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اتجاه مقلق :حظر السفر كعقاب للمدافع
وشمال أف ق ا

عن حقوق اﻹ سان

ال ق اﻷوسط

إين س خ مين لور ن

ﺧﻼﺻة
يتعرض العد د من المدافع عن حقوق اﻹ سان لﻼستهداف من ِق َ ل الحكومات السلط ة؛ س ب عملهم
ً
ع تع ز وحما ة حقوق اﻹ سان .وقد تتخذ تلك الهجمات أش ا متعددة ،إﻻ أن حظر السفر ات اﻷ
شيوعا عض لدان ال ق اﻷوسط وشمال إف ق ا .ما اتجاهات وأنماط تلك القيود ع السفر؟ س
هذا المقال لتقد م إجا ة ع هذا السؤال ،استخدام مقار ة نوع ة س ند لم ــج من ال حث المكت وال حث
الم دا المستلهم من المقا ﻼت ش ه ُ
المنظمة .مركزا ع ك ف ة استخدام خمس دول –ال ح ن وم
ُ
والسعود ة واﻹمارات وترك ا– لحظر السفر ضد المدافع عن حقوق اﻹ سان ،ﻻحظت أن اﻻتهامات المرت طة
حظر السفر غال ا ما تكون مصح ة بتهد دات أخرى ،ح ث س ند الت رات ال كث ا ما ستخدمها السلطات
إ اتهامات ُملفقة تتعلق اﻷمن القو  ،وأن اﻻستخدام الم ا د لحظر السفر ُ عيق التواصل ب المدافع
عن حقوق اﻹ سان و اءهم اﻹقل مي والدولي .

وسوم :حظر السفر ،المدافع عن حقوق اﻹ سان ،ال ق اﻷوسط وشمال أف ق ا ،المنظمات غ الحكوم ة

مقدمة
ات العد د من المدافع عن حقوق اﻹ سان –ن جة لعملهم ع تع ز وحما ة حقوق اﻹ سان– ضحا ا لقيود مفرطة
تفرضها عليهم حكوماتهم .بهدف ال ه ب والردع ،إذ تتضمن ممارسات الحكومات السلط ة م المة هاتف ة تحذي ة أو حملة
شه أو مراق ة أو حظر سفر أو حرمان من المساعدة الطب ة أو التعذ ب أو السجن أو اﻻعتداء الج  ،و عض الحاﻻت
ُ
هذه الممارسات إ الموت .جميع أنحاء العالم ،ازدادت وت ة إصدار التقار ر ،ال ت ناول تلك الهجمات
قد تف
ان اه مجموعة من المنظمات غ
والتهد دات واﻷعمال اﻻنتقام ة ،ع مدار السنوات القل لة الماض ة 1.وهو ما اس
الحكوم ة الدول ة والهيئات الحكوم ة الدول ة ،ومن ضمنها اللجنة اﻷم ك ة لحقوق اﻹ سان 2،اﻹ ﻼغ عن وشجب مسئول ة
الحكومات عن تلك الممارسات .ما وثق مكتب المفوضة السام ة لحقوق اﻹ سان المزاعم شأن اﻷعمال اﻻنتقام ة ضد
مجال حقوق اﻹ سان3.
المدافع عن حقوق اﻹ سان ،ممن تعاونوا أو سعون للتعاون مع اﻷمم المتحدة ،وممثليها وآل اتها
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ستخدم عض الحكومات وسائل متعددة س ل ردع المدافع عن حقوق اﻹ سان ،من ب نها حظر السفر ،الذي ات
أداة شائعة اﻻستخدام عض لدان منطقة ال ق واﻷوسط وشمال أف ق ا 4.وت سم القيود ع السفر كونها منخفضة
الت لفة ،ول نها َ
فعالة ال س ة للحكومات الساع ة لتض يق الخناق ع المعارضة .تقل د ا ،نال حظر السفر اهتماما محدودا
من ِق َ ل المنظمات الدول ة غ الحكوم ة والهيئات الحكوم ة الدول ة .ول ن النها ة ُ ،عد حظر السفر إجر ًاء جد دا س ا،
ول س متفش ا مثل اﻻنتها ات اﻷخرى 5.ور ما ُ ف ّ ذلك س ب وجود آل ات لمعالجة انتها ات معينة ،مثل القتل خارج نطاق
القانون ،واﻻحتجاز التعس واﻹخفاء الق ي ،ب نما تغ ب اﻵل ات المماثلة لمعالجة مسألة حظر السفر ،ف ما عدا فرصة إثارة
ً
القض ة مرة ل خمس سنوات ،س اق دولة معينة ،إطار اﻻستعراض الدوري الشامل لﻸمم المتحدة 6.عﻼوة ع ذلك،
عرقل حظر السفر قدرة منظمات المجتمع المد ع إ ﻼغ المجتمع الدو شأن مخالفة أو عدم اﻻمتثال ال امات
ّ
المعاهدة .ومن ثم ُ ،مثل حظر السفر آل ة ستخدمها الدول لتقل ل لفة انتها ات حقوق اﻹ سان؛ من خﻼل جعلها أقل
وضوحا 7.دفعت تلك المﻼحظات لفحص ك ف ة ق ام عض النظم السلط ة منطقة ال ق اﻷوسط وشمال أف ق ا بت ر
قرارات حظر السفر ،وس اقها ،والدوافع ال امنة وراءها.
و ــهدف الحصول ع رؤ ة أعمق شأن ت لك المسألة؛ تكشف هذه الدراسة اتجاهات وأنماط قيود السفر المفروضة
ع المدافع عن حقوق اﻹ سان خمسة لدان منطقة ال ق اﻷوسط وشمال أف ق ا ،و شمل ال ح ن وم
ً
والسعود ة واﻹمارات وترك ا .و أ اخت ار الدول هذه الدراسة استجا ة لمع ار ازد اد عدد حاﻻت حظر السفر المعلنة
الصادرة حق المدافع عن حقوق اﻹ سان ،منذ انتفاضات  .2011و ُ عد اﻻفتقار للب انات المتاحة ن جة الخوف من اﻷعمال
اﻻنتقام ة أحد اﻷمور ال قد تحجم من دراسة هذا الموض ع .و شمل الحاﻻت ُ
الم لغ عنها ،وال أعتمد عليها ،تلك الحاﻻت
المذكورة ش ل موجز التقار ر السن ة لﻸم العام لﻸمم المتحدة شأن اﻷعمال اﻻنتقام ة ،والتقار ر المقدمة لمجلس
حقوق اﻹ سان كـ »تجميع معلومات لﻸمم المتحدة« ،و»ملخص معلومات أصحاب المصلحة« موجب اﻻستعراض الدوري
الشامل ،وتقار ر المنظمات غ الحكوم ة وغ ها من الم شورات.
و بع هذا ال حث مقار ة نوع ة اس نادا إ م ــج من ال حث المكت وال حث الم دا  ،المستمد من مقا ﻼت مع
مدافع عن حقوق اﻹ سان ممن تأثروا قرارات حظر السفر .انت المقا ﻼت ش ه منظمة وتم إجراؤها ع الهاتف،
وتراوحت مدة ل منها ب خمس وثﻼث إ خمس وأرع دق قة .وقد حصلت ع ت ــح ب سج ل المقا ﻼت اﻹضافة
إ تضم أسماء اﻷشخاص الذين تمت مقا لتهم .وقمت حذف اﻷسماء واﻹشارات الم ا ة للمدافع عن حقوق اﻹ سان
ــح اﻹشارة إليهم هذا الم شور .و دأ المقال بتقد م خلف ة خاصة ل دولة وموجز حول
الذين لم منحوا تف ض
اﻷدوات القانون ة ال يتم توظ فها ضد المدافع عن حقوق اﻹ سان ،ما ذلك ملفات القضا ا وغ ها من حاﻻت حظر
ً
السفر ال ارزة .عد ذلك ،قدم القسم التا تحل مقارنا ﻻستخدام ل دولة لحظر السفر اﻹضافة إ خﻼصة.
ال ح ن :حظر سفر جما

