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كلمة مجلس األمناء
كانت املنطقة العربية مجدداً وعىل مدار سنة 2017، 
تفتقر  فبينام  اإلنسان.  انتهاكات حقوق  مرسحاً ألفظع 
مثل  مفتوحة،  مسلحة  نزاعات  تعيش  التي  البلدان 
العراق وليبيا وسوريا واليمن، إىل عمليات سالم جادة، 
تشهد بلدان أخرى بدرجات متفاوتة توترات متزايدة مع 
جريانها. اقرتان هذا الوضع بالتدخل العسكري االجنبي 

عصف بأهم حقوق اإلنسان األساسية يف املنطقة.

شهد العامل العريب احتجاجات تطالب مبزيد من الحريات 
الدكتاتوريات  استمرت  بينام  االجتامعية،  والحقوق 
توجيه  بهدف  املعارضة،  األصوات  قمع  يف  واالستبداد 
رضبة قاضية مُلثل الربيع العريب. وتحت ذريعة مكافحة 
اإلرهاب، توّجه األنظمة قمعها ضد الناشطني السلميني 
واملدافعني عن حقوق اإلنسان. وتعرّض عرشات األفراد 
للتعذيب والسجن واإلعدام أحيانا نتيجة لذلك، وتقوم 
أنظمة تلك الدول باستمرار بسن قوانني قمعية جديدة 

يف انتهاك صارخ للحقوق األساسية ملواطنيها.

يف ظل هذا التوتر، صار عمل املنظامت الحقوقية، مثل 
الكرامة، التي ترنو لعامل عريب يعيش فيه جميع األفراد 
الذي  الحني  حيوياً. ويف  أمراً  الظلم،  بعيدا عن  بكرامة 
تغض فيه معظم الدول الغربية الطرف عن االنتهاكات 
أو  الشعبوية  لتزايد  نتيجة  اإلنسان  لحقوق  املستمرة 
االنتهاكات  ضحايا  فإن  الجيوسرتاتيجية،  العتباراتها 
الجسيمة يحتاجون إىل دعمنا وعملنا أكرث من أي وقت 
انتهاكات  يف  التصعيد  هذا  أن  ندرك  أن  وعلينا  مىض. 
حقوق اإلنسان يف املنطقة العربية مؤرش واضح يدفعنا 
والسؤال  العريب.  الربيع  من  جديدة  موجة  توقع  إىل 
املطروح يف هذا الصدد ليس كيف، بل متى، و يف ظل 

أية ظروف سيحدث ذلك.

لـ  القانونية  املساعدة   2017 سنة  الكرامة  قدمت 
والتعذيب  القرسي  االختفاء  ضحايا  من  شخصا   516
أو  موجزة  بإجراءات  واإلعدام  التعسفي  واالحتجاز 
تسعة  وتقديم  بإعداد  وقامت  القضاء.  نطاق  خارج 

تقارير إىل الهيئات املنشأة مبعاهدات يف األمم املتحدة، 
يف  اإلنسان  حقوق  مجلس  إىل  تقارير  ثالثة  عن  فضال 
من  الرغم  وعىل  الشامل.  الدوري  االستعراض  سياق 
حققنا  فقد  املحدودة،  ومواردنا  املتواصل  استهدافنا 
عملنا  يثمر  أن  ونأمل  امللحوظة،  اإلنجازات  من  عددا 

تغيرياً إيجابياً يف املنطقة.

صارت  املنطقة  حكومات  أن  السنة  هذه  واملالحظ 
تستهدف يف املقام األول املدافعني عن حقوق اإلنسان 
أمام  باالنتصاف  املطالبة  عىل  يجرؤ  من  كل  وتعاقب 
آليات األمم املتحدة. هذه الحكومات ال تنتهك حقوق 
انتقامية  أعامال  أيضا  متارس  بل  فحسب،  اإلنسان 
منهجية ضد من يدينون االنتهاكات. ويف هذا الصدد، 
لألمم  املساعد  العام  األمني  تدخل  الكرامة  التمست 
جميعا  »نخرس  قال:  الذي  اإلنسان،  لحقوق  املتحدة 
عندما يتعرض أولئك الذين يتعاملون مع األمم املتحدة 
للرتهيب والتهديد والسجن بسبب نشاطهم هذا، لكن 
األدهى أن األمم املتحدة تفقد مصداقيتها.  ويقع عىل 
لوقف  الجامعية  املسؤولية  ككل  املتحدة  األمم  عاتق 

ومنع هذه األعامل الشنيعة«.

بحمالت  أخرى  مرة  الكرامة  اسُتهدفت  العام،  هذا 
تشهريية تديرها دول معروفة بسجالتها املروعة لحقوق 
اإلنسان. غري أن التطور الجديد هذه املرة كان الهجوم 
واتخذ  اإلمارات.  حكومة  بقيادة  الكرامة،  ضد  املبارش 
مسؤولني  طرف  من  معادية  ترصيحات  شكل  ذلك 
حكوميني، فضال عن تقديم قرار إىل املجلس االقتصادي 
الكرامة  حرمان  إىل  يهدف  املتحدة  لألمم  واالجتامعي 
من الصفة االستشارية للمجلس، عىل الرغم من التوصية 
غري  باملنظامت  املعنية  اللجنة  قدمتها  التي  اإليجابية 
هذا  واالجتامعي.  االقتصادي  املجلس  لدى  الحكومية 
اإلنسان،  حقوق  قضايا  يف  السافر  السيايس  التدخل 
يجب أن يواجه باإلدانة. وال بد أيضاً من عدم السامح 
للحكومات بإعاقة عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان 
لحامية  مبعاهدات  املنشأة  الدولية  الهيئات  إطار  يف 
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تلك الحقوق. ومهام يكن، فإن الكرامة عازمة أكرث من 
أي وقت مىض عىل مواصلة عملها املهني املشهود له 
يف  االنتهاكات  لضحايا  القانونية  املساعدة  تقديم  يف 

املنطقة العربية.

ونود أن نشكر خرباء األمم املتحدة املستقلني واملوظفني 
عىل  اإلنسان  لحقوق  السامية  املفوضية  يف  املتفانني 
املنظامت  جميع  نشكر  كام  والدائم.  املثمر  تعاونهم 
والرشكاء واألصدقاء الذين أعربوا عن تأييدهم ملنظمتنا 

خالل الهجامت التشهريية التي تعرضنا لها.

وختاماً، نغتنم هذه الفرصة للتعبري عن شكرنا وعرفاننا 
الصادق للرجال والنساء الصامدين واملتفانني يف جميع 
من  كثري  يف  يخاطرون  الذين  العربية،  املنطقة  أنحاء 
األحيان بحياتهم دفاعاً عن حقوق اإلنسان، فلوالهم ما 

كان لعملنا أن يكون، سنبقى دامئا إىل جانبهم.

مجلس أمناء الكرامة

كلمة مجلس األمناء
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املتحدة األمم  مخترصات 

CAT              – لجنة مناهضة التعذيب

CED              – اللجنة املعنية باالختفاء القرسي

ICPPED        – االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي

ICCPR                 – العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

ICCPR-OP1         – الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق

                               املدنية  والسياسية

OPCAT         – الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

SPT             – اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

GANHRI            – التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

أخرى مصطلحات 

- رسالة موجهة من قبل الكرامة إىل أحد اإلجراءات الخاصة بشأن حالة فردية مذكرة    

                                           النتهاك حقوق اإلنسان

- تقرير، موجه إىل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان أو لجنة مناهضة التعذيب أو التقرير املوازي   

                                           اللجنة املعنية باالختفاء القرسي، يتناول معلومات بشأن تفعيل االتفاقيات من

                                           قبل الدول األطراف

- تقرير، موجه إىل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان أو لجنة مناهضة التعذيب أو تقرير املتابعة   

                                           اللجنة  املعنية باالختفاء القرسي، يتناول معلومات بشأن تفعيل الدولة الطرف

                                           للتوصيات الصادرة عن إحدى الهيئات املذكورة  

- مساهمة يف قامئة القضايا واألسئلة التي يعدها خرباء اللجنة املعنية بحقوق قامئة القضايا   

                                           اإلنسان أو لجنة مناهضة التعذيب أو اللجنة املعنية باالختفاء القرسي لطرحها 

                                           عىل الدول األطراف استعدادا الستعراضها الدوري

        قاموس املصطلحات                
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عن الكرامة

املهمة

منظمة الكرامة مؤسسة سويرسية 
حقوق  عن  للدفاع  مستقلة 
تأسست  جنيف.  مقرها  اإلنسان 
سنة 2004 للدفاع عن كل ضحايا 
بالقتل  املهددين  االنتهاكات، 
واالختفاء  القضاء  نطاق  خارج 
واالعتقال  والتعذيب  القرسي 
إىل  أصواتهم  وإيصال  التعسفي، 
الدولية.  اإلنسان  حقوق  آليات 
تعمل الكرامة من أجل عامل عريب 
بالعدل  األفراد  كل  فيه  ينعم 

والحرية تحت حامية القانون.

الهيكلة

 ،2007 سنة  سويرسية  كمؤسسة  الكرامة  ُسجلت 
وفريق  استشاري  ومجلس  أمناء  مجلس  من  وتتألف 

متمرّس متعّدد الثقافات.

مجلس األمناء:

يف  ناشط  قطري  أعامل  رجل  الربان:  محمد  خليفة 
العديد من املنظامت اإلنسانية والخريية والحقوقية؛

عباس عروة: حاصل عىل الدكتوراه يف الفيزياء الطبية 
بارز  جزائري  خبري  وهو  بسويرسا،  لوزان  كلية  من 
النزاعات  وحل  اإلنسان  وحقوق  اإلنساين  العمل  يف 

والتواصل بني الثقافات؛

أصل  من  سويرسي  أسنان  طبيب  كركادي:  أحسن 
جزائري. فاز باالنتخابات البلدية مبدينته بالجزائر سنة 
 .1994 سنة  سويرسا  إىل  اللجوء  يقرر  أن  قبل   ،1990
ساهم يف العديد من املبادرات اإلنسانية واملنظامت مبا 

يف ذلك فرع سويرسا ملنظمة العفو الدولية.

املجلس اإلستشاري:

أحدثت الكرامة، بحسب نّص قوانينها التأسيسية، لجنة 
الكرامة  املشورة ملؤسسة  تقديم  استشارية تسهر عىل 
يف ما يتعلق باالسرتاتيجية العامة واألخالقيات وحسن 

التسيري، وتتألف من :

قضايا  خرباء  أبرز  إحدى  مرصية،  مواطنة  عزام:  مها 
الرشق األوسط واإلسالم السيايس، حاصلة عىل الدكتوراه 

من جامعة أوكسفورد؛

تعريف بالكرامة
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أبحاث  ومدير  فرنيس  سيايس  خبري  بورغات:  فرانسوا 
باملركز الوطني الفرنيس لألبحاث العلمية؛

ريتشارد فولك:  مواطن أمرييك، وأستاذ فخري للقانون 
 2014-2008 بني  ما  اشتغل  برنستون.  بجامعة  الدويل 
بحالة حقوق  املتحدة معني  األمم  لدى  كمقرر خاص 
اإلنسان يف األرايض الفلسطينية املحتلة منذ عام 1967؛

أستاذ  فرنيس.  فلسطيني  دويل  محامي  قفيشه:  معتز 
والعلوم  الحقوق  كلية  املشارك وعميد  الدويل  القانون 

السياسية يف جامعة الخليل بفلسطني.

فريق العمل:

يشتغل بالكرامة 12 عاماًل من تسع جنسيات يعملون 
ديسمرب   31 لغاية  وهم  وبريوت  جنيف  من  انطالقاً 

:2017

كاثرين أندرسون ـ منسقة إعالمية
يوسف كوليبايل ـ مسؤول الشؤون املالية واإلدارية

مراد دهينة ـ املدير التنفيذي
سيليا مطيع ـ مسؤولة قانونية 

جوليا ليغرن ـ مسؤولة قانونية عن منطقة الخليج
رشيد مصيل ـ املدير القانوين

خديجة منارـ  مسؤولة قانونية عن منطقة شامل إفريقيا
حسن نحائيل ـ مسؤول النرش باللغة العربية

إيناس عصامن ـ منسقة القسم القانوين ـ مسؤولة عن 
املرشق العريب

سعد الدين شاتيال ـ ممثل الكرامة بلبنان
إميان طه – مرتجمة

أليكسيس تريي ـ مسؤول قانوين 

املتدربون:

استقبلت الكرامة سنة 2017 سبعة متدربني يف قسميها 
اإلعالمي والقانوين. وتوفر من خالل برنامجها التدريبي 
فرصة قّيمة للخريجني الجدد من الشباب متّكنهم من 
اكتساب تجربة العمل يف منظمة غري حكومية متعّددة 
الدفاع  مجال  يف  املتحدة  األمم  مع  تتعاون  الثقافات 
عن ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف منطقة الرشق 

األوسط وشامل إفريقيا. يساهم املتدّربون بشكل فّعال 
تفيدهم  غنية  تجربة  ويكتسبون  مؤسستنا  عمل  يف 
ستة  التدريبي  برنامجنا  يدوم  املهني.  مسارهم  طيلة 
أشهر مبقر مؤسستنا بجنيف ويشمل فرتتني منفصلتني.  
 ،”  We pay our interns“ مبادرة  يف  عضو  الكرامة 
بدل  دفع  إىل  تدعو  منظامت غري حكومية  تضم  التي 

شهري للمتدربني كمساهمة منها يف دعمهم.

امليزانية

األجور والتحمالت االجتامعية 702,136.54  فرنك 
سويرسي 

اإليجار واملصاريف 124,905.83 فرنك سويرسي

املعلوميات، االتصاالت واملراسالت 9,606.42 فرنك 
سويرسي

خدمات أطراف أخرى 19,644.70 فرنك سويرسي

تكاليف األسفار10,921.35 فرنك سويرسي

مجموع النفقات 867,214.84 فرنك سويرسي

تعريف بالكرامة
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عملنا

مساندة ضحايا انتهاكات حقوق 
اإلنسان

االنتهاكات  ضحايا  جميع  متييز  دون  الكرامة  تساند 
الحياة  يف  بالحق  املرتبطة  اإلنسان  لحقوق  الجسيمة 
خارج  كالقتل  الجسدية؛  والسالمة  اإلنسانية  والكرامة 
واالعتقال  والتعذيب  القرسي  واالختفاء  القضاء  نطاق 

التعسفي.

اإلنسان  حقوق  آلليات  عمله  يف  الكرامة  فريق  يلجأ 
اإلنسان.  لحقوق  السامية  املفوضية  الدولية وخصوصاً 
الحاالت  بتوثيق  القانوين  القسم  يقوم  ذلك  وألجل 
أرسة  مع  املبارش  التواصل  بعد  لالنتهاكات  الفردية 
التي  املعلومات  يحيل  ثم  الدفاع،  ومحامي  الضحية 
املنشأة  والهيئات  الخاصة  اإلجراءات  إىل  بها  يتوصل 
منها  ملتمسا  املتحدة،  باألمم  معاهدات  مبوجب 
التدخل لدى سلطات البلد املعني ودعوتها لوضع حد 

لالنتهاكات.

كام تساهم الكرامة يف إعالء صوت الضحايا للتعريف 
األمم  آليات  تصدرها  التي  والقرارات  بقضاياهم 
مواقع  أو  الكرامة  موقع  عىل  سواء  بشأنها،  املتحدة 
التواصل االجتامعي. وتستعمل أيضا الوسائل اإلعالمية 
وتنظم الحمالت بالتعاون مع منظامت حقوقية أخرى 

واملجتمع املدين لضامن حامية ضحايا االنتهاكات.

تشجيع اإلصالحات العملية 
لحامية حقوق اإلنسان يف بلدان 

املنطقة العربية
حقوق  حالة  عن  دقيقة  تقارير  بإعداد  الكرامة  تقوم 
التي  خربتنا  عىل  مبنية  حدة  عىل  بلد  كل  يف  اإلنسان 
اكتسبناها بتوثيق الحاالت الفردية من خالل التواصل 
املجتمع  ومنظامت  واملتطوعني  واملحامني  األرس  مع 
الهيئات  إىل  بديلة  كتقارير  ونرفعها  املحيل،  املدين 
التعذيب  مناهضة  كلجنة  معاهدات  مبوجب  املنشأة 

واللجنة املعنية بحقوق اإلنسان واللجنة املعنية بحاالت 
الشامل  الدوري  االستعراض  وكذا  القرسي،   االختفاء 
سنوات  أربع   كل  يتم  الذي  اإلنسان  حقوق  مبجلس 
املدين  املجتمع  مع  نشارك  كام  دولة.   لكل  بالنسبة 
بالعامل  الوطنية  اإلنسان  حقوق  مؤسسات  مراجعة  يف 
للمؤسسات  الدولية  التنسيق  لجنة  قبل  من  العريب 

.)GANHRI( الوطنية

تصدر هذه اآلليات، بناء عىل املعلومات التي نزودها 
والتي ميكن  املعنية،  الدولة  إىل سلطات  توصيات  بها، 
عىل  للضغط  استعاملها  املحيل  املدين  للمجتمع  أيضا 
يف  اإلنسان  حقوق  وضع  وتحسني  لتفعيلها  الحكومة 

البالد.

زيادة الوعي بحقوق اإلنسان يف 
العامل العريب

اإلعالم  وسائل  انتباه  إثارة  عىل  أيضاً  الكرامة  تعمل 
تقوم  التي  والقضايا  عليها  تعمل  التي  الحاالت  إىل 
بتغطيتها، بهدف مساعدة املدافعني عن حقوق اإلنسان 
واملنظامت الحقوقية غري الحكومية عىل إسامع أصواتهم 
وتسليط الضوء عىل الوضع يف البالد؛ سواء بنرش بيانات 
األبحاث  تقارير عمومية عن  أو  املذكورة  الحاالت  عن 
والتحقيقات التي تقوم بها. وللوصول إىل جمهور واسع، 
وعىل  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  الكرامة  تعتمد 

الخصوص تويرت وفيسبوك.

دأبت مؤسستنا من 2009 إىل 2015 عىل منح جائزة 
الكرامة للمدافعني عن حقوق اإلنسان يف العامل العريب، 
منظمة  أو  لشخص  سنة  كل  متنح  رمزية  جائزة  وهي 
ساهمت بشكل ملموس يف دعم وتعزيز حقوق اإلنسان 
لهذه  أكرب  وقع  عىل  الحصول  أجل  ومن  املنطقة.  يف 
الفعالية ارتأت الكرامة انطالقا من سنة 2016 استبدال 
الحفل الذي كانت تقيمه بجنيف، بحملة إعالمية عىل 
عن  »مدافعون  تسمية  عليها  أطلقت  الدويل  املستوى 
وقانوين  مادي  مبارش،  دعم  لتقديم  االنسان«  حقوق 
لتوفري  وأيضا  تكرميهم،  تود  الذين  ألولئك  ومعنوي، 

الظهور والوضوح اإلعالمي لهم.

تعريف بالكرامة



10 الكرامة التقرير السنوي2017 

تعزيز آليات األمم املتحدة 
لحقوق اإلنسان

الجسيمة  االنتهاكات  الكرامة كجرس بني ضحايا  تعمل 
لألمم  التابعة  اإلنسان  وآليات حقوق  اإلنسان  لحقوق 
هذه  تعزيز  لضامن  جهدها  قصارى  وتبذل  املتحدة، 
اآلليات وقدرتها عىل حامية وتعزيز حقوق اإلنسان يف 

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

دعم اإلجراءات الخاصة لألمم املتحدة

العديد  مع   2017 العام  مدار  عىل  الكرامة  اجتمعت 
من أصحاب الواليات باإلجراءات الخاصة، الذين تعمل 

معهم بشكل وثيق.

• 28 شباط/فرباير - 1 آذار/مارس: مشاورة إقليمية مع 
حرية  يف  الحق  وحامية  بتعزيز  املعني  الخاص  املقرر 

الرأي والتعبري،

جانب  إىل  بريوت  يف  القانوين  الكرامة  فريق  شارك 
إقليمية  مبشاورات  األخرى  املدين  املجتمع  منظامت 
استمرت يومني مع املقرر الخاص ديفيد كاي ملناقشة 
الرشق  منطقة  يف  الرقمية  والحقوق  التعبري  حرية 

األوسط وشامل إفريقيا.

املجتمع  الفاعلني يف  بني  7  حزيران/يونيو: مشاورة   •
بالحق يف  املعني  املتحدة  لألمم  الخاص  واملقرر  املدين 

حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات،

مايو/أيار  من  األول  يف  مهامها  شيامبي  أناليسا  توّلت 
بصفتها املكلفة الجديدة بالوالية، وُنظم بهذه املناسبة 
مع  املدين  املجتمع  يف  الرئيسيني  الرشكاء  بني  اجتامع 
املقررة الخاصة الجديدة بغية مشاركة أفكارها األولية 
للمنظامت  منرب  مبثابة  اللقاء  كان  بواليتها.  لالضطالع 
الحكومية واملدافعني عن حقوق اإلنسان ملناقشة  غري 
الثغرات  عن  فضال  الصلة،  ذات  الرئيسية  القضايا 

والتحديات التي تواجهم.

• 8 حزيران/ یونیو: االجتامع مع املقررة الخاصة املعنية 
أو  بإجراءات موجزة  أو  القضاء  اإلعدام خارج  بحاالت 

تعسفاً

اإلنسان  والثالثني ملجلس حقوق  الرابعة  الدورة  خالل 
املعقودة يف يونيو/حزيران، اجتمعت الكرامة مع أغنيس 
كاالمارد، املقررة الخاصة املعنية بحاالت اإلعدام خارج 
تشغل  التي  تعسفاً،  أو  موجزة  بإجراءات  أو  القضاء 
املنظمة  بانشغال  وأبلغتها   ،2016 العام  منذ  املنصب 
إزاء استمرار استخدام عقوبة اإلعدام واإلعدامات خارج 
ومرص  البحرين  مثل  بلدان  يف  سيام  ال  القضاء،  نطاق 

والعراق واململكة العربية السعودية وسوريا واليمن.

لإلجراءات  السنوي  االجتامع  حزيران/يونيو:   29  •
الخاصة

كام هو الحال يف كل عام، شاركت الكرامة يف االجتامع 
باملناسبة بإطالق  السنوي لإلجراءات الخاصة، ورحبت 
البيانات الجديدة املفتوحة أمام الجميع والتي  قاعدة 
سهلت البحث والتواصل والنفاذ إىل املعلومات. وأثارت 
الكرامة مسألة  القصور يف متابعة املراسالت وانخفاض 
املكلفني  من طرف  معالجتها  تتم  التي  الحاالت  نسبة 
بالواليات يف إطار اإلجراءات الخاصة بسبب قلة املوارد.

املعني  العامل  الفريق  اجتامع  آب/أغسطس:    23  •
مبسألة االحتجاز التعسفي مع املنظامت غري الحكومية

خرباء  مع  مواضيع  عدة  اللقاء  خالل  املجتمعون  أثار 
الفريق العامل املعني مبسألة االحتجاز التعسفي، السيام 
وإجراءات  القطرية  والزيارات  الشكاوى  مع  التعامل 
الفريق  أوضح  األخرية،  بالنقطة  يتعلق  وفيام  املتابعة. 
الدولة  يتعلق مبطالبة  إجراًء جديداً  أدخل  أنه  العامل 
التي  القرارات  تنفيذ  حول  معلومات  تقديم  املعنية 

تصدر عنه، خالل ستة أشهر.

• 15  كانون األول/ديسمرب: االجتامع مع لجنة التنسيق 
لإلجراءات الخاصة

املجتمع  منظامت  ضّم  اجتامع  يف  الكرامة  شاركت 
املدين مع لجنة تنسيق اإلجراءات الخاصة - وهي هيئة 
ويسهلون  ينسقون  مستقلني  خرباء  ستة  من  مكونة 
عمل اإلجراءات الخاصة ككل. وكان الهدف هو مناقشة 
بني  التنسيق  كتعزيز   - اللجنة  بدور  املتعلقة  املسائل 

تعريف بالكرامة
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ولعب  الخاصة،  اإلجراءات  إطار  بالواليات يف  املكلفني 
لحقوق  السامية  املفوضية  وبني  بينهم  الوسيط  دور 
اإلنسان، فضال عن اإلطار الواسع لحقوق اإلنسان باألمم 
املتحدة واملجتمع املدين- ومناقشة مسألة التعاون بني 

الدول واإلجراءات الخاصة.

حول  الخرباء  مشاورة  ديسمرب:  األول/  كانون   18  •
اسرتاتيجية مشرتكة بشأن الشكاوى املوجهة للدول 

نّظمه  تشاوري  لقاء  يف  القانوين  الكرامة  فريق  شارك 
ثالثة من املكلفني بواليات خاصة: املقرر الخاص املعني 
الخاص  واملقرر  اإلنسان،  حقوق  عن  املدافعني  بحالة 
وتكوين  السلمي  التجمع  حرية  يف  بالحق  املعني 
يف  الحق  وحامية  بتعزيز  املعني  واملقرر  الجمعيات، 
حرية الرأي والتعبري. وكان الهدف من اللقاء استكشاف 
الثالث من أجل  الواليات  التعاون بني  املزيد من سبل 
معالجة القضايا ذات الصلة بالحريات العامة، وتحقيق 
للضحايا  بالنسبة  الشكاوى  إجراءات  من  فائدة  أقىص 

وللمجتمع املدين عىل حد سواء.

دعم الهيئات املنشأة مبوجب 
معاهدات

الهيئات  لعمل  دعمها   2017 سنة  الكرامة  واصلت 
املنشأة مبوجب معاهدات يف األمم املتحدة، وال سيام 
إىل  بلدان  مثانية  عن  تقارير  تسعة  تقديم  خالل  من 
ولجنة  اإلنسان،  بحقوق  املعنية  املتحدة  األمم  لجنة 
التعذيب، واللجنة املعنية باالختفاء القرسي.  مناهضة 
وشاركت الكرامة يف استعراض البحرين واألردن ولبنان 
متابعة  تقارير  أربعة  وقّدمت  األممية،  الهيئات  أمام 
السعودية  العربية  واململكة  والكويت  العراق  حول 
تلك  عن  الصادرة  التوصيات  تنفيذ  لتقييم  وتونس 
قامئة  يف  مساهمتها  الكرامة  قدمت  وأخرياً،  الهيئات. 
املسائل الخاصة باللجنة املعنية بحقوق اإلنسان تحضرياً 

الستعراض الجزائر يف العام 2018.

يف  الكرامة  مساهمة  نيسان/أبريل:   – آذار/مارس   •
استعراض كل من لبنان والبحرين أمام لجنة مناهضة 

التعذيب 

بلبنان  خاّصني  موازيني  تقريرين  الكرامة  قّدمت 

والبحرين تحضرياً الستعراض البلدين أمام لجنة مناهضة 
مشاغل  أبرز  عىل  الضوء  التقريران  وسّلط  التعذيب. 
وتوصيات الكرامة. كام التقت مع خرباء األمم املتحدة 
املستقلني وأطلعتهم عىل أبرز انشغاالتها. وبعد صدور 
املالحظات الختامية للجنة، عملت الكرامة عىل ضامن 

نرشها عىل نطاق واسع داخل املجتمع املدين املحيل.

إصالح  حول  تشاوري  لقاء  آب/أغسطس:   22-21  •
الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات بتسهيل من جامعة 

كولومبيا

للمشاركة يف ورشة عمل سّهلت  الكرامة دعوة  تلقت 
تنظيمها جامعة كولومبيا حول إصالح الهيئات املنشأة 
وخالل  األردن.  عامن،  يف  عقدت  معاهدات،  مبوجب 
يف  وفاعلني  املتحدة  األمم  خرباء  حرضه  الذي  اللقاء 
املجتمع املدين من البلدان العربية، مّتت مناقشة بعض 
املنشأة  الهيئات  عمل  أساليب  لتحسني  االسرتاتيجيات 
مبوجب معاهدات، فضال عن أوجه التآزر املمكنة مع 
مختلف آليات األمم املتحدة التي تعنى بتعزيز وحامية 
حقوق اإلنسان ورضورة التشجيع عىل متابعة القضايا. 
كام أثري أيضا دور املجتمع املدين والفاعلني يف املجتمع 

املدين يف ذلك، واألعامل االنتقامية التي يتعرضون لها.

مساهمة  األول/أكتوبر:  ترشين   - أيلول/سبتمرب   •
املعنية  اللجنة  أمام  األردن  استعراض  إطار  الكرامة يف 

بحقوق اإلنسان

يف إطار التحضري الستعراض األردن أمام اللجنة املعنية 
تقريرها  بتقديم  الكرامة  ساهمت  اإلنسان،  بحقوق 
املوازي الذي سلط الضوء عىل أبرز مشاغلها وتوصياتها 
املدين  املجتمع  إىل جانب منظامت  الرئيسة. وشاركت 
مع  رسمية  غري  وأخرى  رسمية  اجتامعات  يف  األخرى، 
التي  القلق  مواضع  أبرز  عىل  اللجنة إلطالعهم  أعضاء 

أدرجتها يف التقرير.

