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وضعت الكرامة، منذ انطالق الثورات العربية نهاية سنة 2010، مسألة حقوق اإلنسان عىل قامئة أولوياتها، وعياً منها أن مسار املرحلة 

االنتقالية سيكون بالرضورة طوياًل ومليئاً بالعقبات.

إذا كانت هذه التغريات قد ساهمت بشكل كبري يف وعي مواطني هذا الجزء من العامل بحقوقهم األساسية، إال أن مخاطر الثورات املضادة 

والرصاعات الداخلية تبقى حارضة بسبب تضارب املصالح والقضايا.

تشعر الكرامة اليوم، أكرث من أي وقت مىض، بقلق كبري إزاء وضع حقوق اإلنسان يف املنطقة، مع الكم املتزايد من الجرائم واالنتهاكات 

الشاملة التي ترتكب كل يوم، سواء من قبل الحكومات أو الجامعات املسلحة غري الحكومية، وتبقى مقتنعة برضورة االستمرار يف اللجوء 

من  تعترب  التي  الكرامة،  وتالحظ  الضحايا.  ومساعدة  لدعم  أخري  كمالذ  الدويل  اإلنسان  حقوق  وقانون  الدولية،  اإلنسان  حقوق  آلليات 

املنظامت األكرث تعاوناً مع آليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، أن الحسابات السياسية واالعتبارات املرتبطة باملصالح الجيوسرتاتيجية اآلنية 

ترض بشكل سلبي باملبادئ األساسية لحقوق اإلنسان، وخصوصا من قبل األنظمة القمعية التي تحاول التشكيك يف عمل منظامت حقوق 

اإلنسان للرتاجع عن مكتسبات العرشات من السنني.

الحريات املدنية، هؤالء  لها، وبالتايل تستمر يف قمع املدافعني عن  العربية مطالب شعوبها املرشوعة تهديداً  العديد من األنظمة  تعترب 

الرجال والنساء الذين يتحلون بالشجاعة والتفاين، الخصال الرضورية لتعزيز حقوق اإلنسان يف العامل العريب، وباسم »مكافحة اإلرهاب« التي 

أصبحت سالح األنظمة املستبدة املفضل لوأد كل رغبة يف االنتقاد أو مطالب سلمية بالتغيري، يقتل املدافعون عن حقوق اإلنسان ويعذبون 

ويسجنون. لهذا فإن الكرامة التي تندد بهذا القمع أصبحت بدورها هدفا لهجامت وحمالت هذه األنظمة.

مل َيُعد للمجتمع الدويل من مربر، بعد هجوم إرسائيل األخري عىل غزة صيف سنة 2014 وما خلفه من ضحايا يف صفوف املدنيني، للتقاعس 

عن العمل فعليا عىل وضع حد الستمرار املسؤولني اإلرسائليني يف اإلفالت من العقاب إزاء جرائم تلك الحرب. يف مرص ما فتئت حقوق 

ومنهجية  الجامعية  القتل  عمليات  اليوم هي  البالد  واقع  وأصبح   .2013 سنة  العسكري  االنقالب  منذ  مأساوي  بشكل  تتدهور  اإلنسان 

التعذيب، واملحاكامت غري العادلة، والقيود الصارمة عىل الحريات العامة.

يف سوريا والعراق حيث تعم الفوىض، صارت ترتكب أبشع الجرائم بشكل يومي وأصبح املدنيون رهائن للحكومات املستبدة ومختلف 

املجموعات املسلحة، والتدخالت األجنبية التي يجب التذكري أنها هي السبب األسايس يف هذا الوضع الكاريث.

اليمن وليبيا تعيشان أيضا وضعا مقلقا بسبب النزاعات املسلحة، ومرة أخرى فإن التدخالت العسكرية للقوى الغربية ودول إقليمية تساهم 

يف تأزيم الوضع الهش ستكون لها عواقب وخيمة عىل مواطني هذين البلدين.

خلدت الكرامة سنة 2014 الذكرى العارشة لتأسيسها، وكانت املناسبة فرصة للتذكري بحضور مؤسستنا يف كل دول املنطقة عرب شبكة من 

املتعاونني معها واملدافعني عن حقوق اإلنسان، ودورها األسايس يف الدفاع عن حقوق اإلنسان. لهذا نلتزم باالستمرار يف عملنا ونشاطنا بجد 

ومهنية.

ُتعرّب الكرامة مرة أخرى هذه السنة عن عرفانها لكل الذين يخاطرون بحياتهم وحرياتهم ملناهضة انتهاكات حقوق اإلنسان يف كل أنحاء 

العامل العريب.

ونكيل الشكر لكل زمالئنا باملنظامت غري الحكومية األخرى وباملفوضية السامية لحقوق اإلنسان، الذين نتعاون معهم بشكل دائم.

مجلس مؤسسة الكرامة

كلمة الكرامة
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قاموس المصطلحات

– مجلس حقوق اإلنسان     HRC

– اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان   HRCttee

– لجنة/اتفاقية مناهضة التعذيب     CAT

ICCPR  – العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

– االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي  ICPPED

– اللجنة املعنية بحاالت االختفاء القرسي   CED

– املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان   NHRI

– الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية   ICCPR-OP1

– الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب   OPCAT

– املراجعة الدورية الشاملة    UPR

– املحكمة الجنائية الدولية    ICC

– الفريق العامل املعني باإلحتجاز التعسفي   WGAD

– الفريق العامل املعني باالختفاء القرسي  WGEID

– املقرر الخاص املعني مبسألة التعذيب   SRT

– املقرر الخاص املعني بالقتل خارج نطاق القضاء   SUMX

– املقرر الخاص املعني باملدافعني عن حقوق اإلنسان   HRD

– املقرر الخاص املعني بحرية التعبري   FRDX

– املقرر الخاص املعني بالحق يف حرية التجمع الـسلمي والحـق يف حرية تكوين الجمعيات   FPAA

– املقرر الخاص املعني باستقالل القضاة واملحامني   IJL

– املقرر الخاص املعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجرب وضامنات عدم التكرار   SRTruth

– اآللية الوقائية الوطنية  من التعذيب   NPM

المتحدة األمم  مختصرات 

أخرى مصطلحات 
هي املعلومات املرتبطة بحالة فردية التي ترفعها الكرامة إىل إحدى اآلليات الخاصة التابعة لألمم املتحدة مذكرة    

امللف املتعلق بإحدى ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان  حالة فردية   

النظام األسايس الذي أنشئت مبوجبه املحكمة الجنائية الدولية  معاهدة روما   

مساهمة املجتمع املدين لقامئة املسائل التي يعدها خرباء لجنة مناهضة التعذيب أو اللجنة املعنية   قامئة املسائل   

بحقوق اإلنسان أو اللجنة املعنية بحاالت االختفاء القرسي والتي تطرح عىل الدولة الطرف يف املعاهدة     

املرفوع من قبل املجتمع املدين إىل لجنة مناهضة التعذيب أو اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان أو اللجنة   تقرير الظل / التقرير البديل  

املعنية بحاالت االختفاء القرسي عن تفعيل املعاهدات من قبل الدولة الطرف      

التقرير املرفوع من قبل املجتمع املدين للجنة مناهضة التعذيب أو اللجنة املعنية حقوق اإلنسان أو   تقرير املتابعة   

الدولة قبل  من  اللجنتني  وتوصيات  االتفاقيات  تفعيل  بشأن  القرسي  االختفاء  بحاالت  املعنية  اللجنة       

     الطرف يف املعاهدة
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تعريف بالكرامة

المهمة
الكرامة منظمة حقوقية مستقلة أسست سنة 2004 ومقرها مدينة جنيف السويرسية. تعمل الكرامة عىل مساعدة كل ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف العامل 

العريب، وخاصة املهددين بالقتل خارج نطاق القضاء، واالختفاء القرسي، والتعذيب واالعتقال التعسفي. وتجتهد الكرامة يف الربط بني ضحايا االنتهاكات واآلليات 

الدولية املعنية بحقوق اإلنسان، من أجل أن يعيش املواطنون يف هذا الجزء من العامل بكرامة وحرية يف ظل دولة القانون.

الهيكلة
يضم  إدارة  مجلس  املنظمة  يرتأس  النعيمي.  الرحمن  عبد  الدكتور  طرف  من  تأسيسها  تم  سويرسية،  مؤسسة  هو   2007 سنة  منذ  للكرامة  القانوين  الشكل 

السادة : خليفة محمد الربان، عباس عروة وأحسن كركادي. تم تعديل القانون األسايس للمؤسسة يف شهر اغسطس 2014، ومن بني التغيريات املدرجة إنشاء 

لجنة استشارية تتألف من خرباء دوليني معرتف بهم يف مجال حقوق اإلنسان ومعرفة العامل العريب، وتضطلع هذه اللجنة مبهمة إرشاد املؤسسة يف توجهاتها 

االسرتاتيجية وتقديم النصح لها. وسيتم تنصيب هذه اللجنة خالل سنة 2015.

الفريق
يعمل مبكاتب الكرامة بجنيف وصنعاء وبريوت 13 موظفا متعددي الثقافات ينتمون إىل 9 جنسيات مختلفة، يساندهم يف مهمتهم متدربون وشبكة واسعة من 

املتطوعني. وفيام ييل قامئة املوظفني لدى املنظمة:

• محمد األحمدي ـ ممثل الكرامة باليمن	

• إميان بن يونس ـ مسؤولة قانونية عن منطقة شامل إفريقيا	

• يوسف كوليبايل - مسؤول الشؤون املالية واإلدارية	

• مراد دهينة ـ املدير التنفيذي	

• توماس جون جينار ـ مسؤول قانوين عن منطقة النيل	

• أمني لخرض ـ مسؤول عن موقع الكرامة اإللكرتوين	

• أحمد مفرح ـ ممثل الكرامة مبرص	

• رشيد مصيل ـ املدير القانوين	

• خديجة منار ـ مسؤولة قانونية عن منطقة الخليج	

• حسن نحائيل ـ مسؤول الرتجمة والنرش باللغة العربية	

• إيناس عصامن ـ منسقة قانونية ـ مسؤولة عن املرشق العريب	

• سعد الدين شاتيال ـ ممثل الكرامة بلبنان	

• كولومب فرجيس ـ منسقة إعالمية	

عن الكرامة
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 مؤمترات، ندوات وطباعة  

CHF 3 570.95   

 مصاريف األسفار

CHF 39 332.05   

 مجموع النفقات

CHF 1 137 080.80   

 األجور واألعباء االجتامعية

CHF 807 759.45   

 اإليجار واملصاريف املرتبطة

CHF 183 375.90   

 املعلوميات، االتصاالت ومصاريف املراسالت

CHF 14 243.30   

 خدمات أطراف أخرى

CHF 88 799.15   

مؤازرة ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان
تقدم الكرامة مساعدتها لكل املهددين بالقتل خارج نطاق القضاء، واالختفاء القرسي، والتعذيب واالعتقال التعسفي. تلجأ الكرامة يف عملها أساسا إىل آليات 

حقوق اإلنسان الدولية فتقوم بتوثيق الحاالت الفردية النتهاكات حقوق اإلنسان عرب التواصل مع محاميي وأرس الضحايا، ثم تقدم املعلومات التي توصلت إليها 

إىل إجراءات األمم املتحدة الخاصة املعنية بحقوق اإلنسان والهيئات املنشأة مبعاهدات )بشكل خاص لجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق اإلنسان، و اللجنة 

املعنية بحاالت االختفاء القرسي(. كام أنها تستعمل أدوات أخرى )وسائل اإلعالم، مجموعات الضغط املبارش، والحمالت إضافة إىل التعاون مع منظامت غري 

حكومية أخرى واملجتمع املدين( لضامن حامية هؤالء األشخاص.

الدعوة إلى إصالحات ملموسة لحماية حقوق اإلنسان في جميع أنحاء العالم العربي
ُتّكُننا املعلومات التي نحصل عليها بشأن الحاالت الفردية التي نوثقها، عرب الشبكة الواسعة من املصادر املكونة أساسا من أرس الضحايا واملحامني والناشطني 

الحقوقيني عىل إنتاج تقارير مفصلة لوضعية حقوق اإلنسان يف مختلف بلدان العامل العريب، سواء تعلق األمر بتقارير بديلة للهيئات املنشأة مبعاهدات، أو 

مساهامت يف إطار املراجعة الدورية الشاملة. كام نتعاون مع منظامت املجتمع املدين يف استعراض املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان من قبل اللجنة الدولية 

للتنسيق بني املؤسسات الوطنية لتعزيز وحامية حقوق اإلنسان.

نشر المعلومات المتعلقة بحقوق اإلنسان على نطاق واسع بالعالم العربي
نثري انتباه وسائل اإلعالم إىل وضعية الحاالت التي نتطرق لها ونساعد املدافعني عن حقوق اإلنسان واملنظامت غري الحكومية املحلية عىل التعريف بعملهم 

وانتشارهم عىل نطاق واسع. كام نقوم بصياغة بيانات بشأن الحاالت التي نعمل عليها، بشكل فردي أو باالشرتاك مع منظامت أخرى، باإلضافة إىل تقارير عمومية 

تشمل األبحاث التي قمنا بها يف إطار إشكالية محددة.

تنح الكرامة منذ 2009 جائزتها ألفراد أو منظامت يدافعون عن حقوق اإلنسان، وساهموا بشكل ملموس يف حامية وتعزيز حقوق اإلنسان يف العامل العريب، 

لتسليط الضوء عىل نشاطهم الحقوقي. كام ننتج »نرشة الكرامة لحقوق اإلنسان« وهي نرشة إخبارية تلفزيونية باللغة العربية تتطرق ملواضيع حقوقية يف العامل 

العريب.

الموارد المالية و الميزانية
كام توحي بذلك تسمية »مؤسسة الكرامة« فإن أغلب مواردنا املالية تأيت من مؤسيس الكرامة، غري أن املنظمة عملت منذ 2010 عىل تنويع مصادر تويلها لضامن 

استمراريتها. وهكذا استطعنا الحصول خالل الفرتة 2012-2014 عىل دعم الصندوق الرنويجي لحقوق اإلنسان، ووزارة الخارجية الهولندية، ووزارة الخارجية 

السويرسية، ومدينة جنيف، وبعض الجامعات املحلية ملقاطعة جنيف، إضافة إىل شبكة من املانحني الخواص. ولكونها مؤسسة سويرسية فإن الكرامة تخضع 

سنويا ملراجعة تسيريها، خاصة من الناحية املالية، من طرف اإلدارة الفدرالية السويرسية ملراقبة املؤسسات. نشكر جميع املساهمني عىل دعمهم املادي وثقتهم 

ومساندتهم التي مكنتنا من وضع أسس التنمية املستمرة ملنظمتنا. ونتمنى أن يساهم هذا الدعم يف استقرار وتعزيز عمل منظمتنا يف الدفاع عن حقوق اإلنسان 

يف العامل العريب.

الميزانية

تعريف بالكرامة
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أهدافنا المواضيعية

تعزيز المنظومة األممية لحقوق اإلنسان
تسعى الكرامة، كونها منظمة جهوية مقرها جنيف وتتعاون بشكل وثيق مع املفوضية السامية لحقوق اإلنسان، إىل جعل األمم املتحدة وآلياتها املعنية بحقوق 

اإلنسان يف متناول املجتمع املدين بالعامل العريب.

تابعت الكرامة خالل سنة 2014 تطورات »عملية تعزيز هيئات األمم املتحدة املنشأة مبوجب معاهدات«، وهي املبادرة التي أطلقت سنة 2012 لتدعيم األداء 

الفعال لنظام هذه الهيئات التي أنشأت للسهر عىل تفعيل الدول اللتزاماتها الدولية املنصوص عليها يف االتفاقيات التي صادقت عليها. وتشمل هذه التطورات 

الهيئات العرش مبا فيها اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، ولجنة مناهضة التعذيب،  واللجنة املعنية باالختفاء القرسي.

اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة يف أبريل 2014 القرار A/RES/68/268 الذي دعت فيه هذه الهيئات إىل اتخاذ تدابري لجعل استعراض سجالت الدول 

يف مجال حقوق اإلنسان أكرث فاعلية، كتبني مالحظات نهائية أو تصوير وبث الدورات. ورغم هذه املبادرات اإليجابية، إال أن املجتمع املدين يأسف كون قرار 

الجمعية مل يتطرق بتاتا ملسألة تفعيل املالحظات النهائية من طرف الدول. ويف شهر جوان 2014، نبهت الكرامة خالل اجتامع رؤساء الهيئات األممية السنوي إىل 

أن غياب إجراءات منهجية ملتابعة تفعيل التوصيات من قبل الدول يقلص دور وفعالية هذه الهيئات. واقرتحت الكرامة توسيع والية املقررين املكلفني باملتابعة، 

وتعميم نظام التنقيط املتبع من قبل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان الذي ُيقّيم مدى امتثال الدول اللتزاماتها،  وميثل أيضا أداة للتأثري من قبل مختلف الجهات 

املعنية.

القرسي ولجنة مناهضة  باالختفاء  املعنية  كاللجنة  اإلنسان،  املعنية بحقوق  املتحدة  األمم  آليات  بعدة ممثلني عن  أيضا خالل سنة 2014  الكرامة  اجتمعت 

التعذيب وكذلك الفريق العامل املعني بحاالت االختفاء القرسي أو غري الطوعي والفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي لتزويدهم مبعلومات حول الوضعية 

املقلقة لحقوق اإلنسان يف عدة بلدان عربية. كام التقت الكرامة أيضا مع ممثيل إجراءات األمم املتحدة الخاصة، كاملقررة الخاصة املعنية باستقالل القضاة 

واملحامني، واملقرر الخاص املعني مبسألة التعذيب أثناء تحضريهام لزيارة تونس، وأيضا املقرر الخاص املعني بالحق يف حرية التجمع السلمي والحق يف حرية 

تكوين الجمعيات قبل زيارته لعامن.

وشاركت الكرامة يف االجتامع السنوي إلجراءات األمم املتحدة الذي عقد يف 1 أكتوبر 2014، أوضحت خالله أن النسبة الضئيلة للقضايا التي تعالجها هذه 

اإلجراءات تولد لدى الضحايا شعورا باإلحباط. كام عربت املؤسسة عن قلقها بشأن انعدام تعاون بعض الدول، ضمنها أعضاء يف مجلس حقوق اإلنسان، ورفضها 

لتفعيل التوصيات وزيارات مقرري األمم املتحدة، وعدم ردها عىل املذكرات بشأن مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان. واقرتحت الكرامة عىل أصحاب الواليات 

اإلكثار من الترصيحات العلنية كحل أخري ووسيلة ضغط فعالة.

تعزيز المجتمع المدني بالعالم العربي
ترى الكرامة أنه ال ميكن تحسني وضعية حقوق اإلنسان يف العامل العريب دون مشاركة املجتمع املدين. وتشكل الخربة والكفاءة  وتفاعل املجتمع املدين مع املنظومة 

األممية لحقوق اإلنسان عنارص هامة لضامن احرتام حقوق اإلنسان ميدانيا. لذا شاركت الكرامة سنة 2014 يف العديد من املبادرات الرامية إىل تقوية قدرات 

فاعلني محليني وتزويدهم باألدوات الرضورية للتفاعل مع آليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان.

تكوين المدافعين عن حقوق اإلنسان
نظمت الكرامة ورشات عمل مختلفة حول اآلليات األممية لحقوق اإلنسان، وكيفية توثيق الحاالت الفردية لالنتهاكات. أقامت الكرامة يف شهر أبريل دورة 

تدريبية يف الكويت، همت مدافعني عن حقوق اإلنسان من الكويت وسلطنة عامن والسودان والبحرين والعراق. ويف يوليو قدمت الكرامة تدريبا لفائدة ناشطني 

حقوقيني من بورما، ويف سبتمرب ملحامني فلسطينيني، ويف نوفمرب نظمت الكرامة، يف إطار برنامج ترعاه املفوضية السامية لحقوق اإلنسان، تدريبا بجنيف ملدافعني 

عن حقوق اإلنسان ينتمون لألقليات يف العامل، بعضهم من العراق واليمن وسوريا ومرص وموريتانيا.

مشاريع التعاون مع المجتمع المدني
نرشت الكرامة سنة 2014، بدعم من صندوق الرنويج لحقوق اإلنسان، تقريرا يسلط الضوء عىل القمع واالنتهاكات بسوريا. ويأيت هذا التقرير تلو مرشوع كانت 

الكرامة قد أطلقته سنة 2013، يهدف إىل »زيادة عمل التوثيق النتهاكات حقوق اإلنسان من قبل الفاعلني املحليني« مبشاركة عدة أعضاء من املجتمع املدين 

السوري والناشطني املحليني. وأدى هذا املرشوع إىل توثيق حاالت انتهاكات أخرى جرى رفعها إىل اآلليات األممية.

برنامج التدريب الداخلي
ترشف الكرامة عىل برنامج تدريب داخيل يعطي للخريجني الشباب، املهتمني بالعامل العريب، فرصة الكتساب الخربة يف مجال تعزيز وحامية حقوق اإلنسان بهذه 

املنطقة.
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تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان في العالم العربي
ترمي الكرامة إىل فتح حوار بناء مع دول العامل العريب. وقامت خالل سنة 2014 بعدة مبادرات يف هذا الصدد وبشكل خاص يف لبنان. بالفعل، وبعد أن نرشت 

لجنة مناهضة التعذيب باألمم املتحدة مللخص تقريرها بشأن مامرسة التعذيب واملعاملة القاسية يف لبنان، شاركت الكرامة يف عدة لقاءات بهدف تحسيس 

السلطات برضورة تفعيل توصيات األمم املتحدة للقضاء نهائيا عىل هذه املامرسة يف البالد.

وهكذا شاركت الكرامة خالل شهر أكتوبر يف املائدة املستديرة التي ُنظمت مببادرة من مكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ببريوت بهدف مناقشة أفضل 

املعنية بحقوق  الربملانية  العام، واللجنة  النائب  العدل والدفاع والداخلية، ومكتب  التعذيب، حرضها ممثلون وممثالت عن وزارات  السبل ملعالجة إشكالية 

اإلنسان، ونقابتي املحامني يف بريوت والشامل ومعهد حقوق. كام شاركت الكرامة بعد ذلك يف االجتامع الذي نظمته اللجنة الربملانية لحقوق اإلنسان، الذي تطرق 

إىل أفضل السبل ملعالجة مشكلة التعذيب بحضور عدد من الربملانيني وممثلني عن عدد من الوزارات.

وحرضت الكرامة خالل شهر نوفمرب »املنتدى العاملي لحقوق اإلنسان« الذي عقد مبراكش من 27 إىل 30 نوفمرب، و«املنتدى الدويل حول تحديات األمن وحقوق 

اإلنسان يف العامل العريب«، الذي نظمته اللجنة القطرية لحقوق اإلنسان من 5 إىل 6 نوفمرب، وشارك فيه ممثلون عن وزارت الداخلية والعدل بدول املنطقة، 

واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان واملجتمع املدين وممثلون عن آليات حامية حقوق اإلنسان باألمم املتحدة. اختتم هذا املنتدى بتوجيه العديد من التوصيات 

إىل الدول، مبا فيها حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني، ومكافحة التعذيب، واحرتام مبدأ دولة القانون بتعزيز استقالل الجهاز القضايئ وشفافية 

اإلجراءات القضائية، وأخريا التأكيد عىل رضورة امتثال كل اتفاق أمني للمواصفات الدولية يف مجال حقوق اإلنسان.

تحسيس الرأي العام بانتهاكات حقوق اإلنسان في العالم العربي

استأنفت الكرامة سنة 2014 خطتها يف استعامل وسائل اإلعالم، لتحسيس العامل العريب وتعريف بقية دول العامل بأهم قضايا حقوق اإلنسان يف البلدان العربية، 

ولتوفري الرؤية والحامية لضحايا االنتهاكات يف هذا الجزء من العامل. حققت الكرامة عدة إنجازات إعالمية، ساهمت يف تعزيز حقوق اإلنسان وحامية عدد من 

ضحايا االنتهاكات بالعامل العريب.

الموقع : رغم إمكانياتها املحدودة واملجهود الذي يتطلبه النرش بثالثة لغات، العربية واإلنجليزية والفرنسية، إال أن الكرامة تأىب إال أن تستمر يف     
خطتها للتعريف باالنتهاكات عىل نطاق واسع سواء عىل صعيد املنطقة العربية أو العامل. ويصل تصفح بعض البيانات أو التقارير أو املقاالت عىل موقعنا إىل 

آالف الزوار فور نرشها.

مواقع التواصل االجتماعي : تعمل الكرامة منذ سنوات عىل تعزيز حضورها عىل مواقع التواصل االجتامعي وواصلت هذا املجهود خالل سنة     
2014. وقد أثبتت هذه املواقع أهميتها وفعاليتها يف نرش املعلومات عىل نطاق واسع ورسيع خاصة يف العامل العريب. وتلجأ الكرامة لها للتعريف بعملها وتقديم 

املعلومات حول وضعية حقوق اإلنسان يف العامل العريب، وللدفاع عن الضحايا والتعريف بقضاياهم وإسامع أصواتهم. ويف بعض الدول حيث الوصول إىل الشبكة 

محدود أو موقعنا محجوب، تشكل مواقع التواصل االجتامعي بديال سهال للوصول إىل املعلومات.

استطاعت صفحة الكرامة عىل فايسبوك جلب 3450 »صديقا« و4480 »إعجابا«. وتقوم عرب حسابها بنرش أخبار ومعلومات عن حقوق اإلنسان، سواء املتعلقة 

منها بشأن األشخاص الذين تعمل عىل حاالتهم، أو بالنداءات التي ترفعها باالشرتاك مع منظامت أخرى، أو معلومات األمم املتحدة عن حقوق اإلنسان، مبا يف 

ذلك بيانات وترصيحات الخرباء األمميني بشأن القضايا والبلدان التي تدخل ضمن مجال اختصاص الكرامة. كام أن هذه الصفحة وسيلة للتعريف عىل نطاق 

واسع بالفعاليات التي تنظمها مؤسستنا أو األمم املتحدة أو منظامت غري حكومية أخرى.

تنرش الكرامة عىل حسابها يف تويرت بالعربية واإلنجليزية والفرنسية. واستطاعت جلب أكرث من 3200 متتبعا، نصفهم من العامل العريب. وتجدر اإلشارة إىل أن 

معظم متتبعينا عىل تويرت هم من منطقة الخليج بينام معظم املتتبعني عىل فايسبوك هم من شامل إفريقيا.

أخبار الكرامة : نرشة إخبارية باللغة العربية تقدم 3 مرات يف األسبوع وتعنى بتذكري الرأي العام باالنتهاكات التي تحدث يف العامل العريب ونرش     
ثقافة حقوق اإلنسان. ويقوم هذا الربنامج بتقديم معلومات عن ضحايا االنتهاكات أو أحداث ترتبط مبجال اختصاص املنظمة، وأيضا معلومات عامة تخص 

أنشطة األمم املتحدة يف مجال حقوق اإلنسان. وتبث الكرامة أخبارها عىل قناة فضائية منذ 2012، وأيضا عىل يوتيوب ومواقع اجتامعية أخرى.

حمالت التشهير : أدرجت الخزينة األمريكية د. عبد الرحمن النعيمي، رئيس مجلس الكرامة السابق وأحد أعضائها املؤسسني، يف قامئة اإلرهابيني     
ونعتته بـ«ممول لإلرهاب«. ورغم أن اتهامات الخزينة األمريكية التي ال أساس لها كانت ضد د. النعيمي شخصيا وليس ضد املؤسسة، إال أن هذا اإلجراء أثر 

بشكل مبارش عىل الكرامة، واستغلتها أطراف مغرضة لشن حمالت تشهري رشسة ضدها سنة 2014.

يف سبتمرب، اتهمت جرائد عربية مؤسسة الكرامة بـ«دعم اإلرهاب« و«نرش الفوىض«. وأعادت الكرة بعدها مجلة أمريكية داعمة إلرسائيل متهمة الكرامة بكونها 

ُتدار من قبل »ممول للقاعدة«. ويف شهر أكتوبر نرشت صحيفة سويرسية خربا قالت فيه أن الخارجية السويرسية مولت »منظمة مرتبطة بالقاعدة«. إال أن 

الصحيفة السويرسية مل تلبث أن سحبت ادعاءاتها الباطلة بعد احتجاج الكرامة، ومن جهة أخرى تحلت بعض الصحف العربية باملهنية حيث نرشت حقا للرد 

من الكرامة التي فندت االتهامات الباطلة.

أهدافنا المواضيعية
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جائزة الكرامة للمدافعين عن حقوق اإلنسان لسنة 2014 تكرم المحامية الفلسطينية شيرين 
العيساوي

تنح املؤسسة، منذ 2009، جائزة الكرامة الرمزية كل سنة مبناسبة اليوم العاملي لحقوق اإلنسان، لشخص أو منظمة ساهمت بشكل ملموس يف دعم وتعزيز 

حقوق اإلنسان يف العامل العريب. وتهدف الجائزة إىل نرش الوعي بانتهاكات حقوق اإلنسان يف هذه املنطقة، وتوفري التغطية اإلعالمية والحامية للمدافعني عن 

حقوق اإلنسان.

كانت الجائزة سنة 2014 من 

والناشطة  املحامية  نصيب 

الفلسطينية شريين  الحقوقية 

عىل  لها  تقديرا  العيساوي، 

وتوثيق  الدفاع  يف  شجاعتها 

حقوق  انتهاكات  ورصد 

اإلنسان التي ترتكبها إرسائيل 

يف حق األرسى الفلسطينيني. 

أرادت الكرامة بتقديم جائزتها 

التحسيس  العيساوي  لشريين 

التي  الجسيمة  باالنتهاكات 

وخاصة  إرسائيل،  ترتكبها 

ويف  اإلداري.  االعتقال  مسألة 

بهذه  التعريف  اآلن  نفس 

اإلنسان  حقوق  عن  املدافعة 

وحاميتها، وإطالع الرأي العام 

التي  العنفية،  غري  باملقاومة 

ينهجها حقوقيون فلسطينيون 

لتحقيق السالم، والتي لألسف ال تحظى بالتغطية اإلعالمية الكافية.

تنتمي شريين العيساوي لعائلة من النشطاء الحقوقيني من القدس الرشقية، تعرضت وال زالت ملضايقات مصالح األمن اإلرسائيلية بسبب مقاومتها السلمية 

لالحتالل. قتل أحد إخوتها وعمره حينها 16 سنة، من قبل الجيش اإلرسائييل خالل االحتجاجات التي تلت مذبحة الحرم اإلبراهيمي سنة 1994، بينام قىض بقية 

إخوتها األربعة أحكاما طويلة بالسجن يف املعتقالت اإلرسائيلية.

الفلسطينيني،  األرسى  حقوق  عن  للدفاع  حياتها  شريين  كرست 

بإثارة  فقامت  تواجهها.  التي  والتهديدات  باملخاطر  علمها  رغم 

انتباه العامل إىل حاالت املئات من الفلسطينيني، أطفاال وبالغني، 

املحتجزين إداريا بالسجون الإلرسائيلية دون تهمة يف الغالب.

 6 يف  آخرها  مرات،  خمس  اعتقالها  إىل  والتزامها  نشاطها  أدى 

»وتقديم  إرسائيل«  أعداء  مع  »التواصل  بتهمة   2014 مارس 

االعتقال  رهن  اليوم  إىل  والزالت  إرهابية«.  ملنظامت  خدمات 

اإلداري يف زنزانتها االنفرادية. 

 2014 ديسمرب   11 يف  الجائزة  حفل  حضور  لشريين  يتسن  مل 

والسيد  ليىل  السيدة  والداها  عنها  بدال  وتسلمها  بجنيف، 

األمم  مقرر  فولك  ريتشارد  الحفل  يف  وشارك  العيساوي.  طارق 

املتحدة السابق الخاص املعني بحالة حقوق اإلنسان يف األرايض 

الخبري  زياس  دو  وألفريد   .1967 عام  منذ  املحتلة  الفلسطينية 

األممي املستقل املعني بإقامة نظام دويل دميقراطي ومنصف، وحنني الزعبي الربملانية بالكنيست اإلرسائييل، والسياسية والربملانية السويرسية السابقة روث غايب 

فرمو مانغولد ورئيس نادي الصحافة السويرسية غي ميتان. وحرض الحفل بالقاعة أكرث من مئة شخص، كام تابعه عدد كبري من املهتمني عرب البث الحي الذي 

وفرته الكرامة عىل الشبكة.

