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 محليات

عدن »األمناء« خاص:
 

نظمت الشــبكة املدنية لإلعالم والتنمية 
وحقوق اإلنسان ورشــة عمل نقاشية حول  
البارزين  الدوليــن  الخــراء  فريق  تقارير 
بعنوان »تقارير فريق الخراء الدولين ومدى 
اليها يف رصد  التي يستند  مصداقية املصادر 

انتهاكات حقوق اإلنسان«.
وعقدت الورشــة يف فندق كورال بخور 
مكرس الســبت 14 ســبتمر 2020م، حيث 
افتتحت الورشــة بكلمة رئيس الشــبكة د. 
املشــاركن  محمود شــائف مرحبا بجميع 
وموجها شكرة لحسن اهتاممهم وحضورهم 
وتحملهم عناء املشــقة يف هــذه الظروف 
هذه  أهمية  إىل  وأشــار  الصعبة،  واألوضاع 
الورشة التي تعقد بعد فرتة قصرية من صدور 
التقرير األخري الذي أصدره الفريق يف سبتمر 
واملداخــالت  األوراق  أهميــة  2020م, واىل 
املقدمة من قبل عدد من الباحثن االكادميين 
وأســاتذة القانون بجامعة عدن, واىل أهمية 
الجاد  والنقاش  واملالحظــات  باآلراء  إثرائها 
واملسؤول, والخروج بنتائج وتوصيات تحقق 

األهداف املرجوة منها.
وأشــار إىل أن الفريق اصدر) 3( تقارير 
خالل الفرتة مــن-2014 2020م ومن خالل 
اطالعنا عــى التقرير األخــري الذي أصدره 
الفريق يف سبتمر 2020م نجده تكرار لذات 
النمطي ملا  التكرار الرسدي  األســلوب وذات 
أوردة الفريق يف التقارير السابقة, أكان من 
حيث ســياقه ومضمون منهجيته وحتى من 
حيث الوقائع واالستنتاجات التي خلص إليها.

واملهتمن  املختصن  يســتطيع  وأضاف 
بالشــأن الحقوقي أن يلتمســوا بوضوح أن 
هناك خلل ما يعرتي أداء وعمل الفريق, الذي 
غالبا ما يســتند يف رصــد انتهاكات حقوق 
وجهات  منظــامت  مصادر  عى  اإلنســان 
والنزاهة,  للمصداقية  يفتقر  بعضها  بعينها؟ 
وليس لها وجــود عــى األرض وتتخذ من 
عواصم بلدان خارجية مقــرا ملزاولة عملها, 
األمــر الذي يضع أكرث من عالمة اســتفهام 
حول مصداقية ونزاهة املعلومات الواردة يف 
بشــكل  تأثريها  التقارير, وعن خطورة  تلك 
أو بأخر عــى صانعي القــرار يف الهيئات 
لتوظيف  الدولية, يف محاولة  واملؤسســات 
ملفات حقوق اإلنسان توظيفا سياسيا بعيدا 

عن اهتامم واختصاصات والية الفريق؟. 
الورشــة ما يقرب من  شارك يف أعامل 
)60( مشــارك ميثلون عدد مــن املنظامت 
الحقوقية ونشطا مجتمع مدين, وصحفين 
وإعالميــن ومراســي عدد مــن القنوات 
باإلضافة  اإللكرتونية  واملواقــع  الفضائية, 
إىل عدد من أســاتذة الجامعة واملتخصصن 
املهتمن  من  وطيف  االكادميين,  والباحثن 
الحقوقي  والشأن  اإلنســان  حقوق  بقضايا 

واإلنساين أجامال.
يف  للورشة  الرئيســية  األهداف  تحددت 

مضمون ثالثة محاور أساسية:
املحور األول: قراءة تقييمية يف ســياق 
مضمــون ومنهجية تقاريــر فريق الخراء 
الدولين عن حالة حقوق اإلنسان يف اليمن«.

املحــور الثاين: تقييم أليــة عمل الفريق 
ومــدى تحرره مــن الضغــوط والتوظيف 

السيايس.
املحور الثالث: تعاطــي الفريق مع حالة 

حقوق اإلنسان يف الجنوب ومدى مصداقية 
الخراء  اليها  فريق  التي يســتند  املعلومات 

الدولين يف رصد االنتهاكات.
أوراق رئيسية  الورشــة )3(   قدمت يف 

وذلك كام يي: 
الورقــة األوىل:« بعنــوان »تعليق حول 
تقرير فريــق الخراء الدوليــن ومصداقية 
املصادر التي يستند اليها يف رصد االنتهاكات« 
قدمهــا د. عبدالغني الزهر- أســتاذ القانون 