منه

أوائل  ،2011و إطار اﻻنتفاضات الع ة ،خ ج المتظاهرون الم دون للد مقراط ة إ الشوارع؛ مطالب اﻹصﻼح
الس ا والدستوري .ع مدار ستة أسابيع ،تفاقم استخدام الحكومة للقوة ضد المتظاه ن ح أصبح حملة قمع املة
مع إعﻼن »حالة السﻼم الوطن ة« .تعرض مدافع عن حقوق اﻹ سان وشخص ات معارضة ُ ،عرفون اسم »ال ح ن ثﻼثة
ع « ،للتعذ ب وتمت إحالتهم إ مح مة عسك ة بتهمة الت مر ضد الحكومة 8.منذ ذلك الح  ،صعدت السلطات
تهد داتها ش ل كب ضد ال ح ي  ،الذين انتقدوا نظام الحكومة أو س اسة الدولة ع مواقع التواصل اﻻجتما  ،اعت ارها
المنفذ الوح د المت للخطاب الس ا المعارض ،عدما تم إغﻼق صح فة الوسط المستقلة  9.2017و ؤكد المدافعون
س ل ممارستهم عملهم10.
عن حقوق اﻹ سان ال ح ن أنهم يواجهون حال ا خطرا أ كث
وشهدت ال ح ن نمط من اﻷعمال اﻻنتقام ة خﻼل السنوات القل لة الماض ة؛ لمنع المدافع عن حقوق اﻹ سان من
مع اﻷمم المتحدة .و ُ عد حظر السفر أحد
اﻹ ﻼغ عن اﻻنتها ات الجس مة لحقوق اﻹ سان ال ﻼد و أو من التعا
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الممارسات الشائعة اﻻستخدام .و س ند اﻷدوات القانون ة المستخدمة إ القانون رقم  58لسنة  2006شأن حما ة المجتمع
من اﻷعمال اﻹرهاب ة ،وقانون الجمع ات الس اس ة ،واﻷح ام القمع ة الواردة قانون العق ات11 .
أبرز حاﻻت منع السفر ال ح ن تم فرضها ع العضو المؤسس للتحالف المد لم افحة التح ض ع ال راه ة
منطقة ال ق اﻷوسط وشمال أف ق ا ومدير مركز ال ح ن للحوار ب اﻷد ان )أغسطس  ،(2015واﻷم العام لجمع ة
التم ض ال ح ة )يونيو  ،(2016وصحف ة ح ة ومدافعة عن حقوق المرأة )يوليو  ،(2016ورئ س جمع ة الشفاف ة
ال ح ة )أب ل  .(2017ب يونيو وس تم  ،2016تم منع  24شخص من مغادرة ال ﻼد ،ب نما انوا ط قهم للمشاركة
الدورت الثان ة والثﻼث والثالثة والثﻼث لمجلس حقوق اﻹ سان اﻷمم المتحدة 12.و المثل ،أب ل  ،2017تم حظر سفر
ثمان ة ع مدافعا عن حقوق اﻹ سان .انوا س شاركون جلسة اﻻستعراض الدوري الشامل لل ح ن جن ف أمام مجلس
حقوق اﻹ سان التابع لﻸمم المتحدة مايو 13.ووفقا لتقديرات تم جمعها من مدافع محلي عن حقوق اﻹ سان ،فخﻼل
ً
وأعضاء المجتمع المد
الف ة منذ يونيو  ،2017تم حظر سفر ما ي د عن خمسة وع ن مدافعا عن حقوق اﻹ سان
ال ح ن .وغال ا ،يتم إصدار حظر السفر الجما ش ل منه من ِق َ ل السلطات ،ق ل وأثناء انعقاد دورات مجلس حقوق
اﻹ سان ،وكذلك أثناء اﻻستعراض الدوري الشامل لل ح ن14.
نضال سلمان ،رئ سة قسم منا ة حقوق المرأة والطفل مركز ال ح ن لحقوق اﻹ سانُ ،منعت من السفر عدة مرات.
و أغسطس  ،2016ب نما انت ط قها إ جن ف للمشاركة جلسات مجلس حقوق اﻹ سان التابع لﻸمم المتحدة،
أ لغها مسئولون مطار ال ح ن الدو أنه غ مسم ح لها السفر .و عد يوم  ،تم استدعاؤها للتحقيق ،وعندئذ فقط
علمت بوجود تحقيق مفت ح ضدها ،يتعلق مشاركتها »تجمع غ قانو « 15.وقد نفت مشاركتها التجمع وأطلقت
ال طة احها.
و عد نحو عام ،و نما انت ط قها ل ندا لحضور اجتماع ش كة أ فكس العالم ة ُ
الم ّرسة لتع ز ح ة التعب  ،و عدما
ُ
تم التأ د من الخدمة الحكوم ة ع اﻹن نت عدم وجود قرار حظر سفر ضدها ،تم إ قافها مجددا ومنعت من الصعود ع
م الطائرة .وتم استدعاؤها للتحقيق شأن مشاركتها »التجمع غ القانو « نفسه الذي ُسئلت عنه من ق ل .ولم يتم
توج ه اتهامات ضدها .و عد مرور عام آخر ،تم توق فها المطار لنحو أر ــع ساعات فور وصولها من رحلة إ جن ف ،وتم
سؤالها عن أس اب الرحلة .ف ما عد ،تم السماح لها السفر إ خارج ال ح ن ،ح تم منعها مجددا من المغادرة لحضور
وزمﻼئها عدة مرات ،خﻼل
منتدى اﻻتحاد اﻷورو والمنظمات غ الحكوم ة لحقوق اﻹ سان .ما تمت مﻼحقتها
16
مشاركتهم اجتماعات مع مسئو السفارات .ووصفت السلمان ذلك إشارة لهم للتوقف عن ممارسة عملهم .و نها ة
المطاف ،تمكنت السلمان من السفر مرة أخرى .و تعتقد أن حكومة ال ح ن انت سمح ل عض المدافع عن حقوق
من اﻻنفتاح«17.
اﻹ سان السفر دول ا؛ ﻹظهار »قدر مع
ال ح ن قولها» :معظم المدافع عن حقوق اﻹ سان تم إس اتهم أو إج ارهم
وصفت السلمان وضع المجتمع المد
ع اللجوء للمن  .وهم خشون اﻹ ﻼغ عن حاﻻتهم .و جب أن كونوا حذر ن للغا ة؛ فالتحدث عﻼن ة ال ح ن ع أنك
ً
تضع نفسك ورطة« 18.وأضافت أنه برغم إم ان ة »مراق ة الرجال عن كثب أ من ال ساء؛ إﻻ أن ال ساء قد يواجهن أعما
والتهد دات وال شه  .ظل الع ش لد محافظ تهتم ف ه العائﻼت السمعة؛
انتقام ة أ قسوة ،مثل التحرش الج
ر ما كون اﻷمر أ صع ة عليهن .وﻻ تزال الحكومة قلقة من الق ض ع الم د من ال ساء ،ﻻس ما مع رفض المجتمع لهذه
أي وقت« 19.وعندما ُسئلت عما مكن للمنظمات الدول ة فعله؛ قالت إن »رفع الو شأن
الفكرة ،رغم أن هذا قد يتغ
ُ َ
قضا اهم و شأن ما حدث ال ح ن مثل مساعدة ،خاصة ظل التعت م اﻹعﻼ  .وعندما صدر ب ان عن منظمة دول ة،
مما لو صدر عن منظمة محل ة .فالحكومة تهتم سمعتها«20.
فإنه يتمتع مصداق ة أ
السعود ة :حظر السفر قانونا جن ا إ جنب مع أح ام السجن
لم تك سب اﻻنتفاضات الع ة  2011زخما كب ا الممل ة الع ة السعود ة ،مثلما حدث غ ها من دول الجوار؛ إذ
حظر و العهد اﻻحتجاجات عندما دأت ال اض والمنطقة ال ق ة ح ث يتمركز غالب ة الش عة السعودي  .وتم إلقاء
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الق ض ع مئات اﻷشخاص ،وحو موا بتهم مختلفة ،منها عص ان الحا م 21.و السنوات الﻼحقة ،تواصلت اﻻحتجاجات
ش ل متقطع المدن الش ع ة ومناطق أخرى من ال ﻼد بوساطة دعاة اﻹصﻼح و شطاء حقوق المرأة .مايو ،2018
اجتاحت ال ﻼد موجة أخرى من القمع ،استهدفت السلطات خﻼلها المدافع عن حقوق اﻹ سان الذين دافعوا ش ل سل
عن حق ال ساء ق ادة الس ارات والمساواة ب الج س ش ل عام 22.و السنوات اﻷخ ة ،نال القمع السعودي المنه
لح ة التعب وحقوق اﻹ سان انتقادا دول ا غ مسبوق .و  ،2019أعلنت السلطات السعود ة عن عدة إصﻼحات تؤثر ع
حقوق ال ساء.
س عد قانون الجمع ات أي ذكر لحقوق اﻹ سان ،ما منح صﻼح ات تقدي ة واسعة النطاق لوزارة الشئون اﻻجتماع ة،
الوحدة الوطن ة« 23.ومنذ
ما ذلك رفض منح ال اخ ص لمنظمات جد دة و صدار قرار حلها إذا ما اعت ت أنها »ت
 ،2016لم ستطع أي منظمة حقوق ة مستقلة ال سج ل.
التنف ذ
دخول القانون ح
منذ  ،2011اعتمد قضاة المح مة الجزائ ة المتخصصة ش ل واسع ع قانون م افحة اﻹرهاب وقانون م افحة الجرائم
اﻹل ون ة؛ وذلك إصدار أح ام تصل إ ثﻼث عاما اﻹضافة إ حظر السفر .وقد ّ
تعرض صحفيون ومدافعون عن حقوق
اﻹ سان و شطاء حقوق المرأة لتلك اﻷعمال اﻻنتقام ة ،وتعت قرارات حظر السفر أحد اﻷش ال القانون ة للعق ة ال أقرتها
المح مة اﻹضافة إ أح ام السجن 24.عض تلك الحاﻻت شمل حظرا السفر لخمسة ع عاما تطبق عد ح م السجن
لخمسة ع ة عاما ،وذلك حق رئ س مرصد حقوق اﻹ سان السعود ة يوليو  ،2014وحظر سفر لمدة ع سنوات
نوفم  ،2014وحظر السفر لمدة ع
عد تنف ذ عق ة السجن لخمس سنوات ،تم فرضه ع مدون وناشط حقو
سنوات عد تنف ذ ح م السجن لمدة أر ــع سنوات حق المؤسس المشارك لجمع ة الحقوق المدن ة والس اس ة السعود ة
)حسم( مارس  25.2015وقد أفادت منظمة العفو الدول ة ومنظمة قسط لدعم حقوق اﻹ سان ،و منظمة حقوق ة
ات ا وصحف ا سعود ا خضعوا لقرارات حظر السفر منذ ف اير 26.2019
سعود ة مستقلة ،أن ما ﻻ قل عن ثﻼثة ع
اﻹمارات :إجراءات روت ن ة لوقف المشاركة الدول ة للمدافع

