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تقارير اإىل الأمم املتحدة
• تقدمي يف �سياق فح�ص امل�ؤ�س�سات 

ال�طنية للحق�ق الإن�سان 

تقارير اإىل الأمم املتحدة
• لئحة ال�سئلة للجنة مناه�سة  التعذيب 

• تقدمي يف �سياق فح�ص امل�ؤ�س�سات 
ال�طنية للحق�ق الإن�سان

تقارير اإىل الأمم املتحدة
• تقدمي للمراجعة الدورية ال�ساملة 

 تقارير اإىل الأمم املتحدة
• تقدمي للمراجعة الدورية ال�ساملة 

تقارير اإىل الأمم املتحدة
• لئحة ال�سئلة للجنة مناه�سة  التعذيب 

تقرير اإىل جلنة الحتاد الأروبي
• م�ساهمة من اأجل تقرير الربملان الأروبي 

ح�ل عالقات الحتاد الأروبي وجمل�ص 
التعاون اخلليجي 

تقارير اإىل الأمم املتحدة
• متابعة للجنة مناه�سة  التعذيب 

• لئحة ال�سئلة للجنة حق�ق الإن�سان

تقارير اإىل الأمم املتحدة
• لئحة ال�سئلة للجنة مناه�سة

     التعذيب 

تقارير اإىل الأمم املتحدة
• تقرير الظل للجنة مناه�سة  التعذيب  

تقارير اإىل الأمم املتحدة
 • لئحة ال�سئلة للجنة حق�ق الإن�سان

• تقرير الظل للجنة حق�ق الإن�سان

تقارير اإىل الأمم املتحدة
• تقدمي للمراجعة الدورية ال�ساملة   

عدد الق�سايا

عدد املذكرات

عدد املذكرات املر�سلة اإىل:
املقرر اخلا�ص املعني بحالت الإعدام خارج 

 اإطار الق�ساء 
الفريق العامل املعني بحالت الختفاء 

الق�سري اأو غري الط�عي

املقرر اخلا�ص املعني مب�ساألة التعذيب

الفريق العامل املعني بالحتجاز التع�سفي

اآليات اآخرى

دليل اخلريطة

 هذه الإح�سائيات تعك�ص عمل الكرامة يف املنطقة ول ُتعربرّ بال�سرورة عن خط�رة اأو�ساع
حق�ق الإن�سان يف كل بلد

مذكرة
إىل 
األمم

 املتحدة

 قضية
فردية

اجلزائر

ليبيا

مصر

موريتانيا

املغرب

البحرين

قطر

اإلمارات
السعودية

العراق
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21

214عمان

األردن

لبنان

سوريا



ن�ساطات واأحداث

كلمة الرئي�ص

 زيارة مدافعني عن حق�ق 
الإن�سان من اخلليج العربي ملقر 

منظمة الكرامة بجنيف.

• 6 دي�سمرب 2011
منح جائزة الكرامة 

للدكت�رة عايدة 
�سيف الدولة من م�سر 

والدكت�ر �سعيد بن زعري 
من ال�سع�دية.

ن�فمرب 2011
• املغرب 1-2 نوفمبر

الدورة 47 للجنة مناه�سة التعذيب مايو 2011
• الكويت 12-11 مايو

الدورة 46 للجنة مناه�سة التعذيب

اأكت�بر 2011  
 • �س�ريا 7 اأكت�بر 

الدورة 12 لال�ستعرا�ص الدوري ال�سامل

الكرامة هي منظمة غري حك�مية مقرها جنيف وتعمل على ت�ثيق 
معل�مات عن انتهاكات حق�ق الإن�سان يف العامل العربي

هبت بداية ال�سنة رياح التغيري على العامل العربي.  واأطلق عليها املتتبعون "الربيع 
العربي". لكنها يف الواقع عا�سفة اأطاحت بالعديد من الأنظمة اجلاثمة على �سدور 

�سعوبها، حمدثة تغيريات �سيا�سية واجتماعية عميقة.
جائزة الكرامة

متنح جائزة الكرامة يف 10 دي�سمرب من كل �سنة مبنا�سبة اليوم العاملي حلقوق 
الإن�سان لنا�سط �ساهم ب�سكل كبري يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف العامل 

العربي. 
الدكتورة عايدة �سيف  2011 لكل من  �سنة  الكرامة خالل  منحت جائزة 
الدولة طبيبة علم النف�س امل�رصية، والدكتور ال�سعودي �سعيد بن زعري. واأقيم 
حفل ت�سليم اجلوائز يف 6 دي�سمرب 2011 مبركز املوؤمترات الدويل بجنيف.

وح�سب الأ�ستاذ ر�سيد م�سلي ، مدير الق�سم القانوين مبنظمة الكرامة ، فاإن: 
»كفاح الدكتورة عايدة �سيف الدولة خالل الثالثني �سنة املا�سية يف مواجهة 
التعذيب كان مثاليا. بينما مل يدق الدكتور �سعيد بن زعري طعم احلرية خالل 
16 �سنة املا�سية اإل ثالثة �سنوات، ومازال يف رهن العتقال دون حماكمة اأو 
اأية اإجراءات قانونية، رغم اإ�سدار الفريق العامل املعني بالعتقال التع�سفي 

بالأمم املتحدة لقرار يدين اعتقاله ويطالب بالإفراج عنه.«

يمكنكم اقتراح شخصية ترونها أهال لجائزة الكرامة
award@alkarama.org   :على الرابط 
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القتل

الختفاء

التعذيب

الحتجاز غري القان�ين

إعدام شخص خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة 
أو تعسفًا، بدون محاكمة عادلة

اختطاف شخص أو القبض عليه بدون إبالغ أقاربه

إلحاق ألم شديد بدني أو نفسي بشخص بغية الحصول 
على معلومات أو اعترافات أو لمعاقبته أو تخويفه

حرمان شخص من حريته بانتهاك حقوقه األساسية

د. عبد الرحمن النعيمي
رئي�ص جمل�ص م�ؤ�س�سة الكرامة

 دعم
ت

و معل�ما

تعاون

human
rights

امل�ؤ�س�سات
 ال�طنية

 حلق�ق الإن�سان

ت
�ما

حلك
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الأمم املتحدة

مكتب املف��ص ال�سامي
حلق�ق الإن�سان 

الإجراءات اخلا�سة
اإر�سال ق�سايا الإنتهاكات

الهيئات املن�ساأة مب�جب معاهدات

جمل�ص حق�ق الإن�سان
املراجعة الدورية ال�ساملة

مراجعات للبلدان
�سكاوى فردية

الكرامة ترفع نداء عاجال 
اإىل املف��سة ال�سامية 

حلق�ق الإن�سان تطلب 
قيام املحكمة اجلنائية 

الدولية بتحقيق يف 
ليبيا.

الكرامة تتعاون مع جلنة 
التحقيق ح�ل حق�ق الإن�سان 
يف ليبيا املبع�ثة من قبل جلنة  

حق�ق الإن�سان.

• 3 مار�ص 2011

• 21 فرباير 2011

• 27 يناير 2011

• 23 مار�ص 2011

اإطالق التقرير ال�سن�ي 2010 .

تنظيم م�ؤمتر عم�مي مل�ساندة 
املمثل املحلي للكرامة بلبنان 

الذي كان �سحية مل�سايقات 
ق�سائية.

• 2-7 اأغ�سط�ص 2011

زيارة مدير الق�سم القان�ين 
للمغرب يف اإطار ال�ستعداد 

ملراجعة تقرير الدولة اأمام جلنة 
مناه�سة التعذيب.

• 4 - 11 اأغ�سط�ص 2011

زيارة الك�يت يف اإطار الإعداد 
ملراجعة تقرير الدولة اأما جلنة 

حق�ق الإن�سان.

• 13-15 اأغ�سط�ص 2011

زيارة بنغازي لت�ثيق 
العالقات مع املجتمع 

املدين.

• 21-28 �سبتمرب 2011

اأكت�بر 2011  
• الك�يت 20-21 اأكت�بر 

الدورة 103 للجنة حق�ق الإن�سان

ح�س�ر الكرامة ب�سفة مراقب ملحاكمة 
املدافعني عن حق�ق الإن�سان 

بالإمارات العربية املتحدة.

• 22-29 اأكت�بر 2011

امل�ساركة بباري�ص يف تخليد 
الذكرى 20 لإن�ساء الفريق 
العامل املعني بالعتقال 

التع�سفي.

14 ن�فمرب 2011

زيارة اليمن يف اإطار الإعداد 
ملراجعة تقرير الدولة اأمام 

جلنة حق�ق الإن�سان.