الدويل ،كلية الحقوق، جامعة عدن.
تحليلية  »قراءة  بعنــوان  الثانية:  الورقة 
يف منهجية ومضمون تقارير فريق الخراء« 
قدمها األســتاذ عصام الشــاعري – رئيس 

مؤسسة صح لحقوق اإلنسان 
الوطنية  األليات   « الثالثة: بعنوان  الورقة 
للرد عى التقريــر ودور املنظامت الحقوقية 
املحلية يف حامية حقوق اإلنســان« قدمها 
الدكتور محمد جميل أســتاذ القانون الدويل 

بجامعة عدن
هذا وقد ركــزت األوراق وحلقات النقاش 
باملجمل حول تقديم قــراءة تحليلية قانونية 
ملضمون التقارير من حيث السياق واملنهجية, 
القصور  جوانب  وتبيــان  القانوين,  وإطاره 
التي وردت  املعايــري  وانتقائية  والتناقــض 
فيها, ومدى التزام الفريــق باملعايري املهنية 

والقانونية؟
وميكن القول إن أغلب املتداخلن أجمعوا 
عــى أن التقارير افتقــدت إىل املوضوعية 
والحياد واتســمت بنفس تحامي مسبق يف 
توجيــه االتهامات ألطــراف بعينها, وتعمد 
توظيــف بعض األحــداث والوقائع  يف غري 
سياقها وتهويل النتائج املرتتبة عنها وتحديدا 
تلك املوجهة للتحالف العريب, ودولة اإلمارات, 
الخصوص؟,  وجه  عــى  الجنوبية  والقوات 
يف صورة ال تخلو من نفس كيدي وتوظيف 
ســيايس مقصود يتنــاىف ومعايري حقوق 
التقرير  مجانبة  يؤكد  الذي  األمر  اإلنســان, 
ملبادئ الحياديــة والصواب, من خالل تغليب 
الطابع السيايس بشكل واضح أكرث من كونه 

تقرير حقوقي.
 التوصيــات والنتائج التــي خرجت بها 

الورشة:
1.يــرى املشــاركون أن الفريــق خالف 
مبدأ الحيادية من خــالل تجاهل االنتهاكات 
الجسيمة التي ارتكبتها مليشيات الحويث يف 
الجنوب مع أنها  تدخــل ضمن فرتة الوالية 
املشــمولة بقرار مجلس حقوق اإلنسان منذ 

سبتمر -2014 يونيو 2020م. 
2.تفتقر الكثري من الوقائع واالستنتاجات 
التي وردت يف تقارير الفريق  إىل املصداقية 

واتسمت بعض فقراته  بالتناقض فعال سبيل 
املثال نجــده يف الفقــرة )92( يعتمد مبدأ 
الحكومة  قوات  بارتكاب  واالعتقاد  التخمن 
والحزام االمني االغتصاب وغريها من أشكال 
العنف الجنيس...الخ(،بينام يف الفقرة )94(

يزعم التقرير انه تم التحقق من ارتكاب تلك 
الحاالت كام أن االعتقاد ال يرقى إىل مستوى 
األدلة والثبوتية, وال يعد اكرث من وجهة نظر 
,وبالتايل فإن ما تــم تقدميه ليس له عالقة 

بالقانون. 
3.يــرى املشــاركون أن الفريق مل يكن 
واضحــا وغري منصفــا يف توصيفه لحالة 
الرصاع واألزمــة اليمنية ,ويف تحديد الطرف 
املسؤول واملتسبب يف إشعال الحرب, وتجاهل 
اإلشارة إىل الجهات املعيقة واملعرقلة لجهود 
الســالم الذي يقودها املبعوث الدويل مارتن 
جريفتس واملجتمع الدويل الســاعية لوقف 
اإلنسانية,  املعاناة  واســتمرار  الحرب  نزيف 
وفضل عوضا عن ذلك إن يضع جميع األطراف 

عى قدم املساوة ويف سلة اتهام واحده؟.
املعنية  الجهــات  املشــاركون  4.يويص 
املختصــة املحليــة والدوليــة بالعمل عى 
توفري مخيامت إيــواء متخصصة للنازحن 
وقريبة  امنه  أماكن  يف  األفارقة  واملهاجرين 
,وضامن  النــزوح  مناطــق  من  جغرافيــا 
توفري سبل الرعاية اإلنســانية لهم ,حتى ال 
يتم توظيف هذا امللف سياســيا واســتغالل 