تعزيز إجراءات املجتمع املدين يف إطار 
االستعراض الدوري الشامل

التي ُعقدت  املبادرات  العديد من  الكرامة يف  شاركت 
من  لكل  الثالث  الشامل  الدوري  االستعراض  قبيل 
البحرين وتونس والجزائر واملغرب يف أيار/مايو 2017. 
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كام قّدمت أيضاً قبيل االستعراض، تقاريرها إىل الدول 
الضوء  فيها  والتي سّلطت   املتحدة،  األمم  األعضاء يف 
عىل أبرز مواضع القلق ، وأطلعت وفود الدول األعضاء، 
وكذلك االتحاد األورويب يف جنيف عىل مضمون التقارير 
لضامن تقديم توصيات بشأن الشواغل الرئيسة املدرجة 

بها.

تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان يف 
العامل العريب

تعزيز مكانة املجتمع املدين يف العامل 
العريب والتنديد باألعامل االنتقامية

تؤمن الكرامة برضورة تعزيز املجتمع املدين املحيل نظرا 
بالخربة  يتمتع  مدين  مجتمع  يلعبه  الذي  الهام  للدور 
يف  اإلنسان  حقوق  وحامية  تعزيز  ضامن  يف  والكفاءة 

البالد.

لذلك شاركت الكرامة يف العديد من ورش العمل حول 
اإلنسان  حقوق  النتهاكات  الفردية  الحاالت  توثيق 
وحول آليات األمم املتحدة. فعىل سبيل املثال، شاركت 
الكرامة يف يناير/كانون الثاين يف ورشة عمل حول »توثيق 
يف  عقدت  املفقودين«  وحاالت  القرسية  االختفاءات 
إسطنبول. وقدم املدير القانوين للكرامة، رشيد مصيل، 
كيفية  حول  اإلنسان  حقوق  عن  للمدافعني  تدريبا 
استخدام آليات الحامية التابعة لألمم املتحدة املتاحة 

ملعالجة حاالت االختفاء القرسي.

عالوة عىل ذلك، تعمل الكرامة جاهدة يف دعم املدافعني 
إحالة  املنطقة وتشجعهم عىل  اإلنسان يف  عن حقوق 
املتحدة  األمم  آليات  أمام  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
الكرامة  آزرت  املثال،  سبيل  فعىل  اإلنسان.  لحقوق 
العديد من أقارب املفقودين الجزائريني الذين حرضوا 
املعني  العامل  املتحدة  األمم  فريق  للقاء  جنيف  إىل 
بحاالت االختفاء القرسي أو غري الطوعي يف أيار/مايو، 

وكذلك لحضور االستعراض الدوري الشامل لبلدهم.

األعامل  إدانة   2017 سنة  الكرامة  واصلت  وأخريا، 
االنتقامية ضد العديد من املدافعني عن حقوق اإلنسان 

الذين يتعاملون معها، والذين استهدفوا بسبب عملهم 
اإلنسان.  لحقوق  املتحدة  األمم  آليات  مع  وتعاونهم 
يونيو/حزيران  يف  الكرامة  قدمت  عام،  كل  وكعادتها 
2017، تقريرا إىل األمني العام لألمم املتحدة يوثق هذا 

النوع من األعامل االنتقامية.

ويف20  أيلول/سبتمرب، قّدم األمني العام املساعد لشؤون 
العام  األمني  تقرير   املتحدة  األمم  يف  اإلنسان  حقوق 
ضد  االنتقامية  األعامل  بشأن  السنوي  املتحدة  لألمم 
مجلس  املتحدة يف  األمم  مع  تعاونوا  الذين  األشخاص 
فيها  تعرض  بلدا   29 التقرير  سّمى  اإلنسان.  حقوق 
األصول  تجميد  قبيل  من   – انتقامية  ألعامل  األفراد 
القرسي  واالختفاء  التعسفي  واالعتقال  السفر  وحظر 
والتعذيب – ملجرّد أنهم تعاونوا مع آليات األمم املتحدة 
لكون  انشغالها  عن  الكرامة  وتعرب  اإلنسان.  لحقوق 
ثلث الدول التي تضمنتها القامئة هي من دول منطقة 
والبحرين  كالجزائر  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق 
ومرص وإرسائيل وموريتانيا واملغرب وعامن والسعودية 

والسودان واإلمارات العربية املتحدة.

إقامة حوار بناء مع حكومات الدول

بناء مع  الكرامة من خالل عملها إلرساء حوار  تسعى 
احرتام حقوق  لتعزيز  العربية  املنطقة  دول  حكومات 
باليسري،  ليس  األمر  لكن  القانون.  وسيادة  اإلنسان 
بالنظر إىل ضيق مساحة املجتمع املدين يف هذه الدول، 
ناهيك عن األعامل االنتقامية التي يتعرض لها الفاعلون 
انتهاكات  الدفاع عن حقوق اإلسنان واملبلغون عن  يف 

حقوق اإلنسان إىل آليات األمم املتحدة املختصة.

قدما  امليض  عن  الكرامة  ينث  مل  السائد  الجو  هذا 
يف  السيام  الهادفة  املبادرات  من  العديد  يف  واملشاركة 

لبنان حيث أنشأت مكتباً لها يف العام 2007.

اإلقليمي  املكتب  مع  تشاوري  لقاء  مارس:  آذار/   2  •
موضوع  حول  اإلنسان  لحقوق  السامية  للمفوضية 

املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يف لبنان

حرض ممثل الكرامة يف لبنان لقاء تشاوريا مع منظامت 
لحقوق  السامية  املفوضية  مكتب  يف  املدين  املجتمع 
مؤسسة  إنشاء  موضوع  ملناقشة  بريوت  يف  اإلنسان 

تعريف بالكرامة
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وقائية  آلية  تتضّمن  لبنان،  يف  اإلنسان  لحقوق  وطنية 
وطنية ضد التعذيب.

لوزير  القانوين  املستشار  مع  لقاء  مارس:  آذار/   9  •
الدولة اللبنانية لشؤون حقوق اإلنسان

الدولة  وزارة  هيكلية  مناقشة  إىل  االجتامع  هدف 
أن  الكرامة  واقرتحت  حديثا.  املنشأة  اإلنسان  لحقوق 
تضطلع الوزارة مبسؤولية إعداد تقارير الدولة وإرسالها 

آلليات األمم املتحدة، فضال عن ضامن املتابعة معها.

• 20  نيسان/أبريل: طاولة مستديرة يف أعقاب التوصيات 
الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب يف لبنان

شارك ممثل الكرامة يف لبنان يف طاولة مستديرة نظمها 
مركز ريستارت إلعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب 
إىل جانب منظامت أخرى من املجتمع املدين وممثلني 
الداخلية،  ووزارة  الدفاع  ووزارة  العدل  وزارة  عن 
باإلضافة إىل »سيباستيان توزي« العضو يف لجنة األمم 
التعذيب. واستهدف االجتامع عرض  املتحدة ملناهضة 
التي أعدتها املنظامت غري الحكومية  التقارير املوازية 
فضاًل عن اسرتاتيجية عمل املجتمع املدين بعد صدور 

توصيات اللجنة. 

• 27 نيسان/أبريل: طاولة مستديرة نّظمتها املفوضية 
السامية لحقوق اإلنسان حول إنشاء املؤسسة الوطنية 

لحقوق اإلنسان يف لبنان

لقاًء نظمه مكتب  لبنان  الكرامة يف  حرض فريق عمل 
املفوضية السامية لحقوق اإلنسان يف لبنان ضمن طاولة 
حوار حول موضوع الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان، التي 
مل تبدأ عملها بعد، وعالقتها باملنظامت غري الحكومية. 
واإليرلندية  املغربية  الوطنية  املؤسسات  ممثلو  وقّدم 
لحقوق اإلنسان مداخلة عملية حول تجربتهم يف هذا 

املجال.

• 27 ترشين الثاين/نوفمرب: لقاء مع مقرر لجنة حقوق 
اإلنسان النيابية حول قانون مناهضة التعذيب الجديد 

الذي أقره لبنان

حرض ممثل الكرامة يف لبنان لقاء تشاوريا نظمه مقرر 

لجنة حقوق اإلنسان النيابية، النائب غسان مخيرب، مع 
منظامت املجتمع املدين لتحليل القانون الجديد الرامي 

إىل منع التعذيب الذي أقر يف أكتوبر/ترشين األول.

رفع الوعي العام بقضايا حقوق 
اإلنسان يف العامل العريب

تساهم يف  التي  الوسائل  أهم  من  اإلعالم  وسائل  تعد 
وإبراز  الرئيسية  اإلنسان  حقوق  بقضايا  الوعي  زيادة 
العريب.  العامل  يف  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  ضحايا 
تفخر الكرامة بأنها كانت يف العام 2017 مصدرا هاما 
للمعلومات املستقاة بخربة وحيادية للعديد من وسائل 

اإلعالم العربية والدولية.

الصحفية  املؤمترات  من  العديد  يف  فريقنا  شارك  فقد 
التلفزيون  محطات  عىل  بثت  التي  الحية  واملناقشات 
و/أو  العربية  الدول  يف  اإلنسان  حقوق  حالة  ملناقشة 
تطرقت  كام  اإلنسان.  حقوق  انتهاكات  ضحايا  قضايا 
العديد من املقاالت الصحفية إىل عمل منظمتنا، ومنها 
الكرامة  أخذت  التي  الضحايا  بعض  من نرش شهادات 
عىل عاتقها متابعة قضاياهم. ومن بني وسائل اإلعالم 
هذه، قناة الجزيرة، وامليدل إيست آي،  وامليدل إيست 
مونيتور، وأوبن دميوقرايس، و لوريان لو جور، و الدييل 

ستار، و امليادين، واللواء.

وجودها  تعزيز  الكرامة  واصلت  أخرى،  ناحية  من 
عىل وسائل التواصل االجتامعي، مبا يف ذلك الفيسبوك 
االنتهاكات  معاناة ضحايا  الضوء عىل  لتسليط  وتويرت، 
العام لحقوق  الوضع  املوثوقة حول  املعلومات  وتوفري 
اإلنسان يف البلدان العربية. األمر الذي أتاح لنا الوصول 
إىل جمهور أوسع وزيادة نرش املعلومات حول حقوق 
التي حجبت  البلدان  املنطقة، وال سيام يف  اإلنسان يف 
موقعنا اإللكرتوين؛ مثل مرص واإلمارات العربية املتحدة 

واململكة العربية السعودية.

تعريف بالكرامة
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إحصائيات الشكاوى

الكرامة سنة 2017 ما مجموعه 190 شكوى، شملت مجموعة منها أكرث من فرد واحد، إىل اإلجراءات  قدمت 
الخاصة وهيئات األمم املتحدة املنشأة مبعاهدات، وإىل آليات دولية أخرى لحقوق اإلنسان كمنظمة األمم املتحدة 

للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(، ولجنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية.

تعريف بالكرامة

;  اإلجراءات الخاصة
138

الهيئات المنشأة 
48; بمعاهدات

4; آليات أخرى

اإلجراءات الخاصة الهيئات المنشأة بمعاهدات آليات أخرى
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حملة الكرامة لسنة 2017 #عيل_
صوتك_عشان_مرص:

الكرامة  أطلقت   ،2017 الثاين/نوفمرب  ترشين   24 يف 
#عيل_صوتك_ وسم  تحت  الثانية  الدولية  حملتها 

القمع  عن  للكشف  العام  هذا  وكرستها  عشان_مرص. 
التعبري.  حرية  لتقييد  املرصية  السلطات  نهجته  الذي 
نطاق  اتساع  عىل  الضوء  تسليط  إىل  الحملة  سعت 
األمم  الكرامة مفوض  املامرسة ورشاستها. ودعت  تلك 
املتحدة السامي لحقوق اإلنسان وخرباء األمم املتحدة 
مامرسات  من  صارم  موقف  التخاذ  الدويل  واملجتمع 

السلطات املرصية.

يزيد  ما  أن  إىل  الحكومية  غري  املنظامت  تقارير  تشري 
منذ  واالعتقال  للتوقيف  تعرضوا  شخص   60.000 عن 
2013، وأن جلهم حرموا من حريتهم بسبب مامرستهم 
ثالث  مرص  أصبحت  وبذلك  التعبري.  حرية  يف  لحقهم 
أسوأ سجان للصحفيني يف العامل، وحجبت سلطات البالد 
منذ أيار/مايو 2017 أكرث من 400 موقع إلكرتوين، منها 

مواقع تابعة ملنظامت حقوق اإلنسان ووسائل اإلعالم.
تبّنت الحكومة املرصية يف السنوات األخرية ترشيعات 
صارمة؛ السيام قانون التظاهر وقانون الجمعيات األهلية 
ممهدة  الصحافة،  وقانون  اإلرهاب  مكافحة  وقانون 
بذلك الطريق النتهاك الحقوق األساسية للمواطنني يف 
إفالت تام من العقاب. ولجأت إىل عمليات االختطاف 
واالعتقاالت  واالغتصاب  والتعذيب  الرسي  واالحتجاز 
بإجراءات  واإلعدامات  الجائرة  واملحاكامت  التعسفية 
واألساتذة  واملحامني  والصحفيني  الطالب  ضد  موجزة 
والنقابيني  والناشطني  اإلنسان  حقوق  عن  واملدافعني 
والسياسيني من أجل بث الرعب يف املجتمع ولجم كل 

أشكال املعارضة.

أطلقت الكرامة حملتها #عيل_صوتك_عشان_مرص يف 
إىل  مفتوحة  رسالة  بتوجيه  الثاين/نوفمرب،  ترشين   24
املفوض السامي لحقوق اإلنسان، وشاركت 10 منظامت 
غري حكومية أخرى يف التوقيع عليها؛ وهذه املنظامت 
والحريات،  للحقوق  عدالة  مركز  التوايل  عىل  هي 
التنسيق  العدل،  لجنة   ،)Article 19(  19 املادة 
لتأهيل  النديم  مركز  والحريات،  للحقوق  املرصي 
للحقوق،  األورومتوسطية  والتعذيب،  العنف  ضحايا 

 Index( الرقابة  دليل  منظمة  ديفندرز،  الين  فرونت 
 PEN( للقلم  الدويل  االتحاد   ،)on Censorship
التعذيب  ملناهضة  العاملية  املنظمة   ،)International
.)World Organisation Against Torture(وحثت 
إىل  السلطات  »دعوة  عىل  السامي  املفوض  املنظامت 
الوقاية  آليات  وإحداث  االنتهاكات  لهذه  حد  وضع 

واملساءلة الالزمة لتجنب تكرار تلك االنتهاكات«.

بعد نرش الرسالة، استأنفت الكرامة حملتها عىل مواقع 
بعرض  القمع  بحدة  للتوعية  االجتامعي  التواصل 
قصص الضحايا مصحوبة بالوقائع واألرقام والتحليالت 
للحاالت  نرشها  عرب  الكرامة  وأوضحت  القانونية. 
جميع  من  أشخاص  ضد  ارتكبت  النتهاكات  الفردية 
منهجي  القمع  أن  املرصي  املجتمع  وطبقات  خلفيات 
حملة  استخدمت  املثال  سبيل  وعىل  االنتشار.  وواسع 
إىل  االنتباه  للفت  االجتامعي  التواصل  وسائل  الكرامة 
عدد من الترشيعات التي تبنتها السلطات املرصية منذ 
عام 2013 لتعزيز سطوتها عىل حرية التعبري، وأبرزت 
أيضا أن لجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب خلصت، 
أجرته  الذي  الرسي  التحقيق  من  سنوات  أربع  بعد 
التعذيب  أن مامرسة  إىل  الكرامة،  بإيعاز من  يف مرص 
»اعتيادية وواسعة االنتشار ومتعمدة يف جزء كبري من 

أرايض مرص«.

إىل  شكاوى  الكرامة  أحالت   ،2013 متوز/يوليو  منذ 
األمم املتحدة نيابة عن أكرث من 2600 شخص تعرضوا 
أو  القرسي  االختفاء  أو  القضاء  نطاق  خارج  لإلعدام 
التعذيب أو االعتقال التعسفي يف مرص. وال يشكل هذا 
الذين  األفراد  آالف  من حاالت  نسبة ضئيلة  إال  الرقم 
التعبري.  حرية  عىل  السلطات  لحملة  ضحايا  وقعوا 
ورضبت الكرامة املثل بقضية عمر محمد عيل، طالب 
حكم  عاما   25 العمر  من  يبلغ  األفالم  بصناعة  يهتم 
عليه بالسجن املؤبد يف أيار/مايو 2016 رغم انعدام أي 
دليل يدينه، ومخرجة األفالم ريم قطب جبارة املتهمة 
بـ »الرتويج لصورة مضللة عن مرص«، واملحتجزة حاليا 
القضاء،  انتظار عرضها عىل  إنسانية يف  يف ظروف غري 
اآلن  حتى  املحتجزة  بخيت،  شريين  الحرة  والصحفية 
بتهمة »نرش أخبار كاذبة« ضمن اتهامات أخرى. وقد 
#عيل_صوتك_عشان_مرص  حملتها  الكرامة  أطلقت 
لتكون منصة متكن الجميع من املشاركة والتضامن مع 
#عيل_ الوسم  إىل  الضحية  اسم  بإضافة  فردية  ضحية 

تعريف بالكرامة
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صوتك_عشان_...

الحملة أهدافها والقت نجاحا واسعا، وساهم  حققت 
فيها عدد كبري من األشخاص سواء داخل مرص أو عىل 
الصعيد الدويل. وكانت فرصة ليتبادل األفراد واملنظامت 
البالد مام رفع  الحقوقية يف  الوضعية  املعلومات حول 
السلطات  الذي متارسه  الواسع  بالقمع  الوعي  مستوى 

املرصية عىل حرية التعبري. 

ورغم أن الحملة أثبتت فعاليتها يف تسليط الضوء عىل 
استمرار  إىل  ماسة  حاجة  مثة  أنه  إال  املامرسة،  هذه 
حقوق  النتهاكات  حد  وضع  أجل  من  الدويل  الضغط 
اإلنسان يف مرص. ومن األهمية مبكان أن يحث األفراد 
السجل  االعتبار  بعني  األخذ  عىل  بلدانهم  حكومات 
ومن  معها.  عالقاتهم  يف  املرصية  للسلطات  الحقوقي 
الرضوري أن يرفع املجتمع الدويل صوته عاليا من أجل 
آالف األشخاص الذين كتم القمع أصواتهم.  وستواصل 
الكرامة مراقبتها للوضع يف مرص، وستعمل عىل تقديم 
املساعدة القانونية لضحايا اإلنتهاكات بغض النظر عن 

خلفيتهم أو انتامئهم السيايس.

تعريف بالكرامة



الجزائر

حرمان أرس املختفني قرساً من الحق يف معرفة الحقيقة والعدالة، ورفض السلطات املستمر  • 
قرارات اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، واالمتناع عن التعاون بحسن نية مع    تنفيذ    

فريق األمم املتحدة العامل املعني بحاالت االختفاء القرسي أو غري الطوعي؛  
القيود غري املربرة عىل الحق يف حرية التعبري والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والحظر  • 

املستمر عىل املظاهرات يف الجزائر العاصمة؛  
القمع واالنتقام يف شكل مضايقات قضائية ومحاكامت غري عادلة للمدافعني عن حقوق  • 

اإلنسان والصحفيني وأي شخص ينتقد السلطات.   

إنشغاالتنا

ترقبوا
• متوز/يوليو 2018: استعراض الجزائر من قبل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان.	

أرس ضحايا االختفاء القرسي، جنيف مايو 2017 )املصدر: الكرامة(
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يف 4 مايو/أيار 2017، أجرت الجزائر انتخاباتها الربملانية، 
التي شهدت رقام قياسيا يف االمتناع عن التصويت. أفادت 
السلطات بأن نسبة املشاركة بلغت ٪30 من الناخبني. 
لكن املعارضة وأفراد املجتمع املدين احتجوا عىل هذا 
الرقم مشريين إىل أنه أعىل بكثري من املعدل الحقيقي 
والدوليون هذا  املحليون  املحللون  للمشاركة. ووصف 
الرتاجع يف املشاركة السياسية، الذي ظل ثابتا يف العقد 
زعامئهم  السكان يف  ثقة  أزمة  دليل عىل  بأنه  املايض، 
الحايل.  السيايس  النظام  لرشعية  وتقويض  السياسيني، 
وأعطت نتائج االنتخابات، التي أعلن عنها يف 6 مايو/

أيار 2017، أغلبية املقاعد للحزب الحاكم، جبهة التحرير 
الوطني وحليفها السيايس، التجمع الوطني الدميقراطي .

إصالحات  يف  السلطات  تنخرط  مل  ذلك،  عىل  عالوة 
قانونية وسياسية واقتصادية مستدامة. وأدى انخفاض 
أسعار النفط إىل تقليص ميزانية الحكومة لإلنفاق العام، 
السكان.  أثر بشكل خطري عىل مستويات معيشة  مام 
وأدى  متفشيا  التضخم  أصبح   ،2017 العام  نهاية  ويف 
إىل اضطرابات اجتامعية واندالع احتجاجات عىل ارتفاع 

تكاليف املعيشة يف أجزاء مختلفة من البالد.

تصّدت قوات األمن ملعظم تلك االحتجاجات االجتامعية 
بعنف منتهكة بشكل متواصل حقوق وحريات املجتمع 
عىل  املفروض  الحظر  استمرار  ومع  الجزائري.  املدين 
املظاهرات يف العاصمة يف 2017، متيز العام بعمليات 
واملدافعني  السلميني  للمتظاهرين  التعسفية  القبض 
عن  علنا  أعربوا  الذين  واملدونني  اإلنسان  حقوق  عن 
الحملة  هذه  وطالت  للحكومة.  وانتقادهم  سخطهم 
كل األصوات املنتقدة ألرس ضحايا الجرائم التي ارتكبتها 
بالحقيقة  املطالبة  األهلية  الحرب  خالل  األمن  قوات 
الذين ينددون  والعدالة، والناشطني الشباب واملدونني 

بالفساد وسوء التدبري.

تواصل انتهاك حق أرس املختفني 
قرساً باملطالبة بالحقيقة والعدالة   

ال  األهلية،  الحرب  اندالع  عىل  عاما   25 من  أكرث  بعد 
الحق يف معرفة حقيقة  تزال آالف األرس محرومة من 
قبل  من  اختطافهم  بعد  اختفوا  الذين  أقاربها  مصري 
تحتل  الجزائر  أن  ويذكر  التسعينيات.  يف  األمن  قوات 

املركز الخامس عامليا من حيث عدد القضايا املعروضة 
عىل الفريق العامل التابع لألمم املتحدة املعني بحاالت 
الحكومة  أن  كام  الطوعي،  غري  أو  القرسي  االختفاء 
األمم  خرباء  بها  طالب  التي  الزيارة  تأجيل  التمست 

املتحدة عام 2000.

»تواصل السلطات رفضها إلقاء الضوء عىل 
مصري املختفني، عىل الرغم من العديد من 
القرارات الصادرة عن هيئات األمم املتحدة 
املنشأة مبعاهدات التي تحثها عىل احرتام 
التزاماتها الدولية بالتحقيق يف تلك الجرائم 

ومقاضاة الجناة«

مصري  عىل  الضوء  إلقاء  رفضها  السلطات  وتواصل 
املختفني، عىل الرغم من العديد من القرارات الصادرة 
عن هيئات األمم املتحدة املنشأة مبعاهدات التي تحثها 
عىل احرتام التزاماتها الدولية بالتحقيق يف تلك الجرائم 
ومقاضاة الجناة.  ويف أيار/مايو 2017، توجهت مجموعة 
اجتامع  لعقد  جنيف  إىل  املختفني  األشخاص  أرس  من 
مع الفريق العامل املعني بحاالت االختفاء القرسي أو 
غري الطوعي. قدمت األرس شهاداتها، وأثارت مجموعة 
قرارات  تنفيذ  عن  السلطات  كتقاعس  القضايا  من 
األمم املتحدة التي تطالب باحرتام حقوقهم، فضال عن 
التي  االنتقامية  واألعامل  السلبية  االجتامعية  الوصمة 
تواجهها. كام تطرقوا إىل املعاناة النفسية ألرس بأكملها 
وتهميش أطفال الضحايا من الوظائف العامة. وطالبت 
األرس خرباء األمم املتحدة باتخاذ موقف حازم والتنديد 
االنتقامية  واألعامل  الجزائرية  السلطات  تعاون  بعدم 

املامرسة يف حقها.

طرف  من  الجزائر  استعراض  وقبل  ذلك،  عىل  وعالوة 
قدمت   ،2018 سنة  اإلنسان  بحقوق  املعنية  اللجنة 
قامئة  يف  مساهمتها   2017 يوليو/متوز   24 يف  الكرامة 
املسائل التي أعدتها اللجنة. وأثارت الكرامة يف تقريرها، 
51 سؤاال يتعلق مبجموعة واسعة من املواضيع، السيام 
عدم استعداد السلطات للتحقيق يف الجرائم السابقة، 
واملصالحة  السلم  ميثاق  إزاء  قلقها  عن  أعربت  كام 
للقوات  شامال  عفوا  مينح  الذي   2006 لعام  الوطنية 
الجرائم  جميع  عن  لها  التابعة  والقوات  الحكومية 
أيضا  امليثاق  ويشكل  األهلية.  الحرب  أثناء  املرتكبة 
الحرب  أثناء  املرتكبة  الجرائم  يف  التحقيق  أمام  عقبة 

الجزائر
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من قبل جهات فاعلة غري حكومية ومحاكمة مرتكبيها.

الثالث  الشامل  الدوري  االستعراض  خالل  وأخريا، 
نبهت   ،2017 مايو/أيار   8 يف  أجري  الذي  للجزائر، 
عدة دول أعضاء يف األمم املتحدة إىل غياب أي تقدم 
بشأن إرساء الحقيقة والعدالة ألرس املختفني، وأوصت 
جميع  لحامية  الدولية  االتفاقية  إىل  الجزائر  بانضامم 
اللجنة  مع  وتعاونها  القرسي،  االختفاء  من  األشخاص 
تام،  بشكل  قراراتها  وتنفيذ  اإلنسان،  بحقوق  املعنية 
وإرسال دعوة دامئة دون تأخري ال مربر له، إىل الفريق 
العامل املعني بحاالت االختفاء القرسي أو غري الطوعي 

لزيارة البالد.

انتهاكات الحق يف حرية التعبري 
وتكوين الجمعيات والتجمع 

السلمي

الحقوق  انتهاكات  عن  اإلبالغ  استمر   ،2017 عام  ويف 
والتجمع  الجمعيات  وتكوين  التعبري  كحرية  األساسية 
السلمي. واتخذت تلك االنتهاكات أشكاال مختلفة، منها 
الجزائر  يف  املظاهرات  عىل  املفروض  الحظر  استمرار 
للمتظاهرين  العنيف  القمع  عن  فضال  العاصمة، 
السلميون  املحتجون  يتعرض  لذلك،  السلميني. ونتيجة 
يف  املظاهرات  عىل  املفروض  الحظر  يتحدون  الذين 
العاصمة للقمع عىل نحو منتظم، كام حدث يف كانون 
األول/ديسمرب 2017 مع املظاهرات يف الجزائر املناهضة 
العرتاف الواليات املتحدة بالقدس عاصمة إلرسائيل. ويف 
أجزاء أخرى من البالد التي ال يشملها قانون الحظر، ال 
التي  تلك  بعنف، مبا يف ذلك  تفرّق  االحتجاجات  تزال 
مطالب  أساس  عىل  االول  ديسمرب/كانون  يف  اندلعت 

اجتامعية يف الجزء الرشقي من البالد.

املتحدة،  األمم  يف  األعضاء  الدول  من  العديد  أعربت 
أيار/مايو 2017،  الشامل يف  الدوري  االستعراض  خالل 
التعبري  حرية  عىل  املفروضة  القيود  إزاء  قلقها  عن 
وجه  وعىل  السلمي.  والتجمع  الجمعيات  وتكوين 
الخصوص، دعت أغلبية كبرية من الدول السلطات إىل 
املتصلة  بالجرائم  املتعلقة  السجن  أحكام  إلغاء جميع 
بالصحافة، وإلغاء تجريم التشهري واعتامد إطار لحامية 

فإن  الواقع،  ويف  واملضايقات.  الرتهيب  من  الصحفيني 
عىل  باهظة  غرامات  يفرض  يزال  ال  الجنايئ  القانون 
أو  »تعبري هجومي  بـ  الرئيس  يتهجم عىل  كل شخص 
مهني أو تشهريي، من خالل الكتابات أو الرسومات أو 

الخطاب«.

