االعتداءات والتهديدات
واملضايقات التي تطال الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان شائعة عىل نحو متزايد .ومازال مكان
وجود الصحفي إبراميو أبو مباروكو الذي كان يعمل يف إحدى اإلذاعات املجتمعية مجهوال منذ اختفائه
يف نيسان/أبريل  2020يف باملا ،كابو دلغادو .وأوردت تقارير بأنه قال يف آخر رسالة نصية بعثها إنه كان
“محاطا بقوات عسكرية” .ويف ترشين األول/أكتوبر  ،2019قُتل أناستاسيو ماتافيل بعد إطالق النار عليه،
وهو ناشط يف املجتمع املدين ومؤسس منتدى املنظامت غري الحكومية من أجل غزة ( )FONGAومديره،
يف مدينة شاي شاي ،يف محافظة غزة يف موزمبيق ،عقب مشاركته يف دورة تدريبية عن رصد االنتخابات.
ويف آب/أغسطس  ،2020اقتُحم مقر املنرب اإلعالمي ‘قناة موزمبيق’ وأُرضمت فيه النار باستخدام قنابل
حارقة .وقد سبق أن أجرى هذا املنرب اإلعالمي تحقيقا عن الفساد وأعد تقارير عنه .ويف الوقت نفسه،
منعت السلطات منظامت املجتمع املدين والصحفيني من الوصول إىل املناطق املتأثرة بالتمرد املسلح يف
كابو دلغادو واملقاطعات املجاورة للعمل فيها وتقديم تقارير منها حيث تعرف وجودا مكثفا للنازحني
داخليا.

القيود املفروضة عىل الفضاء املدين

يف أفريقيا ،كان االنتهاك األكرث شيوعا للفضاء املدين الذي سجله سيفيكوس مونيتور خالل الفرتة املشمولة
بالتقرير هو احتجاز الصحفيني ،تليه الرقابة واعتقال املتظاهرين واالعتداءات عىل الصحفيني وتعطيل
االحتجاجات.

أبرز  5انتهاكات يف أفريقيا

.1
.2
.3
.4
.5

احتجاز صحايف.ة
الرقابة
احتجاز محتج(ين)
الهجوم عىل
صحايف.ة
تفريق
اإلحتجاجات
استنا ًدا إىل  95تحديثًا تم نرشها عىل سيفيكوس مونيتور للبلدان يف هذه املنطقة يف الفرتة ما بني  1نوفمرب  2020و  31أكتوبر 2021

احتجاز الصحفيني
املنهجية
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وثّقت سيفيكوس مونيتور احتجاز الصحفيني يف  24بلدا عىل األقل يف أفريقيا ،مام يجعله مرة أخرى أبرز
انتهاك يُرتكب يف املنطقة ،كام كان الوضع يف عام .2020
ويف العديد من الحاالت ،احتُجز الصحفيون بسبب انتقاد تقاريرهم السلطات ،أو تركيزها عىل قضايا
تعترب حساسة مثل الفساد .واعتُقل العديد من الصحفيني يف الصومال التي تواجه فيها وسائل اإلعالم
والصحفيون هجوما مستمرا بال هوادة .واعتقل ضباط الرشطة الصحايف املستقل أحمد بوتان عرب يف
شباط/فرباير  2021بعد نرشه رشيط فيديو عىل فيسبوك يُظهر مقابالت مع السكان عن آرائهم حول
خطاب ألقاه رئيس والية بونتالند سعيد عبد الله دين .واحتُجز ملدة يومني قبل اإلفراج عنه دون توجيه
تهم إليه .ويف السودان ،احتجزت الرشطة الصحفي عثامن هاشم يف بورتسودان يف أيلول/سبتمرب 2021
ٍ
وأُفرج عنه بعد ذلك بكفالة عىل خلفية منشوراته عىل فيسبوك التي تدعي حدوث الفساد يف عهد
الوايل السابق .وداهمت الرشطة يف تشاد املحطة اإلذاعية راديو إف إم ليبرييت ()Radio FM Liberté
واعتقلت  30صحفيا يف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2020عندما خططت املحطة اإلذاعية إلجراء مقابلة مع
منظمي منتدى املواطن ،وهو بديل ينظمه املواطنون للمنتدى الوطني الجامع الذي تقوده الحكومة.
ويف زمبابوي ،أمىض الصحايف هوبويل شينونو ثالثة أسابيع يف السجن بسبب تغريدة عن وحشية الرشطة
املزعومة خالل إنفاذ إجراءات اإلغالق املتعلقة بكوفيد 19-يف كانون الثاين/يناير  .2021و ُوجهت له تهمة
رض بالدولة’ ،مع أنها مادة أبطلها الدستور الزمبابوي يف عام .2014
‘نرش أكاذيب ت ّ

أربع ليا ٍل .ويف أوغندا ،أمرت محكمة كبار القضاة بوغندا رود باحتجاز بيدسون كارير وداريوس ماغارا،
وهام صحفيان يعمالن عىل شبكة اإلنرتنت لصالح درون ميديا وإيست أفريكان ووتشُ ،وجهت لهام
تهم جنائية مبوجب املادة  179من القانون الجنايئ عىل إثر نرش ادعاءات ضد رشكة للبنية التحتية .وعىل
الرغم من إلغاء تجريم مخالفات الصحافة ،تَواصل سجن الصحفيني يف غينيا عىل خلفية مجموعة من
التهم ،مبا فيها التشهري و’شتم رئيس الدولة’.
وظل الصحفيون معرضني لالعتداءات الجسدية واالحتجاز خالل تغطية االحتجاجات .واحتُجز أديوال
أوالديبوبو ،وهو صحفي يعمل لدى مؤسسة الصحافة االستقصائية ،ملدة وجيزة خالل تغطيته احتجاجات
يوم الدميقراطية يف حزيران/يونيو يف نيجرييا .واعتدت قوات األمن يف الكامريون جسديا عىل العديد من
الصحفيني واحتجزتهم ملدة وجيزة خالل تغطيتهم احتجاجا للمعارضة يف أيلول/سبتمرب  .2020وباملثل،
احتُجز صحفيون يف دول أخرى منها ليبرييا وموزمبيق والصومال خالل تقدميهم تقارير عن االحتجاجات.
ويف الصومال ،اعتقلت مخابرات بونتالند وضباط جهاز األمن الصحفي كيلوي عدن فرح يف كانون األول/
ديسمرب  ،2020وذلك بعد يوم من تغطيته االحتجاجات يف غاروي ضد انخفاض قيمة العملة وزيادة
تهم زائف ًة تشمل الرشوع يف القتل و’نرش أخبار كاذبة وازدراء األمة أو الدولة’.
التضخم .وواجه الصحفي ً
و ُحكم عليه مرتني وأُفرج عنه يف النهاية يف  22آذار/مارس  2021بعد قضاء  84يو ًما يف السجن.

وظل احتجاز الصحفيني وتعرضهم لالعتداءات خالل الفرتات االنتخابية أو أثناء تغطية النزاعات مسأل ًة
مثري ًة للقلق يف أفريقيا .وبعد انتخابات رئاسية مثرية للجدل ومشكوك فيها يف كوت ديفوار ،اعتقلت
الرشطة الصحفي اإلذاعي ياو ألكس أالن كليمون ،رغم تقديم نفسه بصفته صحايف ،يف ترشين الثاين/
نوفمرب  ،2020إىل جانب  20آخرين ،يف مقر إقامة املرشح الرئايس املعارض هرني كونان بيدي حيث كان
يغطي مؤمترا صحفيا .واحتُجز الصحفي ملدة خمسة أيام .ويف إثيوبيا ،احتُجز  15عامال يف وسائط اإلعالم
ما بني  30حزيران/يونيو و 2متوز/يوليو  2021عقب االنتخابات العامة التي نُظمت يف  21حزيران/يونيو
 2021ووسط رصاع متفاقم يف تيغراي ومناطق أخرى.
ويف العديد من البلدان ،احتُجز صحفيون بسبب اتهامات أو تهمة التشهري ،وهي جرمية مازالت مج َّرم ًة
يف العديد من البلدان يف املنطقة .ويف جمهورية الكونغو الدميقراطية ،يُحتجز الصحفيون بشكل اعتيادي
بتهمة التشهري الجنايئ أو شتم السلطات .ويف توغو ،احتجزت القوات األمنية كارلوس كيتوهو ،الصحفي
واملحرر يف صحيفة  ،l’Indépendant Expressيف كانون األول/ديسمرب  2020بسبب تهم التشهري ملدة
الصومال :اعتقال الصحفي املستقل أحمد بوطان عرب يف فرباير يف بوساسو (الصورة من تويرت)

الرقابة

املنهجية
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يترضر الصحفيون من الرقابة إىل جانب االحتجاز .ويتمثل أحد أشكال الرقابة يف إيقاف عمل املنافذ
اإلعالمية ووقف النرش .ففي توغو ،تعلّق الهيئة التنظيمية الوطنية املرشفة عىل وسائل اإلعالم ،أي الهيئة
العليا لالتصال السمعي البرصي والتواصل ،بشكل اعتيادي املنافذ اإلعالمية .ويف شباط/فرباير ،2021
أوقفت الهيئ ُة العليا لالتصال السمعي البرصي والتواصل املنف َذ اإلعالمي ألتريناتيف ()Alternative
ٍ
اتهامات بنرش معلومات خاطئة عقب شكوى تقدم بها وزير تخطيط املدن
ملدة أربعة أشهر بنا ًء عىل
واإلسكان وإصالح األرايض ،بعد شهر من إصدا ِر الهيئة التنظيمية أمرا بوقف صحيفة النديبوندون إكسربس
( )l’Indépendant Expressجميع عملياتها اإللكرتونية والورقية ،وطلبِها من املحكمة االبتدائية يف لومي
سحب رخصة عمل الصحيفة.
ويف حزيران/يونيو  ،2021أوقفت الهيئة التنظيمية الوطنية املرشفة عىل وسائل اإلعالم يف بوركينا فاسو
تهم تتعلق ببث ‘معلومات
املجموعة اإلعالمية أوميغا ميديا ( )Omega Médiasملدة خمسة أيام بسبب ٍ
خاطئة’ بعد هجوم إرهايب مميت يف سولهان .ويف  15متوز/يوليو  ،2021سحبت السلطات اإلعالمية يف
إثيوبيا الرتخيص من املنفذ اإلعالمي املستقل أديس ستاندرد ( ،)Addis Standardالتهامه بنرش محتوى
وسمح له باستئناف
يقوض األمن القومي .واستُهدف املنفذ اإلعالمي اإلخباري بسبب تغطيته نزاع تيغرايُ .
نشاطه يف  21متوز/يوليو  2021بعد التوصل إىل اتفاق مع الهيئة التنظيمية املرشفة عىل وسائل اإلعالم.
وأوقفت الهيئة التنظيمية املرشفة عىل وسائل اإلعالم يف تشاد اثنتي عرشة صحيفة يف أيلول/سبتمرب 2020
ملدة ثالثة أشهر بسبب ‘عدم االمتثال للقانون’ بينام بُعثت رسائل إىل ثالث جهات أخرى تهدد بفرض
عقوبات .وأوقفت الهيئة التنظيمية املرشفة عىل وسائل اإلعالم يف السنغال املحطتني التلفزيتني الخاصتني
سني يت يف ( )Sen TVووالف يت يف ( )Walf TVملدة  72ساعة بسبب ‘استمرارها يف اعتامدها منطق
يوم ،أي يف  3آذار/
انتهاك األنظمة عرب بث صور العنف مرارا وتكرارا’ .وحذّرت الهيئة التنظيمية قبل ٍ
مارس  ،2021من نرش محتوى ‘يتغاىض عن العنف بصورة رصيحة أو ضمنية’ ،أو ‘يحرض عىل االضطرابات
العامة’ أو ‘يحتمل أن يشكل تهديدا لالستقرار الوطني أو التامسك االجتامعي’ فيام يتعلق بتغطية
احتجاجات مارس واالشتباكات التي تلت اعتقال زعيم املعارضة عثامن سونكو.
وإىل جانب إيقاف املنافذ اإلعالمية ،كانت هناك بعض حاالت حظر املحتوى .ففي أيلول/سبتمرب ،2021
حظر مجلس كينيا املعني باألفالم والتصنيف الفيل َم الوثائقي الكيني ‘أنا صامويل’ ( )I am Samuelالذي
يعرض عالقة حميمية بني رجلني ويؤكد أهمية حياة أفراد مجتمع امليم .ورصح املجلس بأن الفيلم الوثائقي
كان محاولة متع ّمدة للرتويج لزواج مثليي الجنس .ويحظر القانون الجنايئ املثلية الجنسية مبوجب املادة
 .165ويف الفرتة التي سبقت كانون الثاين/يناير  2021يف أوغندا ،أُعلن عن منع القنوات التلفزية من
استضافة السياسيني الذين يرتدون قبعة حمراء ،يف إشار ٍة إىل زعيم املعارضة روبريت كياغوالين ،والتهديد
مبقاضاتها إذا مل تلتزم بالحظر .وأصدر امللك مسوايت ،الحاكم املطلق إلسواتيني ،تعليامت للمحطات

اإلذاعية الحكومية لوقف بث املوسيقى التي تنتجها مجموعات الغوسبل التي ميلكها عضوان يف الربملان
ينتقدان نظامه.
ومرة أخرى ،كانت القيود املوضوعة عىل اإلنرتنت أمرا شائعا حيث ت ُط ّبق يف كثري من األحيان يف سياق
االنتخابات أو االحتجاجات الجامهريية .ويف جمهورية الكونغو ،توقفت إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت
ووسائل التواصل االجتامعي قبل ساعات من انطالق االنتخابات الرئاسية يف  21آذار/مارس  ،2021وهو
توق ٌّف دام ثالثة أيام خالل فرز األصوات .وباملثل ،تعطّلت إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت ملدة  10أيام
يف شباط/فرباير بعد االحتجاجات واالشتباكات الالحقة لالنتخابات يف النيجر .و ُوضعت أيضا قيو ٌد عىل
اإلنرتنت والهواتف ،مبا يف ذلك التعطيل الكامل وفرض القيود عىل وسائل التواصل االجتامعي يف تنزانيا
أثناء انتخاباتها العامة يف  2ترشين األول/أكتوبر  ،2021ويف تشاد يف شباط/فرباير  ،2021بالتزامن مع
مداهمة مقر إقامة زعيم املعارضة يايا ديلو قبل االنتخابات الرئاسية يف تشاد التي نُظمت يف نيسان/
أبريل  ،2021ويف غينيا بعد اإلعالن عن النتائج املؤقتة لالنتخابات الرئاسية املثرية للجدل يف  18ترشين
األول/أكتوبر 2020؛ وشهدت أيضا احتجاجات واشتباكات مميتة بعد االنتخابات .ويف إسواتيني ،تعطل
اإلنرتنت يف  29حزيران/يونيو  2021و 15ترشين األول/أكتوبر  2021بعد استمرار االحتجاجات املؤيدة
للدميقراطية .وأعلن وزير اإلعالم والثقافة يف نيجرييا ،الحاج الي محمد ،يف  4حزيران/يونيو  2021عن
تعليق جميع عمليات تويرت إىل أجل غري مسمى بحجة ‘استخدام املنصة املستمر يف أنشطة قادرة عىل
تقويض وجود الرشكات يف نيجرييا’ .وجاء التعليق بعد حذف تغريدة الرئيس النيجريي محمد بخاري التي
اعتربتها تويرت تنتهك ‘سياسات تويرت’.

احتجاز املتظاهرين

يتزامن يف كثري من األحيان اعتقال املتظاهرين ،وهو ثالث أكرث انتهاك موثّق يف أفريقيا ،مع تفريق
االحتجاجات واستخدام القوة املفرطة ،التي تفيض يف بعض الحاالت إىل مقتل املتظاهرين واملارة .وجرى
توثيق احتجاز املتظاهرين يف  20بلدا عىل األقل.
ويف الفرتة التي سبقت االنتخابات الرئاسية يف تشاد ،وقعت احتجاجات رافضة لفرتة سادسة محتملة
للرئيس آنذاك إدريس ديبي يف شباط/فرباير وآذار/مارس ،نظمها واكيت تاما ،التحالف املكون من منظامت
املجتمع املدين وأحزاب املعارضة ،رغم حظر االحتجاج .ويف شباط/فرباير  ،2021اعتُقل أكرث من  100شخص
يف أنحاء البالد ،مع اتهام  14شخصا عىل األقل ،مبن فيهم املدافع عن حقوق اإلنسان محمد نور أحمد
إبيدو‘ ،باالعتداء والرضب’ و’اإلخالل بالنظام العام’ و’تدمري ممتلكات الدولة’ .ويف آذار/مارس ،2021
ف ّرقت قوات األمن االحتجاجات باستخدام وسائل منها الغاز املسيل للدموع ،عندما اعتُقل قائدان من
قادة املجتمع املدين .واعتُقل عرشات الناس اآلخرين خالل االحتجاجات التي نُظمت يف  27آذار/مارس

إيسواتيني :االحتجاجات ضد النظام املليك يف إيسواتيني عىل الحدود بني جنوب إفريقيا وإسواتيني (تصوير نيليوس رادمان  /غالو إمياجيس عرب غيتي إمياجز)
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 .2021وبعد الوفاة غري املتوقعة للرئيس ديبي واالنقالب العسكري الالحق ،اندلعت احتجاجات مطالبة
بعودة الحكم املدين يف شه َري نيسان/أبريل وأيار/مايو  .2021وأثناء تلك االحتجاجات ،قُتل  16شخصا
واعتُقل أكرث من  700شخص.
ويف إسواتيني ،بدأت االحتجاجات املطالبة بإصالحات دميقراطية ودستورية يف حزيران/يونيو 2021
وتواصلت خالل شهر أيلول/سبتمرب  2021قبل أن تندلع مجددا يف ترشين األول/أكتوبر  .2021وقُتل أكرث
من  80شخصا منذ اندالع االحتجاجات يف حزيران/يونيو .2021
ويف السنغال ،يُعتقل الناس بصورة منتظمة خالل االحتجاجات .واعتُقل  100شخص عىل األقل يف احتجاجات
واشتباكات يف شباط/فرباير وآذار/مارس  2021بعد اعتقال زعيم املعارضة عثامن سونكو ،مبا يف ذلك 17
امرأة حاولن التظاهر قرب مقر إقامة سونكو يف داكار بعد أن رفع التجمع الوطني الحصانة الربملانية عنه
يف شباط/فرباير  .2021وقُتل مثانية أشخاص عىل األقل خالل االحتجاجات واالشتباكات ،حيث قُتل بعضهم
بسبب استخدام قوات األمن القوة بشكل مفرط ،مبا يف ذلك استخدام األسلحة النارية .ويف حزيران/يونيو
 ،2021اعتُقل العديد من النشطاء خالل احتجاج ضد قانون مكافحة اإلرهاب التقييدي .وأُفرج عنهم يف
اليوم املوايل.