• 25-29 دي�سمرب 2011

زيارة م�سر
• 22-25 دي�سمرب 2011

دي�سمرب ن�فمرب اأكت�بر �سبتمرب اأغ�سط�ص ي�لي� ي�ني� ماي� اأبريل مار�ص فرباير يناير

مت�يل الكرامة
جمل�س  اأع�ساء  تربعات  من   2011 �سنة  خالل  الكرامة  اأموال  غالبية  تت�سكل 
الكرامة ومن اأفراد ي�ساندون ق�سية حقوق الإن�سان من معظم اأقطار العامل العربي 
طالبوا  اإذا  اإل  املتربعني  هوية  الكرامة  ت�سهر  مل�سايقات. ول  تعر�سهم  رغم خطر 

�رصاحة بذلك.
كما ا�ستفادت الكرامة خالل �سنة 2011 من متويل خم�س�س لدعم حقوق الإن�سان 
من وزارة اخلارجية الهولندية، التي تدعم الكرامة يف عملها على مراجعة الكويت 

واملغرب واليمن اأمام الهيئات املن�ساأة مبوجب معاهدات الأمم املتحدة.
ميكنكم دعم عمل الكرامة باإر�سال تربعاتكم على:

Banque Raiffeisen
CH-1242 Satigny
IBAN: CH73 8021 0000 0063 5406 0
SWIFT: RAIFCH22
Fondation Alkarama

بالإ�سالح والتغيري  الأنظمة ال�ستبدادية مطالب �سعوبها  تواجه  اأن  وكان متوقعا 
من  ذلك  يرافق  ما  مع  فتاكة  باأ�سلحة  البقاء  اأجل  من  تقاوم  واأن  ودموية،  بعنف 
انتهاكات حلقوق الإن�سان. ولزالت ال�سعوب التواقة اإىل الإنعتاق من نري الظلم 
توؤدي �رصيبة احلرية مبزيد من �سحايا القتل والتعذيب والعتقالت والختفاءات 

الق�رصية.
وعلى مدار هذه ال�سنة الفريدة، كانت الكرامة يف قلب الأحداث بجانب ال�سحايا 
و النا�سيطني ملتابعة هذه التطورات التاريخية. وا�ستطاعت تاأكيد ح�سورها بتوثيق 
ون�رص كم هائل من املعلومات عن واقع حقوق الإن�سان يف هذا اجلزء من العامل، 

خا�سة بكل من م�رص وليبيا واليمن واململكة العربية ال�سعودية و�سوريا.
التي  الأنظمة  ممار�سات  وتوثيق  متابعة  على  املتميز  موقعها  من  الكرامة  وحتر�س 
تعمل جاهدة على وقف م�سرية التاريخ وكتم اأنفا�س �سعوبها والإبقاء عليهم حتت 
تواجهها  التي  التحديات  مع  اجلديدة  ال�سلطات  تعامل  مراقبة  وعلى  �سيطرتها، 

ومدى احرتامها حلقوق الإن�سان.
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هبت بد�ية �ل�صنة رياح �لتغيري على �لعامل �لعربي.  و�أطلق عليها �ملتتبعون "�لربيع �لعربي". لكنها يف �لو�قع عا�صفة �أطاحت 
بالعديد من �لأنظمة �جلاثمة على �صدور �صعوبها، حمدثة تغيري�ت �صيا�صية و�جتماعية عميقة.

وكان متوقعا �أن تو�جه �لأنظمة �ل�صتبد�دية مطالب �صعوبها بالإ�صالح و�لتغيري بعنف ودموية، و�أن تقاوم من �أجل �لبقاء باأ�صلحة 
فتاكة مع ما ير�فق ذلك من �نتهاكات حلقوق �لإن�صان. ولز�لت �ل�صعوب �لتو�قة �إىل �لإنعتاق من نري �لظلم توؤدي �رضيبة �حلرية 

مبزيد من �صحايا �لقتل و�لتعذيب و�لعتقالت و�لختفاء�ت �لق�رضية. 
وعلى مد�ر هذه �ل�صنة �لفريدة، كانت �لكر�مة يف قلب �لأحد�ث بجانب �ل�صحايا و �لنا�صيطني ملتابعة هذه �لتطور�ت �لتاريخية. 
و��صتطاعت تاأكيد ح�صورها بتوثيق ون�رض كم هائل من �ملعلومات عن و�قع حقوق �لإن�صان يف هذ� �جلزء من �لعامل، خا�صة بكل 

من م�رض وليبيا و�ليمن و�ململكة �لعربية �ل�صعودية و�صوريا.
وحتر�ص �لكر�مة من موقعها �ملتميز على متابعة وتوثيق ممار�صات �لأنظمة �لتي تعمل جاهدة على وقف م�صرية �لتاريخ وكتم 

�أنفا�ص �صعوبها و�لإبقاء عليهم حتت �صيطرتها، وعلى مر�قبة تعامل �ل�صلطات �جلديدة مع �لتحديات �لتي تو�جهها ومدى �حرت�مها 
حلقوق �لإن�صان.

جمل�س الإدارة

كلمة الرئي�س

عبد الرحمن النعيمي.
رئي�ص جمل�ص �لكر�مة

الكرامة موؤ�س�سة �سوي�رسية منذ 2007، يتكون جمل�سها من:
– الرئي�س الدكتور عبد الرحمن النعيمي )قطر(  	•

اأمني املجل�س الدكتور عبا�س عروة )اجلزائر(  	•
ال�سيد خليفة مهد الربان )قطر( 	•

اأح�سن كركادي )�سوي�رسا(  ال�سيد  	•
وي�سهر على اإدارتها

عامل عربي ينعم فيه الكل باحلرية والعي�س الكرمي  يف 
ظل دولة القانون.

روؤيتنا

ر�سالتنا

– املدير التنفيدي الدكنور مراد دهينة  	•
– مدير الق�سم القانوين الأ�ستاذ ر�سيد م�سلي  	•

الكرامة منظمة غري حكومية تعمل على حماية �سحايا 
انتهاكات حقوق الإن�سان يف العامل العربي والدفاع 

عنهم. وخا�سة الدفاع عن �سالمتهم اجل�سدية وحقهم يف 
احلياة واحلرية. وتلجاأ يف مهمتها هذه لالآليات الأممية 

املخت�سة والقانون الدويل.



قامو�س املطلحات
خمت�سرات الأمم املتحدة

جمل�س حقوق الإن�سان
جلنة حقوق الإن�سان
اتفاقية مناه�سة التعذيب

العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية

- HRC
- HRCttee

- CAT
- ICCPR

 التفاقية الدولية حلماية جميع الأ�سخا�س من الختفاء الق�رسي
املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان

الربوتوكول الختياري للعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
الربوتوكول الختياري لتفاقية مناه�سة لتعذيب

املراجعة الدورية ال�ساملة / ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل
املحكمة اجلنائية الدولية

- ICPPED
- NHRI/INDH
- ICCPR-OP1

- OPCAT
- UPR/EPU
- ICC/CPI

الفريق العامل املعني بالعتقال التع�سفي
الفريق العامل املعني بالختفاء الق�رسي

املقرر اخلا�س املعني بلجنة التعذيب
املقرر اخلا�س املعني بالقتل خارج نطاق الق�ساء

املقرر اخلا�س املعني باملدافعني عن حقوق الإن�سان
املقرر اخلا�س املعني بحرية التعبري

املقرر اخلا�س املعني با�ستقالل الق�ساة واملحامني

- WGAD
- WGEID
- SRT
- SUMX
- HRD
- FRDX
- IJL

مذكرة: هي املعلومات املرتبطة بحالة فردية التي ترفعها الكرامة اإىل اإحدى الآليات اخلا�سة التابعة لالأمم املتحدة
حالة فردية: امللف املتعلق باإحدى �سحايا انتهاكات حقوق الإن�سان

معاهدة روما : النظام الأ�سا�سي الذي اأن�ساأت مبوجبه املحكمة اجلنائية الدولية
قائمة �لأ�صئلة: م�ساهمة املجتمع املدين لقائمة الأ�سئلة التي يعدها خرباء جلنة مناه�سة التعذيب اأو جلنة حقوق الإن�سان والتي تطرح على 

الدولة الطرف يف املعاهدة ومو�سوع املراجعة
تقرير �لظل / �لتقرير �لبديل : املرفوع من قبل املجتمع املدين اإىل جلنة مناه�سة التعذيب اأو جلنة حقوق الإن�سان عن تفعيل املعاهدات من قبل الدولة الطرف 

تقرير �ملتابعة: التقرير املرفوع من قبل املجتمع املدين للجنة مناه�سة التعذيب اأو جلنة حقوق الإن�سان ب�ساأن تفعيل التفاقيات وتو�سيات اللجنتني من قبل 
الدولة الطرف يف املعاهدة 

م�سطلحات اأخرى



توصياتنا  مخاوفنا

مواضيع »للمتابعة...« المعاهدات المصادق عليها

2010 يف ظل الأزمة الإقت�سادية األردن حتولت املظاهرات ال�سعبية املطالبة باإ�سالحات اجتماعية والتي انطلقت نهاية   
اإىل حركة احتجاج عارمة يف يناير 2011 تطالب باإ�سالحات �سيا�سية. وقام امللك عبد اهلل حتت �سغط ال�سارع اإىل تعديلني 
وزاريني ما بني فرباير واأكتوبر 2011 م�سريا يف نف�س الآن اأن الربملان هو امل�سوؤول عن تعيني احلكومة. كما حدثت  يف �سهر 
مار�س 2011 مواجهات بني الغا�سبني عن الإ�سالحات التي ل ترقى اإىل تطلعاتهم وموالني للحكومة اأ�سفرت عن العديد من 
اجلرحى. ورغم اأن ال�سلطات مل تقمع املظاهرات ب�سكل منهجى، اإل اأن العديد من ال�سحفيني والنا�سطني ال�سيا�سيني ا�ستهدفوا 

