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 تحرك عاجل
 ية تتعرَّض لالغتصاب على أيدي القوات المغربيةاوناشطة صحر 

، منزل سلطانة خية، 2021نوفمبر/تشرين الثاني  15اقتحمت قوات األمن المغربية، في 
غتصبوها عب الصحراء في تقرير مصيره؛ واية والمدافعة عن حق شاوالناشطة الصحر 

عاًما. وليست هذه المرة  80ا البالغة من العمر لدتهاو ها و ي  ت  واعتدوا جنسًيا على شقيق
من سوء المعاملة بحق  وغيرهااألولى التي ترتكب فيها قوات األمن المغربية أعمال تعذيب 

ة الفعلية منذ نوفمبر/تشرين ، والذين ال يزالون تحت اإلقامة الجبريوأسرتهاسلطانة خية 
 .2020الثاني 
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، اقتحم العشرات من 2021نوفمبر/تشرين الثاني  15في الساعة الخامسة والنصف من فجر يوم 
، حيث تخضع سلطانة خيةبس مدنية منزل الناشطة الصحراوية، عناصر قوات األمن المغربية بمال

، وتحرَّشت قوات األمن لالغتصابسلطانة ها؛ وتعرَّضت والدتها و ي  هي وشقيقت   لإلقامة الجبرية الفعلية
أبوابه وغرفه،  مواعبر السطح، وحط إليه تسّللواأيًضا المنزل، بعد أن  وفتّشوا ها جنسيًا.شقيقتيها ووالدتب

واد سامة حول المنزل. ولم تُطِلع السلطات سلطانة خية حتى م وارض، وسكبعلى األ أغراضهنّ  واوألق
 ة الجبرية أو أوضحت أي مُسوِّغ لذلك.على مذكرة باحتجازها قيد اإلقام اآلن

 سلطانةووفًقا لشهادات سلطانة وشقيقتها واعرة خية لمنظمة العفو الدولية، طرح أربعة من عناصر األمن 
وضع آخر كاحله على خصرها، قبل ، بينما ؛ ووضع أحدهم يده على فمها لكتمهأرًضا، وشلُّوا حركتها

 دقيقة. 20إلى مهبلها لحوالي  ه األربعةواغتصابها بإدخال أصابع زيها التقليدي، الجزء السفلي من تمزيق
ها جنسيًا، ولمسوهن بطريقة غير الئقة؛ فوفًقا لما قالته ي  واعتدى رجال األمن أيًضا على والدتها وشقيقت  

 أيديهم داخل سروالها ولمسوا صدرها. واعرة خية، وضعوا

ُأصيبت بجروح من جراء االغتصاب؛ ولم تذهب إلى  هاوأفادت سلطانة خية لمنظمة العفو الدولية بأن
اإلقامة الجبرية هي وضعها تحت ، بسبب درة المنزل أو استقبال أي زائرينمن مغا إذ تُمن عطبيب، 

بداية فترة وأسرتها. وقد اعتدت قوات األمن مرارًا وتكرارًا على سلطانة خية وأفراد أسرتها وزائريها، منذ 
 .2020بر/تشرين الثاني اإلقامة الجبرية في نوفم

، لالعتداءات الوحشية التي تتعرَّض لها سلطانة خية وأسرتهاعلى الفور  تضعوا حًدا على أن نحثكمو 
أن ُتجروا تحقيًقا عاجالً ووافيًا ومستقالً ومحايًدا يتسم بالشفافية والفعالية بشأن استخدام قوات األمن و 

ها، وذلك يشمل ما و ر د عن واقعة االغتصاب واالعتداءات أسرتعلى و  اعليه همعتداءاتللقوة الُمسيئة وا
إلى  تلك األعمال مسؤوليته عن ارتكابعلى أن تعملوا على تقديم كل من ُيشتب ه ب ونحثكم الجنسية؛

إتاحة المجال أمام سلطانة  ونحثكم أيًضا على أن تضمنوا ساحة العدالة في إطار محاكمات مُنصفة.
عدم بضمان القضاء وُسُبل االنتصاف الفعَّالة، بما في ذلك التعويض الكافي و خية وأسرتها للجوء إلى ال

فورًا اإلقامة  واتُنهُ  وا ضافة إلى ذلك، نحثكم على أن لها. التي تعرَّضن انتهاكات حقوق اإلنسانتكرار 
في حرية التنُقل والتعبير وتكوين  ن  ، وأن تحترموا حقهالجبرية التعسفية لسلطانة خية وأسرتها

 الجمعيات أو االنضمام إليها.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
  



 

 

 معلومات إضافية

تترأس سلطانة خية منظمة ُتدعى "الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق اإلنسان وحماية الثروات 
؛ الصحراء الغربية في تقرير المصيرالطبيعية"، وهي معروفة بنشاطها العلني في الدفاع عن حق شعب 

 ".الهيئة الصحراوية لمناهضة االحتالل المغربيـ "ب أيًضا وهي عضو

 ،في إطار حملة قمعية تشنها السلطات المغربية ة،قانونيالغير ها هي وأسرتها بهذه الصورة احتجاز ويأتي 
عَّدت قد و  تقدي السلطات في الصحراء الغربية؛على النشطاء الصحراويين، ومنعلى نطاق أوسع،  ص 