أهدافنا المواضيعية
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حفل تسليم جائزة الكرامة 2014 بجنيف يوم 11/12/2014 - السيد غي ميان يف املنصة

من اليمني إىل اليسار: حنني الزعبي، روث فرموت، ليىل العيساوي، نورمان فنكلشتاين، طارق العيساوي، مراد دهينة
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شهدت الجزائر سنة 2014 انتخابات رئاسية مثرية للجدل، تيزت مبقاطعة واسعة من الناخبني. ويف عام 2008، ُأدخل تعديل دستوري يلغي عدد الواليات الرئاسية 

التي كان يحددها الدستور بواليتني، ما فتح املجال أمام عبد العزيز بوتفليقة ليرتشح لوالية رئاسية ثالثة. وبعد إعادة انتخابه يف عام 2009، أعلن يف 2012 من 

مدينة سطيف أنه حان الوقت لتسليم املشعل إىل الشباب وانسحاب الجيل الذي كافح وانتزَع االستقالل من أيدي املستعمر، غري أنه، ويف خطوة مفاجئة ال 

تعكس هذه الوعود وخاصة يف ظل التدهور الخطري لوضعه الصحي عقب إصابته بجلطة دماغية يف 2013، أعلن الرئيس املنتهية واليته يف 22 فرباير 2014 عىل 

لسان وزيره األول عبد املالك سالل، أنه يعتزم الرتشح من جديد لالنتخابات الرئاسية. وتجدر اإلشارة إىل أن وضعه الصحي املتدهور كان قد أثار يف نهاية واليته 

الثالثة جدال واسعا وسط الطبقة السياسية املعارضة، التي اعتربت أن حالته تحول دون أداء مهامه عىل أكمل وجه، وشككوا يف قدرة رئيس مقعد عىل قيادة البالد. 

وفور إيداعه رسميا طلب ترشحه يوم 3 مارس، انسحب العديد من منافسيه، ودعوا إىل مقاطعة االنتخابات، التي وصفوها باملزورة سلفا ومحسومة النتائج.

ومع اقرتاب موعد االنتخابات املقرر إجراؤها يف 17 نيسان، شهدت الجزائر موجة من املظاهرات شملت جميع مناطق البالد للتنديد برتشيح رئيس يحترض لوالية 

رابعة. وكالعادة، تعرضت هذه الحركة االحتجاجية لحملة قمع رشسة من قبل قوات الرشطة، صاحبتها موجة اعتقاالت جامعية، وتوقيف عدة صحف عن النرش، 

نتيجة تعبريها عن مواقف منتقدة للنظام الحاكم.

وكام كان متوقعا، يف 17 نيسان 2014، أعيد انتخاب عبد العزيز بوتفليقة بنسبة ٪81.53 من األصوات، ومشاركة رسمية حددت بـنسبة ٪51.70 رغم املشاهد 

امليدانية التي تناقضها، أما منافسه الرئييس، رئيس الوزراء األسبق عيل بن فليس، فقد حصل عىل نسبة ٪12.18 من األصوات. وقد انتقدت املعارضة بشدة هذه 

النتائج، خاصة من قبل عيل بن فليس، الذي رفض االعرتاف بها، منددا بالتزوير الواسع.

بدأ الوضع يتجه نحو التهدئة بعد االنتخابات، وقع حادث يف سبتمرب شد األنظار باتجاه ما يحدث يف البلد، يتعلق باختطاف الدليل الفرنيس يف 21 أيلول من 

قبل مجموعة مسلحة، بينام كان ميارس هوايته يف جبال منطقة القبائل، قبل إعدامه، بعد رفض فرنسا سحب قواتها املشاركة إىل جانب قوات الواليات املتحدة، 

.)ISIL( يف الهجوم عىل الدولة اإلسالمية يف العراق والشام

وبعد ذلك بشهر واحد، وقع حادث آخر عىل الحدود الجزائرية املغربية املغلقة ألكرث من عرشين عاما، ليزيد من حدة التوتر يف العالقات بني الجارتني، الجزائر 

واملغرب حني تسبب إطالق النار من قبل جنود جزائريني، يف إصابة مواطن مغريب بشكل خطري، ما أدى إىل توجيه انتقادات حادة من حكومة الرباط، ردت عليها 

السلطات يف الجزائر باستنكار ما وصفته »التحريف ]و[ التالعب يف تقديم الوقائع من قبل السلطات املغربية«.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي
كان ملقص الرقابة حضوٌر كاسٌح بحيث مل تسلم منه القنوات التلفزيونية، وال الصحفيون وال املدونون وال رسامو الكاريكاتري... وبلغ ذروته يف 2014، خاصة مع 

اقرتاب موعد االنتخابات الرئاسية. فعقب اإلعالن عن عزم بوتفليقة الرتشح مرة أخرى لالنتخابات، انهالت االنتقادات من كل جهة، وُنظمت العديد من املظاهرات 

يف جميع أنحاء البالد للتنديد بذلك. ويف مارس، ُعِقد اجتامع حاشد يف العاصمة الجزائرية، فكان مصري املشاركني فيه قمع وحيش من قبل قوات الرشطة، وحملة 

الصحفيني  اعتقاالت جامعية واسعة، طالت عرشات األشخاص وشملت 

الذين جاؤوا لتغطية الحدث.

ورغم محاولة السلطات تربير هذه الحملة القمعية، بذريعة قانون حظر 

الطوارئ  حالة  رفع  غداة  ُسّن  الذي  الجزائرية،  العاصمة  يف  املظاهرات 

ال  الحظر  أن  بوضوح  ويبني  االدعاء،  يفند هذا  الواقع  أن  إال  يف 2011، 

أكتوبر  يف  حدث  ما  غرار  عىل  املواطنني،  جميع  عىل  بالتساوي  ينطبق 

عام 2014، عندما قامت عنارص الرشطة مبسرية شلت العاصمة للمطالبة 

برحيل املدير العام لألمن الوطني، يف حني مل يتوان هؤالء يف قمع غريهم 

من املواطنني املتظاهرين سلميا.

إىل جانب العاصمة، شهدت العديد من املدن الجزائرية األخرى، حمالت 

قمع ممنهجة لفض املظاهرات السلمية التي نظمها املواطنون الرافضون 

لوالية رابعة لبوتفليقة، وخنق كل األصوات املعارضة مع اقرتاب موعد 

االنتخابات.

ويف نفس السياق، مل ترتدد السلطات الجزائرية يف قمع حرية التعبري، من خالل فرض الرقابة عىل قناة األطلس الفضائية التي واكبت الحدث عرب تغطية املظاهرات 

وبث برامج نقدية لبوتفليقة، فُأوقف بث القناة وأغلق مقرها، ما تسبب يف ترسيح العرشات من املوظفني الذين وجدوا أنفسهم ضمن قافلة العاطلني عن العمل 

مبجرد قرار صادر عن السلطات ويف غياب أية إجراءات قانونية.

كام تعرضت العديد من وسائل اإلعالم األخرى لعمليات انتقامية بعد إعالن نتائج االنتخابات. وكمثال عىل ذلك، االعتداء واإلهانة والتهديد بالقتل الذي تعرض 

له الصحفيان عبان مزيان، وسامي متليلت، اللذان كانا يحققان يف عمليات تزوير االنتخابات يف خنشلة، بلدة رشق الجزائر.

الجزائر
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مظاهرة يف الجزائر، شهر أبريل 2014
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جرائم التسعينات: استمرار معاناة عشرات آالف األسر
غداة أول انتخابات حرة منذ استقالل البالد، تخضت عن فوز الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ )FIS( يف 1991، قام الجيش الجزائري باالنقالب عىل نتائج تلك االنتخابات، 

فأدخل البالد أتون حرب دموية أسفرت عن حصيلة مرعبة فاقت 200 ألف قتيل وفق األرقام الرسمية.

 كام شهدت هذه العرشية الدامية موجة من حاالت االختفاء القرسي، واإلعدام خارج نطاق القانون، واالعتقاالت التعسفية الجامعية من قبل قوات الرشطة 

والجيش. بعد نهاية هذه الحرب األهلية، ظلت عرشات اآلالف من العائالت من دون أي أخبار عن أقاربهم املختطفني أو املعتقلني، وظلت ترفض التوقف عن 

املطالبة بحقها يف معرفة الحقيقة عام جرى وتحقيق العدالة.

وبخصوص هذا امللف الشائك، فقد أدانت مختلف هيئات األمم املتحدة املرسوم 01-06 الصادر عن السلطات الجزائرية يف 27 فرباير 2006 والقايض بتنفيذ 

ميثاق السلم واملصالحة الوطنية، الذي يكرس اإلفالت من العقاب بحكم األمر الواقع، ألفراد الرشطة والجيش الجزائري املتورطني يف ارتكاب جرائم خطرية.  

استنادا إىل الشكاوى التي قدمتها الكرامة، طالبت لجنة حقوق اإلنسان، التي أصدرت هذا العام خمسة قرارات بشأن حاالت اختفاء قرسي وإعدام خارج نطاق 

القضاء، يعود تاريخها إىل تسعينات القرن املايض يف الجزائر، طالبت السلطات الجزائرية من جديد، بإلغاء أحكام هذا املرسوم الذي يخالف العهد الدويل الخاص 

بالحقوق املدنية والسياسية، املصادق عليه من قبل الجزائر يف سبتمرب 1989. وبناء عليه نادت اللجنة برضورة فتح تحقيقات معمقة يف هذه القضايا ومقاضاة 

املسؤولني عن االنتهاكات املرتكبة، وتعويض أرس الضحايا التي تعترب هي أيضا ضحية لهذه املعاملة الالإنسانية واملهينة، بسبب عدم اعرتاف السلطات بالجرائم 

املرتكبة ضد ذويهم.

وهكذا، بعد سنوات طويلة من رفض االعرتاف بالضيم الذي تعرضوا له، تكنت أخريا أرس اإلخوة فديس ونجمة بوزعوط، والطاهر والبشري بورفيس واألخرض 

بوزنية من الحصول عىل االعرتاف، مبقتىض قرارات اللجنة األممية، التي تدين باالنتهاكات املرتكبة ضدهم وتطالب السلطات الجزائرية بجرب الرضر الذي لحق 

بهم ووضع حد لحالة اإلفالت من العقاب التي ينعم بها مرتكبو جرائم املايض.

اعتقال العسكري تعسفا ألكثر من عقدين من الزمن - األمم المتحدة تدين

الجزائر

13

أصدر فريق العمل التابع لألمم املتحدة املعني باالحتجاز التعسفي قرارا هاما 

هذه السنة حول قضية جامل الدين العسكري، مهندس معامري جزائري يبلغ 

من العمر حاليا 54 سنة، يؤكد الطابع التعسفي العتقاله بتهمة اإلرهاب، وكان 

قد ألقي عليه القبض يف 7 سبتمرب 1992 داخل منزله، وُحكم عليه باإلعدام 

خالل محاكمة جائرة، وال يزال رهن االعتقال منذ أكرث من 22 عاما.

بعد القبض عىل العسكري ُاحتجز رسا وتعرض لتعذيب جسيم يحمل آثاره 

إىل اليوم. وقد قدم أثناء محاكمته شهادة حول أصناف التعذيب التي مورست 

ضده، منها خنقه بواسطة خرقة قامش مبللة توضع يف فم الضحية ملحاكاة 

الصعق  جانب  إىل  »الشيفون«(،  بطريقة  محليا  )تسمى  االختناق  شعور 

جسده،  من  الحساسة  األجزاء  جميع  عىل  املربح  والرضب  املتكرر  الكهربايئ 

وكذا حرمانه من الطعام والنوم، وكانت هذه املعاملة الالإنسانية نصيبه اليومي ملدة شهرين.

ويف قضية تفجري مطار الجزائر العاصمة، أفاد جميع املتهمني معه بأنهم تعرضوا لنفس املعاملة القاسية، وكان التلفزيون الرسمي قد بث »اعرتافاتهم« يف أكتوبر 

1992، بينام كانت بادية عىل وجوههم عالمات الرضب، كام ثبت الحقا أن بعض املتهمني كان ألقي القبض عليهم قبل أسابيع عدة من تفجري املطار.

وتجدر اإلشارة إىل أن هذا التفجري قد أثار آنذاك العديد من التساؤالت فضال عن استخدامه من قبل السلطات االعسكرية مبثابة ذريعة للقضاء عىل النقابة 

اإلسالمية للعمل )SIT(، التي نجحت يف بضعة أشهر من فرض نفسها كأكرب نقابة يف البالد. وبعد توقيف رئيسها، عبد الرحيم حسني، الذي ُنّفذ ضده حكم اإلعدام 

مع ستة أعضاء آخرين، وهكذا خططت السلطة للقضاء وبشكل نهايئ عىل جميع أشكال االحتجاج السيايس أو النقايب.

جامل الدين العسكري، معتقل منذ 1992
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 التصديقات للمتابعة
• عام 2015: هل سيتم تعديل آخر للدستور؟	 ICCPR CAT ICPPED 

OP ICCPR OPCAT 

 انشغاالتنا
• قمع جميع أشكال النقد واملعارضة وتقييد كبري لحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛	

• استمرار اإلفالت من العقاب ملرتكبي الجرائم خالل تسعينيات القرن املنرصم؛	

• عمليات انتقامية واضطهاد ضد الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان.	

 توصياتنا
• ضامن توفري وسيلة انتصاف فعالة لعائالت ضحايا االختفاء القرسي، وإلغاء قانون 01-06 الصادر يف 27 فرباير 2006؛	

• وضع حد للمضايقات القضائية واألمنية التي يتعرض لها الصحفيون واملدافعون عن حقوق اإلنسان وجميع األشخاص الذين ميارسون حقوقهم وحرياتهم 	

األساسية، خاصة حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ وإلغاء قانون الجمعيات الصادر يف 2012؛

• لتعاون بشكل كامل مع جميع آليات األمم املتحدة، خاصة من خالل رفع جميع القيود املفروضة عىل طلبات الزيارات التي تقدمت بها اإلجراءات الخاصة، 	

وتنفيذ توصيات اللجان، السيام الواردة يف قراراتها بشأن الحاالت الفردية؛

• 	.OPCAT و ICPPED التصديق عىل املعاهدات

الجزائر
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كام استخدم هذا التفجري، الذي ال تزال الجهات الحقيقية التي تقف خلفه مجهولة حتى يومنا هذا، كذريعة من قبل السلطات االعسكرية لسّن قانون الطوارئ 

- املرسوم رقم 92/03 املؤرخ سبتمرب 1992 حول مكافحة اإلرهاب – وإنشاء املحاكم الخاصة التي تيزت بإصدار املئات من أحكام اإلعدام بعد محاكامت جائرة 

ال تتوفر عىل أي ضامنات قانونية، فأسفرت محاكمة املتهمني يف هذه القضية التي أصبحت تعرف بقضية املطار، عن 12 حكاًم باإلعدام، تيزت بجملة من 

االنتهاكات الخطرية لحقوق املتهمني والدفاع من قبل املحكمة الخاصة يف الجزائر العاصمة، ثم من املحكمة العليا التي صادقت عىل األحكام الصادرة ورفضت 

طعون الضحايا.

وأُّجل تنفيذ حكم اإلعدام الصادر ضد جامل الدين العسكري إىل أجل غري مسمى، بعد تصاعد مشاعر السخط واإلدانة التي أثارتها عمليات تنفيذ اإلعدام عىل 

املتهمني السبعة الذين حكم عليهم معه يف نفس القضية، والتي اعتربت مبثابة أعامل انتقامية لدوافع سياسية. وال يزال جامل الدين محتجزا منذ عام 1992 عىل 

الرغم من قانون العفو الصادر يف 2006 الذي يفرتض أنه ينطبق عليه من الناحية القانونية. وبعد فشل كل املساعي القانونية أمام العدالة الجزائرية للمطالبة 

بتطبيق القانون وإطالق رساحه، أحالت أرسة جامل الدين العسكري يف نهاية املطاف قضيته عىل فريق العمل لألمم املتحدة املعني باالعتقال التعسفي.

اعترب خرباء األمم املتحدة الذين تولوا القضية أن »احتجاز جامل الدين العسكري يعد إجراء تعسفيا، كونه ال يزال رهن االعتقال منذ سبتمرب 1992 بعد محاكمة 

مخلة باملعايري الدولية للمحاكامت العادلة، والتي تم تجاهلها طلية فرتة إجراءات النظر يف القضية، السيام املادتني 9 و 14 من العهد الدويل الخاص بالحقوق 

املدنية والسياسية«، وبناء عليه، دعا فريق العمل لألمم املتحدة السلطات الجزائرية إىل اإلفراج الفوري وغري املرشوط عن جامل الدين العسكري وتعويضه عن 

األرضار الناجمة عام تعرض له من حرمان تعسفي من الحرية.
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مل تستطع البحرين خالل 2014 الخروج من األزمة السياسية التي تعصف بالبالد منذ 2011. قررت الحكومة يف يناير تعليق محادثات املصالحة مع املعارضة التي 

تهدف إىل إنهاء األزمة السياسية يف اململكة. وكانت هذه األخرية قررت مقاطعة املحادثات منذ سبتمرب 2013، احتجاجا عىل اعتقال أحد أعضائها، خليل املرزوق 

الذي اتهم بالتحريض عىل اإلرهاب، وبرأته املحكمة الحقا يف شهر يونيو.

أصدرت السلطات يف 28 أكتوبر قرارا بتعليق أنشطة جمعية الوفاق ملدة ثالثة أشهر، بدعوى »عقد مؤتراتها العامة دون اكتامل النصاب القانوين، وعدم االلتزام 

بالعالنية والشفافية » و«إثارة االضطرابات«. ويف املقابل قاطعت املعارضة يف نوفمرب أول انتخابات ترشيعية وبلدية تنظُم يف البالد منذ 2010.

وانتهت السنة باعتقال الشيخ عيل سلامن رئيس جمعية الوفاق يف 28 ديسمرب، بعد استدعائه من قبل التحقيقات الجنائية، ثم أحيل عىل النيابة العامة. إثر 

ذلك، أعلنت املفوضية السامية لحقوق اإلنسان يف 30 ديسمرب عن »قلقها البالغ العتقاله هو وبقية األفراد املدانني أو املحتجزين ملامرستهم حقوقهم األساسية 

يف حرية التعبري والتجمع«، موضحة أن ذلك »قد يؤدي إىل تفاقم التوتر السيايس«.

اضطهاد قضائي منهجي ضد الناشطين السياسيين 
منذ القضاء عىل »ثورة اللؤلؤة«،  واصلت الحكومة سياسة االعتقاالت واالضطهاد القضايئ واملنع من مغادرة البالد، أو سحب الجنسية للمطالبني مبلكية دستورية 

واملعارضني السياسيني، الشيعة يف الغالب.

حالة نبيل رجب رمزية يف هذا السياق، فمنذ سنوات وهو يعاين من املضايقات القضائية. ونددت املفوضية السامية لحقوق اإلنسان باعتقاله يف أكتوبر 2014، 

مؤكدة أن هذا االعتقال »يوجه رسالة مقلقة للناشطني األقل شهرة مبا قد يتعرضون له إذا ما انتقدوا السلطات«. وكان قد حكم عليه بالسجن سنتني يف 2012 

»ملشاركته يف مظاهرة غري مرخصة«، وأفرج عنه يف 24 مايو قبل أن يعتقل من جديد يف أكتوبر بتهمة »إهانة هيئات نظامية«، بسبب نرشه تغريدات انتقد 

فيها وزارة الداخلية والدفاع. 

تنص املادة 216 من القانون الجنايئ البحريني عىل عقوبة سجنية قد تصل إىل ثالث سنوات لكل من »أهان بإحدى الطرق العالنية املجلس الوطني أو غريه 

من الهيئات النظامية أو الجيش أو املحاكم أو السلطات أو املصالح العامة«، وتلجأ السلطات بشكل منهجي لهذا النص ملتابعة املدونني والصحافيني واملعارضني 

السياسيني.

عائلة الخواجة كانت هي األخرى طيلة سنة 2014 ضحية للعمليات االنتقامية. حيث حكم عىل املعارضة زينب الخواجة بثالث سنوات سجنا بتهمة »إهانة 

امللك«، استناداً إىل املادة 214 من القانون الجنايئ وهي املادة التي جرى تعديلها يف 4 فرباير 2014 لتصبح العقوبة 7 سنوات لكل »من أهان بإحدى الطرق 

العالنية أمري البالد أو علم الدولة أو الشعار الوطني«. ويقيض عبد الهادي الخواجة، والد زينب عقوبة بالسجن املؤبد بتهمة »التآمر ضد الدولة«. يف حني حكم 

عىل أختها مريم بالسجن ملدة سنة بتهمة االعتداء عىل رشطية. وطالب خرباء األمم املتحدة يف 29 ديسمرب السلطات البحرينية بوقف املتابعة ضد األختني اللتني 

كانتا تارسان حقهام يف حرية التعبري والتجمع، واملعتقلتني حاليا بسبب انتقادهام للحكومة.

ممارسة التعذيب وسيلة للقمع
ُسجلت العديد من حاالت التعذيب يف البالد خالل هذه السنة. وتلجأ السلطات لهذه املامرسة بهدف انتزاع اعرتافات الستعاملها يف إدانة الضحايا وإصدار أحكام 

قاسية يف حقهم. وتشتهر وحدة التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية 

إال أن السلطات تستمر يف نفيها لوجود هذه املامرسة. وكان وزير الداخلية قد رصح يف شهر أبريل أن التعذيب محظور يف الدستور، ويعاقب عليه مبوجب 

القانون، وأن البحرين تحرتم املعايري الدولية يف هذا الشأن، وقال أن كل شخص قدم »ادعاءات كاذبة« بتعرضه للتعذيب سيتابع مبوجب القانون.

رغم وعود الحكومة بتحديد موعد جديد لزيارة مقرر األمم املتحدة املعني مبسألة التعذيب، بعد أن ألغتها سنتي 2012 و2013 عىل التوايل، إال أنها مل تلتزم 

بوعدها هذه السنة أيضا. ويف اللقاء الذي جمع يف مارس بني خوان منديز، مقرر األمم املتحدة، ووزير الخارجية البحريني، أكد هذا األخري مرة أخرى أن حكومة 

بالده غري قادرة عىل تحديد موعد آخر لزيارته.

البحرين
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صادقت الحكومة يف 4 ديسمرب 2014 عىل املرسوم 68/2014 

بشأن   58/2006 رقم  اإلرهاب  مكافحة  قانون  يعدل  الذي 

»حامية املجتمع ضد األعامل اإلرهابية«. وهو القانون الذي 

جرى تعديله سابقا سنة 2013 ويسمح من بني أشياء أخرى 

بسحب الجنسية من كل شخص أدين باإلرهاب، وبعقوبات 

يف  كاذبة  معلومات  ينرشون  »الذين  لألشخاص  قسوة  أكرث 

البالد عرب مواقع التواصل االجتامعي«.

ينص التعديل األخري عىل إنشاء نيابة خاصة مبكتب النائب 

مبكافحة  مكلفة  اإلرهابية«  الجرائم  »نيابة  تسمى  العام 

اإلرهاب، ُيعنيَّ أعضاؤها مبرسوم مليك.

أيام  عرشة  من  االحرتازي  االحتجاز  فرتة  التعديل  ميدد  كام 

التعذيب  أن غالبية حاالت  التنبيه إىل  يوما. ويجب  إىل 28 

املوثقة تقع خالل فرتة التحقيقات األولية، حيث يجري انتزاع 

ُيحال  بعد ذلك  املحاكامت.  استعاملها يف  االعرتافات بهدف 

املشتبه فيهم عىل النيابة املكلفة مبكافحة اإلرهاب التي لها 

صالحية القرار يف وضع املتهمني رهن االعتقال االحرتازي لستة أشهر.

وتؤكد السلطات البحرينية أنها أحدثت وحدة خاصة بوزارة الداخلية مكلفة بالتحقيق يف كل ادعاءات التعذيب. إال أن مقرر األمم املتحدة يرى أن هذه الوحدة 

تفتقر إىل الحياد واالسقاللية. وأخرياً، أعطى هذا القانون للجهات األمنية صالحيات واسعة تسمح لها بتفتيش األشخاص، وبيوتهم، ومركباتهم، وتقيد تنقالتهم 

وإقامتهم دون اللجوء يف ذلك إىل القضاء.

قانون جديد لمكافحة اإلرهاب ينتهك الحقوق األساسية

البحرين

 التصديقات للمتابعة
• مارس 2015: املصادقة عىل قامئة املسائل الواجب تدارسها قبل تحرير 	

تقرير الدولة الطرف املوجه للجنة مناهضة التعذيب

• غري 	 قضائية  إجراءات  إطار  يف  املتابعني  السياسيني  النشطاء  وضعية 

عادلة بسبب مامرسة حقهم يف حرية التعبري

ICCPR CAT ICPPED 
OP ICCPR OPCAT 

 انشغاالتنا
• القمع واالضطهاد القضايئ لكل األصوات املعارضة، بخاصة املعارضني السياسيني؛	

• مامرسة التعذيب، وإفالت األجهزة األمنية من العقاب؛	

• اللجوء املفرط للقوة لفض كل التجمعات السلمية؛	

• قانون مكافحة اإلرهاب لسنة 2006 املقيد للحريات.	

 توصياتنا
• الكف عن قمع النشطاء السياسيني واإلفراج عن كل املعتقلني تعسفيا؛	

• وضع حد ملامرسة التعذيب، والعمل عىل فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة يف كل ادعاءات التعرض للتعذيب؛	

• الكف عن اللجوء للعنف ضد املتظاهرين، والعمل عىل احرتام قوات األمن للمبادئ األساسية املتعلقة باللجوء لألسلحة النارية من قبل املسؤولني عن إنفاذ 	

القوانني؛

• تعديل قانون مكافحة اإلرهاب ليتناسب مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان  مراجعة كل األحكام الصادرة استنادا لهذا القانون.	
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نال جيبويت استقالله يف 1977، ومنذ 1999 يرتأس البالد إسامعيل عمر جيله، الذي أعيد انتخابه مرة أخرى يف 2011، بعد تعديله الدستور ليتمكن من الرتشح 

لوالية ثالثة، والفوز بها يف انتخابات محسومة سلفا، قوبلت بحملة انتقادات واسعة من طرف املعارضة والعديد من املراقبني الدوليني. 

عقب ذلك، أعلن جيله عدم رغبته يف الرتشح لوالية رابعة يف 2016 لكن مع احتفاظه، وفقا للمعارضة، بـتأثري قوي وفعيل يف عملية اختيار الرئيس املقبل، نظرا 

لنفوذ املقربني منه يف الحياة السياسية يف البالد.

من جهتها طالبت املعارضة الجيبوتية، مجتمعة يف إطار االتحاد من أجل اإلنقاذ الوطني )USN(، وهو عبارة عن تحالف من سبعة أحزاب سياسية، ثالثة منها 

فقط معرتف بها رسميا، طالبت بقدر أكرب من املشاركة يف تسيري الشؤون العامة. وكان هذا التحالف من أحزاب املعارضة قد فاز خالل أول انتخابات برملانية 

له يف 2013، بعرشة مقاعد من أصل 65 مقعدا يف الربملان، لكنه نظرا ملا اعتربه تزويرا يف نتائج االنتخابات، فّضل انتهاج سياسة الكريس الشاغر، وعدم حضور 

جلسات املجلس الترشيعي.

فور االنتهاء من تنظيم هذه االنتخابات، شنت سلطات البالد حملة قمع عنيفة – ردا عىل ما اعتربته تحدياً غري مسبوق لسلطتها– ما أسفر عىل القبض واالعتقال 

للعديد من أعضاء املعارضة، لرتتفع حدة التوتر وسط سكان جيبويت. ويف خطوة تروم لتطبيع العالقات بني الحكومة واالتحاد من أجل اإلنقاذ الوطني، جرى 

التوقيع عىل اتفاق يف 30 ديسمرب 2014، يتعني تنفيذ بنوده يف غضون ثالثني يوما، وتشمل هذه البنود عودة نواب االتحاد من أجل اإلنقاذ الوطني املنتخبني يف 

2013 إىل الربملان، وإنشاء لجنة انتخابية مستقلة وتعددية، وإنشاء نظام أسايس للمعارضة السياسية، فضال عن تعزيز اآلليات الوطنية التي تنظم قضايا حقوق 

اإلنسان والحريات املدنية. ويف حالة تنفيذ بنود هذا االتفاق، قد يعبد ذلك الطريق لتحسني الوضع السيايس يف جيبويت، رشيطة أن تفي السلطات بالتزاماتها، 

وتقبل املشاركة الحقيقية للمعارضة يف القرارات السياسية، كام ينص االتفاق عىل »وقف جميع األعامل التي من شأنها أن تؤدي إىل حاالت التوتر بني الحكومة 

ونشطاء املعارضة«، وذلك بهدف خلق بيئة مواتية لحامية الحريات األساسية التي أضعفتها االنقسامات السياسية يف البالد وجرى استغاللها من قبل السلطات 

الجيبوتية.

وقد نبهت هيئات معاهدات األمم املتحدة بانتظام إىل الفشل الحاصل يف مجال حامية حقوق اإلنسان يف جيبويت، التي تنتهك بصورة روتينية يف هذه البقعة 

االسرتاتيجية من القرن األفريقي، التي تأوي القواعد العسكرية الفرنسية واألمريكية.

انتهاكات منهجية لحقوق اإلنسان وإفالت من العقاب
يتصدر املعارضون السياسيون قامئة ضحايا قمع السلطات، فرغم محاوالت تطبيع العالقات مع الرئاسة، ظلوا يعانون من سيف التهديد بالتوقيف واالعتقال، 

كام تجدر اإلشارة إىل أن االتفاق األخري ال 

يشمل جميع فئات املعارضة بعد استبعاد 

بعض األحزاب والشخصيات، أو عدم رغبة 

وضعية  يف  جعلهم  ما  املشاركة،  يف  هؤالء 

حملة  تؤكدها  السلطات،  أمام  حرجة 

املضايقات املتواصلة التي يتعرض لها بعض 

املعارضني السياسيني والنقابيني منذ 2013، 

السلطات  شنتها  اعتقال  حمالت  منها 

بشكل منتظم تحت ذريعة ارتكاب أعامل 

عنف خالل املظاهرات السلمية، إىل جانب 

ما أفاد به معتقلون من سوء معاملة أثناء 

بسجن  مهينة  جد  ظروف  يف  احتجازهم 

االستيعابية  طاقته  رغم  الذي  غابودي، 

املحدودة التي ال تتجاوز 350 نزياًل، حرش 

 600 من  أكرث  السجن  هذا  أسوار  داخل 

معتقل يف 2014.

اإلنسان  حقوق  عن  املدافعون  أدان  وقد 

مرارا وتكرارا ظروف االعتقال املزرية السائدة يف هذا املركز وحالة االكتظاظ، حيث تنعدم معايري النظافة والسالمة األساسية.

جيبوتي
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مل يشهد سجن غابودي أي عملية صيانة أو تحديث لهياكله ومرافقه، منذ تشييده من قبل فرنسا يف 1960. وتفيد عدة شهادات أن ظروف االعتقال املروعة 

واملعامالت املهينة التي يتعرض لها السجناء كانت السبب يف الدفع ببعضهم إىل االنتحار. أما السلطات املعنية فلم تكلف نفسها إجراء أي تحقيق جدي يف عدة 

وفيات مشبوهة وقعت داخل السجن، رغم تواتر شهادات معتقلني سابقني، عن مامرسة التعذيب وسوء املعاملة بشكل منتظم. 

ويف هذا السياق وثقت الكرامة يف 2014 العديد من حاالت االعتقال التعسفي، منها قضية الرئيس واملتحدث باسم حركة شباب املعارضة )MJO( محيي الدين 

ياسني محمد وسعيد رشماك رضار، اللذان تعرضا لسوء املعاملة يف 8 ديسمرب 2014، ومل يتمكنا من الحصول عىل الرعاية الطبية رغم حالتهام الصحية الحرجة 

حسب شهادتهام.

وقد تعرض الصحفيون أيضا للتهديدات والضغوط من قبل السلطات التي تارس رقابة صارمة عىل وسائل اإلعالم، فضال عن مراقبة محتوى ما ينرش عىل الشبكات 

االجتامعية، مبا ينتهك حرية التعبري والحق يف الخصوصية. تثل قضية محمد إبراهيم وايس، التي وثقتها الكرامة، حالة منوذجية تبني طريقة السلطات يف تعاملها 

مع أي صوت منتقد لسياستها، فبعد أن ألقي عليه القبض أثناء تغطيته اإلعالمية لتظاهرة سلمية للمعارضة، تعرض للرضب قبل اعتقاله وإساءة معاملته ملدة 

أسبوعني.

ويواجه املدافعون عن حقوق اإلنسان صعوبات متزايدة يف أداء عملهم بسبب املضايقات التي يتعرضون لها، عىل غرار املحامي ورئيس الرابطة الجيبوتية لحقوق 

اإلنسان، السيد زكريا عبد اإلله، املعروف بنشاطه الدؤوب يف مجال الدفاع عن ضحايا االنتهاكات يف جيبويت، والذي تعرض للكثري من الضغوط من السلطات، من 

جملتها توقيفه تعسفا واعتقاله ملدة خمسة أيام متتالية يف بداية العام.