ب�سكل مبا�رس. 
�سوء  عن  لالحتجاج  الطعام  عن  اإ�رساب  يف  ال�سنة  خالل  الإ�سالميني  املعتقلني  من  العديد  دخل  اأخرى،  ناحية  من   

معاملتهم وظروف اعتقالهم بالإ�سافة اإىل الإجراءات غري العادلة التي تعر�سوا لها اأمام املحاكم الع�سكرية.
وتتابع الكرامة و�سعية ال�سيد ع�سام العتيبي املعتقل منذ 17 �سبتمرب 2010، والذي حكم عليه بخم�س �سنوات �سجنا بتاريخ 

2012 ب�سبب مواقفه ال�سيا�سية. واأ�سدر الفريق العامل قراره الثاين يدين فيه الطابع التع�سفي لعتقاله. 12 يناير 

؛ •	�سعف الإ�سالحات املعلنة 
•	ا�ستمرار العتقالت التع�سفية املطولة للمعار�سني ب�سبب 

مواقفهم ال�سيا�سية؛
اأمام املحاكم ال�ستثنائية، وظروف  •	املحاكمات اجلائرة 
العتقال وغياب اأي رد فعل لل�سلطات اأمام �سكاوى التعذيب.

•	�سمان حرية التعبري بالكف عن م�سايقة النا�سطني ال�سيا�سيني 
   وال�سحفيني؛

•	الكف عن عر�س املدنيني على املحاكم الع�سكرية؛
اإدعاءات التعذيب والعتقال التع�سفي من  •	التحقيق يف جميع 

   طرف �سلطات ق�سائية نزيهة و حمايدة.

ICCPR      CAT      ICPPED
ICCPR-OP1
OPCAT 

- ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل اأكتوبر 2013 ؛

املقرر اخلا�س املعني بالقتل خارج نطاق الق�ساء
املقرر اخلا�س املعني باملدافعني عن حقوق الإن�سان

املقرر اخلا�س املعني بحرية التعبري
املقرر اخلا�س املعني با�ستقالل الق�ساة واملحامني



اإلمارات

توصياتنا  مخاوفنا

مواضيع »للمتابعة...« المعاهدات المصادق عليها

على �ساكلة اإمارات اخلليج الأخرى ويف جو الربيع العربي، فر�ست الإمارات العربية العديد من القيود ال�سارمة على   
الإجراءات  العديد من  يعانون من  الذين  الأجانب  العمال  البدون ول  تتح�سن و�سعية  2011. ومل  الأ�سا�سية خالل  احلريات 
التمييزية. واتخذت ال�سلطات العديد من التدابري الوقائية لتجنب اأي احتجاج. بل اإن ال�سلطات، ولإحكام �سيطرتها على املجتمع 
كجمعية  اأخرى  وحل  ال�سلطة،  من  مقربني  باآخرين  املحلية  املنظمات  من  العديد  جمال�س  اأع�ساء  با�ستبدال  قامت  املدين، 

احلقوقيني اإحدى اأهم اجلمعيات بالإمارات. 
ويف مار�س 2011، قام العديد من املعار�سني ال�سيا�سيني والنا�سطني احلقوقيني بالتوقيع على عري�سة ينددون فيها   
بالف�ساد ويطالبون بالدميقراطية يف احلياة ال�سيا�سية. ول زال التعذيب ممار�سة �سارية يف العديد من مراكز العتقال ك�سجن 

الوثبة الذي يقع حتت اإدارة اأمن الدولة.
�ساركت الكرامة يف التحالف الدويل للمنظمات غري احلكومية التي ح�رست خالل �سهر نوفمرب 2011 حماكمة اأحمد   
من�سور ونا�سطني اآخرين اأمام املحكمة العليا "لإهانته علنيا لل�سلطات ". ورفع التحالف تقريرا اإىل الإجراءات اخلا�سة بالأمم 
املتحدة يخطرها بامل�سا�س اخلطري للحريات الأ�سا�سية. واأدان الفريق العامل الطابع التع�سفي لعتقالهم بالإ�سافة اإىل اثنني 

ينتمون لأقلية الويغور ال�سينية، تبنت الكرامة على ق�سيتهم منذ 2009.

•	امل�سا�س بحرية التعبري وحرية التجمع ال�سلمي؛
•	املحاكمات اجلائرة للمدافعني عن حقوق الإن�سان؛

اإىل التعذيب. •	جلوء �سلطات الأمن 
•	�سمان حرية التجمع ل �سيما �سمن جمال�س اجلمعيات؛

•	�سمان ا�ستقالل الق�ساء؛
•	الق�ساء على ممار�سة التعذيب يف مراكز العتقال  وحماربة 

    الإفالت من العقاب.

ICCPR      CAT      ICPPED
ICCPR-OP1
OPCAT 

- ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل اأكتوبر 2013.



خرج ال�سعب البحريني اإىل ال�سارع، كما حدث يف باقي الدول العربية بداية 2011 للتنديد بالظلم الجتماعي واملطالبة البحرين  
باإ�سالحات �سيا�سية ود�ستورية. واأمام حجم املظاهرات جلاأت ال�سلطات اإىل ا�ستعمال العنف لقمعها. واأمام تفاقم الأزمة بني 
العديد  ذلك  مع  باملوازاة  طاردت  التي  البحرينية  ال�سلطات  من  بطلب  ع�سكريا  ال�سعودية  تدخلت  امللكي،  والنظام  املعار�سة 
من �سخ�سيات املجتمع املدين ب�سبب ن�ساطهم ال�سيا�سي. و�سجلت العديد من حالت التعذيب والعتقال التع�سفي واملحاكمات 

اجلائرة اأمام املحاكم الع�سكرية التي مت اإلغاوؤها منذئذ.
واأمام خملفات القمع اأن�ساأت ال�سلطات امللكية جلنة حتقيق م�ستقلة، مكونة من �سخ�سيات حتظى مب�سداقية، والتي ك�سفت عن 
انتهاكات عديدة حلقوق الإن�سان اعرتفت بها احلكومة وقبلت اللتزام بتو�سيات اللجنة التي ميكنها اأن ت�سكل اأر�سية لت�سوية 

النزاع.
تابعت الكرامة الأحداث باهتمام وعربت عن خماوفها بانتهاكات حقوق الإن�سان. ورفعت للفريق العامل بالأمم املتحدة العديد 
من حالت العتقال التع�سفي و�ساهمت يف الإعداد ملراجعة البحرين خالل ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل الذي �سيجرى يف مايو 

من �سنة 2012.

•	امل�سا�س بحرية التعبري وتكوين اجلمعيات؛
اأمام حماكم  •	العتقال التع�سفي واملحاكمات اجلائرة 

   ع�سكرية؛
•	ال�ستعمال املفرط للقوة والعودة اإىل ممار�سة التعذيب.

اأ�سكالها؛ •	تعديل الت�رسيعات الداخلية ل�سمان حرية التعبري بجميع 
•	الكف عن العتقال املنهجي للمعار�سني ال�سيا�سيني واملدافعني 

   عن حقوق الإن�سان ب�سبب ن�ساطهم ال�سيا�سي اأو اجلمعوي.
اإىل التعذيب و�سوء املعاملة والتحقيق يف  •	التوقف عن اللجوء 

    ادعاءات التعذيب.

ICCPR      CAT      ICPPED
ICCPR-OP1
OPCAT 

- زيارة املقرر اخلا�س املعني مب�ساألة التعذيب يف الفرتة من يوليو 2012.
- ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل يونيو 2012.

- تقرير الدولة للجنة حقوق الإن�سان املفرت�س تقدميه منذ 2007 ؛
- تقرير الدولة للجنة مناه�سة التعذيب املفرت�س تقدميه منذ 2007 ؛

توصياتنا  مخاوفنا

مواضيع »للمتابعة...« المعاهدات المصادق عليها



توصياتنا  مخاوفنا

اأعلنت ال�سلطات رفع اجلزائر تعي�س اجلزائر على وقع ال�سطرابات اليومية. بعد الأحداث التي عرفتها البالد خالل �سهر يناير 2011 
حالة الطوارئ املطبقة منذ 1992، واعتماد بع�س التدابري يف جمال حرية ال�سحافة و تكوين اجلمعيات. لكن البنود الرئي�سية 
حلالة الطوارئ لزالت �سارية املفعول بدجمها يف القانون العام مثل احلظر املفرو�س على املظاهرات يف العا�سمة. ويك�سف 
اعتماد  واأدى  اأي نظام دميقراطي،  ال�سلطات يف منع  نية  2012 عن  �سنة  املرتقبة خالل  الت�رسيعية  النتخابات  الإعالن عن 

قانون الأحزاب ال�سيا�سية نهاية ال�سنة 2011 اإىل تقييد احلقوق املدنية وال�سيا�سية للمعار�سة.
ولزال التوتر قائما بني احلكومة واملجتمع املدين ب�ساأن الإفالت من العقاب الذي ا�ستفادت منه قوات الأمن واجلماعات امل�سلحة 

التي ارتكبت جرائم خطرية خالل "الع�رسية ال�سوداء ".
ويف غياب اأية نية للحكومة لت�سليط ال�سوء على الآلف من حالت الختفاء الق�رسي، رفعت الكرامة اإىل الفريق العامل �سكوى 
عامة تبلغ فيها عن هذا النتهاك اجل�سيم حلقوق الإن�سان بهدف ت�سنيفه "جرمية �سد الإن�سانية". اأما املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق 
ملعايري  احرتامها  عدم  ب�سبب  ترتيبها  فقدت  فاإنها  الدولية  التن�سيق  جلنة  اأمام  مراجعتها  يف  الكرامة  �ساهمت  التي  الإن�سان، 

"مبادئ باري�س".