معاناتهم اإلنسانية.
5.يرى املشاركون ان التقرير الثالث الذي 
أصــدره الفريق يف ســبتمر2020م, عى 
سبيل املثال مل يكن سوى تكرار منطي لذات 
األسلوب وذات املزاعم واالدعاءات التي وردت 
يف التقارير السابقة بشأن انتهاكات حقوق 
اإلنســان باملناطق املحررة ,ومل يشــري من 
قريب أو بعيد إىل التحقيقات وتقارير تقيص 
املنظامت  من  الكثري  أجرتهــا  التي  الحقائق 
,والجهات  والدوليــة  املحليــة  الحقوقيــة 
القضائية والنيابية ومل يؤخذ مبا صدر عنها 
من تقارير, وبينت عــدم صحة وافتقار تلك 

املعلومات واملزاعم للدالئل واإلثباتات.
6.يؤكد املشاركون أن الكثري من اإلشارات 
التــي وردت يف التقرير حول بعض القضايا 
الجنائية التي تحدث نتيجة لترصفات وأخطاء 
شــخصية تقع يف صلب القوانــن املحلية 
,ومع ذلك أعترهــا التقرير جرائم حرب يف 
وتوظيفها  الوقائــع  تلك  لتجيــري  محاولة 
توظيفا سياســيا بصورة مجافية للحقيقة 
الهــدف منها حامية الجنــاة وإلصاق التهم 

بالخصوم السياسين؟.
7.يؤكد املشاركون إىل أهمية تعزيز عالقة 

املنظامت  مع  الجنوبية,  الحقوقية  املنظامت 
الدوليــة وتقديم الدعم لها مبــا ميكنها من 
تسجيل حضورها الفاعل  يف املحافل الدولية 
ورصد وتوثيق انتهــاكات حقوق والرد عى 
وقتها, ومدها  والكاذبة يف  املضللة  التقارير 

بالبيانات واملعلومات الصحيحة.
8.يويص املشاركون دول التحالف العريب 
العالقة  ذات  الوطنيــة  واملنظامت  والجهات 
بتشــكيل فريق قانــوين وحقوقي مختص 
للرد عى كل ما ورد يف تقارير فريق الخراء 
،واختيــار األليات املناســبة ملتابعة ذلك مع 
صانعي القــرار يف الهيئات الدولية وخاصة 
مجلس حقوق اإلنسان لتغيري أعضاء الفريق 

الحايل باخرين اكرث كفاءة وحيادية.
املشــاركون مجلــس حقوق  9.يدعــو 
اإلنسان برضورة نقل مقر سكرتارية الفريق 
من العاصمة اللبنانية بريوت إىل أي عاصمة 
أخرى محايدة، بعيدا عن أي تأثري واستقطاب 

يخل بعمله. 
10 يويص املشــاركون منظامت املجتمع 
الحقوقية والقانونيــة إىل رضورة  املــدين 
إيالء أهمية قصــوى ألعامل الرصد والتوثيق 
النتهاكات حقوق اإلنســان وتأسيس قاعدة 

بيانات دامئة وتنسيق وتكامل جهودها.
11 تــويص الورشــة الجهــات املعنية 
بــرضورة متابعة ومعرفة مصــري التقارير 
الحقوقية  املنظامت  أعدتها  التي  الســابقة، 
للجهات  ُســلِّمت  والتي  الجنوب  العاملة يف 
الدولية وفريق الخراء ومعرفة أسباب تجاهل 

التقارير لها.
فريق  تقارير  ان  املشــاركون  يــرى   12
الخراء تعتمد عى معلومــات مظلله وغري 
دقيقة من منظامت وجهات محســوبة عى 
التحالف   دول  ويدعــون  الرشعية،  الحكومة 
برضوه إعــادة النظر وتقييــم عالقته بتلك 

الجهات؟. 
13 يؤكد املشــاركون عى أهمية تفعيل 
عمل املنظامت الحقوقيــة الجنوبية وتعزيز 
الخارج،  يف  الدوليــة  باملنظــامت  عالقتها 
وتقديــم الدعم واإلمكانــات الالزمة لها مبا 
الحقوقي  تســجيل حضورهــا  ميكنها من 

واإلنساين يف املحافل الدولية.
14 يــويص املشــاركون الجهــات ذات 
العالقة بأهمية رفع مستوى الوعي الحقوقي 
األجهزة  ومنتســبي  أفراد  لــدى  والقانوين 
التدريب  األمنية والعسكرية من خالل برامج 
مداركهم  تنمية  التي متكنهم مــن  والتأهيل 
مببادئ  الالزمة  واملهارات  املعارف  وتكسبهم 
احرتام  ومهارات  اإلنســان  حقوق  ومعايري 

القانون والتعامل مع املواطن.

نتائج وتو�صيات ور�صة العمل اخلا�صة 
بـ«تقارير فريق اخلرباء الدوليني البارزين«