ويف كينيا ،اعتُقل العديد من املتظاهرين املدافعني عن حقوق اإلنسان يف أيار/مايو  2021خالل أحد
االحتجاجات ضد وحشية الرشطة خالل إجراءات اإلغالق .واستخدمت الرشطة الغاز املسيل للدموع
ضد املتظاهرين .واحتشد املتظاهرون يف نيجرييا أيضا ضد وحشية الرشطة يف احتجاجات نيجرييا ضد
“سارس” ( )#EndSARSاعتبارا من ترشين األول/أكتوبر  2020فصاعدا .وقالت الجهة املعنية باملساعدة
القانونية إنها تلقت تقارير عن اعتقال أكرث من  350متظاهرا .وواجهت احتجاجات نيجرييا بقيادة
الشباب املناهضة لوحشية الرشطة يف جميع أنحاء البالد عنفا مفرطا ،مع مقتل  12شخصا عىل األقل عند
بوابة لييك يف والية الغوس يوم  20ترشين األول/أكتوبر .2020
ويف أوغندا ،بدأت حملة للدعوة إىل إنهاء وحشية الرشطة يف أوغندا بعد اعتقال الناشطة واملدافعة
عن حقوق اإلنسان نانا موافريكا مباريكوا نالونغو واحتجازها لدى الرشطة بسبب التظاهر ضد وحشية
الرشطة يف نتيندا ،كامباال .واتسمت األشهر التي سبقت االنتخابات العامة يف أوغندا يف كانون الثاين/يناير
 2021بعنف الرشطة ووحشيتها ضد املتظاهرين ومؤيدي املعارضة.
ويف بوتسوانا ،اعتُقل العديد من األشخاص يف أيلول/سبتمرب  2021بسبب تنظيم احتجاجات سلمية
تطالب مبساءلة الحكومة وتندد بفسادها وغريها من القضايا .واعتُقل القس ثوسو ثييغو يف  7أيلول/
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قسني آخرين للمطالبة باستقالة
سبتمرب  2021مبوجب قانون النظام العام بعد تنظيمه احتجاجا رفقة َّ
الرئيس موغويتيس ماسييس .وتوجه مؤيدو ثييغو بعد ذلك إىل مخفر الرشطة للمطالبة باإلفراج عنه ،ليتم
اعتقالهم أيضا.
واعتُقل مئات املتظاهرين يف أنحاء الكامريون خالل احتجاجات املعارضة يف  22أيلول/سبتمرب  ،2020عىل
إثر إعالن الرئيس بول بيا عن إجراء انتخابات إقليمية معيبة يف كانون األول/ديسمرب  .2020وبعد مرور
شهور ،يف كانون الثاين/يناير  ،2021ظل أكرث من  100شخص يف السجن ،مع محاكمة العديد من األشخاص
أمام املحاكم املدنية أو العسكرية ملجموعة من التهم ،مبا فيها التمرد والتظاهر والتجمع غري املرخص
ومحاولة القيام بالثورة.
وإضافة إىل ذلك ،استخدمت قوات األمن القوة املفرطة واملميتة لتفريق املتظاهرين .ونتيج ًة لذلك ،قُتل
املتظاهرون يف  17بل ًدا عىل األقل ،مبا يف ذلك بنني وتشاد وكوت ديفوار ودجيبويت وإسواتيني وغانا وكينيا
ونيجرييا وتنزانيا وأوغندا.

التطورات اإليجابية

عىل الرغم من التحديات ،ساعد عمل املجتمع املدين يف الدعوة إىل سن قوانني إيجابية يف أفريقيا.
ويف الفاتح من متوز/يوليو  ،2021اعتمد املجلس الوطني الغامبي مرشوع قانون متعلق بالحصول عىل
وثيق بني املجتمع املدين واإلدارات الحكومية .ويف  23متوز/يوليو  ،2021اعتمدت
املعلومات نتيجة تعاونٍ ٍ
سرياليون مرشوع قانون يحظر عقوبة اإلعدام.
وحقق املجتمع املدين أيضا بعض النجاحات يف منارصة الحريات املدنية ،والسيام حرية التعبري .فبعد
حملة ‘التعتيم عىل املعلومات’ التي نظمتها العديد من الصحف يف نيجرييا ،والتي نرشت يف صفحتها األوىل
مختوم ،أعلن عضو يف الربملان وداع ٌم ملرشو َعي قانون مثريين للجدل يؤثران عىل حرية
بفم
صور ًة لرجلٍ ٍ
ٍ
اإلعالم  -مرشوعي قانون خاصني بتعديل قانون مجلس الصحافة النيجريية وهيئة اإلذاعة النيجريية -عن
تعليق اإلجراءات الترشيعية لهذين املرشوعني ،مام يسمح بالتشاور مع أصحاب املصلحة .ويف بوروندي،
أعطى الرئيس إيفاريست نداييشيمي تعليامت للهيئة التنظيمية الوطنية املرشفة عىل وسائل اإلعالم،
املجلس الوطني لالتصال ،للعمل مع املنافذ اإلعالمية التي خضعت لعقوبات .ويف  22شباط/فرباير ،2021
رفع املجلس الوطني لالتصال الحظر عن املحطة اإلذاعية املحلية بونيشا.
وأُفرج عن العديد من املدافعني عن حقوق اإلنسان ،مبن فيهم نيستور نيبينتانغا وجريمان روكييك يف
بوروندي والناشط يف مجال الدميقراطية عمر سيال يف غينيا.

أفريقيا
التطورات اإليجابية
5

تربئة أحد املدافعني عن
حقوق اإلنسان

5

قوانني متكينية

تنمية املجتمع املدين عىل
10
ٕ
نحو ايجايب
اإلفراج عن مدافعني عن
17
حقوق اإلنسان
استنا ًدا إىل  95تحديثًا تم نرشه عىل موقع سيفيكوس مونيتور لدول هذه املنطقة يف الفرتة ما بني  1نوفمرب  2020و  31أكتوبر 2021
بوروندي | الصورة عن طريق منظمة العفو العاملية
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بلدان مثرية للقلق:
انقالبات عسكرية يف تشاد وغينيا ومايل والسودان
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العادة؟

وبعد وفاة رئيس تشاد ديبي ،عقب أيام قليلة من فوزه بفرتة رئاسية سادسة يف االنتخابات ،أعلن الجيش
عن تنصيب مجلس عسكري انتقايل برئاسة ابن ديبي ،الجرنال محمد إدريس ديبي ،وتعليق العمل
فرض قيو ٍد
وحل الحكومة .وسبق
بالدستورّ ،
االنقالب العسكري الذي تم يف  20نيسان/أبريل ُ 2021
َ
متزايدة عىل الفضاء املدين ،مبا يف ذلك حملة قمعية ضد املتظاهرين الرافضني للفرتة الرئاسية السادسة
املُقررة لديبي .وتعرضت االحتجاجات التي نظمها واكيت تاما ،وهو تحالف بني املعارضة وفئات املجتمع
املدين ،يف نيسان/أبريل وأيار/مايو  2021للمطالبة بعودة الحكم املدين ،للحظر والقمع .وقتلت قوات
األمن العديد من األشخاص واعتقلت أكرث من  700شخص .وتتواصل االحتجاجات ضد املجلس االنتقايل
العسكري يف تشاد.

أوجه التشابه واالختالف بني
األقاليم
أزمة متفاوتة :النساء يف الخطوط
األمامية
تطورات إيجابية
أفريقيا
األمريكتان
منطقة آسيا واملحيط الهادئ
أوروبا وآسيا الوسطى
منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا
التوصيات
التصنيف اإلقليمي
تشاد :محمد إدريس ديبي  ،نجل الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي  ،يحرض جنازة والده الرسمية يف نجامينا  ،تشاد ،أبريل 2021
(تصوير كريستوف بيتي تيسون  /بول عرب رويرتز)
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الرئيس االنتقايل نداو يف مايل ورئيس الوزراء وان يف  24أيار/مايو 2021
واعتَقل أفرا ٌد يف القوات املسلحة
َ
بعد اإلعالن عن إعادة تشكيل الحكومة .وجاء هذا ‘االنقالب يف االنقالب’ يف أقل من سنة بعد االنقالب
العسكري املؤرخ يف  18آب/أغسطس  .2020وجاء االنقالب األول يف عام  2020بعد احتجاجات جامعية
ضد الحكومة يف حزيران/يونيو ومتوز/يوليو  ،2020حيث قُتل  11شخصا عىل األقل وقُيد إىل حد كبري
الوصول إىل وسائل اإلعالم.

يف السنة املاضية ،وقعت انقالبات عسكرية يف تشاد وغينيا ومايل ومؤخرا يف السودان ،مام يثري القلق
بشأن احرتام املسؤولني غري املدنيني وغري الدميقراطيني للحريات األساسية .وترتافق االنقالبات يف الغالب
مع القمع الذي متارسه قوات أمن الدولة واالعتداء عىل الحريات املدنية ،عىل النحو الذي ظهر بوجه
خاص يف تشاد والسودان.

ويف  5أيلول/سبتمرب  ،2021احتجزت قوات غينيا الخاصة ،بقيادة مامادي دومبويا ،الرئيس ألفا كوندي
وعلقت العمل بالدستور وحلّت الحكومة ومؤسساتها .وجاء االنقالب يف أقل من سنة بعد إعادة انتخاب
كوندي لفرتة رئاسية ثالثة مثرية للجدل حتّمت إجراء تغيري يف الدستور؛ وتم استفتاء دستوري معيب
لتمكني هذا التغيري يف آذار/مارس  2020رغم شهو ٍر من االحتجاجات .ومنذ ترشين األول/أكتوبر ،2019
نفذت السلطات حملة قمع وحشية ضد االحتجاجات واألنشطة الرافضة للفرتة الرئاسية الثالثة والتغيري
الدستوري املُقرتح .وعىل الرغم من إفراج السلطة العسكرية الجديدة ،اللجنة الوطنية للتجمع والتنمية،
عن عرشات السجناء السياسيني وعقدها مشاورات مع املعارضة واملجتمع املدين وفئات مجتمعية أخرى،
مل يُعلَن بعد عن الجدول الزمني والربنامج الخاصني بعودة الحكم املدين.
ويف السودان ،أطاح القائد العام الجرنال عبد الفتاح الربهان بالحكومة االنتقالية يف  25ترشين األول/
أكتوبر  ،2021واعتقل رئيس الوزراء املدين عبد الله حمدوك[ ]AF5وقيادات مدنية أخرى وعلّق اتفاق
تقاسم السلطة بني املدنيني والعسكريني والحكومة االنتقالية التي جاءت بعد اإلطاحة بالنظام االستبدادي
لعمر البشري يف نيسان/أبريل  .2019واندلعت االحتجاجات الجامهريية ضد االنقالب العسكري وسط
اتصاالت جزئية وحجب لشبكة اإلنرتنت ومازالت مستمرة وقت كتابة هذا التقرير .واستخدمت قوات
األمن الغاز املسيل للدموع والذخرية الحية ضد املتظاهرين ،مام أدى إىل مقتل العديد من الناس .ويف
 21ترشين الثاين/نوفمرب  ،2021أُعيد عبد الله حمدوك إىل منصب رئيس الوزراء املؤقت ،بعد شهر من
االحتجاز عقب التوصل إىل اتفاق مع الجيش ،وهو ما رفضه املتظاهرون.

األمريكتان

ملحة عن التصنيفات

حدث قليل من التغيري ،من بعض النواحي ،يف الفضاء املدين يف األمريكتني خالل الفرتة املشمولة بالتقرير.
وتواصل تقييد الفضاء عىل املجتمع املدين من خالل التهديد واملضايقات والتجريم .واستمرت االنتهاكات
ضد حقوق املتظاهرين واالعتداءات عىل وسائل اإلعالم .وسن ًة تلو األخرى ،يواجه املدافعون عن حقوق
اإلنسان والصحفيون العنف املفرط؛ فقد صنف سيفيكوس مونيتور األمريكتني مرة أخرى باعتبارهام
املنطقة التي شهدت أكرب عدد من القتىل يف صفوف تلك األصوات الهامة .وكانت النساء واملدافعون عن
الشعوب األصلية والبيئة وقادة النقابات والشباب فئات مستهدفة.

املنهجية

بيانات إحصائية
القيود املفروضة عىل الفضاء املدين:
كوفيدـ 19أو قطاع األعامل كام
العادة؟
أوجه التشابه واالختالف بني
األقاليم

ومع ذلك ،رغم تشابه االتجاهات العامة مع السنوات املاضية ،شهد العام املايض ترسيخا خبيثا للقيود
يف ظل إحكام الكثري من الحكومات سيطرتها عىل الفضاء املدين أو توسيع نطاق تلك السيطرة .وهو
الحال مثال يف غواتيامال حيث تزيد االعتداءات ضد املدافعني ودفعت الحكومة باتجاه قانون ساحق
للمنظامت غري الحكومية .ويف فنزويال ،سعت الحكومة إىل تقييد متويل املجتمع املدين وعمله بينام زادت
االعتداءات عىل وسائل اإلعالم واملدافعني عن حقوق اإلنسان .ويف كولومبيا ،تفاقم العنف الشديد ضد
القادة االجتامعيني واملتظاهرين مع استجابة حامئية ضئيلة من جانب الحكومة.

أزمة متفاوتة :النساء يف الخطوط
األمامية
تطورات إيجابية
أفريقيا

وينعكس هذا الوضع املثري للقلق يف االنخفاض العام لتصنيفات الفضاء املدين يف املنطقة .فمنذ إطالق
سيفيكوس مونيتور يف عام ُ ،2016صنف بل ٌد واح ٌد فقط يف األمريكتني عىل أنه مغلق :كوبا .وأما اآلن،
فقد التحقت به نيكاراغوا بعد اعتامد نظام الرئيس دانييل أورتيغا سياسة األرض املحروقة تجاه جميع
األصوات املنتقدة سع ًيا إلحكام سيطرته عىل السلطة .ووثّق تحليلنا أيضا تراجع الفضاء املدين يف هايتي،
بعد اضطرابات سياسية مطولة وانعدام األمن املتزايد.

األمريكتان
منطقة آسيا واملحيط الهادئ
أوروبا وآسيا الوسطى
منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا

وصنفت تسعة بلدان عىل
وتوجد  10بلدان ذات فضاء مدين مفتوح من أصل  35بل ًدا يف األمريكتنيُ .
وصنفت خمسة بلدان يف الفئة القمعية واعتُرب الفضاء
أنها مق ّيدة وتسعة بلدان أخرى عىل أنها معرقلةُ .
املدين يف بلدين بأنه مغلق .ويعيش معظم الناس يف املنطقة يف بلدان يكون فيها الفضاء املدين معرقال
( 64يف املائة) أو قمعيا ( 23يف املائة).

التوصيات
التصنيف اإلقليمي

تراجع في التصنيف
قمعي
مغلق
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معرقل
قمعي

هايتي
نيكاراغوا

ويف هايتي ،أفضت األزمات السياسية واإلنسانية واألمنية مجتمع ًة إىل تراجع كبري يف الفضاء املدين.
وقبل اغتيال الرئيس جوفينيل مويس يف متوز/يوليو  ،2021كان يحكم مبوجب مرسوم ألكرث من سنة يف
غياب هيئة ترشيعية منتخبة .وأصدر مراسيم تنفيذية بشأن مسائل مثل األمن القومي الذي أثّر عىل
الحريات املدنية .ونظمت الجامعات املعارضة عىل نحو متكرر احتجاجات مناهضة للحكومة كانت
تقمعها الرشطة يف كثري من األحيان باستخدام القوة املفرطة .وتع ّرض الصحفيون واملدافعون عن حقوق
اإلنسان للعنف مع إفالت مرتكبيه من العقاب .ومنذ مقتل مويس ،عاىن البلد من تصاعد انعدام األمن

املنهجية

بيانات إحصائية
القيود املفروضة عىل الفضاء املدين:
كوفيدـ 19أو قطاع األعامل كام
العادة؟
أوجه التشابه واالختالف بني
األقاليم
أزمة متفاوتة :النساء يف الخطوط
األمامية
تطورات إيجابية
أفريقيا
األمريكتان
منطقة آسيا واملحيط الهادئ
أوروبا وآسيا الوسطى
منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا
التوصيات
التصنيف اإلقليمي
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والكوارث الطبيعية وسط االضطرابات السياسية .ويف هذا السياق ،أُعيقت جهود اإلغاثة التي تبذلها
الجامعات اإلنسانية .ومع أن تصنيف الفضاء املدين يف هايتي تراجع ليصبح قمعيا ،ظل املجتمع املدين يف
البالد عازما عىل إعادة البناء .ومثّل األصوات الرئيسية التي متارس الضغط للمشاركة وإيجاد حلول محلية
يف إطار االستجابة لتلك األزمات.
ويف الوقت نفسه ،مهدت حمل ٌة قمعي ٌة صادمة يف نيكاراغوا ضد املجتمع املدين ووسائل اإلعالم واملعارضة،
الطريق النتخابات رئاسية هزلية نُظمت بينام كان سبعة مرشحني معارضني يقبعون خلف القضبان.
َ
وشهد عام  2021انتهاكات واسعة النطاق للفضاء املدين ،مبا يف ذلك االحتجاز التعسفي ،وحاالت االختفاء

القرسي ،وإغالق عرشات منظامت املجتمع املدين ،وعمليات املداهمة التي استهدفت وسائل اإلعالم
املستقلة ،والرقابة ،واالعتداءات املمنهجة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحافيني ،وسن قوانني
قمعية .واعتبارا من كانون األول/ديسمرب  ،2021احتُجز أكرث من  140شخصا بسبب مامرستهم حقوقهم
األساسية؛ وانترشت تقارير عن التعذيب وسوء املعاملة اللذين يواجههام السجناء السياسيون .ومع أن
الوضع تفاقم بشكل خطري ،فإنه أيضا ناتج عن تراكم سنوات عديدة من القمع املتزايد .ويظهر ج ُّو الخوف
والعقوبات القاسية ضد أي شخص يصدر منه انتقاد ،والحظ ُر التام املفروض عىل االحتجاجات،
السائد،
ُ
مغلق حاليا.
بشكلٍ ال لبس فيه أن فضا َء املجتمع املدين يف نيكاراغوا ٌ
نيكاراغوا :منشورات عليها صورة نائب رئيس نيكاراغوا روزاريو موريللو مغطاة بالطالء  ،يوليو ( 2018تصوير رويرتز  /خورخي كابريرا)

القيود املفروضة عىل الفضاء املدين
املنهجية

بيانات إحصائية
القيود املفروضة عىل الفضاء املدين:
كوفيدـ 19أو قطاع األعامل كام
العادة؟
أوجه التشابه واالختالف بني
األقاليم

يف األمريكتني ،كان التهديد واحتجاز املتظاهرين وحاالت االعتداء عىل الصحفيني أكرث االنتهاكات التي
طالت الحريات املدنية شيوعا والتي وثقها سيفيكوس مونيتور خالل الفرتة املشمولة بالتقرير .وكان
أيضا تفريق االحتجاجات واستخدام القوة املفرطة من جانب الوكاالت املكلفة بإنفاذ القانون خالل
االحتجاجات ضمن أبرز القيود.