•	الطابع ال�سطحي لالإ�سالحات ال�سيا�سية املعلنة؛
•	ا�ستمرار ال�سغط وال�سطهاد �سد املعار�سني ال�سيا�سيني؛
اإدارة ال�ستخبارات  •	ا�ستمرار العتقالت ال�رسية من طرف 

والأمن  )DRS(؛
11 دي�سمرب  •	الطابع ال�ستبدادي واخلانق للحريات لقانون 

2011 ب�ساأن الأحزاب ال�سيا�سية.

•	�سمان احلقوق املدنية وال�سيا�سية جلميع املواطنني 
2006 الذي يكر�س  •	اإلغاء ميثاق امل�ساحلة الوطنية لعام 

الإفالت من العقاب؛
•	تقدمي امل�سوؤولني عن النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان 

    خالل "الع�رسية ال�سوداء" اإىل املحاكمة؛
•	امل�سادقة على الربوتوكول الختياري لتفاقية مناه�سة 
    التعذيب، والتفاقية الدولية حلماية جميع الأ�سخا�س من 

    الختفاء الق�رسي، واتفاقية روما.
مواضيع »للمتابعة...« المعاهدات المصادق عليها

ICCPR      CAT      ICPPED
ICCPR-OP1
OPCAT 

- النتخابات الت�رسيعية - مايو  2012؛   - ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل - يونيو  2012؛
- تقدمي تقرير الدولة للجنة مناه�سة التعذيب قبل يونيو 2012 ؛

- تقرير الدولة املفرت�س تقدميه للجنة حقوق الإن�سان منذ يونيو 2011 ؛
- طلبات الزيارة العالقة للفريق العامل املعني الختفاء الق�رسي منذ 2011 والفريق العامل

    املعني بالعتقال التع�سفي منذ 2009.



باإ�سالحات السعودية  املطالبة  امللحة  املدين  املجتمع  نداءات  من  الرغم  على  للتغيري  اإمكانية  اأي  ال�سعودية  ال�سلطات  تتجاهل   
�سيا�سية ومب�ساركة املواطنني يف ت�سيري اأمور البالد. ويعترب وزير الداخلية احلايل الذي عني وليا للعهد خالل �سهر اأكتوبر 2011 
م�سوؤول عن حملة قمع وا�سعة زجت باآلف من الأ�سخا�س يف ال�سجن تع�سفيا دون اإجراءات قانونية اأو اأدينوا خالل حماكمات 
جائرة، من بينهم نا�سطون حقوقيون و�سيا�سيون �سلميون. ويبقى التيار الإ�سالحي ب�سكل خا�س هدف هذه احلملة القمعية. لكن 
عائالت ال�سحايا بداأت تك�رس حاجز اخلوف للتبليغ عن انتهاكات ال�سلطات واملطالبة بالإفراج عن ذويهم بالتظاهر �سلميا اأمام 

وزارة الداخلية.
رفعت الكرامة خالل هذه ال�سنة ملختلف الإجراءات اخلا�سة بالأمم املتحدة اأكرث من 150 حالة  ت�سمل اأي�سا الن�ساء والأطفال 
ال�سادرة عن  القرارت  العديد من  ال�سلمية. ورغم  املظاهرات  اأو م�ساركتهم يف خمتلف  تنظيمهم  ب�سبب  اعتقلوا  الذين   ال�سغار 
الفريق العامل املعني بالعتقال التع�سفي ب�ساأن الطابع التع�سفي لالعتقالت، فاإن ال�سلطات ال�سعودية ل زالت ترف�س التعاون 
مع الآليات الأممية. وقررت الكرامة منح جائزتها للمدافعني عن حقوق الإن�سان ل�سنة 2011 للدكتور �سعيد بن زعري، اأحد اأقدم 

املعتقلني تع�سفيا يف اململكة.

اأية م�ساركة للمواطنني يف احلياة ال�سيا�سية للبالد  •	غياب 
   وان�سداد اآفاق الإ�سالحات؛

•	القمع املمنهج �سد النا�سطني ال�سيا�سيني واملدافعني عن 
   حقوق الإن�سان حتت ذريعة مكافحة الإرهاب؛

•	ا�ستفحال العتقال التع�سفي واملحاكمات اجلائرة؛
اإىل التعذيب و�سوء املعاملة خالل العتقال. •	اللجوء 

اإدارة  اإ�سالحات �سيا�سية تهدف لإ�رساك املواطنني يف  •	تنفيذ 
   البالد؛

•	و�سع حد ملمار�سة العتقال التع�سفي، واإلغاء املحكمة اجلنائية 
   اخلا�سة التابعة لوزارة الداخلية؛

•	امل�سادقة على العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية 
   والتعاون مع الإجراءات اخلا�سة التبعة لالأمم املتحدة.

ICCPR      CAT      ICPPED
ICCPR-OP1
OPCAT 

- ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل اأكتوبر 2013 ؛
- تقرير الدولة املفرت�س تقدميه للجنة مناه�سة التعذيب منذ 2002 ؛

- طلبات الزيارة العالقة للفريق العامل املعني بالعتقال التع�سفي منذ 2008 واملقرر 
    اخلا�س املعني مب�ساألة التعذيب منذ 2010.

توصياتنا  مخاوفنا

مواضيع »للمتابعة...« المعاهدات المصادق عليها



العراق

توصياتنا  مخاوفنا

مواضيع »للمتابعة...« المعاهدات المصادق عليها

اتفاق  على   2010 دي�سمرب  يف  الربملان  م�سادقة  رغم  م�سدود،  �سيا�سي  نفق  اإىل  العراق  بدخول   2011 �سنة  متيزت   
لتقا�سم ال�سلطة بني الطوائف الثالثة الكربى. ورغم ان�سحاب القوات الأمريكية يف دي�سمرب 2011 بعد ت�سع �سنوات من احلرب 
وخملفاتها التي �ستوؤثر على العراق ل�سنوات عديدة، فاإن بوادر اأزمة جديدة على خلفية طائفية تلوح يف الأفق. يف هذه الظروف 
اتخذ "الربيع العربي" �سكال اآخر خا�سة واأن املتظاهرين يطالبون مبحاربة الف�ساد واإعادة البناء القت�سادي. كما عرفت العراق 
موجة من الإعدامات خريف �سنة 2011 بعد حماكمات جائرة جرت خالل الفرتة من 2008 اإىل 2010، ا�ستندت على اعرتافات 

انتزعت حتت التعذيب �سواء من طرف قوات الحتالل الأمريكية اأو م�سالح الأمن العراقية.
تو�سلها  بعد  الق�ساء  نطاق  خارج  بالقتل  املعني  اخلا�س  واملقرر  الإن�سان  حلقوق  ال�سامية  املفو�سة  الكرامة  نبهت   
التي  العفو  اإجراءات  العرب املهددون بالإعدام و�سوء املعاملة بعد حرمانهم من ال�ستفادة من  ال�سجناء  بالعديد من �سهادات 
�سادقت عليها ال�سلطات العراقية. ومت تنفيذ حكم الإعدام يف العديد من املحكومني كال�سيد ي�رسي الطريقي من تون�س واآخرون 

رغم تدخل �سلطات بلدانهم الأ�سلية.

•	العنف الطائفي الناجت عن الأفق ال�سيا�سي املغلق الذي    
   ت�سهده البالد؛

•	الإعدامات الناجتة عن حماكمات جائرة و �سوء املعاملة 
   وتدهور و�سعية املعتقلني؛

•	الإفالت من العقاب ملرتكبي النتهاكات اجل�سيمة حلقوق 
   الإن�سان �سواء تعلق الأمر بقوات الحتالل اأو م�سالح الأمن 

   العراقية.

اأحكام الإعدام الناجتة عن حماكمات جائرة و اتخاذ  •	وقف تنفيذ 
   تدابري مراقبة يف ال�سجون حلماية املعتقلني؛

•	و�سع حد لالختفاءات الق�رسية واإغالق كل مراكز العتقال 
ال�رسية؛

•	مكافحة الإفالت من العقاب مبتابعة كل امل�سوؤولني عن 
   النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان؛

•	امل�سادقة على اتفاقية مناه�سة التعذيب والربوتوكول 
   الختياري لالتفاقية.