أما اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان )CNDH( – التي يفرتض بها أن تحمي وتعزز حقوق اإلنسان يف جيبويت، فلم تربهن حتى اآلن عىل استقالليتها عن السلطة 

التنفيذية، ومل تضطلع بدورها املفرتض القايض بالعمل عىل الوقاية من االنتهاكات املنهجية للحريات األساسية يف البالد.

جيبوتي

 التصديقات للمتابعة
• نوفمرب 2015: تبني قامئة املسائل من قبل لجنة مناهضة التعذيب	 ICCPR CAT ICPPED 

OP ICCPR OPCAT 

 انشغاالتنا
• االستخدام املمنهج للتعذيب واملعاملة الالإنسانية والحاطة بالكرامة؛	

• ظروف اعتقال ال إنسانية ومهينة؛ 	

• مضايقة أعضاء املعارضة والصحفيني والجمعيات؛	

• غياب سبل اإلنصاف الفعالة وجرب الرضر لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، خاصة يف حاالت االعتداء والقتل خارج نطاق القضاء.	

 توصياتنا
• وضع حد ملامرسة التعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة ومالحقة مرتكبي هذه األفعال؛	

• ضامن االمتثال للمعايري الدولية للمحاكمة العادلة واستقالل القضاء؛	

• حامية وتعزيز مامرسة حرية التعبري والتجمع السلمي وتوفري فضاء للحوار للمجتمع املدين؛	

• ترقية اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان وجعلها تنسجم مع مبادئ باريس واستعراضها أمام اللجنة الفرعية املعنية باالعتامد التابعة للجنة التنسيق الدولية 	

.)NHRIs( الخاصة باملؤسسات لوطنية لحقوق إلنسان
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تيز الوضع يف مرص، بوصول الفريق األول عبد الفتاح السييس دون منافسة تذكر لسدة الحكم إثر االنتخابات الرئاسية يف مايو 2014، وتصعيد سلطات البالد 

لحملتها القمعية ضد كل أشكال املعارضة السياسية املناهضة لنظام الحكم، ما أدى إىل استقطاب مأساوي للمجتمع املرصي.

شكلت االنتخابات الرئاسية الجزء الثاين من »خارطة الطريق« التي رسمتها السلطات العسكرية بعد االنقالب عىل الرئيس املنتخب محمد مريس يف 3 يوليو 

2013. وكانت قد تبنت قبل ذلك يف فرباير 2014 دستورا جديدا يقدم العديد من الضامنات املتعلقة بالحريات األساسية، إال أنها بقيت حرباً عىل ورق.

َنصَّ الدستور عىل عقد االنتخابات الترشيعية بعد ستة أشهر من صدوره، لكن السلطات انتهكت أحكامه األساسية، وقامت خالفاً لذلك بتأجيلها عدة مرات قبل 

أن تعلن أخرياً عقدها يف مارس 2015، بعد تبنيها يف 22 ديسمرب 2014 قانونا جديدا لتنظيم االنتخابات. تعرض هذا القانون للعديد من االنتقادات، ألنه يعطي 

أغلبية املقاعد للمرشحني املستقلني ويهمش األحزاب، بنية غري معلنة يف تقليص مشاركتهم السياسية، والسامح بالعودة املربمجة لرموز نظام مبارك والشخصيات 

املقربة من النظام العسكري.

تبعث السلطة التمييزية املخولة للرئيس يف تعيني 5 % من النواب مبجلس الشورى عىل القلق، ألنها تتعارض مع مبدأ الفصل بني السلطة الترشيعية والتنفيذية. 

إضافة إىل تهميش األحزاب السياسية يف مسار االنتخابات الترشيعية، مام يضع البالد أمام خطر تشكيل برملان ال ميثل القوى السياسية.

وتساهم القوانني املقيدة للحريات، التي سنت يف اآلونة األخرية لقمع كل أشكال االحتجاج، يف تفيش انتهاكات حقوق اإلنسان ومامرستها عىل نطاق واسع من 

قبل أجهزة األمن. ويؤكد اللجوء السلطات إىل املحاكم العسكرية ضد املعارضني، أو املحتجني السلميني انزالق مرص نحو نظام استبدادي وقمعي يف إفالت تام 

من العقاب دون أي رد فعيل يذكر للمجتمع الدويل.

انتهاكات شاملة ومنهجية لحقوق اإلنسان
بينام تطالب الهيئات األممية فتح تحقيقات محايدة ومستقلة يف االنتهاكات التي تلت استحواذ الجيش عىل السلطة يف يوليو 2013، تستمر السلطات املرصية 

يف سياستها القمعية باعتقالها لعرشات اآلالف من املعارضني السياسيني الحقيقيني أو املفرتضني، خالل فضها العنيف لالعتصامات السلمية، وإدانتهم يف محاكامت 

جامعية وإصدار أحكام قاسية بالسجن واإلعدام. ويستمر اعتقال العديد من األشخاص دون أية إجراءات قانونية أو اتهامات رسمية أو إحالة عىل أية هيئة 

قضائية.

قامت الكرامة بتوثيق أكرث من مائة حالة تعذيب وسوء املعاملة، طالت البالغني من الرجال والنساء، وحتى األطفال. وارتفعت حدة هذه املامرسات سنة 2014. 

ولقي العرشات من املواطنني حتفهم تحت التعذيب مبقرات الرشطة، واالستخبارات والجيش. ورصح 52 سجينا من األطفال مبركز كوم الدكة باإلسكندرية ترتاوح 

أعامرهم بني 15 و 18 سنة، اعتقلوا ملشاركتهم يف مظاهرات سلمية، رصحوا بتعرضهم ألعامل تعذيب جسيمة مبا يف ذلك االعتداءات الجنسية.

اللجوء لهذه املامرسة بشكل عام يهدف النتزاع اعرتافات تستند إليها املحاكم يف إدانتهم، يف حني تستبعد كل الشكاوى التي تتقدم بها األرس أمام الهيئات القضائية 

للمطالبة بفتح تحقيقات.

يعاين املدافعون عن حقوق اإلنسان بشكل خاص من املضايقات واالعتقاالت التعسفية. كام هو الحال بالنسبة لعالء عبد الفتاح الذي سجن يف ظل جميع 

الحكومات منذ عهد مبارك. وال يزال إىل اليوم معتقال مبوجب قانون التظاهر 107 لسنة 2013 املقيد للحريات. ويواجه كل مدافع عن حقوق اإلنسان يطالب 

السلطات باحرتام الحقوق األساسية للمواطنني املرصيني خطر تعرضه للمضايقات واألعامل االنتقامية.

مل يسلم الصحافيون ووسائل اإلعالم املتمسكة باستقالليتها. واعتقل العديد من الصحافيني، كام تشهد بذلك محاكمة ثالثة من صحفيي الجزيرة يف يونيو 2014 

بتهمة »بث أخبار كاذبة« و«املساس باألمن الوطني«. واعُتقل آخرون يعملون يف شبكة رصد اإلخبارية، إحدى القنوات التي لعبت دورا أساسيا خالل ثورة 2011، 

مبن فيهم مؤسسها عبد الله الفرخاين.

اليزال املجتمع املدين، حصن الدميقراطية األخري، يتلقى الرضبات ويتعرض للمضايقات عرب منع عدة جمعيات واتهامهام بارتباطها باإلخوان املسلمني. وارتفعت 

وترية الضغط عليها باإلعالن عن مرشوع قانون مقيد للحريات يعيد النظر يف استقالليتها بعرض كل املنظامت عىل لجنة تابعة للسلطات الحكومية. واستطاع 

الضغط الدويل تأجيل تبني هذا القانون، لكنه يف املقابل مل يستطع شيئا أمام املوعد )10 نوفمرب 2014( الذي حددته السلطات كأجل أقىص إلعادة النظر يف هذه 

املؤسسات لدى اإلدارة. واضطرت جمعيات كثرية، خوفا من انتقام السلطات، إىل إغالق مكاتبها مبرص أو تحويل أنشطتها واالستقرار بدول أخرى.

تعيش املنظامت غري الحكومية املحلية املنتقدة للسلطات يف خوف دائم من االنتقام أو العقوبات، أو سجن موظفيها أو مواجهة املتابعات القضائية. وكان رد 

فعل السلطات أمام انتقادات املنظامت غري الحكومية واملدافعني عن حقوق اإلنسان، هو إعالنها عن رشوعها يف إعداد مرشوع قانون جديد »أكرث توافقاً« مع 

القانون الدويل.

تيزت سنة 2014 بتبني مرسوم بشأن حامية جميع األماكن العمومية ملدة سنتني من قبل الجيش. وكانت النتيجة هي إحالة كل شخص، وجهت له تهم »االعتداء 

عىل املنشآت الحيوية« املبهمة والفضفاضة، عىل املحاكم العسكرية وهي الهيئات القضائية التي ما فتئت تتعرض النتقادات األمم املتحدة واملدافعني عن حقوق 

اإلنسان. زيادة عىل أن هذا القرار الرئايس يطبق بأثر رجعي عىل متظاهرين سلميني اعتقلوا قبل صدوره.

مصر
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اآلالف  إدانة  وقع  2014 عىل  سنة  عاشت مرص 

منهم  كبري  عدد  عىل  والحكم  املواطنني،  من 

باإلعدام، بعد محاكامت انتهكت القوانني الدولية 

أن  بذلك  مؤكدة  العادلة،  باملحاكمة  املتعلقة 

النظام القضايئ املرصي أداة قمع أساسية ضد كل 

أشكال االحتجاج. 

أدين يف مارس 2014، 529 شخصا وحكم عليهم 

عاجلة،  صورية  جامعية  محاكمة  بعد  باإلعدام، 

ملحاميي  يسمح  ومل  واضحة،  لتهم  تام  غياب  يف 

مل  بل  موكليهم،  ملفات  عىل  باالطالع  الدفاع 

مل  املحكمة.  إىل  بالذهاب  املتهمني  لكل  يسمح 

يعرف تاريخ مرص أبدا حكام كهذا باإلعدام عىل 

عدد هائل من املعارضني السياسيني، وأثارت هذه 

األمم  آلليات  قوية  فعل  ردود  الهزلية  املحاكمة 

هذه  بإلغاء  ونادت  اإلنسان،  لحقوق  املتحدة 

األحكام.

وطالب خرباء األمم املتحدة السلطات املرصية »باحرتام املواصفات الدولية األساسية«، مشرية إىل أن األحكام التي صدرت تنتهك القانون الدويل. وأوضح الخرباء 

الدوليون أن هذه املحاكامت الجامعية »أفقدْت القضاء املرصي مصداقيته«. يف حني انتقدت األمم املتحدة هذه املحاكامت الهزلية، واعتربت يف نفس اآلن دور 

املحاكم واملتابعات التي فتحتها السلطات تعسفية وغري مستقلة.

ورغم إدانات األمم املتحدة ومنظامت حقوق اإلنسان، صدرت أحكام أخرى باإلعدام يف الشهر املوايل يف حق 683، يف جلسة مل تستمر إال بضعة دقائق ويف غياب 

للمتهمني، وتم تأييد 183 حكام سابقا باإلعدام، ما جعلها قابلة للتنفيذ.

مصر

المحاكمات الجماعية

 التصديقات للمتابعة
• مارس 2015: تبني الوثيقة النهائية لالستعراض الدوري الشامل لسنة 	

2014
ICCPR CAT ICPPED 
OP ICCPR OPCAT 

 انشغاالتنا
• املامرسة الشاملة واملنهجية للتعذيب وسوء املعاملة يف جميع مراكز االعتقال؛	

• االرتفاع املقلق لحاالت االختفاء القرسي؛	

• محاكمة املدنيني أمام املحاكم العسكرية؛	

• غياب إمكانية االنتصاف للضحايا وإفالت مرتكبي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان من العقاب؛	

• مامرسة األعامل االنتقامية واضطهاد الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان؛	

• تشديد القيود عىل حرية التعبري وتكوين الجمعيات.	

 توصياتنا
• الكف عن مامرسة االعتقال يف الرس واالختفاء القرسي؛	

• وضع حد ملامرسة التعذيب واملعامالت الالإنسانسة واملهينة، واملتابعة الفعلية للمتورطني يف هذه األعامل؛	

• إلغاء اختصاص املحاكم العسكرية يف محاكمة املدنيني؛	

• إلغاء قانون التظاهر وضامن حرية التعبري وتكوين الجمعيات والتجمع، بتبني قانون يحمي املجتمع املدين؛	

• 	.ICCPED, OPCAT, ICCPR-OP1 التوقيع عىل
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كانت العراق سنة 2014 مرسحا ملوجة عنف غري مسبوقة، منذ االجتياح األمرييك للبالد سنة 2003، وتضاعف عدد القتىل عن سنة 2013 بسقوط 15.000 مدنيا. 

استغل مقاتلو الدولة اإلسالمية للعراق والشام »داعش«، غضب رشيحة واسعة من الشعب، وتدهور الحالة األمنية، واجتاحوا محافظة األنبار يف يناير، واستولوا 

عىل الفلوجة والرمادي، ما أسفر عن أزمة إنسانية خطرية ونزوح مئات اآلالف من املواطنني هربا من ويالت الحرب.

نة، وفاز فيها املاليك بأغلبية املقاعد دون الحصول عىل األغلبية املطلقة  ُنظمت أول انتخابات جامعية منذ انسحاب القوات األمريكية، قاطعها املواطنون السُّ

يف مناخ من التوتر الطائفي. ويف نفس األثناء واصلت القوات الحكومية قصفها ملحافظة األنبار مستعملة يف بعض األحيان وسائل فتاكة كـ »الرباميل املتفجرة« 

مخلفة مزيدا من القتىل يف صفوف املدنيني. وأمام تصاعد وترية االقتتال وتقدم »داعش« شامل ووسط البالد بكل من املوصل وتكريت، جندت حكومة املاليك 

مليشيات موالية لها قامت بدورها باختطاف وقتل مئات األفراد. وقام تحالف دويل، مشكل من أربعني دولة بقيادة الواليات املتحدة األمريكية، قام بهجامت 

جوية منذ مطلع أغسطس لوقف تقدم »داعش« خلفت هي األخرى سقوط ضحايا جدد يف صفوف املدنيني.

تبنى مجلس حقوق اإلنسان، خالل دورة استثنائية يف 1 سبتمرب قرارا، يدين انتهاكات »داعش«، وطالب بإرسال لجنة للتحقيق يف االنتهاكات والتجاوزات التي 

ترتكبها هذه الجامعة. كام طالب املجلس الحكومة العراقية، برئاسة الوزير الجديد حيدر العبادي املعني حديثا، »بتعزيز وحامية حقوق اإلنسان، وإرشاك جميع 

مكونات املجتمع العراقي. وبالفعل يتعني عىل الحكومة الجديدة رفع تحديات عمالقة نظرا لإلرث الثقيل الذي خلفته غياب اإلرادة السياسية يف االستجابة 

ملطالب الطوائف، التي ال زالت تعترب نفسها مبعدة عن السلطة يف بيئة من القمع للمعارضني السياسيني بذريعة مكافحة اإلرهاب.

إعدامات تعسفية إثر محاكمات غير عادلة 
انتظار  يف  اإلحكام  لهذه  تعليق  تبني  ترفض  اإلعدام،  أحكام  من  موقفها  عىل  العراقية  السلطات  بقيت  الدويل،  املدين  للمجتمع  املتكررة  النداءات  رغم 

تؤكد  السلطات  زالت  وما  العقوبة.  هذه  أن إلغاء 

العدالة  نظام  يف  »ضعفا  سيشكل  العقوبة  هذه  إلغاء 

من  بشعة«.  إرهابية  جرائم  يواجه  العراق  ألن  الجنايئ، 

جهته طالب زايد رعد الحسني، املفوض السامي لحقوق 

بتعليق  العراقية  الحكومة  املتحدة،  باألمم  اإلنسان 

نظام  لقصور  »نظرا  بأنه  مرصحاً  اإلعدام  أحكام  تنفيذ 

تكون  أشخاص  إعدام  فإن  العراق  يف  الجنايئ  العدالة 

اإلحساس  تفاقم  إىل  إال  يؤدي  لن  شك  موضع  إدانتهم 

الذي  األمر  السكان،  من  رشائح  لدى  والتهميش  بالظلم 

سوف يكون بدوره أحد العوامل املساعدة التي يستغلها 

املتطرفون لتأجيج العنف«.

عربت كل من بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق )يونامي( 

يف  املتحدة،  باألمم  اإلنسان  لحقوق  السامية  واملفوضية 

أن تقرير عن مخاوفهام بشأن االرتفاع املقلق لإلعدامات منذ 

أعيد العمل بهذه العقوبة يف البالد سنة 2005. ما يزيد من هذه املخاوف أن هذه العقوبات تصدر عن محاكامت تشوبها العديد من الخروقات. ويخلص التقرير 

إىل »أن القضاة توصلوا يف كل القضايا تقريباً إىل إدانة املتهمني والحكم عليهم باإلعدام، باالعتامد حرصاً أو بشكل أسايس عىل دليل االعرتاف املشكوك يف صحته، 

أو شهادة املخرب الرسي.

وبالفعل ميارس التعذيب بشكل منهجي يف البالد، حيث ُيعتقل األشخاُص املوقوفون بسبب مواقفهم السياسية، أو يف إطار مكافحة اإلرهاب. ُيحتجزون يف الرس 

ملدة طويلة يتعرضون خاللها للتعذيب قبل إحالتهم عىل النيابة. كام أن بث »اعرتافات« املتهمني يف قضايا اإلرهاب، من خالل برنامج »يف قبضة العدالة« عىل 

قناة »العراقية« الحكومية، والذي تساهم يف إنتاجه وزارة الداخلية، يعّد مامرسة تنتهك مبدأ »قرينة الرباءة«.

ومن الشائع أن يحاكم املتهمون يف جلسات مغلقة، ال يسمح لهم فيها باختيار محاميهم أو التواصل معهم خارج الجلسات التي تجرى تحت حراسة مشددة. كل 

هذه املامرسات تؤكد عدم احرتام الحق األسايس يف محاكمة عادلة، ما يزيد من احتاملية وقوع أخطاء قضائية تنتهي بإعدامات منهجية.

العراق

برنامج »يف قبضة العدالة« عىل قناة »العراقية« الحكومية
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انتهاكات حقوق اإلنسان في إطار مكافحة اإلرهاب
غالبا ما يتم النطق بأحكام اإلعدام يف العراق استنادا للامدة 4 من قانون مكافحة اإلرهاب رقم 13 لسنة 2005، والتي يحكم باإلعدام مبوجبها كل من ثبت تورطه 

يف أعامل إرهابية. إال أن تعريف هذه التهمة يبقى مبهام وعاما، ويتم اللجوء إليها لقمع املعارضني للحكومة وسياستها والقضاء عليهم. وأكدت العديد من الدول 

خالل االستعراض الدوري الشامل للعراق، الذي عقد خالل شهر أكتوبر الحكومة العراقية، عىل رضورة احرتام حقوق اإلنسان يف جميع الظروف واألحوال مبا فيها 

األزمات، وأن مكافحة اإلرهاب ال ميكنها أن تكون ذريعة النتهاك هذه الحقوق.

العديد من أحكام اإلعدام عىل أساس شهادات رجال  الرئيس السابق،  الهاشمي، نائب  العراقية يف حق طارق  القضائية  وكمثال عىل ذلك أصدرت السلطات 

حاميته املنتزعة تحت التعذيب. إضافة إىل قضية النائب الربملاين عن الرمادي أحمد العلواين املعروفة، الذي صدر يف حقه نهاية نوفمرب 2014 حكم باإلعدام 

بتهمة اإلرهاب.

ممارسة االختفاء القسري
رغم أن السلطات تنفي لجوءها لإلخفاء القرسي بعد سنة 2003، إال أن هذه املامرسة منهجية وعامة يف البالد. ويبقى مصري عرشات اآلالف من املواطنني مجهوال. 

ويساهم عدم االستقرار يف استمرار عمليات التوقيف الجامعية واالعتقاالت التعسفية يف الرس، األمر الذي يشكل أرضية مناسبة ملامرسة اإلخفاء القرسي.

قامت الكرامة بإحصاء وتوثيق العديد من حاالت االختفاء القرسي، ثم رفعتها إىل فريق األمم املتحدة العامل املعني باالختفاء القرسي وإىل اللجنة املعنية 

باالختفاء القرسي يف إطار اإلجراءات العاجلة التي تنص عليها االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي.

اختفى العديد من الضحايا الذين كان ُألقي القبض عليهم خالل االحتالل األمرييك، بعد أن جرى تسلميهم للسلطات العراقية. كام أن املليشيات املوالية للحكومة 

مبا فيها فيلق بدر متورطة يف آالف حاالت االختفاء القرسي يف إفالت تام من العقاب بتواطؤ من السلطات، ما يساهم يف استمرار هذه املامرسة.

وتجدر اإلشارة أن العراق رغم توقيعه عىل االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي يف 30 نوفمرب 2010، ال تزال السلطات تارس مبدأ 

افرتاض وفاة الشخص املختفي منذ أكرث من أربع سنوات، دون القيام بتحقيق جاد، مام يحرم أرس الضحايا من معرفة الحقيقة بشأن مصري أقاربهم املختفني. وال 

يزال توثيق وإدانة حاالت االختفاء القرسي من قبل أرس الضحايا واملدافعني عن حقوق اإلنسان أمرا محفوفا باملخاطر يف ظل مناخ الرعب الذي تعيشه البالد.

ألقي القبض عىل عضو مجلس النواب العراقي أحمد العلواين من قبل قوات األمن يف 28 ديسمرب 2013، احتجز يف الرس وتعرض للتعذيب واتهم باإلرهاب ثم 

صدر يف حقه حكم باإلعدام يف 23 نوفمرب 2014، إثر محاكمة انتفت منها رشوط العدالة.

كان العلواين مشهورا بانتقاده الشديد لسياسة رئيس الوزراء نوري املاليك، وفضحه للفساد املتفيش يف اللجنة االقتصادية التي يرأسها مبجلس النواب، إضافة إىل 

مساندته للمطالب السياسية للمواطنني بدائرته االنتخابية بالرمادي.

عقد العلواين العديد من اللقاءات يف 28 ديسمرب 2013 بهدف الوساطة واملصالحة وتخفيف حدة التوتر باملنطقة،إثر التدخالت العنيفة التي قام بها الجيش 

مبحافظة األنبار لفض االعتصامات التي نظمها األهايل منذ ديسمرب 2012، احتجاجا عىل تهميش الحكومة املركزية للمواطنني السنة، ورغم حصانته الربملانية 

اعتقل يف اليوم التايل من قبل وحدة عسكرية ملكافحة اإلرهاب تابعة لسلطة رئيس الوزراء املاليك مبارشة.

نقل إىل مقر الفرقة الثامنة للجيش العراقي قبل أن يرحل إىل وجهة مجهولة. وهناك تعرض للتعذيب يف الرس إلكراهه عىل التوقيع عىل اعرتافات كاذبة قبل 

عرضه للمرة األوىل عىل القايض. نقل بعد ذلك إىل مركز اعتقال باملنطقة الخرضاء ببغداد تابع لفرقة مكافحة اإلرهاب حيث اليزال معتقال إىل اليوم، دون إمكانية 

لتلقي زيارة أرسته أو محاميه.

انطلقت محاكمته التي شابتها العديد من الخروقات الصارخة يف 27 يناير 2013 أمام املحكمة الجنائية املركزية ببغداد. حرض الجلسة ورأسه مغّطى ويداه 

مقيدتان، وأدين استنادا للامدة 4 من قانون مكافحة اإلرهاب. مل يسمح أبدا ملحاميه حضور جلسات التحقيق، أو التواصل معه إلعداد دفاعه. بل إن هذا األخري 

اعتقل بدوره وجرى التحقيق معه 12 ساعة متتالية لسؤاله عن األسباب التي كانت وراء »دفاعه عن العلواين«.

وحكم عىل العلواين باإلعدام يف 23 نوفمرب، بعد أن أخدت املحكمة باعرتافاته املنتزعة تحت التعذيب كأدلة يف تورطه املزعوم يف قتل أربعة من ضباط مصالح 

األمن ألهداف إرهابية.
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الحكم باإلعدام على النائب البرلماني أحمد العلواني بسبب إدانته لسياسة الحكومة
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العراق

 التصديقات للمتابعة
• بحاالت 	 املعنية  اللجنة  قبل  من  املسائل  قامئة  تبني   :2015 فرباير 

االختفاء القرسي؛

• مارس 2015؛ تبني الوثيقة النهائية لالستعراض الدوري الشامل، تبني 	

مجلس حقوق اإلنسان لقامئة املسائل؛

• التنسيق 	 لجنة  قبل  من  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسة  فحص 

الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحامية حقوق اإلنسان، تقديم 

تقرير بعثة التحقيق ملجلس حقوق اإلنسان؛

• يوليو 2015: فحص من قبل لجنة مناهضة التعذيب؛	

• سبتمرب 2015: فحص من قبل اللجنة املعنية بحاالت االختفاء القرسي؛	

• أكتوبر 2015: استعراض من قبل مجلس حقوق اإلنسان.	

ICCPR CAT ICPPED 

OP ICCPR OPCAT 

 انشغاالتنا
• ارتفاع عدد اإلعدامات الناتجة عن أحكام اإلعدام بعد محاكامت غري عادلة؛	

• اللجوء إىل قانون اإلرهاب بهدف قمع األصوات املعارضة؛	

• الغياب التام الستقاللية القضاء؛	

• املامرسة املنهجية للتعذيب، وبشكل خاص أثناء مراحل التحقيق؛	

• االختفاءات القرسية السابقة والحالية.	

 توصياتنا
• تبني وقف أحكام اإلعدام يف انتظار إلغاء هذه العقوبة نهائيا؛	

• تعديل قانون مكافحة اإلرهاب لتجنب تطبيق أحكامه بشكل واسع، والكف عن اللجوء إليه ضد املعارضني للحكومة وسياساتها؛	

• تعديل القانون املتعلق بالتعذيب والتحقيق يف ادعاءات التعرض للتعذيب؛	

• اتحاد تدابري فورية إلصالح منظومة العدالة بهدف ضامن محاكامت عادلة لكل األشخاص املتابعني؛	

• وضع حد ملامرسة االختفاء القرسي واإلفصاح عن مصري كل املختفني.	
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• مارس 2014: االستعراض الدوري الشامل للعراق ـ تقديم ملوجز أصحاب املصلحة 	

• ديسمرب 2014: مساهمة يف قامئة املسائل استعدادا الستعراض العراق من قبل اللجنة املعنية باالختفاء القرسي	

• ديسمرب 2014: مساهمة استعدادا الستعراض املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان العراق من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق 	

اإلنسان

منشورات
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النكسات يف مجال حقوق اإلنسان والحريات  رغم وعود امللك يف 2011، بإدخال إصالحات دميقراطية، بينها إقامة نظام برملاين، سجلت الكرامة العديد من 

األساسية، فبعد مثاين سنوات عىل قرار توقيف تنفيذ حكم اإلعدام، أُعدم شنقاً 11 شخصا ُأدينوا بجرمية قتل يف 21 ديسمرب 2014، ما يؤكد العودة لتنفيذ عقوبة 

اإلعدام. وقد استنكر املفوض السامي لحقوق اإلنسان هذا اإلجراء، مشريا إىل استحالة » أي نظام قضايئ، مهام كانت قوته، تجنب إصدار أحكام جائرة ال تستند 

إىل أي دليل مادي« . من جهة أخرى، رفض األردن، خالل االستعراض الدوري الشامل الثاين أمام مجلس حقوق اإلنسان عام 2013، عدة توصيات تقدمت بها 

دول تطالبه بإلغاء عقوبة اإلعدام.

عىل الصعيد السيايس، تيز الوضع يف البالد خالل 2014 بقدر كبري من الركود وتكريس الوضع القائم، ومل تفلح اإلصالحات الطفيفة التي ُأدخلت يف تغيري الطبيعة 

االستبدادية للنظام الذي مّكن امللك من االحتفاظ حتى اآلن بصالحيات واسعة. ويف شهر أغسطس، وافق الربملان عىل إدخال تعديلني دستوريني، يخّوالن للملك 

صالحية تعيني رئيس القوات املسلحة و رئيس مصالح االستخبارات العامة.

وملواجهة مسألة ارتفاع عدد الالجئني السوريني )حوايل 600 ألف(، مثة تقارير تشري إىل قيام األردن مبنع آالف الوافدين من الدخول إىل البالد – خاصة الفلسطينيني 

والعراقيني، املوجودين يف سوريا كالجئني- مبا يعد انتهاكا للحق يف عدم إعادة األشخاص قرساً. أما السلطات األردنية فتربر هذه اإلجراءات بضعف قدراتها وشح 

املوارد التي تسمح لها باستقبال املزيد.

تواصلت خالل 2014 معاناة املجتمع املدين األردين بفعل العديد من الترشيعات املقيدة للحريات كقانون مكافحة اإلرهاب، وقانون التجمعات العامة وقانون 

الجمعيات. كام أعرب املدافعون عن حقوق اإلنسان عن استنكارهم لحملة التوقيف وما يتبعها من اعتقاالت تعسفية ومحاكامت جائرة للمعارضني السياسيني 

والصحفيني، وكذا حظر نشاطات جمعيات املجتمع املدين، والقيود املفروضة عىل حرية التعبري.

قمع منهجي يشمل كافة مظاهر االحتجاج تحت ذريعة »مكافحة اإلرهاب«
يف أعقاب موجة املظاهرات املنظمة من أجل احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف 2012-2011، أحالت السلطات العديد من الناشطني عىل املحاكمة 

عىل أساس اتهامات ذات طابع سيايس أو تحت ذريعة »مكافحة اإلرهاب«، مع اإلشارة إىل أن الترشيعات املحلية، املتميزة بشدة قسوتها، تنص عىل مجموعة من 

التهم غالبا ما تستخدم ملقاضاة املتظاهرين السلميني والناشطني الحقوقيني واملعارضني السياسيني، منها عىل سبيل املثال املادة 149 من قانون العقوبات، التي 

تعاقب كل شخص »يشجع عىل تحدي النظام السيايس« و«يرتكب عمال فرديا أو جامعيا من أجل تغيري الهياكل األساسية للمجتمع«.

ويف هذا اإلطار ألقي القبض عىل العديد من املعارضني، خاصة الذين ينتمون إىل جامعة اإلخوان املسلمني، فاعُتقلوا بسبب تعبريهم عن آرائهم. ويف سبتمرب 

وّجهت محكمة أمن الدولة إىل أحد أعضاء الجامعة تهمة »التحريض عىل تحدي النظام« بسبب انتقاده سياسة حكومة بالده إزاء إرسائيل. تحظى هذه املحكمة 

الخاصة، التي تعمل بالتنسيق مع أجهزة االستخبارات املتواجدة يف كل أجهزة الدولة، مبركز محوري داخل الجهاز الذي أنشأته السلطات األردنية لقمع كل صوت 

معارض.

ورغم التعديل السطحي الذي أدخل عىل قانون محكمة أمن الدولة يف يناير 2014، تظل هذه الهيئة القضائية الخاصة تحتفظ بصالحية محاكمة املدنيني، من 

جهة أخرى شهد قانون مكافحة اإلرهاب، التوسيع املفرط يف مجال نفاذه يف يونيو 2014، وأصبح يتضمن تعريفا واسعا وفضفاضا لتهمة اإلرهاب، بحيث يتعرض 

كل شخص،« يتسبب يف إحداث توتر يف العالقات مع بلد آخر« للمالحقة مبوجب هذا القانون الجديد، كام يسمح حاليا هذا التعريف الجديد ألعامل اإلرهاب، 

باملالحقة أمام محكمة أمن الدولة لكل شخص متابع بسبب مامرسته لحقوقه األساسية يف حرية الرأي والتعبري والتجمع السلمي.

التعذيب وسوء المعاملة: استمرار حالة اإلفالت من العقاب
رغم انضامم األردن إىل اتفاقية مناهضة التعذيب، وتبنيه ترشيعات مشجعة - من قبيل إلغاء مصطلح »التعذيب غري القانوين« يف املادة 208 من قانون العقوبات 

يف شهر يناير 2014، ال تزال سالمة األشخاص الجسدية، تتعرض لالنتهاكات. إذ تواصل قوات األمن استخدام القوة املفرطة، خاصة أثناء التجمعات السلمية، عىل 

غرار ما جرى يف مارس املايض، خالل االحتجاجات املنددة بقرار السلطات رفضها طرد السفري اإلرسائييل عقب وفاة قاض فلسطيني أردين قتله الجيش اإلرسائييل، 

فاستخدمت رشطة مكافحة الشغب القوة املفرطة، وتعرض املتظاهرون لرضب مربح، أدى إىل إصابة بعضهم بجروح خطرية.