أبرز  5انتهاكات يف األمريكتني
.1

أزمة متفاوتة :النساء يف الخطوط
األمامية
تطورات إيجابية
أفريقيا

.2

األمريكتان
منطقة آسيا واملحيط الهادئ
أوروبا وآسيا الوسطى

.3

منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا
التوصيات
التصنيف اإلقليمي

.4
.5
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التهديد
اعتقال مدافع.ة
عن حقوق اإلنسان
الهجوم عىل
صحايف.ة

تفريق
اإلحتجاجات
استخدام القوة
املفرطة

استنا ًدا إىل  117تحديثًا تم نرشه عىل موقع سيفيكوس مونيتور لدول هذه املنطقة بني  1نوفمرب  2020و  31أكتوبر .2021

التهديد

تحقيقات الرشطة التعسفية والتهديد بتوجيه التهم امللفقة ورسائل التشهري عىل وسائل التواصل
االجتامعي :تلك فقط بعض األساليب املستخدمة إلخافة األشخاص الذين يُسمعون أصواتهم ويدافعون
عن الحقوق يف األمريكتني .ويهدف التهديد إىل إخافة أولئك الذين يُنظر إليهم بصفتهم أعدا ًء ومنعهم
من مواصلة عملهم ومنارصتهم .واستخدمت القوات الحكومية وغري الحكومية يف جميع أنحاء املنطقة
هذه االسرتاتيجيات يف مواجهة املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني واملعارضة السياسية والقادة
املدنيني .ويف العام املايض ،وثّق سيفيكوس مونيتور حاالت التهديد يف  19بل ًدا عىل األقل يف األمريكتني،
والتي تقرتن يف كثري من األحيان بأساليب مثل التجريم واملراقبة.

ويف نيكاراغوا ،استُدعي  16صحفيا عىل األقل لتقديم شهادتهم يف تحقيقات ضد فئات املجتمع املدين .وعند
استجواب املراسلني ،هددهم ضباط الرشطة بتوجيه تهم إليهم إذا رفضوا التحدث دون وجود محامني.
واستخدمت السلطات الكوبية أساليب مامثلة ،بإرسال دوريات الرشطة بانتظام لرصد منازل املدافعني
عن حقوق اإلنسان واملنشقني والتهديد بالقيام بأعامل انتقامية ضدهم وضد أرسهم .ويف هندوراس،
استخدمت الرشطة املراقَبة إلخافة الجامعات املطالِبة بالعدالة ملقتل الناشطة البيئية بريتا كاسرييس يف
عام  2016والنشطاء املنادين بإطالق رساح املدافعني عن نهر غوابينول ،وهم مجموعة من مثانية نشطاء
محتجزين ألكرث من سنتني .ويف بوليفيا ،أُدرجت أسامء مدافعني عن حقوق اإلنسان وصحفيني يف قوائم
تدعو إىل إعدام األعداء املف َرتضني للحزب الحاكم خارج نطاق القانون .وحال االستقطاب دون املساءلة
عن االنتهاكات :فعىل سبيل املثال ،عندما كانت صحفية تروي للمحققني من لجنة البلدان األمريكية
لحقوق اإلنسان عن تجربتها خالل النزاع الذي أعقب االنتخابات يف بوليفيا ،تعرضت للصياح والشتائم
من الجمهور الذي أجربها عىل التوقف عن تقديم شهادتها.
وكان الصحفيون مسته َدفني بالتهديد وغريه من أنواع الرتهيب ،والسيام خالل تغطيتهم الجرائم أو
وسجلت يف بلدان منها
التشكيك يف إدارة املوارد العامة .وعرفت هذه الحاالت انتشارا واسعا يف املنطقةُ ،
اإلكوادور وهندوراس وفنزويال .وتلقى الصحفيون الذين تحدثوا عن الفساد يف توزيع لقاح كوفيد19-
يف بنام وبريو تهديدات بالقتل .ويف املكسيك ،واجه إعالميون يف إغواال تهديدات ممنهجة من عصابات
إجرامية .فعىل سبيل املثال ،تلقى ستة مراسلني عىل األقل تهديدات يف مجموعة من الرسائل اإللكرتونية؛
وقالوا إن املضايقات املستمرة دفعت اإلعالم املحيل إىل الرقابة الذاتية .ويف الربازيل ،نظم مسؤولون
حكوميون من مكتب عمدة ريو دي جينريو رصد املستشفيات ومنعوا الصحافيني من تغطية القصص
املتعلقة بكوفيد 19-عرب ترهيب طواقم األخبار واملستج َوبني.
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االنتهاكات خالل االحتجاجات:
احتجاز وتفريق وقوة مفرطة

تعرض املتظاهرون يف األمريكتني يف كثري من األحيان للتفريق ،وووجهوا بالقوة املفرطة ،وتعرضوا لخطر
االحتجاز أثناء تظاهرهم ضد سياسات الحكومة ومناداتهم بالضامنات الحقوقية واملطالبة بالتغيري .ويف
هذه الفرتة املشمولة بالتقرير ،وثّق سيفيكوس مونيتور تلك األنواع الثالثة من القيود املفروضة عىل
وسجل أكرث القيود شيوعا ،االحتجاز ،يف  40باملائة
االحتجاجات يف  21بلدا من أصل  35بلدا يف املنطقةُ .
من التقارير الصادرة من األمريكتني.

أغلبهم من السكان األصليني .ويف شييل ،تواصل قمع املتظاهرين من شعوب مابوتيش األصلية .وظلت
املخاوف املتعلقة بالتحيز يف إنفاذ القوانني يف الواليات املتحدة األمريكية ،رغم التغيري يف الحكومة
الفدرالية وااللتزامات العامة لإلدارة الجديدة بالشمولية .واستمر االحتجاز واستخدام القوة املفرطة ضد
املتظاهرين املناهضني للعنرصية ،مع اقرتاح العديد من الواليات وتنفيذها قوانني مناهضة االحتجاج ر ًّدا
عىل احتجاجات حركة حياة السود مهمة.

وقمعت الوكاالت املكلفة بإنفاذ القوانني يف كولومبيا بوحشية املتظاهرين عىل مدى عدة شهور من
إرضاب وطني احتجاجا عىل سياسات الحكومة .وسجلت الجامعة املعنية بحقوق اإلنسان تيمبلورس
( )Tembloresما بني  28نيسان/أبريل ومنتصف أيار/مايو  2021احتجاز أكرث من ألف متظاهر وإصابة
مئات آخرين؛ وسجلت أيضا ما ال يقل عن  43قتيال عىل يد جناة يشتبه يف كونهم أفراد األمن .ويف العديد
من الحاالت ،أصيب أشخاص أو قُتلوا بالذخرية الحية .ويف بريو ،استجاب الضباط املكلفون بإنفاذ القوانني
لالحتجاجات املعارضة إلطاحة الرئيس األسبق مارتني فيسكارا بواسطة القوة العشوائية ،باستخدام األسلحة
النارية وإطالق األسلحة األقل فتكا مثل القنابل املسيلة للدموع مبارش ًة عىل املتظاهرين .ويف غضون
أسبو ٍع من االحتجاجات ،قُتل شخصان عىل األقل وأُصيب أكرث من مائتي جريح .ويف غواتيامال ،احتُجز
 43شخصا عىل األقل يف احتجاجات ضد تخفيضات امليزانية ،مع أرشطة فيديو ت ُظهر الرشطة تسحل
املتظاهرين وترضبهم.
ويف كوبا ،ر ّدت السلطات عىل األعامل املبارشة بشن حملة عىل الفنانني من خالل التفريق واملراقبة
والتهديد .وبعد احتجاج أكرث من  200شخص عىل قمع حركة سان إسيدرو ( ،)San Isidroوافقت
الحكومة عىل التفاوض ولكنها تراجعت يف غضون أيام ،وزادت من مضايقاتها لألصوات املنتقدة .و ُوضع
أغلب الذين شاركوا يف االحتجاج تحت مراقبة الرشطة وأُخربوا مبنعهم من مغادرة منازلهم .وعندما
اندلعت احتجاجات جامهريية نادرة يف متوز/يوليو  ،2021احتجزت قوات األمن املئات خالل االحتجاجات
ويف األسابيع املوالية .وبحلول ترشين األول/أكتوبر  ،2021أُدين العرشات بسبب التظاهر ،يف إجراءات
قضائية ال تراعي يف الغالب األصول القانونية.
وكانت الشعوب األصلية وأعضاء من فئات مستبعدة أخرى والجامعات البيئية فئات مستهدفة بالقمع
خالل االحتجاجات .وتعرض املدافعون عن الشعوب األصلية يف الربازيل للقمع ،مبا يف ذلك خالل تظاهرهم
أمام الوكالة املكلفة بحامية حقوق الشعوب األصلية .ور ّدت الرشطة الكندية عىل أكرب أعامل عصيان
مدين يف تاريخ البلد باحتجاز املتظاهرين بأعداد مذهلة ،مع أكرث من ألف معتقل من النشطاء خالل
االحتجاجات الرافضة لقطع األشجار يف فريي غريك ما بني أيار/مايو وأيلول/سبتمرب  2021حيث كان

كولومبيا :املتظاهرون يرددون هتافات أثناء اإلرضاب الوطني .بوغوتا  ،مايو ( 2021تصوير غيريمو ليجاريا  /غيتي إمياجز)
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يكتيس اإلعالم الحر والنابض بالحيوية أهمية محورية ملامرسة حقوق اإلنسان عىل نحو كامل ،مام يسمح
للناس بالوصول إىل املعلومات املتعلقة باملصلحة العامة ،ويكشف عن تجاوزات أصحاب السلطة ويوفّر
منصات للنقاش .ولكن الصحفيني يؤدون يف كثري من األحيان مهامهم يف األمريكتني مع ِّرضني أنفسهم
ملخاطر كبرية .وسجل سيفيكوس مونيتور اعتداءات عىل السالمة الشخصية للصحفيني يف  19بلدا عىل
األقل يف املنطقة خالل الفرتة املشمولة بالتقرير.
ويف املكسيك ،التي مازالت أحد أكرث البلدان فتكا بالصحفيني يف العامل ،تعرض املراسلون لالعتداء يف
كثري من األحيان عىل يد الرشطة خالل تغطية قصص إخبارية يف األماكن العامة ،واالستهداف خالل
االحتجاجات ،والهجوم من مسؤولني حكوميني ومؤيديهم .ويف العديد من الحاالت ،تعرض املراسلون
لالعتداء واالحتجاز رغم تعريف أنفسهم بصفتهم إعالميني .ويف بعض الحاالت ،أدت هذه االعتداءات إىل
القتل يف وضح النهار مع اإلفالت من العقاب .وقُتل املراسلون يف ستة بلدان أخرى يف املنطقة عىل األقل.
وخالل الفرتة املشمولة بهذا التقرير ،وثّقنا اعتداءات ضد صحفيني يف بلدان مثل الربازيل وشييل وكولومبيا
إقليمي لجمعية الصحافيني الوطنية و ُد ّمر .ويف األرجنتني،
مكتب
واإلكوادور .ويف فنزويال ،أُرضمت النار يف
ٍ
ٍّ
تعرض صحايف للرضب والركل واللكم عىل يد مهاج َمني عندما كان يف بث حي لربنامجه اإلذاعي .وكان أحد
املهاج َمني مسؤوال محليا سابقا يف البلدية حيث كشف املراسل النقاب عن الفساد املزعوم.
ووقعت االعتداءات يف كثري من األحيان خالل تغطية املراسلني وطواقم األخبار لالحتجاجات ،حيث يكون
العاملون يف وسائط اإلعالم عرض ًة لألعامل العدائية واالعتداءات .ويف براغواي ،أُصيب خمسة صحفيني عىل
وسقت معدات آخرين .وقبل اغتيال الرئيس مويس يف
األقل بجروح يف احتجاجات مناهضة للحكومة ُ
هايتي ،كانت االعتداءات عىل الصحفيني شائعة خالل االحتجاجات املناهضة للحكومة إىل درجة تساؤل
رابطة الصحافة املحلية ما إذا كان استهداف املراسلني مقصودا .ويف بلدان مثل كولومبيا وبنام والواليات
املتحدة األمريكية ،وثّقنا حاالت لعاملني يف وسائل اإلعالم كانوا يغطون االحتجاجات تعرضوا لالعتداء من
الرشطة حتى عندما ع ّرفوا بوضوح بأنفسهم.
ومع أن اعتداءات الضباط املكلفني بإنفاذ القوانني كانت أكرث تواترا ،سجلنا أيضا العديد من حاالت اعتداء
املتظاهرين عىل طواقم األخبار .ففي غواتيامال مثال ،رضب متظاه ٌر مراسل ًة بأنبوب حديدي واتهمها بأنها
‘متسللة نسوية’ .ويف بريو ،تعرض صحفيون كانوا يقدمون تقارير عن الحمالت االنتخابية للهجوم من
مؤيدي املرشحني من مختلف االنتامءات السياسية.
املكسيك :صحفية محلية تحمل صورة للصحفي اإلذاعي املكسييك خاسينتو رومريو بعد أن أطلق مهاجمون مجهولون النار عليه  ،أغسطس ( 2021تصوير رويرتز  /ياهر سيبايوس)
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استنا ًدا إىل  117تحديثًا تم نرشه عىل موقع سيفيكوس مونيتور لدول هذه املنطقة بني  1نوفمرب  2020و  31أكتوبر .2021
األرجنتني :نشطاء يحتفلون بعد أن رشع مجلس الشيوخ يف اإلجهاض (تصوير ريكاردو سيبي  /غيتي إمياجز)

يف العام املايض ،جاءت بعض أهم التطورات اإليجابية يف املنطقة من خالل األنظمة القضائية التي
أخضعت الجناة املسؤولني عن االنتهاكات للمساءلة .ويف املكسيك ،أُدين الجناة املسؤولون عن مقتل
املراسلَني خافيري فالديز كارديناس ومريوسالفا بريتش فيلدوسيا يف عام  2017وصدرت األحكام ضدهم.
ويف هندوراس ،مثل أخريا مدبّرو عملية اغتيال بريتا كاسرييس أمام املحكمة وثبتت إدانتهم .ومع أن هذه
األحكام تظل استثنا ًء ،فإنها تعطي أمال يف تحقيق العدالة تشتد الحاجة اليه يف منطق ٍة مازال اإلفالت من
اإلفالت من العقاب الجنا َة عىل ارتكاب اعتداءات وعمليات القتل ،مام
العقاب يشكل القاعدة .ويشجع
ُ
يسهم يف استمرار العنف ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني يف األمريكتني .وكانت هناك أيضا
العديد من الحاالت التي رفض فيها قضا ٌة اتخاذ إجراءات قانونية ضد صحفيني معتربين هذه القضايا
محاوالت لفرض الرقابة ،وب ّرؤوا مدافعني عن حقوق اإلنسان من التهم املنسوبة إليهم وب ّرؤوا متظاهرين.
ويف كندا ،أق ّرت املحاكم بسوء السلوك املتكرر للضباط خالل قيامهم بضبط األمن يف االحتجاجات
البيئية وعرقلتهم تغطي َة وسائل اإلعالم لتلك األحداث ،رافض ًة إصدار أمر قضايئ ضد االحتجاجات لتلك
االعتبارات .وسجلت املحكمة العليا يف الربازيل سابق ًة بتحميل الدولة املسؤولية يف القضايا التي أصابت
فيها قوات األمن الصحفيني خالل تغطيتهم االحتجاجات .ويف الواليات املتحدة األمريكية ،جرى تعطيل
قانون تعسفي ملكافحة االحتجاج يف فلوريدا بعد رفع منظامت املجتمع املدين دعوى قضائية يف محكمة
فدرالية ،وهو حك ٌم مه ٌّم وسط سيلٍ من الجهود املبذولة لتجريم االحتجاجات .ويف جميع أنحاء املنطقة،
تصدى املجتمع املدين للقوانني التقييدية عن طريق املحاكم واعتمد التقايض باعتباره وسيل ًة مهم ًة
للمطالبة بالضامنات املتعلقة بالحقوق.
وعىل الرغم من الجائحة وتداعياتها ،استمر تنظيم املجتمع املدين يف إثبات قوته .وأوضح مثال عىل ذلك
هو حملة ‘املد األخرض’ النسوية ( )marea verdeللحقوق اإلنجابية .ففي كانون األول/ديسمرب ،2020
حققت الحركات النسوية يف األرجنتني انتصارا تاريخيا عند املوافقة عىل قانون اإلجهاض القانوين الذي
نظمت حمالت من أجله عىل مدى عقود .وتردد صدى هذا اإلنجاز يف أنحاء أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي ،حيث تج ّرم معظم البلدان اإلجهاض وتفرض بعضها حظرا رصيحا له .ويف نيسان/أبريل
 ،2021ألغى حكم قضايئ تجريم اإلجهاض يف حاالت االغتصاب يف اإلكوادور .ويف أيلول/سبتمرب ،2021
أجمعت املحكمة العليا يف املكسيك عىل القول بأن تجريم اإلجهاض غري دستوري .ويف الشهر ذاته،
احتفلت الحركات النسائية يف شييل باملوافقة املبدئية عىل قانونٍ يلغي تجريم اإلجهاض .ففي كل بلد من
هذه البلدان ،كانت ردود فعل النشطاء منسجم ًة :هذه االنتصارات التاريخية التي تحققت يف مواجهة
كثريٍ من ردود الفعل العنيفة كانت مجرد بداية ،ويتواصل النضال لتوسيع نطاق هذه الحقوق وإعاملها
بالكامل.