عن حقوق اﻹ سان

ّ
شعل اﻻحتجاجات مختلف أنحاء المنطقة ،وقع  133مواطن إمارا –من
مارس  ،2011و نما ان التغي الس ا
ب نهم قضاة ومحام وأ اد مي وصحفي – ع ع ضة تم سل مها لسلطات الدولة .وطالبوا فيها اﻹصﻼح الد مقرا
ــع الذي ينظم عمل ال لمان ،ﻹدراج
للمجلس الوط اﻻتحادي ،و انتخا ات حرة شارك فيها جميع المواطن  ،و صﻼح ال
ع ة ورقاب ة .وتمثل رد السلطات حملة قمع ة ع ح ة التعب والتجمع وتك ن الجمع ات ،أسفرت عن تقل ص
سلطات
27
أ شطة المجتمع المد  ،ما ذلك مشاركة المنظمات غ الحكوم ة مجلس حقوق اﻹ سان التابع لﻸمم المتحدة .ومنذ
لحكومة اﻹمارات ،وذلك بتهم فضفاضة ومبهمة تتعلق اﻷمن القو 28.
ذلك الح ُ ،سجن أ من مائة ناشط وناقد سل
و ُ عد قانون م افحة اﻹرهاب لسنة  2014هو ال ــع اﻷ استخداما من ِق َ ل السلطات اﻹمارات ة .و منح هذا القانون
سلطات الدولة صﻼح ات واسعة لمحا مة المدافع عن حقوق اﻹ سان والناقدين السلمي  .وتم استخدام التع ف الغامض
ً
ً
والفضفاض لﻺرهاب ع نطاق واسع ضد المدافع عن حقوق اﻹ سان ،دا ة حظر السفر وصو لل ج بهم السجون
لف ات ط لة 29.و موجب القانون اﻻتحادي رقم  2لسنة  2008شأن الجمع ات والمؤسسات اﻷهل ة ذات النفع العام،
تم تقي د ح ة تك ن الجمع ات شدة .و منح هذا القانون سلطات تقدي ة واسعة للحكومة شأن سج ل المنظمات غ
الحكوم ة؛ اﻷمر الذي أدى إ حل منظمات قائمة ع أسس غامضة وغ واضحة.
تم استخدام حظر السفر لمنع المدافع عن حقوق اﻹ سان من اﻻستمرار جهودهم الدول ة المتواصلة منذ ،2012
ح ث تم منع العد د من المدافع عن حقوق اﻹ سان من السفر لﻼجتماعات الدول ة الخاصة حقوق اﻹ سان 30.ومن ضمن
المستهدف بهذا اﻹجراء ،عضو مركز الخليج لحقوق اﻹ سان واللجنة اﻻس شار ة لقسم ال ق اﻷوسط وشمال أف ق ا
هيومن راي س وو ش ) .(2011وقد ع ّ مركز الخليج لحقوق اﻹ سان عن قلقه ل ا د عدد حاﻻت منع السفر المفروضة ع
المدافع عن حقوق اﻹ سان اﻹمارات ،و عتقد المركز أن مثل تلك القرارات متعلقة ش ل م ا أ شطتهم السلم ة
ح ة التعب 31.
مجال حقوق اﻹ سان ،و مطال اتهم اﻹصﻼح والممارسة الم وعة للحق
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م