كام ال يزال القانون األردين يوفر ملرتكبي أعامل التعذيب مناخاً يساعدهم عىل اإلفالت من العقاب، نظرا لتعذر متابعتهم أمام القضاء والتحقيق معهم، إال بطلب 

من املحاكم العسكرية أو الرشطة. أما الشكاوى التي يقدمها الضحايا أمام السلطات القضائية بشأن مزاعم تعرضهم للتعذيب، غالبا يف مرحلة التحقيق من قبل 

املخابرات العامة، فال تلقى أي اهتامم وال يتم التحقيق فيها إال يف حاالت استثنائية.

خالل جلسة االستعراض الدوري الشامل األخري)UPR(، رفض األردن أيضا العديد من التوصيات التي تقدمت بها عدد من الدول للقضاء عىل هذه املامرسة. 

ومن جملة ما رفضته السلطات األردنية، التصديق عىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ورفضها اإلدانة العلنية ألعامل التعذيب وضامن عدم 

إفالت مرتكبيها من العقاب.

األردن
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 التصديقات للمتابعة
• اعتامد قانون انتخايب جديد؛	

• 	 ،CAT نوفمرب 2015: استعراض األردن أمام لجنة مناهضة التعذيب

الفرعية  اللجنة  الوطنية لحقوق اإلنسان أمام  واستعراض املؤسسات 

املعنية باالعتامد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية.

ICCPR CAT ICPPED 
OP ICCPR OPCAT 

 انشغاالتنا
• القيود املفروضة عىل املجتمع املدين ووسائل اإلعالم وعىل املعارضة السياسية عىل أساس قوانني تقيد الحريات تقيداً صارماً؛	

• االعتقال التعسفي، خاصة يف أعقاب محاكامت جائرة أمام محاكم استثنائية مثل محكمة أمن الدولة؛	

• غياب آليات مستقلة للتحقيق يف شكاوى التعذيب واستمرار الحصانة املمنوحة للجناة.	

 توصياتنا
• تكييف اإلطار القانوين، خاصة من خالل تعديل ترشيعاتها ذات الصلة »مبكافحة اإلرهاب« إلنشاء بيئة تحرتم حرية التعبري وتكوين الجمعيات والتجمع 	

السلمي؛

• وضع حد للمضايقات األمنية والقضائية بحق جميع حركات االحتجاج؛	

• إلغاء محكمة أمن الدولة واتخاذ تدابري عاجلة لضامن استقالل السلطة القضائية؛	

• تنفيذ االلتزامات املتمخضة عن اتفاقية مناهضة التعذيب واملصادقة عىل الربوتوكول االختياري لالتفاقية. تفعيل التزامات األردن مبوجب توقيعها عىل 	

اتفاقية مناهضة التعذيب.

األردن
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استمرار انتهاكات حرية التعبير رغم تعهدات األردن أمام األمم المتحدة

لدى استعراضه من قبل املجلس لحقوق اإلنسان يف أكتوبر 2013، وافق األردن عىل تنفيذ 15 توصية تهدف إىل ضامن حرية التعبري، السيام ما يتعلق منها بوسائل اإلعالم 

التقليدية أو عىل االنرتنت.

تثري مرتبة األردن املتأخرة، يف الصف 141 من أصل 180 دولة، يف مجال تصنيف 

من  الكثري   ،2014 يف  حدود  بال  مراسلون  منظمة  أعدته  الذي  الصحافة،  حرية 

التساؤالت حول اإلرادة السياسية للحكومة بشأن احرتام التزاماتها، التي تتعارض 

 2013 يف  االنرتنت  عىل  موقع   300 من  أكرث  أوقفت  التي  اإلعالم  لجنة  قرار  مع 

وتسعة مواقع أخرى يف يونيو 2014، مستندة عىل قانون الصحافة واملطبوعات، 

الذي يفرض من خالل التعديالت التي أدخلت إليه يف عام 2012 رضورة الحصول 

الدولة  إعالمي، مام يشكل وسيلة ضغط تارسها  لكل موقع  إداري  عىل ترخيص 

للسيطرة الكاملة عىل املواد اإلخبارية املتداولة يف وسائل اإلعالم.

باإلضافة إىل ذلك، يجرّم القانون املعتمد كل خطاب ينتقد امللك، أو مؤسسات البالد 

أو السياسة العامة. لقد أصدر فريق العمل املعني باالحتجاز التعسفي يف 2014 

الحيصة،  ثابت عساف، هشام  بأربعة  نشطاء،  الخاص  قراراه رقم )53 / 2013( 

باسم الروابدة وطارق خرض، املتهمني بـ »التحريض عىل النظام السيايس«، بسبب 

توجيههم دعوة للمشاركة يف احتجاجات ضد القيود املفروضة عىل حرية الصحافة. 

وكان فريق األمم املتحدة قد اعترب التهم جد »مبهمة وغري دقيقة«، وأن القوانني 

التي تجرم األعامل التي توصف بأنها »تستفيد من الحريات الدميقراطية والحقوق من أجل املساس مبصالح الدولة« تعد قوانني متعارضة مع القانون الدويل.

حملة من أجل اإلفراج عن ناشطني أردنيني اعتربت األمم املتحدة اعتقالهم تعسفيا
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أول دولة خليجية تعتمد دستوراً وبرملاناً، كانت تعترب الكويت يف ما مىض االستثناء يف املنطقة، وكانت الحقوق املدنية والسياسية أكرث احرتاماً فيها عن دول الخليج 

األخرى. إال أنها سجلت تراجعاً واضحاً يف وضعية حقوق اإلنسان هذه السنة، خصوصاً املتعلقة بحرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية التعبري. يف حني ال تزال 

قضية »البدون« عىل حالها. كام أن سلطات البلد أصبحت تقوم أيضا بسحب الجنسية عن املعارضني، كام هو الحال يف الدول املجاورة كالبحرين واإلمارات، اللتان 

تلجآن منذ 2012 لهذه املامرسة للجم كل أشكال املعارضة السياسية.

ساد هدوء نسبي دام 10 أشهر إثر االنتخابات الربملانية التي جرت يف يوليو 2013. لتندلع من جديد هذه السنة األزمة السياسية التي عمت البالد سنة 2012، 

إثر مراجعة قانون االنتخابات بقرار أمريي. وأمام رفض الربملان يف شهر مايو استجواب رئيس الوزراء بشأن الفساد وسوء اإلدارة، قدم خمسة نواب استقالتهم، 

تنديداً بالجمود السيايس الذي تعيشه البالد، وهي سابقة منذ استقالة النواب الجامعية سنة 1967. بعد االنتخابات الجزئية يف يونيو، جرى استبدال األعضاء 

الخمسة بنواب مؤيدين للحكومة.

ارتفاع حدة قمع الحقوق المرتبطة بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات
ارتفعت حدة قمع الحقوق املرتبطة بحرية التعبري والتجمع وتكوين الجمعيات خالل سنة 2014. واستمرت املضايقات يف حق الناشطني الحقوقيني والصحافيني 

واملدونني واملعارضني السياسيني، بفضل ترسانة من الترشيعات التي تجرم حرية التعبري. وينص القانون املتعلق بأمن الدولة مثاًل عىل عقوبة السجن ثالث سنوات 

لـ »كل من أذاع أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة .... من شأنها اإلرضار باملصالح القومية للبالد«.

اجتاحت البالد خالل شهري يونيو ويوليو موجة مظاهرات، احتجاجاً عىل فساد الحكومة. وألقي القبض عىل النائب السابق مسلم الرباك بتهمة »إهانة السلطة 

القضائية« بسبب انتقاداته لتقاعس العدالة واختالس األموال العمومية من قبل املسؤولني الكبار. لتنطلق االحتجاجات املطالبة باإلفراج عنه، استعملت فيها 

قوات األمن القوة املفرطة ووسائل من قبيل الغازات املسيلة للدموع والقنابل الصوتية واملطاطية. كام قامت قوات الرشطة برضب العديد من املتظاهرين 

واعتقلت خمسني شخصا. ويف 7 يوليو تعرض الناشط الحقوقي فواز العنزي للرضب عىل أيدي رجال القوات الخاصة، وصادروا هاتفه ملسح كل الصور والرشائط 

التي قام بتصويرها خالل املظاهرات، وهددوه باالنتقام منه إن هو استمر يف ذلك.

التدابري  باتخاذ جميع  املعنية  الوزارات  تكليف  املجلس  وقرر  البالد.  األخرية يف  املظاهرات  ملناقشة موضوع  الوزراء  اجتامع ملجلس  يونيو 2014  عقد يف 14 

الكفيلة بضامن توافر رشوط  بـ »باتخاذ جميع اإلجراءات  الداخلية  البالد ومؤسساته وأمنه. وكلف وزارة  باستقرار  التي ترض  الرضورية ملكافحة كل األعامل 

ومتطلبات املواطنة واالنتامء الوطني«. يف حني أنيطت بوزارة الشؤون االجتامعية والعمل مهمة »مواجهة أي مظاهر للخروج عن األهداف التي رسمها القانون 

النفع العام، وتذكريها بدورها كجمعيات تساهم يف توعية املجتمع وبنائه من خالل مامرسة نشاطاتها غري السياسية... واالمتناع عن تشجيع بث  لجمعيات 

الفوىض والتحريض عىل الشغب ...«، وطالب املجلس »وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة القيام بدورها الوطني يف التوعية واإلرشاد، واستنكار جميع مظاهر 

الفوىض والشغب«. إثر هذا القرار، قامت وزارة الداخلية بسحب الجنسية من العديد من املعارضني السياسيني.

وضعت الكويت قيودا عدة عىل حرية التعبري، وصنفتها منظمة مراسلون بال حدود يف املرتبة 91 يف ترتيبها لحرية الصحافة يف العامل. صادق مجلس النواب يف 

18 مايو باإلجامع عىل القانون رقم 37 لسنة 2014 املتعلق بإنشاء هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات لكنها مكلفة أيضا مبراقبة املعلومات التي املتداولة عىل 

مواقع التواصل االجتامعي. وميكن لهذه الهيئة املوافقة أو رفض الرتاخيص دون إبداء لألسباب ودون إمكانية للطعن يف قراراتها. وقامت العديد من املنظامت 

بالتنديد بهذا القانون الذي ينص يف مادته 70 عىل السجن سنتني لكل من قام باإلساءة والتشهري بالغري عن طريق استعامل جهاز أو وسيلة من وسائل االتصال«. 

كام أن هذا القانون يسمح ملقدمي الخدمات »باتخاذ اإلجراءات التقنية الالزمة الستخراج أي محتويات مخالفة للقوانني املرعية يف البالد وكل ما ميس النظام 

العام واآلداب العامة«.

أحالت السلطات هذه السنة أيضا العديد من األشخاص عىل القضاء بسبب تغريداتهم عىل موقع تويرت. وأصدرت املحكمة يف 21 مايو 2014 حكام بالسجن 

سنتني يف حق الصحفي عياد الحريب بتهمة »العيب يف الذات األمريية«، وهي التهمة التي أصبحت مربرا تلجأ إليه السلطات بشكل منتظم لسجن كل املعارضني 

لسياسة الحكومة.

التمييز المنهجي ضد »البدون«
يعترب البدون »مقيمني غري رشعيني«، ويعانون دامئا من التمييز. يقدر عددهم يف البالد بحوايل 120 ألف نسمة ويعيشون يف البالد منذ أجيال، لكن حقوقهم 

السياسية واالجتامعية واالقتصادية تنتهك بشكل دائم. وتستمر الحكومة يف تأكيد أن 34 ألفاً منهم فقط هم من تتوفر فيهم رشوط الحصول عىل الجنسية، 

موضحة أن الباقني يحملون جنسيات أخرى. وصادق الربملان يف مارس 2013 عىل مرشوع قانون يقيض مبنح الجنسية لنحو 4 آالف »أجنبي« يف إشارة إىل فئة 

البدون بالكويت، دون أي تطبيق فعيل لهذا القانون.

خالل شهر نوفمرب 2014 أعلن وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون الجنسية والجوازات واإلقامة، أن كل البدون سيمنحون الجنسية القمرية، ما سيسهل لهم 

الكثري من األمور يف البالد، أبرزها منحهم حق اإلقامة بالكويت والحق يف العمل ومجانية التعليم والعالج. والقى هذا الترصيح تنديدات من منظامت حقوق 

اإلنسان. وحسب السلطات سيرشع العمل بهذا اإلجراء فور فتح سفارة لجزر القمر بالبالد سنة 2015. ويجب اإلشارة إىل أن دولة اإلمارات هي أو من بارش هذه

الكويت
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 التصديقات للمتابعة
• حقوق 	 مجلس  قبل  من  الشامل  الدوري  االستعراض   :2015 يناير 

اإلنسان؛

• الدوري 	 لالستعراض  النهائية  الوثيقة  عىل  املصادقة   :2015 يونيو 

الشامل؛

• املعنية 	 اللجنة  قبل  من  املسائل  قامئة  عىل  املصادقة   :2015 سبتمرب 

بحقوق اإلنسان.

ICCPR CAT ICPPED 
OP ICCPR OPCAT 

 انشغاالتنا
• انتهاك حرية التعبري، خصوصا من خالل املتابعات القضائية املنهجية للنشطاء الحقوقيني والسياسيني والصحفيني واملدونني؛	

• قمع كل التجمعات السلمية واالستعامل املفرط للقوة من قبل مصالح األمن؛	

• التمييز املنهجي ضد البدون؛	

• مامرسة سحب الجنسية كوسيلة لتقييد حرية التعبري، ومعاقبة كل املنتقدين لسياسة الحكومة.	

 توصياتنا
• تعديل الترشيعات التي تجرم كل أشكال االنتقاد، خصوصا »إهانة األمري«، واإلفراج عن كل األشخاص املعتقلني عىل هذا األساس؛	

• الرتخيص للتجمعات السلمية واحرتام القانون الدويل لحقوق اإلنسان املتعلق بالحفاظ عىل األمن؛	

• منح الجنسية الكويتية للبدون، ووضع حد لكل أشكال التمييز ضدهم؛	

• الكف نهائيا عن مامرسة سحب الجنسية كإجراء قمعي ضد كل املعارضني للنظام، وإعادة الجنسية لألشخاص الذين سحبت منهم.	

الكويت

27

سحب الجنسية، وسيلة قمع ضد كل األصوات المعارضة

لجأت السلطات إىل مامرسة سحب الجنسية ألول مرة هذه السنة كوسيلة للقمع خاصة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان واملعارضني السياسيني. وبلغ عدد الذين 

سحبت جنسيتهم 33 شخصا. وبالفعل تنص املادة 13 من قانون الجنسية لسنة 1959 عىل سحبها بقرار من وزير الداخلية »إذا توافرت الدالئل لدى الجهات 

املختصة عىل قيامه بالرتويج ملبادئ من شأنها تقويض النظام االقتصادي أو االجتامعي يف البالد أو عىل انتامئه إىل هيئة سياسية اجنبية«. وال ميكن الطعن إداريا 

أو قضائيا يف قرارات سحب الجنسية ألنه ببساطة ال توجد جهة مختصة للنظر يف قضايا الجنسية.

صدر يف 21 يوليو مرسوم وزاري برقم 185/2014، يقيض بسحب جنسية خمسة مواطنني، ضمنهم أحمد جرب الشمري مالك قناة اليوم وجريدة اليوم، وأصبح 

أوالده األربعة بدون جنسية أيضا. ويف اليوم التايل أغلقت السلطات وسائل اإلعالم املذكورة لقربها من املعارضة، خصوصا أن قانون الصحافة ينص عىل رضورة أن 

يحمل مالك وسيلة اإلعالم الجنسية الكويتية. كام شمل املرسوم كاًل من: الربملاين السابق عبد الله الربغش، وإخوانه نارص وسعد ونورة الربغش. ويف 29 سبتمرب 

سحبت السلطات الجنسية من سعد العجمي املتحدث باسم حركة العمل الشعبي املعارضة إضافة إىل 17 شخصا آخر، استنادا إىل املادة 11 من قانون الجنسية 

التي تنص عىل سحب الجنسية إذا ما كان يحمل جنسية أخرى.

ينتهك سحب الجنسية العديد من مبادئ القانون الدويل، وميثل نوعاً جديداً من أنواع الضغط لقمع كل أشكال املعارضة أو انتقاد الحكومة. وحسب بعض 

املحامني الكويتيني فإن مرسوم يوليو ميثل سابقة يف تاريخ البالد؛ ألنها املرة األوىل تسحب الجنسية من أشخاص يف غياب أي قرار قضايئ.

املامرسة مبنحها للجنسية القمرية ابتداء من سنة 2012. ويتظاهر البدون بشكل دائم منذ ثالث سنوات للمطالبة بالجنسية الكويتية والحق يف الوصول إىل 

الخدمات العمومية، واحتجاجا عىل املامرسات التمييزية التي يعانونها. وكان نائب كويتي قد تقدم يف شهر أبريل مبرشوع قانون يقرتح فيه إيواء األشخاص غري 

محددي الجنسية )البدون( املدانني باإلساءة إىل النظام العام واملشاركة يف تظاهرات، يف معسكر بالصحراء. 

تقوم السلطات بفض املظاهرات السلمية بالعنف منذ 2011. وألقت القبض منذ ذلك الحني عىل املئات ال يزال بعضهم يف السجن إىل اليوم. ويف مظاهرة نظمت 

يف 18 من فرباير تخليدا للذكرى الثالثة النطالق احتجاجات البدون، اعتقلت قوات األمن اثنني من املدافعني عن حقوق البدون؛ عبد الله عطا الله، ويوسف 

الزهريي. ثم اعتقلت بعد ذلك بأيام عبد الحكيم فضيل واتهمته بـ »التحريض عىل التمرد« و«الدعوة لتجمعات غري مرخصة«.
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تواصل يف 2014 الشلل السيايس املزمن الذي تعاين منه البالد منذ ما يناهز عقدا من الزمن. يف شهر مايو، تسبب عدم التوصل إىل اتفاق بني األحزاب السياسية 

إىل إرجاء االنتخابات الرئاسية إىل أجل غري مسمى. ويف شهر نوفمرب قرر الربملان اللبناين تديد والية املجلس النيايب إىل غاية 2017، بذريعة عدم حصول اتفاق 

حول قانون االنتخابات. ودعا مجلس األمن لألمم املتحدة الربملان اللبناين إىل اتخاذ التدابري الالزمة من أجل تنظيم االنتخابات الرئاسية يف أقرب اآلجال.

إىل جانب الركود السيايس، ساهمت تداعيات النزاع بسورّية يف استمرار التوترات وتفاقمها، منها عىل وجه الخصوص ارتفاع عدد الالجئني السوريني يف 2014 

ليتجاوز املليون الجئ، أي ما يعادل حاليا أكرث من ربع عدد السكان املحليني. ويف شهر أكتوبر، اتخذت السلطات قراراً لقي معارضة من قبل الكثري من منظامت 

حقوق اإلنسان، يقيض بإغالق الحدود الربية ملنع وصول الجئني جدد.

وتصاعدت وترية أعامل العنف، خاصة بعد إلقاء القبض يف أغسطس عىل عضو مشتبه يف انتامئه لجبهة النرصة، ما تسبب يف اشتباكات عنيفة مبنطقة عرسال 

شامل رشق البالد بني الجامعات املسلحة التابعة لجبهة النرصة، وقوات الدولة اإلسالمية يف العراق والشام )داعش( والجيش اللبناين. ويف أكتوبر، شهدت طرابلس 

معارك بني الجيش اللبناين وناشطني إسالميني مسلحني، باإلضافة إىل موجة التفجريات االنتحارية الجديدة التي شهدها لبنان يف ظل االنقسامات وتفاقم التوترات 

الطائفية.

وقد ساهم هذا املأزق السيايس يف إعاقة الجهود املبذولة الستكامل مسار العمليات الترشيعية، خاصة يف ما يتعلق بالجهود الرامية إىل تجريم مامرسة التعذيب، 

وإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان تشمل آلية وطنية للوقاية من التعذيب، وإنشاء لجنة لتسليط الضوء عىل مصري املختفني قرساً خالل الحرب األهلية.

العدالة االستثنائية
ما زالت مسألة االعتقال التعسفي تثري قلقاً كبرياً يف لبنان، سواء من حيث اللجوء املبالغ فيه للحبس االحتياطي لفرتات طويلة، أو استخدام املحاكم الخاصة التي 

تصدر قراراتها بعد محاكامت جائرة.

يف 2014، شكلت نسبة حاالت الحبس االحتياطي يف لبنان، أكرث من %60 من عدد السجناء، وبلغت فرتات الحبس أحيانا عدة سنوات، تناهز سبع سنوات بالنسبة 

لألشخاص الذين ُألقي القبض عليهم خالل أحداث نهر البارد يف 2007. ويف هذا السياق، تجيز املادة 108 من قانون اإلجراءات الجنائية الحبس االحتياطي ألجل 

غري محدود، خاصة بالنسبة للجرائم »ضد أمن الدولة«، مثاًل، مبا ينتهك حق املتهم من املحاكمة دون تأخري غري مربر.

كام تجدر اإلشارة إىل أن لبنان ال يزال يستخدم هيئتني قضائيتني استثنائيتني، هام: املجلس العديل واملحكمة العسكرية، املخولتان بصالحية محاكمة املدنيني، رغم 

عدم استقاللية هاتني الهيئتني االستثنائيتني عن السلطة التنفيذية، وافتقارهام إىل ضامنات كافية لحامية حقوق املتهمني.

ميكن بالفعل اعتبار املجلس العديل هيئة سياسية؛ مبا أن إحالة القضايا إليه تخضع لقرار من مجلس الوزراء، باإلضافة إىل أن قراراته نهائية وغري قابلة لالستئناف. 

من جهتها، تثري املحكمة العسكرية مخاوف بالغة، بخاصة أنها تتوىل محاكمة عدد كبري من املدنيني، يف انتهاك واضح لحق املتهمني يف محاكمة أمام محكمة 

مختصة ومستقلة ونزيهة.

كام تجدر اإلشارة إىل العدد الكبري من شهادات املعتقلني حول تعرضهم للتعذيب أثناء الحراسة القضائية أو التحقيق معهم، قصد إجبارهم عىل تقديم اعرتافات، 

دون أن تنظر املحكمة إىل شكواهم، ما يرث الشكوك حول عدالة املحاكمة التي غالبا ما تنتهي بإصدار أحكام تستند فقط إىل االعرتافات املنتزعة من املتهمني 

تحت وطأة التعذيب.

التعذيب في لبنان: »ممارسة واسعة االنتشار« حسب األمم المتحدة
يف أكتوبر عام 2014، أصدرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم املتحدة استنتاجاتها وتوصياتها بشأن التحقيق الذي أجرته حول مسألة التعذيب يف لبنان، 

عقب الشكوى التي تقدمت بها الكرامة يف 2008، لفتت فيها نظر اللجنة إىل االستخدام املنهجي لهذه املامرسة يف لبنان. فبعد توثيقها جملة من االنتهاكات 

الخطرية واملتكررة لحقوق اإلنسان من قبل األجهزة األمنية اللبنانية، وتسجيلها اللجوء املنهجي إىل مامرسة التعذيب غداة أزمة نهر البارد يف منتصف 2007، 

وجهت الكرامة طلبا إىل لجنة مناهضة التعذيب تلتمس منها النظر إىل الوضع السائد يف لبنان مبوجب املادة 20 من االتفاقية. وقد استندت األمم املتحدة لدى 

صياغة مالحظاتها إىل املعلومات التي قدمتها الكرامة إىل خرباء األمم املتحدة، وكذلك إىل ما حصلوا عليه من معلومات خالل زيارتهم للبالد يف أبريل 2013، حيث 

اجتمعوا مبمثيل الحكومة واألجهزة األمنية، وكذا ممثيل العديد من املنظامت غري الحكومية، باإلضافة إىل عدد من ضحايا التعذيب، سيام أثناء زيارة الخرباء إىل 

20 مراكز احتجاز.

ويف ختام التحقيق، خلصت اللجنة إىل أن التعذيب »ميارس بشكل واسع ويستخدم بشكل متكرر« من أجل »التحقيق« و »الحصول عىل اعرتافات الستخدامها يف 

اإلجراءات الجنائية«، وبذلك قدم الخرباء ما ال يقل عن 34 توصية، ملساعدة السلطات عىل رسم خطة إلدخال اإلصالحات كفيلة بالقضاء عىل مامرسة التعذيب. 

وقد حّثت اللجنة السلطات عىل وجه التحديد، عىل تأكيد رضورة حظر التعذيب حظرا مطلقا، من خالل تجريم هذه املامرسة قضائيا ووضع ضامنات قانونية 

لهذا الغرض. كام دعت األمم املتحدة  إىل إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب وإرشاك املنظامت غري الحكومية يف أنشطة التفتيش يف السجون.

لبنان
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يف أغسطس 2014، اعتمد فريق العمل املعني باالحتجاز التعسفي قراره )رقم 48/2014( املتعلق باملواطنني اللبنانيني؛ طارق مصطفى مرعي، وعبد الكريم 

مصطفى، الذينُ حِكم عليهام يف 6 أغسطس 2013، بـ 15 سنة سجنا خالل جلسة شابتها الكثري من االنتهاكات اإلجرائية، كام اعترب الفريق األممي أن حرمانهام من 

الحرية يعد إجراء »تعسفيا«، ودعا إىل إطالق رساحهام فورا.

طارق  عىل  القبض  العسكرية  املخابرات  جهاز  ألقى  وقد 

 2008 أكتوبر  يف  مصطفى  الكريم  وعبد  مرعي  مصطفى 

كام  توقيفهام،  بأسباب  إبالغهام  ودون  قضايئ  أمر  دون 

تعرض الضحيتان خالل الشهرين األولني من االحتجاز الرسي 

للتعذيب الشديد قصد إجبارهام عىل االعرتاف »باملشاركة يف 

أعامل إرهابية« مزعومة. ومن جملة ما تعرضا له الضحيتان، 

مع  واليدين،  القدمني  مقيدّي  وتعليقهام،  املربح  الرضب 

والرضب  الكهربايئ  للصعق  ذاته  الوقت  يف  إخضاعهام 

رهن  وضعهام  ثم  جسديهام،  أجزاء  جميع  عىل  بالهراوات 

الحبس االحتياطي ألكرث من أربع سنوات قبل مثولهام ألول 

مرة أمام مجلس العدل. وبعد محاكمة تفتقر إىل مواصفات 

املحاكمة العادلة، ُحِكم عليهام يف األخري يف 6 أغسطس 2013 

بعقوبة 15 سنة سجناً، يف غياب أي دليل مادي يثبت التهم 

املوجهة إليهام، بل فقط استنادا إىل اعرتافات انتزعت منهام أثناء احتجازهام الرسي تحت وطأة التعذيب.

وقد اعترب فريق العمل احتجاز الضحيتني إجراًء »تعسفيا نظرا الفتقاره إىل األساس القانوين، وإجبار املتهمني عىل اإلدالء باعرتافات تحت التعذيب يف انتهاك 

مبادئ القانون الدويل«. كام ذكر فريق العمل أن غياب تحقيق محايد يشكل انتهاكا التفاقية مناهضة التعذيب، خاصة عندما توجد أسباب معقولة لالعتقاد 

بأن أعامل تعذيب قد ارتكبت النتزاع اعرتافات.

ولذلك دعا خرباء األمم املتحدة الحكومة اللبنانية إىل اإلفراج فورا عن مرعي واملصطفى، مع التأكيد عىل رضورة التزام لبنان باملالحقة القضائية للمسؤولني عن 

حاالت االعتقال الرسي والتعذيب، ومحاكمتهم ومعاقبتهم.

األمم المتحدة تدعو إلطالق سراح مواطنين لبنانيين معتقلين تعسفيا منذ 6 سنوات

لبنان

 التصديقات للمتابعة
• االنتخابات الرئاسية؛	

• اعتامد القوانني املتعلقة بتعزيز وحامية حقوق اإلنسان، خاصة القانون 	

الخاص بتجريم التعذيب وإنشاء آلية وطنية وقائية ضد التعذيب؛

• نوفمرب عام 2015: االستعراض الدوري الشامل للبنان.	

ICCPR CAT ICPPED 
OP ICCPR OPCAT 

 انشغاالتنا
• املدة املفرطة لحالة الحجز والحبس االحتياطي يف القضايا الجنائية وبطء سري النظام القضايئ القايس يف تعامله مع حاالت معينة؛	

• املحاكامت الجائرة أمام الهيئات القضائية االستثنائية: املجلس العديل واملحكمة العسكرية؛	

• االنتهاكات الجسيمة واملتكررة التي ارتكبتها أجهزة األمن واالنتشار الواسع لحالة اإلفالت من العقاب الذي يشجع عىل مامرسة التعذيب.	

 توصياتنا
• إلغاء املحاكم الخاصة؛	

• وضع حد ملامرسة التعذيب بشكل نهايئ، ومكافحة اإلفالت من العقاب ملرتكبي هذه الجرمية؛	

• تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب، واإلرساع يف تقديم التقارير الواجب تقدميها إىل هيئات املعاهدات يف أقرب وقت ممكن.	
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شهدت ليبيا عام 2014 توترات خطرية، عىل الصعيدين السيايس واألمني عىل حد سواء، فبعد االنتقادات شديدة اللهجة التي وجهها جزء من الطبقة السياسية 

يف فرباير للمؤتر الوطني العام )GNC( –السلطة الترشيعية الليبية املنتخبة ملدة عامني– والتظاهرات املناوئة التي نظمت يف عدة مدن للمطالبة باالستقالة 

الفورية لهذا املجلس، أعلن املؤتر الوطني العام، املنتهية واليته، عن تشكيل لجنة مكّونة من 15 عضوا مكلفني بوضع »خارطة طريق« لفرتة انتقالية جديدة 

مدتها 18 شهرا والتحضري النتخاب املجلس الجديد.

وقد جرى انتخاب الربملان الجديد يف يونيو/ حزيران يف ظل مناخ أمني متدهور، تيز بحادث اغتيال يف بنغازي ذهبت ضحيته ناشطة حقوق اإلنسان سلوى 

بوقعيقيص، كام تعذر تنظيم العملية االنتخابية يف بعض مدن البالد، فضال عن تدين نسبة املشاركة مقارنة باالنتخابات السابقة، إذ مل تتعّد نسبة ٪18 فقط من 

الناخبني.

وبعد اتخاذ املجلس الجديد املنتخب قرار عقد اجتامعه األول يف مدينة طربق، مخالفاً بذلك اإلجراء الدستوري املعمول به يف عملية تسليم السلطة بينه وبني 

املؤتر الوطني العام، شّب نزاع بني الهيئتني املنتخبتني، ما استوجب إحالة هذا النزاع عىل املحكمة الدستورية، التي أبطلت الربملان الجديد يف نوفمرب، ورغم ذلك 

واصل هذا املجلس عقد جلساته بحضور بعض أعضائه يف مدينة طربق، حيث شكل حكومة ليس لها أي وجود فعيل عىل أرض الواقع، يف حني ُشّكلت حكومة 

أخرى يف طرابلس بدعم من املؤتر الوطني العام GNC. وبذلك شهدت ليبيا بروز برملانني وحكومتني يف آن واحد، يف الوقت الذي تر فيه البالد بظروف استثنائية 

وانقسامات خطرية تهدد استقراره، وهي يف أمس الحاجة إىل وجود دولة ذات سيادة فعلية.

من جهته أعلن الجرنال املتقاعد خليفة حفرت، الذي نّصب نفسه قائدا لألركان بعد أن ضم إىل صفوفه جزءاً من قوات الجيش وتشكيله ميليشيا خاصة به، عشية 

انتخابات مايو، عن بدء حملة عسكرية »من أجل الكرامة« تهدف إىل »تطهري مهد الثورة من اإلرهابيني«. وقد تيزت هذه الحملة بالعديد من االنتهاكات ضد 

املدنيني، منها إعدام البعض دون محاكمة بعد تعرضهم للتعذيب، خاصة يف بلديت األبيار واملرج، إىل جانب سقوط بعض الضحايا من املدنيني يف بنغازي عقب 

قصف القوات الجوية التابعة للجرنال حفرت املتمركزة بطربق لبعض األحياء السكنية.

ويف بداية هذه السنة، اندلعت أعامل قتالية بني امليليشيات والجامعات املسلحة، من أجل السيطرة عىل بعض النقاط اإلسرتاتيجية مثل املطارات ومحطات 

النفط. ويف شهر يوليو، أسفر القتال من أجل السيطرة عىل مطار طرابلس عن مقتل 47 شخصاً وإصابة 120 جريحاً يف أقل من أسبوع، 

ويستمر تصاعد العنف بدعم من بعض الدول مثل اإلمارات العربية املتحدة ومرص، التي شاركت يف عمليات قصف شنه حفرت ضد خصومه. ويستمر القتال يف 

ظل تجاهل تام للحقوق األساسية، بحيثُ يسَتهَدف املدنيون، وتدمر املنازل وتجرب العائالت عىل النزوح قرساً بعيداً عن مساكنها، فضال عن تعرض البعض منهم 

لالختطاف والتعذيب أو اإلعدام عىل أساس انتامءاتهم القبلية أو السياسية.