بلد مثري للقلق :السلفادور
ٌ
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قام رئيس السفادور نجيب بوكييل يف عامه األول يف الحكم بإجراءات عنيفة مثل اقتحام وحدة عسكرية
املجلس الترشيعي .وتشبت عىل الدوام مبوقف معا ٍد لوسائل اإلعالم منذ توليه منصبه ،حيث شكك كث ًريا
بصورة مبارشة يف مصداقية الصحفيني الذين ينتقدون حكومته .ويف ظل االستياء الكبري من األحزاب القامئة
والسياسيني ،ظل الدعم العام للقائد الشعبوي مرتف ًعا .ويف شباط/فرباير  ،2021فاز حلفاء بوكييل بأغلبية
رشعون املنت َخبون
ساحقة يف الهيئة الترشيعية .وتال ذلك إضعاف رسيع للفصل بني السلطات :فقد ّ
حل امل ِّ

حديثًا واملؤيدون للرئيس محل خمسة قضاة يف الغرفة الترشيعية للمحكمة العليا؛ ثم نرشوا قرارا
يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لفرتات متتالية ،وهو ما كان يحظره الدستور سابقا .ومنذ ذلك الحني،
ُحرم املجتمع املدين من املشاركة يف العملية الترشيعية وسعى حلفاء الحكومة إىل وضع تغيريات
قانونية رجعية .وهاجم بوكييل ومؤيدوه املنظامت املعنية مبكافحة الفساد ووصموا املتظاهرين ضد
استبداده .ويثري هذا الوضع املخاوف بشأن الفضاء املدين وسيادة القانون يف السلفادور.
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ّ
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ملحة عن التصنيفات

واصل سيفيكوس مونيتور خالل السنة املاضية توثيق القيود املفروضة عىل الحريات املدنية واالعتداءات
ضدها يف جميع أنحاء منطقة آسيا واملحيط الهادئ ،أحيانا بحجة التعامل مع الجائحة .وتظهر النتائج أن
استخدام القوانني التقييدية لتجريم املدافعني عن حقوق اإلنسان ومحاكمتهم مازال أحد أبرز االنتهاكات
انتهاكات أخرى
املسجلة .ويُعد احتجاز املتظاهرين اتجاها آخر واسع االنتشار جرى توثيقه .وتضم
ٌ
مس َّجل ٌة عىل نحو متكرر مضايق َة النشطاء والصحفيني واملنتقدين ،وحاالت التعذيب أو سوء املعاملة،
واحتجا َز الصحفيني.
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أفريقيا
األمريكتان
منطقة آسيا واملحيط الهادئ
أوروبا وآسيا الوسطى
منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا
التوصيات
التصنيف اإلقليمي

29

وصنفت أربعة بلدان -الصني والوس وكوريا الشاملية
وينعكس ذلك يف تصنيفات سيفيكوس مونيتورُ .
وصنف أحد عرش بل ًدا بأنها قمعية وسبعة
وفيتنام -بأنها مغلقة من أصل  26بلدا وإقليام يف منطقة آسياُ .
وصنف الفضاء املدين يف اليابان ومنغوليا وكوريا الجنوبية عىل أنه مق ّيد ،وهو ما يعني أن
بأنها معرقلةُ .
تايوان تظل البلد الوحيد املص َّنف عىل أنه مفتوح .ويف املحيط الهادئ ،يعد الوضع أكرث إيجابية :فقد
ُصنفت سبعة بلدان عىل أنها مفتوحة بينام صنفت أربعة بلدان عىل أنها مق ّيدة ،مبا فيها أسرتاليا التي
تراجع تصنيفها يف عام  .2019وتبقى فيجي وناورو وبابوا غينيا الجديدة يف الفئة املعرقلة.
وتراجع تصنيف سنغافورة هذا العام من معرقلة إىل قمعية بسبب تراجعها يف الحريات األساسية.
وت َواصل استخدا ُم قانون الحامية من األكاذيب والتالعب عىل اإلنرتنت لعام  ،2019الذي يضم أحكاما
غامضة ومينح سلطة تقديرية واسعة النطاق للحكومة ،يف مواجهة منتقدي الحكومة واملنافذ اإلعالمية
املستقلة .وواجه الصحفيون واملدونون تهم التشهري مع فرض غرامات باهظة .ويُستخدم قانون إقامة
العدل (الحامية) لعام  ،2017وهو قانون انتهاك حرمة املحكمة املُصاغ بطريقة مبهمة ،ملحاكمة املدافعني
عن حقوق اإلنسان بسبب انتقادهم املحاكم تحت غطاء حامية النظام القضايئ .وق ّوضت الحكومة حرية
التجمع السلمي باستخدام قانون النظام العام لعام  2009ضد النشطاء الذين نظموا تجمعات سلمية،
مبن فيهم املتظاهرون الفرادى .وأعرب املجتمع املدين عن مخاوفه من أن يزيد قانون التدخل األجنبي
(التدابري املضادة) الجديد ،الذي جرى س ّنه يف ترشين األول/أكتوبر  ،2021كبح الفضاء املدين عرب اإلنرتنت
وعىل أرض الواقع.
وتراجع تصنيف جزر سليامن يف املحيط الهادئ من كونها مفتوحة إىل مق ّيدة .ويف مطلع عام  ،2021هدد
مجلس الوزراء بحظر فيسبوك يف سياس ٍة انتقدتها فئات املجتمع املدين واملعارضة .واستخدمت الحكومة
أيضا قوانني الطوارئ املتعلقة بالجائحة لفرض قيو ٍد صارم ٍة عىل االحتجاجات وعقوبات قاسية .وأعربت
مجموعات وسائل اإلعالم عن مخاوفها املتعلقة بنقص املعلومات املق َّدمة منذ بداية الجائحة.
وتق َّدم تصنيف الفضاء املدين يف منغوليا بشكلٍ أكرث إيجابية من معرقل إىل مق ّيد .ففي نيسان/أبريل
 ،2021اعتمد الربملان املنغويل قانونا جديدا لحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان ،مام يجعلها أول بلد
يف آسيا يق ّدم إطارا لحاميتهم .ويعد القانون املعني بالحالة القانونية للمدافعني عن حقوق اإلنسان مثرة
ٍ
لسنوات بني الحكومة املنغولية واملجتمع املدين واألمم املتحدة .وسجلت منغوليا أيضا
جهد جامعي دام
تحسنا يف تصنيفها يف املؤرش العاملي لحرية الصحافة لعام .2021
ّ

القيود املفروضة عىل الفضاء املدين

أبرز  5انتهاكات يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ

.1

قوانني مق ّيدة
للحريات

.2

اعتقال مدافع.ة
عن حقوق اإلنسان

.3

احتجاز محتج(ين)

.4

احتجاز صحايف.ة

.5

تفريق
اإلحتجاجات
استنا ًدا إىل  118تحديثًا تم نرشه عىل موقع سيفيكوس مونيتو لدول هذه املنطقة بني  1نوفمرب  2020و  31أكتوبر .2021
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قوانني تقييدية تج ّرم املدافعني عن حقوق اإلنسان

يُع ّد استخدا ُم القوانني املق ّيدة لحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبري أكرث االنتهاكات التي
تطال الفضاء املدين انتشارا يف منطقة آسيا يف عام  2021حيث جرى توثيقها يف  21دول ًة عىل األقل.
الترشيعات التي ت ُستخ َدم يف كثري من األحيان لخنق املعارضة القوان َني املتعلقة باألمن القومي
وتتضمن
ُ
ومكافحة اإلرهاب والنظام العام والتشهري الجنايئ .واحتُجز مدافعون عن حقوق اإلنسان مبوجب هذه
القوانني يف  19بلدا عىل األقل وحوكموا يف  11بل ًدا.
وواصلت الحكومة يف الصني التي يُص َّنف فضاؤها املدين بكونه مغلقا اعتقال العرشات من املدافعني عن
حقوق اإلنسان بنا ًء عىل جرائم مع ّرفة تعريفا واسعا و ُمصاغة بطريقة غامضة مثل ‘تقويض سلطة الدولة’
و’افتعال الخالفات وإثارة املتاعب’ .ويف هونغ كونغ ،جرى تجهيز قانون األمن القومي الصارم ليصبح
سالحا يستهدف عرشات الصحفيني ونشطاء املعارضة ويف مجال الدميقراطية وأفىض إىل إغالق العديد
وسجن تونغ ينغ كيت ،الذي كان يركب دراجة نارية رافعا علام بشعار
من منظامت املجتمع املدينُ .
احتجاجي ،باعتباره أول ٍ
شخص يُدان مبوجب ذلك القانون.
واستخدمت حكومة فيتنام عىل مدار السنة مجموعة من القوانني املعرفة تعريفا واسعا مثل ‘الدعاية
تهم للنشطاء واملدونني وسجنهم،
املناهضة للدولة’ و’إساءة استخدام الحريات الدميقراطية’ لتوجيه ٍ
تضمنت بعضها أحكاما بالسجن ملدة طويلة .ويف كمبوديا ،استُخدمت قوانني ‘التحريض’ بطريق ٍة منهجي ٍة
الستهداف عرشات الناشطني ،مثل الزعيم النقايب البارز رونغ تشون والنشطاء البيئيني من مجموعة
الطبيعة األم كمبوديا ( .)Mother Nature Cambodiaويف إندونيسيا ،استُخدمت القوانني املتعلقة
بالخيانة لتجريم النشطاء املؤيدين لالستقالل من بابوا ومالوكو مثل فيكتور ييمو.
وأساءت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي استخدام قوانني األمن القومي ومكافحة اإلرهاب مثل
قانون (منع) األنشطة غري املرشوعة القمعي بطريق ٍة منهجي ٍة يف الهند إلبقاء عرشات املدافعني عن حقوق
تهم ال أساس لها من الصحة وحرمانهم من الكفالة .ويتكون هؤالء
اإلنسان يف الحبس االحتياطي بنا ًء عىل ٍ
املحتجزون من العديد من األشخاص املرتبطني بقضية بهيام كوريغاون ،االحتفال الذي نُظم يف عام 2018
وشهد اندالع أعامل عنف ،مبن فيهم املحامية يف مجال حقوق اإلنسان سودها بهارادواج .وتُويف الكاهن
اليسوعي واألب ستان سوامي املدافع عن حقوق اإلنسان خالل االحتجاز مبوجب قانون (منع) األنشطة
غري املرشوعة يف متوز/يوليو  .2021واستُخدم أيضا قانون التحريض الستهداف النشطاء والصحفيني.
واستخدم  13بلدا يف آسيا قوانني التشهري الجنايئ ملحاولة إسكات النشطاء واملنتقدين يف السنة املاضية.
وكان هناك ارتفاع مقلق يف استخدام تهم التشهري املليك ضد النشطاء املؤيدين للدميقراطية يف تايالند،
حيث استُهدف املتظاهرون أيضا بقوانني التحريض .وات ُّهم أكرث من مائة متظاهر بالتشهري املليك منذ شهر

ترشين الثاين/نوفمرب  .2020ويف ماليزيا ،استُخدم قانون االتصاالت والوسائط املتعددة الستهداف منتقدي
العائلة امللكية والسياسيني عىل شبكة اإلنرتنت ،عىل غرار مرسوم ‘مكافحة األخبار الكاذبة’ الذي أُصدر
يف إطار قانون حالة الطوارئ املتعلقة بالجائحة يف آذار/مارس  2021والذي أُلغي منذ ذلك الحني .ويف
إندونيسيا ،استُخدم قانون املعلومات واملعامالت اإللكرتونية لتجريم املعارضة عرب اإلنرتنت.
ويف بنغالديش ،تواصل استخدام قانون األمن الرقمي الصارم ضد األصوات املنتقدة عىل وسائل التواصل
االجتامعي واملواقع اإللكرتونية وغريها من املنصات اإللكرتونية ،والسيام باستهداف الصحفيني واملدونني
ورسامي الكاريكاتري واملوسيقيني والنشطاء والطالب مع عقوبات قد تصل إىل السجن املؤبد .وخلُص
تقري ٌر عن حقوق اإلنسان صدر يف متوز/يوليو  2021إىل أن أكرث من ٍ 400
شخص كانوا يف السجن مبوجب
قانون األمن الرقمي.
ويف املحيط الهادئ ،جرى توثيق قوانني تقييدية يف سبعة بلدان عىل األقل .ويف فيجي ،منع قانون (تعديل)
وس ّنت قوانني جديدة بخصوص
النظام العام لعام  2014النقابات من االحتجاج واستهدف املنتقدينُ .
التشهري الجنايئ يف تونغا وفانواتو .ويف أسرتاليا ،واصلت فئات املجتمع املدين اإلعراب عن شواغلها بشأن
محاكمة املبلغني عن املخالفات.

قمع املتظاهرين

عىل الرغم من الجائحة العاملية والقيود املرافقة لها ،اندلعت االحتجاجات يف  18بلدا عىل األقل يف منطقة
آسيا .واحتُجز املتظاهرون يف  14بلدا عىل األقل واستخدمت السلطات القوة املفرطة ضد املتظاهرين يف
 12بلدا عىل األقل.
ويف هونغ كونغ ،أُدين النشطاء املؤيدون للدميقراطية مبن فيهم جوشوا وونغ لدورهم يف العديد من
االحتجاجات والتجمعات السلمية يف عامي  2019و ،2020مبا يف ذلك االحتجاجات الرافضة لقانون تسليم
املطلوبني يف البالد ووقفة ليلية إحيا ًء لذكرى مذبحة ميدان تيانامنن التي وقعت يف عام .1989
ِ
االحتجاجات الجامهريية لحركة عصيان مدين يف جميع أنحاء
املجلس العسكري الحاكم
ويف ميامنار ،واجه
ُ
البالد التي تلت االنقالب العسكري يف شباط/فرباير  2021بالعنف املميت .واعتُقل اآلالف واحتُجزوا
بصورة تعسفية وقُتل املئات دون عقاب .ويف تايالند ،احتُجز زعامء مؤيدون للدميقراطية و ُوجهت لهم
التهم بسبب ال ُخطب التي ألقوها خالل االحتجاجات الجامهريية املنادية بإصالح الحكومة والنظام
املليك .وجرى التحقيق مع املئات ،مبن فيهم األطفال ،يف عالقتهم بالنشطاء يف االحتجاج .واستخد َمت
أيضا الرشطة التايالندية القوة املفرطة ،مبا يف ذلك الذخرية الحية ،ضد املتظاهرين.
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ويف إندونيسيا ،احتُجز العرشات من النشطاء املتظاهرين ضد التجديد األحادي الجانب لقانون الحكم
الذايت الخاص املتعلق ببابوا وتعرضوا للقوة املفرطة يف متوز/يوليو وآب/أغسطس  .2021ورفض العديد من
سكان بابوا القانون لوقت طويل لعدم تحقّق حكم ذايت ُم ٍ
جد .ويف ماليزيا ،حاولت السلطات قمع عدد
من االحتجاجات املناهضة للحكومة التي نظمتها األمانة العامة لتضامن الشعوب ()Peoples Solidarity
هيئة جامعة متخصصة للمجموعات الشبابية -مبا يف ذلك وقفة ليلية عىل ضوء الشموع نُظمت يف آب/أغسطس  2021لضحايا كوفيد ،19-حيث احتُجز  31شخصا بصورة تعسفية وتعرضوا لسوء املعاملة.
ويف الهند ،سعت السلطات إىل تشويه سمعة الحركة االحتجاجية للمزارعني وقمعها ،بينام واصلت الحركة
تنظيم االحتجاجات إىل أن تراجعت الحكومة وأعلنت عن إبطال القوانني الزراعية املثرية للجدل .وقبل
الرتاجع ،عطّلت السلطات الطرقات لعرقلة االحتجاجات ،واحتجزت بصورة تعسفية املئات واستخدمت
القوة املفرطة .وفُرضت أيضا قيو ٌد عىل التجمع السلمي يف جامو وكشمري التي تديرها الهند .ويف رسيالنكا،
احتُجز عرشات املتظاهرين مبن فيهم نقابيون وطالب بسبب االحتجاجات املنظَّمة منذ متوز/يوليو 2021
ضد عسكرة التعليم العايل وبخصوص حقوق العامل ومسائل أخرى .ويف باكستان ،احتُجز نشطاء البشتون
و ُوجهت لهم تهم بسبب مشاركتهم يف االحتجاجات .وبعد سيطرة طالبان عىل السلطة يف أفغانستان يف
آب/أغسطس  ،2021جوبهت االحتجاجات املعارِضة لطالبان بالقوة املفرطة.
ويف املحيط الهادئُ ،وثّقت االحتجاجات يف  7بلدان .ففي أسرتاليا ونيوزيالندا ،احتُجز العرشات من
املتظاهرين الرافضني إلجراءات اإلغالق يف عام  2021بسبب انتهاكهم القواعد التنظيمية املتعلقة
بكوفيد .19-ويف جزر سليامن يف آب/أغسطس  ،2021عطّلت الرشطة وف ّرقت مسرية يف هونيارا لتقديم
أشخاص من مقاطعة مااليتا عريضة إىل الحكومة.