 :ل المدافع

عن حقوق اﻹ سان مجرمون مش ه بهم

س اق حراك اﻻنتفاضات الع ة ،أسفرت الحالة الم ة  2011عن اﻹطاحة الرئ س ط ل اﻷمد حس م ارك.
وتمكنت جماعة اﻹخوان المسلم من الوصول للسلطة عد فوزها اﻻنتخا ات فارق ض ل .وأدى استمرار الصع ات
اﻻقتصاد ة و ش ت الحكومة ونزوع مر ﻹح ام ق ضته ع م د من السلطات ش ل متتا  ،إ م د من اﻻحتجاجات
أول رئ س م ي منتخب
المناهضة للحكومة  32.2013و العام نفسه ،أطاح الج ش ق ادة ع د الفتاح الس
د مقراط ا .السنوات الﻼحقة ،شهدت م تزا دا أعمال العنف من ِق َ ل المتمردين اﻹسﻼمي  ،وحملة قمع شد دة ع
اﻻنتخا ات وأصبح الرئ س الجد د لم  .و عد أر ــع سنوات ،فاز
جماعة اﻹخوان المسلم  .مايو  ،2014فاز الس
بوﻻ ة ثان ة دون أي منافسة تق ا .ومنذ تول ه للمنصب ،سجنت السلطات ع ات اﻵﻻف من الناقدين السلمي  ،وشددت
س طرتها ع وسائل اﻹعﻼم التقل د ة ومواقع التواصل اﻻجتما 33 .
م  ،قانون العق ات وقانون م افحة جرائم تقن ة المعلومات
القوان اﻷ شيوعا تج م المجتمع المد
 2018وقانون التظاهر لسنة  ،2013وقانون الجمع ات اﻷهل ة ،والقانون رقم  95لسنة  2015شأن م افحة اﻹرهاب .ومن
المنظمات غ الحكوم ة وكذلك
ب نها ُ ،مثل قانون الجمع ات اﻷهل ة أحد ال عات الرئ س ة المؤثرة ع العامل
المدافع عن حقوق اﻹ سان .وقد أسفرت العراق ل العد دة ال تواجه المنظمات غ الحكوم ة ،خﻼل سعيها لل سج ل
ش ل صحيح وتل التم ل ،عن الحد من قدرة غالب تها ع التواجد ،ما حدت من قدرة المدافع عن حقوق اﻹ سان
ع الق ام عملهم34.
وغ
 ،2011داهمت قوات اﻷمن م اتب العد د من المنظمات غ ال ح ة ،وتبع ذلك محا مة  43من الم
المجتمع المد  ،ثم ُح م عليهم السجن لمدد ت اوح ب سنة إ خمس سنوات ،وذلك بتهم
من العامل
الم
تل أموال أجن ة ش ل غ قانو والعمل دون ترخ ص .و أعقاب جدال دو كب وتدهور العﻼقات الم ة
ذلك أول مرحلة من القض ة35.
اﻷم ك ة؛ شهد د سم  2018ت ئة العامل اﻷجانب المنظمات غ الحكوم ة ،لت ت
وكجزء من المرحلة الثان ة ،تم اتهام اث تا ع ة منظمة م ة بتل أموال من الخارج ش ل غ قانو  ،والعمل من
خﻼل ك ان مخالف للقانون واستخدام تلك اﻷموال ﻷغراض إجرام ة .و عا  2015و ،2016وضع قا التحقيق واحد
وثﻼث مديرا لمنظمة حقوق ة تحت حظر السفر ،ما أصدر قرارات بتجم د أصول العد د من المنظمات ومؤسسيها
وعائﻼتهم .وفقا لمجموعات حقوق ة ،تم حظر سفر  217شخص ب يونيو  2014وس تم  .2016ما أفادت منظمة
فرونت ﻻين د فندرز ،ال تتخذ من أيرلندا مقرا لها ،أن ما ﻻ قل عن واحد وثﻼث من المدافع عن حقوق اﻹ سان
36.2019
خضعوا لقيود ع السفر
ُ
عض حاﻻت حظر السفر تلك فرضت ع رئ س ونائب رئ س ومدير م وع اﻷ اد م ة الد مقراط ة الم ة )د سم
 ،(2014والمدير التنف ذي للمفوض ة الم ة للحقوق والح ات )يونيو  ،(2015ومؤسس الش كة الع ة لمعلومات حقوق
اﻹ سان )ف اير  ،(2016ومؤسس وثﻼثة من أعضاء الم ادرة الم ة للحقوق الشخص ة )ف اير  ،(2016والمدير التنف ذي
للمركز العر ﻻستقﻼل القضاة والمحاماة )يونيو  ،(2016ومدير المركز الم ي للحقوق اﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة )نوفم
ﱢ
ومؤسسة مركز المساعدة القانون ة للمرأة الم ة )نوفم  (2016ورئ س الجمع ة الم ة للنهوض المشاركة
،(2016
المجتمع ة )أ ت ر .(2017
و  27يونيو ُ ،2016منعت مزن حسن من السفر ،و مدافعة عن حقوق اﻹ سان وناشطة س ة والمدير التنف ذي
لمركز نظرة للدراسات ال س ة ،وذلك عندما انت ط قها لحضور اجتماع التحالف اﻹقل للمدافعات عن حقوق ال ساء
ال ق اﻷوسط وشمال أف ق ا .ومنذ ذلك الح  ،تتعرض لﻼستهداف المنه اس نادا ع القض ة رقم  173لسنة ،2011
والمعروفة اسم »قض ة التم ل اﻷجن « .وتم تجم د أصول حسن الشخص ة وكذلك أصول منظمتها غ الحكوم ة »نظرة
للدراسات ال س ة« .و  18يوليو  ،2020رفضت مح مة جنا ات شمال القاهرة اﻻس ئناف الذي قدمته ضد حظر السفر
وتجم د اﻷصول37.
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مقا ل مع مزن حسن قالت » لنا مجرمون مش ه فيهم« ،وذلك إشارة للمدافع عن حقوق اﻹ سان والعامل
المنظمات غ الحكوم ة م  ،وأضافت أنه من خﻼل منعهم من السفر »فإنهم ي دون كبح أصواتنا دول ا؛ ح ﻻ سمع