أما فيام يتعلق بحرية تكوين الجمعيات، دعت الدول 
تسجيل  عىل  املفروضة  القيود  جميع  رفع  إىل  الجزائر 
بيئة  وتوفري  مرونة  أكرث  اإلجراءات  وجعل  الجمعيات 
عمل آمنة لها. كام شجعوا السلطات عىل إصالح قانون 
ال  واضح  قانوين  أساس  لتوفري   2012 لعام  الجمعيات 
عن  فضال  املدين،  املجتمع  منظامت  لعمل  فيه  لبس 
غري  للمنظامت  املرشوع  العمل  إعاقة  عن  االمتناع 
وبالفعل ال  اإلنسان.  واملدافعني عن حقوق  الحكومية 
لرفض  تقديرية  بسلطة  تتمتع  التنفيذية  السلطة  تزال 
تسجيل الجمعيات بحجة عدم االمتثال »للقيم الوطنية 
والتنظيامت  القوانني  وأحكام  العامة  واآلداب  والنظام 

املعمول بها«.

»يف عام 2017، استمر اإلبالغ عن انتهاكات 
وتكوين  التعبري  كحرية  األساسية  الحقوق 
واتخذت  السلمي.  والتجمع  الجمعيات 
منها  مختلفة،  أشكاال  االنتهاكات  تلك 
املظاهرات  عىل  املفروض  الحظر  استمرار 
القمع  عن  فضال  العاصمة،  الجزائر  يف 

العنيف للمتظاهرين السلميني«

الرامية  التوصيات  الجزائرية رفضت  السلطات  أن  غري 
إىل رفع القيود غري املربرة عىل حرية التجمع السلمي 
هذه  مثل  أن  بذريعة  والتعبري  الجمعيات  وتكوين 
»االنتهاكات غري موجودة« أو »تربرها القضايا األمنية«.

الجزائر
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إىل  بلعمرانية  رفيق  الكرامة يف 2017 قضية  أحالت 
اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان وإىل األمني العام لألمم 
البارزين يف  النشطاء  املتحدة. وكان رفيق، وهو من 
إطار  يف  القرسي  االختفاء  ضحايا  أبناء  عن  الدفاع 
تأسيسها،  يف  شارك  التي  بجيجل  مشعل  جمعية 
ضحية ألعامل انتقامية مستمرة من جانب السلطات 

الجزائرية.

يف أيار/مايو 2012، وبعد أن عجز عن الحصول عىل 
حقه يف معرفة الحقيقة والعدالة عىل الصعيد املحيل، 
قدم شكوى إىل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان بشأن 
عليه  ألقي  الذي  بلعمرانية  محمد  والده  اختطاف 
القبض سنة 1995 وتعرض للتعذيب ثم اإلعدام من 

قبل عنارص الجيش الجزائري.

سنة  أواخر  اإلنسان  بحقوق  املعنية  اللجنة  تبّنت 
أن  إىل  وخلصت  القضية،  بشأن  قرارها   ،2016
بلعمرانية  محمد  أخضعت  الجزائرية  السلطات 
وعرّضت  القضاء  نطاق  خارج  واإلعدام  للتعذيب 
أرسته ملعاملة قاسية. وطلب خرباء األمم املتحدة من 
وإبالغ  إعدامه  يف  كامل  بشكل  التحقيق  السلطات 

أرسته بالنتائج ومقاضاة الجناة.

من  أسبوعني  بعد  اللجنة،  قرارات  تنفيذ  من  وبدال 
استدعي  الجزائرية،  السلطات  إىل  القرار  توجيه 
رفيق بلعمرانية يف 17 فرباير/شباط 2017 إىل مركز 
استجوابه  وتم  جيجل  لوالية  املركزي  األمن  رشطة 
حول منشوراته يف الفيسبوك، وشكواه لّلجنة األممية 
ونشاطه مع جمعية مشعل. احتجز يف وقت الحق، 
الوثائق  جميع  ومصادرة  منزله  يف  تفتيشه  وتم 
إىل  قدمها  التي  والشكوى  مشعل  بجمعية  املتعلقة 

لجنة األمم املتحدة.

بلعمرانية  جيجل  ملحكمة  العامة  النيابة  اتهمت 
 )4( مكررا   87 املادة  مبوجب  باإلرهاب”  “باإلشادة 
مقلقة  سابقة  يعد  ما  وهو  العقوبات،  قانون  من 

ساوت فيها السلطات اللجوء إىل آليات األمم املتحدة 
لحقوق اإلنسان بأحد أشكال “اإلرهاب”. وبناء عىل 
األمميني  الخرباء  من  مجموعة  وّجه  الكرامة،  طلب 
رسالة إىل السلطات الجزائرية أعربوا فيها عن قلقهم 
العميق بشأن قضية رفيق بلعمرانية، وأكدوا قناعتهم 
بأن احتجازه والتهم املوجهة إليه ناتجة عن “نشاطه 
املرشوع ودفاعه السلمي عن حقوق اإلنسان، ال سيام 
التعبري.” ويف أيلول/سبتمرب  مامرسته لحقه يف حرية 
أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام  األمني  أثار   ،2017
السنوي  تقريره  بلعمرانية يف  رفيق  قضية  غوترييس 
املتعاونني  ضد  مُتارس  التي  االنتقامية  األعامل  حول 

مع آليات األمم املتحدة.

الثاين 2017، قضت محكمة  نوفمرب/ترشين   15 ويف 
سنوات  خمس  بلعمرانية  بسجن  الجنائية  جيجل 
بتهمة “اإلشادة باإلرهاب” عىل الرغم من غياب أي 
دليل مادي، إضافة إىل غرامة قدرها 100.000 دينار 
جزائري وحرمانه من حقوقه املدنية والسياسية ملدة 
ثالث سنوات، مام مينعه من عضوية أية جمعية أو 
املشاركة يف أي نشاط حقوقي. وخالل جلسة االستامع، 
ملفات  بشأن  تفسريات  تقديم  بلعمرانية  من  ُطلب 
ضحايا االختفاء القرسي التي صادرتها  الرشطة، واتهم 
بـ “التحامل عىل الجزائر” مام يؤكد الطابع  السيايس 

إلدانته.

أعامل انتقامية ضد ابن أحد ضحايا اإلعدام خارج نطاق القضاء بعد 
قرار من اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان

رفيق بلعمرانية

الجزائر



البحرين

قمع املنتقدين واملعارضني السياسيني باللجوء إىل ترشيعات مقيدة للحريات كقانون   • 
مكافحة اإلرهاب؛  

مامرسة التعذيب وسوء املعاملة فضال عن الحرمان من الرعاية الطبية أثناء االحتجاز؛• 
االحتجاز التعسفي بعد محاكامت عسكرية جامعية للمعارضني السياسيني واملتظاهرين  • 

السلميني والصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان.  

إنشغاالتنا

ترقبوا
• متوز/ يوليو 2018: استعراض البحرين أمام اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان.	

)Wikimedia Commons /احتجاجات يف دوار اللؤلؤة، املنامة، فرباير 2011 )املصدر: البحرين يف صور
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مل تكن بداية عام 2017 يف البحرين كمطلع السنوات 
بإعدام  البحرينية  السلطات  استهلتها  فقد  السابقة، 
يف  الرشطة  ضباط  من  ثالثة  بقتل  أدينوا  رجال  ثالثة 
إعدام  آخر  تاريخ  ويعود   .2014 عام  بالقنابل  هجوم 
نّفذ يف البحرين إىل العام 2010. ويف أعقاب ذلك، أعرب 
املقرر  السيام  اإلنسان،  لحقوق  املتحدة  األمم  خرباء 
الخاص املعني بحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو 
التقارير  إزاء  قلقهم  عن  تعسفاً،  أو  موجزة  بإجراءات 
التي أفادت بإجبار الشبان الثالثة عىل االعرتاف تحت 

التعذيب وحرمانهم من االستعانة مبحام. 

القمع  حمالت  بسبب  البالد  يف  متوترة  األجواء  ظلت 
املتواصلة ضد املعارضني السياسيني. مل تكتف السلطات 
يف العام 2016 بحل جمعية الوفاق، وهو حزب معارض، 
ويف  السياسية.  املعارضة  قمع  يف  حملتها  واصلت  بل 
املدنية  الكربى  املحكمة  قضت   ،2017 آذار/مارس 
الدميقراطي  الوطني  العمل  بحل  البحرينية  )اإلدارية( 
اتهمتها  بعدما  البالد،  أكرب جمعية معارضة يف  )وعد(، 
ارتكاب  عىل  والتشجيع  والتغطية  اإلرهاب  »دعم  بـ 
وعد  بيان نرشته جمعية  إثر  الحكم  الجرائم«. وصدر 
ملناسبة الذكرى السنوية لثورة 2011 البحرينية، نّبهت 
فيه إىل أن البحرين يعاين من »أزمة سياسية دستورية«.

قاسم،  عيىس  الشيخ  بحق  صدر   ،2017 أيار/مايو  ويف 
ملدة  بالسجن  حكام  الوفاق،  لجامعة  الروحي  الزعيم 
سنة مع وقف التنفيذ بتهمة جمع األموال غري املرشوعة 
وتبييضها بسبب قيامه بأعامل الخمس، املتمّثل بجمع 
املجتمع  فقراء  عىل  توزيعها  وإعادة  الخريية  األموال 
ويف  املهمة.  بتلك  الشيعة  الدين  رجال  مايقوم  وعادة 
عام 2016، جرّد الشيخ قاسم من جنسيته انتقاما منه 
النتقاده الحكومة البحرينية. ويف23  مايو/أيار 2017، 
منطقة  يف  أمنية  عملية  البحرينية  األمن  قوات  أجرت 
الدراز، حيث يعتصم مؤيدو الشيخ عيىس قاسم حول 
منزله منذ تجريده من جنسيته يف يونيو/حزيران 2016. 
املعتصمني،  عىل  النار  الرشطة  فتحت  ذلك  إطار  ويف 
بينهم واعتقاالت جامعية  اشتباكات حادة  ما أدى إىل 
العملية  تلك  إىل مقتل خمسة محتجني. عّدت  إضافة 
دولية  انتقادات  والقت   ،2011 العام  منذ  عنفاً  األكرث 
واسعة، السيام من املفوض السامي لحقوق اإلنسان يف 
األمم املتحدة الذي أصدر بياناً نّدد فيه بأعامل العنف 

التي متارسها السلطات.

حملة قمع مستمرة عىل حرية 
التعبري

قيدت السلطات الحريات األساسية يف البحرين برتسانة 
لعام  اإلرهاب  قانون مكافحة  قانونية قمعية، ال سيام 
2006 وقانون الصحافة لعام 2002، وقد اسُتخدما مراراً 
الذين  السلميني  املعارضني  ملقاضاة   2017 العام  خالل 
وجهوا انتقادات للسلطات، ال سيام عرب منصات وسائل 
التواصل االجتامعي. إضافة إىل ذلك تّم يف آذار/مارس 
2017، تعديل املادة 105 )ب( من الدستور ملنح املحاكم 
العسكرية الخاصة حق النظر يف قضايا املدنيني املتهمني 
بـ »تهديد أمن الدولة«. وقد حدث أن حاكمت سلطات 
قضائية استثنائية مثل محكمة السالمة الوطنية العديد 
السلميني  اإلنسان والنشطاء  املدافعني عن حقوق  من 
»التحريض  أو  القانوين«  غري  »التجمع  ذريعة  تحت 
عىل الكراهية« أو »التحريض عىل اإلطاحة بالنظام« أو 

»نرش شائعات كاذبة«.

و يستخدم قانونا مكافحة اإلرهاب والصحافة، اللذين 
نحو  عىل  والتعبري  الرأي  حرية  يف  الحق  ينتهكان 
واالنتقام  والرتهيب  املضايقات  حملة  ملواصلة  خطري، 
التي تتخذ شكل  البحرين،  السلميني يف  من املعارضني 
اعتقاالت تعسفية، وتجريد من الجنسية، وحظر السفر 

ضد النشطاء وأقاربهم.

األساسية  الحريات  السلطات  »قيدت 
قمعية،  قانونية  برتسانة  البحرين  يف 
لعام  اإلرهاب  مكافحة  قانون  سيام  ال 
وقد   ،2002 لعام  الصحافة  وقانون   2006
اسُتخدما مراراً خالل العام 2017 ملقاضاة 
املعارضني السلميني الذين وجهوا انتقادات 

للسلطات«

السلمية  املعارضة  اضطهاد  أثار  املاضية  السنة  وخالل 
الدويل، ففي يونيو/حزيران،  البحرين قلق املجتمع  يف 
أدان العديد من خرباء األمم املتحدة »حملة التضييق 
وكل  والصحفيني  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني  عىل 
السامية  املفوضية  نددت  كام  مغاير«.  رأي  لديه  من 
النطاق  الواسعة  االنتقامية  باألعامل  اإلنسان  لحقوق 
ضد املواطنني البحرينيني الذين يتعاونون مع املنظامت 

البحرين
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الدولية، مبا يف ذلك مع مكتب املفوضية. وخالل الدورة 
املعقودة  اإلنسان  حقوق  ملجلس  والثالثني  السادسة 
محاوالت  املفوضية  أدانت   ،2017 سبتمرب/أيلول  يف 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  إخفاء  البحرينية  الحكومة 
اململكة  تقاعس  وانتقدت  األمن،  أجهزة  ارتكبتها  التي 
عن التعاون مع آليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان. 
خارجية  وزير  مساعد  الدورسي،  الله  عبد  ووصف 
البحرين، عرب تويرت بيان املفوضية بأنه »ال أساس له من 

الصحة ويفتقر للمصداقية«.

بعدم  البحرينية  السلطات  ادعاء  من  الرغم  وعىل 
السياسيني  الناشطني  ضد  انتقامية  أعامل  أية  ارتكاب 
واملدافعني عن حقوق اإلنسان، أعربت دول عديدة عن 
قلقها املتزايد بشأن تقييد الحريات األساسية يف اململكة 
فضال عن مقاضاة املعارضني. وخالل االستعراض الدوري 
أوصت   ،2017 مايو/أيار  يف  للبحرين  الثالث  الشامل 
عدة دول- مبا يف ذلك حلفاء البحرين التقليديني مثل 
الواليات املتحدة- دولة البحرين بـ »مراجعة اإلدانات، 
جميع  عن  االتهامات  إسقاط  أو  األحكام  تخفيف  و 

املسجونني ملجرد تعبريهم السيايس السلمي«.

اإلفالت من العقاب ملرتكبي 
أعامل التعذيب وسوء املعاملة

طرف  من  منهجي  بشكل  ميارس  التعذيب  يزال  ال 
موظفي وزارة الداخلية املكلفني بإنفاذ القانون، إن أثناء 
االستجواب أو النتزاع االعرتافات وتجريم املشتبه فيهم 
املعاملة  التعذيب وسوء  أما أشكال  أثناء االحتجاز.  أو 
والصعق  الرضب  الضحايا  بحسب  فهي  شيوعا  األكرث 
من  والحرمان  مؤملة  وضعيات  يف  والتعليق  بالكهرباء 
والتهديد  القصوى  الحرارة  لدرجات  والتعرض  النوم 

بالعنف ضد املحتجزين وأرسهم.

يف 12 مايو/أيار 2017، نرشت لجنة مناهضة التعذيب 
البحرين  باستعراض  املتعلقة  الختامية  مالحظاتها 
لتقييم مدى امتثالها لاللتزامات الدولية مبوجب اتفاقية 
األمم املتحدة ملناهضة التعذيب. و أعرب خرباء األمم 
انتشار  حول  دوماً  يشاع  »ما  إزاء  قلقهم  عن  املتحدة 
املحرومني  االشخاص  معاملة  وسوء  التعذيب  مامرسة 
من حريتهم النتزاع االعرتافات أو كنوع من العقاب«. 

بني  املوجود  التباين  عىل  الضوء  اللجنة  سلطت  كام 
البحرينية  القوانني  تكرسها  التي  القانونية  الضامنات 

وإهامل تطبيقها املنتظم عملياً.

الكرامة  انشغاالت  رّدد  املتحدة  األمم  خرباء  ترصيح 
مناهضة  لجنة  إىل  املوازي  تقريرها  يف  املدرجة 
التعذيب. إذ انتقد الخرباء سيادة مناخ إفالت مرتكبي 
التعذيب من العقاب، معتربين أنه مل يتم التحقيق يف 
االدعاءات عىل نحو سليم، ويتضح ذلك جلياً من قلة 
إىل  اللجنة  وخلصت  التعذيب.  ملامريس  اإلدانات  عدد 
أن اآلليات القامئة ملقاضاة الجناة غري فعالة وال تتمتع 
ويف  الداخلية.  وزارة  إرشاف  تحت  كونها  باالستقاللية، 
الغالب تتجاهل السلطات االدعاءات املقّدمة من قبل 
املنتزعة  األدلة  إىل  وتستند  عموما،  التعذيب  ضحايا 
تحت التعذيب بشكل روتيني يف املحاكامت، وقد تؤدي 

إىل فرض أحكام قاسية، منها عقوبة اإلعدام.

الوقت  يف  البحرينية  السلطات  تبدي  ال  املقابل  ويف 
املتحدة  األمم  آليات  مع  التعاون  يف  رغبتها  الراهن 
للقضاء عىل هذه الظاهرة؛ وقد ذكرت لجنة مناهضة 
التعذيب يف مالحظاتها الختامية أن زيارة املقرر األممي 
الخاص املعني مبسألة التعذيب للبحرين املقرر إجراؤها 
منذ العام 2012 قد أُجلت إىل أجل غري مسمى من قبل 
وقت  يف  جاء  »الطلب  أن  بحجة  البحرينية  السلطات 

غري مناسب« وأنهم مل يتمكنوا من تحديد موعد آخر.

رفعت الكرامة خالل العام 2017، عدة شهادات لضحايا 
يتعلق  ما  منها  املتحدة،  األمم  آليات  إىل  التعذيب 
سبيل  فعىل  خاصة.  احتياجات  ذوي  أو  قرّص  بأطفال 
من  البالغ  فرج،  عون  عباس  الفتى  قضية  نذكر  املثال 
املظاهرات«.  »املشاركة يف  واملتهم ب  عاما   16 العمر 
ألقي القبض عىل عباس يف شباط/فرباير 2017، بالقرب 
املنامة، عندما قامت رشطة  من منزله يف قرية شاميل 
عشوائية  جامعية  اعتقال  بعمليات  الشغب  مكافحة 
عقب إحدى املظاهرات. فكان عباس من بني املعتقلني، 
باب منزله  أمام  للوقوف  الطفويل  حيث دفعه فضوله 
املظاهرة.  يف  مشاركاً  يكن  ومل  مايحدث  ومشاهدة 
من  وحرم  الخارجي،  العامل  عن  مبعزل  عباس  احتجز 
حقه يف االستعانة مبحام، وهدده املحققون بالتعذيب، 
وأجرب عىل التوقيع عىل اعرتافات تجرّمه. وحكم عليه 
إىل  استناداً  أشهر  ستة  مدة  بالسجن  نيسان/أبريل  يف 

البحرين
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تلك االعرتافات، عىل الرغم من إبالغه النيابة العامة بأن 
اعرتافاته انتزعت منه باإلكراه.

من  وهو  حميدة،  كميل  قضية  الكرامة  رفعت  كذلك 
عاماً.   18 العمر  من  ويبلغ  الخاصة  اإلحتياجات  ذوي 
واحتجز   ،2016 األول  ديسمرب/كانون   13 يف  اعتقل 
مبعزل عن العامل الخارجي ملدة ثالثة أيام، تعرض خاللها 
للتعذيب. وأفاد كميل بتعرضه للصعق بالكهرباء عىل 

إضافة  جسده،  عىل  املغيل  املاء  وسكب  قدميه  باطن 
بتهمة  االعرتاف  عىل  إلرغامه  وتكراراً  مراراً  رضبه  إىل 
االحتجاجات«.  »تصوير  و  مظاهرات«  يف  »املشاركة 
وقد أجرب عىل توقيع بيانات مكتوبة رغم أنه ال يعرف 

القراءة والكتابة.

البحرين

عن  املدافعني  من  العديد  اعتقال   ،2017 عام  شهد 
حقوق اإلنسان، تلتها محاكامت جائرة وإدانات بتهم 
مختلفة مبا يف ذلك اإلرهاب، بسبب انتقادهم العلني 
عرب وسائل التواصل اإلجتامعي لحكومة البحرين أو 
بسبب نشاطهم وتعاونهم مع آليات األمم املتحدة، 
كحالة الناشطة واملدافعة عن حقوق اإلنسان إبتسام 
قبل   من  والرتهيب  للتحرش  تعرّضت  التي  الصايغ، 

أفراد األمن البحريني يف أكرث من مناسبة.

استجوبت إبتسام يف آذار/مارس 2017، عىل خلفية 
مشاركتها يف اجتامع مجلس حقوق اإلنسان يف جنيف، 
ثم منعت من السفر. ويف أيار/مايو، تّم استدعاؤها 
واستجوبت  الوطني  األمن  جهاز  قبل  من  مجدداً 
وأثناء  عنها.  اإلفراج  قبل  متواصلة  ساعات  لسبع 
عىل  وأرغمت  العينني،  معصوبة  كانت  االستجواب 
املتكرر  للرضب  وتعرضت  لساعات طويلة،  الوقوف 
واالعتداء الجنيس وُهددت باالنتقام من أرستها، بغية 
حملها عىل اإلدالء مبعلومات ومعاقبتها عىل نشاطها 

السلمي.
 ،2017 يوليو/متوز  يف  اعتقالها  السلطات  عاودت 
الليل  منتصف  يف  منزلها  مسلحون  اقتحم  حيث 
ثم  توقيف.  مذكرة  إبراز  دون  معهم  واقتادوها 
احتجزت تعسفا حوايل خمسة أشهر، قضت جلها يف 
زنزانة انفرادية. وخالل تلك الفرتة، كانت تنقل يومياً 
كانت  ملدة  لالستجواب  لتخضع  مجهول،  مكان  إىل 
تصل أحياناً لـ 12 ساعة متتالية. ويف 18 يوليو/متوز 
املتحدة  األمم  خرباء  من  مجموعة  أصدرت   ،2017

بيانا أعربوا فيه عن »قلقهم الشديد« إزاء استمرار 
احتجاز ابتسام التعسفي. لكن ذلك، مل مينع اتهامها 
بجرائم إرهابية مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب لعام 
اخرى  أشهر  لستة  احتجازها  متديد  وجرى   ،2006
إعاقة  »محاولة  بـ  واتهمت  محاكمتها.  انتظار  يف 
سيادة القانون« و »استخدام حقوق اإلنسان كغطاء 
لتقويض  الكرامة  مؤسسة  مع  والتعاون  للتواصل 

مكانة البحرين يف الخارج«.
وعىل الرغم من إطالق رساح ابتسام الصايغ يف 22 
تواجه  تزال  ال  أنها  إال   ،2017 األول  أكتوبر/ترشين 
وتواجه  اإلرهاب،  مع  بالتعامل  بتهمة  محاكمتها 
خطر التعرض لعقوبات قاسية كالسجن مدى الحياة 
أو إسقاط الجنسية. تعّد قضية الصايغ سابقة خطرية 
مع  تعاونها  السلطات  جرمت  حيث  البحرين،  يف 
الفاعلني يف املجتمع املدين واعتربته جرمية إرهابية، 
أشكال  إىل  وأقاربهم  الضحايا  تعرض  عن  ناهيك 
جديدة من االنتقام ال ليشء إال ألنهم قاموا بالتبليغ 

عن انتهاكات لحقوق اإلنسان.

الحقوقية إبتسام الصايغ تتعرض ألعامل انتقامية بسبب تعاونها مع 
آليات األمم املتحدة ومنظامت دولية غري حكومية

 إبتسام الصايغ



جيبويت

قمع املنتقدين واملعارضني السياسيني باللجوء إىل ترشيعات مقيدة للحريات كقانون   • 
مكافحة اإلرهاب؛  

مامرسة التعذيب وسوء املعاملة فضال عن الحرمان من الرعاية الطبية أثناء االحتجاز؛• 
االحتجاز التعسفي بعد محاكامت عسكرية جامعية للمعارضني السياسيني واملتظاهرين  • 

السلميني والصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان.  

إنشغاالتنا

ترقبوا
أيار/مايو 2018: االستعراض الدوري الشامل الثالث لجيبويت أمام مجلس حقوق اإلنسان.  •

وزير الدفاع األمرييك جيم ماتيس يلتقي بوزير الدفاع الجيبويت عيل حسن بهدون بالقرص الرئايس بجيبويت العاصمة، جيبويت 23 
)Wikimedia Commons / أبريل 2017 )املصدر: جيم ماتيس



26 الكرامة التقرير السنوي2017 

األربعني  بالذكرى   ،2017 سنة  جيبويت  احتفلت 
الحقوق  انتهاكات  وتواصلت  فرنسا،  عن  الستقاللها 
املدنية والسياسية عىل نطاق واسع رغم أن االنتهاكات 
ال يجري اإلبالغ عنها يف حاالت كثرية.  تواجد جيبوىت 
اإلفريقي  القرن  ىف  والسيايس  الجغرايف  االسرتاتيجي 
جعل منها حليفا رئيسيا للقوى العاملية مبا فيها الصني، 
التي بنت هناك هذا العام أول قاعدة عسكرية خارج 
استفادت جيبويت من صمت  لذلك،  حدودها. ونتيجة 
عن  الطرف  غض  سياسة  يف  واصلوا  الذين  حلفائها 
ونشطاء  السياسية  للمعارضة  املنهجي  السلطات  قمع 
مثل  الحكومة؛  لسياسات  املنتقدين  املدين  املجتمع 

الصحفيني واملدونني واملدافعني عن حقوق اإلنسان.

مقيدة  اإلعالمية  الساحة  زالت  ال  املنوال،  نفس  وعىل 
للقنوات  الدولة  الحتكار  ذلك  سبب  وُيعزا  البالد،  يف 
التلفزيونية واإلذاعية وكذلك الصحف الوطنية الرئيسة. 
وهكذا فإن الفاعلني يف املجتمع املدين وأعضاء املعارضة 
السياسية واألفراد الذين يطرحون بديال لروايات الدولة 
يف  الظهور  ومن  التعبري  حرية  يف  حقهم  من  يحرمون 

وسائل اإلعالم.

 2017 عام  يف  السلطات  واصلت  ذلك،  إىل  باإلضافة 
املعارضني  عىل  السفر  وحظر  القضائية  مضايقاتها 
املعارضة  واألصوات  السلميني  واملحتجني  السياسيني 
التواصل  مواقع  عىل  نشاطها  متارس  التي  األخرى 
االجتامعي ويف الصحافة. وقد أدت القيود التي فرضتها 
وتكوين  والرأي  التعبري  حرية  يف  الحق  عىل  الحكومة 
الذين  األفراد  تعرض  إىل  السلمي  والتجمع  الجمعيات 
اتخذوا موقفا علنيا ضد الحكومة أو قدموا دعام ألحزاب 
االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  وخاصة   – املعارضة 
-النتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك التعذيب، وسوء 
عام  يف  التعسفية  واالحتجازات  واالعتقاالت  املعاملة، 

.2017

استمرار القمع ضد املعارضني 
السياسيني والنشطاء السلميني

ألعضاء  استهدافها   2017 سنة  السلطات  واصلت 
سياق  يف  اإلنسان  حقوق  عن  واملدافعني  املعارضة 
الحاالت  وتوضح جل  املعارضة.  األصوات  حملتها عىل 

يقومون  الدولة  أمن  ضباط  أن  الكرامة،  وثقتها  التي 
و  قضائية،  أوامر  دون  الضحايا  عىل  تعسفيا  بالقبض 
يحتجزونهم - غالبا يف الرس - لفرتات ترتاوح بني بضعة  
الفرتة،  هذه  خالل  يعمدون  ثم  عديدة.  وأسابيع  أيام 
من  الضحايا  ويحرمون  معاملتهم.  وسوء  تعذيبهم  إىل 
ويوجهون  محاميهم.  أو  بأرسهم  االتصال  يف  حقهم 
لهم تهم من قبيل »نرش معلومات كاذبة« أو »إهانة 
مسؤويل الدولة«، ويف النهاية يتعرض الضحايا ملحاكامت 
غري عادلة قبل أن يحكم عليهم بالسجن لعدة أشهر و/
والرسيعة  العادلة  غري  املحاكامت  باهظة.  غرامات  أو 
الجيبويت  القضايئ  النظام  أعراض  من  تكون  ما  غالبا 
الذي يفتقر إىل االستقاللية والحياد، حيث أنه يستخدم 
كأداة من قبل الحكومة الضطهاد املعارضني واملنتقدين 

قضائيا.