املضايقات والتهديدات ضد النشطاء والصحفيني

استخدمت الحكومة أساليب غري قانونية يف  14بلدا عىل األقل يف منطقة آسيا خالل السنة املاضية يف
محاول ٍة ملضايقة أو تهديد النشطاء والصحفيني واملنتقدين ليصمتوا .وواصلت الصني اضطهادها للمدافعني
عن حقوق اإلنسان بال هوادة من خالل وضع بعضهم تحت املراقبة وإجبار آخرين عىل مغادرة املدينة
قبل االحتفال بالذكرى املئوية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم يف متوز/يوليو  .2021و ُمنع النشطاء أيضا
من السفر خارج البالد أو ُوضعوا تحت ‘اإلقامة الجربية يف مكان معني’ ،وهو شكل يسء الصيت لالختفاء
الذي تنفّذه الدولة .ويف هونغ كونغ ،يواجه جيمي الي ،مالك رشكة إعالمية ومؤسس الصحيفة املستقلة
أبل دييل ( )Apple Dailyالعديد من التهم .واعتُقل أيضا ستة موظفني يف الصحيفة ومسؤولون تنفيذيون
وأُجربت الصحيفة عىل اإلغالق .ويف الفلبني ،تواصل تشويه سمعة النشطاء و’وسمهم باالرتباط باإلرهاب
اليساري’  -إذ وصفوا بالشيوعيني أو اإلرهابيني -فيام يتعلق بعملهم .وتع ّرض موقع تحالف حقوق اإلنسان

كاراباتان ( )Karapatanلسلسلة من الهجامت اإللكرتونية التي ترجع إىل أجهزة املخابرات والجيش يف
الفلبني .ومازال الصحفيون يف الفلبني يتعرضون للمضايقات ويواجهون تهام زائفة بسبب تقاريرهم ،مبا
يف ذلك الحاصلة عىل جائزة نوبل للسالم ماريا ريسا .ويف ماليزياِ ،سيق النشطاء املنتقدون لسياسات
املنسقون لالحتجاجات إىل الرشطة للتحقيق معهم وفُرضت عليهم الغرامة لخرق قوانني
الحكومة أو ّ
كوفيد.19-
وأطلقت الحكومة البنغالديشية حمالت تشهري وهجامت عىل شبكة اإلنرتنت ضد الصحفيني املوجودين
خارج البالد النتقادهم حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ،وضايقت أفراد األرس الذين مازالوا يعيشون
يف بنغالديش .ويف رسيالنكا ،ظهر منط يف املضايقة واملراقبة املكثفة لنشطاء املجتمع املدين تقوم به طائفة
من الدوائر األمنية ،مبا فيها إدارة التحقيقات الجنائية وشعبة التحقيقات املعنية باإلرهاب ومسؤولو
أخضعوا النشطاء الستجواب تطفيل عن منظامتهم ،وسألوهم عن تفاصيل
االستخبارات الحكومية ،الذين َ
إدارية ،واألنشطة التنظيمية وقوائم املوظفني ،مبا يف ذلك بيانات االتصال الخاصة بهم والجهات املانحة
ومصادر التمويل .ويف جامو وكشمري التي تديرها الهند إداريا ،نُفّذت مداهامت عىل منازل املدافعني عن
حقوق اإلنسان ومكاتب منظامت املجتمع املدين والصحف.
ويف املحيط الهادئُ ،وثقت املضايقات أو التهديدات التي تستهدف النشطاء يف فيجي وبابوا غينيا الجديدة
وساموا.

التعذيب وسوء املعاملة

انترشت التقارير عن تعذيب النشطاء وإساءة معاملتهم يف آسيا ،حيث مورسا يف  13بل ًدا عىل األقل خالل
الفرتة املشمولة بالتقرير .ويف ميامنار ،يُزعم أن النشطاء واملتظاهرين الذين احتجزهم املجلس العسكري
تع ّرضوا للتعذيب .ويف إحدى الحاالتُ ،حرش أكرث من  100سج ٍني يف غرفة واحدة كانت تصعب فيها
الحركة ،و ُو ّجه مسدس صوب رأسهم خالل التحقيقات وأُجربوا عىل األكل من األرضية الخرسانية مكبيل
وصعقوا بالكهرباء.
األيدي خلف ظهورهمُ .
وضب البعض ُ
ويف حزيران/يونيو  ،2021أعرب خبري األمم املتحدة املستقل املعني باملدافعني عن حقوق اإلنسان عن
شواغله بخصوص تعذيب النشطاء يف الصني وحرمانهم من إمكانية الوصول إىل العالج الطبي ومحاميهم
وأرسهم .ويف فيتنام التي يُحبس فيها أكرث من  200سجني سيايس يف شبكة من السجون الرسية ومراكز
االحتجازُ ،وضع الكثريون لفرتات طويلة رهن االحتجاز مع منع االتصال ويف الحبس االنفرادي ،الذي
يحدث مع أمل جسدي حاد ومعاناة ومنعٍ للعالج الطبي.
ويف بنغالديش ،انترشت االدعاءات عىل نطاق واسع بالتعذيب وسوء املعاملة عىل يد قوات األمن .ويُزعم
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أن الكاتب مشتاق أحمد الذي ت ُويف يف السجن يف شباط/فرباير  ،2021تع ّرض العتداء شديد عىل يد كتيبة
التدخل الرسيع ،وهي وحدة نخبة ملكافحة اإلرهاب ،عىل غرار ما حدث لرسام الكاريكاتري السيايس كبري
كيشور .واحتُجز كالهام مبوجب قانون األمن الرقمي .ونرش مرشوع الحقيقة والعدالة الدويل تقريرا يف
أيلول/سبتمرب  2021يتضمن تفاصيل عن حوادث التعذيب التي ترتكبها الرشطة والجيش يف رسيالنكا
ضد السجناء السياسيني.
ويف املحيط الهادئ ،تع ّرض املحامي ليكني ليباتو إيغيلو من بابوا غينيا الجديدة العتداء الرشطة يف نيسان/
أبريل  2021ثم الخطف والتهديد قبل احتجازه .ووقعت الحادثة بعد أن تق َّدم رسميا بشكوى ضد سيايس
بسبب سوء اإلدارة املالية.

احتجاز الصحفيني

احتجزت الدولة الصحفيني بسبب تقاريرهم النقدية يف  12بلدا عىل األقل يف آسيا خالل السنة املاضية.
ويف الصني ،صدر حك ٌم ضد املواطنة الصحفية تشانغ زان بالسجن أربع سنوات إلعدادها تقريرا عن
الجائحة يف ووهان .ويف فيتنام ،احتُجز صحفيون مستقلون و ُوجهت لهم التهم ،مبن فيهم املدافعة عن
حقوق اإلنسان فام دوان ترانغ وخمسة صحفيني من املنفذ اإلخباري ( Báo Sạchالصحيفة النظيفة)
الذي يتخذ فيسبوك منربه .ويف باكستانُ ،وضع الصحفيان أمري مري وعمران شفقت قيد االحتجاز يف الهور
بسبب تغطيتهام املؤسسات الحكومية ،بينام اختطفت السلطات كبري الصحفيني وكاتب العمود الصحفي
واريس رازا من منزله يف كاراتيش يف أيلول/سبتمرب  2021واحتُجز لوقت وجيز .ويف بنغالديش ،احتُجزت
روزينا إسالم ،وهي كبرية املراسلني لدى الصحيفة اليومية الوطنية املوزعة عىل نطاق واسع بروثوم ألو
( ،)Prothom Aloملدة سبعة أيام يف أيار/مايو  2021و ُوجهت لها تهم مبوجب قانون األرسار الرسمية
لكشفها عن املامرسات السيئة التي انتهجتها وزارة الصحة خالل الجائحة.

التطورات اإليجابية

عام حافل بالتحديات للحريات األساسية ،وثّق سيفيكوس مونيتور عددا من التطورات اإليجابية فيام
يف ٍ
يتعلق بالفضاء املدين يف آسيا واملحيط الهادئ ،مام ّ
يدل عىل التزام أولئك الذين ناضلوا من أجلها .وشكّل
س ُّن قانون حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان يف منغوليا انتصا ًرا كب ًريا للمجتمع املدين يف البالد ،يف
حني ُصف النظر يف كوريا الجنوبية عن التعديالت املق ّيدة لقانون اإلعالم بعد معارضة املجتمع املدين
واملجموعات اإلعالمية .وحققت الحملة التي قادها النشطاء ملساءلة الرئيس الفلبيني رودريغو دوترييت
عن انتهاكات حقوق اإلنسان املتعددة التي ارتكبها ،خطو ًة تاريخي ًة عندما سمحت املحكمة الجنائية

آسيا واملحيط الهادئ
التطورات اإليجابية

تنمية املجتمع املدين عىل
8
ٕ
نحو ايجايب
 8إصدار حكم قضايئ إيجايب

استنا ًدا إىل  118تحديثًا تم نرشه عىل موقع سيفيكوس مونيتور لدول هذه املنطقة بني  1نوفمرب  2020و  31أكتوبر 2021
الفلبني | احتجاجات ضد الحكومة (تصوير عزرا أكيان  /غيتي إمياجز)

الدولية رسميا بإجراء تحقيق رسمي يف الجرائم املزعومة ضد اإلنسانية.
املنهجية
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وعىل إثر القضايا التي رفعها العديد من الصحفيني والنشطاء ،أمرت املحكمة العليا يف الهند بإجراء
تحقيق مستقل للتحقق من استخدام الحكومة برنامج املراقبة بيغاسوس للتجسس بشكل غري قانوين عىل
الصحفيني والنشطاء واملعارضني السياسيني .ويف باكستان ،عىل الرغم من التخويف والتهديدات ،شاركت
آالف النساء يف جميع أنحاء البالد يف فعاليات مسرية النساء ( )Aurat Marchاملنظَّمة يف البلدات واملدن
احتفاال باليوم العاملي للمرأة .ووافق برملان بوتان عىل مرشوع قانون لعدم تجريم العالقات الجنسية
املثلية ،يف انتصا ٍر كبريٍ للنشطاء يف مجال حقوق مجتمع امليم .ويف املحيط الهادئ ،بعد ضغط قوي من
املجتمع املدين ،تحركت السلطات التونغية برسعة لتق ّدم قاتل الناشط يف مجال حقوق مجتمع امليم
بوليكاليبو ‘بويل’ كيفو إىل العدالة.

بلدان مثريان للقلق:
ميامنار وأفغانستان

شهدت ميامنار تراجعا رسيعا يف الحريات األساسية عقب انقالب شباط/فرباير  2021الذي رافقه اعتقال
مئات النشطاء واحتجازهم وتجرميهم ،مبن فيهم املدافعون عن حقوق اإلنسان والنقابيون والصحفيون
والنشطاء السياسيون والطالبيون واألطباء والشعراء وأشخاص من أقليات عرقية وفئات مجتمع امليم
والفنانون .واستخدم املجلس العسكري القوة املفرطة واألسلحة النارية ضد املتظاهرين وعطّل اإلنرتنت.
وطورد الصحفيون واعتُقل العرشات و ُوجهت لهم التهم .ويُزعم أن عددا من السجناء السياسيني ُعذّبوا
وتعرضوا لسوء املعاملة ونقلت تقارير استخدام العنف الجنيس ضد النساء يف مراكز االحتجاز .ووقت
كتابة هذا التقرير ،قُتل  1244شخصا ومازال  7122شخصا قيد االحتجاز وفقًا لرابطة مساعدة السجناء
السياسيني.
وت ُعد أفغانستان بل ًدا آخر مث ًريا للقلق بعد سيطرة طالبان يف آب/أغسطس  .2021وأوردت تقارير
تعرض نشطاء للتهديد املمنهج يف أنحاء البالد .وتقوم طالبان بعمليات تفتيش املنازل بحثا عن النشطاء
والصحفيني ،والسيام النساء ،وتحقق معهم وعائالتهم .وهو ما أُثار مخاوف كبرية واختبأ الكثريون أو
هربوا من البالد .وداهمت طالبان أيضا منظامت املجتمع املدين التي تقودها نساء يف جميع أنحاء
أفغانستان .وجوبهت االحتجاجات املعارِضة لطالبان ،والسيام من النساء ،يف كابل ومدن أخرى بالقوة
املفرطة ،وإطالق النار وأعامل الرضب لتفريق الحشود ،مام أدى إىل وقوع وفيات وإصابات يف صفوف
املتظاهرين السلميني .ويواجه الصحفيون خطرا متزايدا لتغطيتهم الوضع يف امليدان .واحتُجز بعض الذين
كانوا يغطون االحتجاجات بصورة تعسفية أو تعرضوا للتعذيب أو سوء املعاملة.
أفغانستان :نساء أفغانيات يشاركن يف احتجاج يف هرات  ،أفغانستان بعد سيطرة طالبان (تصوير وكالة فرانس برس)

أوروبا وآسيا الوسطى
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ملحة عن التصنيفات

يستمر الفضاء املدين يف منطقة أوروبا وآسيا الوسطى يف الرتاجع .ويُصنف الفضاء املدين بأنه
ومعرقل يف سبعة بلدان ،وقمعي يف ثالثة بلدان ومغلق يف
ٌ
مفتوح يف  19بلدا ،ومق ّي ٌد يف  21بلدا،
أربعة بلدان ،وذلك من أصل  54بلدا يف املنطقة .وعىل مدار السنة املاضية ،وثّقنا تراجعا ملحوظا
يف الفضاء املدين يف الدميقراطيات الراسخة مثل فرنسا واململكة املتحدة ،يف ظل تهديد التطورات
الترشيعية الحريات األساسية .والفضاء املدين يف بلدان أوروبية أخرى آخ ٌذ يف التدهور ،مع تراجع

تصنيف الفضاء املدين ألربعة بلدان .ويف آسيا الوسطى ،تواصل الحكومات تقييد الفضاء املحدود أصال
للمجتمع املدين ،باستخدام أساليب املضايقات والتهديد يف كثري من األحيان ضد الصحفيني واملدافعني
عن حقوق اإلنسان .وإضاف ًة إىل ذلك ،جرى توثيق القيادة املستبدة عىل نحو متزايد يف حكم الرئيس
الجديد يف قريغيزستان.
وتعكس تصنيفات سيفيكوس مونيتور تلك الصورة .ويف منطقة أوروبا وآسيا الوسطى ،يُظهر أحدث
تتحسن .وتتمثل البلدان األوروبية األربعة
تحليل أجريناه أن التصنيفات القُطرية العامة يف املنطقة مل ّ
التي تراجع فيها التصنيف يف بيالروس وبلجيكا وجمهورية تشيك وبولندا .وتعد ثالثة من هذه البلدان
دوال أعضاء يف االتحاد األورويب.

جمهورية التشيك :رئيس الوزراء املنتهية واليته أندريه بابيس يضايق الصحفيني باستمرار (تصوير رويرتز  /برناديت زابو عرب )Gallo Images
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ويرجع تراجع تصنيف الفضاء املدين يف بلجيكا من مفتوح إىل مق ّيد إىل حملة قمعية مستمرة

عىل التجمع السلمي .ولتوضيح ذلك ،واجهت الرشطة ثالثة احتجاجات كربى ضد الظلم العرقي
والطبقي ما بني ترشين الثاين/نوفمرب  2020وكانون الثاين/يناير  2021بالقوة املفرطة ،بوسائل
منها استخدام سالح شبه قاتل ،مع اتهام الرشطة أيضا باستخدام أعامل الرضب واملسكات الخانقة
والشتائم العنرصية ،واحتجاز مئات املتظاهرين ،مبن فيهم الق ُّص .ومنعت الرشطة يف البداية أحد
االحتجاجات قبل أن تعلن أنها ‘ستتسامح’ بشأنها ،ولكنها بعد ذلك أخافت الناس الذين قد عزموا
عىل املشاركة فيه .وإضاف ًة إىل ذلك ،استخدمت الرشطة قوة غري متناسبة إلنفاذ التدابري املتعلقة
بكوفيد ،19-والسيام باستهداف الفئات املستبعدة .وتوجد أيضا مخاوف متعلقة بحقوق املهاجرين،
الذين نظموا إرضابا عن الطعام ألكرث من  60يوما مطالبني بوضع قانوين بعد حرمانهم من الوثائق
الرسمية التي تعرتف بوضعهم بصفتهم طالبي لجوء .ويواجه العديد من املهاجرين الذين عاشوا
يف بلجيكا لسنوات وضعا غري مستقر عىل نحو متزايد حيث تفاقم بسبب الجائحة.

ويف جمهورية تشيك ،أفضت املخاوف املتعلقة برتاجع استقاللية اإلعالم إىل تراجع التصنيفات من
مفتوح إىل مق ّيد .ويف أيار/مايو  ،2021أعلن مكتب رئيس تشيك ميلوس زميان أنه سيتوقف عن تقديم
املعلومات إىل العديد من املنافذ اإلعالمية االستقصائية .وباملثل  ،مل يُسمح للعديد من الصحفيني
الدوليني والتشيكيني بحضور مؤمتر صحفي مشرتك نظمه رئيس الوزراء حينها أندريج بابيس ورئيس
الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان .وإضاف ًة إىل ذلك ،توجد مخاوف بخصوص التدخل السيايس يف هيئة
اإلذاعة العامة (تلفزيون تشيك) مع الفصل غري املتوقَّع لخمسة أعضاء من مجلسها االستشاري يف
ترشين الثاين/نوفمرب  2020ومحاولة غري ناجحة يف آذار/مارس  2021إلزاحة املدير التنفيذي الذي
يُصدر القرارات التحريرية .وأصبحت حيادية اإلذاعة الوطنية التشيكية أيضا تحت التهديد ،مع محاولة
أعضاء مجلس الحزب املؤيد للحكم التأثري عىل الربامج اإلذاعية .وفضال عن ذلك ،يثري رشاء امللياردير
التشييك بيرت كيلرن ،املعروف بعالقاته الوطيدة مع الصني ،الرشكات اإلعالمية يف أوروبا الوسطى ،التي
ت ُع ّد املحتوى وتنتجه لفائدة  30قناة تلفزية يف خمسة بلدان يف أوروبا الوسطى والرشقية ،املخاوف
من الرقابة.
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وتراجع تصنيف الفضاء املدين يف بيالروس من قمعي إىل مغلق نتيجة اإلسكات املمنهج للمجتمع
املدين ،عقب االحتجاجات الجامهريية التي اندلعت قبل االنتخابات الرئاسية املتنازع عليها يف آب/
أغسطس  2020ومبارش ًة بعدها .ويف السنة املاضية ،داهمت السلطات مئات املتظاهرين والصحفيني،
وهاجمتهم واحتجزتهم ووجهت لهم التهم ،وأصدرت حكام ضد مرشح رئايس سابق وس َج َنته،
وحلّت منظامت املجتمع املدين ومنافذ إعالمية ،وع ّدلت القوانني ملنع املواطنني من التنظيم ومن
ثم الصحفيني من تقديم التقارير .واعتبارا من  25ترشين الثاين/نوفمرب  ،2021أفادت التقارير أن
عدد السجناء السياسيني يف بيالروس يبلغ  882شخصا .واحتُجز عدد كبري منهم وصدرت األحكام
ضدهم بفرتات ترتاوح ما بني بضعة أيام وسنوات عديدة يف السجن ،ومعظمها بسبب املشاركة يف
احتجاجات مناهضة للحكومة .وإضاف ًة إىل ذلك ،أطلقت السلطات عملية لتصفية عرشات منظامت
املجتمع املدين ،مبا فيها أبرز الجامعات املعنية بحقوق اإلنسان ،يف ظل مواصلة الرئيس ألكسندر
لوكاشينكو حملته القمعية بال هوادة عىل املجتمع املدين.
وأدى استمرار تدهور الفضاء املدين يف بولندا إىل تراجع تصنيف البالد من كونها مق ّيدة إىل معرقلة
 انظر أدناه.ويتواصل تدهور الفضاء املدين يف آسيا الوسطى .وتعرض معارضو الحكومة ونشطاء املجتمع املدين
والصحفيون املستقلون واملدونون واملدافعون عن حقوق اإلنسان واملحامون واملتظاهرون السلميون
وغريهم من املنتقدين للحكومات ،لالضطهاد من خالل أساليب ترتاوح ما بني هجامت مدبَّرة عىل
شبكة اإلنرتنت ،وتهديدات مجهولة املصدر باالعتقال واملراقبة ،واملحاكمة والسجن بتهم ذات
دوافع سياسية .ووضعت الحكومات عىل نحو متكرر ح ًّدا لنرش املعلومات وتبادلها عىل شبكة
اإلنرتنت ،بطرق منها الحجب التعسفي للمواقع املنتقدة للحكومة .وكثّفت حكومة تركامنستان،
التي تواصل إنكار وجود كوفيد 19-يف البالد ،حملتها ضد األدوات التي تتحايل عىل القيود املفروضة
عىل اإلنرتنت ،مثل الشبكات الخاصة االفرتاضية ( )VPNالتي يستخدمها الناس للوصول بشكلٍ
آخر إىل املوارد التي يتعذر الوصول إليها .ورشعت العديد من البلدان يف آسيا الوسطى ،مبا فيها
ٍ
ترشيعات جديد ٍة تفرض مزي ًدا من القيود الرامية إىل وضع الرقابة
كازاخستان وقريغيزستان ،يف س ّن
عىل املحتوى اإللكرتوين الناقد.