وكان عدد  .2020د اشتباكات نشبت بين المغرب وجبهة البوليساريو في نوفمبر/تشرين الثاني حملتها بع
هة  يتعّرضون  الصحراويينمتزايد من النشطاء  على أيدي قوات األمن في العام  ضّدهمالعتداءات ُموجَّ

 بعيًدا عن أنظار وسائل اإلعالم الدولية. األخير،

ب قوات األمن المغربية بحق سلطانة خية محض واقعة منفصلة؛ ولم يكن هذا االعتداء األخير من جان
وسرقت ُمقتنيات  ،هاي  شقيقتها وساق   ي  ، داهمت قوات األمن منزلها، وكبَّلت ذراع  2021مايو/أيار  10 ففي

 ثمينة، من بينها هاتف سلطانة وحاسوبها؛ وجاء ذلك بعد إطالقها حملة باسم "#علمي_فوق_منزلي".

ر  من أيًضا ثالثة نشطاءواعتقلت قوات األ وعرَّضتهم  ة سلطانة خية وأسرتها،ذهبوا إلى المنزل لُمؤاز 
 ،منزلها ، اقتحم عشرات الُملثَّمين من قوات األمن2021مايو/أيار  12. وبعد مرور يومين، في للتعذيب

كهرباء عنوًة، عداد ال قبل ذلك ونزعت قوات األمنواغتصبوا شقيقتها.  ،وحاولوا اغتصابها ،واعتدوا عليها
 سلطانة وأسرتها. قطع الكهرباء عنما 

على مذكرة أو أمر من محكمة بهذا  بداية فترة اإلقامة الجبرية، لم ُتطلع السلطات سلطانة خيةومنذ 
فقط بأنها ممنوعة من مغادرة  قائد قوات األمن في بوجدور شفهًيااإلجراء، ولم ُتبلغها بسبب ذلك. وأخبرها 

 منزلها.

د اإلقامة اوبموجب ا االحتجاز، وتتطلب  من ضروب لجبرية ضرًبالقانون الدولي لحقوق اإلنسان، ُتع 
للجنة المعنية بحقوق اإلنسان التابعة لألمم  35للتعليق العام رقم  ووفًقا ُتعتب ر قانونية.ضمانات معينة كي 
التدابير ذ ال ينبغي أن تتخ مدنية والسياسية"،من "العهد الدولي الخاص بالحقوق ال 9المتحدة على المادة 

؛ ويجب أن ُتنفَّذ مع مراعاة اتعسفيً  اوضع األفراد تحت اإلقامة الجبرية، طابعً  بما في ذلك، السالبة للحرية



 

 

د الحرمان من اتيح جّديً سيادة القانون، وتُ  ، وعلى الفور، المجال أمام المراجعة القضائية لالحتجاز. وُيع 
ذ على خلفية ممارسة حقوق تعسفًيا إجراءً اإلقامة الجبرية، ك تدابيرالالحرية، بما في ذلك  ، حينما ُيتخ 

 والتجمع السلمي. كوين الجمعيات أو االنضمام إليهاالحقوق في حرية التعبير وت التي تشملاإلنسان، 

دته ، ويزعم سيا1975في  إليه اإلقليم وُتشكِّل الصحراء الغربية قضية نزاع إقليمي بين المغرب، الذي ضمّ 
عليه، وجبهة البوليساريو التي تدعو إلى إقامة دولة مستقلة في اإلقليم، وشكلت حكومة ُمعل نة ذاتًيا في 

، 1991المنفى بمخيمات الالجئين في تندوف، جنوب غرب الجزائر. ودعت تسوية األمم المتحدة في 
الختيار لشعب الصحراء الغربية والتي أنهت االقتتال بين المغرب وجبهة البوليساريو، إلى إجراء استفتاء 

 .حتى اآلنلم ُيجر  االستفتاء قالل عن المغرب أو االنضمام إليه، إال أن االست إما

وازدادت صعوبة وصول المراقبين الخارجيين إلى الصحراء الغربية في األعوام األخيرة، مع تدهور 
تسعة محامين ونشطاء  ، منعت السلطات المغربية على األقل2020أوضاع حقوق اإلنسان. ففي 

مجلس األمن التابع لألمم المتحدة قد تجاهل من الدخول إلى الصحراء الغربية. و وصحفيين وسياسيين 
هام "بعثة األمم إلى م حقوق اإلنسانخاص بإضافة عنصر وغيرها إلى دعوات منظمة العفو الدولية 

تيح المجال أمام رصد الذي سيُ و المتحدة لتنظيم االستفتاء في الصحراء الغربية" )بعثة المينورسو(، 
 واإلبالغ عنها. انتهاكات حقوق اإلنسان

 

  اإلنكليزيةاللغة  -الفرنسية اللغة  - العربية اللغةلغة المخاطبة المفضلة: 

 ملغة بلدكاستخدام  يمكن

 2022 كانون الثاني/يناير 25 في أسرع وقت ممكن قبل:وُيرجى المبادرة بالتحرك 

 ت بعد الموعد المحدد.، في حالة إرسال المناشداموُيرجى مراجعة فرع منظمة العفو الدولية في بلدك

 (المؤنث)صيغ سلطانة خية اإلشارة الُمفضلة:  االسم وصيغ

 رابط التحرك العاجل السابق:

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde29/4198/2021/ar/ 

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde29/3235/2020/ar/
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