الناس عنا« .ووصفت تلك المضا قات أنها »أداة س اس ة تهدف إ جعلك خائفا ط لة الوقت وغ قادر ع التخط ط
لح اتك؛ تتوقع إلقاء الق ض عل ك أي وقت ،وهو ما يؤدي إ القضاء ع أي استقرار نف  .ما يؤثر أ ضا ع تقي د
قدرتك ع الوصول إ اﻷشخاص الذين ترغب العمل معهم .إنهم جعلوننا ندفع ثمن كوننا ع اتصال مع اﻷشخاص
محل ا و قل م ا ودول ا«38.
قالت حسن ،و تتفكر المستق ل» ،إن مواصلة الق ام بهذا العمل أمر محفوف المخاطر« .وأضافت »لقد غادر
الفعل العد د من اﻷشخاص ]من العامل معها[ ﻷن هذا العمل أصبح خطرا عليهم .أح انا تجد نفسك وح دا .إنه ثمن صعب
أدفعه ،ول ن فخورة العمل الذي أقوم ه« 39.وعندما سألت حسن عما مكن أن تفعله المنظمات الدول ة لها ولغ ها من
المدافع عن حقوق اﻹ سان الذي ع شون الظروف نفسها ،قالت حسن »نظرا طول العمل ة ،ف مكن سهولة أن نتعرض
للتجاهل وال س ان .وهذا أمر محفوف المخاطر وقد سفر عن عواقب س ئة أخرى ،لذا ]فإن ما مكن أن تفعله المنظمات
ة برفع حظر السفر و غﻼق تلك القض ة«40.
الدول ة[ هو مواصلة رفع الو واﻻستمرار مطال ة الحكومة الم
مركز القاهرة لدراسات حقوق اﻹ سان والحائز ع جائزة مارتن إينالز
مايو ُ ،2016منع محمد زارع ،مدير مكتب م
 ،2017من السفر الدو  ،وتﻼ ذلك أمر صادر عن قا التحقيق قض ة التم ل اﻷجن  .ح ث شملت التهم الموجهة
لزارع ،تلق ه أموال أجن ة قصد اﻹ ار اﻷمن القو للدولة ومصالحها .وتم إطﻼق اح زارع كفالة ،ب نما تواصل الدولة
الم ة مﻼحقته ،ما ذلك منعه من السفر.
مقا ل مع زارع ،قال إن قرارات حظر السفر الصادرة حق المدافع عن حقوق اﻹ سان م  ،أداة ستغلها
الحكومة لتجنب فضح انتها ات حقوق اﻹ سان ع المستوى الدو  .عندما ا شف أنه ممن ع من السفر ،قال إنه توقع
ُ
اﻷسوأ ،لعلمه أن انتها ات حقوق اﻹ سان تم قدما ﻼده .ما يرى زارع أن الحظر ُ عد عق ة تلحقها الحكومة المدافع
عن حقوق اﻹ سان؛ س ب العمل الذي قومون ه 41.حاول زارع ومجموعة من المدافع عن حقوق اﻹ سان الطعن ع
ً
قرارات حظر السفر وتجم د اﻷصول .أو  ،عد ت ئة العامل اﻷجانب المنظمات غ الحكوم ة د سم 2018؛ اعتقدوا
أن حي ات قرار المح مة مكن أن ستخدم لصالحهم .وقد نظر طلبهم أمام المح مة القا نفسه الذي أصدر قرار ت ئة
العامل اﻷجانب المنظمات غ الحكوم ة.
الرغم من ذلك ،تم رفض الطلب .يوليو  ،2019قدم زارع مع مجموعة من المدافع عن حقوق اﻹ سان طل ا آخر،
طالبون ف ه برفع حظر السفر و لغاء تجم د اﻷصول ،ول ن تم رفض الدعوى يوليو .2020
عد نحو خمس سنوات من حظر السفر ،يرى زارع أنه دأ يراه حظرا دائما بهدف عزله عن ال اء الدولي  .إنه خ
هو اﻷساس ،و ﻻ فإننا نجازف أن غدو هذا اﻻنتهاك أمرا عاد ا«43.
فقدان الزخم وال س ان 42.و ُ زارع ع أن »رفع الو
وف م يتعلق الح م الصادر عن مح مة اﻻس ئناف القاهرة  5د سم  ،2020ح ث أمرت المح مة ب غﻼق التحقيق مع
ع ن منظمة متهمة بتل تم ﻼت أجن ة ش ل غ قانو  ،فإن لدى زارع وجهة نظر مختلفة .إذ قول إن الع ن منظمة
ال أشارت لها المح مة ،لم سبق ﻷي منها أن تعرضت للمضا قة أو انت ق د التحقيق .ل لم يتم حظر سفر موظفيها.
اﻹشارة إ قرار المح مة ،فإنه صفه أنه لجعل اﻷمر ي دو و أن القض ة قد أغلقت ،ول ن » حق قة اﻷمر لم حدث أي
عن حقوق اﻹ سان«44 .
ء إ جا ولم يتم رفع حظر السفر عن المدافع
ترك ا :حظر شامل
دأ عدم سامح ترك ا مع المعارضة ال ا د حوا عام  ،2013و لغ ذروته أعقاب محاولة اﻻنقﻼب  .2016ح ث ردت
ُ
الحكومة حملة قمع واسعة النطاق ضد موظ الدولة والمجتمع المد  .وفقا لهيومن راي س وو ش ،طرد سع ألف
ُ
موظف حكو  ،وأغلقت المئات من وسائل اﻹعﻼم والمنظمات غ الحكوم ة ،واعتقل قضاة وأ اد ميون وصحفيون و شطاء
ونواب ال لمان 45.وقد بررت الحكومة عمل ات التطه والق ض واﻻعتقال اعت ارها تداب لم افحة اﻹرهاب ،ول ن جماعات
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حقوق ة محل ة ودول ة تزعم أن الحكومة ستغل محاولة اﻻنقﻼب واﻹرهاب كذرعة ﻹس ات أي أصوات معارضة 46.وتم
استهداف المدافع عن حقوق اﻹ سان وال شطاء ع وجه التحد د ،ح أن محا ماتهم اتت أمرا طب ع ا .وتم استخدام
الم ّ
قوان م افحة اﻹرهاب والتهم المتعلقة اﻻنقﻼب ُ