القيود املفروضة عىل الفضاء املدين
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تتعرض حرية التجمع السلمي وحرية التعبري للتهديد يف منطقة أوروبا وآسيا الوسطى .وتشمل
االنتهاكات األكرث شيوعا املُوثَّقة خالل الفرتة املشمولة بالتقرير احتجاز املتظاهرين ،وتهديد الصحفيني
واملدافعني عن حقوق اإلنسان ومضايقتهم ،وسن قوانني تقييدية والتعدي بدن ّيا عىل الصحفيني.

أبرز  5انتهاكات يف أوروبا وآسيا الوسطى

.1
.2

.3
.4
.5

احتجاز محتج(ين)
التهديد
املضاياقات
قوانني مق ّيدة
للحريات
الهجوم عىل
صحايف.ة

استنا ًدا إىل  199تحديثًا تم نرشها عىل موقع سيفيكوس مونيتور لدول هذه املنطقة يف الفرتة ما بني  1نوفمرب  2020و  31أكتوبر .2021

احتجاز املتظاهرين

ٍ
انتهاك شائعٍ للفضاء املدين جرى توثيقه يف  36بلدا عىل األقل يف عام
يُعد احتجاز املتظاهرين أكرث
 .2021وإىل جانب ذلك ،ر ّدت السلطات أيضا عىل االحتجاجات باستخدام القوة املفرطة .وتطال
الحوادث التي يشهدها الفضاء املدين عىل نحو شائع جامعات الحقوق البيئية ومجموعات حقوق
العامل وأفراد مجتمع امليم والنساء والشباب.
ويف تركيا ،نظم آالف طالب جامعة بوغازيتيش احتجاجات مطالبة بالحرية األكادميية بعد تعيني
معي تعيينا سياسيا من الرئيس رجب طيب أردوغان .ور ّدت
رئيس جامعة جديد يُعتقد أنه ّ
السلطات الرتكية عىل االحتجاجات بالقوة املفرطة ،مبا يف ذلك الغاز املسيل للدموع والرصاص
املطاطي وخراطيم املياه .ووثّقت منظامت حقوق اإلنسان اعتقال  560طالبا من املتظاهرين خالل
االحتجاجات يف  38مدين ًة ،مع اإلفراج عن أغلبهم بعد وقت وجيز .ومع ذلك ،تعرض الكثريون
خاص.
للعنف والتهديد خالل االحتجاز ،مع استهداف الطالب من مجتمع امليم بوج ٍه ٍّ
وشهدت اململكة املتحدة العديد من االحتجاجات ضد مرشوع قانون ‘الرشطة والجرمية وإصدار
األحكام واملحاكم’ (املعروف باسم مرشوع قانون الرشطة) مينح الرشطة مزي ًدا من السلطات لقمع
االحتجاجات .وخالل احتجاجات “كيل ذا بيل” (اقتلوا مرشوع القانون) يف بريستول ،استخدمت
الرشطة القوة املفرطة واعتقلت  78متظاهرا ،مع سجن ثالثة بالفعل يف وقت الحق واحتامل أن
يواجه آخرون عقوبة السجن .وجوبهت االحتجاجات املطالبة بالعدالة العرقية والحقوق البيئية
عىل نحو متكرر باالعتقاالت يف اململكة املتحدة .ويف فرنسا ،تظاهر  200ألف شخص ضد مرشوع
قانون األمن العاملي الذي أصبح بعد ذلك قانونا يف كانون الثاين/يناير  .2021ويُحدث القانون حالة
من املراقبة العامة ،مام يشكل تهديدا عىل حرية التعبري وحرية التجمع السلمي .وأفادت منظامت
حقوق اإلنسان الوطنية أنه اعتُقل  13ألف شخص خالل تلك االحتجاجات ،مبن فيهم ق ُّص.
ويف آسيا الوسطى ،ناد ًرا ما تُنظم االحتجاجات السلمية نظرا إىل الجو القمعي وخطر التعرض
لالنتقام القائم دامئا ضد أولئك الذين يفصحون عن آرائهم ضد سياسات الحكومة .ويف كازاخستان،
واصلت السلطات بطريق ٍة منهجي ٍة منع تنظيم االحتجاجات السلمية املعارضة ،باعتقال املشاركني
ومضايقتهم .ويف شباط/فرباير  ،2021جمعت الرشطة حوايل  30ناشطا من الحزب الدميقراطي
غري املسجل وحارصتهم ألكرث من  10ساعات ،بعدما حاولوا التظاهر يف أملايت للمطالبة بإصالحات
سياسية .واستخدمت الرشطة القوة إلنجاز  60عملية اعتقال استباقية ،واستهدفت أيضا املارة.
ونُظمت االحتجاجات املؤيدة للمعارضة يف روسيا يف كانون الثاين/يناير وشباط/فرباير ونيسان/
أبريل  .2021وجاءت االحتجاجات الجامعية التضامنية بعدما عاد زعيم املعارضة ألكيس نافالني،
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اململكة املتحدة :اعتقال متظاهرين لحضور وقفة احتجاجية بعد مقتل سارة إيفريارد عىل يد ضابط رشطة  ،مارس ( 2020تصوير رويرتز  /هانا
مكاي يت يب إكس إمياج أوف ذا داي  ،عرب )Gallo Images
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الذي نجا من محاولة اغتيال يف عام  ،2020إىل روسيا واحتجزه الضباط املسؤولون عن إنفاذ القوانني
يف املطار .ويف شباط/فرباير ُ ،2021حكم عليه بالسجن بنا ًء عىل تهم زائفة تتعلق باالحتيال ،مام
أجج املزيد من االحتجاجات .ووفقًا للتقارير ،احتجزت الوكاالت املكلفة بإنفاذ القوانني أكرث من 11
ألف شخص و ُرفعت أكرث من  9آالف قضية إدارية و 90قضية جنائية ضد املتظاهرين الذين طالبوا
باإلفراج عن نافالني يف  125مدينة ما بني كانون الثاين/يناير وشباط/فرباير  .2021ويف أذربيجان،
صدرت أحكام باالحتجاز املرشوط خالل عام  2021يف حق املشاركني يف احتجاجات متوز/يوليو
 2020التي اندلعت بسبب النزاع بني أذربيجان وأرمينيا عىل منطقة ناغورنو-كاراباخ.

التهديد واملضايقات واالعتداءات الجسدية

جرى توثيق استخدام التهديد واملضايقات كأسلوب لردع منظامت املجتمع املدين واملدافعني عن
حقوق اإلنسان والصحفيني يف  34بلدا عىل األقل يف أوروبا وآسيا الوسطى .وتتزايد ثقافة اإلفالت
من العقاب يف املنطقة ،يف ظل إخفاق السلطات يف مساءلة مرتكبي املضايقات والتهديد .و ُوثّقت
االعتداءات الجسدية عىل الصحفيني ،التي متت يف الغالب خالل تغطيتهم االحتجاجات ،يف 28
بلدا عىل األقل .وتوجد العديد من الحاالت املثرية للقلق لعمليات قتل الصحفيني يف املنطقة.
ويف هولندا ،قُتل الصحفي االستقصايئ بيرت دي فريس بعد إطالق النار عليه خمس مرات عىل
األقل ،حيث ربطت تقارير وفاته بأكرث مجرم مطلوب للعدالة يف هولندا .ويف اليونان ،قُتل املراسل
التلفزيوين جيورجوس كارايفاز رميا بالرصاص أمام منزله يف أثينا ،مع تأكيد السلطات أن الجرمية
مرتبط ٌة بجامعات الجرمية املنظمة .وجرى أيضا توثيق قتل الصحفيني يف بيالروس وجورجيا وتركيا.
كل من املتظاهرين والسلطات بتهديد الصحفيني ومضايقتهم واالعتداء جسديا
وقام يف أحيان كثرية ٌّ
عليهم خالل االحتجاجات ،مبا يف ذلك خالل االحتجاجات املتعلقة بكوفيد .19-ويف أملانياُ ،وثّقت
سلسلة من الحوادث يف العام املايض خالل االحتجاجات املعارضة للتدابري املرتبطة بكوفيد،19-
حيث يُشكل انعدام الثقة يف وسائل اإلعالم عنرصا مهام .وخالل العديد من االحتجاجات ،تع ّرض
الصحفيون لتهديدات بالقتل ونُعتوا ‘باإلعالم الكاذب’ .ويف هولنداُ ،سحب الصحفي ماك فان دينرث
من الصحيفة اليومية دي فولكس كرانت ( )de Volkskrantبالقوة إىل داخل سيارة رشطة ألنه
كان ‘مقربا جدا’ من الضباط واحتُجز لعدة ساعات .و ُوثقت أيضا حوادث ضد صحفيني خالل
االحتجاجات ذات الصلة بكوفيد 19-يف بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وجمهورية شامل مقدونيا وإسبانيا.
ويستمر كبار السياسيني عىل أعىل املستويات ،مبن فيهم رؤساء الوزراء والرؤساء ،يف إخافة موظفي
والحزب
رئيس الوزراء يانيز يانشا
ُ
منظامت املجتمع املدين والصحفيني ومضايقتهم .ويف سلوفينيا ،اتهم ُ
الدميقراطي السلوفيني الحاكم هيئ َة اإلذاعة العامة ‘إذاعة وتلفزيون سلوفينيا’ (Radiotelevizija

 )Slovenijaبنرش ‘األكاذيب’ ووصف هيئة اإلذاعة بأنها ‘نارش غري مسؤول للفريوس’ .ووصف
أيضا يانيز وكالة األنباء السلوفينية عىل تويرت بأنها ‘عار وطني’ .ويف كرواتيا ،شتم الرئيس زوران
ميالنوفيش عىل نحو متكرر املراسلني من هيئة اإلذاعة العامة (إذاعة وتلفزيون كرواتيا) بوصف
املراسلني بأنهم مخادعون ومرتزقة وعا ٌر عىل البالد .ويف رصبيا ،واجهت البوابة االستقصائية ‘شبكة
اإلبالغ عن الجرمية والفساد’ ومنظامت املجتمع املدين حمالت التشهري ،التي أججها الرئيس ألكسندر
فوتشيتش والحزب التقدمي الرصيب الحاكم واإلعالم املوايل للحكومة ،متهمني الشبكة باالنحياز
للجامعات اإلجرامية املنظمة.
واستخدمت الحكومات أيضا أشكاال من املضايقات أبعد عن األشكال املبارشة مثل استهداف آليات
متويل منظامت املجتمع املدين يف محاولة إلعاقة عملها ،يف بلدان منها فرنسا وهنغاريا وسلوفينيا.
ٍ
محاوالت إلسكات
واستخدمت الحكومات يف آسيا الوسطى أساليب مامثلة يف كثري من األحيان يف
املنتقدين .ويف قريغيزستان ،تحت حكم الرئيس سادير جاباروف الذي وصل إىل السلطة بعد أزمة
سياسية يف ترشين األول/أكتوبر  ،2020جوبهت االنتقادات املوجهة للحكومة باالعتداءات والتهديدات
عىل شبكة اإلنرتنت وعىل أرض الواقع واالحتجاز إلثارة املخاوف بشأن الدستور الجديد الذي يقوض
فصل السلط ويركز عىل السلطة الرئاسية ويهدد الحريات املدنية .ويف الجارة طاجيكستان ،تواصل
الحكومة إخافة الصحفيني املستقلني واملحامني ومضايقتهم ،مبن فيهم أولئك املوجودين حاليا يف
املنفى .وباملثل ،استهدفت حكومة تركامنستان األصوات املنتقدة داخل البالد وخارجها عىل السواء
كجز ٍء من حملة قمعية موسعة عىل املعارضة بسبب النقد املتزايد لسياساتها .وواصلت حكومة
كازاخستان تكثيف استخدامها للتهم الجنائية الفضفاضة ضد املعارضني ،والسيام ضد املؤيدين
املزعومني لحركات املعارضة السلمية التي ُحظرت .وقبل االنتخابات الرئاسية املنعقدة يف ترشين
األول/أكتوبر  2021يف أوزباكستان ،تَج ّدد الضغط عىل أعضاء املعارضة واملدونني والنشطاء ،مع
رفض تسجيل أحزاب املعارضة ومنظامت املجتمع املدين املستقلة ،رغم التزامات الرئيس املعاد
انتخابه يف وقت الحق بتعزيز اإلصالحات الدميقراطية وتحسني الفضاء املدين.

قوانني تقييدية

ُوثق س ّن قوانني تقييدية يف  32بلدا عىل األقل يف أوروبا وآسيا الوسطى خالل السنة املاضية .وترتبط
بعض القوانني بسلطات الطوارئ املتعلقة بكوفيد 19-التي عززت تقييد الحريات األساسية ،يف حني
استهدفت قوانني أخرى بصور ٍة مبارش ٍة منظامت املجتمع املدين والحريات اإلعالمية وحرية التعبري
والتجمع السلمي.
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تربئة أحد املدافعني عن
حقوق اإلنسان
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قوانني متكينية

تنمية املجتمع املدين عىل
32
ٕ
نحو ايجايب
 34إصدار حكم قضايئ إيجايب
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استنا ًدا إىل  199تحديثًا تم نرشها عىل سيفيكوس مونيتور لدول هذه املنطقة يف الفرتة ما بني  1نوفمرب  2020و  31أكتوبر  .2021اململكة املتحدة | احتجاجات مترد االنقراض (تصوير
رويرتز  /توم نيكلسون عرب فاللو إمياجز).

ويف قريغيزستان ،كانت مسار قانونَني تقييديَني رسيعا يف الربملان :قانو ٌن ضد ‘املعلومات الخاطئة’
يصفه املنتقدون بأنه أداة رقابة لحامية املسؤولني الحكوميني من االنتقاد ،وقانو ٌن يقدم خطة
جديدة للتقارير املالية ملنظامت املجتمع املدين ،والذي يهدد بتضييق الدولة عىل تلك املنظامت.
ويف هنغاريا ،س ّنت حكومة أوربان ثل ًة من الترشيعات املناهضة ملجتمع امليم يف خضم الجائحة،
مبا يف ذلك حظر ما يرتبط مبجتمع امليم من وسائل إعالم وإعالنات ومواد تعليمية ،وقواعد جديدة
تع ّرف برصامة الهويات الجنسانية .ويف بيالروس ،وافق لوكاشينكو عىل تعديل القوانني املتعلقة
بوسائل اإلعالم واملناسبات العامة ،التي متنع الصحفيني من تغطية اإلجراءات االحتجاجية غري
املرصح بها ومتنع األشخاص من جمع األموال واستخدامها لتسديد الغرامات الناتجة عن املشاركة
يف التظاهرات االحتجاجية .ويف متوز/يوليو  ،2021عىل الرغم من معارضة املجتمع املدين ،وافق
املجلس الوطني يف فرنسا عىل ما يُسمى ‘مرشوع قانون االنفصالية’ ،الذي يقدم ‘عقد االلتزام
الجمهوري’ امللزِم ملنظامت املجتمع املدين ،ويعطي السلطات اإلدارية السلطة لسحب التمويل
الحكومي من املنظامت التي ال تلتزم ‘مببادئ الجمهورية الفرنسية’ .وسيؤثر مرشوع القانون تأثريا
غري متناسب عىل األقليات والجمعيات التي تدافع عن حقوقها .ويف تركيا ،يهد ُد قانون جديد
ِ
منظامت املجتمع املدين من خالل
اعتُمد يف نهاية عام  ،2020تحت غطاء مكافحة متويل اإلرهاب،
السامح بتشديد الرقابة الحكومية بإعطاء الدولة السلطة ملنع حمالت التربع ملنظامت املجتمع
املدين واستبدال مجالسها باألمناء وتعليق عملياتها.