ICCPR      CAT      ICPPED
ICCPR-OP1
OPCAT 

- تقرير الدولة املفرت�س تقدميه للجنة حقوق الإن�سان منذ 2000 ؛
- طلبات الزيارة العالقة التي تقدم به الفريق العامل املعني بالختفاء الق�رسي منذ 1995، 

    واملقرر اخلا�س املعني با�ستقالل الق�ساة واملحامني منذ 2008.



مل ت�سلم �سلطنة عمان من موجة الحتجاجات التي هزت العامل العربي. وانطلقت املظاهرات منذ مار�س 2011 يف   
املدن الكربى التي عرب فيها ال�سباب عن ا�ستيائهم من الأو�ساع الجتماعية املرتدية. واأمام ال�ستعمال املفرط للقوة من طرف 
ال�سلطات التي اأرادت ف�س املظاهرات، حتولت اإىل احتجاجات �سيا�سية تطالب مب�ساركة اأكرب للمواطنني يف ت�سيري اأمور البالد 

كما هو احلال يف جميع دول اخلليج. 
ا�ستطاعت احلكومة نزع فتيل الحتقان بتنفيذها لبع�س الإجراءات الجتماعية على ح�ساب حرية التعبري التي تقل�ست   

بعد امل�سادقة على قانون ال�سحافة اجلديد.
قامت الكرامة باإبالغ الإجراءات اخلا�سة بالأمم املتحدة عن موت اثنني من املحتجني وهما عبد اهلل الغمال�سي يف 27   

فرباير 2011 وخليفة العلوي يف 1 اأبريل 2011. 
ونا�سطون  �سحفيون  بينهم  من  املحتجني  من  املئات  باعتقال  التجمع  بحرية  املعني  اخلا�س  املقرر  اأبلغت  كما   

حقوقيون اعتقلوا تع�سفيا واأدينوا يف حماكمات جائرة.

عمان

•	قمع الحتجاجات ال�سلمية والعتقال التع�سفي 
   للمتظاهرين؛

•	تقلي�س حرية التعبري باعتماد قوانني جديدة حتد من 
   حرية ال�سحافة.

•	مراجعة القوانني املتعلقة بحرية ال�سحافة؛
•	�سمان حق حرية التجمع؛

•	الكف عن العتقالت التع�سفية املطولة.

ICCPR-OP1
OPCAT 

ICCPR      CAT      ICPPED.2011 طلب زيارة املقرر اخلا�س املعني بحرية التعبري العالق منذ -

توصياتنا  مخاوفنا

مواضيع »للمتابعة...« المعاهدات المصادق عليها



الكويت

توصياتنا  مخاوفنا

مواضيع »للمتابعة...« المعاهدات المصادق عليها

يف ا�ستباق للتطورات التي تعرفها ال�ساحة العربية يف اإطار ما �سمي بالربيع العربي، قامت ال�سلطات بتقدمي م�ساعدات   
مادية ملواطنيها بينما قمعت بقوة املظاهرات التي نظمها البدون يف الفرتة املمتدة من يناير اإىل فرباير 2011 ب�سبب اإبعادهم 

عن هذا الإجراء.
اإجراءات متييزية، وتنتهك حقوقهم الأ�سا�سية ب�سكل منهجي. ورغم توفر الكويت  ويعاين البدون والعمال الأجانب من   
على برملان منتخب، اإل اأن املدافعني عن حقوق الإن�سان ما فتئوا ينددون بالقيود املفرو�سة على احلريات املدنية وال�سيا�سية 
مل  اأنها  اإل  ال�سعبية  املطالب  فتيل  لنزع  احلكومة  اتخذتها  التي  الإجراءات  كل  ورغم  �سيا�سية  اأحزاب  باإن�ساء  املتعلقة  ل�سيما 
ت�ستطع تفادي اأعمق اأزمة تعرفها البالد انتهت باحتالل  املحتجني ي�ساندهم برملانيون ملجل�س ال�سورى يف نوفمرب،  وهو ما 

دفع بالأمري اإىل حل الربملان عقب ا�ستقالة احلكومة، والإعالن عن انتخابات ت�رسيعية جديدة.
�ساهمت الكرامة يف مراجعة الكويت اأمام جلنة حقوق الإن�سان يف خالل �سبتمرب 2011، بقيامها بزيارة ميدانية خالل   
�سهر اأغ�سط�س لثوتيق انتهاكات ال�سلطات الكويتية حلرية تكوين اجلمعيات وحرية التعبري خالل ال�سنوات الأخرية. هذا بالإ�سافة 

ل�ستقبالها ملمثلني عن املجتمع املدين الذين زاروا جنيف مبنا�سبة مراجعة الكويت اأمام اللجنة.

•	القيود املفرو�سة على احلريات املدنية وال�سيا�سية؛
•	�سعف م�ساركة املواطنني يف احلياة ال�سيا�سية؛

•	التمييز و�سوء املعاملة التي يعانيها البدون والعمال 
    الأجانب

1979 املتعلق بحرية التجمع؛ •	اإلغاء قانون 
اأحزاب �سيا�سية؛ •	ال�سماح باإن�ساء 

•	وقف التمييز �سد البدون والعمال الأجانب.

ICCPR      CAT      ICPPED
ICCPR-OP1
OPCAT 

- النتخابات الت�رسيعية املرتقبة يف فرباير 2012.



مل تنج اململكة املغربية من الحتجاجات التي ع�سفت بالعامل العربي خالل �سنة 2011. وقامت حركة 20 فرباير املغرب  
بح�سد اآلف املتظاهرين وتنظيم العديد من املظاهرات ال�سلمية يف جمموع البالد للمطالبة بالإ�سالحات الد�ستورية والعدالة 
الجتماعية. ورغم من اأن املظاهرات مل متنع من طرف ال�سلطات اإل اأن بع�س النا�سطني تعر�سوا للم�سايقات واأحيانا لالنتقام. 
واأعلن امللك منذ 9 مار�س 2011 عن اإ�سالح �سامل ملوؤ�س�سات الدولة، ترجم بامل�سادقة على د�ستور جديد يف يوليو 2011 

وتنظيم انتخابات ت�رسيعية مبكرة يف نوفمرب 2011.
اأخطرت الكرامة الإجراءات اخلا�سة بالأمم املتحدة بالعديد من حالت الختفاء الق�رسي والتعذيب والعتقال التع�سفي   
بعد حماكمات جائرة. واأ�سدر الفريق العامل قرارا يوؤكد فيه الطابع التع�سفي لعتقال ال�سيد حممد ح�سن ال�رسيف الكتاين الذي 
اأفرج عنه موؤخرا، وحماكمته اجلائرة. ورفعت الكرامة قرارا للجنة مناه�سة التعذيب يف اإطار املراجعة الدورية للمغرب، اأثارت 
فيه جميع التحديات التي تواجها البالد حاليا وخا�سة املتعلقة بو�سع حد لالنتهاكات التي ترافق �سيا�ستها الأمنية واإ�سالح 
الدوري  الثانية لال�ستعرا�س  الدورة  القادمة للمغرب خالل  اإطار املراجعة  الكرامة بتقدميها لتقرير يف  العدالة. كما �ساهمت 

ال�سامل �سنة 2012.

•	ظروف العتقال ال�سعبة خا�سة بالن�سبة للمتهمني يف 
   ق�سايا الإرهاب والذي كانوا �سحايا التعذيب واملحاكمات 

   اجلائرة؛
•	الق�سور املتعلق بق�سايا التعذيب يف النظام الق�سائي 

   وخا�سة م�ساألة التقادم؛
•	اإفالت امل�سوؤولني عن النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان 

   من العقاب خالل "�سنوات الر�سا�س".

•	تنفيذ التو�سيات ال�سادرة عن جلنة مناه�سة التعذيب خالل 
   �سنة 2011، والقيام باإ�سالحات �ساملة ل�سمان ا�ستقالل تام 

   للق�ساء.
•	مالئمة قانون العقوبات مع املوا�سفات الدولية حلقوق 

   الإن�سان؛
03-03 التي  •	اإلغاء الأحكام القا�سية لقانون مكافحة الإرهاب 

   تعرف جرمية الإرهاب واحلرا�سة النظرية.

ICCPR-OP1
OPCAT 

ICCPR      CAT      ICPPEDال�ستعرا�س الدوري ال�سامل يف يونيو 2012 ؛ -
- تقرير الدولة املفرت�س تقدميه للجنة حقوق الإن�سان منذ 2008 ؛

- طلب الزيارة العالق للفريق العامل املعني بالعتقال التع�سفي منذ 2009.