دبر استهداف و س ات المعارضة السلم ة .و هذا اﻹطار ،تم إغﻼق
ما ي د ع  1300منظمة غ حكوم ة ش ل دائم ،موجب حالة الطوارئ بزعم وجود صﻼت غ محددة منظمات
»إرهاب ة« 47.و عا  2013و ،2018تم فتح حوا  100ألف قض ة موجب قانون م افحة اﻹرهاب 48.و اﻹضافة إ
اﻻن ساب لجماعات إرهاب ة ،فإن التهم اﻷخرى الشائع توجيهها إ المدافع عن حقوق اﻹ سان ش إ »تعط ل وحدة
الدولة« أو »تح ض الشعب ع ال راه ة والعداء« 49.و خ المدافعون عن حقوق اﻹ سان وغ هم من الناقدين للحكومة
بتهم ﻻ أساس لها50.
احتمال ة منعهم من السفر أ ة لحظة ،أو ال ج بهم حجز ال طة أو احتجازهم الح س اﻻحت ا
ُ
انت ناشطة حقوق اﻹ سان ذائعة الص ت أوزل م دال ان ،من ب مجموعة من المدافع عن حقوق اﻹ سان تعرف
اسم »إسطنبول  ،«10وتم اعتقال أعضاء المجموعة الخامس من يوليو  2017خارج إسطنبول ج رة ب و ادا ،وذلك
لحضورهم ورشة عمل حول حقوق اﻹ سان .دال ان عضو شط جمع ة المواطن اﻹضافة إ كونها عضو مؤسس
ورئ س سابق لوس لة إعﻼم ة ورئ س سابق لمكتب العفو الدول ة ترك ا .وتم اعتقال دال ان و عض زمﻼءها لـ  113يوما
ق ل إطﻼق احهم كفالة الخامس والع ن من أ ت ر  ،2017وذلك أعقاب أول جلسة استماع لهم إسطنبول
إسطنبول .ذلك الح  ،تم إ ﻼغ دال ان أنها انت تخضع لحظر السفر
المح مة الجنائ ة العل ا الخامسة والثﻼث
وقيود قضائ ة أخرى .عد نحو شه ن و جلسة اﻻستماع التال ة ،تم رفع حظر السفر عن دال ان .الرغم من ذلك ،عندما
حاولت السفر ،تم إ قافها المطار و ﻼغها أن جواز سفرها غ صالح 51.ح ث لم تتم إزالة القيود ع السفر من سجل
جواز السفر .و رغم إصﻼح هذا اﻷمر نها ة المطاف ،إﻻ أنه لم ُ سمح لدال ان مغادرة ال ﻼد ذلك الوقت .و الثالث
من يوليو ُ ،2020ح م ع دال ان السجن لخمسة وع ن شهرا بتهمة »مساعدة منظمة إرهاب ة مسلحة عن علم و ملء
إرادتها« 52.ولم ذكر قرار المح مة أساس اﻹدانة .دال ان وزمﻼءها القض ة أحرار الوقت الحا  ،ب نما قومون اس ئناف
الح م .مقا ل مع دال ان ،ذكرت حاﻻت أخرى تم فرض فيها حظر السفر دون إشعار مسبق .وقالت »إن عدد اﻷفراد
ً
المتأث ن قرارات حظر السفر كب جدا ،ح ي دو هذا اﻹجراء و أنه حظرا شام  .وﻻ شمل المدافع عن حقوق اﻹ سان
فحسب ،ل أ ضا اﻷ اد مي والمحام والصحفي ومخر اﻷفﻼم وغ هم« 53.وأضافت »إن كنت محظوظا ولم يتم
إلقاء الق ض عل ك ،فمن المؤكد إ حد كب  ،أنك خاضع الفعل لحظر السفر«54.
كشفت قض ة »إسطنبول  «10اعتداء السلطات ال ك ة ع حقوق اﻹ سان ،وأثارت ردود أفعال واس ن ار ع مستوى
العالم .وﻻ تزال العد د من الحاﻻت اﻷخرى غ مرئ ة .يناير  ،2020خضعت ترك ا لﻼستعراض الدوري الشامل الثالث أمام
مجلس حقوق اﻹ سان جن ف .وقد أفاد ملخص تق ر أصحاب المصلحة أنه » أعقاب محاولة اﻻنقﻼب ،تم التوسع
القيود الصارمة المفروضة ع حظر السفر ،ما ذلك إلغاء أ من  230ألف جواز سفر بوساطة قرارات إدار ة ،وهو ما
معالجات تعسف ة منهج ة«55 .
سب
تحل ل وﺧﻼﺻة
اﻷعمال اﻻنتقام ة ضد المدافع عن حقوق اﻹ سان ،رأ ت أن عض الدول منطقة ال ق
س اق ال ا د العال
اﻷوسط وشمال أف ق ا تقوم بتكث ف استخدامها ﻷداة معينة ،و حظر السفر .وفقا للمعاي الدول ة لحقوق اﻹ سان ،فإن
أن تصدر فقط ظروف اس ثنائ ة ،وﻷس اب جب أن تذكر بوض ح و ش ل عل  ،و مكن أن يتم
أي قيود ع السفر ي
56
الطعن القانو عليها .وﻻ تل م أي دولة من الدول محل الدراسة بتلك المعاي  .سواء اعت ارها عق ة ح م القانون أو
ح م اﻷمر الواقع؛ فإن قيود السفر كتدب مضاد مواجهة مراق ة حقوق اﻹ سان ،ت سق مع رد الفعل العن ف ومطلق العنان
ضد الدعوات الم دة للد مقراط ة إطار اﻻنتفاضات الع ة .عد ع سنوات ،ات الرجال وال ساء ،الذين انخرطوا
الدفاع عن وتع ز حقوق اﻹ سان المنطقة ،محرومون من التنقل ،ووجدوا أنفسهم عالم أقل ح ة المقارنة مع العالم
الذي عاشوا ف ه ق ل ع سنوات.
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ال ح ن ،ستخدم سلطات الدولة حظر السفر الجما ش ل منتظم ،ﻻس ما ق ل وأثناء دورات مجلس حقوق
اﻹ سان ،وخﻼل جلسات اﻻستعراض الدوري الشامل لل ح ن .وال ح ن الدولة الوح دة ال تتوافر فيها خدمة رسم ة
للتحقق من قرارات حظر السفر ع اﻹن نت .وقد أطلقته وزارة العدل والشئون اﻹسﻼم ة واﻷوقاف يوليو 2008؛ بهدف