التطورات اإليجابية

عىل الرغم من تراجع الفضاء املدين يف أوروبا وآسيا الوسطى ،فقد حقق املجتمع املدين انتصارات مثل
النجاح يف مامرسة الضغط للحصول عىل التمويل والدعم خالل كوفيد ،19-أو من خالل الدفع نحو
إلغاء قوانني تقييدية .ويف الدمنارك ،أعربت منظامت املجتمع املدين عن شواغلها بشأن تقديم مرشوع
قانون ‘األمن لكل الدمناركيني’ الذي سعى إىل إعطاء ٍ
مزيد من السلطات للرشطة لتتخذ إجراءات
ضد ‘السلوك املسبب النعدام األمن’ ،مام يق ّيد الحق يف حرية التجمع السلمي ويستهدف حقوق
املقرتحات املتعلقة بإعطاء الرشطة سلطة إصدار حظر عام عىل إمكانية
األقليات .وأثارت القلق
ُ
الوصول إىل منطقة محددة جغرافيا ملدة  30يوما إذا أظهرت مجموعة من الناس ‘سلوكا يتسبب
يف انعدام األمن’ يف املنطقة .ومع ذلك ،بعدما أعربت منظامت املجتمع املدين عن مخاوفها مبارش ًة
ألعضاء من الربملان ،رفض الربملان تلك املادة عندما اعتمد القانون .ويف رومانياُ ،وثّقت العديد من
التطورات الترشيعية اإليجابية :فبعد ضغط منظامت املجتمع املدين ،اعتمدت الحكومة تعديالت
تبسط بشكل كبري اإلجراءات البريوقراطية ملنظامت املجتمع املدين .وإضاف ًة إىل ذلك ،دخل
قانونية ّ
قانو ٌن حيز التنفيذ يج ّرم جرائم الكراهية ضد مجتمع الروما يف كانون الثاين/يناير .2021
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بلد مثري للقلق باستمرار :بولندا
ٌ
‘أنا لست آمن ًة هنا’  -مدافعة عن حقوق اإلنسان يف بولندا

يف تقريرنا الصادر يف عام  ،2020سلطنا الضوء عىل بولندا باعتبارها بل ًدا مث ًريا للقلق .واستمر الوضع
يف التدهور ،مام دفع إىل تراجع التصنيف من مق ّيد إىل معرقل .وبعد حكم املحكمة الدستورية
التي تسيطر عليها الحكومة يف ترشين األول/أكتوبر  ،2020والتي ق ّيدت اإلجهاض يف كل الحاالت
تقريبا ،يرتدد الكثري من األطباء يف إجراء عمليات اإلجهاض .ويف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2021اندلعت
احتجاجات جامهريية عقب وفاة شابة ت ُدعى إيزابيال بعد رفض إجراء عملية اإلجهاض لها إلنقاذ
حياتها .ويف أعقاب احتجاجات ترشين األول/أكتوبر  ،2020تواجه مدافعات عن حقوق اإلنسان
من حركة إرضاب النساء البولنديات تهام جنائية بسبب دورهن يف االحتجاجات وتلقّني تهديدات
بالقتل واالغتصاب والقنابل .ونظرا إىل تصاعد التهديدات عىل نحو خطري ،حصلت مارتا ليمبارت،
املشاركة يف تأسيس حركة إرضاب النساء البولنديات ،عىل حامية الرشطة يف ترشين األول/أكتوبر
.2021
وتواصلت التهديدات لحقوق مجتمع امليم بال هوادة .ويجري حاليا النظر يف مرشوع قانون ‘أوقفوا
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس واملتحولني جنسياً ‘ يف الربملان البولندي .ويهدف إىل
حظر فعاليات مسرية الفخر الخاصة مبجتمع امليم ،بنوايا معلنة هي وقف ‘الدعاية الجنسية املثلية
يف الفضاء العام’ وإضفاء طابع غري قانوين عىل ‘الرتويج للميوالت الجنسية التي تخالف الغريية
الجنسية’ ،و’التشكيك يف الزواج كعالقة بني رجل وامرأة’ ،و’الرتويج للنشاط الجنيس يف صفوف
األطفال واملراهقني الذين تقل أعامرهم عن  18سنة’ .وتعرض النشطاء يف مجتمع امليم لالضطهاد
بسبب ‘جرمية اإلساءة للمشاعر الدينية’ ،بينام يواجه آخرون إجراءات قانونية تقوم بها جامعات
دينية ميينية متطرفة.
وت َواصل تدهور حرية اإلعالم .وخالل كانون األول/ديسمرب  ،2020سيطرت الرشكة النفطية اململوكة
للدولة يب كيه إن أورلن ( ،)PKN Orlenالتي تربط مديرها التنفيذي عالقة وطيدة بحزب القانون
والعدالة الحاكم ،عىل بولشكا بريس ( ،)Polska Pressوهي إحدى أكرب الرشكات اإلعالمية يف
البالد .ومع أن أمرا قضائيا أوقف االستحواذ يف انتظار إجراء استعراض ،استُبعد مثانية رؤساء تحرير
أو طُردوا ،مع استقالة محررين آخرين بسبب ‘التغيريات يف امللكية’ .وإضاف ًة إىل ذلك ،يق ّي ُد ما
يسمى مرشوع قانون ضد قناة يت يف إن ( )TVNالذي وافق عليه الربملان البولندي يف أيلول/سبتمرب
ٍ
َ
منظامت من خارج املنطقة االقتصادية األوروبية يف حصة
امتالك املؤسسات اإلعالمية من
،2021
ال تتجاوز  49يف املئة يف أي رشكة إعالمية بولندية .وتستهدف التعديالت بصورة مبارشة محطة
التلفزيون الخاصة يت يف إن التي لطاملا انتقدت الحكومة بقوة ،والتي متلكها املجموعة اإلعالمية
ديسكافري (.)Discovery

ويكمن تدهور حقوق اإلنسان عىل الحدود البولندية/البيالروسية يف صميم الشواغل الحالية،
بعدما نفّذت الحكومة البولندية ‘حالة الطوارئ’ يف املنطقة الحدودية ،مام يحول دون وصول
الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان إىل املنطقة .ووفقًا للحكومة البولندية ،ما انفك الزعيم
البيالرويس لوكاشينكو يشجع األفغان والالجئني العراقيني عىل االستخفاف بقانون االتحاد األورويب
وعبور الحدود يف محاولة للضغط عىل االتحاد األورويب لرفع العقوبات االقتصادية عىل بيالروس.
وعىل الرغم من التدابري املؤقتة التي متنحها املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،فإن بولندا تواصل
انتهاك حقوق املهاجرين والالجئني من خالل عمليات الصد غري القانونية التي أفضت إىل وفاة
وس ّجلت العديد من
سبعة مهاجرين عىل األقل ،مع إشارة التقديرات إىل أن األعداد أكرب من ذلكُ .
الحاالت لصحفيني احتُجزوا بصورة تعسفية عندما كانوا يقدمون تقارير عن تطورات األحداث عىل
الحدود.
بولندا :استهدفت السلطات النساء املحتجات عىل الحظر شبه الكامل لإلجهاض | (تصوير عمر ماركيز  /غيتي إمياجز)
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منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا
تراجع في التصنيف
قمعي

ملحة عن التصنيفات

معرقل

األردن

مازالت منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا تحتضن بعض أكرث األنظمة قمعي ًة يف العامل ،ومل يُوثَّق
مغلق يف
تحس ٌن كب ٌري يف الفضاء املدين خالل الفرتة املشمولة بالتقرير .ويُص َّنف الفضاء املدين عىل أنه ٌ
تسعة بلدان من أصل  19بل ًدا ،بينام تُصنف ستة بلدان عىل أنها قمعية وأربعة عىل أنها معرقلة.
ويف تونس ،أججت األزمة السياسية واالقتصادية الحالية سلسل ًة من االحتجاجات يف كانون الثاين/يناير،
والتي تصاعدت يف الشهور املوالية مع توثيق مشاركة  975متظاهرا عىل األقل خالل متوز/يوليو 2021
و 442يف آب/أغسطس  .2021وعلّق الرئيس قيس سعيد الربملان وركّز السلطة يف متوز/يوليو 2021؛ ومنذ
ذلك الحني أصبح االستخدام التعسفي لحظر السفر مصدر قلق بالغ .واحتدم الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل
ليصل إىل أسوأ مستوياته منذ سنوات يف نيسان/أبريل وأيار/مايو  2021بعد مواجهة االحتجاجات املعارضة
لعمليات اإلخالء يف القدس الرشقية بالغاز املسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص املعدين املغلف
باملطاط .وما بني  7و 10أيار/مايو  ،2021أُصيب حوايل ألف فلسطيني ،منهم  735بالرصاص املطاطي .ويف
لبنان ،جوبهت االحتجاجات املعارضة إلجراءات اإلغالق يف طرابلس ،يف خضم أزمة اقتصادية متفاقمة،
بالقوة املفرطة مع سقوط حوايل  200جريح من املتظاهرين وقتيل واحد .ويُزعم أن ضباط املخابرات
العسكرية مسؤولون عن اإلخفاء القرسي للناس.
ومازالت سوريا أحد أخطر األماكن يف العامل للصحفيني ،عىل النحو الذي تُظهره قضية الصحفي حسني
خطاب الذي اغتاله مسلحون مقنعون مجهولو الهوية .ويف البحرين ،مرت  10سنوات عىل اعتقا ِل املدافع
والحكم
البارز عن حقوق اإلنسان الذي يحمل الجنسيتني الدامنركية والبحرينية عبد الهادي الخواجة،
ِ
عليه بالسجن مدى الحياة يف عام  ،2011يف عالقته باالحتجاجات السلمية .ويف الكويت ،تواصل السلطات
انتهاك حقوق مجتمع البدون ،وهم مجموعة أقلية محرومة من الجنسية ،من خالل أيضا رفض إصدار

بطاقات أمنية ألفراد هذا املجتمع ومضايقة النشطاء الذين ينارصون حقوق البدون ،مبن فيهم الناشطة
هديل بوقريص .ويف اإلمارات العربية املتحدة ،مازال أبرز مدافع عن حقوق اإلنسان يف البالد ،أحمد
منصور ،داخل السجن.
وتعزز تلك الصورة تصنيفات سيفيكوس مونيتور .وال تتغري أغلب التصنيفات ،باستثناء انخفاض ملحوظ
يف األردن ،الذي تراجع تصنيفه من معرقل إىل قمعي .ويأيت ذلك بعد حل نقابة املعلمني ،وهي إحدى
آخر النقابات املتبقية املستقلة للمعلمني يف األردن ،وإغالق مقرها ملدة سنتني .وتعرض أعضاء النقابة
للمضايقات والتهديد واالحتجاز التعسفي من السلطات .ويف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2021حظر محافظ
عامن الجمعية من عقد مؤمتر صحفي ،وهو ما يشكل انتهاكا للحق يف حرية التعبري.
وإضاف ًة إىل ذلك ،تراجعت حرية اإلنرتنت بصورة كبرية يف األردن ،مع تقييد السلطات إمكانية الحصول
عىل املعلومات بحجب اإلنرتنت ،مبا يف ذلك وسائل التواصل االجتامعي ،عند حدوث تطورات سياسية
حساسة .ويف آذار/مارس  ،2021بعد وفاة مرىض كوفيد 19-بسبب نقص األوكسجني يف أحد املستشفيات،
عطّلت السلطات الوصول إىل بث فيسبوك املبارش .وفضال عن ذلك ،يف أعقاب محاولة االنقالب املزعومة
يف نيسان/أبريل  ،2021حظر أم ٌر بتكميم األفواه وسائل اإلعالم من تقديم تقارير عن التطورات ذات
الصلة باملوضوع .و ُحجبت أيضا شبكة اإلنرتنت ملدة يومني يف أجزاء من غرب عامن ،مع قطع الشبكات
الخاصة االفرتاضية ( )VPNخالل تلك املدة .وحجبت السلطات أيضا كلوب هاوس ،وهو تطبيق شبكات
اجتامعية للدردشة الصوتية ،الذي يستخدمه عىل نطاق واسع النشطاء والشخصيات العامة والنقاد
للتحدث عن التطورات السياسية يف األردن.

املنهجية

بيانات إحصائية
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وعىل الرغم من الصورة القامتة ،مازال املجتمع املدين يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يُظهر
مرونة الفتة وتضامنا يف التحدث عالنية عن االنتهاكات .وعىل هامش معرض إكسبو ديب املنظَّم يف ترشين
األول/أكتوبر  ،2021وبهدف تسليط الضوء عىل التناقض يف الرتويج لتنوع األصوات بينام يواجه املدافعون
عن حقوق اإلنسان يف اإلمارات العربية املتحدة املحاكمة والسجن بسبب اإلفصاح عن آرائهم ،أطلقت
فئات املجتمع املدين إكسبو حقوق اإلنسان البديل .وسعى إىل ‘تفنيد رواية ‘التسامح’ و’االنفتاح’ التي
حاولت اإلمارات العربية املتحدة ترويجها ،ولفت االنتباه إىل القمع الذي مازال ُيارس يف البالد.

أبرز  5انتهاكات يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

.1

القيود املفروضة عىل الفضاء املدين

تتمثل أبرز خمسة انتهاكات ُمبلَّغ عنها يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا خالل الفرتة املشمولة
بالتقرير ،يف احتجاز املدافعني عن حقوق اإلنسان والرقابة واحتجاز الصحفيني ومضايقة املتظاهرين
واحتجازهم .ومل تتغري بشكل كبري منذ تقرير عام  2020وتسلط الضوء عىل الطرق املشرتكة والشائعة التي
تحتجز بها الدول أولئك الذين تعتربهم تهديدا.

احتجاز املدافعني عن حقوق اإلنسان

كان احتجاز املدافعني عن حقوق اإلنسان أبرز انتهاك ُمبلَّغ عنه يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
خالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،وهو ما أوردته التقارير يف  11بلدا عىل األقل من أصل  19بلدا.
واحتُجز املدافعون عن حقوق اإلنسان ملجموعة من األسباب املتعلقة بعملهم السلمي يف مجال حقوق
اإلنسان .ويف مرص ،اعتُقل محمد بشري وكريم عنارة وجارس عبد الرازق ،وهم كبار املوظفني اإلداريني يف
املبادرة املرصية للحقوق الشخصية ،واحتُجزوا بعدما عقدت املنظمة اجتامعا مع دبلوماسيني أوروبيني،
مبن فيهم سفراء أجانب .ويف العراق ،اعتُقل الناشط عىل اإلنرتنت حسني الشحامين املعروف بأرشطة
الفيديو عىل وسائل التواصل االجتامعي التي ينتقد فيها ضعف الخدمات العامة والفساد وسوء اإلدارة،
وأُطلق رساحه بعد ثالثة أيام .ويف فلسطني ،رشعت السلطة اإلرسائيلية يف حملة انتقامية ضد نشطاء
بارزين احتجوا عىل عمليات اإلخالء يف القدس الرشقية ،واعتقلتهم يف منازلهم .ويف ُعامن ،اعتُقل الدكتور
أحمد عيىس قطان ،املدافع عن الحقوق البيئية ،وصدر ضده حكم بالسجن ستة أشهر بسبب تنظيمه
حمالت سلمية للحفاظ عىل الحياة البيئية يف سهل ظفار الذي كان مهددا بسبب خطط التنمية السكنية؛
واعتُقل أيضا ثالثة آخرون ،وهم النشطاء عىل اإلنرتنت عامر مسلم بيت سعيد وسامل تبوك والشاعر سامل
عيل املعشني ،واحتُجزوا بسبب معارضتهم السلمية للتنمية السكنية.
ويف تونس ،أوردت تقارير بأن سليامن بوحفص ،مدافع جزائري عن حقوق اإلنسان والجئ تعرتف به وكالة
األمم املتحدة لالجئني ،اختُطف وأُعيد إىل الجزائر حيث يواجه تهام غري معلَنة .وعلمت أرسته فيام بعد من

.2
.3

اعتقال مدافع.ة
عن حقوق اإلنسان

الرقابة
احتجاز صحايف.ة

.4

املضاياقات

.5

احتجاز محتج(ين)

استنا ًدا إىل  38تحديثًا تم نرشها عىل سيفيكوس مونيتور للبلدان يف هذه املنطقة يف الفرتة ما بني  1نوفمرب  2020و  31أكتوبر .2021

بيانات إحصائية

اتصاالت غري رسمية أنه كان يف الحجز يف مخفر للرشطة يف الجزائر العاصمة .ويف الكويت ،اعتُقل الشاعر
بسب األمري،
جامل الساير واحتُجز لعدة أيام بعد مداهمة منزله يف وقت متأخر من الليل .واتُّهم فيام بعد ّ
رئيس الدولة يف الكويت ،ونرش ‘أخبا ٍر كاذب ٍة’ بسبب شعره وكتاباته عىل اإلنرتنت املستنكرة للفساد .ويف
إيران ،اعتقلت السلطات مراسل الشؤون املالية والناشط العاميل أمري عباس أزارمفاند واحتجزته يف سجن
إفني يف طهران .و ُوجهت له تهمة ‘الدعاية ضد الدولة’.

القيود املفروضة عىل الفضاء املدين:
كوفيدـ 19أو قطاع األعامل كام
العادة؟

الرقابة

املنهجية
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ظلت الرقابة مسألة أساسية تثري القلق ،حيث ُوثقت يف  11بلدا عىل األقل من أصل  19بلدا.
وكان تعطيل شبكة اإلنرتنت أحد أشكال الرقابة ،كام حدث يف إيران حينام أغلقت السلطات اإلنرتنت
بعد اندالع االحتجاجات املتعلقة بتقارير عن إطالق عنارص الحرس الثوري اإليراين النار عىل مجموعة
من ناقيل الوقود املدنيني غري املسلحني ،وهو ما أدى إىل مقتل  10أشخاص عىل األقل ،من بينهم طفل.
ويف بعض البلدان ،تع ّرضت منصات التواصل االجتامعي للرقابة ،كام حدث يف عامن حيث حظرت هيئة
تنظيم االتصاالت يف عامن تطبيق كلوب هاوس عىل أساس أنه مل يحصل عىل ترخيص من الهيئة .ويف
األردن ،عطّلت السلطات إمكانية الوصول إىل بث فيسبوك املبارش بعد نقص األوكسجني الذي أدى إىل
وفاة مرىض كوفيد .19-ويف فلسطنيُ ،وضعت الرقابة عىل النشطاء يف منصات وسائل التواصل االجتامعي،
مبا فيها فيسبوك وإنستغرام وتويرت ويوتيوب ،مع اتهام مجموعات منظامت املجتمع املدين كربى رشكات
وسائل التواصل االجتامعي ‘بالتعاون بشكل وثيق’ مع النظام اإلرسائييل وحلفائه لوضع الرقابة عىل
الخطاب الفلسطيني .ويف شهر أيار/مايو  2021لوحدهُ ،سجل أكرث من  770انتهاكا رقميا للمحتوى الذي
أنشأه املستخدمون الداعمون لفلسطني.
ويف حاالت أخرىُ ،وضعت الرقابة من خالل إدخال تغيريات ترشيعية ،عىل غرار مرص حيث جرى تعديل
القانون الجنايئ لفرض غرامة عىل أي شخص يصور إجراءات جلسة املحكمة الجنائية أو يسجلها أو يقتطع
منها أو يبثها أو ينرشها أو يعرضها عالني ًة ،دون إذن رئيس املحكمة ،وإعطاء املحكمة الحق يف مصادرة
األجهزة املستخ َدمة ومسح محتواها أو تدمريها .وكانت مصادرة األجهزة ومسح املحتوى أسلوبا للرقابة
مستخدما أيضا يف اإلمارات العربية املتحدة ،كام حدث مع أحمد التوم ،وهو أردين مقيم يف اإلمارات
العربية املتحدة ،الذي ُحكم عليه بالسجن  10سنوات ثم ُر ّحل وصودرت أجهزته و ُمسحت منشوراته
التجرميية وأُغلقت حساباته عىل وسائل التواصل االجتامعي ،يف عملية انتقامية ضد منشوراته السلمية
عىل فيسبوك التي تنتقد الحكومة األردنية .ويف لبنان ،عندما قُتل بالرصاص املصور جوزيف بجاين الذي
يعمل للجيش اللبناين ،أُخذ منه أيضا هاتفه .ووفقًا ملصادر إعالمية ،كان بجاين أحد أوائل املصورين يف
مرسح الحادث بعد انفجار مرفأ بريوت يف عام  ،2020مام يثري التكهنات حول أسباب قتله.