يف عام 2017، تلقت الكرامة معلومات عن قضية عمر 
منزله  يف  القبض  عليه  ألقي  شاب  مدون  نور،  محمد 
يوم 6 يونيو/حزيران واحتجز مبعزل عن العامل الخارجي 
نفسه.  الشهر  من   18 يف  عنه  اإلفراج  قبل  أيام  لعدة 
يوليو/متوز، واحتجز يف  اعتقاله مرة أخرى يف 15  وتم 
الرس 24 ساعة بعد أن نرش شكوى موجهة إىل املدعي 
يد مسؤول  للتعذيب عىل  تعرض  أنه  فيها  زعم  العام 
التابعة لقوات الدرك.  كبري يف دائرة البحوث والتوثيق 
وبعد أسبوع، ألقي القبض عىل عمر للمرة الثالثة، دون 
أمر قضايئ ودون إبالغه بأسباب اعتقاله، ثم أفرج عنه 
الحقاً بعد بضعة أسابيع. ومنذ ذلك الحني، مايزال عمر 

ضحية للمضايقات القضائية املتواصلة.

التعذيب واالعرتافات تحت اإلكراه 
وسوء ظروف االحتجاز

وسوء  التعذيب  مامرسة  استمرت   ،2017 عام  ويف 
ضد  العقاب  أو  االنتقام  أشكال  من  كشكل  املعاملة 
انتقاد  أو  معارضتهم  بسبب  والسياسيني  النشطاء 
اعرتافات  عىل  الحصول  أجل  ومن  علنا،  السلطات 
تستخدم الحقا كدليل وحيد إلدانتهم يف محاكامت غري 
عادلة. وواصلت قوات األمن مامرستها للتعذيب وغريه 
السياسيني  املعارضني  ضد  املعاملة  سوء  رضوب  من 
عمليات  أثناء  األخرى  املعارضة  واألصوات  والصحفيني 

القبض وكذلك أثناء االحتجاز لدى الرشطة.

جيبويت
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األشخاص  من  العديد  يزال  ال  ذلك،  عىل  وعالوة 
محتجزين بسبب اإلجراءات املطولة أو بعد محاكامت 
النظام  احرتام  عدم  املوثقة  الحاالت  وتبني  عادلة.  غري 
القضايئ الجيبويت لحقوق الدفاع، وال يأخذ القضاة بعني 
االعتبار شهادات الضحايا عن سوء املعاملة أو التعذيب، 
وال يأمرون بفتح أي تحقيق يف تلك االدعاءات، وبالتايل 

يساهمون يف إفالت الجناة من العقاب.

املروعة  االعتقال  ظروف  فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
واالكتظاظ  النظافة،  سوء  للسجون؛  املزرية   والحالة 
الشديد، واالفتقار إىل التغذية والرعاية الطبية املناسبة، 
القاسية  املعاملة  من  أخرى  أشكاال  بطبيعتها  تشكل 
والالإنسانية واملهينة. وتستخدم ظروف االحتجاز هذه 
سيام  وال  املحتجزين،  عىل  النفيس  للضغط  كوسيلة 
السلميني، لردعهم عن  السياسيني والنشطاء  املعارضني 
أداء عملهم. وتوضح قضية محمد أحمد إدو، املعروف 
أيضا باسم محمد جبهة، وهو منافس سيايس وعضو يف 
النمط من  والدميقراطية، هذا  الوحدة  استعادة  جبهة 
االنتهاكات التي ترتكبها السلطات. اعتقل جبهة يف عام 
2010 واحتجز  مبعزل عن العامل الخارجي لعدة أسابيع، 
التوقيع  عىل  وأرغم  الشديد  للتعذيب  خاللها  تعرض 
هذه  إىل  املحكمة  استندت  ثم  تجرمه.  اعرتافات  عىل 
شبه  »منظمة  بإنشاء  إليه  االتهام  لتوجيه  االعرتافات 
عسكرية« و »التعاون مع قوة أجنبية«. يف 18 يونيو/

حزيران 2017، بعد سبع سنوات من االحتجاز التعسفي، 
حكم عليه بالسجن ملدة 15 عاما بعد محاكمة معيبة 
إلطالق  العديدة  النداءات  من  الرغم  وعىل  للغاية. 
يف  محتجزا  جبهة  محمد  الصحية، ظل  وحالته  رساحه 
سجن غابودي يف ظروف غري إنسانية، ونظرا لعدم توفر 
البالد  يف  سيايس  معتقل  أقدم  قىض  الطبية،   الرعاية 

نحبه أثناء احتجازه يف 2 أغسطس/آب 2017 .

املزرية   والحالة  املروعة  االعتقال  »ظروف 
للسجون؛ سوء النظافة، واالكتظاظ الشديد، 
الطبية  والرعاية  التغذية  إىل  واالفتقار 
املناسبة، تشكل بطبيعتها أشكاال أخرى من 

املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة«

محمد جبهة

جيبويت
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لدرك  التابع  والتوثيق  البحث  قسم  رجال  ألقى 
حركة  من  ناشطاً   19 عىل  القبض  جيبويت  مدينة 
عىل  منهم   9 أحيل  والتنمية،  الدميقراطي  التجديد 
النيابة العامة يف 23 آذار\مارس 2017 بعد حبسهم 
احتياطياً لعدة أيام. ظّل فرح عبديد هيلديد، نجيب 
عبدي  وإبراهيم  ظاهر  محمد  محمود  الغورادي، 
إنداياره رهن »االحتجاز االحتياطي« وأودعوا سجن 
أدين   2017 آذار\مارس   28 ويف  املركزي.  غابودي 
مرشوعة«  غري  سياسية  »أنشطة  مبامرسة  األربعة 

وصدر يف حقهم حكم بالسجن ملدة شهرين. 

عبديد  فرح  من  كل  َمُثل   ،2017 أيار\مايو    10 يف 
ظاهر  محمد  ومحمود  الغورادي  ونجيب  هيلديد 
االستئناف  محكمة  أمام  إنداياره  عبدي  وإبراهيم 
التي قررت إطالق رساحهم مؤقتاً، وأرجأت  النظر يف 
القضية لغاية 17 أيار\مايو 2017. ومنذ ذلك الحني 
حتى  قرار  أي  فيها  تتخذ  ومل  قضيتهم  تؤجل  وهي 

اآلن.

ملحاكامت  آخرون  سياسيون  معارضون  تعرض  كام 
التجديد  لحركة  العام  األمني  بينهم  من  عادلة،  غري 
والناشط  روبله  حسني  جمعة  والتنمية  الدميقراطي 
املعتقلني،  بني  من  يكونا  مل  وكليهام  ظاهر،  حارد 
حكم عليهام بالسجن ملدة شهرين دون أن يتوصال 
أمر  حقهام  يف  وصدر  الجلسات،  لحضور  باستدعاء 
أحمد  ظاهر  الحركة،  رئيس  أّما  قانوين.  غري  توقيف 
مذكرة  بشأنه  صدرت  فقد  أوروبا،  يف  املقيم  فرح، 

توقيف دولية يف نفس القضية«.

الدميقراطي  التجديد  حركة  أعضاء  جميع  يزال  وال 
يتعرضون  البارزين،  أعضاءها  ذلك  يف  مبا  والتنمية، 
السلطات،  جانب  من  مستمرة  قضائية  ملضايقات 
مام يشكل انتهاكا لحقوقهم األساسية يف حرية الرأي 
السياسية  املشاركة  يف  حقهم  عن  فضال  والتعبري، 
بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  مبوجب  املكفول 
املدنية والسياسية الذي صادقت عليه جيبويت يف عام 

.2002

موجة اعتقاالت واحتجاز تعسفي ألعضاء املعارضة

جيبويت
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يف عام 2017، ظلت حالة حقوق اإلنسان يف مرص من 
العربية بأرسها،  املنطقة  للقلق يف  املثرية  املسائل  أكرث 
مع استمرار االنتهاكات الجسيمة التي يرتكبها موظفو 
السلميني  والناشطني  والصحفيني  الطالب  ضد  الدولة 
واملدافعني عن حقوق اإلنسان بشكل منهجي ويف جو 

من اإلفالت التام من العقاب.

أبريل/نيسان  يف  الطوارئ  حالة  السييس  الرئيس  فرض 
جميع  شهدتها  التي  الدموية  الهجامت  عقب   2017
أنحاء البالد، وتم متديدها يف يوليو/متوز 2017. وقد أدت 
السياسات القمعية التي اعتمدتها حكومة السييس إىل 
عن  ناهيك  عادلة،  غري  ومحاكامت  تعسفية  اعتقاالت 
االختفاءات القرسية والتعذيب، واإلعدامات بإجراءات 
سنة  املرصيون  وودع  القضاء.  نطاق  خارج  أو  موجزة 
 27 يف  طالبا   11 حق  يف  اإلعدام  حكم  بتنفيذ   2017
كانون األول/ديسمرب بعد محاكمة غري عادلة استندت 

إىل اعرتافاتهم املنتزعة تحت التعذيب.

أخرى  لقوانني  الربملان  تبني  أيضاً،  العام  هذا  وشهد 
عمل  تنظيم  قانون  السيام  األساسية،  للحريات  مقيدة 
 24 يف  صدر  الذي   2017/70 رقم  األهلية  الجمعيات 
مايو/أيار 2017 وفرض قيودا غري مسبوقة عىل الحق يف 

حرية تكوين الجمعيات يف البالد.

أما التحضري لالنتخابات الرئاسية املقبلة املقرر إجراؤها 
مرشح  كل  باضطهاد  فتميز   2018 مارس/آذار   26 يف 
يحتمل أن ينافس الرئيس الحايل، الذي من املتوقع أن 
 ،2017 األول  ديسمرب/كانون   3 يف  أخرى.  بوالية  يفوز 
اعُتقل رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق يف اإلمارات 
العربية املتحدة وُرّحل إىل القاهرة بعد وقت قصري من 
إعالن نيته الرتشح للرئاسة يف تسجيل مصور. كام قضت 
محكمة القاهرة العسكرية يف 19 ديسمرب/كانون األول 
2017 بسجن عقيد يف الجيش ست سنوات بعد إعالنه 
العسكريني  منع  إىل  استناداً  للرئاسة،  الرتشح  نيته  عن 

من اتخاذ مواقف سياسية عامة.

استمرار مامرسات االختفاء 
القرسي واإلعدام خارج نطاق 

القضاء

حاالت  من  العديد  الكرامة  رفعت   ،2017 عام  يف 
االختفاء القرسي عىل أيدي جهات حكومية إىل فريق 
األمم املتحدة العامل املعني بحاالت االختفاء القرسي 
عىل  ونساًء  رجاالً  االختفاءات  طالت  الطوعي.  غري  أو 
حد سواء، وشملت كل رشائح املجتمع، منهم الطالب 
واملدافعون عن حقوق اإلنسان الذين اختطفوا بذريعة 
مكافحة اإلرهاب أو بذرائع أخرى تتعلق بأمن الدولة. 
مائة  من  أكرث  بشأن  املرصية  الحكومة  مخاطبة  بعد 
حالة اختطاف تالها اختفاء قرسي يف عام 2017، أعرب 
عن  القرسي  االختفاء  بحاالت  املعني  العامل  الفريق 
قلقه إزاء تكرار تلك املامرسة املقلقة، إال أن السلطات 

مل تعالج املسألة حتى اآلن.

»اتخذت مامرسة االختفاء القرسي منعطفا 
خطريا بعد إعدام عدة أشخاص بإجراءات 
موجزة كانوا قد اختطفوا عىل أيدي عمالء 
املامرسات  الحاالت نفس  واتبعت  الدولة. 

النمطية«

خطريا  منعطفا  القرسي  االختفاء  مامرسة  اتخذت 
قد  كانوا  أشخاص  بإجراءات موجزة، عدة  إعدام،  بعد 
الحاالت  واتبعت  الدولة.  عمالء  أيدي  عىل  اختطفوا 
أمن  من  عنارص  اختطف  النمطية:  املامرسات  نفس 
من  -ومعظمهم  الضحايا  الوطني  األمن  أو  الدولة 
الطالب- من الجامعات ومساكن الطلبة قبل اختفائهم. 
مل  لكنها  السلطات،  إىل  شكاوى  الضحايا  أرس  وقدمت 
تتوصل بأية معلومات عن مصريهم ومكان تواجدهم، 
إىل أن علمت بعد عدة أشهر، من خالل بيان ُنرش عىل 
قتلوا  أبناءهم  أن  الداخلية،  لوزارة  اإللكرتوين  املوقع 
»تبادل  يف  اإلرهاب  ملكافحة  مزعومة  عملية  خالل 
جزء  يف  األمن  وقوات  »اإلرهابيني«  بني  النار«  إلطالق 
آخر من البالد. وأفاد أقارب معظم الضحايا أنه عندما 
عليها  والتعرف  ذويهم  باالطالع عىل جثث  لهم  سمح 
بعد أيام قليلة من وقوع الحادث، كانت تحمل عالمات 
من  وغريها  بالسجائر  والحرق  كالكدمات  التعذيب: 
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التي  النارية  الطلقات  عن  ناهيك  التشوه،  عالمات 
كانت واضحة عىل بعض الجثث. وقد أحالت الكرامة 
العديد من تلك القضايا إىل اإلجراءات الخاصة يف األمم 
املتحدة، لكن العائالت طلبت عدم الكشف عن أسامء 

الضحايا خوفاً من االنتقام.

وفضال عن عمليات اإلعدام التي نفذت يف أعقاب حاالت 
بعدة  املرصية  األمن  قوات  تورطت  القرسي،  االختفاء 
املتظاهرين  ضد  القضاء  نطاق  خارج  إعدام  عمليات 
الكرامة خالل  وثقت  البالد.  أنحاء  السلميني يف جميع 
يوسف  ربيعاً،   14 الـ  ابن  الفتى  قضيتي   2017 العام 
والطالبة هبة  القادر خفاجي،  القادر محمد عبد  عبد 
اللذين  عاما،   19 سليامن،  محمد  السالم  عبد  جامل 
أعدما بإجراءات موجزة عىل يد قوات األمن والجيش 
سلمية  احتجاجات  يف  التوايل  عىل  مشاركتهام  بسبب 
عامي 2013 و 2014. بعد عدة سنوات عىل إعدامهام، 
يتم  مل  ذويهام،  قدمها  التي  العديدة  الشكاوى  ورغم 
قضية  ويف  العدالة.  إىل  الجناة  لتقديم  تحقيقات  فتح 
عىل   ،2017 أبريل/نيسان   7 يف  القبض  ألقي  مامثلة، 
محمد عادل بلبولة، خريج جامعة األزهر بالقاهرة، بعد 
انتقاده للنظام يف تدوينة له عىل الفيسبوك ومطالبته 
باحرتام الحريات املدنية والسياسية، ثم أُعدم بالرصاص 
بعد فرتة وجيزة من اعتقاله من قبل عنارص من قوات 

األمن.

حملة قمع رشسة عىل الحق يف 
حرية الرأي والتعبري وتكوين 
الجمعيات والتجمع السلمي

أيضا هذا العام، واصلت السلطات املرصية بال هوادة 
حملتها عىل جميع أشكال االنتقاد السلمي واملعارضة، 
اإلنرتنت.  وشبكة  اإلعالم  وسائل  عىل  الرقابة  بتشديد 
موقع   400 من  أكرث   ،2017 مايو/أيار  منذ  وحجبت 
إعالمية  ووسائل  مستقلة  حقوقية  ملنظامت  إلكرتوين 
ووتش  رايتس  وهيومن  الكرامة  مواقع  بينها  من   –
بذريعة   - اإلنسان  العربية ملعلومات حقوق  والشبكة 
»نرش األكاذيب« و«دعم اإلرهاب«. ويف 30 أغسطس/

آب، أبلغ كل من املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني 
بتعزيز وحامية الحق يف حرية الرأي والتعبري، واملقرر 

الخاص املعني بتعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريات 
األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، الحكومة املرصية 
عن قلقهام بشأن االعتداء املستمر عىل حرية التعبري. 
وذكر الخبريان أن »تقييد املعلومات بالشكل الذي تقوم 
به الحكومة املرصية، دون أية شفافية أو تأكيد »أعامل 
للقمع  أقرب  هي  املزعومة  »األكاذيب«  أو  اإلرهاب« 

منه إىل مكافحة اإلرهاب«.

»هذا العام، واصلت السلطات املرصية بال 
هوادة حملتها عىل جميع أشكال االنتقاد 
عىل  الرقابة  بتشديد  واملعارضة،  السلمي 
وحجبت  اإلنرتنت.  وشبكة  اإلعالم  وسائل 
منذ مايو/أيار 2017، أكرث من 400 موقع 
مستقلة  حقوقية  ملنظامت  إلكرتوين 

ووسائل إعالمية«
 

ويف هذا السياق، رفعت الكرامة عدة قضايا تهم أعامل 
اإلنسان  حقوق  عن  ومدافعني  صحفيني  من  انتقامية 
وغريهم من الفاعلني السلميني إىل خرباء األمم املتحدة. 
يف 28 مايو/أيار 2017، أدرجت »قامئة اإلرهابيني« التي 
أصدرتها السلطات املرصية أسامء تسعة من الصحفيني 
بسبب  رابعة«  عمليات  »غرفة  قضية  يف  حوكموا 
تغطيتهم أحداث اإلعدامات الجامعية للمتظاهرين يف 
ساحة رابعة العدوية يف يوليو/متوز 2013. وينجم عن 
اإلدراج عىل تلك القامئة عقوبات من قبيل منع هؤالء 
السفر  جوازات  من  وتجريدهم  السفر  من  األشخاص 
وتجميد أموالهم ومنعهم من متابعة أنشطة لها عالقة 

بالصحافة والنرش.

كبري  بشكل  املدين  املجتمع  مساحة  تقليص  تم  كام 
بعد اعتامد القانون رقم 2017/70 الذي ينظم أنشطة 
األخرى  واملنظامت  واملؤسسات  األهلية  الجمعيات 
وقد   .2017 أيار/مايو   24 يف  املدين  املجال  يف  العاملة 
القى مرشوع القانون منذ إقراره سنة 2016، انتقادات 
السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  من  السيام  كثرية، 
التي ذكرت يف 1يونيو/حزيران 2017  اإلنسان  لحقوق 
مرص«.  يف  اإلنسان  بحقوق  بشدة  »يرض  القانون  أن 
والواقع أن القانون يحظر عىل الجمعيات األهلية القيام 
بأية أعامل ذات طابع سيايس ويضع أنشطتها ومتويلها 
التنفيذية.  السلطة  من  ومبارشة  صارمة  رقابة  تحت 
كام أخضع املنظامت غري الحكومية األجنبية ملزيد من 
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مبراقبة  مكلفة  إدارية  هيئة  إنشاء  خالل  من  التدقيق 
أنشطتها، مبا يف ذلك الدراسات واالستطالعات امليدانية 
التي يتعني عىل املنظامت غري الحكومية الحصول عىل 
عىل  الحصول  عليهم  يتعنّي  كام  بشأنها.  مسبق  إذن 
تصديق لنتائجهم قبل نرشها. ويعاَقب انتهاك القانون 
عن  فضال  سنوات،  خمس  إىل  تصل  قد  ملدة  بالسجن 
فرض غرامات باهظة، وهكذا يرّشع القانون املزيد من 
غري  املنظامت  أعضاء  تطال  التي  القضائية  املضايقات 
الحكومية واملؤسسني املتهمني تعسفا بـ »تلقي األموال 

غري املرشوعة« و »القيام بأنشطة غري مرشوعة.«

االنتقام املنهجي من املدافعني عن 
حقوق اإلنسان

ويف سياق تزايد حملة القمع عىل املجتمع املدين، وّثقت 
ضد  انتقامية  حاالت  عدة   2017 العام  خالل  الكرامة 
مدافعني عن حقوق اإلنسان تضمنت حاالت اختطاف 
وتعذيب واحتجاز تعسفي. منها قضية الدكتور أحمد 
يف  والعضو  النقايب  عامشه،  محمد  الستار  عبد  شوقي 
املختفني  عائالت  حقوق  عن  واملدافع  كفاية  حركة 

مارس/آذار   10 يف  عامشه  الدكتور  اختطف  قرسيا. 
عنارص  طرف  من  بالقاهرة  تفتيش  نقطة  عند   2017
تعرض  يوما،   21 ملدة  مختفيا  وظل  الوطني،  األمن 
خاللها للتعذيب واالغتصاب. ظهر مجدداً يف 1 نيسان/
جامعة  إىل  »االنتامء  تهمة  له  ووجهت  أبريل2017، 
عامشه  اليزال  اإلرهاب.  قانون  مبوجب  محظورة« 
عن  املدافعون  يحتجز  حيث  طرة  سجن  قضبان  وراء 
حقوق اإلنسان واملعارضون السياسيون يف ظروف غري 
إنسانية ويتعرضون للتعذيب النفيس والجسدي ولكل 
القبض  ألقي  مشابهة،  حالة  ويف  املعاملة.  سوء  أنواع 
عىل الدكتورة حنان بدرالدين عبدالحافظ عثامن يف 6 
عندما  الوطني،  األمن  جهاز  يد  عىل    2017 مايو/أيار 
زوجها.  احتجاز  ومكان  مصري  عن  لالستفسار  ذهبت 
واتهمت بـ »االنتامء إىل جامعة محظورة« و »تشكيل 
يف  نشاطها  عنها  عرف  التي  وهي  نسائية«،  منظمة 
أقاربهن  وقع  الاليئ  للنساء  والدعم  املساعدة  تقديم 
ضحايا ملامرسة االختفاء القرسي. وتقبع حالياً يف سجن 
النساء بالقناطر الخريية يف ظروف ال إنسانية، محرومة 
من حقها يف تلقي الزيارات العائلية وعرضة للتعذيب 

النفيس.

إبراهيم متويل يف وقفة لجمعية أرس املختفني قرساً بالقاهرة
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يف 23 حزيران/يونيو 2017، خلصت لجنة مناهضة 
التعذيب بعد أربع سنوات من التحقيق الرسي، بناًء 
عىل تقارير توصلت بها من الكرامة، إىل أن مامرسة 
االنتشار  وواسعة  »اعتيادية  مرص  يف  التعذيب 
من   20 املادة  إىل  التحقيق  واستند  ومتعمدة«. 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة 
التي  املهينة  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو 
تلقت  ما  إذا  رسي  تحقيق  إجراء  من  اللجنة  متّكن 
معلومات موثوق بها تفيد بأن التعذيب ميارس عىل 
اتفاقية األمم املتحدة  نحو منظم يف دولة طرف يف 

ملناهضة التعذيب.

وأبرزت لجنة مناهضة التعذيب يف استنتاجاتها، أن 
مامرسة التعذيب يف مرص »ترتكب عىل أيدي عنارص 
وحراس  الوطني  األمن  وجهاز  والجيش  الرشطة 
السجون«، ومن الواضح أنها »مامرسة متكررة ُيلجأ 
إليها بشكل خاص عقب االعتقاالت التعسفية، غالباً 
لغرض انتزاع االعرتافات أو معاقبة وتهديد املعارضني 
»املدعني  أن  عىل  أيضا  الخرباء  وشّدد  السياسيني«. 
العامني والقضاة وموظفي السجون يسهلون مامرسة 
االحتجاز  مامرسة  كبح  عدم  طريق  عن  التعذيب 
الشكاوى«،  يف  البت  أو  املعاملة  وسوء  التعسفي 
وطالبوا السلطات املرصية باإلرساع يف وضع حد لتلك 
الخرباء  وأكد  العقاب.  من  الجناة  وإلفالت  املامرسة 

أن النتائج التي آلت إليها التحقيقات أدت بهم إىل 
»االستنتاج الحتمي بأن التعذيب مامرسة منهجية«.

االدعاءات،  تلك  السلطات املرصية لكل  مل تستجب 
مشرية إىل أن املعلومات التي قدمتها الكرامة »تستند 
إىل إشاعات«، رغم الوثائق املؤكدة من طرف خرباء 
الحكومية.  غري  املنظامت  وبعض  املتحدة  األمم 
ورفضت السلطات أبرز التوصيات املقدمة من لجنة 
مناهضة التعذيب ملعالجة مسألة التعذيب، ال سيام 
»وقف استخدام الحبس مبعزل عن العامل الخارجي؛ 
إنشاء سلطة مستقلة للتحقيق يف ادعاءات التعذيب 
اختصاص  حرص  املعاملة؛  وسوء  القرسي  واالختفاء 
الطابع  ذات  الجرائم  عىل  العسكرية  املحاكم 
والتوقف  العذرية  اختبارات  منع  العسكري؛ وفرض 

عن إجراء الفحوص الرشجية«.

خرباء األمم املتحدة يدينون » مامرسة التعذيب االعتيادية وواسعة 
»االنتشار واملتعمدة يف مرص«

»يف سياق تزايد حملة القمع عىل املجتمع 
 2017 العام  خالل  الكرامة  وّثقت  املدين، 
عن  مدافعني  ضد  انتقامية  حاالت  عدة 
اختطاف  حاالت  تضمنت  اإلنسان  حقوق 

وتعذيب واحتجاز تعسفي«

متويل،  إبراهيم  املحامي  قضية  الكرامة  وثقت  كذلك 
54 عاما، ومنسق جمعية أرس املختفني، وهي منظمة 
إبراهيم  ابنه عمرو  غري حكومية أسسها عقب اختفاء 
من  متويل  اختطف   .2013 يوليو/متوز  يف  املنعم  عبد 
أثناء  القاهرة الدويل يف 10 أيلول/سبتمرب 2017  مطار 
العامل  الفريق  اجتامع مع  إىل جنيف لحضور  توجهه 

املعني بحاالت االختفاء القرسي أو غري الطوعي باألمم 
الدولة  أمن  محكمة  أمام  ظهر  يومني،  وبعد  املتحدة. 
ونرش  مرخصة،  غري  جمعية  »تأسيس  بـ  اتهمته  التي 
ذلك  يف  مبا  أجنبية«  هيئات  مع  والتعاون  األكاذيب 
الفريق العامل املعني بحاالت االختفاء القرسي أو غري 
أندرو  أدان  املتحدة. ويف وقت الحق،  باألمم  الطوعي 
جيلمور، األمني العام املساعد لحقوق اإلنسان، اعتقال 
متويل أمام مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة 
يف جنيف. واليزال متويل محتجزا إىل اآلن يف سجن ليامن 

طرة شديد الحراسة يف ظروف احتجاز سيئة للغاية.
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العراق

املامرسة الواسعة واملنهجية لالختفاء القرسي من طرف موظفي الدولة وامليليشيات التابعة  • 
لوحدات الحشد الشعبي؛  

التعذيب املنهجي واستخدام االعرتافات القرسية يف محاكامت غري عادلة أمام املحكمة   • 
الجنائية املركزية يف العراق؛  

االستخدام املعيب لقانون مكافحة اإلرهاب لتربير القمع بجميع أشكاله.• 

إنشغاالتنا

قافلة عراقية لقوات مكافحة اإلرهاب تتحرك نحو املوصل، العراق، 23 فرباير 2017 )املصدر: وزارة الدفاع األمريكية، الرقيب 
)Wikimedia Commons / أليكس مان
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يف 9  ديسمرب/كانون األول، أعلن رئيس الوزراء العراقي 
الدولة  تنظيم  عىل  العسكري  االنتصار  العبادي  حيدر 
من  كبرية  أجزاء  عىل  سيطر  قد  كان  الذي  اإلسالمية، 
ووفقا    .2014 عام  شنه  الذي  الهجوم  خالل  العراق 
هناك  يزال  ال  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  األمم  لوكالة 
بني  للقتال  نتيجة  داخليا  نزحوا  شخص  مليون   3.2
أو  املركزية  الحكومة  وقوات  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 

امليليشيات التابعة لقوات الحشد الشعبي

القتال  من  أشهر  تسعة  بعد   ،2017 متوز/يوليو  يف 
وامليليشيات  العراقية  القوات  استطاعت  العنيف، 
خالل  املدينة  دمرت  املوصل.  استعادة  لها  التابعة 
العملية ُقتل أو ُجرح آالف املدنيني، واضطر 920 ألف 
شخص - أي حوايل نصف سكان املدينة - إىل الفرار من 
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  أن  من  الرغم  وعىل  ديارهم. 
خرس معظم األرايض التي اكتسبها، إال أن الوضع األمني 
ما زال غري مستقر يف البالد. ويف 15 سبتمرب/أيلول، أعلن 
التنظيم مسؤوليته عن هجوم استهدف نقطة تفتيش 
ومطاعم بالقرب من النارصية، مام أسفر عن مقتل أكرث 

من 80 شخصا.

السامي  املفوض  دعم  واملصالحة،  العدالة  مجال  ويف 
املتحدة  األمم  وبعثة  اإلنسان  لحقوق  املتحدة  لألمم 
ملساعدة العراق الجهود الرامية إىل إنشاء إطار قانوين 
إلنشاء محكمة متخصصة ملحاكمة املشتبه يف ارتكابهم 
لجرائم دولية منذ عام 2014. وليس واضحا إذا ما كانت 
القوات  ارتكبتها  التي  الجرائم  املحكمة ستغطي  والية 

الحكومية وامليليشيات التابعة لها.