حاالت االختفاء القسري والتعذيب واإلعدام خارج نطاق القضاء
القائم بني القوى املختلفة وانعدام األمن، تكاد مامرسة االختفاء القرسي تتّحول إىل عملية منهجية واسعة االنتشار، مثلام يشهد عىل ذلك  يف خضم الرصاع 

اختطاف عرشات األشخاص عىل أيدي جامعات مسلحة خالل هذه السنة فقط، ويجري ذلك يف شوارع املدن وعند نقاط التفتيش قبل اقتياد املختطفني إىل مراكز 

اعتقال، حيث ُيحتجزون غالبا يف ظروف مزرية إضافة إىل تعرضهم للتعذيب.

يف حزيران 2014، وثقت الكرامة عدة حاالت ألشخاص اختطفوا من قبل قوات الجرنال حفرت، بسبب أصولهم التي تعود إىل مدينة درنة، املعروفة بعدائها لقوى 

حفرت. وقد أفاد السيدان الدريب والباليل عقب إطالق رساحهام أنهام اعتقال يف ظروف غري إنسانية، ونجيا من اإلعدام فقط بسبب تقدمهام يف العمر، وأكدا أنهام 

سمعا رصاخ سجناء آخرين أثناء تعذيبهم، والحظا عالمات تعذيب بادية عىل أجساد زمالئهم السجناء. 

وقد ُسّجلت العديد من حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء واملوت تحت التعذيب يف إطار »عملية الكرامة«، كام ُعرث عىل عرشات الجثث تحمل آثار تعذيب 

بعد اختطافهم من قبل القوات املوالية للجرنال حفرت، مثال عىل ذلك، طارق الدريس الذي عرث عىل جثته مشوهة يف اليوم التايل من اختفائه، عقب إلقائه خطاباً 

مناوئاً لـ«عملية الكرامة«، وقد كشف ترشيح الجثة أن الوفاة ناجمة عن عملية التعذيب.

من ناحية أخرى، ألقي القبض عىل الكثري من األشخاص، الذين اتهموا بدعم نظام القذايف، أو تعرضوا لالختطاف من قبل جامعات مقربة من املجلس االستشاري 

الثوري بنغازي، وهو تحالف يتكّون من الجامعات املسلحة ضد قوات الجرنال حفرت، حيث ال يزال هؤالء يف عداد املفقودين، علام أنه يوجد أكرث من مائة شخص 

مفقود يف هذه املدينة وحدها، األمر الذي يعد مبثابة معاملة الإنسانية بحق أرسهم التي ال تزال تجهل مصريهم.

ليبيا

30
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يف دورتها الـ111 املنعقدة يف يوليو 2014، أصدرت لجنة حقوق اإلنسان التي تلقت شكوى من الكرامة تخص اختفاء عبد الحميد الداقل، قراراً اعتربت فيه أن 

اختفاء السيد الداقل يتضمن سلسلة من االنتهاكات املرتكبة من قبل ليبيا اللتزاماتها الدولية. وقد ارتكبت، عىل مدار عقود من الزمن، انتهاكات منهجية لحقوق 

اإلنسان يف ليبيا يف ظل إفالت تام من العقاب. يف عهد معمر القذايف، كانت االعتقاالت التعسفية والتعذيب واالختفاء القرسي مامرسات شائعة تستهدف قمع 

املعارضة وإسكات كل األصوات املنتقدة.

بعد القبض عليه يف 26 كانون الثاين 1989 من قبل عنارص من األمن الداخيل الليبي يف فم ملغات بالقرب من ترهونة، اقتيد عبد الحميد الداقل، وهو طيار سابق 

يف الجيش الليبي، إىل جهة مجهولة رفقة ثالثة أشخاص آخرين كانوا بصحبته حني إلقاء القبض عليه.

ومل تتمكن أرسته من معرفة مصريه وما إذا كان ال يزال عىل قيد الحياة، إال بعد مرور ست سنوات، أي يف 1995، عندما أطلق رساح أحد زمالئه السجناء، لتعلم 

حينذاك أنه محتجز يف سجن أبو سليم، لكن مل يسمح ألفراد أرسته بزيارته باعتبار أن السلطات مل تعرتف يوما باعتقالها السيد الداقل. 

ويف 2008، أي بعد ميض 19 عاما من اختطافه، أبلغ عنارص من األمن الداخيل عائلته بخرب وفاته عرب تسليمهم شهادة وفاة مسجلة يف 23 يونيو 1996، املصادف 

لتاريخ مأساة سجن أبو سليم، إحدى أكرب املجازر بحق السجناء يف التاريخ املعارص، والتي ذهب ضحيتها أكرث من 1200 معتقل. 

وال تزال أرسة عبد الحميد الداقل إىل يومنا تشك يف صحة تاريخ الوفاة وظروفها، معتربة أن أحداث أبو سليم قد تكون ذريعة استخدمتها السلطات لتربير الكثري 

من الوفيات الغامضة، خاصة ضحايا التعذيب واإلعدام خارج نطاق القضاء.

واعترب خرباء األمم املتحدة أن االختفاء القرسي الذي كان ضحيته عبد الحميد الداقل يشكل انتهاكا من قبل الدولة الطرف للعديد من الحقوق األساسية املنصوص 

عليها يف العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، الذي صادقت عليه ليبيا يف مايو 1970، وخصوصا الحق يف الحياة والحرية، والحق يف عدم التعرض 

للتعذيب.

ودعت لجنة حقوق اإلنسان باألمم املتحدة السلطات الليبية إىل »إجراء تحقيق شامل ونزيه وفوري يف اختفاء وموت عبد الحميد الداقل، وإبالغ أرسته مبعلومات 

مفصلة عن نتائج التحقيق، وتسليم رفاته ألرسته، ومتابعة ومقاضاة ومعاقبة املسؤولني عن االنتهاكات واتخاذ جميع التدابري املمكنة لضامن عدم تكرار انتهاكات 

مامثلة«.

وسبق أن قدمت الكرامة عدة شكاوى فردية إىل لجنة حقوق اإلنسان ابتداء من سنة 2007 ذات الصلة باالنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان يف ليبيا، صدر بشأنها 

جميعا قرارات إيجابية لصالح الضحايا أو أرسهم.

ويف هذا الصدد تعرب الكرامة عن بالغ أسفها الستمرار وقوع مثل هذه االنتهاكات يف البالد، عىل الرغم من اآلمال املتولدة عن الثورة يف التخلص النهايئ من 

املامرسات السائدة يف العهد البائد، كام تبدي الكرامة انشغالها لعدم اهتامم السلطات الجديدة بقرارات لجنة األمم املتحدة، وتحث الكرامة الدولة الطرف عىل 

تحمل مسؤوليتها واتخاذ تدابري ملموسة لتنفيذها عىل نحو فعال، وفقاً اللتزاماتها الدولية.. 

األمم المتحدة تدعو ليبيا للتحقيق في وفاة عبد الحميد الداقل ومقاضاة الجناة

31

الهجمات ضد المدنيين والتهجير القسري
تيزت سنة 2014 بأحداث دموية غري مسبوقة 

خسائر  يف  تسببت  العارمة  الفوىض  من  وحالة 

االشتباكات  عن  الناجمة  تحىص  ال  برشية 

لعرشات  جامعي  نزوح  جانب  إىل  املسلحة، 

الذي  الهجوم  تسبب  وقد  السكان.  من  اآلالف 

شنته ميليشيات الجرنال حفرت يف أكتوبر الستعادة 

من  أكرث  سقوط  يف  بنغازي،  عىل  السيطرة 

الدعم  لبعثة  وفقا  شهر،  من  أقل  يف  قتياًل   450

.)UNSMIL( التابعة لألمم املتحدة يف ليبيا

املدين  املجتمع  منظامت  أفادت  جهتها  من 

من  املقاتلني  تستهدف  مل  امليليشيات  هذه  أن 

بل  فحسب،  املتناحرة  املسلحة  الجامعات 

تعرضت أيضا للمدنيني، من جملة ذلك، قيامها 

بحرق املنازل وتدمريها، ما أجرب العديد من األرس عىل النزوح قرسا. كام أشارت بعثة الدعم التابعة لألمم املتحدة يف ليبيا إىل حصيلة كارثية مثرية للقلق بشأن 

نزوح 120 ألفا يف منطقة نفوسة، و 90 ألفاً يف بنغازي، و 100 ألف يف طرابلس.

ليبيا

آثار القصف عىل منطقة سكنية مبدينة بنغازي
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• سبتمرب 2014: االستعراض الدوري الشامل لليبيا ـ تقديم ملوجز أصحاب املصلحة.	

منشورات
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ليبيا

 التصديقات للمتابعة
• مختلف 	 بني  للرصاع  السلمي  والحل  واألمني  السيايس  الوضع  تطور 

األطراف؛

• شهر مايو 2015: املراجعة الدورية الشاملة )الدورة الثانية(.	

ICCPR CAT ICPPED 
OP ICCPR OPCAT 

 انشغاالتنا
• استمرار عدم االستقرار السيايس وانعدام آفاق تحسني الوضع عىل املدى القريب؛	

• - عمليات االختطاف وحاالت االختفاء القرسي أو اإلعدام بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء، املامرسة الروتينية للتعذيب واالحتجاز الرسي، خاصة 	

من قبل جهات فاعلة مسلحة غري حكومية؛

• - التهجري القرسي للسكان.	

 توصياتنا
• الحرص عىل امتثال جميع أطراف النزاع، ملبادئ القانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان الدولية واالمتناع عن أي مساس باملدنيني؛	

• - التحقيق يف االنتهاكات املرتكبة وتقديم املسؤولني عنها إىل العدالة؛	

• - تنفيذ قرارات لجنة حقوق اإلنسان.	
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شهدت موريتانيا، منذ استقاللها سنة 1960، سلسلة من االنقالبات، وتعاقبت عدة قيادات عىل سدة الحكم، تارة أنظمة عسكرية وتارة أخرى مدنية، العامل 

املشرتك بينها االستبداد. ومع انتخابات 2007 التي أدت إىل فوز سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، عرفت البالد أول رئيس منتخب دميقراطيا، غري أن ذلك مل يدم 

طويال بعد تنحيته يف واليته األوىل عن طريق انقالب عسكري يف 6 أغسطس 2008 عىل يد محمد ولد عبد العزيز، الذي استوىل عىل السلطة التي أضفى عليها 

الرشعية يف 19 يوليو 2009 من خالل تنظيم انتخابات طعنت يف نزاهتها، وانتقدتها معظم أحزاب املعارضة. ثم أعيد انتخاب محمد ولد عبد العزيز يف 21 يونيو 

2014 لوالية ثانية بنسبة تتجاوز ٪80 من األصوات، يف ظل وضع سيايس متوتر، بعد أن قاطعت عدة أحزاب هذا الحدث بسبب افتقاره للرشوط الرضورية التي 

تضمن عملية انتخابية حرة وشفافة ودميقراطية، كام أعربت هذه األحزاب املقاطعة عن إدانتها ما وصفته بـ«املهزلة االنتخابية«. ومن ثم بات من الرضوري 

األخذ يف االعتبار الوضع السيايس املتوتر عند النظر إىل مسألة وضعية حقوق اإلنسان يف موريتانيا. 

الوضعية المتردية لحرية التعبير وإنشاء الجمعيات
تكفل املادة 10 من الدستور املوريتاين الكثري من الحقوق األساسية، منها حرية التعبري وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع، لكن عىل الرغم من هذه 

الضامنات املنصوص عليها دستوريا، إال أن هذه الحقوق األساسية املكفولة يف جميع األنظمة الدميقراطية، تتعرض يف الكثري من األحيان النتهاكات شتى من قبل 

السلطة التنفيذية. منها مواصلة السلطات املوريتانية حملتها الشاملة من املضايقات والقمع ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان لتكميم أفواههم، ومعاقبة عىل 

أنشطتهم السلمية. ويتعرض الحقوقيون والنشطاء السياسيون خالل املسريات واملظاهرات، لعمليات ترهيب وحمالت قمعية عرب التوقيف واالعتقاالت، فضال 

عن أحكام السجن بهدف منع أنشطتهم.

ظروف اعتقال مزرية ومثيرة للقلق
يف أعقاب املالحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب املقدمة أثناء الدورة الـ50 التي نظرت يف االستعراض األويل ملوريتانيا، ُمِنحت الدولة الطرف مهلة سنة 

لتقديم املعلومات الرضورية الخاصة بعملية تنفيذ التوصيات ذات الصلة بتعزيز الضامنات القانونية، خاصة ما يتعلق منها باملعتقلني وظروف االحتجاز. ونظرا 

لعدم استجابة الحكومة املوريتانية، جدد املقرر األممي طلبه ملتابعة توصيات ومالحظات اللجنة يف 7 يوليو / توز 2014، كام ذّكر املقرر بأنه ال يزال يشعر 

بالقلق إزاء ظروف االحتجاز يف البالد، التي وصفت بأنها ال تحرتم الضامنات الدولية بسبب انعدام املعايري املعمول بها يف مجال توفري النظافة والتهوية واإلنارة 

ونوعية الفراش، فضال عن التغذية والرعاية الطبية.

وتعد قضية اكتظاظ السجون مشكلة خطرية، إذ أعربت اللجنة عن قلقها بشأن العديد من حاالت املرض وسط السجناء، وحاالت الوفيات أثناء الحجز، منها 

عىل سبيل املثال الحالة التي وثقتها الكرامة املتعلقة مبعروف ولد الهبة، البالغ من العمر 33، الذي تويف يف 12 مايو2014 يف قاعدة صالح الدين العسكرية اثناء 

اعتقاله الرسي الذي يدوم منذ عام 2011. ورغم غموض ظروف وفاته، مثة مخاوف أن تعود أسباب الوفاة إىل ظروف االحتجاز املرتدية وغياب الرعاية الطبية 

املالمئة، أو إىل مخلفات التعذيب وسوء املعاملة التي تعرض لها الضحية عقب إلقاء القبض عليه يف 2007.

إلغاء ممارسة الرق: معركة لم تنتِه
ال يزال ميارُس الرق يف موريتانيا، رغم إلغائه يف عام 1981، ورغم قانون 3 سبتمرب 2007 الذي يعاقب عىل هذه املامرسة بالسجن ملدة تصل إىل 10 سنوات. أما 

منتقدو قانون 2007 فيعتربونه غري كاف لوضع حد ملامرسة الرق. ويؤكدون أن هذا القانون نادراً ما يطبق ضد ماليك العبيد الذين ال يزالون يتمتعون بالحصانة 

التامة واإلفالت من العقاب، نتيجة عدم قدرة الضحايا عىل تشكيل أنفسهم كطرف مدين يسمح لهم بالحصول عىل سبل اإلنصاف. وما يؤكد هذا الوضع أنه منذ 

اعتامد هذا القانون، مل يسجل إال حكم واحد فقط، صادر يف نوفمرب /ترشين الثاين 2011. ويف ديسمرب 2013، أعلن رئيس الدولة واملجلس األعىل للقضاء إنشاء 

محكمة خاصة للنظر يف قضايا الرق، غري أن هذه الهيئة القضائية مل تبارش عملها الفعيل إىل يومنا هذا.

عقوبة اإلعدام
رغم القرار الصادر يف 2007 القايض بالوقف املؤقت لتنفيذ عقوبة اإلعدام ، ال يزال قانون العقوبات ينص عىل هذه العقوبة، كام ال تزال املحاكم املوريتانية، 

تصدر أحكاما باإلعدام ال تستثني حتى القارصين.

يف 24 ديسمرب 2014، أصدرت املحكمة الجنائية يف نواذيبو أول حكم باإلعدام منذ استقالل البالد يف عام 1960، يف شاب موريتاين بتهمة الردة، وهو ما أنكره 

املتهم أثناء محاكمته يف جو متوتر للغاية، ميزه ضغط قوي من الرأي العام.

33

موريتانيا
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موريتانيا

اعتقال بيرام داه عبيد، الشخصية البارزة في مجال مكافحة الرق

 التصديقات للمتابعة
• ملناهضة 	 االختياري  الربوتوكول  مبوجب  وطنية  وقائية  آلية  وضع 

التعذيب )املقررة مبدئياً يف 2 نوفمرب 2013(؛

• )املقرر 	 القرسي  االختفاء  مناهضة  لجنة  إىل  األويل  التقرير  تقديم 

مبدئياً يف شهر نوفمرب 2014(.

• شهر نوفمرب 2015: املراجعة الدورية الشاملة )الدورة الثانية(.	

ICCPR CAT ICPPED 
OP ICCPR OPCAT 

 انشغاالتنا
• استمرار املضايقات وحمالت الرتهيب من قبل السلطات املوريتانية ضد نشطاء حقوق اإلنسان؛	

• - عدم تنفيذ قانون مكافحة الرق الصادر يف عام 2007؛	

• - ظروف االحتجاز البعيدة كل البعد عن الضامنات التي يكفلها القانون الدويل.	

 توصياتنا
• وضع حد لحمالت الرتهيب واملضايقات و التي يتعرض لها املدافعون عن حقوق اإلنسان 	

• - تنفيذ قانون مكافحة الرق، للقضاء نهائيا عىل هذه املامرسة؛	

• - احرتام القانون الدويل واحرتام مجموعة قواعد الحد الدنيا الواجب توفرها لدى معاملة السجناء، التي اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة األول ملنع الجرمية 	

ومعاملة املنحرفني يف جنيف يف 1955؛

• - تنفيذ املالحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب التي اعتمدت يف الدورة الـ50 )31-06 مايو 2013(.	

الناشط يف مجال مكافحة الرق، بريام ولد داه عبيد

رفقة  عبيد  داه  ولد  بريام  عىل  القبض  ألقي   ،2014 عام  الثاين  ترشين   11 يف 

مجموعة من النشطاء اآلخرين، أثناء مشاركته يف مظاهرة تعرف باسم »قافلة 

لدى  الوعي  مستوى  لرفع  البالد  أرجاء  تجوب  والتي  الرق«،  إلغاء  أجل  من 

السكان بشأن هذه القضية.

يعترب بريام ولد داه عبيد من أبرز رموز مكافحة الرق يف موريتانيا، بصفته رئيس 

ومؤسس منظمة مبادرة انبعاث الحركة االنعتاقية )IRA( ، وهي منظمة غري 

حكومية تعني مبكافحة الرق تأسست يف عام 2008 . 

بعد القبض عليه واحتجازه يف مقر الدرك، تم عرضه عىل املدعي العام الذي أمر 

بحبسه يف سجن روسو بتهمة »املشاركة يف مظاهرة غري مرخص لها«، و«اإلخالل 

للقلق أن هذه ليست  العام« و »مقاومة قوات الرشطة«. وما يدعو  بالنظام 

هذا  ويف  السلطات.  قبل  من  انتقامية  لعملية  فيها  يتعرض  التي  األوىل  املرة 

السياق وجهت الكرامة يف 1 ديسمرب نداًء عاجال إىل مقرر األمم املتحدة الخاص 

املعني بحالة حقوق اإلنسان، تلتمس منه حث السلطات املعنية عىل إطالق 

رساحه فورا.
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عرب املغرب، الدولة العضو يف مجلس حقوق اإلنسان، عن نية سياسية يف تقديم حلول فعلية للمشاكل املتعددة املتعلقة بتفعيل الحريات األساسية املضمونة يف 

دستور سنة 2011، معربا يف نفس اآلن عن وعيه باملجهودات الكبرية الواجب القيام بها لالمتثال كلياً اللتزاماته الدولية.

واجه املغرب كغريه من دول الجوار موجة احتجاجات، أدت إىل إصالح دستوري يف يوليو 2011، استجاب جزئيا ملطالب حركة 20 فرباير، لكن املجتمع املدين 

مازال يطالب باملزيد من اإلصالحات االجتامعية والسياسية.

نوهت املفوضة السامية لحقوق اإلنسان نايف بيالي خالل زيارتها للمغرب يف مايو 2014 بالتقدم الذي أحرزته السلطات املغربية يف مجال حقوق اإلنسان، 

والحظت يف نفس اآلن أن اإلصالحات الدستورية ما زالت نظرية ومل يتم تفعيلها بعُد. كام تأسفت لقمع االحتجاجات السلمية والرقابة التي تارسها السلطات 

عىل عدد من الصحفيني واملدونني ›› يف بلٍد يحرتم عموما حرية التعبري‹‹.

الكرامة من جهتها قلقة لقضية العديد من األشخاص اعتقلوا تعسفيا منذ 2003، وباالنتهاكات والتجاوزات األخرى املرتكبة يف إطار مكافحة اإلرهاب، إضافة إىل 

غياب اإلرادة السياسية للقضاء عىل اإلفالت من العقاب بالنسبة للمتورطني يف أعامل التعذيب.

يعترب توقيع املغرب يف 24 نوفمرب 2014 عىل الربتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب خطوة إيجابية وهامة يف إطار مكافحة اإلفالت من العقاب، لكن 

يجب عىل السلطات املغربية إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب تتمتع باالستقاللية الكافية املنصوص عليها يف الربوتوكول.

عربت السلطات خالل هذه السنة أيضا عن نيتها يف تسوية وضعية العديد من املقيمني غري الرشعيني القادمني من أفريقيا جنوب الصحراء. لكن التدابري املتخذة 

اعُتربت غري كافية من قبل بعض املنظامت غري الحكومية املنتقدة لسياسة الهجرة يف املغرب.

االحتجاز التعسفي:
ما زالت الكرامة منشغلة باستمرار احتجاز املئات من األشخاص، اعتقلوا بذريعة مكافحة اإلرهاب ابتداء من سنة 2003 بعد هجامت الدار البيضاء، وصدرت يف 

حقهم أحكام ثقيلة بالسجن إثر محاكامت غري عادلة.

انتهكت العديد من األحكام الصادرة عن الهيئات القضائية املغربية معايري املحاكامت العادلة، واستندت يف الغالب عىل االعرتافات املنتزعة تحت التعذيب فقط. 

ورغم توصيات الهيئات األممية، مل تتخذ السلطات أية تدابري لطي هذا امللف بإطالق رساح كل األشخاص املحرومني تعسفياً من حريتهم.

رفعت الكرامة الكثري من الحاالت الخاصة بأشخاص سجنوا إثر محاكامت غري عادلة إىل فريق األمم املتحدة العامل املعني باالحتجاز التعسفي. وأصدر هذا األخري 

العديد من القرارات، التي تؤكد الطابع التعسفي لحرمان هؤالء الضحايا من حريتهم.

ففي يناير 2014، طالب الفريق األممي بوضع حد العتقال مصطفى الحسناوي وعيل أعراس. كام طالب يف السابق باإلفراج عن محمد حاجب، لكن وإىل اليوم 

مل تطلق السلطات رساحهم، وتتنع عن تفعيل قرارات خرباء األمم املتحدة.

وإىل اآلن ال تزال املصالح األمنية تعتقل أشخاصاً بسبب مامرستهم حقهم األسايس يف حرية التعبري، كام هو الشأن بالنسبة للصحفي محمود الحيسن الذي اعتقل 

عىل خلفية نشاطه اإلعالمي، وحكم عليه بالسجن 18 شهرا.

انتهاكات مستمرة التفاقية مناهضة التعذيب
قامت الدولة الطرف يف اتفاقية مناهضة التعذيب منذ سنة 1993 مبجهودات ترشيعية هامة. وأصبحت هذه املامرسة محظورة مبوجب املادة 231 من القانون 

الجنايئ املغريب، لكن عمليا غالبا ما يتم تجاهل هذه النصوص.

وبالفعل ُأبلغت السلطات بالعديد من ادعاءات التعرض للتعذيب، إال أنها مل تأمر بفتح تحقيقات. وتوصلت الكرامة يف هذا الصدد مبعلومات عن عدد من 

الحاالت التي رصح فيها الضحايا تقدميهم لشكاوى تعرضهم للتعذيب إىل الجهات املختصة دون أن تقوم هذه األخرية بأي إجراء. ونشري يف هذا الشأن إىل قضية 

عبد الصمد بطار، الذي أدين عىل أساس اعرتافاته املنتزعة تحت التعذيب فقط، ورصح خالل محاكمته للقضاة بتعرضه للتعذيب وسوء املعاملة خالل فرتة 

احتجازه االحتياطي، لكن القضاة مل يأخذوا مطالبه بعني االعتبار ومل يأمروا بفتح تحقيق يف مزاعمه. وال يزال إىل اليوم معتقال دون أن تقوم السلطات بذلك 

لتأكيد أو نفي ادعاءاته.

وتجدر اإلشارة إىل الحدث الذي حظي باهتامم الرأي العام عندما قرر وزير العدل يف نوفمرب 2014 متابعة نائب عام بعد امتناعه عن االستجابة لشكوى سجناء 

زعموا أنهم كانوا ضحايا التعذيب يف مركز للرشطة. وإذا تحيي الكرامة هذه املبادرة الجريئة التي تعتربها تقدما يف مكافحة اإلفالت من العقاب، فإنها تدعو 

السلطات إىل فتح تحقيقات يف جميع الحاالت املامثلة.

ويف ما يتعلق بتفعيل املادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر عىل »أية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده )»أن ترده«( أو أن تسلمه إىل

دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيكون يف خطر التعرض للتعذيب«. تالحظ الكرامة أنه خالل سنة 2014، مل تأخذ محكمة

المغرب
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االستئناف املختصة بقضايا التسليم بعني االعتبار خطر التعذيب الذي يواجه األشخاص املطلوب تسليمهم، بل اكتفت مبراجعة رسمية بحتة للملفات.

يف 15 أبريل 2014، توجه املواطن املرصي سيد عمر، أحد األعضاء املؤسسني لحزب الحرية والعدالة املرصي، الجناح السيايس لجامعة اإلخوان املسلمني، إىل 

املغرب لحضور معرض الكتاب بالرباط. فاعتقل فور وصوله للبالد تنفيذا ملذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات املرصية. وقررت محكمة االستئناف بالرباط 

السامح بتسليمه رغم تنبيه محامييه ملواجهته خطر تعرضه للتعذيب والحكم باإلعدام.

زار الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي املغرب يف ديسمرب 2013، وقدم تقريره إىل مجلس حقوق اإلنسان. واعترب املغرب هذا التقرير »قاسيا جدا وغري 

متناسق مع ترصيح مادس أنديناس« رئيس الفريق العامل األممي.

نوه الخرباء بالفعل باملجهودات الكبرية التي بذلها املغرب لتعزيز حقوق اإلنسان، وخصوصا يف املجال الترشيعي عرب تعديل مختلف أحكام قانون العقوبات 

وقانون اإلجراءات الجزائية. كام رحبوا مبصادقة املغرب عىل االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي، والحظوا مختلف التطورات أثناء 

القيام مبهمتهم، وتسهيل السلطات لزياراتهم ملراكز االعتقال واالجتامع باملعتقلني.

كام رّحب الخرباء مبجهودات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف تعزيز وحامية حقوق اإلنسان، إال أنهم عربوا عن قلقهم بشأن قانون مكافحة اإلرهاب الذي 

يعطي الرشعية لعدد من االنتهاكات لإلجراءات القانونية األساسية. وأوضحوا أن هذا القانون يعطي تعريفاً واسعاً ومبهاًم لإلرهاب ويسمح بفرتات مفرطة من 

االحتجاز االحتياطي، وبالتايل يزيد من خطر التعذيب وسوء املعاملة.

وأشار التقرير إىل آالف حاالت االحتجاز التعسفي، استناداً إىل قانون مكافحة اإلرهاب. يف حني رفضت الحكومة مزاعم االعتقاالت الرسية، نافية وجود هذا النوع 

من املعتقالت. وأكدت زيارة الخرباء أن اإلدانات استناداً إىل االعرتافات املنتزعة تحت التعذيب من األمور السائدة، خاصة وأن املحاكم تعطي أهمية أساسية لهذا 

النوع من الرباهني، رغم تراجع املتهمني عن ترصيحاتهم أمام القايض وادعاء تعرضهم للتعذيب.

كام سلط الخرباء الضوء عىل نقص يف ضامن الوصول املبارش والفوري ملحام عىل أساس قانون مكافحة اإلرهاب، الذي يبيح احتجاز املتهمني 6 أيام دون أية إمكانية 

للقائهم مبحامييهم، ما عدا لقاء واحد ملدة ثالثني دقيقة تحت حراسة رجل رشطة. واختتم الفريق العامل مهمته بزيارة ملدينة العيون جنوب البالد، وهناك أيضا 

خلص إىل أن االحتجاز التعسفي وانتهاكات الحقوق األساسية ال تزال أمورا سائدة.

االحتجاز التعسفي ـ تحسينات وأيضا تقصير

 التصديقات للمتابعة
• شهر نوفمرب 2015: فحص املجلس الوطني لحقوق اإلنسان من قبل 	

الدولية  التنسيق  للجنة  التابعة  باالعتامد  الخاصة  الفرعية  اللجنة 

للمؤسسات الوطنية  من أجل تعزيز وحامية حقوق اإلنسان،

• التفاقية 	 االختياري  الربوتوكول  مبوجب  وطنية  وقائية  آلية  إحداث 

مناهضة التعذيب قبل نهاية 2015.

ICCPR CAT ICPPED 

OP ICCPR OPCAT 

 انشغاالتنا
• االحتجاز التعسفي ملئات األشخاص، أدينوا يف إطار مكافحة اإلرهاب؛	

• ظروف االعتقال الصعبة، وسوء املعاملة؛	

• القمع واإلفراط يف استعامل القوة يف مواجهة املظاهرات السلمية؛	

• األعامل االنتقامية ضد الصحفيني؛	

• إفالت املسؤولني عن التعذيب من العقاب.	

 توصياتنا
• اإلفراج عن جميع أشخاص املدانني إثر محاكامت غري عادلة، وتفعيل التوصيات األممية؛	

• إلغاء األحكام املقيدة للحريات لقانون مكافحة اإلرهاب 03/03 وخاصة املرتبطة منها بتعريف اإلرهاب وفرتات االحتجاز االحتياطي املفرطة؛	

• إحداث آلية وقائية وطنية مستقلة تضمن مشاركة فعلية ومتعددة للمجتمع املدين؛	

• ضامن امتثال املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ملبادئ باريس.	

المغرب
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تراجعت الحريات األساسية بسلطنة عامن منذ االحتجاجات التي اجتاحت البالد سنة 2011، وتدهورت وضعية حقوق اإلنسان بشكل مقلق. فمن جهة يطالب 

املجتمع املدين بفضاء حريات أوسع، ومشاركة يف الحياة السياسية، يف حني ترد السلطات عىل مطالب املدافعني عن حقوق اإلنسان بالقمع والتوقيف التعسفي 

واالعتقال يف الرس. ووجهت الكرامة يف هذا الشأن العديد من النداءات العاجلة ملختلف إجراءات األمم املتحدة الخاصة املعنية بحقوق اإلنسان، إلخطارها 

بتكاثر هذه االنتهاكات التي ترتكبها السلطات.

يسود الغموض حول وضع السلطنة السيايس بعد األزمة الصحية التي أصابت السلطان قابوس وانتقاله ألملانيا للعالج يف يوليو 2014، وأصبح الوضع السيايس غري 

مؤكد. كام تيزت هذه السنة بقضية فساد مايل انتهت بالحكم عىل وزير التجارة السابق محمد بن نارص الخصيبي بالسجن ثالث سنوات، بسبب دفعه رشوة 

للحصول عىل مرشوع عمومي.

طالب المعمري: حالة رمزية للقمع في مواجهة األصوات المعارضة
ألقي القبض عىل طالب املعمري، عضو مجلس الشورى العامين، وأدين يف محاكمة انتفت منها رشوط العدالة، بسبب مشاركته يف اعتصام سلمي يف 21 أغسطس 

2013 ضد التلوث البيئي نتيجة انبعاثات املصانع البرتوكياموية مبيناء صحار امللوثة للبيئة.

 فضت قوات األمن املظاهرة وفرقت املحتجني مستعملة خراطيم املياه والغاز املسيل للدموع. وألقت القبض يف 24 أغسطس 2013 عىل املعمري متجاهلة 

التجمهر« و«قطع الطرق« و«النَّيل من هيبة  حصانته الربملانية. بعد إجراءات قضائية غري عادلة شابتها العديد من الخروقات، أدين بتهم »«التحريض عىل 

الدولة« وحكم عليه بالسجن أربع سنوات وغرامة مالية.