وكانت هناك أشكال من الرقابة أكرث سفورا يف بلدان مثل العراق حيث حظرت السلطات بشكل رصيح
املؤذن والواعظ يف املسجد الكبري يف منطقة كلكجي من إلقاء الخطب ،وفصلته أيضا من وظيفته بصفته
واعظا ،يف خطوة انتقامية ضد خطبة الجمعة التي انتقد فيها حكومة إقليم كردستان .ويف تونس ،أعفى
الرئيس سعيد رئيس الوزراء من منصبه وعلّق الربملان ،واقتحمت الرشطة مقر قناة الجزيرة يف تونس
العاصمة ،وطردت موظفيها وأغلقت مكتبها مؤقتا.
وباإلضافة إىل ذلك ،يدفع االستخدام املتزايد لتقنيات املراقبة يف أنحاء منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا فئات املجتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان إىل مامرسة الرقابة الذاتية خوفًا من أن
تستهدفهم السلطات ،مع إشارة التقارير إىل أن برنامج التجسس بيغاسوس التابع للمجموعة اإلرسائيلية
إن إس أو س ّهل مراقبة املدافعني عن حقوق اإلنسان عىل نطاق واسع والصحفيني واملدونني والنشطاء
عىل اإلنرتنت يف السنوات األخرية.

احتجاز الصحفيني

أوردت التقارير أن احتجاز الصحفيني هو ثالث أكرث انتهاك ُموثَّق يف تسعة بلدان عىل األقل من أصل 19
بلدا ،مع استخدام الدول األنظمة الجنائية والقانونية إلخافة الصحفيني وإسكات املعارضة.
ويف فلسطني ،احتجزت السلطات اإلرسائيلية إداريا  13صحفيا عىل األقل يف أيار/مايو  ،2021بعد تغطيتهم
االشتباكات بني الفلسطينيني والقوات اإلرسائيلية .ويف اليمن ،اعتقلت قوات األمن يف محافظة حرضموت
 17شخصا عىل األقل ،مبن فيهم الصحفيون األربعة معتز النقيب وزكرياء محمد وهالة فؤاد باضاوي
ويرسى البطاطي بسبب مشاركتهم يف تجمع سلمي للمطالبة بتحسني الظروف املعيشية واحرتام الحريات
العامة .ويف مرص ،اعتُقل توفيق غانم ،الصحايف املتقاعد ،واحتُجز بتهمة زعم ‘انتامئه لجامعة إرهابية’،
وخضع للتحقيق بشأن سنوات عمله لدى وكالة األناضول اإلخبارية وتغطيتها لالنقالب الذي سيطر فيه
الجيش عىل السلطة يف عام .2013
ويف تونس ،اعتُقل املصور املستقل إسالم الحكريي عندما كان يعمل ليال حيث ُوجهت له تهمة خرق
حظر التجول واالعتداء عىل موظف عمومي ،مع أنه ميلك ترخيصا ليكون يف الشارع بعد حظر تجول.
وأُفرج عنه بكفالة بعد أربعة أيام .ويف األردن ،استدعى مدعي عام محكمة أمن الدولة جامل حداد،
نارش موقع الوقائع اإلخباري ،واحتُجز بعد نرش مقال أثار فيه تساؤالت حول تلقي مسؤولني حكوميني
لقاح كوفيد 19-بينام مل يكن متاحا لعامة الناس .ويف العراق ،احتجزت قوات األمن يف محافظة كركوك
خمسة صحفيني كانوا يغطون األحداث األمنية يف قرية شعل ،ومل تُفرج عنهم إال بعد تحقيق دام أكرث من
ساعتني .واحتُجز صحفيون آخرون بصورة تعسفية يف العراق ،مبن فيهم دملان فرج خانيك الذي اعتُقل
بسبب منشوراته عىل وسائل التواصل االجتامعي.

مرص :حملة الجزيرة عىل اعتقال صحفيني مرصيني (تصوير طوس روبينسون  /جيتي امياجز للجزيرة يف الواليات املتحدة).

املنهجية

بيانات إحصائية
القيود املفروضة عىل الفضاء املدين:
كوفيدـ 19أو قطاع األعامل كام
العادة؟
أوجه التشابه واالختالف بني
األقاليم
أزمة متفاوتة :النساء يف الخطوط
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التطورات اإليجابية

عىل الرغم من هذه الصورة القامتة بوجه عام ،جرى توثيق بعض التطورات اإليجابية يف املنطقة ،مع
رجل
أنها قليلة ونادرة الحدوث .ففي اململكة العربية السعودية ،أفرجت السلطات عن عيل النمرٌ ،
ُحكم عليه باإلعدام وهو طفل بسبب جرائم مرتبطة باالحتجاج ،بعد تسع سنوات .واحتُجز النمر يف عام
 2012عندما كان يبلغ  17سنة خالل احتجاجات مناهضة للحكومة قامت بها األقلية املسلمة الشيعية
يف اململكة .وأُدين بتهمة “الخروج عن طاعة الويل” و”ترديد شعارات مناوئة للدولة” قبل الحكم عليه
باإلعدام بصلبه وقطع رأسه ،ثم عرض جثته أمام املأل يف عام  .2014وبعد اعتقاله يف عام  ،2012رفضت
السلطات السعودية السامح ألرسته بزيارته ملدة أربعة أشهر ،ومل تعرضه عىل القايض إال بعد مرور تسعة
أشهر ،ومل تبلغ أرسته بجلسة املحاكمة األوىل بعد  13شهرا .و ُمنع عنه املحامي خالل التحقيقات وجلسات
املحاكمة األوىل .والنمر هو ابن شقيق رجل الدين الشيعي البارز منر النمر الذي كان يدعم رصاح ًة
االحتجاجات املستوحاة من الربيع العريب التي نُظمت يف املنطقة الرشقية يف عام  ،2011والذي أعدمته
فيام بعد السلطات السعودية بتهم اإلرهاب يف عام .2016

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
التطورات اإليجابية
1

قوانني متكينية

 2إصدار حكم قضايئ إيجايب
تنمية املجتمع املدين عىل
3
نحو إيجايب
اإلفراج عن مدافعني عن
10
حقوق اإلنسان

45

استنا ًدا إىل  38تحديثًا تم نرشها عىل سيفيكوس مونيتور للبلدان يف هذه املنطقة يف الفرتة ما بني  1نوفمرب  2020و  31أكتوبر 2021
تونس | تصوير نور فوتو  /جيتي امياجز

املنهجية

بيانات إحصائية
القيود املفروضة عىل الفضاء املدين:
كوفيدـ 19أو قطاع األعامل كام
العادة؟
أوجه التشابه واالختالف بني
األقاليم
أزمة متفاوتة :النساء يف الخطوط
األمامية

بلدان مثرية للقلق:
إيران واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة

يشري تحليل هذا العام إىل قلق متزايد بشأن االتجاه الذي تنهجه الدول عىل نحو متزايد ملضاعفة الجهود
من أجل االنتقام املاكر من املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين أنهوا عقوبتهم يف السجن والذين مازالوا
يقضونها .وتيسء الدول استخدام األنظمة الجنائية والقانونية إلبقاء املدافعني عن حقوق اإلنسان يف
السجن ملدة أطول ،أو إعادتهم إىل السجن بعد إنهاء مدة عقوبتهم.
ويف اململكة العربية السعودية ،صدر حك ٌم ضد املدافع عن حقوق اإلنسان محمد عبد الله العتيبي
بالسجن سن ًة أخرى ،إضافة إىل الحكم الصادر يف عام  2018والذي حكم عليه بالسجن  14سنة إلنشاء
جمعية االتحاد من أجل حقوق اإلنسان املعنية بحقوق اإلنسان .ويف إيران ،استخدمت السلطات بطريق ٍة
منهجي ٍة القوانني املتعلقة بقدسية الدين والتعاون مع القوى األجنبية والتجسس وتهديد األمن القومي

الستهداف املدافعات عن حقوق اإلنسان ،مع إساءة السلطات استخدام النظام القانوين ملواصلة االنتقام
من أولئك الذين أنهوا عقوبتهم الحبسية .فعىل الرغم من اإلفراج عن نرجس محمدي يف ترشين األول/
أكتوبر  2020بعد قضاء عقوبة السجن ملدة خمس سنوات وحظرها من السفر ،صدر حك ٌم ضدها يف
أيار/مايو  2021بالسجن سنتني إضافيتني ونصف السنة ،و 80جلدة وغرامتَني منفصلتني لنشاطها السلمي
يف مجال حقوق اإلنسان .وباملثل ،صدر حك ٌم بالسجن سنة إضافية وحظر السفر ملدة عام ضد املواطنة
الربيطانية-اإليرانية نازانني زاغاري راتكليف ،بعدما أُطلق رساحها و ُوضعت رهن اإلقامة الجربية يف آذار/
مارس  2020بعد إنهائها عقوبة السجن ملدة خمس سنوات ،يف عالق ٍة باحتجاج يف لندن قبل  12سنة
ومقابلة مع قناة يب يب يس الفارسية.
ولوحظ االتجاه ذاته يف اإلمارات العربية املتحدة حيث ال تزال الناشطتان أمينة العبدويل ومريم البلويش
يف السجن رغم إنهائهام عقوبة السجن املحددة يف خمس سنوات.

تطورات إيجابية
أفريقيا
األمريكتان
منطقة آسيا واملحيط الهادئ
أوروبا وآسيا الوسطى
منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا
التوصيات
التصنيف اإلقليمي
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اململكة املتحدة :صورة لنزانني زاغاري راتكليف كجزء من الجهود للضغط عىل وزير خارجية اململكة املتحدة لتحريرها من االحتجاز يف إيران  ،أكتوبر ( 2021تصوير هويل آدامز  /غيتي إمياجز)
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التوصيات
للحكومات:

حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني عن طريق وضع حامية ترشيعية فعالة للبيئة
بخصوص طائفة واسعة من الحقوق متاشيا مع القانون الدويل لحقوق االنسان واملعايري الدولية ،مبا
يف ذلك املوافقة الحرة املسبقة واملستنرية.
تهيئة بيئة مواتية للمدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني والنشطاء لإلفصاح بكل حرية عن
مخاوفهم املتعلقة بقضايا حقوق اإلنسان دون الخوف من التهديد أو االعتداء أو األعامل االنتقامية.
إجراء تحقيقات مستقلة ورسيعة ومحايدة يف جميع القضايا التي تع ّرض فيها املدافعون عن حقوق
اإلنسان والصحفيون للتهديد أو القتل وضامن محاكمة الجناة لردع غريهم
إنهاء جميع مامرسات االختفاء القرسي وإجراء تحقيقات مستقلة يف كافة القضايا ومساءلة املسؤولني
عن تلك األعامل عند االقتضاء لردع غريهم
ينبغي إنهاء العمل بكل القوانني والسياسات التقييدية املوضوعة بهدف السيطرة عىل انتشار جائحة
كوفيد مبجرد أن تتحسن الظروف التي أفضت إىل سنها

اتخاذ خطوات إضافية لتخفيف االكتظاظ يف السجون للحد من انتشار فريوس كوفيد بإطالق
رساح املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني واملتظاهرين املوجودين يف السجن ومراكز االحتجاز
وإسقاط كافة التهم املوجهة ضدهم
الكف عن استخدام القوة املفرطة ضد املتظاهرين السلميني ،والتوقف عن تفادي االحتجاجات
ومنعها ،واعتامد أفضل املامرسات تجاه حرية التجمع السلمي ،وضامن أن تتامىش القيود املفروضة
عىل التجمعات مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان
االنتخابات املنظمة يف سياق الجائحة املبادئَ األساسية املتعلقة بالدميقراطية
ضامن أن تراعي
ُ
وحسن اإلدارة وتهيئة بيئة مواتية لكل األطراف ،عموم الناس ووسائل اإلعالم دون متييز.
إبطال أي ترشيع يج ّرم املدافعني عن حقوق اإلنسان واملتظاهرين والصحفيني واألقليات وضامن
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التشاور عىل نح ٍو ٍ
كاف مع الجمهور واملجتمع املدين ومراعاة إسهاماتهم قبل صياغة الترشيع الذي
من شأنه أن يؤثر عىل الفضاء املدين
اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتنفيذ الكامل لجميع التوصيات التي تقبلها الدول ويضعها املقررون
الخاصون التابعون لألمم املتحدة وأفرقة األمم املتحدة العاملة مبا يف ذلك تلك املستمدة من
عمليات االستعراض الدوري الشامل

لألمم املتحدة والهيئات الدولية:

متكني املجتمعات املحلية واملجتمع املدين من املشاركة يف عمليات صنع القرار عىل مستوى األمم
املتحدة والعمل بشكل وثيق مع الدول لضامن عدم عرقلة الوصول إىل األمم املتحدة بالقوانني
والقيود املفروضة عىل السفر والتقنيات

للشركات واملؤسسات:

وضع إجراءات العناية الواجبة وتنفيذها بحيث تحدد حقوق اإلنسان وتراعيها ومتنع اآلثار السلبية
عليها مبا يف ذلك اإلشارة إىل احرتام حقوق حيازة األرايض واملدافعني عن الشعوب األصلية والحقوق
البيئية

اتخاذ موقف قوي إزاء األعامل االنتقامية والتهديدات واالعتداءات ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان
والسيام أولئك الذين ينارصون العدالة املناخية وحقوق مجتمعات الشعوب األصلية
إجراء املشاورات الكافية مع املجتمعات املحلية والجمهور واملجتمع املدين ومراعاة شواغلهم وآرائهم
قبل الرشوع يف املشاريع التي من شأنها أن تؤثر عىل البيئة وسبل عيش املجتمعات

املنهجية

التصنيف اإلقليمي
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أزمة متفاوتة :النساء يف الخطوط
األمامية
تطورات إيجابية

مفتوح
مق ّيد
معرقل
قمعي
مغلق
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أوروبا وآسيا الوسطى
منطقة الرشق األوسط وشامل
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التوصيات
التصنيف اإلقليمي
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أفريقيا :أنغوال ،بنني ،بوتسوانا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،الكامريون ،الرأس األخرض ،جمهورية إفريقيا
الوسطى ،تشاد ،جزر القمر ،ساحل العاج ،جمهورية الكونغو الدميقراطية ،جيبويت ،غينيا االستوائية،
إريرتيا ،إثيوبيا ،الغابون ،غامبيا ،غانا ،غينيا ،غينيا بيساو ،كينيا ،ليسوتو ،ليبرييا ،مدغشقر ،مالوي،
مايل ،موريتانيا ،موريشيوس ،موزامبيق ،ناميبيا ،النيجر ،نيجرييا ،جمهورية الكونغو ،رواندا ،سان
تومي وبرينسيبي ،السنغال ،سيشيل ،سرياليون ،الصومال ،جنوب إفريقيا ،جنوب السودان ،السودان،
إيسواتيني (سوازيالند) ،تنزانيا ،توغو ،أوغندا ،زامبيا ،زميبابوي.
األمريكيتني :أنتيغوا وبربودا  ،األرجنتني  ،جزر البهاما ،بربادوس ،بليز ،بوليفيا ،الربازيل ،كندا ،تشييل،
كولومبيا ،كوستاريكا ،كوبا ،دومينيكا ،جمهورية الدومينيكان ،إكوادور ،السلفادور ،غرينادا ،غواتيامال،
غويانا ،هايتي ،هندوراس ،جامايكا ،املكسيك ،نيكاراغوا ،بنام ،باراغواي ،بريو ،سانت لوسيا ،سانت
كيتس ونيفيس ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،سورينام ،ترينيداد وتوباغو ،الواليات املتحدة
األمريكية ،أوروغواي ،فنزويال.
آسيا واملحيط الهادئ:أفغانستان ،أسرتاليا ،بنغالديش ،بوتان ،بروناي دار السالم ،كمبوديا ،الصني،
فيجي ،هونغ كونغ ،الهند ،إندونيسيا ،اليابان ،كرييبايت ،الوس ،ماليزيا ،جزر املالديف ،جزر مارشال،

ميكرونيزيا ،منغوليا ،ميامنار ،ناورو ،نيبال ،نيوزيلندا ،كوريا الشاملية ،باكستان ،باالو ،بابوا غينيا
الجديدة ،الفلبني ،ساموا ،سنغافورة ،جزر سليامن ،كوريا الجنوبية ،رسيالنكا ،تايوان ،تايالند ،تيمور
الرشقية ،تونغا ،توفالو ،فانواتو ،فيتنام.
أوروبا وآسيا الوسطى :ألبانيا ،أندورا ،أرمينيا ،النمسا ،أذربيجان ،بيالروسيا ،بلجيكا ،البوسنة
والهرسك ،بلغاريا ،كرواتيا ،قربص ،جمهورية التشيك ،الدمنارك ،إستونيا ،فنلندا ،فرنسا ،جورجيا ،أملانيا،
اليونان ،املجر ،أيسلندا ،أيرلندا ،إيطاليا ،كازاخستان ،كوسوفو ،قريغيزستان ،التفيا ،ليختنشتاين،
ليتوانيا ،لوكسمبورغ ،مقدونيا الشاملية ،مالطا ،مولدوفا ،موناكو ،الجبل األسود ،هولندا ،الرنويج،
بولندا ،الربتغال ،رومانيا ،روسيا ،سان مارينو ،رصبيا ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،إسبانيا ،السويد ،سويرسا،
طاجيكستان ،تركيا ،تركامنستان ،أوكرانيا ،اململكة املتحدة ،أوزبكستان.
الرشق األوسط وشامل إفريقيا :الجزائر ،البحرين ،مرص ،إيران ،العراق ،إرسائيل ،األردن ،الكويت،
لبنان ،ليبيا ،املغرب ،عامن ،فلسطني ،قطر ،اململكة العربية السعودية ،سوريا ،تونس ،اإلمارات العربية
املتحدة ،اليمن.
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