توصياتنا  مخاوفنا

مواضيع »للمتابعة...« المعاهدات المصادق عليها



اليمن

توصياتنا  مخاوفنا

مواضيع »للمتابعة...« المعاهدات المصادق عليها

الد�ستورية  التعديالت  العا�سمة �سنعاء، للتعبري عن غ�سبهم من  اليمنيني خالل �سهر يناير ل�سوارع   العديد من  نزل   
الرامية اإىل �سمان ا�ستمرار علي عبد اهلل �سالح يف احلكم لتمتد املظاهرات ال�سعبية اإىل العديد من املدن. وحتول ميزان القوى 
اإىل �رساع �سيا�سي على خلفية م�سالح جهوية وقبلية. وبداأت مفاو�سات بني ال�سلطة واملعار�سة باملوازاة مع حملة قمع دموية 
وا�ستعمال مفرط للقوة خلف اأكرث من األف قتيل وجريح. وا�ستقال الرئي�س ر�سميا يف 23 نوفمرب 2011 م�سلما ال�سلطة اإىل نائب 

الرئي�س بعدما اأخذ �سمانات بعدم املتابعة.  
تابعت الكرامة الو�سع عن كثب ورفعت لالآليات الأممية العديد من النتهاكات اجل�سيمة مبا يف ذلك حالت القتل خارج   
نطاق الق�ساء ملحتجني �سلميني، مل ي�سلم منها حتى ممثل الكرامة، ال�سيد عبد الوهاب احلميقاين، الذي جنا من حماولة اإغتيال. 
ب�سكل  الأحداث  بتغطية  يقومون  التع�سفي وهم  والعتقال  للتوقيف  تعر�سوا  الذين  ال�سحفيني،  العديد من حالت  قدمنا  كما 
م�ستقل، من بينهم ال�سيدة توكل كرمان احلائزة على جائزة نوبل لل�سالم ل�سنة 2011. ويف اإطار الإعداد ملراجعة اليمن اأمام 

جمل�س حقوق الإن�سان قامت الكرامة بزيارة ميدانية خالل �سهر دي�سمرب.

•	ال�ستعمال املفرط للقوة امل�سلحة لقمع الحتجاجات 
   ال�سلمية؛

•	التخويف والتهديد لل�سحفيني واملدافعني عن حقوق 
   الإن�سان؛

•	اإفالت امل�سوؤولني عن النتهاكات اجل�سيمة حلقوق 
   الإن�سان من العقاب.

•	الكف عن ال�ستعمال املفرط للقوة �سد املتظاهرين ال�سلميني؛
اأعمال النتقام �سد املدافعني عن حقوق الإن�سان  •	وقف 

   وال�سحفيني؛
•	و�سع حد لالعتقالت التع�سفية والتعذيب و�سوء املعاملة، ومنع 

   امل�سوؤولني عن النتهاكات اجل�سيمة من الإفالت من العقاب.

ICCPR-OP1
OPCAT 

ICCPR      CAT      ICPPEDاملراجعة اأمام جلنة حقوق الإن�سان 15-14 مار�س 2012 ؛ -
- النتخابات الرئا�سية املرتقبة فرباير 2012 ؛

- طلب زيارة املقرر اخلا�س املعني مب�ساألة التعذيب العالق منذ 2007 .



لقي اأكرث من 300 �سخ�س حتفهم  وجرح املئات ما بني دي�سمرب 2010 ويناير 2011 خالل املظاهرات التي انطلقت تونس  
على  الق�ساء  اإىل  اأدى  البولي�سية،  للدولة  واخل�سوع  القمع  رف�س  على  التون�سيون  عزم  لنف�سه.  البوعزيزي  حممد  اإحراق  ب�سبب 
نظام الرئي�س بن علي الذي فر من البالد يف 14 يناير 2011 ليلجاأ اإىل اململكة العربية ال�سعودية. وعا�ست البالد العديد من 
ورغم  اإدانتهم.  املتظاهرين ومتت  وقمع  الف�ساد  املتورطني يف  اأو  التعذيب  وامل�سوؤولني عن  ال�سابق  النظام  لرموز  املحاكمات 
الو�سع القت�سادي والجتماعي املقلق للبالد، مت اإجراء انتخابات ت�رسيعية �سفافة مب�ساركة العديد من الأحزاب اأدت اإىل اإن�ساء 
جمعية وطنية تاأ�سي�سية يف اأكتوبر 2011 تالها اإن�ساء حكومة موؤقتة بقيادة حزب النه�سة. واتخذت ال�سلطات اجلديدة العديد 

من الإجراءات تهدف اإىل القطيعة مع انتهاكات املا�سي مب�سادقتها على العديد من الآليات الدولية حلماية حقوق الإن�سان.
و�سمح لأول مرة للمقرر اخلا�س الأممي املعني مب�ساألة التعذيب بزيارة البالد. وت�سكل �سياغة د�ستور جديد وامل�سادقة   

عليه املرحلة الهامة القادمة. ويف اإطار مراجعة تون�س اأمام ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل يف دورته الثانية يف 2012، قررت 
الكرامة امل�ساهمة يف هذا امل�سار باإعدادها لتقرير يقرتح ب�سكل خا�س تنفيذ تو�سيات املجل�س ل�سنة 2008.

اأجهزة الأمن لبع�س التجمعات التي تندد ببطء  •	قمع 
   الإ�سالحات والو�سعية القت�سادية.

اأجهزة ال�رسطة  •	بالغات عن حالت ل�سوء املعاملة من طرف 
•	اتخاذ جميع الإجراءات ال�رسورية لإ�سالح جهاز ال�رسطة ب�سكل 

   عاجل و�سمان ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية.
اإفالت امل�سوؤولني عن النتهاكات اجل�سيمة من العقاب  •	منع 

   وحتقيق القطيعة مع النظام البائد.

ICCPR-OP1
OPCAT 

ICCPR      CAT      ICPPEDتقرير الدولة املزمع تقدميه اإىل جلنة حقوق الإن�سان 31 مار�س 2012 ؛ -
- ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل يونيو 2012 ؛

توصياتنا  مخاوفنا

مواضيع »للمتابعة...« المعاهدات المصادق عليها



سوريا

توصياتنا  مخاوفنا

مواضيع »للمتابعة...« المعاهدات المصادق عليها

ICCPR-OP1
OPCAT 

ICCPR      CAT      ICPPED
- التقرير اخلا�س املطلوب من طرف جلنة مناه�سة التعذيب املفرت�س تقدميه 

    قبل 9 مار�س 2012 ؛
- تقدمي جلنة التحقيق التابعة لالأمم املتحدة لتقرير املتابعة ؛

- تعيني املقرر اخلا�س املعني ب�سوريا من طرف جمل�س حقوق الإن�سان ؛
- تقرير الدولة املفرت�س تقدميه اإىل جلنة حقوق الإن�سان منذ 2009.

بلغ عدد القتلى منذ بداية النتفا�سة ال�سعبية اأكرث من �ستة اآلف. وما زال عدد ال�سحايا مر�سحا لالرتفاع مع ا�ستمرار   
عملية القمع وزيادة ال�سدامات بني الفارين من اجلندية وعنا�رس اجلي�س. ومتار�س اأجهزة الأمن، التابعة اإىل املحيط املبا�رس 
اأن الإ�سالحات املعلن عنها لنزع فتيل  اإىل  اإ�سافة  اأو باملدنيني.  للرئي�س، عملية قمع منهجية �سواء تعلق الأمر باملعار�سني 
النتفا�سة ال�سعبية، كرفع حالة الطوارئ واإجراءات العفو والإ�سالحات ال�سيا�سية، مل ترتجم على اأر�س الواقع. ورغم النداءات 
املتكررة من املجتمع الدويل مبا يف ذلك اأع�ساء جامعة الدول العربية  اإل اأن النظام يف�سل خيار املواجهة كحل لهذه الأزمة مما 

ينذر بتدهور خطري للو�سع يف البالد.
يف ظل هذه الظروف، قامت الكرامة منذ بداية الأحداث برفع العديد من حالت الختفاء الق�رسي، والعتقالت التع�سفية،   
التعذيب  ال�سهادات حلالت  بالعديد من  الكرامة  3000 حالة. كما تو�سلت  الق�ساء جتاوزت يف جمملها  والقتل خارج نطاق 
رفعتها اإىل بعثة التحقيق التابعة للمفو�سية ال�سامية حلقوق الإن�سان واإىل جلنة التحقيق املكلفة من قبل جمل�س حقوق الإن�سان 

الذي تعاونت معه الكرامة ب�سكل وثيق.

•	ال�ستمرار يف منطق القمع لإخماد املظاهرات ال�سعبية 
    وال�ستعمال املفرط لقوة ال�سالح �سد املدنيني.

•	العتقال ال�رسي والتعذيب املنهجي،
اأجهزة الأمن من املتابعة والعقاب. •	اإفالت 

•	وقف عمليات القمع �سد املدنني،
•	الإ�سالح اجلدري للنظام ال�سيا�سي والأمني والق�سائي،

•	اإجراء حتقيقات يف الدعاءات املتعلقة بانتهاك حقوق الإن�سان 
    ومتابعة امل�سوؤولني.



