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 منظمات غير حكومية تعرب عن قلقها تجاه سوء معاملة الكويت لمارشا الزاريفا
 

رابطة "و " منظمة ال سالم بدون عدالة" وهمان من المنظمات غير الحكومية ا، قامت اثنت2019يوليو  18في 

 ليتم عرضها خاللبتقديم تقارير إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة " الحقوقيين الديمقراطيين العالمية

تجاه  ماعن قلقه أعربتاحيث ، "(االستعراض الدوري الشامل)"جلسة االستعراض الدوري الشامل لدولة الكويت 

 . السيدة مارشا الزاريفا لها تتعرضالتي  القانونيةاستمرار المالحقة القضائية وانتهاك اإلجراءات 
 

الزاريفا في  في قضية السيدةلدى األمم المتحدة ويمثل تقديم تلك التقارير أول مشاركة دولية للمنظمات غير الحكومية 

نهجة ضد مالسيدة الزاريفا عدد من االنتهاكات الم يةقضوقد شابت . إشارة على تزايد االهتمام الدولي بشأن معاملتها

فيما يتعلق باإلجراءات القانونية الواجب اتباعها، وهو األمر الذي أثار قلقاً بالغاً بشأن سيادة القانون  حقوقها األساسية

 . ومناخ االستثمار األجنبي في الكويت
 

ال سالم بدون عدالة األضواء على سوء المعاملة التي تعرضت لها السيدة الزاريفا واحتجازها  حيث سلطت منظمة

كما لفتت المنظمة االنتباه . كيف فشلت الكويت في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق اإلنسانالتعسفي، مبينة 

لقانون الدولي وقدمت انهجة في ضمان حماية اإلجراءات القانونية للسيدة الزاريفا ضد خرق مإلى إخفاقات الكويت الم

اً ة الزاريفا قد تم احتجازها تعسفياً فيما يمثل انتهاكوشملت تلك التوصيات االعتراف بأن السيد. سلسلة من التوصيات

 ً التعويض تقديم اعتذاراً لها، باإلضافة إلى مطالبة بإصدار الاللتزامات الكويت بموجب القانون الدولي، و صريحا

 . الدولية الكويت المناسب عن األضرار التي لحقت بها وفقاً اللتزامات
 
تجاه عدم مراعاة اإلجراءات القانونية  هاعن مخاوفين الديمقراطيين العالمية رابطة الحقوقيأعربت  ،من جهة أخرىو

وأشارت الرابطة بصفة . جراءات المحاكمة العادلة في المحاكم الجنائية الكويتيةإالواجبة فيما يتعلق بضمان سير 

ولفتت االنتباه إلى إخفاق الكويت في لسيدة الزاريفا، له ا تالذي تعرضخاصة إلى سوء المعاملة واالحتجاز التعسفي 

سلسلة من رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية كما قدمت . ضمان استقاللية ونزاهة القضاة ومحققي النيابة العامة

التوصيات إلى دولة الكويت، بما في ذلك االلتزامات العامة بضمان استقالل القضاة والنيابة العامة، وأن تصبح الكويت 

 ً في البروتوكول االختياري األول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بما يسمح بتقديم  طرفا

 وذلك الكويتي ئيإجراء مراجعة كاملة للنظام القضا، هذا باإلضافة إلى الشكاوى الفردية المتعلقة بحقوق اإلنسان

 . لضمان تطبيق أفضل الممارسات
 

شيري بلير، المستشارة القانونية للملكة والحاصلة على رتبة فائقة االمتياز ضمن اإلمبراطورية وفي سياق تعليق السيدة 

 : البريطانية، والتي تتولى قيادة الفريق القانوني األوروبي المسؤول عن قضية السيدة مارشا الزاريفا، قالت
 

نشعر بالسرور والتشجيع لقيام المنظمات غير الحكومية بالمشاركة في قضية السيدة الزاريفا فيما يعد من "

وتمثل عملية االستعراض الدوري الشامل . هم المؤشرات على تزايد القلق الدولي تجاه المحنة التي تمر بهاأ
سهم في المساعدة في تحسين وضع فرصة حيوية ألصحاب المصالح للتفاعل مع الكويت بطريقة بناءة بما ي

ال سالم بدون عدالة  تيونأمل أن تستجيب الكويت بشكل إيجابي لطلبات منظم. حقوق اإلنسان في الكويت

 . "ورابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية
 

 -أنتهى-
 

 
 
 



 : مالحظات للمحرر
 

عندما تم اعتقالها  2017في الكويت في العام  تهاممارسات إساءة معامل أحدثبدأت  السيدة مارشا الزاريفا .1

ً بتهمة االستيالء على المال العام بناًء على أدلة  وبعد احتجازها . مزورة الحقا أنها ثبتواحتجازها تعسفيا

االستئناف الكويتية ألغت محكمة  ،يوماً على خلفية مزاعم ملفقة باالستيالء على المال العام 470 كثر منأل

صدار المحكمة أمرها باإلفراج إوعلى الرغم من . 2019مايو  5في  حكم اإلدانة الصادر ضد السيدة الزاريفا

يونيو  12عنها بكفالة في ذات اليوم، إال انها ظلت محتجزة في سجن الصليبية الشهير بسوء سمعته حتى 

كما تخضع السيدة الزاريفا . وبة بالفعل إلى المحكمةوذلك على الرغم من تسديد قيمة الكفالة المطل 2019

  . المستمرة في الكويت على خلفية تلك الجرائم المزعومة للمالحقة القضائية
https://marshalazareva.com  

 
هي منظمة غير حكومية تتمتع بمركز استشاري خاص لدى المجلس  رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية .2

. حماية وتعزيز حقوق اإلنسان والشعوببهدف االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة، وقد تأسست 

وتهدف الرابطة على وجه التحديد إلى استعادة الحقوق والحريات الديمقراطية والدفاع عنها وتطويرها في 

لقانون والممارسات القانونية، وتسعى للنضال من أجل االلتزام بسيادة القانون واستقالل السلطة اطار صياغة ا

  https://iadllaw.org  . القضائية ومهنة المحاماة
 

على خلفية حملة الحزب  1993هي منظمة غير حكومية أسستها إيما بونينو في العام  ال سالم بدون عدالة .3

من أجل حماية وتعزيز حقوق اإلنسان والديمقراطية وسيادة القانون والعدالة  ، حيث تعمل المنظمةالراديكالي

حقوق الجنسين ( 2)لية العدالة الجنائية الدو( 1: )الدولية، وذلك من خالل التركيز على ثالثة برامج رئيسية هي

  http://www.npwj.org.  تحقيق الديمقراطية في الشرق األوسط وشمال افريقيا( 3)وحقوق اإلنسان 
 

كل  وذلك وتدقق في سجل حقوق اإلنسان لكل دولة 2005بدأت في العام  عملية االستعراض الدوري الشامل .4

وسوف يقوم مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة بسماع توصيات الدول . أربعة أعوام ونصف العام

. عقاب ذلكأعلى أن يقوم بإصدار تقريره في  2020بشأن سجل الكويت لحقوق اإلنسان في أوائل العام 

ون عدالة بمشاركتها ضمن وستساهم كال من رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية ومنظمة ال سالم بد

خذها في االعتبار من قبل الدول األعضاء المعروفة باسم اللجنة الثالثية أو الترويكا، وهي أيتم سالوثائق التي 

اللجنة المسؤولة عن مراجعة امتثال الكويت اللتزاماتها في مجال حقوق اإلنسان من خالل عملية االستعراض 

 . الدوري الشامل
 .http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx  
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