العراقي  النواب  مجلس  قام  آب/أغسطس،   21 ويف 
عىل  ينص  الذي   27 رقم  العام  العفو  قانون  بتعديل 
و   2003 عامي  بني  ما  الفرتة  يف  املدانني  األشخاص  أن 
املدانني  باستثناء  عفو،  عىل  للحصول  مؤهلني   2016
أدت  إرهابية  أعامل  منها  الجرائم،  من  معينة  بأنواع 
األفعال  أيضا  واستبعدت  الدائم.  العجز  أو  الوفاة  إىل 
التي ارتكبت بعد 10 حزيران/يونيو 2014، وهو تاريخ 
استيالء تنظيم الدولة اإلسالمية عىل املوصل. كام نصت 
القضائية للمدانني  التعديالت عىل حق املراجعة  هذه 

مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب. 

وعىل املستوى االتحادي، ظهرت يف عام 2017 توترات 

بعد  االتحادية  والحكومة  كردستان  إقليم  بني حكومة 
سبتمرب/أيلول،   25 يف  األكراد  استقالل  عىل  استفتاء 
صوت فيه أكرث من ٪92 لصالح االستقالل. ومع ذلك، 
يف 21 نوفمرب، رأت املحكمة العليا االتحادية أن االقرتاع 
غري دستوري.  وعىل الرغم من أن رئيس حكومة اقليم 
“أحادي  بانه  الحكم  انتقد  املستقل  العراقي  كردستان 
الجانب”، قال إنه لن يتحدى القرار. ويف هذا السياق، 
العراقية  املسلحة  القوات  انتقال  بعد  القتال  اندلع 
خاضعة  كانت  التي  بالنفط،  الغنية  كركوك  مدينة  إىل 

للسيطرة الكردية منذ عام 2014.

االنتهاكات املرتكبة يف سياق 
مكافحة اإلرهاب

ويف عام 2017، ظهرت تقارير عديدة عن عمليات القتل 
بإجراءات موجزة وحاالت االختفاء القرسي والتعذيب 
أثناء العمليات العسكرية. وعىل وجه الخصوص، تعرض 
املدنيون الفارون من مناطق القتال لهجامت انتقامية 

من قوات األمن العراقية وامليليشيات التابعة لها.

ويف ترشين الثاين/نوفمرب، قامت أغنيس كاالمارد، مقررة 
خارج  اإلعدام  بحاالت  املعنية  الخاصة  املتحدة  األمم 
بزيارة رسمية  تعسفاً،  أو  بإجراءات موجزة  أو  القضاء 
للبالد. وتوصلت خالل ذلك ببالغات عن عمليات قتل 
تعسفي واختفاء قرسي ارتكبتها قوات األمن، مبا يف ذلك 
وحدات الحشد الشعبي وال تقترص هذه العمليات عىل 
إعدام املقاتلني يف ظروف مشبوهة فحسب، بل تشمل 
أيضا قتل املدنيني واختفائهم. كام أثارت كاالمارد مسألة 
القصف غري املتناسبة والعشوائية التي تقوم بها قوات 

التحالف والتي أسفرت عن مقتل مئات املدنيني.

»ظهرت تقارير عديدة عن عمليات القتل 
بإجراءات موجزة وحاالت االختفاء القرسي 
والتعذيب أثناء العمليات العسكرية. وعىل 
الفارون  املدنيون  تعرض  الخصوص،  وجه 
من  انتقامية  لهجامت  القتال  مناطق  من 
التابعة  وامليليشيات  العراقية  األمن  قوات 

لها«

العراق
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العراق

اللجوء  العراقية  السلطات  واصلت  ذلك،  عىل  وعالوة 
املعيب  اإلرهاب  مكافحة  قانون  إىل  واسع  نطاق  عىل 
لإلرهاب،  واسعا  تعريفا  يتضمن  الذي   ،2005 لعام 
ويقيض بعقوبة اإلعدام عىل من أدينوا بارتكاب أعامل 
لذلك،  ونتيجة  بارتكابها.  التهديد  أو  القبيل  هذا  من 
تنفذ معظم عمليات اإلعدام استنادا إىل هذا الترشيع، 
املحكمة  عن  روتيني  بشكل  اإلعدام  أحكام  وتصدر 

الجنائية املركزية العراقية بعد محاكامت غري عادلة.

ويف 25 سبتمرب/أيلول، أعدم 42 شخصا بتهم »إرهابية«، 
»شكه  عن  اإلنسان  لحقوق  السامي  املفوض  وأعلن 
العميق« يف أن تكون تلك األحكام قد احرتمت يف كل 
الحاالت اإلجراءات القانونية الالزمة وضامنات املحاكمة 
املساعدة  الحصول عىل  املتهمني يف  العادلة، مثل حق 

القانونية أو حقهم الكامل يف إجراءات الطعن.

ويتجىل هذا التعسف يف قضية صالح الدليمي، أستاذ 
عاما،   47 العمر  من  البالغ  األنبار  جامعة  يف  الهندسة 
الذي قضت املحكمة الجنائية املركزية العراقية يف مايو/

أيار 2016 بإعدامه بتهمة »االنتامء إىل منظمة إرهابية 
الوحيدة  األدلة  وكانت  جائرة.  محاكمة  بعد  مسلحة« 
عىل  أجرب  التي  الوثائق  هي  ضده  استخدمت  التي 
التوقيع عليها تحت التعذيب، و »أدلة رسية« يزعم أن 
املخابرات األمريكية قامت بتقدميها.  ويف 27  أبريل/

باالحتجاز  املعني  العامل  الفريق  قرر   ،2017 نيسان 
تعسفي  احتجازه  أن  املتحدة  لألمم  التابع  التعسفي 
غري  فورا،  عنه  اإلفراج  العراقية  السلطات  من  وطلب 
القرار وال يزال محتجزا  العراقية مل تنفذ  أن السلطات 

حتى اآلن.

املامرسة الواسعة واملنهجية 
لالختفاء القرسي

بني عامي 2014 و 2017، قدمت الكرامة، مع رشيكها 
حالة  مائة  من  أكرث  اإلنسانية،  الوسام  جمعية  املحيل 
املعنية  املتحدة  األمم  لجنة  إىل  حديثة  قرسي  اختفاء 
قبل  من  توضيحها  تنتظر  زالت  ال  القرسي،  باالختفاء 
السلطات. وال تشكل هذه الحاالت إال الجزء الظاهر من 
جبل الجليد يف بلد ميارس فيه االختفاء القرسي بشكل 
املختفني  نسبة  فيه  ومتثل  واسع،  نطاق  منهجي وعىل 

يف  الظاهرة  هذه  بدأت  العاملي.  املستوى  عىل  األعىل 
عهد صدام حسني، واستمرت يف أعقاب الغزو األمرييك 

عام 2003، واستفحلت يف سياق الحرب ضد داعش.

»ال تشكل هذه الحاالت إال الجزء الظاهر 
من جبل الجليد يف بلد ميارس فيه االختفاء 
القرسي بشكل منهجي وعىل نطاق واسع، 
عىل  األعىل  املختفني  نسبة  فيه  ومتثل 

املستوى العاملي«

وتتبع حاالت االختفاء القرسي نفس النمط: يتم القبض 
عىل الضحايا عادة من قبل قوات األمن أثناء مداهمة 
أماكن  إىل  نقلهم  قبل  التفتيش  نقاط  عند  أو  املنازل 
احتجاز رسية ومنعهم من التواصل مع العامل الخارجي. 
ومكان  مصريهم  عن  خرب  أي  دون  أقاربهم  ويرتك 
إعطاء  منتظم  بشكل  ترفض  السلطات  ألن  وجودهم، 
رجال  اعتقل  املثال،  سبيل  فعىل  عنهم.  معلومات  أية 
اشتهر مبشاركته يف  الذي  الشحامين،  امليليشيات جالل 
البالد  شهدتها  التي  الفساد  ضد  االحتجاجات  تنظيم 
أيلول/سبتمرب  يف  ذلك  بعد  اختفى  ثم   ،  2015 صيف 
2015. ووفقا لشاهد عيان، فإن إحدى مليشيات الحشد 
الشعبي هي من قامت بالقبض عليه. ومنذ ذلك الحني 

مل يتوصل أقاربه بأية معلومات رسمية عنه.

جالل الشحامين
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متارسها  التي  القرسي  االختفاء  حاالت  إىل  وباإلضافة 
األشخاص  من  العديد  يزال  ال  العراقية،  األمن  أجهزة 
القوات  قبل  من  اختطافهم  منذ  املختفني  عداد  يف 
األمريكية بعد غزو البالد عام 2003. عىل سبيل املثال، 
إىل  الوسام  وجمعية  الكرامة  أحالت   2017 أكتوبر  يف 
بحاالت  املعني  املتحدة  لألمم  التابع  العامل  الفريق 
سيارة  سائق  قضية  الطوعي  غري  أو  القرسي  االختفاء 
أجرة اختفى يف 2008 بعد أن اعتقلته القوات األمريكية 
ارتكبتها نفس  أربع حاالت اختفاء أخرى  باإلضافة إىل 
العامل يف عام 2017. وتعترب  الفريق  القوات وسجلها 
تلك الحاالت األوىل من نوعها التي يتم رفعها إىل آليات 
حقوق اإلنسان باألمم لألمم املتحدة؛ يف انتظار تقديم 
الضحايا  مصري  عن  معلومات  األمريكية  السلطات 

ومكان وجودهم.

تهديد حرية التعبري والتجمع 
السلمي

يف  العراقي  الربملان  قرر  الشعبية،  االحتجاجات  عقب 
مسمى،  غري  أجل  إىل  التصويت،  تأجيل  مايو/أيار   13
الرأي واالجتامع  التعبري عن  عىل مرشوع قانون حرية 
جرى  الذي  النص  وتعرض  املعيب.  السلمي  والتظاهر 
انتقادات  إىل   2016 متوز/يوليه  يف  الربملان  إىل  تقدميه 
شديدة من منظامت املجتمع املدين التي اقرتحت قامئة 
املذكور.  النص  يف  القصور  أوجه  ملعالجة  بالتعديالت 
بعني  أخذت  الربملانية  اللجان  أن  من  الرغم  وعىل 
إال  الحكومية،  املنظامت غري  اهتاممات  بعض  االعتبار 
أن مرشوع القانون ال يزال يتضمن أحكاما تنطوي عىل 
املظاهرات  ميكن حظر  املثال،  سبيل  فعىل  إشكاليات. 
إذا اعتربت أنها تشكل »تهديدا لألمن القومي أو النظام 
العام واآلداب العامة.«  وميكن للسلطات أن تستند إىل 

هذا الحكم لقمع انتقادات الحكومة وسياساتها.

وال يزال الصحفيون واإلعالميون يف اآلن نفسه يعانون 
من تدخل سافر يف مامرسة مهنتهم، مام ينتهك حقهم 
الرأي والتعبري. ويف 22 أكتوبر/ترشين األول،  يف حرية 
عراقي  سيايس  محلل  وهو  الدعمي،  سمري  اعتقل 
انتقاداً  فيسبوك  يف  صفحته  عىل  نرشه  بعد  نرويجي، 
العبادي  أن  الدعمي  وكتب  العراقي.  الوزراء  لرئيس 
الستعادة  األمنية  والقوات  العراقي  الجيش  يستخدم 

كركوك ومتكني الرشكات النفطية الربيطانية التي ساعدته 
برتوليوم  بريتش  مثل رشكة   - للوزراء  رئيسا  يصبح  يك 
أحيل  كركوك.  يف  النفط  حقول  عىل  السيطرة  من   -
الدعمي عىل املدعي العام للمحكمة الجنائية املركزية 
العراقية يف بغداد الذي وجه له تهمة »بث معلومات 
أو بيانات أو شائعات كاذبة أو متحيزة« مبوجب املادة 
210 من قانون العقوبات. ويف 12 ديسمرب 2017 أفرج 

عن الدعمي وأسقطت جميع التهم املوجهة إليه.

العراق

سمري الدعمي
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العامل  املتحدة  األمم  فريق  أصدر  أبريل 2017،  يف 
املعني باالحتجاز التعسفي قرارين بشأن العراق، دعا 
يف األول إىل اإلفراج الفوري عن 19 شخصا من العاملني 
مع نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي، ويف الثاين 

إىل إطالق رساح عضو الربملان أحمد العلواين.

وكان قد ألقي القبض بني نوفمرب 2011 ومارس 2012 
الهاشمي،  طارق  مع  العاملني  من  موظفا   19 عىل 
نوري  السابق  الوزراء  لرئيس  بانتقاده  اشتهر  الذي 
املاليك. فر الهاشمي من البالد بعد اتهامه باإلرهاب، 
يف  مبا  معه  العاملني  عىل  القبض  السلطات  فألقت 

ذلك سكرتريته رشا الحسيني وأدانتهم جميعا.

نقل الضحايا جميعا إىل أماكن احتجاز رسية، حيث 
تقديم  عىل  وأجربوا  قاسية  تعذيب  ألعامل  تعرضوا 
التلفزيونية  القناة  عىل  بعضها  -بث  اعرتافات 
العمومية العراقية، يف انتهاك لقرينة الرباءة – وكانت 
تلك االعرتافات هي األدلة الوحيدة أثناء اإلجراءات 

القضائية.

محاكامت  إثر  املركزية،  الجنائية  املحكمة  وقضت 
جائرة، بعقوبة اإلعدام يف حق جميع األفراد الـ 19 
مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب لعام 2005. مل يتم 
تزويد املتهمني بالوسائل الفعالة للدفاع عن أنفسهم، 
وواجه محاموهم تهديدات من طرف قوات األمن. 
ويف 24 يوليو 2017 قررت املحكمة الجنائية املركزية 
إال  الحسيني،  رشا  إىل  املوجهة  التهم  إسقاط جميع 
أن األشخاص 18 اآلخرين ال يزالون محتجزين بشكل 
تعسفي عىل الرغم من مطالبة الفريق العامل املعني 

باالحتجاز التعسفي بإطالق رساحهم. 

وشدد خرباء األمم املتحدة عىل أن احتجاز الضحايا 
جميعا  استهدفوا  ألنهم  التمييز  من  نوعا  يشكل 
نظرا لقربهم من الهاشمي.  وأوضحوا إنه “رغم أن 
العقاب الجامعي الرسمي أصبح أكرث ندرة، وصعوبة 
الفردي  العقاب  الجامعي تحت ستار  العقاب  متييز 

العامل  الفريق  يستحيل عىل  أنه  إال  قانوين،  بغطاء 
بالسيد  ارتباطهم  املزعوم   19 الـ  األشخاص  حالة  يف 
الهاشمي أال يخلص إىل أنهم تعرضوا لعدالة متييزية 

رغم حيادها الظاهري “.

أحمد  عن  اإلفراج  إىل  الفريق  دعا  آخر،  قرار  ويف 
العلواين عضو الربملان واملعارضة. وكان قد اعتقل يف 
كانون األول/ديسمرب 2013، وتعرض للتعذيب وأكره 
عىل تقديم اعرتافات كاذبة، وحكم عليه باإلعدام من 
قبل املحكمة الجنائية املركزية يف العراق يف ترشين 

الثاين/نوفمرب 2014 بعد محاكمة معيبة.

اعتقاله  أن  املتحدة  االمم  خرباء  فريق  واعترب 
“تعسفي” ألنه “تم استهدافه والتمييز ضده بسبب 
كام  السياسية”.  وأنشطته  وآرائه  السنية  خلفيته 
حرم  “العلواين  أن  إىل  املتحدة  األمم  خرباء  توصل 
انتهاك  يف  العراقي”  الربملان  يف  كعضو  حصانته  من 
اإلنسان.  لحقوق  الدويل  والقانون  العراقي  للدستور 
يجوز  “ال  أنه  إىل  املتحدة  األمم  خرباء  أشار  وأخريا، 
فرض عقوبة اإلعدام إال حينام يكون ذنب الشخص 
مجاال  يدع  ال  ومقنع  واضح  دليل  عىل  قامئا  املتهم 
ألي تفسري بديل للوقائع”، “وهو ما ال ينطبق عىل 

محاكمة وإدانة السيد العلواين”.

الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي يصدر قرارين بشأن 
العراق 

العراق



األردن

االنتهاكات املرتكبة من قبل مديرية املخابرات العامة يف سياق مكافحة اإلرهاب، مبا يف   • 
ذلك مامرسة التعذيب والحبس مبعزل عن العامل الخارجي؛   

املحاكامت غري العادلة أمام محكمة أمن الدولة وقبول االعرتافات املنتزعة تحت التعذيب؛• 
 املضايقات القضائية للصحفيني واألصوات املعارضة األخرى بتهمة اإلرهاب أو إهانة امللك.• 

انشغاالتنا

ترقبوا
أكتوبر/ نوفمرب 2018: االستعراض الدوري الشامل.•   

)Wikimedia Commons / العلم األردين، عاّمن )املصدر: فياتشيسالف أرغنربغ
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يف عام 2017، تجاوز عدد الالجئني السوريني املسجلني 
لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
تقول  بينام  شخص،   650،000 من  أكرث  األردن  يف 
الجئ.  مليون   1.3 بلغ  عددهم  أن  األردنية  السلطات 
ويأوي األردن حاليا ثاين أكرب عدد من الالجئني السوريني 

بعد لبنان.

الحدود  إغالق  منذ  مستقرة  األرقام  هذه  ظلت  وقد 
السورية األردنية يف عام 2015، يف حني ال يزال حوايل 
50 ألف شخص، معظمهم من النساء واألطفال، عالقون 
عىل الحدود بني البلدين يف مخيم الركبان يعانون من 
صعوبة الوصول للغذاء والرعاية الصحية.  ومن بواعث 
القلق أيضا الرتحيل القرسي لالجئني السوريني، إذ أفادت 
منظامت غري حكومية أن حوايل 400 الجئ سوري تم 
النصف األول من عام 2017، مام يشكل  إبعادهم يف 

انتهاكا ملبدأ عدم اإلعادة القرسية.

يف 4 مارس/آذار، نفذت السلطات حكم اإلعدام يف حق 
لتنفيذ  الطوعي  للتعليق  حدا  بذلك  لتضع  فردا،   15
عقوبة اإلعدام الذي انتهجته بني عامي 2006 و 2014. 
عقوبة  “تنفيذ  إن  الضمور  زياد  العام  النائب  وقال 
اإلعدام رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث 

بأمن الوطن”.

امللكية  للجنة  األول  التقرير  نرش  السنة  وعرفت هذه 
أنشأها  التي  القانون،  سيادة  وتعزيز  القضاء  لتطوير 
امللك يف شباط/فرباير يف إطار الخطة الوطنية الشاملة 
التي تدوم 10 سنوات  املبادرة  لحقوق اإلنسان، وهي 
القوانني  من  العديد  عىل  تغيريات  إدخال  إىل  وتدعو 
والسياسات واملامرسات. وتضمن التقرير مجموعة من 
العدالة  ونظام  القضائية  بالسلطة  املتعلقة  التوصيات 
أجهزة  بشأن  توصيات  أية  يقدم  مل  لكنه  الجنائية، 
حقوق  انتهاكات  غالبية  عن  املسؤولة  االستخبارات 

اإلنسان يف البالد.

تبنى الربملان عقب نرش التقرير مجموعة من التدابري 
التي اقرتحتها اللجنة امللكية، وأدرج تعديالت عىل قانون 
مبحام  االستعانة  يف  الحق  كضامن  الجنائية  اإلجراءات 
منذ بداية االعتقال وخالل االستجواب، وتوفري محامني 
للمشتبه فيهم الذين ال يستطيعون تحمل نفقات ذلك.

االنتهاكات يف إطار مكافحة 
اإلرهاب

الزالت حقوق اإلنسان يف األردن عرضة للخطر بسبب 
التدابري التعسفية ملكافحة اإلرهاب. يف أكتوبر/ترشين 
األول 2017، أكد خرباء األمم املتحدة خالل استعراض 
األردن من قبل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، أن من 
بني التحديات األكرث إلحاحا، »إيجاد توازن بني املطالب 

األمنية وحامية حقوق اإلنسان«.

تعريفا  األردن  يف  اإلرهاب  مكافحة  قانون  ويتضمن 
من طرف  االنتهاكات  ارتكاب  يسهل  لإلرهاب،  غامضا 
امللك،  لسلطة  الخاضعة  العامة  املخابرات  مديرية 
استثنائية  قضائية  هيئة  وهي   - الدولة  أمن  ومحكمة 

يعني أعضاؤها من قبل السلطة التنفيذية. 

تقوم  إذ  النمطية:  الطريقة  بنفس  االنتهاكات  ترتكب 
دائرة املخابرات العامة بالقبض عىل األفراد واحتجازهم 
أيام، مبا يف  لبضعة  الخارجي  العامل  تعسفيا مبعزل عن 
ذلك أولئك الذين ميارسون حقوقهم األساسية يف حرية 
خاللها  يتعرضون  السلمي،  والتجمع  والتعبري  الرأي 
تدينهم  اعرتافات  التوقيع عىل  واإلكراه عىل  للتعذيب 
قبل إحالتهم عىل مكتب املدعي العام املوجود يف مقر 

دائرة املخابرات العامة.

عرضة  األردن  يف  اإلنسان  حقوق  »الزالت 
ملكافحة  التعسفية  التدابري  بسبب  للخطر 
مكافحة  قانون  ويتضمن  اإلرهاب... 
اإلرهاب يف األردن تعريفا غامضا لإلرهاب، 
يسهل ارتكاب االنتهاكات من طرف مديرية 

املخابرات العامة«

وهذا ما وقع لرمزي سليامن، وهو صيديل يبلغ من العمر 
قبل  من  عليه  القبض  بعد  عامن  يف  اختفى  عاما،   39
دائرة املخابرات العامة يف 23 مايو/أيار 2017 . خاطب 
املخابرات  دائرة  مرارا وطيلة شهرين  أقاربه ومحاموه 
أنها  إال  وجوده،  ومكان  مصريه  عن  لالستفسار  العامة 
معلومات.  أية  لهم  تقدم  ومل  له  اعتقالها  تنفي  ظلت 
ومل يتم السامح له باالجتامع معهم إال يف متوز/يوليو، 
إجراء  دون  آب/أغسطس   17 يف  رساحه  إطالق  وتم 

األردن
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لهم  توجه  أن  بعد  الضحايا  جميع  حال  وهي  قضايئ. 
التي ال ميكن  الدولة،  التهم ويحالون إىل محكمة أمن 
باالعرتافات  تأخذ  والتي  مستقلة  أو  محايدة  اعتبارها 

املنتزعة تحت التعذيب.

كرر خرباء  األردن،  استعراض  وعقب  الصدد،  هذا  ويف 
اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان توصيتهم التي سبق أن 
البالد  وجهوها عامي 1994 و 2010، وطالبوا حكومة 
بإلغاء هذه املحكمة االستثنائية نظرا لعدم استقالليتها 
دائرة  مع  الوثيقة  وعالقتها  التنفيذية  السلطة  عن 

املخابرات العامة.

الرقابة الذاتية وقمع حرية التعبري

تنترش الرقابة الذاتية يف األردن بني الصحفيني واملنتقدين 
للمتابعات  يتعرضون  الذين  السلميني،  والنشطاء 

من  تهم  لهم  تلفق  أن  بعد  روتيني  بشكل  القضائية 
مع  العالقة  »تعكري  أو  العام«  بالنظام  »اإلخالل  قبيل 
دولة أجنبية«، والتي غالبا ما تقرتن بـ »إهانة للملك«، 
سنة  بني  ترتاوح  ملدة  بالسجن  عليها  يعاقب  الذي 
وثالث سنوات. عىل سبيل املثال، يف يناير/كانون الثاين 
 20 عىل  القبض  العامة  املخابرات  دائرة  ألقت   ،2017
ناشط نددوا بالفساد املسترشي يف البالد، وأحالتهم عىل 
إىل  إضافة  امللك«  »إهانة  بتهمة  الدولة  أمن  محكمة 
تعترب  التي  الجرمية  وهي  السيايس«  النظام  »تقويض 

عمال إرهابيا.

»صنفت منظمة مراسلون بال حدود األردن 
بالنسبة   180 أصل  من   138 الدرجة  يف 

لحرية الصحافة«

ويف ترشين الثاين/نوفمرب 2017 أعربت اللجنة املعنية 
بحقوق اإلنسان يف مالحظاتها الختامية عن قلقها إزاء 

األردن

استعراض األردن أمام اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، جنيف، أكتوبر 2017



42 الكرامة التقرير السنوي2017 

العامل  املتحدة  األمم  فريق  أصدر   ،2017 عام  ويف 
الكرامة،  من  بالتامس  التعسفي،  باالحتجاز  املعني 
غري  املحاكامت  فيهام  أدان  حالتني  بشأن  قرارين 
تحت  املنتزعة  باالعرتافات  املحكمة  وقبول  العادلة 

التعذيب.

واعترب الفريق العامل، يف دورته املنعقدة يف أبريل/
نيسان، أن احتجاز غسان محمد سليم دوعر تعسفي. 
أكتوبر/ترشين   29 يف  املدين  املهندس  هذا  اعتقل 
األول 2014 من منزله بعد مداهمته من قبل دائرة 
يوليو/متوز   29 ويف  العام.  واألمن  العامة  املخابرات 
2015، قضت محكمة أمن الدولة بسجنه ملدة خمس 
مستندة  اإلرهاب،  مكافحة  قانون  مبوجب  سنوات 
التعذيب  تحت  املنتزعة  اعرتافاته  عىل  محاكمته  يف 
أثناء احتجازه مبقر دائرة املخابرات العامة مبعزل عن 

العامل الخارجي.

وأشار خرباء األمم املتحدة إىل أنه “تم القبض عليه 
أمر  أي  إظهار  يتم  مل  ألنه  نظرا  للقانون  انتهاك  يف 
قضايئ، واحتجز مبعزل عن العامل الخارجي 15 يوما«، 
و”مل يعامل بإنسانية واحرتام أثناء حرمانه من الحرية 

وتعرض للتعذيب”.

ويف اجتامع آب/أغسطس، أصدر الفريق العامل قرارا 
آخر بشأن حاتم الدراوشة البالغ من العمر 20 عاما، 
واملحتجز حاليا يف سجن شديد الحراسة بعد محاكمة 

غري عادلة أمام محكمة أمن الدولة. ألقي القبض عىل 
الدراوشة، الذي كان آنذاك طالبا يف املدرسة الثانوية، 
من منزله يف 19 يناير/كانون الثاين 2016 بعد اقتحامه 

من قبل أفراد املخابرات العامة.

ثم احتجز مبعزل عن العامل الخارجي ملدة شهر، مبا يف 
ذلك أرسته ومحاميه. وعندما سمح لهم أخريا بزيارته، 
الحظوا أنه تعرض للتعذيب الشديد من قبل ضباط 
املخابرات العامة. ويف5  ديسمرب/كانون األول 2016، 
قضت محكمة أمن الدولة بسجنه ملدة ثالث سنوات 
مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب بزعم دعمه لتنظيم 

الدولة اإلسالمية.

وندد الفريق العامل بعدم قيام القايض بفتح تحقيق 
يف مزاعم تعرضه للتعذيب، عىل الرغم من الشهادات 
اعرتافات  وكانت  اآلخرون”.   السجناء  قدمها  التي 
احتجازه  أثناء  التعذيب  تحت  املنتزعة  الدراوشة 
مبعزل عن العامل الخارجي هي األدلة الوحيدة إلدانته 

بتهمة “الرتويج ملنظمة إرهابية”. 

القرارين وال  اآلن  األردنية حتى  السلطات  تنفذ  ومل 
مطالبة  من  الرغم  عىل  االحتجاز  قيد  الرجالن  يزال 

الفريق العامل باإلفراج عنهام.

دعوة إلطالق رساح مواطنني أردنيني

هذا التعريف الفضفاض لإلرهاب الذي ميكن استخدامه 
األردن  يقوم  بأن  اللجنة  وأوصت  املعارضة«،  »لخنق 

بتعريف األعامل اإلرهابية طبقا للمعايري الدولية.

تعتربهم  قد  الذين  الصحفيني  مبالحقة  الخرباء  ندد 
السلطات منتقدين لسياساتها. ويف عام 2017، صنفت 
منظمة مراسلون بال حدود األردن يف الدرجة 138 من 
قانون  كان  وإذا   الصحافة.  لحرية  بالنسبة   180 أصل 
املطبوعات والنرش ال ينص عىل عقوبات سجنية بالنسبة 
للصحفيني إال أنهم قد يجدون أنفسهم خلف القضبان 
الذي   2010 لعام  اإللكرتونية  الجرائم  قانون  مبوجب 

يقيد بشكل خطري حرية التعبري، ليس فقط للعاملني يف 
وسائل اإلعالم وإمنا أيضا للمواطنني العاديني.

ومبوجب هذا الترشيع، وجهت إىل حسام العبدالالت، 
وهو مسؤول حكومي سابق وصحفي وناشط يف مجال 
التواصل  وسائل  يف  »التشهري  تهمة  الفساد،  مكافحة 
االجتامعي«، واحتجز ملدة شهر يف يونيو/حزيران 2017 
عىل  األردنية  الحكومة  داخل  للفساد  انتقاده  بسبب 
الفيسبوك. وأفرج عنه يف 22 يونيو 2017، دون إسقاط 

التهم املوجهة إليه.