اأحدثت النتفا�سات التي هزت العامل العربي خالل �سنة 2011 وخا�سة م�رس و�سوريا بع�س التاأثريات على و�سعية فلسطني  
الفل�سطينيني  ب�سكل عام. ومل ت�ستثن ال�سارع يف غزة وال�سفة الغربية ول القيادات الفل�سطينية مما اأدى اإىل حت�سني العالقات 
1027 معتقال فل�سطينيا مقابل جندي  اإىل الإفراج عن  اأدت املفاو�سات  اأخر  الفل�سطينية. وعلى �سعيد  بني حما�س وال�سلطة 
بها  الدويل  بالعرتاف  الفل�سطينية  ال�سلطة  الذي حققته  الدبلوما�سي  الن�رس  اإىل  بالإ�سافة  لدى حما�س  اأ�سريا  كان  اإ�رسائيلي 

كع�سو يف اليوني�سكو. 
كل هذا مل مينع القوات الإ�رسائيلية من اللجوء اإىل القوة، كما حدث خالل تخليد ذكرى النكبة يف 15 مايو 2011 التي   

�سجلت م�رسع العديد من الفل�سطينيني.
وتو�سلت الكرامة باأخبار عن تعر�س املدافعني عن حقوق الإن�سان للم�سايقات ورفعت بع�س احلالت اإىل الإجراءات   
الأ�رسى وحقوق  لدرا�سات  اأحرار  ومدير منظمة  الكرامة  لفوؤاد خفا�سة ع�سو  بالن�سبة  احلال  املتحدة كما هو  بالأمم  اخلا�سة 

الإن�سان الذي اأوقفته ال�سلطات الإ�رسائيلية يف نابل�س يف ال�سفة الغربية.

•	قمع الحتجاجات ال�سلمية باللجوء املفرط للقوة من 
   طرف اجلي�س الإ�رسائيلي؛

•	الإجراءات النتقامية و الرتهيبية اجتاه املدافعني عن 
   حقوق الإن�سان؛

•	تقييد حرية التعبري.

•	الكف عن القتل خارج نطاق الق�ساء وال�ستعمال املفرط 
    للقوة لقمع الحتجاجات؛

•	الكف عن الإجراءات النتقامية والرتهيبية �سد املدافعني 
    عن حقوق الإن�سان؛

•	و�سع حد ملمار�سة التعذيب يف مراكز العتقال.

ICCPR-OP1
OPCAT 

ICCPR      CAT      ICPPED. 2012 النتخابات العامة - مايو -

توصياتنا  مخاوفنا

مواضيع »للمتابعة...« المعاهدات المصادق عليها



قطر

توصياتنا  مخاوفنا

مواضيع »للمتابعة...« المعاهدات المصادق عليها

بالرغم من جتنبها ملوجة الحتجاجات التي يعي�سها العامل العربي، فاإن �سلطات قطر مل تقم باأية اإ�سالحات ت�سمح   
مب�ساركة اأكرب للمواطنني يف احلياة ال�سيا�سية.

وميكن قيا�س تعامل دولة قطر مع م�ساألة حقوق الإن�سان يف طريقة تعاملها مع العمالة الأجنبية، وقد طالبها جمل�س حقوق 
ت�سوية  اأخرى، رغم  الفئة. من جهة  بهذه  املتعلقة  التمييزية  القوانني  باإلغاء بع�س  ال�ساملة  الدورية  املراجعة  الإن�سان خالل 

و�سعية العديد من املحرومني من اجلن�سية موؤخرا، اإل اأن هناك جمموعة اأخرى اأق�سيت من هذا الإجراء.
كما اعتقلت ال�سلطات الأمنية العديد من الأ�سخا�س واحتجزتهم مبعزل عن العامل اخلارجي قبل اأن تطلق �رساحهم دون   
اأية اإجراءات قانونية. واأ�سار عدد من هوؤلء املعتقلني اأنهم تعر�سوا للتعذيب و�سوء املعاملة، كما هو احلال بالن�سبة لل�سيد / 

�سامل ح�سن خليفة الكواري الذي اأ�سدر ب�ساأنه الفريق العامل املعني قرارا يوؤكد الطابع التع�سفي لعتقاله.
واأخطرت الكرامة عددا من الإجراءات اخلا�سة لالأمم املتحدة ب�ساأن اعتقال ال�سيد/ �سلطان خليفة اخلليفي، ع�سو مبجل�س اأمانتها 

�سابقا من قبل عنا�رس اأمن الدولة. ودام احتجازه تع�سفيا ملدة �سهر قبل اأن يفرج عنه دون اأية اإجراءات قانونية.

•	التاأخري يف تنفيذ الإ�سالحات املعلن عليها ر�سميا، 
   وا�ستمرار القيود على بع�س احلقوق املدنية وال�سيا�سية؛

•	الإجراءات التمييزية التي تعانيها العمالة الأجنبية 
   والبدون؛

•	العتقال التع�سفي و�سوء املعاملة خالل العتقال.

•	القيام باإ�سالحات �سيا�سية ت�سمح مب�ساركة حقيقية للمواطنني 
عرب املجال�س املنتخبة كما ين�س عليها الد�ستور.

•	اتخاذ الإجراءات ال�رسورية لت�سوية و�سعية جمموع البدون.
اإجراءات العتقال التع�سفي و�سوء املعاملة خالل العتقال؛ •	اإلغاء 

•	امل�سادقة على العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية وعلى 
الربوتوكول الإختياري لتفاقية مناه�سة التعذيب.

ICCPR-OP1
OPCAT 

ICCPR      CAT      ICPPEDاملراجعة اأمام جلنة مناه�سة التعذيب نوفمرب 2012 ؛ -
- انتخابات جتديد اأع�ساء جمل�س ال�سورى املرتقبة يف 2013 ؛

- ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل - مايو 2014.



مل يوؤد ت�سكيل حكومة جديدة يف يوليو 2011، بعد فرتة طويلة من ال�سلل ال�سيا�سي وان�سحاب �سعد احلريري، يف اإخماد لبنان  
نار التوتر بني خمتلف التيارات ال�سيا�سية. ول زال املراقبون ينتظرون اإن�ساء موؤ�س�سة وطنية ت�سهر على احرتام حقوق الإن�سان، 
وامل�سادقة على جمموعة من القوانني من بينها قوانني وقائية �سد ممار�سة التعذيب. ول زال التعذيب ممار�سة يجري العمل بها 
يف مراكز العتقال. ويف هذا ال�سياق عرف �سجن رومية العديد من املظاهرات للمعتقلني، خالل مايو واأكتوبر ونوفمرب 2011 
لالحتجاج على �سوء املعاملة التي يتعر�سون لها، خلفت اأربعة قتلى والعديد من اجلرحى. كما اأن العديد من املدنيني كانوا 
عر�سة ملحاكمات غري عادلة اأمام حماكم ع�سكرية، ا�ستهدفت ب�سكل خا�س املدافعني عن حقوق الإن�سان بهدف التخويف اأو 

النتقام.  
والكرامة معنية ب�سكل خا�س بهذه امل�ساألة، لأن م�سالح ال�ستخبارات التابعة للجي�س ت�سايق املدافعني عن حقوق   
بالأمم  اخلا�سة  الإجراءات  اإىل  عاجل  ب�سكل  ق�سيته  رفعت  الذي  �ساتيال،  الدين  �سعد  ال�سيد  بلبنان  ممثلها  وخا�سة  الإن�سان، 

املتحدة بعدما تلقى تهديدات مبتابعته ق�سائيا ب�سبب عمله يف توثيق النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان.

•	ا�ستمرار اللجوء اإىل ممار�سة التعذيب يف خمتلف مراكز 
   العتقال؛

•	التهديد والو�سائل النتقامية الأخرى �سد املدافعني عن 
   حقوق الإن�سان؛

•	طول فرتات الحتجاز الحتياطي وظروف العتقال 
   ال�سيئة. 

•	امل�سادقة على م�رسوع القانون املتعلق باملوؤ�س�سة الوطنية 
   حلقوق الإن�سان والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب يف اإطار 

   الربوتوكول الختياري لتفاقية مناه�سة التعذيب.
•	وقف عر�س املدنيني على املحاكم الع�سكرية وو�سع حد 

   لالحتجاز الحتياطي املطول.

ICCPR      CAT      ICPPED
ICCPR-OP1
OPCAT 

- النتخابات الت�رسيعية املرتقبة يف 2013؛
- تقرير الدولة املفرت�س تقدميه للجنة حقوق الإن�سان منذ 2001؛

- تقرير الدولة املفرت�س تقدميه للجنة مناه�سة التعذيب منذ 2001؛
- طلب الزيارة العالق املقدم من طرف الفريق العامل املعني بالختفاء الق�رسي منذ 2007.

توصياتنا  مخاوفنا

مواضيع »للمتابعة...« المعاهدات المصادق عليها



ليبيا

توصياتنا  مخاوفنا

مواضيع »للمتابعة...« المعاهدات المصادق عليها

الأمن  اإىل نزاع م�سلح. وفر�س جمل�س  ليبيا  العربية، حتولت الحتجاجات املناه�سة للحكومة يف  الثورات  يف �سياق   
بالأمم املتحدة ابتداء من 26 فرباير 2011 عقوبات على العقيد معمر القذايف وحميطه، كما رفعت ق�سيته اإىل املحكمة اجلنائية 
الدولية بناء على طلب من املفو�سة ال�سامية حلقوق الإن�سان. و ب�سب الهجوم الو�سيك على بنغازي تبنت الأمم املتحدة يف مار�س 
اأي نطاق قانوين من طرف  واأعدم خارج  النزاع،  اأ�سهر من  ثمانية  بعد  القذايف  واعتقل  القوة.  با�ستعمال  ي�سمح  قرارا   ،2011
القوات املناه�سة له التي �سيطرت على جمموع البالد، يف �رساع مرير متيز بانتهاكات �سارخة حلقوق الإن�سان. ول يزال الآلف 
يقبعون حاليا يف �سجون ومراكز اعتقال غري معدة لهذا الغر�س، ت�سيطر عليها الكتائب الثورية دون اأية اإجراءات قانونية عادلة. 