الحصول سهولة ع المعلومات المتعلقة بوضعهم القانو ف ما يتعلق حظر السفر ق ل
»مساعدة المواطن والمق م
ُ
ّ
السفر للخارج« 57.مع ذلك ،فإن الخدمة ﻻ عول ع الثقة فيها .المدافعة عن حقوق اﻹ سان نضال السلمان انت
التفك
ممنوعة من السفر لمرة واحدة ،برغم الضوء اﻷخ السابق لخدمة اﻹن نت .إن اﻷعمال اﻻنتقام ة ضد المدافع عن حقوق
اﻹ سان والصحفي المتعاون مع هيئات المعاهدة ومجلس حقوق اﻹ سان شائعة ش ل ارز .وقد أثار ذلك مخاوف متعددة
داخل اﻷمم المتحدة ،ال سلطت الضوء ع هذا اﻻتجاه تق رها عن اﻷعمال اﻻنتقام ة  58.2019و اﻻستعراض
الدوري الشامل اﻷخ لل ح ن ،سلط ملخص تق ر أصحاب المصلحة إخفاق ال ح ن » التعامل ش ل مﻼئم مع العد د
من التوص ات المتعلقة اﻷ شطة القانون ة للمدافع عن حقوق اﻹ سان وفشلها تقد م أي إصﻼح ذو مغزى« ،وأضاف
ً
الملخص » د من ذلك ،قاموا بتكث ف حملتهم القمع ة والتداب اﻷمن ة القمع ة ضد المدافع عن حقوق اﻹ سان
والمجتمع المد «59.
م  ،عد حظر السفر أحد أ اﻷدوات الشائع استخدامها ضد المدافع عن حقوق اﻹ سان .وفقط حاﻻت
معدودة ،يتم تطبيق حظر السفر دون الم د من العواقب؛ ح ث كون العادة ً
جزء من تحقيق مفت ح من ِق َ ل النائب العام
أو قا التحقيق .ومع ذلك ،ظل عض اﻷفراد تحت طائلة حظر السفر لسنوات »تحق قات معلقة« دون أن يتم استدعاؤهم
لﻼستجواب أو وجود س ل لﻼس ئناف .غال ا ما تق ن أوامر تجم د اﻷصول مع قرارات حظر السفر ،وتطبيق ﻼهما ع
أصول اﻷفراد والمنظمات غ الحكوم ة .وتقع القض ة رقم  173لسنة  2011قلب حملة القمع ع المجتمع المد
القض ة لسنة  ،2018والذي تمت ف ه ت ئة العامل اﻷجانب المنظمات غ الحكوم ة،
م  .إذ أن قرار المرحلة اﻷو
القض ة .الرغم من ذلك ،فإن هذا التخف ف
المنظمات غ الحكوم ة المرت ط
قد ولد ﻷمل لدى العامل الم
عن حقوق اﻹ سان الذين تت ل حقوقهم اﻷساس ة ش ل
الظاهري للقيود أ عد ما كون عن قض ة المدافع الم
ً
متواصل ،مع حظر السفر وتجم د اﻷصول واﻻحتجاز والمضا قات القضائ ة؛ تاركة إ اهم دون أمل اﻷفق أن يتم تطبيق
قرار مماثل عليهم.
السعود ة ،مكن أن ي سم القمع التطرف ،وأح انا ي لغ مدى لم شهده ظل الق ادة السعود ة السا قة .و تواصل
حظر سفر المدافع عن حقوق اﻹ سان والق ض عليهم ومحا متهم وسجنهم ،و عض الحاﻻت يتعرضون للقتل س ب
أ شطتهم السلم ة وعملهم مجال حقوق اﻹ سان .و كث من الحاﻻت ،يتم إصدار قرارات حظر السفر بوساطة المح مة
كش ل من العق ة القانون ة المق نة أح ام السجن.
ترك ا ،لغ تض يق الخناق الم ا د ع المجتمع المد خﻼل العقد الما مست ات مث للقلق أثناء حالة الطوارئ
ــع الذي تم تقد مه فور رفع حالة الطوارئ.
ال أعق ت محاولة اﻻنقﻼب  ،2016وﻻ تزال مستمرة ح اليوم من خﻼل ال
وقد أثر اﻻستخدام التعس الشائع لحظر السفر ع مئات اﻷشخاص؛ مما ولد مناخا من الخوف وعدا تجاه أي شخص له
ستحق سل ط الضوء عل ه ،وهو استخدام »الحظر الشامل« دﻻ من
وجهة نظر معارضة .وهناك فارق النموذج ال
نهج اﻻستهداف اﻷ شيوعا ال لدان اﻷخرى.
اﻹمارات الع ة المتحدة ،استهدفت سلطات الدولة ش ل روتي المدافع عن حقوق اﻹ سان ،إطار الس
ﻹس ات الخطاب النقدي .ومنذ  ،2012ات تقل ص أ شطة المجتمع المد  ،ما ذلك انخراط المنظمات غ الحكوم ة
مع مجلس حقوق اﻹ سان من خﻼل حظر السفر ،أمرا شائعا .وغال ا ما يتم رفض التفس ات ال توضح أسس القيود أو إغفالها
ً
تماما .ما أفادت منظمات حقوق اﻹ سان أن تلك القضا ا كث ا ما يتم إسنادها لقضاة لديهم انتماءات س اس ة ،د من
ً
اخت ار قاض ش ل عشوا امتثا ﻹجراءات المح مة المعتادة60.
ً
الرغم من اﻻختﻼفات ،ي دو أن هناك نمطا ناشئا الدوافع والس اقات وراء حظر السفر جميع ال لدان الخمسة .أو ،
من النادر أن تأ اﻻتهامات المرت طة حظر السفر الصادرة حق المدافع عن حقوق اﻹ سان مفردها .العد د من اﻷح ان،
ي عها حملة ن ع ع ة من شأنها تق ض عمل المدافع عن حقوق اﻹ سان وتؤدي لت ل الدعم الشع  ،وتجم د اﻷصول،
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واﻻستجوا ات ،واﻻحتجاز ،ومصادرة جوازات السفر ،و أو اﻻتهامات المتعلقة اﻹرهاب .وتؤدي تلك الممارسات القمع ة إ