األردن
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حداً  الكويت  وضعت   ،2017 الثاين  يناير/كانون  يف 
لوقفها الفعيل لعقوبة اإلعدام من خالل إعدامها سبعة 
العائلة  أفراد  أحد  بينهم  من  القتل  بتهمة  أشخاص 
املالكة. ويعد هذا أول تنفيذ لعقوبة اإلعدام يف البالد 
الكويت  قرار  وجاء   .2013 عام  منذ  عنه  التبليغ  يتم 
إعادة  بعد  مبارشة  العقوبة،  تلك  إىل  مجددا  باللجوء 
العمل بها يف البحرين التي كانت قد علقتها مدة ست 
يف  اإلعدام  عمليات  وترية  ارتفاع  يعكس  مام  سنوات، 

منطقة الخليج.

البالد  يف  التعبري  حرية  تعرضت  ذلك،  عىل  وعالوة 
خالل هذا العام ملزيد من القيود، وواصلت السلطات 
السلميني  للناشطني  ومحاكامتها  اعتقاالتها  الكويتية 
التواصل  وسائل  عىل  السلطات  ينتقد  شخص  وأي 
االجتامعي، بذريعة حامية »األمن القومي« و »النظام 
يف  مرتسخ  الربملاين  النظام  أن  من  الرغم  وعىل  العام«. 
سنة  قلقه  عن  أعرب  الدويل  املجتمع  أن  إال  الكويت، 
ضد  السياسية  املحاكامت  من  مجموعة  بشأن   2017
أعضاء املعارضة، والتي ينظر إليها عىل أنها محاولة من 

السلطات إلسكات األصوات املعارضة.

متدنية،  املايض  العام  طيلة  النفط  عائدات  ظلت 
انتقادات متزايدة بسبب  الكويتية  الحكومة  وواجهت 
مزاعم الفساد وتأثر نظام الرعاية االجتامعية بانخفاض 
النزاعات  أدت  ذلك  إىل  إضافة  الدولة.  مساعدات 
التقشف  تدابري  حول  والربملان  الحكومة  بني  املتكررة 
باستقالة  وانتهت  الوزارية  التعديالت  من  العديد  إىل 

الحكومة بأرسها يف 30 أكتوبر/ترشين األول 2017.

ويف الوقت الذي تواجه فيه السلطات الكويتية مشاكل 
الرشكاء  مع  بفعالية  تعمل  فإنها  داخلية،  سياسية 
اإلقليميني للحد من خطر االضطرابات يف الخليج. وألن 
فإنها  املنطقة،  يف  ومحايدا  فاعال  طرفا  تعترب  الكويت 
لعبت دور الوسيط الرئييس يف األزمة القامئة بني قطر 
الخليجي.  التعاون  مجلس  يف  آخرين  أعضاء  وثالثة 
وأمام مخاوف من تفاقم األزمة، استضاف أمري الكويت 
يف  الخليجي  التعاون  مجلس  اجتامعات  من  العديد 
لكن  النزاع،  لحل  محادثات  إجراء  إىل  ودعا  العاصمة 

مساعيه مل تكلل بالنجاح.

وأخرياً، مل تحقق الكويت خالل العام املايض تقدما يذكر 
بـ  أيضا  املعروفني  الجنسية  املزمنة لعدميي  القضية  يف 
انتقاد  أي  إسكات  منهجي  بشكل  وتحاول  »البدون«، 
بشأن تلك املسألة. أطلق يف مطلع أغسطس/آب 2017، 
رساح عبد الحكيم الفضيل، ناشط بارز من البدون، بعد 
أن قىض عقوبة سجنية لسنة واحدة بسبب مشاركته 
يف احتجاجات سلمية.  واضطر الفضيل إىل التوقيع عىل 
كرشط  املظاهرات  جميع  يف  مشاركته  بوقف  ترصيح 
إلطالق رساحه، بعد تهديده بعقوبة سجنية إضافية مع 

وقف التنفيذ وإصدار أمر برتحيله.

انتهاك الحق يف حرية التعبري

واصلت السلطات الكويتية سنة 2017 تقييدها للحق 
السلميني  الناشطني  مبقاضاة  والتعبري  الرأي  حرية  يف 
والصحفيني واملعارضني السياسيني عىل أساس ترشيعات 
لعام  واالتصاالت  الصحافة  قانون  ذلك  يف  مبا  معيبة، 
لعام 2015 وقانون  اإللكرتونية  الجرائم  2006 وقانون 
أمن الدولة لعام 1971، التي تجرم انتقادات سلمية مثل 
»إهانة األمري«.  ويسمح هذا الحكم املبهم والفضفاض 
حرية  نطاق  يف  تدخل  التي  السلمية  األفعال  بتجريم 

التعبري.

 2017 سنة  الكويتية  السلطات  »واصلت 
والتعبري  الرأي  حرية  يف  للحق  تقييدها 
والصحفيني  السلميني  الناشطني  مبقاضاة 
واملعارضني السياسيني عىل أساس ترشيعات 

معيبة«

إضافة إىل ذلك، يتضمن قانون الجنسية أحكاما تسمح 
»تهديد  قبيل  من  تهم  أساس  عىل  الجنسية  بسحب 
السلطات  أمنها«، تستخدمها  أو  للدولة  العليا  املصالح 
جنسيتهم.  من  الحكومة  منتقدي  لتجريد  الكويتية 
قانون  عىل  أدخلت  التي  التعديالت  فإن  وأخرياً، 
بتهمة  املدانني  جميع  متنع   ،2016 عام  يف  االنتخابات 
»التشهري« أو »التجديف« من الرتشح أو التصويت يف 
االنتخابات، وتوضح منوذجا آخر من العقوبات القاسية 
آرائهم  عن  يعربون  الذين  السياسيني  املعارضني  ضد 
سلميا، ألن هذه التعديالت متنع أعضاء الربملان املدانني 

من التقدم لالنتخابات يف املستقبل.

الكويت
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الكرامة،  طلب  عىل  وبناء   ،2017 أبريل/نيسان   24 يف 
املعني  املتحدة  لألمم  التابع  العامل  الفريق  اعتمد 
باالحتجاز التعسفي القرار رقم 2017/20 بشأن مسلم 
الرباك، املعارض البارز والربملاين السابق. و اعترب الفريق 
العامل أن احتجاز الرباك »تعسفي« ألنه نجم مبارشة 
والتعبري.  الرأي  حرية  يف  األسايس  لحقه  مامرسته  عن 
قانون  استخدام  بشدة  املتحدة  األمم  خرباء  وانتقد 
األمن الوطني رقم 1970/31، الذي يعدل أحكام قانون 
الحق  القيود عىل  العقوبات، والذي يستخدم لتشديد 

يف حرية التعبري.

القرار بعد  الفريق العامل لهذا  وعىل الرغم من تبني 
عقب   ،2017 نيسان/أبريل   21 يف  الرباك  عن  اإلفراج 
تبّنيه  أهمية  أن  إال  السجن؛  يف  سنتني  عقوبة  قضائه 
السلطات  حملة  عىل  مثاال  يعطي  كونه  يف  تكمن 
الكويتية عىل املعارضة السلمية. وأوىص القرار بتحسني 
يف  الحق  وحامية  تعزيز  وضامن  الوطنية  الترشيعات 
حرية الرأي والتعبري. وانتقد خرباء األمم املتحدة بشدة 
الذي  الكويتي،  الوطني  األمن  قانون  من   25 املادة 
بسبب   2015 عام  يف  مبوجبه  الرباك  مسلم  ُحكم عىل 
وتقيض  واألمري.  الكويت  سياسات  ينتقد  إلقائه خطابا 
هذه املادة بالسجن ملدة أقصاها خمس سنوات »كل 
األمري  ]...[ يف حقوق  عام  مكان  أو يف  علنا  من طعن 
وسلطته، أو عاب يف ذلك األمري، أو تطاول عىل مسند 

اإلمارة«.

إزاء »قانون  قلقه  العامل عن  الفريق  أعرب  ثم،  ومن 
املساس بالذات األمريية« وأكد عىل أنه ينتهك املادة 19 
من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، 
تعديل  إىل  ودعا  التعبري،  حرية  يف  الحق  يكفل  الذي 
العام  بالتعليق  الفريق  ذكر  كام  إلغائها.  أو   25 املادة 
بأن  فيه  جاء  الذي  اإلنسان  بحقوق  املعنية  لّلجنة 
رؤساء   ]...[ ذلك  يف  مبا  العامة،  الشخصيات  »جميع 
لالنتقادات  رشعي  بشكل  معرضة  والحكومات،  الدول 

واملعارضة السياسية«.

األعامل االنتقامية ضد املعارضني 
السياسيني

محكمة  قضت   ،2017 الثاين  نوفمرب/ترشين   27 يف 
املعارضة  أعضاء  من  نائبا   68 عىل  كويتية  استئناف 
وبرملانيني كويتيني بالسجن من سنة إىل تسع سنوات. 
وجرت محاكمة املدانني، مبن فيهم مثانية نواب سابقني 
وثالثة نواب حاليني، بتهمة »اقتحام مبنى مجلس األمة 
ضد  مظاهرة  خالل   »2011 الثاين/نوفمرب  ترشين  يف 

الفساد السيايس.

ذلك  يف  كشفت  قد  الكويتية  اإلعالم  وسائل  وكانت 
وبرملانيني،  لسياسيني  بارزة  فساد  حاالت  عن  الوقت 
البالد  أنحاء  جميع  يف  سلمية  مظاهرات  فاندلعت 
مطالبة السلطات بفتح تحقيقات ومحاسبة املسؤولني. 
مئات  تجمع   ،2011 الثاين  نوفمرب/ترشين   16 ويف 
املتظاهرين أمام مبنى مجلس األمة بعد رفض الربملان 
الوزراء  رئيس  بشأن  الفساد  مزاعم  يف  تحقيقات  فتح 
ودفعت  الصباح.  األحمد  محمد  نارص  الشيخ  آنذاك، 
الرشطة، التي جاءت ملنع املسرية وتفريق املتظاهرين، 
النواب  من  العديد  إليهم  انضم  الذين  بالعرشات 
املعارضني إىل اللجوء داخل مبنى مجلس األمة، قبل أن 

يغادروا املكان بعد ساعات قليلة، إثر تدخل وسيط.

انطلقت تحقيقات النيابة العامة مع 70 شخصا دخلوا 
عىل  »االعتداء  و  القانوين«  غري  »التجمع  بزعم  املبنى 
باملمتلكات  أرضار  »إلحاق  و  العموميني«  املوظفني 
برأت   ،2013 األول  ديسمرب/كانون    9 ويف  العامة«. 
التهم واعتربت  املتهمني من جميع  االبتدائية  املحكمة 
أن ما قام به املتظاهرون يدخل يف التعبري عن آرائهم 
من  أيا  أن   عىل  يدل  ما  هناك  ليس  وأنه  السياسية، 
املدعى عليهم  كانت لديهم » النية يف املساس بالنظام 
إجرامية  نوايا  أو  الوطنية  الوحدة  تهديد  أو  العام، 

أخرى«.

ديسمرب/ الحكم يف 18   استأنفت  العامة  النيابة  لكن 
كانون األول 2013، بحجة أن املحكمة االبتدائية أبدت 
تفسريها  يف  خاطئا  منطقا  واستخدمت  تحيز  عالمات 
بعد   ،2017 الثاين  نوفمرب/ترشين    27 ويف  للقانون. 
املحكمة  ألغت  أربع سنوات،  استمرت  قضائية  دعوى 

الكويت
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القرار السابق وحكمت عىل 68 نائبا وناشطا بالسجن، 
حرية  يف  حقهم  استعامل  »أساؤوا  املتهمني  أن  بحجة 
العام للخطر والفوىض«.  الرأي والتعبري وعرضوا األمن 
وأشار العديد من املدانني أنهم مل مينحوا الفرصة للدفاع 
عن أنفسهم، يف حني أُصدرت أحكام غيابية عىل آخرين. 
وعىل الرغم من أن محكمة التمييز، وهي أعىل هيئة 
قضائية يف الكويت، مل تقل كلمتها بعد إال أن األحكام 

نفذت فوراً.

املحكمة  ألغت   ،2017 األول  أكتوبر/ترشين    5 يف 
بشأن   2015/78 رقم  القانون  الكويتية  الدستورية 
بعض  أن  معلنة  اإلجباري،  النووي  الحمض  جمع 
والحرية  الخصوصية  يف  الحق  مع  تتناىف  أحكامها 

الشخصية املنصوص عليها يف الدستور.

أوضحت السلطات الكويتية أن قانون جمع الحمض 
النووي اإلجباري، الذي متت املصادقة عليه يف يوليو/

متوز 2015، جزء من اإلطار القانوين الواسع ملكافحة 
اإلرهاب ورد فعل فوري عىل الهجوم اإلرهايب املميت 
مسجد  ضد   2015 يونيو/حزيران   26 يف  وقع  الذي 
أسفر عن  والذي  الكويت،  مدينة  الصادق يف  اإلمام 
ومل  آخرين.   200 من  أكرث  وجرح  شخصا   27 مقتل 
النووي  الحمض  جمع  جعل  عىل  القانون  يقترص 
السجن  عقوبة  عىل  أيضا  نص  بل  فحسب  إلزاميا 
»مدة ال تزيد عن سنة وبغرامة ال تزيد عىل عرشة 
آالف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل من امتنع 
الحيوية  العينة  إعطاء  ودون عذر مقبول عن  عمداً 
وإدارة   بإنشاء  الداخلية  وزارة  وكلفت  به«.  الخاصة 

قاعدة بيانات الحمض النووي.

املوازي  والتقرير  القضايا  قامئة  يف  الكرامة  أعربت 
اإلنسان  بحقوق  املعنية  اللجنة  إىل  قدمتهام  اللذين 
يف  الحق  ينتهك  ألنه  القانون  هذا  بشأن  قلقها  عن 
الخصوصية عىل النحو املنصوص عليه يف املادة 17 من 
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية. ويف 
يوليو/متوز 2016، وبعد استعراض الكويت للنظر يف 
مدى التزامها بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية 
اإلنسان  بحقوق  املعنية  اللجنة  رددت  والسياسية، 

الختامية  مالحظاتها  يف  وأوصت  الكرامة،  انشغاالت 
بأن يقترص جمع الحمض النووي عىل األفراد املشتبه 
يف ارتكابهم لجرائم خطرية وعىل أساس قرار املحكمة 
فقط. وأن يكون لألفراد حق الطعن يف قانونية هذا 
اإلجراء؛ وإنشاء هيئة مستقلة لإلدارة واإلرشاف عىل 
إساءة  عدم  لضامن  الوراثية  البصمة  بيانات  قاعدة 

استخدامها من قبل وزارة الداخلية.

ومل يكتف االستعراض أمام اللجنة األممية عىل إثارة 
االهتامم الدويل بهذه املسألة فحسب، بل فتح باب 
أكتوبر/ترشين  يف  الكويتي.  املجتمع  داخل  النقاش 
سرياجع  أنه  الكويتي  الربملان  أعلن   ،2016 األول 
القانون، وطلب األمري من الربملان إعادة تقييم نطاق 
القانون، وحرص جمع الحمض النووي اإللزامي عىل 
وأمام  خطرية.  جرائم  بارتكاب  املتهمني  األشخاص 
مواطنني  ومطالبات  املحيل  املدين  املجتمع  ضغط 
كويتيني، قررت املحكمة الدستورية إلغاء القانون يف 5 
أكتوبر/ترشين األول 2017. وأعلنت أنه يتعارض مع 
الدستور الكويتي الذي يحمي الحق يف الخصوصية يف 

مادتيه 30 و 31. 

املحكمة الدستورية تلغي قانون الحمض النووي

الكويت
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االنتهاكات املتكررة التي ترتكبها األجهزة األمنية يف سياق مكافحة اإلرهاب واملامرسة   • 
الروتينية للتعذيب النتزاع االعرتافات، مبا يف ذلك ضد الالجئني ؛   

محاكمة املدنيني أمام هيئة قضائية استثنائية، املحاكم العسكرية واملجلس العديل؛• 
املضايقة القضائية للمواطنني بسبب التعبري عن آرائهم يف وسائل التواصل االجتامعي.• 

إنشغاالتنا

ترقبوا

• آذار/مارس 2018: استعراض لبنان أمام اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان.	

املحكمة العسكرية بلبنان )املصدر: الجمهورية(
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السوري  النزاع  تداعيات  تواصلت   ،2017 عام  يف 
سوري،  الجئ  مليون   1.5 يستضيف  الذي  لبنان  عىل 
هذا  أن  علاًم  الفقر.  عتبة  تحت  يعيشون  منهم   70٪
العدد غري دقيق بسبب توقف املفوضية عن تسجيل 
من  الرغم  وعىل   .2015 العام  يف  السوريني  الالجئني 
أن الوضع األمني ال يسمح بذلك، إال أن عددا متزايدا 
إىل  السوريني  الالجئني  بإعادة  يطالبون  السياسيني  من 
املرتكبة  الجرائم  وتعددت  العنف  تزايد  كام  بالدهم. 
بدافع الكراهية ضد الالجئني السوريني خالل هذا العام.

 وفيام يتعلق بالجيش، شن حزب الله عملية عسكرية 
وبعد   .2017 متوز   / يوليو  يف  عرسال  جرد  منطقة  يف 
معاقل  عىل  هجوما  اللبناين  الجيش  شن  بشهر،  ذلك 
الدولة اإلسالمية األخرية يف منطقتي رأس بعلبك والقاع. 
وعىل الرغم من أن السلطات اللبنانية نفت أي شكل 
وحزب  السوري  الجيش  شن  التنسيق،  أشكال  من 
جبال  من  السوري  الجانب  عىل  متزامنا  هجوما  الله 
إبرام  بعدها  تّم  أسبوعا،  املعارك  استمرت  القلمون. 
صفقة إخالء نّفذها حزب الله، سمحت ملسلحي داعش 
بإجالء الحدود السورية اللبنانية باتجاه بلدة دير الزور 
دفن  مواقع  املسلحون  حدد  املقابل،  ويف  السورية. 

الجنود اللبنانيني الذين أرسوا يف عرسال يف عام 2014.

ويف الرابع من ترشين الثاين/نوفمرب، أعلن رئيس الوزراء 
اللبناين سعد الحريري استقالته يف خطاب أدىل به من 
التوتر  تصاعد  سياق  يف  السعودية،  العربية  اململكة 
اغتياله  من  مخاوفه  اىل  مشريا  وإيران،  السعودية  بني 
اللبنانية”  السياسة  يف  إليران  املقبول  غري  “التدخل  و 
لإلعالن،  الغامضة  للظروف  ونظرا  الله.  حزب  عرب 
طالبت الحكومة اللبنانية والشعب اللبناين بعودة سعد 
رئيس  باحتجاز  السعودية  اململكة  واتهموا  الحريري 
إىل  الحريري  سعد  عاد  إرادته.  ضد  املستقيل  الوزراء 
لبنان يف 22 نوفمرب/ترشين الثاين عقب ضغوط دولية 
مشاورته  وبعد  فرنسا.  من  وخاصة  السعودية  عىل 
الرئيس  الرئيس ميشال عون، قبل الحريري اقرتاح  مع 
تراجع  أسبوعني،  وبعد  االستقالة.  تقديم  قبل  بالرتّيث 

عن قراره باالستقالة.

انتخايب  قانون  عىل  حزيران/يونيه،  يف  الربملان،  صادق 
جديد، سيحكم االنتخابات الربملانية املقرر إجراؤها يف 
ربيع عام 2018. وحل النص الجديد املبني عىل التمثيل 

عدد  وخفض  السابق،  “األكرثية”  نظام  محل  النسبي 
الدوائر االنتخابية يف البلد. والجدير بالذكر أن لبنان مل 
ينظم انتخابات برملانية منذ عام 2009 حيث تم تأجيل 

االنتخابات عدة مرات.

و أخريا، عىل الرغم من أن الربملان اللبناين وافق يف عام 
2016 عىل قانون إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان، 
مبا يف ذلك آلية وقائية وطنية ملكافحة التعذيب، إال أنه 
مل يتم تفعيلها بعد ومل يتم تعيني أعضائها أو تخصيص 

ميزانيتها من قبل الحكومة.

االنتهاكات املرتكبة يف سياق 
مكافحة اإلرهاب

يف  املشتبه  األفراد  ظل  مستقرة،  غري  أمنية  بيئة  يف 
تورطهم يف اإلرهاب عرضة لالنتهاكات، ال سيام فرتات 
الحبس مبعزل عن العامل الخارجي التي يعانون خاللها 
اإلدالء  عىل  ويجربون  املعاملة،  وسوء  التعذيب  من 
ببيانات تجرمهم. وعالوة عىل ذلك، ومبوجب املادة 108 
االحتجاز  تجديد  الجنائية، ميكن  اإلجراءات  قانون  من 
السابق للمحاكمة إىل أجل غري مسمى بالنسبة للمتهمني 

بتهديد أمن الدولة أو التورط يف أعامل إرهابية.

األفراد  ظل  مستقرة،  غري  أمنية  بيئة  »يف 
عرضة  اإلرهاب  يف  تورطهم  يف  املشتبه 
مبعزل  الحبس  فرتات  سيام  ال  لالنتهاكات، 
عن العامل الخارجي التي يعانون خاللها من 

التعذيب وسوء املعاملة«

تحت  وفيات  عن  تقارير  تحدثت  متوز/يوليو،  ويف 
 30 يف  اللبناين  الجيش  شنها  غارات  عقب  التعذيب 
يف  لالجئني  رسميني  غري  مخيمني  عىل  حزيران/يونيو 
فعل  وكرّد  الرشقية.  الشاملية  الحدودية  عرسال  بلدة 
عىل هجوم شنه خمسة انتحاريني، اعتقل الجيش حواىل 
350 شخصا توىف أربعة منهم يف الحجز العسكري. وعىل 
الرغم من عالمات التعذيب الواضحة عىل أجسادهم، 
أصدر املدعي العام العسكري بيانا أعلن فيه أن تقرير 
ناتجة  الوفيات  تلك  أن  إىل  توصل  قد  الرشعي  الطب 
التحقيق  ملف  ُينرش  مل  لكنه  طبيعية«.  »أسباب  عن 

لبنــان
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الكامل ومل ُيقدم إىل أرس الضحايا، مام يثري شكوكا بشأن 
استقالل التحقيق ودقته ونزاهته.

التابعة  التعذيب  مناهضة  لجنة  نرشت  أيار/مايو،  يف 
لألمم املتحدة مالحظاتها الختامية بعد استعراضها األول 
لكون  أسفهم  املتحدة عن  األمم  وأعرب خرباء  للبنان. 
قوات األمن »تواصل بشكل روتيني مامرسة تعذيب« 
أشكال  من  »كشكل  االطفال  فيهم  مبن  املعتقلني  عىل 
االجراءات  يف  تستخدمها  اعرتافات  النتزاع  أو  العقاب 
بأي ظروف  التذرع  أنه ال ميكن  إىل  ونّبهوا  الجنائية«. 
استثنائية أيا كانت، مبا يف ذلك التهديد بأعامل إرهابية، 

كمربر للتعذيب.

تناولت لجنة مناهضة التعذيب أيضا مسألة الالجئني، 
وأعربت عن قلقها إزاء املامرسات املخالفة ملبدأ عدم 
بأن  لبنان  حكومة  الخرباء  وذّكر  القرسية.  اإلعادة 
خاضع  شخص  ألي  املطلقة  الحامية  »توفر  االتفاقية 
لواليتها بغض النظر عن جنسيته أو وضعه القضايئ أو 

الخطر الذي قد يشكله عىل املجتمع«.

الكرامة بشأن  انشغاالت  الخرباء  الصدد، ردد  ويف هذا 
التسليم إىل بلده  حالة الجئ عراقي كان يواجه خطر 
رغم مخاطر التعذيب أو حتى اإلعدام. وكان قد اعتقل 
يف لبنان يف كانون الثاين/يناير 2016، ثم قضت املحكمة 
العسكرية برتحيله بزعم »انضاممه إىل جامعة إرهابية« 
عىل أساس املعلومات التي قدمتها أجهزة االستخبارات 
خرباء  تدخل  من  الرغم  وعىل  وحيد.  كدليل  العراقية 
األمم املتحدة تم تسليمه يف 3 مايو/أيار إىل العراق، يف 

انتهاك التفاقية مناهضة التعذيب.

تراجع حرية التعبري 

عىل الرغم من أن لبنان غالبا ما يصور كنموذج لحرية 
التعبري يف املنطقة، إال أن هناك خطوط حمراء ال ينبغي 
ويعترب  اللبناين.  الجيش  أو  الرئيس  كانتقاد  تجاوزها، 
االنتقاد السلمي، بشكل منهجي، ذما وقدحا للمسؤولني، 
قانون  مبوجب  سنة  إىل  تصل  ملدة  بالسجن  ويعاقب 
العقوبات. ويف السنوات األخرية، ارتفعت حدة القمع 
ضد املواطنني الذين يعربون سلميا عن آرائهم السياسية 

عىل مواقع التواصل االجتامعي.

عىل سبيل املثال، استدعت املحكمة العسكرية يف 26 
مايو/أيار 2017 سلامن سامحة واتهمته بـ »اإلساءة إىل 
سمعة املؤسسة العسكرية« بعد أن نرش تعليقات عىل 
رسالة  ويف  فيسبوك.  عىل  صفحته  يف  اللبناين  الجيش 
مفتوحة، أعربت الكرامة ومنظامت غري حكومية أخرى 
إىل  وأشارت  بشأن مالحقته،  قلقها  محلية ودولية عن 
االعتقاالت  من  لسلسلة  حلقة  إال  »ليست  قضيته  أن 
آرائهم  عن  عربوا  ملواطنني  واملحاكامت  والتحقيقات 
يهدد  مام  االجتامعي  التواصل  وسائل  عىل  السياسية 

الحق يف حرية التعبري يف لبنان«.

ويف إطار التحضري الستعراض لبنان الذي سيجري يف آذار/
اإلنسان  بحقوق  املعنية  اللجنة  تطرقت   ،2018 مارس 
وخصوصا  تشغلها  التي  القضايا  إىل  املسائل  قامئة  يف 
يف  عليها  املنصوص  التعبري  حرية  يف  بالحق  املتعلقة 
املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  من   19 املادة 
إىل  الخصوص  السلطات عىل وجه  والسياسية. ودعت 
والفضفاض  الواسع  بالتعريف  »انشغالها  لـ  االستجابة 
»للذم« و«القدح« و«اإلهانة«، و »الرقابة الواسعة التي 
التعبري دون مربر »لحظر أي  تستخدمها لتقييد حرية 
منشور أجنبي فكري أو فني، مبا يف ذلك األفالم واملواد 

املطبوعة«.

سلامن سامحة

لبنــان
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التنفيذ  حيز  دخل  األول/أكتوبر،  ترشين   26 ويف 
معاقبة  إىل  يهدف  التعذيب  ملكافحة  جديد  قانون 
أو  املعاملة  رضوب  من  وغريه  التعذيب  أعامل 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. ويعاين هذا 
قصور  جوانب  من  نوعه،  من  األول  وهو  الترشيع، 
عدة مقارنة باملرشوع الواعد لسنة 2012، إذ أخفق 
األمم  اتفاقية  يف  عليها  املنصوص  باملعايري  الوفاء  يف 

املتحدة ملناهضة التعذيب.

لتعريف  تقييدية  عنارص  يدخل  القانون  أن  والواقع 
قانون  من   401 املادة  يف  عليه  املنصوص  التعذيب 
األفعال  عىل  التعذيب  جرمية  وتقترص  العقوبات. 
التي تتم “أثناء االستقصاء والتحقيق األويل والتحقيق 

القضايئ واملحاكامت وتنفيذ العقوبات”.
للتعذيب  املطلق  الحظر  مبدأ  مع  يتناقض  وهذا 
ويفتح ثغرة. فعىل سبيل املثال، حالة التعذيب التي 
تقع أثناء االعتقال وقبل التحقيق األويل ال تدخل يف 

نطاق هذا الترشيع.

وعالوة عىل ذلك، تم خالل املداوالت التي جرت يف 
سحب  بعد  القانون  مرشوع  نطاق  تقلص  الربملان، 
تجريم املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 
اتفاقية  من   16 املادة  يف  املحدد  النحو  عىل  املهينة 

األمم املتحدة ملناهضة التعذيب.

الجديد ينص عىل  القانون  أن  أيضا  القلق  يثري  ومام 
التعذيب.  جرمية  جسامة  مع  تتناسب  ال  عقوبات 
من  “كل  أن  عىل  القانون  من  )ب(   1 املادة  وتنص 
بني  ترتاوح  ملدة  بالسجن  يعاقب  التعذيب  ارتكب 
سنة وثالث سنوات إذا مل يسفر التعذيب عن الوفاة 
أو العجز البدين أو العقيل الدائم أو املؤقت”. هذه 
من  مناخا  يخلق  مام  رادع،  أثر  لها  ليس  العقوبات 

اإلفالت من العقاب.
يواجه  للتعذيب،  كنتيجة  الضحية  وفاة  حالة  ويف 
الجاين ما بني 10 إىل 20 سنة يف السجن، مقابل 30 يف 

إطار مرشوع قانون 2012. 