رفعت الكرامة قضية املعمري إىل مختلف إجراءات األمم املتحدة الخاصة املعنية بحقوق اإلنسان وإىل االتحاد الربملاين الدويل، الذي أصدر يف أكتوبر 2014 

قراراً عرب فيه عن قلقه بشأن »اضطهاد وإدانة املعمري عىل أساس اتهامات تنتهك حقه املرشوع يف حرية التجمع«. وأصدر فريق األمم املتحدة العامل املعني 

باالحتجاز التعسفي أيضاً قراراً يف ديسمرب 2014 اعترب فيه »اعتقاله تعسفيا ويتعارض مع الفقرات 10 و 19 و 20 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. وطالب 

الحكومة العامنية بتصحيح وضعية املعمري طبقا ملعايري اإلعالن واإلفراج عنه وتعويضه مبا يتناسب مع حجم الرضر الذي لحقه.

يتضمن القانون املحيل العامين سلسلة من األحكام املقيدة للحريات، املرتبطة منها خصوصا بحرية التعبري، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات. وشددت السلطات 

هذه القيود بعد االحتجاجات التي عرفتها البالد خالل »الربيع العريب«. وهكذا جرى تعديل قانون الجزاء العامين لتجريم أي انتقاد لشخص السلطان وأعضاء 

حكومته، وفرض عقوبة عىل ذلك ترتاوح بني ثالثة أشهر وثالث سنوات سجناً إضافة إىل غرامة مالية.

وتلجأ السلطات إىل هذه األحكام كقاعدة قانونية إللقاء القبض عىل املدافعني عن حقوق اإلنسان، والناشطني السياسيني وكل شخص انتقد السلطان وحكومته. 

كام جرى تعديل قانون اإلجراءات الجزائية بشكل يسمح بتمديد االحتجاز االحتياطي إىل ما ال نهاية.

تقييد حرية التعبري مير أيضا عرب تهمة »النيل من هيبة الدولة« املبهمة والفضفاضة واملفتوحة عىل التأويل بشكل يسمح بإدانات ثقيلة لكل من عرب عن انتقاده 

أو معارضته للنظام.

وال تزال الجمعيات السياسية والدينية واألحزاب السياسية محظورة يف البالد، بينام تخضع الجمعيات القليلة املسموح بها للرقابة الصارمة من طرف السلطات. 

ويجري قمع كل التجمعات السلمية، ومالحقة املحتجني بتهمة »التجمع غري املرشوع«. وكل تجمع لعدد من األشخاص يف املرافق العمومية والجامعات أمر 

ممنوع ويعرض أصحابه لعقوبات صارمة.

وأخرياً التعديالت التي أدرجت أحكاما جديدة يف قانون الجنسية قد تصل إىل تجريد املواطنني الذين يتعاونون مع املنظامت الدولية من جنسيتهم العامنية.
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ضد  األساسية  الحريات  تقييد  عن  الناتجة  اآلثار  بشأن  قلقها  عن  الكرامة  تعرب 

الفاعلني يف املجتمع املدين العامين. وأصدرت السلطات ترشيعاتها املقيدة للحريات 

للجم املجتمع املدين. وهكذا طالت التعديالت الترشيعات الداخلية، وبشكل خاص 

قانون الجزاء العامين، وقانون اإلجراءات الجزائية، وحق الحصول عىل املعلومات.

عالجت الكرامة خالل هذه السنة عدداً من الحاالت املتعلقة بناشطني حقوقيني 

مطالبتهم  بسبب  انتقامية  إجراءات  ضحايا  كانوا  سياسيني  ومعارضني  وصحفيني 

املنع  التعسفية بني  اإلجراءات  املدنية والسياسية. وتتنوع هذه  الحقوق  باحرتام 

من مغادرة الرتاب الوطني إىل االعتقال يف الرس لعدة أسابيع.

العديد من املدافعني عن حقوق اإلنسان بحجة »التجمع غري  القبض عىل  ألقي 

املرشوع« و«النيل من هيبة الدولة« لتجري متابعتهم بعد ذلك يف محاكامت مل 

تحرتم حق الدفاع.

قال مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بحرية التجمع وتكوين الجمعيات ماينا 

كياي بعد زيارته الرسمية لُعامن يف سبتمرب 2014: »تكّون لدي االنطباع بعد لقايئ 

باملجتمع املدين والضحايا والناشطني، بأن ثقافة الصمت والخوف تنع كل الذين 

يف  الحديث  من  أفكارهم،  عن  التعبري  من  يخافون  بعامن،  اإلصالح  يف  يرغبون 

الهاتف، من اللقاء ببعضهم... العديد من األشخاص الذين تحدثنا معهم أخربونا 

للرتهيب  تعرض  بعضهم  قانونية.  إجراءات  دون  اعتقالهم  أو  عليهم  بالقبض 

والتعذيب النفيس فقط ألنه تحدث عن حقوقه. أود أن أوضح أن األشخاص الذين 

تحدثنا معهم يريدون التغيري بشكل سلمي وال يريدون الثورة«.

عمان

38

 التصديقات للمتابعة
• شهر نوفمرب 2015: االستعراض الدوري الشامل الثاين	 ICCPR CAT ICPPED 

OP ICCPR OPCAT 

 انشغاالتنا
• االعتقال التعسفي للناشطني الحقوقيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان؛	

• تقييد حرية التعبري وحرية التجمع والتظاهر السلمي؛	

• اللجوء إىل تهمة »النيل من هيبة الدولة« كأداة لقمع كل انتقاد سلمي.	

 توصياتنا
• املصادقة عىل اتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية؛	

• ضامن حرية التعبري وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛	

• اإلفراج عن جميع األشخاص املعتقلني بسبب التظاهر أو التعبري السلمي عن آرائهم؛	

• الكف عن األعامل االنتقامية ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان والنشطاء السياسيني؛	

• إلغاء األحكام املقيدة للحريات أو املنافية للحقوق والحريات األساسية.	

سياسة القمع لكل أشكال التعبير السلمي

الناشط الحقوقي سعيد جداد يف لقاء مع ماينا كياي )صورة من خلف( املقرر الخاص األممي 

املعني بحرية التجمع الـسلمي
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انتهت سنة 2014 بتقديم فلسطني طلب العضوية يف املحكمة الجنائية الدولية، بعد أن رفض مجلس األمن باألمم املتحدة يف 30 ديسمرب ملرشوع قرار إلنهاء 

االحتالل اإلرسائييل. وتكللت طلبات فلسطني خالل العام باالنضامم إىل 13 معاهدة واتفاقية دولية، بالتحاقها باتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدويل الخاص 

بالحقوق املدنية والسياسية. 

ورغم إعالن الجمعية العامة باألمم املتحدة 2014 »سنة دولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني«، إال أن عملية السالم ال تزال متوقفة. واعرتفت السويد رسميا يف 

أكتوبر بفلسطني كدولة، لتلتحق بالدول السبع األعضاء يف االتحاد األورويب التي اعرتفت بالدولة الفلسطينية سنة 1988. كام أن برملانات فرنسا واململكة املتحدة 

صوتت بأغلبية ساحقة عىل االعرتاف بفلسطني كدولة.

العسكرية »الجرف  الرئيس عباس. وأطلقت إرسائيل عمليتها  اتفاق بني فتح وحامس، تحت سلطة  الوطنية، بعد  الوحدة  تشكلت خالل شهر يونيو حكومة 

الصامد« عىل قطاع غزة من 8 يوليو إىل غاية 26 أغسطس 2014. ارتفعت حدة التوتر يف األسابيع التي سبقت هذه العملية العسكرية الواسعة بسبب مقتل 

ثالثة مراهقني إرسائيليني واعتقال 800 فلسطيني، وإطالق قذائف عىل إرسائيل.

صادق مجلس حقوق اإلنسان يف 23 يوليو، إثر االنتهاكات الواسعة للقانون الدويل اإلنساين من قبل إرسائيل، عىل قرار بإنشاء لجنة مستقلة مكلفة بالتحقيق يف 

انتهاكات القانون الدويل يف األرايض الفلسطينية املحتلة خالل العمليات العسكرية التي انطلقت يف 13 يونيو. وخلف هذا النزاع ما يزيد عن 2000 قتيل من 

الجانب الفلسطيني و70 قتيال إرسائيليا.

ويف خريف نفس السنة، دخلت الضفة الغربية والقدس الرشقية بدورهام يف دوامة من العنف بعد املوافقة النهائية للسلطات اإلرسائيلية عىل بناء مساكن يف 

القدس الرشقية.

احتجازات تعسفية، وإضرابات عن الطعام 
استمرت السلطات اإلرسائيلية هذه السنة يف انتهاكاتها للحقوق األساسية للفلسطينيني املعتقلني يف السجون اإلرسائيلية. ويعترب االعتقال اإلداري مامرسة شائعة، 

حيث تشري تقارير املنظامت الحقوقية غري الحكومية أن عدد املعتقلني بالسجون اإلرسائيلية بلغ خالل نوفمرب 5500 فلسطيني، ضمنهم أكرث من 500 معتقل 

إداري.

دخل العرشات من املعتقلني خالل شهر أبريل يف إرضاب عن الطعام، احتجاجا عىل إبقائهم رهن االعتقال دون إدانة أو محاكمة. ويف هذا اإلطار دعا مقررا األمم 

املتحدة املعنيني مبسألة التعذيب والصحة يف شهر يونيو السلطات اإلرسائيلية إىل الكف عن اإلطعام القرسي للمرضبني عن الطعام، معتربين أن هذه املامرسة 

نوعا من املعاملة القاسية وغري اإلنسانية.

وشهدت سنة 2014 ارتفاع حدة القمع اتجاه القارصين؛ إذ قامت السلطات اإلرسائيلية بشكل مستمر بالقبض عىل األطفال واملراهقني املشاركني يف االحتجاجات 

وإيداعهم السجن. كام أن الطرق املستخدمة يف القبض واملعاملة ميكن مقارنتها بأعامل التعذيب. يف حني ما فتئت املنظامت الحقوقية تدين عرض القارصين 

عىل املحاكم العسكرية.

األرايض  املرتكبة يف  االنتهاكات  بشأن  اإلنسان  لحقوق  املستقلة  اللجنة  تقرير  إذ يشري  اإلنسان.  انتهاكات حقوق  بدورها عن  الفلسطينية مسؤولة  السلطات 

الفلسطينية، الذي نرش يف ديسمرب 2014، إىل أكرث من 80 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء املعاملة، إضافة إىل 114 شكوى مرتبطة بانتهاك الحق يف محاكمة عادلة، 

وبشكل خاص يف قطاع غزة الذي تسيطر عليه حامس، حيث تنترش االعتقاالت دون إذن ويتفىش التعذيب. ويساهم عدم استقالل القضاء يف خلق بيئة تسهل 

إفالت املتورطني يف االنتهاكات من العقاب، وخاصة املنتمني منهم ملصالح األمن الداخيل.

اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان تطالب إسرائيل بوقف انتهاك حقوق الفلسطينيين
قام خرباء اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان باألمم املتحدة يف 20 أكتوبر 2014 مبراجعة تقرير إرسائيل الرابع، وعربوا عن بواعث قلقهم الرئيسية.

والحظت اللجنة أن االعتقال اإلداري مامرسة سائدة ونادت إرسائيل بالكف الفوري عنها. وأشارت اللجنة إىل االنتهاكات املرتبطة بها كاستعامل »القرائن الرسية«، 

ورفض حق املعتقلني يف املحامي. أما فيام يخص القارصين نبهت اللجنة إىل أن األطفال الفلسطينيني معرضني دامئا لالعتقال واالحتجاز التعسفي، ويف الغالب 

يحرمون من ضامنات اإلجراءات. 

كام الحظت اللجنة أن سوء معاملة األطفال الفلسطينيني أصبحت »شاملة، منهجية، ومؤسساتية«، وطالبت بالقضاء عىل هذه املامرسة وفتح تحقيقات »عاجلة 

مستقلة ومحايدة«، مبا يف ذلك الحاالت التي تورط فيها جهاز األمن الداخيل. 

من جهة أخرى عرب الخرباء األمميون عن قلقهم لغياب تجريم التعذيب يف الترشيعات اإلرسائيلية، وانشغالهم بتربير »لجوء السلطات املحتمل للتعذيب« بـ 

»دفاع الرضورة«. وانتقدوا كون املحكمة العليا سمحت ضمنيا باستخدام ما يطلق عليه »الضغط البدين املعتدل«.

فلسطين
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 التصديقات للمتابعة
• مارس 2015: تقديم تقرير لجنة التحقيق عن غزة أمام مجلس حقوق اإلنسان؛	

• 2 مايو 2015: موعد تقديم فلسطني تقريرها األول إىل لجنة مناهضة التعذيب؛	

• 2 يوليو 2015: موعد تقديم فلسطني لتقريرها األول إىل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان؛	

• 31 أكتوبر 2015: تقديم إرسائيل تقرير املتابعة إىل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان؛	

• فتح التحقيق األويل من قبل املحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع يف فلسطني.	

ICCPR CAT ICPPED 
OP ICCPR OPCAT 

 انشغاالتنا
• االنتهاكات الشاملة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل خالل العمليات العسكرية اإلرسائيلية يف قطاع غزة؛	

• االحتجاز التعسفي، بخاصة اإلفراط يف اللجوء إىل االحتجاز اإلداري للفلسطينيني من قبل السلطات اإلرسائيلية وبشكل خاص للقارصين واملدافعني عن حقوق 	

اإلنسان؛

• االستعامل املفرط للقوة ضد املحتجني يف األرايض املحتلة؛	

• اللجوء إىل التعذيب واملحاكامت الجائرة يف األرايض الفلسطينية.	

 توصياتنا
إىل إرسائيل:

• الكف عن كل املامرسات التي تنتهك القانون الدويل املرتبط باحتالل فلسطني؛	

• العمل عىل ضامن إجراءات قانونية لكل املعتقلني إداريا أو اإلفراج عنهم؛	

• وقف االستعامل املفرط للقوة ضد املحتجني، والكف عن اضطهاد املدافعني عن حقوق اإلنسان.	

إىل السلطات الفلسطينية:

• الكف عن مامرسة التعذيب واملعاملة القاسية ضد األشخاص املوقوفني أو املعتقلني؛	

• ضامن الحق يف محاكمة عادلة لكل األشخاص املتابعني، واإلفراج عن كل املعتقلني ألسباب سياسية.	

فلسطين
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وجهت الكرامة يف 5 أغسطس 2014 رسالة مفتوحة إىل السيدة نايف بيالي، مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، ليك تطالب مجلس األمن األممي 

بإحالة الوضع الفلسطيني عىل املحكمة الجنائية الدولية، مذّكرة بحالتي سوريا وليبيا.

عربت الكرامة يف رسالتها عن أسفها للعدد الكبري للقتىل الفلسطينيني، الذين يشكل املدنيون منهم %70 منذ انطالق عملية »الجرف الصامد«. وأدانت الهجامت 

العشوائية وغري املتناسبة، التي استهدفت املستشفيات واملدارس التابعة لألمم املتحدة. وذكرت أن إرسائيل، كقوة محتلة، ملزمة مبوجب القانون اإلنساين الدويل 

باحرتام مبدأ الحيطة والتناسب يف اختيار وسائل الهجوم، مضيفة بأنه »كان واضحا أن الوسائل التي اختارتها، يف املنطقة األكرث اكتظاظا بالسكان يف العامل، كانت 

مفرطة مقارنة مع االمتيازات العسكرية امللموسة املنتظرة وبالتايل انتهكت قاعدة التناسب العرفية«.

لحياتهم، ومن  وتهديدا  للمدنيني  متعمدا  استهدافا  يشكل  املنازل  املتفجرات عىل  وإطالق  للمدنيني،  املسبق  اإلخطار  من  التأكد  دون  القصف  فإن  وبالفعل 

املستحيل تربير الهجوم عىل األماكن التي كان ممكنا للمدنيني االحتامء بها، كالبنايات التابعة لألمم املتحدة خاصة وأن القوات اإلرسائيلية دعت املدنيني إىل 

اللجوء إليها«.

من الواضح أن انتهاك مبادئ القانون اإلنساين الدويل هذه هو مبثابة جرائم حرب مبوجب املادة 8 من قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية. كام أنه ميكن 

اعتبارها جرائم ضد اإلنسانية، طبقا للامدة 7 من قانون روما، إذا علمنا أن هدف الحكومة اإلرسائيلية عىل وجه التحديد هو إلحاق خسائر كبرية يف صفوف 

املدنيني، خاصة وأن العديد من املسؤولني اإلرسائيليني كانوا ينادون علنا بهذا النوع من األعامل.

ونادت الكرامة يف رسالتها إىل املفوضة السامية لحقوق اإلنسان، بالعمل عىل تحديد املسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين 

الدويل الشاملة واملنهجية الناجمة عن العمليات العسكرية اإلرسائيلية، موضحة أن تحقيقا آخر يف الجرائم التي ارتكبها الجيش اإلرسائييل تبقى دون معنى إذا 

مل ُيقدم املسؤولون إىل العدالة، بل ستساهم فقط يف استمرار بيئة اإلفالت من العقاب وتكرار هذه الجرائم.

رسالة الكرامة إلى المفوضة السامية لحقوق اإلنسان، بعد الهجمات العشوائية على قطاع غزة
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خلف تيم بن حمد آل ثاين، يف 3 يونيو 2013، والده حمد بن خليفة آل ثاين، إال أن الرتكيبة السياسية واملؤسساتية مل تتغري، فال تزال كل السلطات بيد األرسة 

الحاكمة، دون مشاركة للمواطنني يف تدبري سؤون البالد.

ويوجد تناقض بني الدور الذي تلعبه البالد وتأثريها عىل الساحة الدولية، وغياب مشاركة املواطنني يف الحياة السياسية الداخلية. ومن ناحية أخرى أّجلت قطر 

انتخاباتها الترشيعية حتى 2016، وهي االنتخابات التي كان يفرتض إجراؤها يف 2013، الختيار 30 عضواً من أصل 45 من أعضاء الربملان.

قامت قطر، خالل فرتة امتدت أكرث من عقد، بإصالحات مهمة يف مجال حقوق اإلنسان بهدف االمتثال ملعايري القانون الدويل. وأخطرت الكرامة الهيئات األممية 

بانشغاالتها، مؤكدة عىل رضورة امليض يف تحسني القانون واملامرسة يف هذا املجال يف البالد. وارتبطت أهم التوصيات التي قدمتها الكرامة بالحريات السياسية 

واملدنية، واستقالل العدالة، وتفعيل التزامات قطر املتعلقة باتفاقية مناهضة التعذيب، إضافة إىل إحدى القضايا األكرث إثارة للقلق واملتعلقة بالوضعية الهّشة 

للعامل األجانب والتمييز الذي يتعرضون له.

القيود على الحريات المدنية والسياسية
رغم أن قطر كمعظم دول املنطقة ال تضمن حرية تكوين الجمعيات واألحزاب السياسية، إال أن هذا مل مينع وجود بعض الجمعيات املهنية واإلغاثية الخريية، يف 

حني ال زالت إجراءات الحصول عىل الرتخيص الرضوري من وزارة العمل والشؤون االجتامعية تعجيزية.

حرية التعبري أيضا تبقى محدودة، ورغم أن االنتهاكات املالحظة يف البالد أقل منها يف الدول املجاورة، إال أنها تبقى موضع قلق. فلم يفرج بعُد عن محمد العجمي 

الذي حكم بالسجن 15 سنة يف أكتوبر 2013 بسبب قصيدة ينتقد فيها السلطات، رغم النداءات املتكررة للمنظامت غري الحكومية الدولية مبا فيها الكرامة.

غياب استقاللية السلطة القضائية
ال تزال مسألة استقالل العدالة ُتطرح بقوة خاصة إذا علمنا أن غالبية املوظفني يف هذا القطاع هم من األجانب الذين يعملون بعقود. وبالتايل فإن أغلب 

كمبدأ  للعزل«،  القضاة  قابلية  »عدم  مبدأ  مع  يتعارض  مبا  ملدة محدودة،  عقد عمل  إال عىل  يتوفرون  ال  العربية،  الدول  من  استقدموا  الذين  القضاء  رجال 

الذي  العدالة  نظام  الستقاللية  ال أسايس 

ميكن ضامنه يف هذه الظروف.

املقررة  كنول،  غابرييال  السيدة  عربت 

القضاة  باستقالل  املعنية  الخاصة 

يف  للبالد  الرسمية  زيارتها  إثر  واملحامني، 

الفرتة من 19 إىل 26 يناير 2014 عن نفس 

املخاوف التي أثارتها الكرامة يف املذكرات 

والتقارير التي رفعتها لهيئات وإجراءات 

نوهت  أن  فبعد  الخاصة.  املتحدة  األمم 

»بااللتزام املثايل« للبالد مع آليات حقوق 

اإلنسان األممية، وأيضا إنشائها للمؤسسة 

الوطنية لحقوق اإلنسان، نبهت السلطات 

وراء  كانت  التي  النقاط  من  العديد  إىل 

قيامها بزيارة للبالد، وخاصة مسألة تسيري 

باملحاكمة  املتعلقة  والضامنات  العدالة، 

العادلة، واملساواة يف الوصول إىل العدالة 

واستقالل القضاة غري القطريني.

واستقالل  السلطات،  فصل  مبدأ  ساهم 

يف  عليه  املنصوص  القضائية  السلطة 

دستور 2004 يف تعزيز سري العدالة يف قطر، إال أن ذلك مل يقِض عىل أوجه القصور التي تشوبها. فلم تنشأ حتى اآلن املحكمة الدستورية، رغم مرور خمس 

سنوات عىل تبني قانون ينص عىل ذلك. إضافة إىل أن مجلس القضاء األعىل الذي أسس سنة 1999، واملكون من سبعة أعضاء معينني من قبل األمري ال ميكن 

اعتباره مؤسسة مستقلة باستطاعتها ضامن حسن سري العدالة. وباملوازاة مع ذلك ال تتوفر قطر عىل هيئة للمحامني، تعنى برشوط وقواعد االلتحاق مبهنة 

املحاماة وأخالقيات وسرية أعضائها.

قطر
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زيارة السيدة جابرياال كنول، املقررة الخاصة املعنية باستقالل القضاة واملحامني، إىل الدوحة شهر يناير 2014
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 التصديقات للمتابعة
• شهر نوفمرب 2015: استعراض املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان	 ICCPR CAT ICPPED 

OP ICCPR OPCAT 

 انشغاالتنا
• املساس بحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع؛	

• عدم استقالل السلطة القضائية؛	

• وضعية العامل األجانب.	

 توصياتنا
• تحسني وضعية العامل األجانب، وحاميتهم من كل أشكال التمييز القانوين أو املامرسات؛	

• ضامن حرية التعبري وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وعدم تقييد الحريات األساسية يف القانون الداخيل؛	

• ضامن استقاللية السلطة القضائية، وإنشاء هيئة مستقلة للمحامني؛	

• التصديق عىل العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري.	

قطر

• أغسطس 2014، مساهمة يف قامئة املسائل استعدادا الستعراض قطر من قبل لجنة مناهضة التعذيب.	

منشورات
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تجرّم املادة 159 من قانون العقوبات القطري مامرسة التعذيب، وتعتمد نفس التعريف الوارد يف القانون الدويل، إال أن الكرامة تالحظ غياب املبادئ التوجيهية 

بالنسبة للقضاة، يك تسهل عليهم عملية تفسري هذا الحكم، إضافة إىل قصور يف تكوين موظفي الرشطة للوقاية من هذه املامرسة.

وسجلت الكرامة أن اإلطار القانوين ال يحتوي عىل أحكام من شأنها منع التعذيب يف جميع الظروف ولو االستثنائية منها. وأوصت الكرامة برضورة التأكيد يف 

القانون الوطني عىل حظر التعذيب بشكل مطلق، وأن ينطبق ذلك عىل جميع املوظفني العموميني دون استثناء. كام طالبت لجنة مناهضة التعذيب بحّث 

الحكومة القطرية عىل تعديل قانون مكافحة اإلرهاب ليتامىش مع اتفاقية مناهضة التعذيب.

من جهة أخرى أعربت الكرامة عن قلقها لغياب أحكام قضائية تنع »طرد أو إعادة أو تسليم شخص لدولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إىل 

االعتقاد بأنه سيكون يف خطر التعرض للتعذيب«، عالوة عىل غياب إجراءات فعالة للطعن من األشخاص املعرضني لذلك. وكانت قطر قد عربت خالل فحص 

تقريرها األويل سنة 2006 عن نيتها إدراج هذه الضامنات يف قانونها الداخيل، إال أنها مل تتخذ أية تدابري تذكر للوفاء بهذا االلتزام.

ويف هذا الصدد رصدت الكرامة عىل األقل حالة املواطن اليمني عوض الحيقي، الذي سلمته الحكومة القطرية إىل اململكة السعودية بتاريخ 18 أكتوبر 2010، 

رغم مخاوف تعرضه للتعذيب. صدرت أحكام برباءته، وتعرض للتعذيب وسوء املعاملة يف السجون السعودية، وال يزال حتى كتابة هذا التقرير، رهن االحتجاز 

التعسفي. خاطبت الكرامة مرّتني مقرر األمم املتحدة الخاص املعني مبسألة التعذيب وإجراءات أممية أخرى بشأنه ، وذلك بتاريخ 13 مارس 2013، وتاريخ 16 

ديسمرب 2014، موضحة أن قطر والسعودية طرفان يف اتفاقية مناهضة التعذيب، وأن تسليمه من قبل األوىل وتعذيبه عىل يد الثانية خرق لهذه املعاهدة الدولية.

وأخري فإن وضعية العامل األجانب يف قطر، الذين ميثلون %80 من مجموع سكان البالد موضع قلق بالنسبة للكرامة، بخاصة العاملني منهم باملنازل وقطاع البناء 

واألشغال العمومية. وكان املقرر الخاص املعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين قد نوه إثر زيارته الرسمية للبالد سنة 2013 باإلصالحات الترشيعية لحامية العامل 

من تجاوزات املشغلني والكفالء، إال أنه مل يْجِر تفعيلها لغاية اآلن. وأشارت الكرامة عىل الخصوص إىل رضورة معاملة هؤالء العامل بطريقة إنسانية، واتخاذ تدابري 

فعلية وفعالة لوقايتهم من املعامالت السيئة، وتسهيل الوصول للعدالة لضحايا هذه األعامل.

قطر أمام لجنة مناهضة التعذيب... ضرورة تفعيل أفضل اللتزاماتها الدولية
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منذ 2011، اتخذت اململكة خوفا من عدوى الثورات العربية، تدابري جذرية للقضاء عىل كل حركة احتجاجية من شأنها أن تقّوض دميومة حكم العائلة املالكة. 

وتجسيدا لهذه السياسة، ضاعفت السلطات السعودية من جهودها الرامية إىل قمع كل أصوات املعارضة وحظر املظاهرات ومنع املنشورات غري املرخص لها، 

فضال عن شنها حملة اعتقاالت منهجية تشمل كل منتقد لنظام الحكم. 

اعتمدت السلطات السعودية هذا العام، تنفيذا لهذه السياسة، قانونا جديدا حول ما أسمته »جرائم اإلرهاب وتويله«، دخل حيز التنفيذ يف 1 فرباير 2014، 

بهدف منع كل أشكال املعارضة كيفام كانت، وتشديد الخناق عىل املجتمع إلحكام سيطرتها عليه. ويف 7 مارس، أعلنت هذه السلطات عن قامئة تضم أسامء 

من اعتربتهم منظامت إرهابية، منها جامعة اإلخوان املسلمني يف مرص، وكذلك الجامعات املسلحة، مثل الدولة اإلسالمية يف العراق وبالد الشام )داعش(، وجبهة 

النرصة.

يف شهر يوليو، سقطت عدة قذائف عىل منطقة عرعر، أُطلقت من األرايض العراقية، لتشكل بذلك ثاين حادث من نوعه يف أقل من مثانية أشهر يقع يف املنطقة 

الحدودية مع العراق. ويف سبتمرب، انضمت اململكة العربية السعودية إىل صفوف التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة لتشارك إىل جانب مجموعة الدول 

األخرى يف الهجوم الجوي عىل الجامعات املسلحة يف سوريا.

ورغم انتخابها عضوا يف مجلس حقوق اإلنسان، مل تربهن اململكة العربية السعودية عن أي إرادة سياسية لوضع حد لالنتهاكات وحمالت القمع املنهجي املامرس 

يف البالد، بل عىل العكس من ذلك، استغلت عضويتها يف مجلس حقوق اإلنسان مطية لخنق االنتقادات املوجهة لها، مثال عىل ذلك، تدخل ممثل اململكة العربية 

السعودية مرات عدة، يف شهر سبتمرب، لوقف كلمة السيدة سمر بدوي، زوجة املحامي واملدافع عن حقوق اإلنسان وليد أبو الخري املعتقل حاليا، التي حاولت 

مبناسبة الدورة الـ27 ملجلس حقوق اإلنسان، وصف الوضع السائد يف البالد والتنديد باالعتقال التعسفي لزوجها، قبل أن يحاول ممثل اململكة فرض نوع من 

الرقابة عىل ترصيحاتها. وعقب عودتها إىل اململكة العربية السعودية، قامت السلطات بأعامل انتقامية يف حقها منها منعها من السفر خارج الوطن.

مكافحة اإلرهاب: ذريعة لتبرير االنتهاكات المنهجية لحقوق اإلنسان
يقدم القانون الجديد لـ »جرائم اإلرهاب وتويله«، تعريفا مبهاًم وفضفاضاً لجرمية اإلرهاب، لتشمل عىل وجه الخصوص كل عمل يهدف إىل »تهديد الوحدة 

الوطنية« و«التشكيك يف القانون األسايس للحكم أو يف إحدى آلياته« أو »املساس بسمعة الدولة أو مكانتها«. ومن الواضح أن الهدف من هذا القانون، الذي يعترب 

أداة جديدة من أدوات القمع، هو إسكات كل رأي مخالف وإضفاء الرشعية عىل االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان. فاملادة 6 من هذا القانون عىل سبيل املثال 

تبيح حرمان املعتقل من حقه يف االتصال بالعامل الخارجي ملدة تصل إىل 90 يوما، كام ميكن للقايض أن ميدد هذه الفرتة. ومنذ سن هذا القانون بات االعتقال 

الرسي مسموحا به رصاحة، يتوفر عىل غطاء قانوين يبيح قامئة من »االنتهاكات املرشوعة« للضامنات األساسية. كام ُمِنحت صالحيات واسعة لوزير الداخلية، 

املخّول وحده، بصالحية إصدار أمر اإلفراج املؤقت عىل سبيل املثال.

تعد قضية وليد أبو الخري، املحامي واملدافع البارز يف مجال حقوق اإلنسان، حالة منوذجية من حاالت توظيف مكافحة اإلرهاب لقمع جميع أشكال املعارضة. كان 

محامياً يدافع عن أعضاء جمعية الحقوق املدنية والسياسية )حسم( ، املعتقلني تعسفياً. كام أنه توىل أيضا الدفاع عن سجناء رأي آخرين، قبل أن ُيلقى القبض 

عليه هو أيضاً وُيقدم للمحاكمة أمام محكمة الرياض املختصة يف مسائل األمن القومي واإلرهاب، وُيحكم عليه بالسجن ملدة 15 عاما.

التعذيب وسوء المعاملة، ممارسات مستمرة
رغم كونها دولة طرفاً يف اتفاقية مناهضة التعذيب، ال تزال اململكة العربية تارس التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، كام أن 

الدولة السعودية تأخرت عدة سنوات يف تقديم تقريرها إىل لجنة مناهضة التعذيب، الذي كان يفرتض تقدميه منذ 2006.

تلقت اململكة العربية السعودية خالل استعراضها الدوري الشامل األخري العديد من التوصيات املتعلقة بتجريم مامرسة التعذيب وإلغاء العقوبات البدنية. 

ورغم أخذ اململكة علام بهذه التوصيات إال أنها رفضتها، مع اإلشارة إىل أن السعودية مل تصدر حتى يومنا أي ترشيع يجرم التعذيب وفقا اللتزاماتها الدولية، ويف 

خطوة مناقضة، قامت بإضفاء الطابع املؤسيس عىل مامرسة التعذيب من خالل سن العقاب البدين الصادر عن املحاكم الجنائية، الذي يشمل معاقبة مامرسة 

حرية التعبري، عىل غرار ما تعرض له املدون الليربايل رائف بدوي، الصادر بحقه حكم نهايئ بالحبس ملدة عرش سنوات  وألف جلدة لقيامه بنرش آراء عىل موقعه 

عىل شبكة االنرتنت، اعتربتها السلطات السعودية ليربالية أكرث من الزائد.