أن تجعل من المستح ل عمل ا ع المدافع عن حقوق اﻹ سان مواصلة أداء عملهم .و غدو اﻷمر صع ا ش ل خاص ع
المدافعات عن حقوق اﻹ سان اللوا عشن ثقافات تقل د ة ومحافظة ،مثل تلك الموجودة لدان الخليج ،ح ث غال ا
ما يواجهن غضب العائﻼت والمجتمعات ال تعت هن ُ عرضن ﻼ من ال ف والثقافة للخطر 61.وغال ا ما يتم استخدام
ال ه ب والمضا قة ضد أعضاء العائلة ،سواء كتدب لردع المدافع عن حقوق اﻹ سان أو كعقاب ع ممارستهم لعملهم.
ع س ل المثال ،واجه أقارب المدافع عن حقوق اﻹ سان اﻹمارات قرارات حظر السفر و لغاء الج س ة وقيود ع
الوصول ع الوظائف والتعل م العا  62.وتم اﻹ ﻼغ عن حاﻻت مماثلة السعود ة 63وم  64وال ح ن.65
المستخدم خنق الخطاب النقدي هو حما ة الدولة من التهد دات اﻹرهاب ة .و شمل الحاﻻت
ثان ا ،الم ر الرئ
أخ ار اذ ة لتهد د أمن
الم لغ عنها أفراد متهمون اﻹرهاب أو اﻻرت اط ه ،ومتهمون التعاون مع جهات أجن ة أو ب
الدولة .ع س ل المثال ،م أسفرت اللوائح الصارمة موجب قانون م افحة اﻹرهاب عن قضا ا يتم احتجاز المش ه
فيهم لشهور ،وأح انا لسنوات ،دون أن تتم إحالتهم أ دا للمحا مة ،اس نادا إ تحق قات ة تتعلق اﻷمن القو  66.و
ترك ا ،ش العدد ال ب من المحا مات إ استخدام المادت  6و (2)7من قانون م افحة اﻹرهاب ،المضا قة المنهج ة
للصحفي وغ هم ،س ب ممارستهم الحق ح ة التعب  .ب عا  2013و ،2018تم فتح حوا  100ألف قض ة
موجب قانون م افحة اﻹرهاب 67.وتحتوي القوان كذلك ع أح ام متعددة غ ُم ّ
عرفة ش ل امل .و منح هذا الغموض
مسئو الحكومة السلطة ﻻتخاذ القرارات بناء ع دوافع تمي ة أو جائرة و ُ شجع ع التطبيق التعس .
ثالثا ،يتعارض اﻻستخدام الم ا د لحظر السفر مع دورة ت ادل المعلومات ب المدافع عن حقوق اﻹ سان و ائهم
اﻹقل مي والدولي  .و ؤدي تقل ص مراق ة المجتمع المد لحقوق اﻹ سان إ تردي امتثال الدول ﻻل اماتها حقوق
اﻹ سان 68.إن الضغط الدو ع الحكومات تح م حقوق اﻹ سان يتضاءل ،ف ما ُ سمح لها ممارسة س طرة أ ع
ّ
فعالة منع مراق ة حقوق
الس ان .و ضوء ذلك ،يوجد عدد من اﻷس اب ال تجعل حظر السفر غدو أ رواجا .ف
ُ
اﻹ سان دون توافر آل ة دول ة حق ق ة لمعالجتها ،و ت اد ﻻ ت لف الحكومات ش ئا ،ول ونها ممارسة جد دة س ا؛ فإنها
قدر ض ل من اهتمام المجتمع الدو .
تح
ومن أجل وضع نها ة لهذا اﻻنتهاك لحقوق اﻹ سان )حظر السفر(؛ تق ح هذه الدراسة ،من ناح ة أو  ،أن ع دول
ال ح ن وم والسعود ة واﻹمارات وترك ا ،التخ عن أ ة قيود ع أو تعرقل أ شطة المدافع عن حقوق اﻹ سان وأي فرد
أو منظمة ت شط حما ة وتع ز حقوق اﻹ سان ،والسماح للجهات الفاعلة المستقلة المجتمع المد الق ام عملها.
و شمل ذلك ضمان تمك المدافع عن حقوق اﻹ سان من السفر ح ة ،لحضور الفعال ات الدول ة مجال حقوق
اﻹ سان ،وللوصول لش ات وآل ات حقوق اﻹ سان الدول ة .و عد أمرا رئ س ا تعاون تلك الدول ش ل امل مع هيئات معاهدة
اﻷمم المتحدة و سه ل ز ارات اﻹجراءات الخاصة التا عة لمجلس حقوق اﻹ سان .ومن ناح ة أخرى ،من ال وري أن يؤسس
ل من المقرر الخاص لﻸمم المتحدة المع حالة المدافع عن حقوق اﻹ سان ،والمقرر الخاص لﻸمم المتحدة المع
الحق ح ة التجمع السل وتك ن الجمع ات ،آل ة لجمع المعلومات ش ل أفضل وتعقب حاﻻت حظر السفر الصادرة
حق ع المدافع عن حقوق اﻹ سان ،ع مطال ة جميع جهات اﻷمم المتحدة بتقد م تقار ر ش ل أ انتظاما شأن تلك
ع اﻷمم المتحدة تأس س آل ة لمواجهة قرارات حظر السفر
الحاﻻت ،و شج عها ع اتخاذ التداب المﻼئمة .وأخ ا ،ي
ُ
المفروضة ع المدافع عن حقوق اﻹ سان ،وال ستخدم إجراء انتقا .

شكر وتقدير
تتوجه المؤلفة الشكر لﻸشخاص الذين قامت ب جراء مقا ﻼت معهم ،ع ما منحوه من وقت وع تفانيهم ،ما شكر برا ان
دو ع نصائحه وتوجيهه ،و شكر بوﻻ ﻻن ع ما قدمته من دعم ونصائح أ اد م ة.
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عن المؤلفة

إين س ﺧ مين لور ن
ت كز اهتماماتها ال حث ة

هذا المقال كتب

مدافعة عن حقوق اﻹ سان متخرجة من ل ة ج الد آر فورد للس اسة العامة جامعة مي ش جان.
مجاﻻت حقوق اﻹ سان ،والهجرة الدول ة ،ودمج والمهاج ن ، ،والد مقراط ة والحو مة العالم ة.
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