وباإلضافة إىل ذلك، فإن الترشيعات الجديدة ُتخضع 
ميكن  حيث  التقادم.  قوانني  إىل  التعذيب  أعامل 
للمطالبة  اإلجراءات  يبارشوا  أن  التعذيب  لضحايا 
بحقهم فقط ما بني ثالث وعرش سنوات عىل إطالق 
رساحهم. وما يثري القلق أن الضحايا غالبا ما يرتددون 
للقيام  باألمان  يشعرون  أن  إىل  الشكاوى  تقديم  يف 
املنصوص عليها يف  الفرتة  يتجاوز  بذلك، وهو ما قد 

نظام التقادم.

تجرى  أن  اقرتح   2012 عام  مرشوع  أن  حني  ويف 
محاكم  أمام  التعذيب  بقضايا  املتعلقة  املحاكامت 
االقرتاح،  هذا  تجاهل   2017 عام  قانون  فإن  مدنية، 
مرتكبي  إحالة  إمكانية  أمام  مفتوحا  الباب  ترك  مام 
تلك الجرائم عىل املحاكم العسكرية التي تفتقر إىل 
االستقالل والحياد نظرا لتعيني قضاتها مبارشة من قبل 
وزير الدفاع. وهذا أمر ينطوي عىل إشكالية كبرية ألن 
التحقيق واملقاضاة من جانب األقران يعيقان بشكل 
خطري أي مساءلة سليمة. وباعتامدها لهذه النسخة 
املعيبة من القانون قررت السلطات اللبنانية تجاهل 
التوصيات الصادرة عن لجنة األمم املتحدة ملناهضة 
التي  التوصيات  وكذلك   ،2017 عام  يف  التعذيب 
الشامل  الدوري  بتنفيذها خالل االستعراض  تعهدت 

لعام 2015 أمام مجلس حقوق اإلنسان.

قانون جديد ملكافحة التعذيب ال يرقى للمعايري الدولية

لبنــان
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االنتهاكات املستمرة للقانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان، السّيام عمليات اإلعدام   • 
بإجراءات موجزة والتعذيب واالختفاء القرسي واالحتجاز الرسي ضد املدنيني؛  

غياب الرقابة القضائية عىل امليليشيات يف جميع أنحاء البالد مام أدى إىل انعدام سيادة   • 
القانون؛  

انعدام التحقيقات يف جرائم الحرب واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ومالحقة الجناة.• 

إنشغاالتنا
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شهدت سنة 2017 الذكرى السنوية السادسة للثورة يف 
ليبيا، والتزال البالد تعيش عىل وقع رصاعات الحكومات 
املتنافسة وامليليشيات املتعددة من أجل تويل السلطة 
العميق  الرشخ  ويشكل  واالقتصادية.  السياسية 
عائقا  السياسيني  الفاعلني  بني  الليبي  املجتمع  داخل 
وتواصل  فعالة.  سالم  وعملية  موحدة  دولة  بناء  أمام 
يعزز  ما  الرصاع،  العسكري يف  تدخلها  األجنبية  القوى 

الخصومات القامئة يف البلد.

مختلف  بني  العام  طيلة  الحوار  جوالت  تواصلت 
الفشل  املتنازعة، لكن  املكونات، ال سيام بني األطراف 
السياسية  القوى  تتوصل  ومل  الدائم  حليفها  هو  كان 
املتنافسة إىل أي اتفاق. وال تزال حكومة الوفاق الوطني 
يف طرابلس املدعومة من األمم املتحدة غري معرتف بها 

من قبل حكومة طربق املتواجدة رشقي البالد.

بعد محادثات عقدت يف باريس، جرى اتفاق يف26  يوليو/
الوطني  الوفاق  حكومة  وزراء  رئيس  بني   ،2017 متوز 
الذي يسيطر عىل  الرساج والجرنال خليفة حفرت،  فايز 
معظم امليليشيات يف رشق البالد، تم االتفاق عىل وقف 
إلطالق النار يف مجموع الرتاب الليبي وإجراء انتخابات 
قامت  االنتخابات،  وقبيل  مبكرة.  وبرملانية  رئاسية 
البيضاء رشق  الليبي- يف مدينة  الدستور  هيئة صياغة 
بتحرير مسودة دستور جديد دون مشاورات  البالد-  
عامة أو نقاش حول نص الدستور. ورغم إقرار أعضاء 
الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور للنسخة النهائية من 
الدستور الجديد، ألغت محكمة البيضاء القرار يف وقت 
الحق بحجة وجود بعض املخالفات اإلجرائية، وتعيش 
ليبيا إىل اليوم دون أي إطار دستوري. ويف أعقاب أول 
املبعوث األممي  له، أعلن غسان سالمة،  زيارة رسمية 
الجديد إىل ليبيا، يف نوفمرب/ترشين الثاين 2017 أن ليبيا 

غري مستعدة بعد إلجراء االنتخابات.

والوضع  اإلنسان  حقوق  حالة  فإن  ذلك،  عىل  وعالوة 
اإلنساين املرتدي يف البالد يف تفاقم متزايد. وقد أكد األمني 
وأيلول/ نيسان/أبريل  تقريري  يف  املتحدة  لألمم  العام 

أن  ليبيا  للدعم يف  املتحدة  األمم  لبعثة  سبتمرب2017  
الحالة األمنية العامة يف البالد تدهورت إىل درجة كبرية. 
وأدى العنف املنترش يف مناطق جنوب ليبيا إىل نقص 
الخدمات األساسية واملؤونة فضال عن ترشيد القاطنني 
هناك، يف حني أن انعدام سيادة القانون يف البالد يعرض 

املدنيني لخطر الجامعات املسلحة والشبكات اإلجرامية.

وأخرياً، ومبا أن ليبيا اليوم تعّد بوابة االنتقال الرئيسية 
الحايل  الوضع  فإن  أوروبا،  إىل  املهاجرين  لألفارقة 
يجعلهم أكرث عرضة لالنتهاكات من ذي قبل. ففي العام 
2017، كانت ليبيا محط انتقادات كثرية بسبب املعاملة 
األفارقة املحتجزون  املهاجرون  تلقاها  التي  الالإنسانية 
عىل أراضيها. ويف نيسان/أبريل 2017، وثقت املنظمة 
من  جمعتها  شهادات  خالل  من  للهجرة،  الدولية 
إجباري  عمل  حاالت  ليبيا،  من  العائدين  املهاجرين 
البرش. ويف 29 نوفمرب/ بتواطؤ مع شبكات االتجار يف 
ترشين الثاين 2017، خالل جلسة طارئة بشأن االتجار يف 
البرش يف ليبيا، أدان مجلس األمن بشدة تلك املامرسات 

وحث السلطات عىل اتخاذ تدابري لوضع حد لها.

االنتهاكات الجسيمة واملستمرة 
للقانون الدويل اإلنساين وقانون 

حقوق اإلنسان

أدى ضعف السلطات املختلفة وفشلها يف الحفاظ عىل 
األمن ودعم الحقوق والحريات األساسية إىل خلق أرض 
اإلنساين  الدويل  للقانون  الجسيمة  لالنتهاكات  خصبة 
وحقوق اإلنسان. وباإلضافة إىل االنتهاكات التي يرتكبها 
متأصلة  العادية  الجرائم  صارت  النزاع،  أطراف  جميع 
بسبب عدم وجود مؤسسات قضائية قوية تقف بوجه 

االنتهاكات وتعاقب الجناة.

وفشلها  املختلفة  السلطات  ضعف  »أدى 
الحقوق  ودعم  األمن  عىل  الحفاظ  يف 
والحريات األساسية إىل خلق أرض خصبة 
الدويل  للقانون  الجسيمة  لالنتهاكات 

اإلنساين وحقوق اإلنسان.«

وأعرب األمني العام لألمم املتحدة يف تقريره إىل مجلس 
إزاء  الشديد  قلقه  عن   2017 آب/أغسطس  يف  األمن 
األمم  أرقام  أشارت  حيث  الحياة.  يف  الحق  انتهاك 
يف  املدنيني  صفوف  يف  إصابة   192 وقوع  إىل  املتحدة 
ومتوز/يوليه   2016 األول/ديسمرب  كانون  بني  ما  الفرتة 
2017، من بينهم 90 قتياًل و102 جريحا بسبب إطالق 

ليبيـــا
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الحرب  مخلفات  أو  الجوية  الرضبات  أو  املبارش،  النار 
من املتفجرات أو العبوات الناسفة.

كام سّلط الضوء عىل مامرسة االحتجاز التعسفي املنترشة 
مراكز  أو  الرسمية  السجون  يف  سواء  البالد،  أنحاء  يف 
التابعة للجامعات املسلحة. وأشار إىل إحراز  االحتجاز 
نطاق  خارج  األفراد  احتجاز  عدم  لضامن  تقدم ضئيل 
القانون ومتابعة الجناة أمام السلطة القضائية. وأضاف 
إىل أن املسلحني من جميع أطراف النزاع ارتكبوا العديد 
من االنتهاكات حتى ضد املدنيني؛ كأخذ الرهائن والقتل 
وتلقت  القرسي.  واالختفاء  والتعذيب  املرشوع  غري 
الكرامة عدة شهادات تشري إىل استهداف املدنيني عىل 
أساس الهوية العائلية أو القبلية، فضال عن االنتامءات 

السياسية أو األفكار واملعتقدات.

 2017 عام  يف  الكرامة  وثقتها  التي  الحاالت  وتوضح 
العديد من تلك االنتهاكات لحقوق اإلنسان، السّيام من 
قبل قوات الردع الخاصة وامليليشيات التابعة لها املوالية 
رسمياً  تتبع  الردع  قوات  أن  ورغم  الوفاق.  لحكومة 
متارس  ال  تكاد  األخرية  أن  إال  الوفاق،  حكومة  لسلطة 
االنتهاكات  فإن  لذلك  اإلطالق.  عىل  رقابة  أية  عليها 
والتعذيب،  الرسي  واالحتجاز  كاالختطاف  العديدة، 

تحصل يف بيئة من اإلفالت التام من العقاب.

التدخل  رشطة  من  أفراد  اختطف  املثال،  سبيل  فعىل 
املشرتك محور أبو سليم، التابع لحكومة الوفاق، يف 30 
مايو/أيار 2017، طارق ميالد محمد، املدافع عن حقوق 
الحكومة  يف  األوقاف  لوزير  السابق  والنائب  اإلنسان 
التي تتخذ من طرابلس مقرا لها. كام أن قضية محمد 
رجييل غومة عبد الرحمن، الدكتور يف مجال تكنولوجيا 
وكيل  الرحمن،  عبد  غومة  الرجييل  محمد  املعلومات 
اتبعت  سابقاً،  واملفقودين  الشهداء  أرس  رعاية  وزارة 
نفس املنوال. فقد اختطف عبد الرحمن يف 25 أبريل/
نيسان 2017 عىل يد عنارص من ميليشيا »كتيبة النرص« 
ووثقت  الوفاق.  حكومة  يف  الداخلية  لوزارة  التابعة 
مشريب،  عيل  مفتاح  الرزاق  عبد  قضية  أيضا  الكرامة 
الردع من  اختطفته قوات  الذي  نايب،  بن  إمام مسجد 
سبتمرب/أيلول   10 يف  طرابلس  العاصمة  يف  منزله  أمام 
2017، ثم أطلق رساحه يف أوائل ديسمرب/كانون األول. 
بالرد عىل  اآلن  الوطني حتى  الوفاق  تقم حكومة  ومل 
الفريق العامل املعني بحاالت االختفاء القرسي أو غري 

الطوعي وتوضيح مالبساتها.

غياب مساءلة مرتكبي انتهاكات 
حقوق اإلنسان

السلطات  وعجز  القانون  سيادة  غياب  أن  شك  ال 
املدعومة من األمم املتحدة وغريها عن إنفاذ القانون 
مرتكبي  ومالحقة  املساءلة  انعدام  يف  مبارشة  يساهم 
والسياسية  األمنية  املؤسسات  تعدد  إن  االنتهاكات. 
املوازية املدعومة من امليليشيات والتي تتنقل بوالءاتها 
الصعب  من  يجعل  السياسية،  السلطات  مختلف  بني 
تحديد هوية مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان ومقاضاة 
مرتكبيها ورؤسائهم. وقد أدى غياب السلطة القضائية 
املستقلة والفعالة داخل كل سلطة سياسية، إىل جانب 
إىل  امليليشيات،  عىل  بفعالية  السيطرة  عن  عجزهم 

انعدام مساءلة مرتكبي االنتهاكات.

ويف تقريره الصادر يف نيسان/أبريل 2017، ذكر األمني 
العام لألمم املتحدة أنه »يشعر بقلق بالغ« لعدم إحراز 
الجسيمة  االنتهاكات  عن  املساءلة  تحقيق  يف  تقدم 
اإلنساين  والقانون  اإلنسان  لحقوق  الدويل  للقانون 

محمد الرجييل غومة عبد الرحمن

ليبيـــا



54 الكرامة التقرير السنوي2017 

الدويل. ومن األمثلة البارزة عىل غياب املساءلة هو ما 
حدث عقب اكتشاف قوات الرشطة الحكومية الرشقية 
يف 26 أكتوبر/ترشين األول 2017 لجثث 36 من ضحايا 
اإلعدام خارج نطاق القضاء يف بلدة األبيار الواقعة تحت 
سيطرة امليليشيات التابعة للجرنال خليفة حفرت. فعىل 
عمليات  يف  بالتحقيق  تعهدت  األخرية  أن  من  الرغم 
هذه  لتحقيق  خطوات  أية  اآلن  حتى  تتخذ  مل  القتل، 

الغاية.

مزيد من  يبعث عىل  العقاب  اإلفالت من  بيئة  تفيش 
إىل  ترقى  قد  املرتكبة  الجرائم  أن  إىل  بالنظر  القلق 
أحال  أن  ومنذ  اإلنسانية.  ضد  وجرائم  الحرب  جرائم 
مجلس األمن وضع ليبيا إىل املحكمة الجنائية الدولية 
اختصاص  من  الجرائم  تلك  أصبحت   ،2011 العام  يف 
املحكمة الجنائية الدولية. لكن حتى اآلن، مل ُيحل أي 
الرغم من  الدولية عىل  الجنائية  املحكمة  أمام  مشتبه 
إصدارها عدة مذكرات اعتقال. ويف الثامن من نوفمرب/

ترشين الثاين 2017، خاطبت املدعية العامة للمحكمة 
بشأن  األمن  مجلس  بنسودا  فاتو  الدولية  الجنائية 
الدولية  الجنائية  املحكمة  أصدرتهام  توقيف  مذكريت 
تندرج ضمن  ليبيني متورطني يف جرائم  بحق مواطنني 
بعض  وأثارت  الدولية،  الجنائية  املحكمة  اختصاص 
الصعوبات التي تعيق ضامن مساءلة الجناة. وعزا ممثل 
ليبيا التأخري يف التحقيقات واملالحقات القضائية للجناة 
وعجز السلطات عن اعتقال املطلوبني من قبل املحكمة 

الجنائية الدولية إىل تردي الحالة األمنية يف البالد.

والسياسية  األمنية  املؤسسات  »تعدد 
والتي  امليليشيات  من  املدعومة  املوازية 
السلطات  مختلف  بني  بوالءاتها  تتنقل 
السياسية، يجعل من الصعب تحديد هوية 
مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان ومقاضاة 

مرتكبيها ورؤسائهم.«

موثوقة  معلومات   2017 عام  طيلة  الكرامة  تلقت 
كمرفق  العسكرية  معيتيقة  قاعدة  استخدام  تؤكد 
احتجاز رسي. وتعّد القاعدة الجوية أحد أكرب مراكز 
الردع  قوة  لسيطرة  وتخضع  طرابلس،  يف  االعتقال 
الوفاق  حكومة  يف  الداخلية  لوزارة  التابعة  الخاصة 
الذين  املختطفني،  الضحايا  أرس  وأكدت  الوطني. 
العامل املعني  الفريق  الكرامة قضاياهم إىل  رفعت 
وإىل  الطوعي،  غري  أو  القرسي  اإلختفاء  بحاالت 
مثل  ارتكاب  ليبيا،  يف  للدعم  املتحدة  األمم  بعثة 
تلك االنتهاكات عىل أيدي قوات الردع وامليليشيات 

التابعة لها.

نفذها  القبض  عمليات  أن  األرس  شهادات  وأظهرت 
مسلحون تابعون لقوات الردع الخاصة، وكانوا بعد 
الجوية  معيتيقة  قاعدة  إىل  املعتقلني  ينقلون  ذلك 
حيث يتم احتجازهم يف الرًس. كام أبلغت أيضاً عن 
وللتعذيب  قاسية  احتجاز  لظروف  املعتقلني  تعرض 
وسوء املعاملة والحرمان من الرعاية الطبية. ويصعب 
الجوية  املعيتيقة  قاعدة  املحتجزين يف  معرفة عدد 
أسامء  وتدوين  القضائية  الرقابة  انعدام  بسبب 

املعتقلني، بيد أن مصادر الكرامة تتحدث عن وجود 
أكرث من 2000 معتقل، بينهم أطفال، محتجزون يف 
ظروف مروعة. ناهيك عن إعدام ما ال يقل عن 20 

شخصا يف الرس.

ذكر األمني العام لألمم املتحدة يف تقريره املؤرخ يف 
آب/أغسطس 2017 إىل مجلس األمن، أنه عىل الرغم 
من إتاحة الفرصة لبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا 
لزيارة العديد من مرافق االحتجاز يف البالد – دون 
السامح لها بالتحدث مع املحتجزين- مل تتمكن بعثة 
يف  معيتيقة  احتجاز  مركز  زيارة  من  املتحدة  األمم 
عن  أعرب  كام  الطلب.  يف  إلحاحها  رغم  طرابلس 
والعنف  التعذيب  مايرتدد عن مامرسات  إزاء  قلقه 
الجنيس والجنساين وسوء ظروف االعتقال واإلهامل 

الطبي والحرمان من الزيارات األرسية للمحتجزين.

االعتقاالت التعسفية والرسية يف قاعدة معيتيقة العسكرية

ليبيـــا



موريتانيا

املضايقات القضائية للمدافعني عن حقوق اإلنسان، وال سيام الناشطني املناهضني للرق؛• 
االفتقار إىل سياسة فعالة للقضاء عىل الرق؛• 
املامرسة االعتيادية للتعذيب؛• 

ترقبوا

• متوز/يوليو - آب/أغسطس 2018: استعراض موريتانيا أمام لجنة مناهضة التعذيب.	

إنشغاالتنا

)Wikimedia Commons / بارينا، موريتانيا، )املصدر: فرديناند ريوس
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خضعت موريتانيا سنة 2017 لتغيريات مؤسسية هامة. 
تم يف 6 آب/أغسطس 2017 إجراء االستفتاء الذي أعلن 
عنه الرئيس يف عام 2016 والذي يقرتح تعديال دستوريا 
إللغاء مجلس الشيوخ وتغيري علم البالد ونشيدها. وأيد 
الناخبون إصالحات الرئيس، بنسبة 85 يف املئة، يف حني 
من  محاولة  اعتربته  ما  كبري  بشكل  املعارضة  قاطعت 
الترشيعية  السلطة  عىل  سلطته  لتعزيز  الدولة  رئيس 

للحكومة.

مقيدة  األساسية  الحقوق  تزال  ال  نفسه،  الوقت  ويف   
والتجمع  والتعبري  الرأي  حرية  يف  الحق  مثل  بشدة 
السلمي وتكوين الجمعيات. ففي نوفمرب/ترشين الثاين 
تعديل  مرشوع  عىل  الرئيس  حكومة  وافقت   ،2017
أيضا عىل  ينص  الذي  الزندقة  العقوبات بشأن  لقانون 
عن  اإلفراج  بعد  التعديل  هذا  وجاء  اإلعدام.  عقوبة 
عليه  حكم  الذي  مخيطري،  ولد  الشيخ  محمد  املدون 
الردة بعد نرشه ملقال ينتقد استخدام  باإلعدام بتهمة 
الدين كأساس للتمييز العنرصي ضد طبقة »الحراطني«، 
ترشين   8 يف  نواذيبو  استئناف  محكمة  تقرر  أن  قبل 

الثاين/نوفمرب 2017، إلغاء العقوبة واإلفراج عنه.

األعامل  استمرار  عن  فضال  مخيطري  ولد  حالة  وُتظهر 
قضايا  أن  للرق،  املناهضني  الناشطني  ضد  االنتقامية 
التمييز العنرصي والفقر واسرتقاق الحراطني واألقليات 
الناشطون  ندد  تزال ملحة. ويف عام 2017،  األخرى ال 
املحليون باستمرار مامرسة الرق يف البالد، مام يتناقض 
مع الرواية الرسمية للدولة التي تقول إن هذه املامرسة 
وتجرميها يف  إلغائها سنة 1981  بعد  عليها  القضاء  تم 

عام 2007.

األعامل االنتقامية ضد النشطاء 
املناهضني للرق

ويف عام 2017، تلقت الكرامة معلومات موثوقة تشري 
إىل استمرار اضطهاد األفراد املنتمني إىل حركة مناهضة 
الرق. ويأخذ هذا االضطهاد شكل املضايقات القضائية 
االحتجاز،  أثناء  املعاملة  وسوء  التعسفية  واالعتقاالت 
وال سيام ضد جمعيات مثل مبادرة إحياء حركة إلغاء 
الرق )إيرا( التي ينتمي أفرادها إىل طبقة الحراطني التي 
رفضت  وقد  البالد.  يف  الرق  مامرسة  إنهاء  عىل  تعمل 

الترصيح  واضح  تربير  أي  دون  باستمرار  السلطات 
ملنظمة إيرا واعتامدها كجمعية موريتانية، األمر الذي 

يشكل انتهاكا للحق يف حرية تكوين الجمعيات.

للرق  املناهضون  الناشطون  ظل   ،2017 عام  و 
االنتقامية  لألعامل  عرضة  السلميون  واملتظاهرون 
العديد  الكرامة  واستقبلت  السلمي.  نشاطهم  بسبب 
من الشهادات بشأن أشخاص احتجزوا مبعزل عن العامل 
الخارجي لعدة أيام وتعرضوا لسوء املعاملة واالنتهاكات. 
غري  منظمة  يف  »أعضاء  بأنهم  متهمني  معظمهم  وكان 
مسجلة« و »التجمع املسلح« و »العنف ضد موظفي 
إنفاذ القانون« أو »التمرد«. ويف بعض الحاالت، نجمت 
آليات  مع  األفراد  تعاون  عن  االنتقامية  األعامل  تلك 
الصادر  تقريره  ويف  اإلنسان.  لحقوق  املتحدة  األمم 
لألمم  العام  األمني  ندد   ،2017 سبتمرب/أيلول   20 يف 
املناهضني  الناشطني  ضد  االنتقامية  باألعامل  املتحدة 
للرق بسبب تعاونهم مع خرباء األمم املتحدة، وال سيام 
اإلنسان،  املدقع وحقوق  بالفقر  املعني  الخاص  املقرر 

الذي زار البالد يف أيار/مايو عام 2016.

معلومات  الكرامة  تلقت   ،2017 عام  »يف 
األفراد  استمرار اضطهاد  إىل  موثوقة تشري 

املنتمني إىل حركة مناهضة الرق«

وعالوة عىل ذلك، أصدر الفريق العامل املعني باالحتجاز 
التعسفي، يف 24 ترشين الثاين/نوفمرب 2017، قرارا بشأن 
10 من أعضاء مبادرة إحياء حركة إلغاء الرق )إيرا( تم 
اعتقالهم بني حزيران/يونيو ومتوز/يوليو 2016. احتجز 
هؤالء األفراد يف الرس وعذبوا وحكم عليهم بعقوبات 
»التجمع  بتهمة  تراوحت ما بني 3  و15 عاما  سجنية 
و  القانون«،  إنفاذ  موظفي  ضد  »العنف  و  املسلح«، 
»التمرد«، و »االنتامء إىل منظمة غري مسجلة«. ونددت 
التعسفي  بالطابع  املتحدة  األمم  خرباء  مجموعة 
بأنشطتهم  يقومون  أنهم  إىل  وأشارت  الحتجازهم، 
أبدا  ينادوا  ومل  سلميا،  اإلنسان  حقوق  عن  كمدافعني 
االتهامات  أن  إىل  الخرباء  وخلص  العنف.  باستخدام 
أثبتت أن مالحقتهم قضائيا جاءت بسبب »اختيارهم 
الدور يف مجتمعهم وال يشء آخر«. ورغم  القيام بهذا 
اإلنسان،  حقوق  عن  املدافعني  من  مثانية  عن  اإلفراج 
احتجاز  استمرار  إزاء  قلقه  عن  العامل  الفريق  أعرب 
موىس بريام وعبد الله ماتاال ساليك، وطالب السلطات 

موريتانيا
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املوريتانية بإطالق رساحهم فورا. وختم الفريق قراراه 
بالقول إنه »فوجئ« بعدم رد السلطات عىل رسالتهم، 

مذكرا أنها كانت أكرث تعاونا يف املايض.

املامرسة املتكررة للتعذيب ومناخ 
اإلفالت من العقاب

النتزاع  املعاملة  وسوء  التعذيب  مامرسة  تزال  ال 
االعرتافات، فضال عن ظروف االحتجاز الالإنسانية، من 
املسائل املثرية للقلق. ففي 2 آذار/مارس 2017، وخالل 
قدم  اإلنسان،  حقوق  ملجلس  والثالثني  الرابعة  الدورة 
وغريه  بالتعذيب  املعني  املتحدة  لألمم  الخاص  املقرر 
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،  من رضوب املعاملة 
خوان  سلفه  بها  قام  التي  الزيارة  نتائج  ميلزر،  نيلز 
فرباير/شباط   3 إىل  الثاين/يناير  كانون   25 من  منديز 
2016. وسّلط املقرر الخاص الضوء عىل مسألة استمرار 
السجناء،  احتجاز  ظروف  وسوء  التعذيب،  مامرسة 
وإفالت مرتكبي التعذيب من العقاب، وذّكر السلطات 
برضورة اتخاذ »تدابري عاجلة إلنفاذ القوانني والضامنات 

الالزمة«.

النتزاع  املعاملة  وسوء  التعذيب  »مامرسة 
االحتجاز  ظروف  عن  فضال  االعرتافات، 

الالإنسانية، من املسائل املثرية للقلق«

أنه  إىل  ونّبه  توصية،   30 املتحدة  األمم  خبري  وقدم 
املعاملة  وسوء  التعذيب  »أعامل  أن  من  الرغم  عىل 
تحدث  زالت  ال  أنها  إال  موريتانيا،  يف  متفشية  تعد  مل 
بشكل متكرر، وال سيام يف املراحل املبكرة من االعتقال 
انتزاع  لغرض  األحيان  من  كثري  يف  واالستجواب، 
االعرتافات.« وشّدد عىل أن »اإلفالت من العقاب عىل 
أعامل التعذيب وسوء املعاملة ال يزال القاعدة وليس 

االستثناء«.

وباإلضافة إىل ذلك، أعرب املقرر الخاص عن قلقه إزاء 
التعذيب  ادعاءات  يف  للتحقيقات  التام  شبه  »الغياب 
مالحقة  يف  القضاة  رغبة  وعدم  املعاملة«  وسوء 
ملزمة  »السلطات  بأن  وذكر  األفعال.  تلك  مرتكبي 
دوليا بحظر التعذيب وسوء املعاملة«، وأنه ال بد من 
بالتعذيب  يأمرون  الذين  العموميني  املوظفني  مقاضاة 

استخدام  ويسيئون  عليه  يتسرتون  أو  يتجاهلونه  أو 
سلطاتهم.

الذي زار  املتحدة،  األمم  وعالوة عىل ذلك، أشار خبري 
سلفه عدة أماكن احتجاز يف جميع أنحاء البالد، مبا يف 
الشديدة  السجون  وأحد  للنساء  الوحيد  السجن  ذلك 
وسوء  الصحية،  وغري  املزرية  الظروف  إىل  الحراسة، 
نوعية األغذية، فضال عن محدودية وصول املحتجزين 
االكتظاظ  الضوء عىل  الصحية.  كام سلط  الرعاىة  إىل 
وخلص  السجناء.  معيشة  ظروف  عىل  وتأثريه  الشديد 
الخبري إىل أن ظروف االحتجاز يف موريتانيا غالبا ما ترقى 
وأوىص  املهينة،  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  املعاملة  إىل 
السلطات باتخاذ تدابري بديلة للسجن وإمكانية الحرية 

املرشوطة للحد من االكتظاظ يف مرافق االحتجاز.