أما االعرتافات املنتزعة تحت وطأة التعذيب فال تزال تشكل أدلة مقبولة يستند إليها القضاة يف إصدار أحكامهم، وفقا للامدة 162 من قانون اإلجراءات الجنائية 

التي تنص عىل أن اعرتافات املتهم تسمح للقايض يف أي لحظة بإغالق امللف والتوقف عن البحث عن أدلة أخرى. وال يوجد أي حكم قانوين يلغي االستناد إىل 

االعرتافات املنتزعة تحت وطأة التعذيب، ومل تجر السلطات القضائية أي تحقيق يف مزاعم التعذيب املقدمة من قبل املتهمني، ما يكرس إفالت الجناة من العقاب.

السعودية

43
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وليد أبو الخري محامي، ومدافع عن حقوق اإلنسان ومؤسس منظمة »مرصد حقوق اإلنسان يف اململكة العربية السعودية«، التي تعنى بتوثيق انتهاكات حقوق 

اإلنسان يف البالد. وقد دافع السيد أبو الخري عن أعضاء جمعية الحقوق املدنية والسياسية باململكة العربية السعودية ACPRA، التي يوجد معظم أعضائها 

حاليا وراء القضبان، وكذا عن املدون رائف بدوي.

بعد القبض عليه بسبب نشاطه الحقوقي يف 15 أبريل 2014، أُحيل عىل محكمة الرياض، مبجموعة من التهم الغامضة كلها تشري إىل عمله كمحام ودفاعه عن 

حقوق اإلنسان. وكان الضحية قد أعرب يف السنوات التي سبقت اعتقاله، عن تأييده للمثقفني الذين دعوا سلميا إىل إجراء إصالحات يف البالد، وذلك من خالل 

التوقيع عىل عريضة تدعو امللك إىل إجراء انفتاح سيايس واملطالبة باإلفراج عن اآلالف من سجناء الرأي املحتجزين تعسفياً يف البالد.  وبصفته محاميا سبق له 

أن تعاون مع الكرامة، يف توثيق العديد من الحاالت تخص انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان يف اململكة، تم إحالتها إىل اإلجراءات الخاصة األمم املتحدة.  جاء 

التوقيف التعسفي لهذا املحامي البارز والحكم عليه بعقوبة سجن قاسية، ليتوج حملة املضايقات البوليسية والقضائية التي شنتها السلطات ضده، خاصة وأنه 

سبق ملحكمة جدة أن تابعته يف 2012 بتهمة »التواصل مع منظامت دولية وأجنبية« و«التوقيع عىل عريضة تدعو لإلفراج عن السجناء«، وحكمت عليه يوم 

ذاك بـ 3 أشهر سجنا.

وليد أبو الخير، محامي محكوم عليه بالسحن لوقوفه ضد انتهاكات حقوق اإلنسان
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االعتقال التعسفي، وسيلة للقضاء على جميع أشكال االحتجاج
أحالت الكرامة عىل مدار السنوات املاضية، إىل فريق العمل املعني باالحتجاز التعسفي، مئات القضايا الخاصة بضحايا هذا النوع من االنتهاكات يف اململكة 

العربية السعودية، ورغم إصدار اإلجراءات الخاصة لألمم املتحدة العديد من القرارات التي تدين هذه املامرسة، مل تكرتث السلطات السعودية بهذه القرارات، 

واستمرت يف استخدامها االحتجاز كوسيلة قمع للقضاء عىل جميع أشكال االحتجاج.

قد  املتحدة  األمم  فريق  وكان 

إىل  الخصوص  وجه  عىل  دعا 

القحطاين  محمد  عن  اإلفراج 

ومحمد  الحامد  الله  وعبد 

النشطاء  من  والعديد  البجادي 

اآلخرين، معترباً أن حرمانهم من 

الحرية يعد إجراء تعسفيا. غري 

السعودية  العربية  اململكة  أن 

بل  الخرباء،  توصيات  تجاهلت 

اعتقلت فوزان الحريب، املحامي 

 ACPRA جمعية  يف  وعضو 

ملدة  بالسجن  عليه  والحكم 

عرش سنوات.

يبدو املشهد اليوم قاتا ومثريا للقلق، فمعظم النشطاء واملدافعني عن حقوق اإلنسان يوجدون رهن االعتقال، دون أن تتخذ السلطات أية إجراءات ملعالجة هذه 

املشكلة. بل عىل العكس من ذلك، تواصل بشكل منتظم عمليات االعتقال، وقمع جميع أشكال حرية التعبري، رغم سلميتها. وقد تيزت سنة 2014 مرة أخرى 

بإصدار عدة أحكام قضائية عىل النشطاء واملدونني والصحفيني، ففي 4 فرباير، ُحِكم عىل مراسل جريدة الفجر، وجدي الغزاوي، 12 سنة سجنا بتهمة »التحريض 

عىل الفتنة«، و«عصيان الحاكم« و«النيل من هيبة الدولة ومؤسساتها العدلية«، عىل خلفية برنامجه »الفضفضة » الذي يتناول مسألة الفساد وسياسة مكافحة 

اإلرهاب بشكل نقدي.

ويف يوليو/توز، ُحِكم عىل املصور جاسم ميك آل صفر بسبع سنوات سجناً، باإلضافة إىل حظر السفر ملدة مامثلة بسبب جملة من التهم منها »نرش صور للسجناء 

يف األماكن العامة«، »وإنشاء خلية إرهابية«، و« التظاهر من خالل رفع شعارات مناهضة للنظام« و« التواصل مع صحفيني أجانب«.

تبني هذه الحاالت مدى اللجوء املنهجي لالعتقال كوسيلة للقمع، واستخدام نفس التهم بشكل عشوايئ ضد املحامني واملدافعني عن حقوق اإلنسان واملدونني 

والصحفيني واملواطنني العاديني، ملجرد مامرستهم لحرياتهم األساسية املنصوص عليها يف جميع الوثائق الدولية املعنية بحامية حقوق اإلنسان.

األعضاء املؤسسون لجمعية حسم أمام املحكمة يف الرياض

السعودية
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ورغم علمه بحجم املخاطر التي تهدده، واصل وليد أبو الخري عمله دفاعا عن حقوق اإلنسان، 

داعيا مواطنيه إىل االنخراط يف مسار الحوار السيايس السلمي. وكانت الكرامة قد لفتت انتباه 

اإلجراءات الخاصة لألمم املتحدة يف كل مرة كان يتعرض فيها الضحية لالعتقال. ألقي القبض 

م من جديد عىل وليد أبو الخري يف 15 أبريل 2014 خالل إحدى جلسات االستامع بعد استدعائه 

قبل محكمة الرياض، فاحُتجز منذ ذلك الحني يف ظروف صعبة تعرض خاللها للتعذيب وسوء 

املعاملة، فضال عن حرمانه من تلقي الزيارات العائلية ومؤازرة محامي.

ويف األخري، ُحِكم عليه بالسجن 15 سنة، والحظر من السفر خارج اململكة ملدة 10 سنوات 

بتهمة »الخروج عىل ويل األمر«، و«اإلخالل بالنظام العام«، و«إنشاء جمعية غري مرشوعة«، 

بارز عن سياسة  إال مثال  البالد«. وما قضيته  و«التعاون مع منظامت دولية وتشويه سمعة 

القمع املامرس من قبل السلطات السعودية ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان.

 التصديقات للمتابعة
• االنتخابات البلدية املقرر إجراؤها يف 2015	

• نوفمرب 2015 : إعتامد قامئة املسائل من طرف لجنة مناهضة التعذيب.	
ICCPR CAT ICPPED 
OP ICCPR OPCAT 

 انشغاالتنا
• غياب استقالل القضاء واملحاكامت الجائرة واملامرسة املنتظمة لالحتجاز التعسفي؛	

• استمرار استخدام التعذيب والعقاب البدين؛	

• ترشيعات مكافحة اإلرهاب تقّوض الحريات؛	

• تعريض املدافعني عن حقوق اإلنسان للقمع املنهجي.	

 توصياتنا
• اإلنرتنت 	 قانون مكافحة جرائم  املتعلقة مبكافحة اإلرهاب ومتويله وتعديل  الترشيعات  املعتقلني بصورة تعسفية وتعديل  الفوري عن جميع  اإلفراج 

وجعله يتوافق واملواثيق الدولية لحقوق اإلنسان؛

• وضع نظام قضايئ مستقل وضامن احرتام الضامنات اإلجرائية؛	

• وضع حد ملامرسة التعذيب وسوء املعاملة مع التأكد من فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة يف ادعاءات التعذيب؛	

• الوقف الفوري لسياسة القمع ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان وضامن احرتام حرية التعبري وحرية الصحافة.	

السعودية

للمطالبة  لحملة  أعدت  أقمصة  يرتدين  الخري  أبو  وليد  وبنت  زوجة 

بإطالق رساحه.
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أدى تزايد العنف يف مناطق النزاع إىل التهجري القرسي للسكان يف دارفور، وجنوب كوردوفان ومنطقة النيل األزرق. وتيزت سنة 2014 بتفاقم الوضع االقتصادي 

واالجتامعي، وبانتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان.

عربت السلطات عن نيتها يف تحسني وتعزيز وحامية الحريات األساسية يف البالد، وتبنت الخطة الوطنية لحامية وتعزيز حقوق االنسان ىف السودان خالل الفرتة 

املمتدة من العام 2013 إىل2023م، إال أن وضعية حقوق اإلنسان يف البالد مل تزدد إال تدهورا، وارتفعت حدة القمع خالل سنة 2014 يف انتظار االنتخابات 

الرئاسية املرتقبة، التي ال تلقى ترحيب املعارضة. يف هذا املناخ السيايس املتوتر، أدى قمع السلطات العنيف للعديد من االعتصامات السلمية، إىل مقتل أحد 

الطلبة بجامعة الخرطوم خالل مظاهرة مناهضة للعنف يف دارفور، واعتقال املئات من املشاركني. كام تعرض العديد من املعارضني السياسيني لالضطهاد واالعتقال 

التعسفي، وهي االعتقاالت التي أدانها خبري األمم املتحدة املعني بحقوق اإلنسان.

كام اعتقلت األجهزة األمنية عدة معارضني سياسيني بعد توقيعهم يف أديس أبابا عىل إعالن »نداء السودان«، الذي يهدف إىل الدفع بالبالد نحو آفاق جديدة 

وبديل دميوقراطي. حيث ألقي القبض عىل أمني ميك املدين، 

أحد املشاركني يف التوقيع عىل النداء عند عودته إىل السودان، 

واعتقل يف الرس عدة أيام قبل أن توجه له تهمة، ويرّحل يف 

نهاية شهر ديسمرب إىل سجن كوبر بالخرطوم، حيث تدهورت 

باإلعدام،  عليه  الحكم  خطر  حاليا  ويواجه  الصحية.  حالته 

بتغيريات  وطالب  سلميا  رأيه  عن  عرّب  أنه  سوى  ليشء  ال 

دميقراطية.

وطالت االعتقاالت يف السابق شخصيات معارضة أخرى، كام 

هو الحال بالنسبة للسيد الصادق املهدي رئيس حزب األمة 

املؤتر  حزب  رئيس  الشيخ  وإبراهيم  مايو،   17 يف  القومي 

السوداين 8 يونيو، بعد أن أخذا موقفا معارضا من الهجامت 

من  عدد  اعتقال  إىل  إضافة  بدارفور.  السلطات  تشنها  التي 

الشباب املعارضني لعدة أشهر دون أن توجه لهم تهمة. ورغم 

ادعاءات تعرضهم للتعذيب، إال أن السلطات مل تكلف نفسها عناء فتح تحقيقات يف تلك املزاعم.  

واستمرت الحكومة يف نهج سياسة التضييق والقمع ضد املجتمع املدين، مبنعها للعديد من الجمعيات التي تنشط يف حامية وتعزيز حقوق املرأة. بل طال القمع 

حتى بعض وسائل اإلعالم والصحفيني املستقلني، كام هو الحال بالنسبة للسيد أرشف عمر خوجيل الذي جرى القبض عليه من قبل الرشطة يف 26 سبتمرب 2013، 

ولبث رهن االعتقال دون محاكمة مدة سنة يف ظروف غري إنسانية. وأغلقت العديد من الصحف دون أية إجراءات قانونية، وحجزت منشورات أخرى بطريقة 

تعسفية استنادا لقانون الصحافة املقيد للحريات لسنة 2009، دون أية إمكانية فعلية للطعن يف اإلجراءات.
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السودان

جرى استعراض السودان الدوري بصفتها طرفا يف العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، من قبل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان يف الصيف املايض، 

وقدمت مالحظاتها الختامية يف 22 يوليو 2014.

ونبه خرباء اللجنة إىل أن السلطات مل تقم بعد مبواءمة قوانينها مع املبادئ واألحكام الواردة يف العهد، رغم توصياتهم السابقة. وعربوا عن أسفهم لعدم توافق 

ترشيع البالد يف ما يخص التعذيب مع املواصفات الدولية، يف حني أنه مامرسة منهجية يف السودان. كام أدين العديد من األشخاص عىل أساس اعرتافاتهم املنتزعة 

تحت اإلكراه، إضافة إىل أنه ال تجري متابعة قوات األمن من قبل السلطات.

هذه الوضعية الناتجة عن إفالت موظفي قوات األمن من العقاب بسبب »الحصانة«  التي مينحها لهم قانون األمن الوطني، الذي يحميهم من فتح متابعات 

قضائية يف انتهاكات حقوق اإلنسان التي يرتكبونها أثناء مامرسة عملهم، وبالتايل مينع الضحايا من الحصول عىل العدالة. إضافة إىل أن هذا الترشيع املقيد 

للحريات يسمح للسلطات باحتجاز األفراد بعيدا عن رقابة القانون، وهو ما يعرضهم لجميع التجاوزات، األمر الذي فضحه وأدانه العديد من ضحايا مراكز 

االعتقال الرسية.

وانتقد الخرباء بشدة اختصاص املحاكم العسكرية يف محاكمة املدنيني يف بعض القضايا والجرائم، معتربين أن هذه الهيئات القضائية ال تتمتع باالستقاللية التي 

تضمن تطبيق القواعد األساسية للمحاكامت العادلة.

استعراض السودان أمام اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

أمني ميك املدين، أحد املوقعني عىل »نداء السودان« والذي تم اعتقاله
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 التصديقات للمتابعة
• أبريل 2015: االنتخابات الرئاسية والترشيعية املرتقبة؛	 ICCPR CAT ICPPED 

OP ICCPR OPCAT 

 انشغاالتنا
• االنتشار الواسع ملامرسة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛	

• االعتقال التعسفي للمعارضني والصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان؛	

• محاكمة املدنيني أمام املحاكم العسكرية؛	

• إفالت موظفي قوات األمن من العقاب؛	

• القيود عىل حرية الصحافة وحرية التعبري والتجمع السلمي.	

 توصياتنا
• وضع حد ملامرسة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛	

• إلغاء الحصانة املمنوحة لعنارص قوات األمن، وتعديل قانون األمن الداخيل، ضامن تطبيق القواعد األساسية للمحاكمة العادلة؛	

• إلغاء صالحيات املحاكم العسكرية يف محاكمة املدنيني.	

السودان
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يف مارس عام 2014، دخل النزاع املسلح يف سوريا عامه الرابع، مع ما خلفه من دمار وآثار مأساوية عىل السكان املدنيني. إىل جانب الحصيلة الكارثية للقتىل 

التي تجاوزت 76 ألفاً، بينهم 35 ألفاً من األطفال، لتغدو سنة 2014 األكرث دموية منذ عام 2011. وارتفع عدد الالجئني من 2.3 مليوناً يف 2013 إىل 3.7 مليوناً يف 

2014، لتصبح أكرب كتلة من الالجئني يف العامل، متسببة يف وضع حرج يثقل كاهل دول الجوار، نظراً للتكاليف الباهظة الناجمة عن هذه الوضعية. ويف ضوء هذا 

الوضع الكاريث، اعترب مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني يف أغسطس 2014 بأن األزمة السورية »أصبحت تشكل أكرب أزمة إنسانية يف عرصنا، بحيث 

يعجز العامل عن تلبية احتياجات الالجئني والدول املضيفة«. 

ويف شهر يوليو، تبنى مجلس األمن لألمم املتحدة قراره رقم 2165 الذي يأذن بإيصال املساعدات اإلنسانية إىل سوريا، كام يسمح لوكاالت األمم املتحدة ورشكائها 

بدخول أي منطقة من مناطق الحرب، حتى من دون موافقة السلطات السورية.

إىل جانب ذلك، فرغم املحاوالت املبذولة إلجراء مفاوضات للتوصل إىل حل سيايس للنزاع، تظل عملية السالم متوقفة. فبعد الفشل الذي مني به مؤتر جنيف 

الثاين يف سوريا يف فرباير 2014، استقال األخرض اإلبراهيمي، املبعوث الخاص لألمم املتحدة والجامعة العربية بشأن سوريا يف مايو، ليحل محله دبلومايس أورويب 

ستيفان دومينغو ميستورا، ويف هذه األثناء ُنظمت انتخابات رئاسية مثرية للجدل تخضت مثلام كان متوقعا عن إعادة انتخاب الرئيس الحايل، لوالية جديدة 

لسبع سنوات.

مل يسهم هذا الوضع إال يف زيادة تدهور األوضاع األمنية بشكل مقلق، خاصة بسبب انتشار الجامعات املسلحة التي تنشط منذ فرتة، وتدفق املقاتلني األجانب، 

والتقدم الرسيع ملتمردي الدولة اإلسالمية يف العراق وبالد الشام )داعش(، التي عززت وجودها يف املناطق ذات األغلبية السنية يف محافظات الرقة وإدلب ودير 

الزور وحلب، معلنة إقامة الخالفة يف شهر يونيو. ويف سبتمرب، نتج عن تقدم مسلحي داعش تشكيل تحالف دويل ملكافحتها بقيادة الواليات املتحدة، يتألف من 

أربعني دولة، منها بعض الدول العربية يف املنطقة.

يف ظل هذه التطورات الخطرية، تبقى القوات الحكومية، تتحمل املسؤولية بالدرجة األوىل عن معظم االنتهاكات الخطرية للقانون، خاصة املجازر بحق املدنيني، 

والقصف العشوايئ واستخدام األسلحة الكيميائية، ما دفع بلجنة التحقيق بشأن سوريا إىل اعتبار هذه االنتهاكات املنهجية الواسعة النطاق، من تعذيب واختفاء 

قرسي، جرائم ضد اإلنسانية. كام تعتقد هذه اللجنة بأن الجامعات املتمردة تتحمل أيضا املسؤولية عن االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل التي ميكن تصنيفها 

عىل أنها جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، يف ضوء ما وردها من شهادات عن العديد من حاالت التعذيب واالختفاء القرسي واملجازر وأخذ الرهائن والهجامت 

ضد السكان املدنيني، وال تزال هذه الجرائم إىل يومنا هذا، دون عقاب.

المحاكم الخاصة وسيلة لقمع المجتمع المدني
تواصل السلطات السورية استهدافها بشكل خاص للمدافعني عن حقوق اإلنسان والنشطاء السياسيني السلميني والعاملني يف املجال اإلنساين، بتهمة ارتكاب أعامل 

»إرهابية«، مبوجب القانون رقم 19 املؤرخ يف يوليو 2012. وتحيل املتهمني بشكل منتظم عىل محكمة مكافحة اإلرهاب، وهي محكمة خاصة تخضع لوزارة 

العدل، منشأة مبوجب القانون رقم 22 لنفس العام، والذي يخّولها محاكمة املدنيني والعسكريني عىل حد سواء، يف محاكامت ال تفي باملعايري الدولية للمحاكمة 

العادلة، وقد أصدرت أحكامها عىل املتهمني بالسجن ملدد طويلة. 

التعذيب: ممارسة ممنهجة تستخدم على نطاق واسع 
تثبت العديد من الحاالت التي أحصتها الكرامة االستخدام املنهجي عىل نطاق واسع ألصناف التعذيب يف سجون النظام السوري ومراكز االعتقال الرسية التابعة 

له، وقد تسبب تكرار هذه األعامل البشعة لفرتات طويلة، من قبل كافة األجهزة األمنية دون استثناء، يف عدد كبري من حاالت الوفاة أثناء الحجز، ويف كثري من 

األحيان، ال ُتَسلم جثت الضحايا إىل أرسهم، ويحصلون بدل ذلك عىل شهادات وفاة فحسب. 

وبات واضحاً أن التعذيب ميارس أساسا النتزاع االعرتافات واستخدامها الحقا ضد الضحايا إلدانتهم أمام املحاكم الخاصة، يف غياب أي دليل مادي يثبت تورطهم يف 

التهم املنسوبة إليهم. وقد نددت مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان يف تقريرها الصادر أخرياً بانتشار مامرسة التعذيب من قبل القوات الحكومية 

وامليليشيات التابعة لها، واعتربت أن هذه األعامل قد ترقى إىل مستوى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.

سوريا
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 التصديقات للمتابعة
• مبادرات املجتمع الدويل للتوصل إىل حل سيايس للنزاع؛	

• وضعية الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان واملختفني العاملني يف 	

املجال اإلنساين واملحتجزين أو املحاكمني مبوجب إجراءات غري عادلة.

ICCPR CAT ICPPED 
OP ICCPR OPCAT 

 انشغاالتنا
• آثار النزاع املدمرة، خاصة بالنسبة للسكان املدنيني؛	

• إفالت مرتكبي الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب من العقاب؛	

• القمع املنهجي لكافة أشكال املعارضة باسم مكافحة اإلرهاب؛	

• املامرسة املمنهجة وواسعة النطاق لجرمية االختفاء القرسي.	

 توصياتنا
• اتخاذ جميع التدابري الالزمة لحامية املدنيني وفقا ملبادئ القانون اإلنساين وحقوق اإلنسان؛	

• القرسي 	 واالختفاء  القضاء  نطاق  خارج  اإلعدام  عمليات  بخاصة  الدويل،  اإلنساين  والقانون  اإلنسان  لحقوق  واملمنهجة  الجسيمة  النتهاكات  حد  وضع 

والتعذيب، ومكافحة إفالت الجناة من العقاب؛

• وضع حد لقمع الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والعاملني يف املجال اإلنساين ورضورة حاميتهم.	

نظراً لسعة نطاق وانتشار هذه املامرسة يف سوريا، شكلت الشكاوى الفردية املوجهة إىل فريق العمل التابع لألمم املتحدة املعني مبكافحة االختفاء القرسي، الجزء 

األكرب من عمل الكرامة يف 2014، ويزيُد من خطورة ظاهرة االختفاء القرسي، أن عدد ضحايا هذه املامرسة يف زيادة مستمرة.

لقد تم توقيف معظم ضحايا االختفاء القرسي خالل عمليات التفتيش عند الحواجز العسكرية، 

أو أثناء عمليات الجيش يف إطار حمالت االعتقال الجامعية، كام أن مختلف األجهزة األمنية 

متورطة يف اعتقال النشطاء السياسيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، فضاًل عن العاملني يف 

املجال اإلنساين، دون أن ينجو من هذه الحملة حتى املواطنني العاديني، مع اإلشارة إىل أن 

هذه االعتقاالت تتم دون إذن قضايئ، ودون تقديم أية معلومات عن مصري الضحايا. من جهة 

أخرى، غالبا ما تتجنب أرس الضحايا إبالغ السلطات عن اختفاء أقاربهم خوفا من تعرضهم 

لنفس املصري، ويف الحاالت النادرة التي يتصلون فيها بالسلطات للحصول عىل معلومات بهذا 

الشأن، تصطدم محاولتهم بنفي قاطع من الجهات املعنية.

واستنادا إىل الكثري من حاالت االختفاء القرسي املوثقة من قبل الكرامة، يبدو واضحاً أن النظام 

السوري يستخدم هذه املامرسة الخطرية كأداة قمع متطورة ضد النشطاء السياسيني السلميني. 

الكريم شيعة، أحد املعارضني للنظام، وكان قد  الكرامة أخرياً ملف عبد  وبهذا الشأن تلقت 

توىل تنسيق العديد من املظاهرات السلمية بداية االنتفاضة قبل االنخراط يف العمل اإلنساين 

ملساعدة النازحني الفارين من القتال الدائر يف حلب، املدينة التي اخُتطف فيها من قبل عرشة 

عنارص من قوات األمن بالزي العسكري يف 3 أكتوبر 2011، وقد أفاد عدد من السجناء املفرج 

عنهم، أن السيد عبد الكريم كان معتقال يف السجن العسكري يف حلب قبل نقله إىل دمشق، 

ورغم املساعي التي بذلتها عائلته ملعرفة مصريه، نفت السلطات السورية أي خرب عن اعتقاله.

ومل تستنِث األجهزة األمنية السورية حتى النساء يف عمليات االختفاء القرسي، عىل غرار السيدة 

فاتن رجب فواز، الناشطة يف مجال حقوق اإلنسان واملنخرطة يف العمل اإلنساين، منذ بداية 

الثورة السورية، التي اخُتطفت من قبل جهاز املخابرات الجوية يف 26 ديسمرب 2011 وال تزال عائلتها من دون أي خرب عنها حتى اآلن.

وأخريا، تجدر اإلشارة إىل أن هذه االنتهاكات ال تقترص عىل السلطات السورية، فمختلف الجامعات املسلحة تتحمل أيضا املسؤولية عن العديد من حاالت 

االختفاء القرسي املوثقة من طرف لجنة التحقيق بشأن سوريا.

49

االختفاء القسري أداة للترهيب

سوريا

أفراد عائلة ياسني الذين اختطفوا من طرف املخابرات السورية ورفعت 

الكرامة مذكرة بشأنهم إىل الفريق العامل املعني باالختفاء القرسي
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شهدت تونس نقطة تحّول تاريخية يف 2014 مع اعتامد دستور جديد تّوج ثالث سنوات من العمل املتواصل ومناقشات ساخنة أحيانا داخل الجمعية الوطنية 

التأسيسية املنتخبة يف أعقاب ثورة 2011. وقد تضمن النص األسايس الجديد، الذي حظي بقبول واستحسان واسع النطاق لدى الرأي العام الدويل، مجموعة شاملة 

من الحقوق واملبادئ األساسية، غري أن املامرسة الفعلية تثبت البون الشاسع القائم بني أحكام الدستور والواقع املعاش.

من  بأنها  وصفت  حكومة  تشكيل  جرى  االستقالة،  إىل  بها  أدى  النهضة  لحكومة  املعارضون  تغذيته  عىل  عمل  حاّد  سيايس  بتوتر  تيزت  سنة  بداية  فبعد 

»التكنوقراط« للتحضري لالنتخابات الترشيعية والرئاسية املرتقبة.

ويف أعقاب االضطرابات األمنية العنيفة التي مل يشهد لها مثيل يف تونس، أقدمت السلطات عىل اتخاذ سلسلة من التدابري القمعية، يف انتهاك صارخ للحقوق 

األساسية، ما أسفر عن مضاعفة حمالت االعتقاالت التعسفية، وحاالت االحتجاز الرسي وعمليات التعذيب، يف ظل جو من اإلفالت من العقاب بذريعة مكافحة 

اإلرهاب.

ويف 26 أكتوبر، ُدعَي التونسيون إىل انتخاب برملان جديد )جمعية ممثيل الشعب(، وقد تخضت هذه االنتخابات، التي تيزت مبشاركة متدنية جدا مقارنة 

بسابقتها يف عام 2011، بانتصار حزب نداء تونس، وهو الحزب الذي يضم يف صفوفه العديد من شخصيات النظام القديم، وقد فاز بـ 86 مقعدا مقابل 69 مقعدا 

لحزب النهضة الفائز يف انتخابات عام 2011.

كام فاز مرشح نداء تونس الباجي قائد السبيس، البالغ من العمر 86 سنة، باالنتخابات الرئاسية، وهو عضو سابق يف التجمع الدستوري الدميقراطي، ووزير يف 

عهد بن عيل. وهكذا، بعد أربع سنوات من الثورة، عادت بعض شخصيات النظام القديم إىل واجهة املرسح السيايس لقيادة البالد من جديد.

ونظراً لهذه التطورات الخطرية، يساور الكرامة القلق إزاء تدهور حالة حقوق اإلنسان يف تونس، وما ميارسه النظام األمني من عمليات قمعية، مستفيدا من 

حصانة تامة تحمي رجاله من كل متابعة. ولذا يتعني عىل السلطات التونسية القيام دون تأخري برتجمة اإلرادة السياسية املعرب عنها باإلجامع غداة الثورة للحفاظ 

عىل الحريات األساسية، ووضع حد نهايئ ملامرسة التعذيب واإلفالت من العقاب.

انتهاكات حقوق اإلنسان في سياق مكافحة اإلرهاب: االعتقال السري والتعذيب واإلجراءات 
القضائية غير العادلة

يالحظ من جديد، أن حصيلة انتهاكات حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب ثقيلة جدا، نتيجة توظيف الخطر اإلرهايب ومكافحة هذه الظاهرة كأساس تربر 

به السلطات االنحرافات الجسيمة التي تتسبب يف انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان األساسية، مبا يف ذلك الحق يف الحياة.

يف شهر أغسطس، قامت عنارص من القوات املكلفة مبكافحة اإلرهاب، مبنطقة القرصين، بفتح النار عىل سيارة يقودها شباب، ظنوا انهم أعضاء يف جامعة مسلحة، 

فأردوا فتاتني قتيلتني، أنس وأحالم دلهومي، تبلغان من العمر 18 و 21 سنة عىل التوايل.

ويف 28 أكتوبر 2014، أعلن وزير الداخلية، لطفي بن جدو، أثناء مقابلة صحفية عن إلقاء القبض عىل أكرث من 2000 شخص يف غضون مثانية أشهر يف إطار 

مكافحة اإلرهاب، لكن هذه العمليات الواسعة النطاق تسببت يف انتهاكات خطرية للحقوق األساسية لألشخاص املوقوفني، وقد تأكد من خالل جميع الحاالت 

التي وثقتها الكرامة، أن القبض عىل املتهمني يتم دون أمر قضايئ.

ويف هذه الحاالت، يقيض كل األشخاص املشتبه يف صلتهم باإلرهاب ستة أيام رهن الحبس التحفظي، وهو الحد األقىص املسموح به قانونيا، بغض النظر عن 

الوقائع املنسوبة إليهم، وتتم هذه الحراسة التحفظية يف أماكن مجهولة، يحتجز فيها املتهمون رساً، حيث ال يسمح لهم بإبالغ أرسهم عن اعتقالهم وال االتصال 

مبحام أو تلقي زيارة منه، كام ال ميكنهم التشاور مع محاميهم إال بعد انتهاء مدة األيام الستة، وذلك عند أول مثول لهم أمام قايض التحقيق، عىل غرار  قضية 

زياد يونس، املهندس الشاب، 22 عاما، الذي ألقي عليه القبض يف منزله يف سبتمرب عام 2014 ليال، دون استظهار أمر قضايئ، وتعرض أثناء الحراسة التحفظية 

للتعذيب الجسيم، من قبيل تجريده التام من مالبسه، والرضب املربح عىل جميع أجزاء جسده، ثم خضوعه لطريقة تعذيب رشسة يطلق عليها اسم »الدجاج 

املشوي«، وهي إحدى طرق التعذيب التي راجت إبان نظام بن عيل، الرئيس السابق، والتي يبدو أنها عادت من جديد وفق شهادات متطابقة أدىل بها جميع 

األشخاص املتهمني باإلرهاب.

أشار السيد خوان منديز، املقرر الخاص املعني بالتعذيب، يف ختام زيارته يف يونيو حزيران 2014، إىل استمرار مامرسة التعذيب وسوء املعاملة يف تونس، كام 

أعرب عن أسفه عىل ضآلة اإلدانات املسجلة بحق مرتكبي أعامل التعذيب، ملفتاً االنتباه إىل أنه حتى يف تلك الحاالت القليلة، كانت العقوبات الصادرة ضد 

الجناة تافهة، معتربا أن جو اإلفالت من العقاب الذي يتمتع به الجناة، يسهم إىل حد كبري يف استدامة مامرسات التعذيب.

وذّكر الخبري األممي برضورة تنفيذ قواعد القانون األساسية للقضاء عىل ظاهرة التعذيب بشكل نهايئ وفعيل، ومن جملة هذه القواعد ضامن سبل الوصول 

الفوري إىل محام منذ الساعات األوىل من الحبس االحتياطي، وإجراء فحص طبي خالل هذه الفرتة.

تونس
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تكرس املادة 102 من الدستور التونيس مبدأ استقالل سلطة القضاء، غري أن املامرسة عىل أرض الواقع تناقض تناقضاً بيناً هذا املبدأ األسايس، وبذلك ال يزال 

استقالل القضاء يشكل معضلة رئيسية يف تونس، نظراً السترشاء الفساد وهيمنة السلطة التنفيذية عىل السلطة القضائية عىل مّر عقود من الزمن، األمر الذي 

يفرض عىل السلطات وضع مسألة استقاللية القضاء نصب أعينها وإعطائها األولوية التي تستحقها، باعتبارها رشطا أساسيا لضامن امتثال الجميع للحقوق األخرى.

