
 

 اللواء عماد عثمان

 قوى األمن الداخلي

 بيروت، لبنان

 

 2017ديسمبر/كانون األول  14

 

 اللواء عماد عثمان المحترم،  سيادة

 تحية طيبة وبعد، 

 

المظاهرات التي حصلت بخصوص  "هيومن رايتس ووتش"بالنيابة عن  إليكمكتب أ

 . 2017ديسمبر/كانون األول  10في عوكر في األمريكية سفارة القرب 

 

منظمة دولية غير حكومية وغير متحيزة ترصد وضع حقوق وتش هي هيومن رايتس و

 .حول العالم بلدًا 90أكثر من  في اإلنسان

 

تصبح أن القوات األمنية قد تضطر أحيانا الستخدام القوة لتفريق المظاهرات التي  دركن

بالتوافق مع القوانين الدولية وبشكل مدروس بدقة للحد من احتمال تعريض عنيفة، 

 اص غير المتورطين للخطر. األشخ

 

وأشرطة الفيديو التي بشكل مباشر، التقارير التي استلمناها بخصوص أكتب إليكم 

أفراد قوى األمن الداخلي القوة ضد صحافيين ومتظاهرين والمتعلقة باستخدام راجعناها 

لم يبد أنهم يشكلون خطرا. يظهر شرطي في شريطي فيديو وهو يركل أشخاصا ممدين 

رض. أخبرنا أحد األشخاص أن أفراد قوى األمن الداخلي ركلوه وضربوه بينما على األ

 كان يحاول مساعدة شخص غائب عن الوعي. 

 

 أقدر إجابتكم على األسئلة التالية: 

هل استلمت قوى األمن الداخلي شكاوى عن استخدام القوة بشكل غير قانوني ضد  •

 ؟ 2017ديسمبر/كانون األول  10المتظاهرين في 

o في حال كانت اإلجابة نعم، كم عدد الشكاوى؟ 

 هل فتحت قوى األمن الداخلي تحقيقا في هذه االدعاءات؟  •

o  في حال كانت اإلجابة نعم، كم عدد التحقيقات؟ 

o  في حال كانت اإلجابة نعم، من يقود التحقيق؟ متى يُتوقع االنتهاء منه؟ وهل

 ستعلن النتائج؟ 

o دد األشخاص الخاضعين للتحقيق وما في حال كانت اإلجابة نعم، ما هو ع

 هو مجرى التحقيق؟ 

؟ ينجزتمح واما زالالذين  ينمتظاهرعدد ال؟ كم توقيفهم ين الذين تممتظاهرعدد الكم  •

 ؟إليهم ما هي التهم التي ُوِجهتوتهما،  مُوِجهت إليه عدد الذينكم 

 

 · باريس ·نيو يورك · نيروبي  ·موسكو ·لوس آنجلس  ·لندن · جوهانسبورغ ·جنيف · شيكاغو ·بروكسيل ·برلين · بيروت · أمستردام

 زيورخ · واشنطن ·تورنتو · طوكيو ·سان فرانسيسكو
 

 قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية

 المديرة ة، نائبفقيها لم
 إريك غولدستين، نائب المديرة

  شمسي، مدير التواصل والمرافعة أحمد بن

 

 اللجنة االستشارية

 بيراتيس، المديرة كاثرين

 بالي، مسؤولآسلي 

 بروس راب، مسؤول

 غاري سيك، مسؤول

 فؤاد عبد المومني

 جمال أبو علي
 ياسر عكاوي

 الدوسري هالة

 صالح الحجيالن

 عبدالغني اإليراني

 أحمد المخيني

 غانم النجار

 ليزا أندرسون
 شاؤول بخاش

 ديفيد بيرنشتاين

 روبرت بيرنشتاين

 نيثان براون

 شيفيغنيبول 

 هناء إدوار

 بهي الدين حسن

 حسن المصري
 منصور فرحان

 لبنى فريح غورغيس

 آيل كروس
 عمر حمزاوي

 أسوس هاردي

 شوان جبارين

 مارينا بينتو كوفمان
 يوسف خالت

 أحمد منصور

 ستيفان ماركس

 عبدالعزيز نعيدي

 نبيل رجب

 فيكي رسكين

 تشارلز شماس

 شيد شينبيرغ
 تاماسيبي سوزان

 مصطفى تليلي

 

 هيومن رايتس ووتش

 كينيث روث، المدير التنفيذي

نائب المدير التنفيذي  ميشيل ألكساندر،

 والمبادرات العالمية

 ن ليفاين، نائب المدير التنفيذيـ البرامجايا
 تشاك الستينغ، نائب المدير التنفيذي، العمليات

 وليد أيوب، مدير تكنولوجيا المعلومات

 إيما دالي، مدير االتصاالات

 باربرا غولييلمو، مدير المالة واإلدارة

 باباتوندي أولوغبوجي، نائب مدير البرامج

 دينا بوكيمبنير، المستشار العام

 توم بورتيوس، نائب مدير البرامج
 جيمس روس، مدير القانونية والسياسية

 جو ساوندرز، نائب مدير البرامج

 فرانسيس سينا، مدير الموارد البشرية
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إرسال سيادتكم ب من نطلحتى يتسنى لنا تضمين ردكم في تقريرنا، سنكون ممتنين ألجوبتكم. 

ديسمبر/كانون األول. نرجو منكم إرسال األجوبة عبر  15مساء من الجمعة  6كم قبل الساعة ودرد

، أسئلةأي  وجود. في حال XXXXXXأو عبر الفاكس على  XXXXXX  إلى البريد اإللكتروني

 . XXXXXXيمكنكم االتصال بي على 

 

 ،وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 

 لما فقيه 

 قسم الشرق األوسط  ةنائبة مدير

  هيومن رايتس ووتش

 

 

 

 

 

 

 