واأر�سلت الكرامة، التي تتابع الو�سع ميدانيا منذ �سنوات بال�سرتاك مع نا�سطني حقوقيني حمليني، بعثات منذ بداية   
النزاع. وقام مرا�سلوها بتوثيق العديد من النتهاكات التي ارتكبها املتنازعون رفعتها اإىل جلنة التحقيق الأممية. وباملوازاة 

مع ذلك نظمت الكرامة حمالت ترمي اإىل توعية املتنازعني ب�رسورة احرتام القانون الإن�ساين وحقوق الإن�سان يف جميع 
الظروف.

•	�سعوبة حتقيق الت�سالح الوطني وغياب املراقبة الفعلية 
   لبع�س املجموعات اأو الكتائب الثورية من طرف ال�سلطات 

   القانونية؛
اإجراءات قانونية ت�سمن حقوق املعتقلني  •	غياب 

   وتراقب قانونية اعتقالهم؛
•	التعذيب و�سوء معاملة املحتجزين من طرف بع�س 

   الوحدات اأو الكتائب الثورية.

اأعمال العنف والنتهاكات املرتكبة من قبل جميع  •	التحقيق يف 
   اأطراف النزاع وتقدمي امل�سوؤولني للمحاكمة؛

اإجراءات ق�سائية عاجلة ل�سمان حقوق الأ�سخا�س  •	و�سع 
   املعتقلني واملحافظة عليها اإ�سافة اإىل مراقبة جميع مراكز 

   العتقال دون ا�ستثناء؛
•	العمل على مالئمة القانون الداخلي مع املعايري الدولية  

   يف جمال حقوق الإن�سان وعلى و�سع �سمانات حتى ل تتكرر 
   النتهاكات املقرتفة يف ال�سابق.

ICCPR      CAT      ICPPED
ICCPR-OP1
OPCAT 

- النتخابات العامة املرتقبة يف يونيو 2012 ؛
- تقرير الدولة املفرت�س تقدميه للجنة حقوق الإن�سان منذ 2010؛

- تقرير الدولة املفرت�س تقدميه للجنة مناه�سة التعذيب منذ 2006.



خلفت املواجهات بني قوات الأمن واملتظاهرين خالل ثالثة اأ�سابيع من املظاهرات، يف الفرتة من 25 يناير وحتى 11 فرباير، مصر
يوم تنحي الرئي�س ح�سني مبارك عن احلكم، ما ل يقل 840 قتيال و 6000 جريح. ويتخوف املجتمع املدين من انتقال ال�سلطة 
اإىل اجلي�س الذي قدم اأزيد من 12000 �سخ�سا من بينهم قا�رسين اإىل املحاكم الع�سكرية. ورغم تعهد املجل�س الأعلى للقوات 
امل�سلحة برفع حالة الطوارئ ال�سارية منذ 1981، اإل اأن العمل بها ما زال �ساريا لقمع املظاهرات. واتهم اجلي�س املنظمات غري 
احلكومية "بالتدخل يف �سوؤون الدولة" ب�سبب توثيقها للعديد من حمالت العتقال والتدابري التي تهدف اإىل تخويف املتظاهرين، 
بالإ�سافة اإىل الت�سييق على حرية الراأي و التعبري باعتقال العديد من املدونني البارزين. كما لقي اآخرون حتفهم خالل �سهر 

نوفمرب ب�سبب جلوء اجلي�س اإىل ال�ستعمال املفرط للقوة.
والقتل  للتعذيب  موثقة  حالة   300 من  لأكرث  بتقدميها  املتحدة  بالأمم  اخلا�سة  الإجراءات  الأحداث  بداية  منذ  الكرامة  اأبلغت 
خارج نطاق الق�ساء. ويبقى اللجوء املفرط للقوة بالإ�سافة اإىل حمالت العتقال التي م�ست جمموعة من النا�سطني ال�سيا�سيني 

واحلقوقيني  مبعثا للقلق يف هذه املرحلة النتقالية.

اإىل ال�ستعمال املفرط للقوة وممار�سة التعذيب؛ •	اللجوء 
•	قمع قوات الأمن للتجمعات ال�سلمية التي تندد مب�سادرة 

    الع�سكر لل�سلطة؛
اأمام املحاكم  •	متديد حالة الطوارئ وحماكمة املدنيني 

    الع�سكرية؛
•	امل�سا�س بحرية التعبري.

•	ت�سليم ال�سلطة فورا لل�سلطات املدنية؛
•	اتخاذ جميع الإجراءات ال�رسورية حلماية احلقوق الأ�سا�سية،

اأمام املحاكم الع�سكرية، •	وقف حماكمة املدنيني 
•	�سمان حرية التعبري.

ICCPR      CAT      ICPPED
ICCPR-OP1
OPCAT 

- انتخابات جمل�س ال�سورى )الغرفة الثانية( يف يناير- فرباير 2012؛
- النتخابات الرئا�سية املرتقبة يف يونيو 2012؛

- تقرير الدولة املفرت�س تقدميه للجنة حقوق الإن�سان منذ 2004؛
- تقرير الدولة املفرت�س تقدميه للجنة مناه�سة التعذيب منذ 2004؛

- فح�س املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان املراقبة يف اأكتوبر 2012.

توصياتنا  مخاوفنا

مواضيع »للمتابعة...« المعاهدات المصادق عليها



موريتانيا

توصياتنا  مخاوفنا

مواضيع »للمتابعة...« المعاهدات المصادق عليها

الفرتة من فرباير  ال�سباب" يف  "تن�سيقية  عليها  يطلق  احتجاج  قامت حركة  املنطقة،  تعي�سها  التي  الأحداث  اإطار  يف   
فتيل  نزع   الدولة  رئي�س  وحاول  ال�سلطات.  قبل  من  للقمع  تعر�ست  لكنها  املظاهرات  من  العديد  بتنظيم   ،2011 اأبريل  اإىل 
اأحزاب املعار�سة نادت مبقاطعة الإ�سالحات  "احلوار الوطني" وفقا لتفاق دكار، لكن العديد من  الحتجاجات باإعادة فتح 
الد�ستورية املقرتحة معتربة اإياها غري كافية. وتاأجلت النتخابات الت�رسيعية التي كان من املزمع اإجراوؤها خالل �سهر اأكتوبر 
اإىل اأجل غري م�سمى. يف هذه البيئة من التوتر الجتماعي وال�سيا�سي  يك�سف الإبقاء على حممد لمني ولد دحداح اأحد اأع�ساء 

املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان، رهن العتقال الحتياطي، عن ا�ستغالل الق�ساء لأغرا�س �سيا�سية.
من ناحية اأخرى ، اأدت ال�سيا�سة الأمنية لل�سلطات ومكافحة الإرهاب اإىل العديد من النتهاكات اجل�سيمة حلقوق   

الإن�سان.
يف هذا ال�سياق، اأخطرت الكرامة الفريق العامل املعني بالختفاء الق�رسي بو�سعية اأ�سخا�س يتعر�سون لالنتقام. ويتعلق الأمر 
باأربعة ع�رس �سخ�سا اأدينوا يف اإطار مكافحة الإرهاب من بينهم حمكومون بالإعدام، مت نقلهم اإىل مكان �رسي خالل �سهر مايو 

من �سنة 2011 بينما كانوا يق�سون اأحكامهم يف ال�سجن املدين لنواك�سوط. كما �ساهمت الكرامة يف النظر يف طلب العرتاف 
املقدم اإىل جلنة التن�سيق الدولية من طرف املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان . 

•	عدم ا�ستقرار الأو�ساع ال�سيا�سية وغياب دولة القانون؛
•	جتاوزات مكافحة الإرهاب بعد تطبيق قانون مكافحة 

   الإرهاب الذي �سودق عليه يف 2010، واللجوء اإىل العتقال 
   ال�رسي والتعذيب خالل احلب�س الإحرتازي؛

•	ظروف العتقال ال�سعبة بالن�سبة لذوي الأحكام الثقيلة 
   خا�سة املحكومون بالإعدام يف حماكمات جائرة.

اأجل ا�ستتباب دولة القانون؛ •	القيام باإ�سالحات من 
•	الكف عن العتقالت التع�سفية والعتقال ال�رسي والتعذيب خالل 

   احلب�س الإحرتازي؛
•	�سمان حماكمات عادلة؛

•	امل�سادقة على الربوتوكول الختياري للعهد الدويل اخلا�س 
   باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، والربوتوكول الختياري لتفاقية 

   مناه�سة التعذيب و التفاقية الدولية حلماية جميع الأ�سخا�س من 
   الختفاء الق�رسي.

ICCPR-OP1
OPCAT 

ICCPR      CAT      ICPPEDالنتخابات الت�رسيعية - اأبريل 2012 ؛ -
- املراجعة اأمام جلنة مناه�سة التعذيب قريبا؛

- تقرير الدولة املفرت�س تقدميه للجنة حقوق الإن�سان منذ 2006.