عدم استقالل وحياد العدالة يوفر أرضية صبة لعودة االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان اليوم، مثل التعذيب واالعتقال التعسفي أو قمع حرية التعبري. وال 

ُيَتصور نجاح مرحلة انتقالية من دون فصل فعيل بني السلطات وعدالة مستقلة حقيقية.

لقد استضافت تونس، يف نوفمرب 2014، املقررة الخاصة املعنية باستقالل القضاة واملحامني غابرييال كنول، التي سجلت انتشار عقلية »التبعية والخضوع« لدى 

موظفي السلطة القضائية للسلطة التنفيذية، وما يؤكد هذا الواقع، نظرة القضاة إىل طبيعة وظيفتهم واعتبار أنفسهم موظفني لدى وزارة العدل، وهو ما يتعارض 

مع جوهر مبدأ استقالل القضاء، األمر الذي يفرض تغيرياً جذرياً يف تصور القضاة لدورهم الفعيل ومسؤوليتهم يف إقامة نظام قضايئ مستقل.

وشددت السيدة كنول عىل أهمية تحديد معايري دقيقة للكفاءة عند عملية تعيني ونقل وفصل القضاة، ما يقتيض إنشاء املجلس األعىل للقضاء، املنصوص عليه 

مبقتىض املادة 112 وما يليها من الدستور، من أجل وقف االنحرافات والفشل يف النظام الحايل. كام يتعني توفري اإلمكانيات الرضورية لهذه املؤسسة الدستورية، 

ليك تتمتع باالستقاللية التامة يف مامرسة وظائفها.

العدالة المستقلة، مفتاح مرحلة انتقالية ناجحة

تونس

إنتهاك حرية التعبير
ال تزال حرية التعبري يف تونس تتعرض النتهاكات جّمة، مثلام يشهد عىل ذلك سلسلة املحاكامت بتهمة »التشهري« و«إهانة كبار املسؤولني« من خالل منشورات 

أو انتقادات عرب شبكة االنرتنت.

يف 25 ديسمرب 2014، ألقي القبض عىل املدون ياسني العياري لدى وصوله إىل مطار تونس، تنفيذا لحكم غيايب صادر ضده من محكمة عسكرية يف نوفمرب ترشين 

الثاين، يقيض بحبسه ثالث سنوات نافذة بتهمة »التشهري بحق ضباط وموظفي وزارة الدفاع » و« نرش شائعات من شأنها زرع البلبلة وسط الوحدات العسكرية«، 

وسبب هذه املتابعة القضائية، انتقاده املؤسسة العسكرية عىل الشبكات االجتامعية. ويجري حاليا استئناف الحكم أمام املحكمة العسكرية يف تونس.

باإلرهاب«،  املحتملة  بذريعة »صالتها  العديد من وسائل اإلعالم  الحكومة عن إغالق  أعلنت  يوليو،  الذي أسفر عن مقتل 15 جنديا يف شهر  الهجوم  وغداة 

دون اتخاذ أي إجراء قانوين مسبق، بحيث خّولت الحكومة نفسها صالحيات تعود يف الواقع ملؤسسة مستقلة، الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي البرصي 

.)HAICA(

 التصديقات للمتابعة
• سبتمرب 2015: اعتامد الئحة األسئلة من قبل اللجنة املعنية بحاالت 	

االختفاء القرسي؛

• نوفمرب2015: اعتامد الئحة األسئلة من قبل لجنة مناهضة التعذيب.	

ICCPR CAT ICPPED 
OP ICCPR OPCAT 

 انشغاالتنا
• استمرار املامرسة املنهجية للتعذيب واالحتجاز الرسي؛	

• - االنتهاك املنهجي للضامنات اإلجرائية، واملحاكامت الجائرة، وطول فرتة االحتجاز االحتياطي املفرطة واالعتقال التعسفي؛	

• - غياب استقاللية النظام القضايئ وإفالت مرتكبي االنتهاكات من العقاب؛	

• - تكرار االعتداءات عىل حرية التعبري.	

 توصياتنا
• اتخاذ جميع التدابري الالزمة دون تأخري إلصالح أجهزة الرشطة ومكافحة إفالت مرتكبي جرائم التعذيب من العقاب، من خالل فتح تحقيقات بشكل 	

منهجي ومحاكمة املسؤولني عن هذه الجرائم؛

• ضامن استقالل النظام القضايئ وإنشاء املجلس األعىل للقضاء؛	

• ضامن احرتام حرية التعبري؛	

• وضع حد لالنتهاكات املرتكبة يف ظل قانون مكافحة اإلرهاب والعمل عىل امتثالها لالتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق اإلنسان.	
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حالة التدهور التي ميزت وضعية حقوق اإلنسان يف اإلمارات العربية املتحدة عامي 2012 و2013 استمرت طيلة عام 2014، وبعد إحالة 94 متهام إىل محكمة 

أمن الدولة، يف أكرب محاكمة سياسية يف تاريخ البالد والحكم عليهم بعقوبة سجن ثقيلة يف محاكامت جائرة، شهدت دولة اإلمارات دوامة قمع متفاقمة ارتفعت 

حدتها يف عام 2014، وصاحبتها موجة جديدة من االعتقاالت للمواطنني وعدد كبري من رعايا دول عربية أخرى، بتهم مرتبطة يف معظمها بعالقة املتهمني الفعلية 

أو املفرتضة بجامعة اإلخوان املسلمني.

تتميز املحاكامت أمام هذه الهيئات القضائية الخاصة بانتهاكاتها الجسيمة لحقوق املتهمني، األمر الذي أشار إليه بشكل منتظم فريق العمل األممي املعني 

باالحتجاز التعسفي لدى استعراض الحاالت التي قدمتها الكرامة، والتي ُصِنفت جميعها بأنها حاالت ذات صلة بالحرمان التعسفي من الحرية. وقد شدد خرباء 

األمم املتحدة عىل درجة خطورة االنتهاكات للحقوق األساسية التي تعرض لها الضحايا، مع اإلشارة بشكل خاص إىل طبيعة التهم التي تبني يف واقع األمر أنها 

تتعلق بتجريم أفعال تدخل يف نطاق حرية التعبري والرأي والتنظيم، كام تؤكد قرارات فريق العمل األممي بشكل قاطع الطابع السيايس باألساس لهذه املحاكامت 

التي تعكس إرادة السلطات يف خنق كل األصوات املنتقدة بشكل سلمي لسياسة الحكومة.

ورغم مصادقة دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل اتفاقية مناهضة التعذيب )CAT(، إال أن التعذيب ال يزال ميارس بشكل منهجي ضد األشخاص املحتجزين 

ألسباب سياسية، مثلام تثبته العديد من الشهادات املوثقة بشأن ما يتعرض له املحتجزون من معاناة جسدية ونفسية جسيمة، بخاصة خالل الفرتة الطويلة من 

االحتجاز الرسي عقب توقيفهم، قصد إجبارهم عىل التوقيع عىل اعرتافات تنتزع منهم تحت التعذيب الستخدامها ضدهم أثناء املحاكمة يف غياب أي أدلة أخرى.

إن زيادة الضغوط وسلسلة اإلدانات التي توجهها العديد من املنظامت غري الحكومية ضد هذه املامرسات، إىل جانب القرارات الصادرة عن مختلف اإلجراءات 

الخاصة لألمم املتحدة بشأن هذه الحاالت، لدليل واضح يثبت اقرتاف اإلمارات العربية املتحدة املنهجي لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، ويقدم صورة قاتة 

عن الوضع الفعيل للحقوق والحريات األساسية يف البالد.

قرار فريق العمل المعني باالحتجاز التعسفي في أعقاب إدانة أعضاء جمعية اإلصالح ومحاميهم
أولت الكرامة أهمية بالغة ألكرب محاكمة سياسية يف تاريخ دولة اإلمارات العربية املتحدة،  املنعقدة يف 4 مارس 2013 أمام املحكمة االتحادية العليا يف أبو ظبي، 

وسجلت بهذه املناسبة ووثقت حاالت تخص انتهاكات خطرية للمبادئ األساسية للحق يف محاكمة عادلة.

وقد ُوِجهت إىل مجموعة الـ94، مثانية منهم غيابيا، تهمة محاولة قلب نظام الحكم، وهي تهمة ملفقة أنكرها املعنيون وال تستند إىل أي دليل، علام أن مثل 

هذه التهمة تعرض صاحبها لعقوبة السجن ملدة 15 سنة مبقتىض املادة 180 من قانون العقوبات، وهو ما يفرس الحكم الصادر عىل معظمهم بالسجن مددا  

ترتاوح بني 7 إىل 10 سنوات. يوجد من بني ضحايا هذه االنتهاكات، العديد من القانونيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان املشهود لهم بنضالهم السلمي عىل غرار 

محمد املنصوري ومحمد عبد الله الركن، املحاميان واملدافعان عن حقوق اإلنسان؛ وسامل الشحي، املحامي الذي ُألقي القبض عليه بسبب توليه الدفاع عنهام؛ 

وهادف العويس، املحامي واألكادميي، ملجرد التعبري عن نيته يف الدفاع عنهام، فضال عن محمد سعيد العبدويل، الرئيس السابق ملحكمة االستئناف يف أبو ظبي. 

وقد قىض جميعهم فرتات طويلة من االعتقال الرسي تعرضوا خاللها لشتى رضوب التعذيب الجسدي والنفيس الجسيم، بسبب انتامءاتهم السياسية أو دفاعهم 

عن حقوق اإلنسان. 

تابعت الكرامة تطورات هذه الحاالت عرب إحالتها عىل اإلجراءات الخاصة ملجلس حقوق اإلنسان مع إبالغها الخرباء أوالً بأول جميع أطوار املحاكمة إىل نهايتها، 

وقد توجت عملية الكرامة بإصدار فريق العمل التابع لألمم املتحدة قراره )رقم 60/2013 املؤرخ 2 أبريل 2014( يؤكد فيه أن هذه االنتهاكات كانت بدرجة من 

والخطورة، بحيث يتعني اعتبارها إجراء تعسفيا.

غياب استقالل النظام القضائي
ولدى عودتها من زيارة قامت بها إىل دولة اإلمارات العربية من 28 يناير  إىل 5 فرباير 2014، سجلت املقررة الخاصة املعنية باستقالل القضاة واملحامني، غابرييال 

كنول، العديد من الثغرات التي تضمنها النظام القضايئ يف هذا البلد، وقد أشارت خبرية األمم املتحدة إىل أن النظام القضايئ يف هذه الدولة يظل، بحكم األمر 

الواقع، تحت سيطرة السلطة التنفيذية، ما يجعل استقالله أمرا مستحيال عمليا، كام أوصت الخبرية مبراجعة وضعية املجلس األعىل للسلطة القضائية االتحادية، 

نظرا لتشكيلة هذا املجلس املكّون من سبعة أعضاء معظمهم من ممثيل السلطة التنفيذية.

كام قامت السيدة كنول بنقل انشغاالت الكرامة، مشرية أثناء مؤتر صحفي عقدته لدى عودتها من تلك الزيارة، إىل الطبيعة املنهجية لالنتهاكات الخطرية للحق 

يف املحاكمة العادلة بالنسبة لحاالت القبض عىل األشخاص املتهمني بارتكاب جرائم مزعومة ضد أمن الدولة. وأخريا، سجلت املقررة العديد من حاالت التعذيب 

يف مراكز اعتقال رسية، دون أن تحظى هذه الحاالت بأية تحقيقات مستقلة عىل الرغم من الشكاوى املقدمة من قبل الضحايا ومحاميهم.

تجريم حرية التعبير
يتعرض املدافعون عن حقوق اإلنسان الذين يبلغون عن االنتهاكات الخطرية املرتكبة يف بلدانهم  لسلسلة من املضايقات والتهديدات وعمليات انتقامية من 

قبل السلطات، كام يتعرض مستخدمو الشبكات االجتامعية للتعبري عن انتقادهم للحكومة أو التعليق عىل املحاكامت السياسية، لعملية حصار وقمع رشسة، 

اإلمارات
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 التصديقات انشغاالتنا
• لالعتقال 	 املنهجي  واالستخدام  االحتجاز  أماكن  يف  التعذيب  مامرسة 

الرسي أو الحبس االنفرادي مبعزل عن العامل الخارجي؛

• القمع املنهجي ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان والنشطاء السياسيني؛	

• االحتجاز التعسفي دون محاكمة أو بعد إجراءات قضائية جائرة؛	

• غياب استقالل القضاء واملحاكامت الجائرة.	

ICCPR CAT ICPPED 
OP ICCPR OPCAT 

 توصياتنا
• اإلفراج عن جميع املدافعني عن حقوق اإلنسان والنشطاء السياسيني املعتقلني تعسفيا بسبب تعبريهم عن آرائهم؛	

• وضع حد ملامرسة التعذيب يف جميع أماكن االحتجاز وتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب ملكافحة اإلفالت من العقاب؛	

• وضع حد ملامرسة االختفاء القرسي واالعتقال الرسي أو مبعزل عن العامل الخارجي؛	

• 	.CEDو ICCPR التصديق عىل املعاهدات

جرى اإلبالغ يف السنوات األخرية عن وقوع العديد 

تربزه  مثلام  الحجز،  أثناء  التعذيب  حاالت  من 

مامرسة  أن  فيها  أكدوا  التي  السجناء  شهادات 

منهجي،  بشكل  تتم  والنفيس  البدين  اإليذاء 

خاصة خالل مرحلة االعتقال الرسي، حيث يجرب 

عىل  تحتوي  محارض  عىل  التوقيع  عىل  الضحايا 

السامح  دون  التعذيب،  تحت  منتزعة  اعرتافات 

لهم مبجرد االطالع عليها، لتستخدم ضدهم الحقا 

كدليل حرصي إلدانتهم أمام محكمة أمن الدولة 

يف أبو ظبي، مع اإلشارة إىل أن أول مثول املتهمني 

بعد  إال  الغالب  يف  يتم  ال  قضائية  سلطة  أمام 

عدة أسابيع أو أشهر من القبض عليهم، والهدف 

من ذلك انقضاء الوقت الكايف الختفاء كافة أثار 

التعذيب واندمال الجراح. ورغم الشكاوى املتكررة املقدمة من طرف الضحايا واملحامني املدافعني عنهم، سواء كان ذلك أمام النيابة خالل أول مثول لهم، أو أثناء 

افتتاح جلسات املحاكمة، مل تجر السلطات القضائية أي تحقيق، ما يعد انتهاكا التفاقية مناهضة التعذيب، كام اعتمدت جميع املحاكامت السياسية التي أجريت 

يف السنوات األخرية، عند إصدار أحكامها الثقيلة بحق املتهمني، فقط عىل املحارض املعدة من قبل األجهزة األمنية واملوقعة تحت وطأة التعذيب.

وتظهر أساليب التعذيب التي وثقتها الكرامة، وجود إرادة واضحة لدى األجهزة األمنية املوكل إليها عمليات االستجواب، إليقاع معاناة جسدية ونفسية خطرية 

لدى الضحايا من أجل إجبارهم عىل التوقيع عىل اعرتافات ميلونها عليهم، ومن جملة األساليب األكرث ذكرا من قبل الضحايا، تعرضهم لفرتات احتجاز طويلة يف 

زنازين انفرادية، ال تتعدى مساحتها مرتين عىل 3 أمتار مربعة، وإخضاعهم دون انقطاع لفرتة طويلة للضوء الساطع، ودرجات الحرارة املرتفعة والربودة القاسية، 

واإلرغام عىل البقاء املطول يف أوضاع مجهدة. كام يتعرض املعتقلون أثناء التحقيقات عىل يدي أفراد أجهزة املخابرات، لتعصيب العينني، وتجريدهم التام من 

مالبسهم، فضال عن تعرضهم للرضب عىل جميع أنحاء أجسامهم بواسطة كابالت مطاطية، وخضوعهم لطريقة أخرى من وسائل التعذيب تتمثل يف محاكاة الغرق 

أو »اإليهام بالغرق« وفق إفادة املتهمني، دون أن تنجو أرسهم، وخاصة زوجاتهم، من شتى أنواع التهديدات.

اإلمارات

عىل غرار الحكم بسنتني سجنا، الصادر ضد وليد الشحي، بسبب انتقاده تحيز النظام القضايئ، عرب حسابه عىل التويرت، كام يتعرض بصورة منتظمة املدافعون 

عن حقوق اإلنسان، وكذلك أرس املتهمني يف املحاكامت السياسية، لعمليات انتقامية والرتهيب من قبل األجهزة األمنية فضال عن الحظر من السفر، واملنع من 

التحدث علنا حول قضايا أقاربهم املحتجزين أو التواصل مع الخارج تحت طائلة املالحقة القضائية. ويف هذا السياق أصدرت املحكمة االتحادية العليا يف أبو 

ظبي، يف 25 نوفمرب 2014 حكمها عىل أسامة النجار، املدون والناشط يف مجال حقوق اإلنسان، بالسجن ملدة ثالث سنوات وغرامة قدرها 5 آالف درهم إمارايت 

)حوايل 136 ألف دوالر أمرييك(، بسبب دفاعه من خالل الشبكات االجتامعية عىل السجناء السياسيني، خاصة منهم والده.

اإلستخدام المنهجي للتعذيب واإلعتقال السري

توصيات محددة لحظر ممارسة التعذيب:
• وضع حد نهائي ملمارسة التعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة يف جميع أماكن 	

االحتجاز يف البلد؛
• وضع حّد نهائي ملمارسة االحتجاز السري بما يف ذلك الحاالت الخاضعة ملحكمة أمن الدولة.	
• املعاملة 	 وسوء  التعذيب  مزاعم  جميع  يف  ومستقلة  ونزيهة  فورية  تحقيقات  يف  الشروع 

وحاالت االختفاء القسري واالحتجاز السري.
• وضع حّد لإلفالت من العقاب ملرتكبي االنتهاكات الخطيرة؛	
• تم 	 أويل  تحقيق  محضر  أو  تصريح  أي  القضائية  اإلجراءات  أثناء  االعتبار  يف  األخذ  عدم 

الحصول عليه عن طريق التعذيب أو اإلكراه الجسدي أو النفسي.
• تعويض ضحايا التعذيب واالختفاء القسري واالعتقال التعسفي عىل ما تعرضوا له من ضرر.	
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ازداد الوضع السيايس املتأزم يف اليمن تفاقام خالل سنة 2014. ومع تعدد الفاعلني واختالف املصالح يف البالد، أصبحت مسألة حامية الوحدة الوطنية والعودة 

إىل عملية الحوار سلمي أمرا أكرثا تعقيدا.

من الناحية السياسية، مل تلق كل مبادرات صنعاء إجامعا، ففي 8 مارس أعلن الرئيس املؤقت عبد ربه منصور هادي عن إنشاء لجنة مكلفة بصياغة مرشوع 

دستور وتقدميه لنقاش عمومي قبل عرضه عىل االستفتاء للمصادقة عليه. وتعرض املرشوع الذي قدمته اللجنة للعديد من االنتقادات، بخاصة ما يتعلق بعدد 

األقاليم وشكل الدولة. يف يناير 2014 انتهى مؤتر الحوار الوطني من أعامله، وهو املؤتر املكون من 500 ممثل ملختلف رشائح املجتمع واملكلف بإعداد مرشوع 

الدستور وتنظيم االنتخابات العامة يف 2014. وتنص الوثيقة النهائية عىل إنشاء دولة اتحادية متعددة األقاليم، وتديد والية الرئيس املؤقت لغاية االنتهاء من 

مسار تبني الدستور، وإنشاء املؤسسات، وإجراء االنتخابات الترشيعية.

إال أن مسار الخروج من األزمة كان دامئا مهددا من قبل هجامت حركة الحوثيني »أنصار الله« ضد السلطة املركزية، مبا يف ذلك بالعاصمة صنعاء. وبالفعل فإن 

الحركة التي جعلت من الشامل الرشقي للبالد معقال لها لسنوات عدة، ازدادت قوتها خالل السنة ودخلت يف مواجهات مع القوات الحكومية، وصوالً إىل احتالل 

العاصمة صنعاء، ومل تتوقف أعامل العنف حتى بعد االتفاق السيايس الذي وقعته الحكومة يف 21 سبتمرب 2014 مع املتمردين والقوى السياسية األخرى. وخلفت 

موجة العنف مئات القتىل يف صنعاء لتدخل البالد يف أزمة سياسية غري مسبوقة.

النية  العقاب. ورغم  املدنيني يف إفالت عام من  االنتهاكات يف حق  املركزية إىل تضاعف  السلطة  السيايس واألزمة األمنية وغياب سيطرة  أدى عدم االستقرار 

السياسية لتحسني الوضع التي عربت عنها وزارة حقوق اإلنسان التي سجلت 470 شكوى سنة 2014 تتعلق بانتهاكات مختلفة، إال أنها كانت تفتقر للقدرة عىل 

معالجة الوضع. ورغم قبول اليمن بالتوصيات التي وجهت له يف يناير 2014 أثناء االستعراض الدوري الشامل، إال أن مجلس حقوق اإلنسان عرب عن قلقه بشأن 

احرتام السلطات الفعيل اللتزاماته.

تعدد حاالت االحتجاز التعسفي
العامل  األممي  الفريق  وأصدر   .2014 سنة  الحاالت  من  العديد  وثقت  التي  للكرامة  بالنسبة  الهامة  القلق  دواعي  أحد  اليمن  يف  التعسفي  االحتجاز  يعترب 

القبض  عليهم  ُألقي  الذين  األشخاص  العديد من  يزال  املنظمة. وال  قدمتها  الحكومة، مبوجب شكاوى  تدين  القرارات،  من  التعسفي عدداً  باالحتجاز  املعني 

خالل االحتجاجات الشعبية سنة 2011 محتجزين يف ظروف سيئة للغاية دون إجراءات قانونية. وقامت قوات األمن تحت ذريعة مكافحة اإلرهاب مبوجة من 

االعتقاالت، وفتحت متابعات قضائية تنتهك معايري املحاكمة العادلة. ورغم أن الدستور مينع التعذيب وسوء املعاملة، إال أن العديد من ضحايا االحتجاز التعسفي 

زعموا تعرضهم خالل احتجازهم الرسي يف الغالب، لهذه املامرسة من قبل مصالح االستخبارات والرشطة.

وكام هو الشأن بالنسبة للسلطات الحكومية أنشأ املتمردون الحوثيون نظام احتجاز غري قانوين موازي، وصاروا يسجنون كل شخص اشتبهوا يف حمله السالح 

ضدهم أو عرب عن معارضته لحركتهم. وأصبح املئات من األشخاص يف عداد املختفني منذ سيطرتهم عىل عدة مناطق بالبالد، يف حني وثقت حاالت تعذيب وحيش 

داخل هذه السجون.

اإلعدامات خارج نطاق القضاء
تقع مسؤولية اإلعدامات خارج نطاق القضاء عىل عاتق العديد من الجهات منها الحكومية، وغري الحكومية، وطنية وأجنبية، ما يجعل حامية املدنيني ومتابعة 

املتورطني يف هذه االنتهاكات أمراً معقداً. واستمرت السلطات الحكومية يف اللجوء إىل االستعامل املفرط للقوة لقمع االحتجاجات السلمية جنوب البالد، مخلفة 

عرشات القتىل يف صفوف املتظاهرين، ورغم ذلك مل تفتح تحقيقات مستقلة لتحديد املسؤوليات ومتابعة املتورطني.

وأودت الحملة، التي تشنها الواليات املتحدة األمريكية ضد تنظيم القاعدة يف شبه الجزيرة العربية مستعملة يف ذلك طائرات الدرونز، بحياة العديد من املدنيني 

بسبب عشوائية القصف. وتتم هذه الرضبات مبوافقة السلطات اليمنية رغم رفض الربملانيني، الذين طالبوا سنة 2013 بوضع حد للرتخيص املمنوح ألمريكا 

بالقتل عىل أرايض البالد. كام أن العديد من املدافعني عن حقوق اإلنسان أدانوا غياب رد فعل دويل مناسب أمام املأساة التي يعيشها املدنيون بسبب الرضبات 

األمريكية. ووثقت الكرامة سنة 2014 ثالثني عملية قامت بها القوات األمريكية يف اليمن خلفت 110 قتيال والعديد من الجرحى، بينهم أطفال. كام أن الجامعات 

املسلحة غري الحكومية املتواجدة يف اليمن كالحوثيني وعنارص تنظيم القاعدة، قاموا بعدة هجامت بعنف منقطع النظري مل يستهدفوا فيها قوات األمن فحسب 

بل وحتى املدنيني.

انتهاك حرية التعبير
مرة أخرى كان الصحفيون خالل سنة 2014 ضحايا حملة قمع قاسية، تعرض عدد منهم لالعتقال وسوء املعاملة ويف الغالب صودرت آليات عملهم. قام الجيش 

فريقا من  األحداث. وطرد  لتغطية  املناطق  لتلك  التوجه  أرادوا  الذين  الصحفيني  ومنع  القاعدة،  تنظيم  البالد ضد  بعمليات عسكرية وسط وجنوب  اليمني 

الصحفيني التابعني لقناة الجزيرة القطرية من املنطقة. ومنعت السلطات كل الصحفيني األجانب من التوجه إىل تلك املناطق، وطردت صحافيني أجانب كانوا 

موجودون بالبالد، رافضة يف نفس اآلن السامح آلخرين بالدخول. رافق وصول الحوثيني إىل صنعاء يف 21 سبتمرب 2014، حملة قمع واسعة، وقيود صارمة عىل 

الحريات الفردية، ومنع لحرية وسائل اإلعالم والصحافة التي أصبحت اآلن تحت السيطرة التامة، كام يجري قمع أي تظاهرات سلمية مناهضة للحوثيني.

اليمن
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 التصديقات انشغاالتنا
• غياب االستقرار السيايس، وتوقف املسار االنتقايل وتدهور الحالة األمنية 	

يف البالد؛

• األمريكية، 	 الدرونز  بطائرات  للمدنيني  القضاء  نطاق  خارج  اإلعدامات 

واآلثار النفسية عىل املدنيني وبشكل خاص األطفال؛

• اإلعدامات خارج نطاق القضاء املرتكبة من قبل السلطات واملتمردين؛	

• االحتجازات التعسفية وتفيش السجون الخاصة التابعة للمليشيات املسلحة 	

ومامرسة التعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية والحاطة بالكرامة؛

• غياب وسيلة انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان.	

ICCPR CAT ICPPED 
OP ICCPR OPCAT 

 توصياتنا
• احرتام مبادئ القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان؛	

• اتخاذ تدابري فعالة لوضع حد ملامرسة التعذيب واملعاملة القاسية؛	

• وضع حد لالحتجازات التعسفية، وضامن محاكمة عادلة لكل األشخاص الذين يعرضون عىل العدالة؛	

• فتح متابعات ومعاقبة املسؤولني عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان.	

• منح التعويض املناسب لجميع ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان أو إىل ذويهم.	

اليمن
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قامت الكرامة يف الفرتة املمتدة من يوليو إىل سبتمرب 2014 بدراسة لعينة تثيلية ألشخاص يعيشون يف املناطق اليمنية التي تقوم فيها القوات األمريكية بعمليات 

بطائرات الدرونز، لتقييم »آثار ما بعد الصدمة« املحتملة عىل السكان املدنيني بفعل الهجامت. ضمت العينة نفس نسبة الرجال والنساء، ونفس النسبة من 

البالغني واألطفال، بعضهم فقد أحد أفراد عائلته خالل هجامت الدرونز وآخرون مل يتأثروا شخصيا.

الذين  األشخاص  مجموع  قدمها  التي  الشهادات  كل 

يشكلون العينة تشري إىل معاناتهم من مستويات عالية 

وشاملة من أعراض القلق، واالنهيار العصبي، والخوف، 

واإلجهاد، والرهاب، واضطرابات مرتبطة بالنوم كاألرق 

املدنيني  األعراض تصيب  والكوابيس. واألهم أن هذه 

ال.  أم  الرضبات  طالتهم  الذين  سواء  الحدة  بنفس 

العيش  أن  إثبات  املقاربة هو  الغرض من هذه  وكان 

لقصف طائرات  املبارش  أو غري  املبارش  التهديد  تحت 

الدرونز يعرض تلقائيا ألعراض صدمة خطرية. وبالتايل 

فإن الخوف املستمر من املوت أو فقدان أحد األقارب 

واملكان  األسباب  معرفة  دون  الرضبات  هذه  بسبب 

واللحظة هي املسببة لألعراض، أكرث منها الخوف من 

فقدان قريب. وأصبحت السامء مصدر خوف  مستمر 

بسبب جهل املدنيني الدائم ملصائرهم، والتعتيم والغياب التام للرقابة واملسؤولية عن هذه العمليات األمريكية. 

أطلعت الكرامة، استنادا عىل نتائج هذه الدراسة، األمم املتحدة عن قلقها العميق خالل استعراض الواليات املتحدة األمريكية من قبل لجنة مناهضة التعذيب 

يف دورتها 53 التي عقدت بجنيف يف الفرتة من 3 إىل 28 نوفمرب 2014. وحاولت الكرامة من خالل دراستها أن تثبت أن حجم وخطورة الصدمة التي يتعرض 

لها السكان املدنيون يف اليمن بسبب الرضبات الجوية بطائرات الدرونز، تاثل املعاملة القاسية واملهينة والحاطة بالكرامة، وبالتايل تنتهك أمريكا الفقرة 16 من 

اتفاقية مناهضة التعذيب. وال تستطيع أرس الضحايا متابعة املسؤولني، أو حتى املطالبة بفتح تحقيق يف مرشوعية الرضبة أو املطالبة بتعويض عن فقدان عزيز. 

وتم نرش هذه الدراسة يف شكل تقرير عمومي.

دراسة لتقييم الصدمات النفسية التي خلفتها ضربات الدرونز على المدنيين

ممثل الكرامة يف اليمن، محمد األحمدي، يف مهمة بحث ميدانية حول آثار رضبات الدرونز
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قائمة المنشورات

• الكرامة، االستعراض الدوري الشامل للعراق ـ تقديم ملوجز أصحاب املصلحة ـ جنيف، سويرسا ـ مارس 2014	

• الكرامة، االستعراض الدوري الشامل ملرص ـ تقديم ملوجز أصحاب املصلحة  ـ جنيف، سويرسا ـ مارس 2014	

• الكرامة، االستعراض الدوري الشامل للكويت ـ تقديم ملوجز أصحاب املصلحة  ـ جنيف، سويرسا ـ يونيو 2014	

• الكرامة، االستعراض الدوري الشامل لليبيا ـ تقديم ملوجز أصحاب املصلحة  ـ جنيف، سويرسا ـ سبتمرب 2014	

 اإلستعراض الدوري الشامل

• الكرامة، مساهمة يف قامئة املسائل استعدادا الستعراض العراق من قبل اللجنة املعنية لحقوق اإلنسان ـ جنيف، سويرسا ـ ديسمرب 2014	

اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

• الكرامة، مساهمة يف قامئة املسائل استعدادا الستعراض قطر من قبل لجنة مناهضة التعذيب ـ جنيف، سويرسا ـ أغسطس 2014 	

• الكرامة، التقرير البديل استعدادا الستعراض الواليات املتحدة األمريكية من قبل لجنة مناهضة التعذيب ـ طائرات املوت، اآلثار الصادمة لهجامت 	

الطائرات بدون طيار عىل املدنيني ـ أكتوبر 2014

لجنة مناهضة التعذيب

• الوطنية لحقوق 	 للمؤسسات  الدولية  التنسيق  لجنة  العراق من قبل  اإلنسان  الوطنية لحقوق  املؤسسة  استعدادا الستعراض  الكرامة، مساهمة 

اإلنسان ـ جنيف، سويرسا ـ ديسمرب 2014

المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

• فقط(	 )باإلنجليزية   2014 فرباير  ـ  سويرسا  جنيف،  ـ  خيارا  ليس  العقاب  من  اإلفالت  مرصـ  يف  الجامعية  القتل  عمليات  عن  تقرير   الكرامة، 

 Impunity Is not an Option

تقارير عمومية

56

• الكرامة، مساهمة يف قامئة املسائل استعدادا الستعراض العراق من قبل اللجنة املعنية باالختفاء القرسي ـ جنيف، سويرسا ـ ديسمرب 2014	

اللجنة المعنية باالختفاء القسري
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الكرامة هي منظمة غري حكومية مقرها جنيف وتعمل عىل 
توثيق معلومات عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف العامل العريب
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بالضرورة عن خطورة المنطقة وال تعبر  الكرامة في  هذه اإلحصائيات تعكس عمل 
 أوضاع حقوق اإلنسان في بلد ما
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