 2017 حزيران/يونيو   26 يف  الكرامة  قدمت  وأخرياً، 
مساهمتها يف قامئة املسائل التي أعدتها لجنة مناهضة 
التعذيب قبل استعراض موريتانيا يف عام 2018. وبعد 
سؤاال   25 الكرامة  أثارت  الدولة،  تقرير  عىل  اطالعها 
بشأن قضايا متعددة مبا يف ذلك غياب تدابري ترشيعية 
املعاملة  وسوء  التعذيب  من  األفراد  لحامية  فعالة 
وإفالت الجناة من العقاب. وشّددت الكرامة أيضا عىل 
أن التعذيب وسوء املعاملة يستخدم ضد املدافعني عن 
حقوق اإلنسان كشكل من أشكال االنتقام، ونبهت إىل 
انعدام آليات فعالة ومستقلة لتقديم الشكاوى لضحايا 

التعذيب.

موريتانيا
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التابعة  باالعتامد  املعنية  الفرعية  اللجنة  أوصت 
لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  العاملي  للتحالف 
اإلنسان، خالل دورتها التي انعقدت يف ترشين الثاين/

املوريتانية  الوطنية  اللجنة  بتصنيف   ،2017 نوفمرب 
لحقوق اإلنسان يف الفئة »ب« بدال من »أ«. ويعني 
قد  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  اللجنة  أن  القرار  هذا 
الكامل  امتثالها  عدم  بسبب  التصنيف  يف  تراجعت 
لحقوق  الوطنية  اللجنة  واحتجت  باريس.  ملبادئ 

اإلنسان ضد هذه التوصية.

عن  املسؤول  الجهاز  لالعتامد هي  الفرعية  واللجنة 
لحقوق  الوطنية  املؤسسات  امتثال  مدى  تقييم 
لضامن  املعايري  تضع  التي  باريس  ملبادئ  اإلنسان 
استقاللية تلك املؤسسات عن الحكومات، وتوافرها 
عىل السلطة الكافية لتعزيز وحامية حقوق اإلنسان 

يف بلدانها بفعالية.

الخاص  تقييمها  الكرامة  قدمت  االستعراض،  وقبل 
لهذه  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  امتثال  ملدى 
الفرعية لالعتامد بوجهة  اللجنة  املبادئ، مع مراعاة 

نظر املجتمع املدين.

بخفض  لالعتامد  الفرعية  اللجنة  توصية  وجاءت 
تصنيف اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بعد عملية 
مراجعة مطولة بدأت يف يوليو/متوز 2016، بعد أن 
لالعتامد  الفرعية  اللجنة  إىل  تقريرا  الكرامة  قدمت 
الوطنية  اللجنة  اعتامد  يف  النظر  إلعادة  استعدادا 
غري  املنظامت  مع  التشاور  وبعد  اإلنسان.  لحقوق 
مشرتكا  تقريرا  الكرامة  قدمت  املحلية،  الحكومية 
تؤكد فيه عدم امتثال اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 
مل   ،2011 عام  منذ  أنه  واستنتجت  باريس،  ملبادئ 
يف  ترتيبها  عىل  للحفاظ  الالزمة  الرشوط  تستوف 

الفئة »أ«.
فرباير/شباط  يف  لالعتامد  الفرعية  اللجنة  ونرشت 
2017، تقريرا يشمل مالحظاتها األولية التي سلطت 
يف  الهامة  القصور  أوجه  من  العديد  عىل  الضوء 
القانون املنشئ للجنة، وكذلك عدم استقالليتها تجاه 
لالعتامد  الفرعية  اللجنة  ونبهت  التنفيذية.  السلطة 
اللجنة  أعضاء  وتعيني  اختيار  عملية  أن  إىل  أيضا 
الوطنية لحقوق اإلنسان مل تكن شفافة ومفتوحة مبا 
الكفاية، وبالتايل ال تستند إىل الجدارة والخربة.  فيه 
اللجنة  استقاللية  عدم  أن  الكرامة  تقرير  يف  وورد 
التنفيذية  السلطة  عن  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
الحكومية،  غري  املنظامت  من  العديد  ثقة  أفقدها 
وال سيام تلك التي تعمل يف مواضيع تعترب حساسة 
غري  التعسفي.  االحتجاز  أو  التعذيب  أو  الرق  مثل 
تأجيل  استنتاجاتها  يف  قررت  الفرعية  اللجنة  أن 
استعراض اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان إىل دورتها 

الثانية لعام 2017. 

الكرامة  قدمت   ،2017 األول  أكتوبر/ترشين   27 يف 
تقريرا آخر تحلل فيه القانون الجديد للجنة الوطنية 
لحقوق اإلنسان الصادر يف يوليو/متوز 2017، والذي 
يراجع وضع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان وطريقة 
اللجنة  أثارتها  التي  للمالحظات  استجابة  عملها 
الفرعية سابقا. وأكدت الكرامة يف تقريرها أن القانون 
الجديد فشل يف معالجة القضايا الرئيسية، مبا يف ذلك 
ضامن استقالل اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان عن 
الحكومة واالنفتاح والشفافية يف عملية االختيار. ويف 
الفرعية  اللجنة  الثاين 2017، أوصت  نوفمرب/ترشين 
لحقوق  الوطنية  اللجنة  تصنيف  تخفيض  لالعتامد 

اإلنسان إىل الفئة »ب«. 

التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ينظر يف ترتيب 
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ويويص بتصنيفها يف الفئة »ب«

موريتانيا
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غياب التعاون الفعال مع هيئات معاهدات األمم املتحدة واإلجراءات الخاصة يف قضايا   • 
االنتهاكات الفردية لحقوق اإلنسان؛  

انتهاك الحق يف حرية التعبري و التجمع السلمي مبا يف ذلك االعامل االنتقامية ضد   • 
الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، واالستخدام املفرط وغري املتناسب للقوة     

واالعتقاالت الجامعية لتفريق التجمعات السلمية؛  
املامرسة املستمرة لالحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء املعاملة.• 

ترقبوا

• 2018: زيارة املقرر الخاص املعني باستقالل القضاة واملحامني.	

إنشغاالتنا

)Hello! Daily News :بانيك مون وامللك محمد السادس، 15 نوفمرب 2016 )املصدر
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للمغرب  الخارجية  السياسة  اتسمت   ،2017 عام  يف 
بعودتها من جديد إىل االتحاد األفريقي بعد غياب دام 
33 سنة بسبب الخالفات حول وضع الصحراء الغربية، 
يف حني وصلت الوضع السيايس عىل املستوى املحيل إىل 
طريق مسدود. انتصار حزب العدالة والتنمية املنتهية 
األول/أكتوبر  الربملانية يف ترشين  االنتخابات  واليته يف 
2016 أعقبته أزمة سياسية مل يسبق لها مثيل إذ عاشت 
البالد بال حكومة طيلة ستة أشهر. ويعود هذا الجمود 
العدالة  حزب  وزراء  رئيس  عجز  إىل  رئييس  بشكل 
اتفاق مع  اىل  التوصل  بنكريان عن  االله  والتنمية عبد 
ائتالفية.  حكومة  وتشكيل  االخرى  السياسية  األحزاب 
وأدى ذلك إىل إقالة رئيس الحكومة يف 5 نيسان/أبريل 
2017 من قبل امللك وتعيني سعد الدين العثامين، وزير 
الخارجية السابق، رئيسا جديدا للوزراء. شكل العثامين 
يف 6 آذار/مارس 2017 حكومة جديدة مكونة من أعضاء 
يف حزب العدالة والتنمية، باإلضافة إىل خمسة أحزاب 
والدوليون  املحليون  املحللون  وصف  أخرى.  سياسية 
األزمة بأنها رصاع بني حزب العدالة والتنمية، باعتباره 
الحزب السيايس األكرث شعبية، وامللكية التي أثبتت أنها 

سلطة صنع القرار الفعلية يف البالد. 

وعالوة عىل ذلك، عرف املغرب موجات من االحتجاجات 
يف أجزاء مختلفة من البالد، والتي قمعت بعنف وأعقبتها 
اعتقاالت جامعية، إذ عاشت البالد طيلة 2017 عىل وقع 
احتجاجات شارك فيها اآلالف سواء يف الحسيمة مبنطقة 
لحركة  االحتجاجية  التجمعات  أو  البالد  شامل  الريف 
»20 فرباير« يف العاصمة للمطالبة بإصالحات اجتامعية 
واقتصادية وإنهاء الفساد. وتظهر تلك االحتجاجات ورد 
الفعل العنيف من جانب السلطات تراجع حالة حقوق 

اإلنسان يف البالد.

استمرار مامرسة االحتجاز 
التعسفي وغياب الوقاية من 

التعذيب

املعاملة  وسوء  التعسفي  االحتجاز  مامرسة  تزال  ال 
مستمرة يف البالد. وال يزال العديد من األفراد محتجزين 
املتحدة  األمم  فريق  قرارات  من  الرغم  عىل  تعسفيا، 
باإلفراج  ومطالبته  التعسفي  باالحتجاز  املعني  العامل 
اإلرهاب.  مكافحة  قضايا  يف  املتهمون  سيام  ال  عنهم، 

اللجنة  بها  قامت  التي  الزيارة  قبل  الكرامة  وعمدت 
األول/ ترشين  يف  املغرب  إىل  التعذيب  ملنع  الفرعية 
أكتوبر 2017، إىل تقديم مذكرة إحاطة إىل اللجنة األممية 
أعربت فيها عن انشغالها إزاء تبعية إدارة السجن، مبا 
لسلطة  املحتجزين،  بفحص  املكلفون  األطباء  ذلك  يف 
الضوء  الكرامة  وسلطت  العدل.  لوزارة  وليس  امللك 
إجراء  عدم  إىل  أدى  مام  القضاء،  استقالل  عدم  عىل 
االعرتافات  ومقبولية  التعذيب  ادعاءات  يف  تحقيقات 
تحت اإلكراه كأدلة أمام املحاكم. وأخريا، أدانت الكرامة 
عدم استقاللية آليات الشكاوى يف مراكز االحتجاز، مام 
يعيق حق ضحايا التعذيب يف الحصول عىل االنتصاف 
أولئك  من  السجن  سلطات  انتقام  إىل  ويؤدي  الفعال 

الذين يقدمون الشكاوى.

املتحدة خالل  األمم  أعضاء يف  دول  عدة  أعربت  وقد 
يف  عقد  الذي  للمغرب،  الشامل  الدوري  االستعراض 
املسألتني،  هاتني  إزاء  قلقها  عن   ،2017 مايو/أيار   2
التدابري  التخاذ  البالد  سلطات  إىل  توصيات  وأصدرت 
الالزمة لضامن االحرتام الكامل لحقوق اإلنسان يف إطار 
مكافحة اإلرهاب، وال سيام الحق يف الدفاع.  كام أوصت 
الدول أيضا بإنشاء املغرب آلليات مستقلة وفعالة ملنع 
يف  التحقيق  املعاملة، وضامن  التعذيب وسوء  حدوث 

مثل تلك األفعال ومقاضاة مرتكبيها.

وخالل الدورة السادسة والثالثني ملجلس حقوق اإلنسان 
نتائج  اعتمدت   ،2017 سبتمرب/أيلول   21 يف  املعقودة 
االستعراض الدوري الشامل للمغرب؛ الذي أعلن قبوله 
191 توصية من أصل 244 توصية، بينام رفض كليا أو 
جزئيا 44 توصية. وأشار الوفد املغريب إىل اعتامد البالد 
لقانون ينص عىل توسيع نطاق صالحيات املجلس الوطني 
الوقائية  اآللية  صالحيات  وإعطاءه  اإلنسان  لحقوق 
مناهضة  التفاقية  االختياري  للربوتوكول  وفقا  الوطنية 
إزاء  بالقلق  تشعر  تزال  ال  الكرامة  أن  غري  التعذيب. 
افتقار املجلس الوطني لحقوق اإلنسان إىل االستقاللية 
الفعلية، وال سيام يف القضايا الحساسة سياسيا املتعلقة 
الدولة.  بأمن  املتعلقة  املسائل  أو  اإلرهاب  مبكافحة 
وشدد الوفد أيضا عىل أهمية دور السلطات القضائية 
يف ضامن احرتام الحقوق األساسية ومكافحة التعذيب، 

دون تحديد التدابري املتخذة لتحقيق هذه الغاية.

املغرب



الكرامة التقرير السنوي2017 61

االعتداء عىل حرية التعبري وتكوين 
الجمعيات والتجمع السلمي

وتكوين  التعبري  حرية  يف  الحق  انتهاكات  تتخذ 
يف  مبا  مختلفة،  أشكاال  السلمي  والتجمع  الجمعيات 
ذلك االعتقاالت واالحتجاز التعسفي، والتعذيب وسوء 
املعاملة، والتفريق العنيف لالحتجاجات. ويوجد ضمن 
حقوق  عن  ومدافعون  صحفيون  القمع  هذا  ضحايا 

اإلنسان  وأي مواطن يعرب عن انتقاده للسلطات.

التعبري  حرية  يف  الحق  انتهاكات  »تتخذ 
السلمي  والتجمع  الجمعيات  وتكوين 
االعتقاالت  ذلك  يف  مبا  مختلفة،  أشكاال 
وسوء  والتعذيب  التعسفي،  واالحتجاز 
املعاملة، والتفريق العنيف لالحتجاجات«

أصدر خرباء األمم املتحدة قرارا يف 16  يونيو/حزيران 
بصري،  الدين  الصحراوي صالح  الصحفي  بشأن   ،2017
وكانت الكرامة قد قدمت يف نوفمرب/ترشين الثاين 2016 
شكوى بشأنه إىل الفريق العامل. ألقي القبض عىل صالح 
الدين بصري يف مايو/أيار 2013 بسبب تغطيته ملظاهرة 
الغربية.  الصحراء  باستقالل  تطالب  العيون  مدينة  يف 
تعرض للتعذيب وسوء املعاملة إلرغامه عىل االعرتاف 
بأنه شارك يف أعامل عنف ضد قوات األمن. واستنادا إىل 
الترصيحات التي تدينه ذاتيا، حكم عليه بعد محاكمة 
معيبة يف 24 نوفمرب/ترشين الثاين 2015 بالسجن أربع 
سنوات بتهمة »التآمر والعنف ضد ضباط الرشطة أثناء 
وخلص  العامة«.  املمتلكات  وتخريب  مهامهم  مزاولة 
تعسفيا  كان  احتجازه  أن  إىل  قراره  يف  العامل  الفريق 
فقط  املظاهرات  بتغطية  قيامه  بسبب  اعتقل  ألنه 
وحكم عليه عىل أساس اعرتافات قرسية أثناء محاكمة 
إىل  العامل  الفريق  الرغم من دعوة  عادلة. وعىل  غري 
التعويض  الدين بصري فورا ومنحه  إطالق رساح صالح 

املناسب، إال أنه ال يزال محتجزا.

قد  التي  االنتقامية  األعامل  بصري  قضية  توضح  وبينام 
يتعرض لها الصحفيون بسبب تغطيتهم اإلعالمية لقضايا 
أيضا  متتد  هذه  االنتقام  أعامل  فإن  حساسة،  سياسية 
إىل املدافعني عن حقوق اإلنسان والناشطني السياسيني 
أوصت عدة  السياق  السلميني. ويف هذا  واملتظاهرين 

دول أعضاء يف األمم املتحدة خالل االستعراض الدوري 
يكفل  بأن   ،2017 أيار/مايو  يف  عقد  الذي  الشامل 
املغرب الضامن الكامل للحق يف حرية التعبري واإلعالم 
بيئة  يهيئ  الجمعيات، وأن  السلمي وتكوين  والتجمع 
املدين  واملجتمع  اإلنسان  حقوق  عن  للمدافعني  آمنة 
لالضطالع بأنشطتهم. غري أن السلطات املغربية رفضت 
لـ  حد  وضع  إىل  تدعوها  توصيات  االستعراض  أثناء 
املحتجزين  اآلخرين  »األفراد  و  الصحفيني«  »محاكمة 
وتكوين  التعبري  حرية  يف  لحقوقهم  مامرستهم  ملجرد 

الجمعيات والتجمع السلمي«.

وتبدي السلطات عدم رغبتها يف معالجة هذه القضايا 
من خالل رّدها عىل االضطرابات االجتامعية يف مدينة 
الحسيمة مبنطقة الريف. انطلقت احتجاجات الحسيمة 
صياد  موت  بعد   2016 األول/أكتوبر  ترشين  أواخر 
داخل  الرشطة  بها  ألقت  التي  أسامكه  استعادة  حاول 
شاحنة قاممة فسحقته. اندلعت املظاهرات يف املدينة 
اجتامعية  واستمرت جل سنة 2017، كجزء من حركة 
السلطات  واجهت  الريف«.   »حراك  بـ  اشتهرت 
جامعية  واعتقاالت  عنيفة  قمع  بحملة  االحتجاجات 
للمتظاهرين، ثم أصدرت يف 20 يوليو/متوز 2017 حظرا 
امللك عن ما مجموعه  عىل االحتجاجات.  وبينام عفا 
1،178 محتجزا يف 29 يوليو/متوز، تم اعتقال عدد كبري 
منهم يف إطار حملة قمع احتجاجات الحسيمة، إال أن 

املغرب

صالح الدين بصري
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الناشط نارص الزفزايف، الذي قاد االحتجاجات وأدان علنا 
الفساد وعدم املساواة، ال يزال محتجزا بشكل تعسفي. 
وبدأت محاكمته، إىل جانب نشطاء آخرين يف الحراك، 
يف 10 يوليو/متوز 2017 بتهمة »املساس باألمن الداخيل 

للدولة«. 

االتهامات، إىل جانب أخرى  و غالبا ما تستخدم هذه 
من قبيل »إهانة امللك« أو »املساس بالوحدة الرتابية«، 
ضد الصحفيني والناشطني ملقاضاتهم عن أفعال تدخل 
يف حقهم يف حرية التعبري والتجمع السلمي، وال سيام 
يف القضايا التي تعترب حساسة سياسيا، أي الحاالت التي 
أو  انفصالية  ادعاءات  أو  تنطوي عىل حركات إسالمية 

انتقادات ضد النظام املليك.

املغرب

يف 2017، أحالت الكرامة قضية عبد الرحمن الحاج 
عيل، مواطن و الجئ سوري محتجز يف املغرب منذ 
تسليم  طلب  بعد   2014 األول  أكتوبر/ترشين   30
األمم  آليات  من  العديد  إىل  السعودية-  به  تقدمت 

املتحدة لحامية حقوق اإلنسان.

السعودية  يف  يعمل  كان  الذي  عيل  الحاج  أصبح 
مطلوبا من قبل السلطات بسبب خالف تجاري مع 
لكل  الرضوري  الراعي   - السابق  السعودي  كفيله 
أجنبي للعمل يف السعودية. قبلت السلطات املغربية 
لخطر  معرض  أنه  من  الرغم  عىل  التسليم  طلب 

التعذيب والعقاب البدين يف السعودية.

مناهضة  لجنة  طلبت  لقضيته،  الكرامة  تقديم  بعد 
بعدم  ملزم  قرار  يف  املتحدة  لألمم  التابعة  التعذيب 
تسليم السلطات املغربية الحاج عيل إىل السعودية. 
وما  عنه،  اإلفراج  رفضت  املغربية  السلطات  أن  غري 
كأحد  قاسية  نفسية  ضغوطات  عليه  متارس  فتئت 
مناهضة  لجنة  أمام  إجراءاته  بسبب  االنتقام  أشكال 
التعذيب. وقد تم إبالغ الحاج عيل انه نتيجة لقرار 
االمم املتحدة لصالحه، »سيقيض حياته يف السجن« يف 
املغرب اذا مل يوافق رسميا عىل تسليمه اىل السعودية.

ألعامل  عيل  الحاج  تعرض  اللجنة،  قرار  صدور  منذ 

جانب  من  النفيس  التعذيب  من  ومزيد  انتقامية 
السلطات القضائية والسجنية، التي ما فتئت تضغط 
عليه منذ بداية سنة 2017 لتوقيع إعالن ينص عىل 
أبلغته  وقد  السعودية.  إىل  بتسليمه  طوعا  قبوله 
شكواه  بسبب  بأنه  والسجنية  القضائية  السلطات 
فإن  التعذيب،  ملناهضة  املتحدة  األمم  لجنة  أمام 
استخدام  دفع  وقد  إطالقا.  عنه  يفرج  لن  املغرب 
يف  مسمى  غري  أجل  إىل  باالحتجاز  التهديد  هذا 
باألعامل  املعنيني  الخاصني  باملقررين  قاسية  ظروف 
االنتقامية بلجنة مناهضة التعذيب إىل إرسال رسالة 
إىل الحكومة املغربية يف 10 مارس/آذار 2017. إال أن 
الحكومة املغربية فشلت يف تزويد اللجنة مبعلومات 
القرار  تنفيذ  عدم  وراء  الكامنة  األسباب  عن  كافية 

والتدابري املتخذة لتسوية الوضعية.

قضيته  أدرجت  عيل،  الحاج  حالة  لخطورة  ونظرا 
األعامل  بشأن  املتحدة  لألمم  العام  األمني  تقرير  يف 
األمم  مع  يتعاونون  الذين  األشخاص  ضد  االنتقامية 
املتحدة. إىل اليوم، الزال قرار اللجنة ينتظر التنفيذ، 
والزال الحاج عيل محروما تعسفيا من حريته ويتعرض 

للتعذيب النفيس املستمر.

أعامل انتقامية وغياب التعاون مع آليات األمم املتحدة املعنية 
بحقوق اإلنسان؛ حالة عبد الرحمن الحاج عيل
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قمع حرية التعبري من خالل الرقابة الصارمة عىل الصحافة ومراقبة وسائل التواصل   • 
االجتامعي؛  

الرتهيب واملتابعات القضائية ضد املنتقدين السلميني واملعارضني السياسيني واملدافعني عن  • 
حقوق اإلنسان ومامرسة األعامل االنتقامية ضد أرسهم.  

إنشغاالتنا

)Wikimedia Commons /جامع السلطان قابوس الكبري، مسقط، سلطنة عامن، 2014 )املصدر: ريتشارد بارتز
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تحديات  عدة   ،2017 عام  يف  عامن  سلطنة  واجهت 
اإلقليمي.  وتوازنها  الداخيل  استقرارها  عىل  للحفاظ 
دينه  خفض  أجل  من  العامين  االقتصاد  اجتهد  محلياً، 
العام الكبري الناجم عن استمرار انخفاض أسعار النفط. 
ضغوطاً  السلطنة  فواجهت  الدويل،  الصعيد  عىل  أما 
املتحدة  والواليات  واإلمارات  السعودية  من  متزايدة 
املحايدة  االعتيادية  الخارجية  سياستها  عن  للتخيل 
وغري التدخلية، بخاصة فيام يتعلق بإيران. كذلك ظّلت 
مسقط متمسكة بعدم املشاركة يف الحملة العسكرية 
تكن طرفاً  مل  اليمن، كام  السعودية ضد  تقودها  التي 
السعودية  العربية  اململكة  بني  الدبلومايس  النزاع  يف 

وحلفائها  ضد قطر.

ويف الوقت نفسه، واصلت السلطات ترهيب وإسكات 
جميع األصوات املعارضة، وخلقت مناخا من الخوف يف 
البالد. وعمدت إىل مراقبة املنشورات والوسائل اإلعالمية، 
والرسائل  الخاصة  الخلوية  الهاتفية  املكاملات  ورصد 
اإللكرتونية وغرف الدردشة. كشف تحقيق أجرته هيئة 
أدلة  يونيو/حزيران، عن  العربية يف  الربيطانية  اإلذاعة 
عامن،  فيها  مبا  العربية،  الدول  من  العديد  بأن  تفيد 
متطورة  جامعية  مراقبة  تكنولوجيا  عىل  استحصلت 
سيستمز  إي  إيه  يب  العمالقة  الربيطانية  الرشكة  من 
بأن  التقرير  وأفاد  الدمنارك.  فرع   -)BAE Systems(
وهو   ”Evidence“ برنامج   السلطنة  باعت  الرشكة 
تقانة إلكرتونية هجومية متّكن السلطات من االستامع 
إىل املحادثات الخاصة، وقراءة رسائل الربيد اإللكرتوين، 
املراقبة  أدوات  املستهدفني.  األفراد  تحركات  ومتابعة 
مثل  القمعية  الترشيعات  إىل  إضافة  اإللكرتونية هذه، 
قانون الجرائم اإللكرتونية، جعلت النشطاء واملعارضني 
بأحكام  والعقاب  املتابعة  خطر  يواجهون  للحكومة 
سجنية قاسية بسبب مامرستهم السلمية لحرية الرأي 

والتعبري.

حملة القمع عىل حرية الصحافة

قيودها   ،2017 عام  يف  العامنية  السلطات  شددت 
عىل حرية وسائل اإلعالم من خالل األعامل االنتقامية 
املعارضني؛  الصحفيني  عىل  مارسته  الذي  والرتهيب 
كام  الرتاخيص.  وسحب  التعسفية  االعتقاالت  السيام 
»استخدام  أو  بالسلطان«  »التشهري  تهمة  وّجهت 
العام«  بالنظام  ترّض  مواد  لنرش  املعلومات  تكنولوجيا 

للعديد من الصحفيني، وهي تهمة يجرّم فاعلها مبوجب 
املادة 126 من قانون العقوبات واملادة 19 من قانون 
الجرائم اإللكرتونية، وقد يلقى عقوبة سجنية تصل إىل 
العامنية  الصحفية  مع  حصل  ما  وهذا  سنوات.  ثالث 
والتي  لألنباء،  رويرتز  وكالة  مراسلة  العرميي،  فاطمة 
الثاين/يناير  كانون   12 يف  اعتامدها  أوراق  من  جرّدت 
2017 من قبل وزارة اإلعالم. وجاء هذا القرار بعد أيام 
من نرش رويرتز تقريرها حول معلومات عن مفاوضات 
رسية تجريها السلطنة مع دول خليجية للحصول عىل 
الدوالرات يف بنكها املركزي  وديعة بعدة مليارات من 
لتعزيز احتياطياتها من النقد األجنبي وتفادي تخفيض 

قيمة عملتها، األمر الذي نفته الحكومة العامنية.

»شددت السلطات العامنية يف عام 2017، 
من  اإلعالم  وسائل  حرية  عىل  قيودها 
الذي  والرتهيب  االنتقامية  األعامل  خالل 
السيام  املعارضني؛  الصحفيني  عىل  مارسته 

االعتقاالت التعسفية وسحب الرتاخيص«

أيضاً  فحظرت  بذلك،  العامنية  السلطات  تكتف  مل 
التي  املنشورات  من  وغريها  الصحف  بعض  إصدار 
تكشف الفساد أو تنتقد سياسات الحكومة. ويف الثالث 
مواطن  مجلة  موقع  السلطات  حجبت  مايو/أيار،  من 
اليوم  التي أعلنت استئنافها للنرش ملناسبة  اإللكرتونية 
العاملي لحرية الصحافة. وكانت املجلة قد توّقفت عن 
النرش يف عام 2016، بعد تكرار الضغوطات واملضايقات 

عىل موظفيها من قبل جهاز األمن الداخيل العامين.

القضائية  السلطات  أمرت  األول/أكتوبر،  ترشين  ويف 
نهائياً،  املستقلة  الزمن  العليا يف عامن بإغالق صحيفة 
وكانت الصحيفة قد تعرضت يف السابق ألعامل انتقامية 
بسبب انتقاداتها. فعىل سبيل املثال، أُغلقت الصحيفة 
و  »التشهري«  بتهمة   2011 عام  ملدة شهر يف  العامنية 
أغسطس/ ويف9   ونائبه.  العدل  وزير  كرامة«  »إهانة 

تداول  بوقف  قراراً  اإلعالم  وزارة  أصدرت   ،2016 آب 
انتقادها  عقب  مسمى،  غري  أجل  إىل  الصحيفة  ونرش 
للسلطة القضائية يف إحدى املقاالت، ونرش سلسلة من 
التقارير حول الفساد الحكومي. ويف 5 أكتوبر/ترشين 
األول 2017، وبعد نزاع قانوين طويل بني صحيفة الزمن 
والسلطات العامنية، ألغت املحكمة العليا- التي اتهمتها 
الصحيفة بالفساد- حكاًم سابقاً من محكمة االستئناف 

سلطنة عامن
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وأمرت بإغالق جريدة »الزمن« نهائياً.

أعامل إنتقامية ضد مدافعني عن 
حقوق اإلنسان

معارضني  انتقامية ضد  العام 2017 عدة حاالت  شهد 
ومصادرة  السفر  مبنع  خاص  بشكل  متّثلت  سلميني- 
إىل  متزايد  نحو  السلطات عىل  وتلجأ  السفر.  جوازات 
حقوق  عن  املدافعني  ملنع  السفر  جوازات  مصادرة 
من  العديد  عمد  أن  بعد  البالد،  مغادرة  من  اإلنسان 
السيايس  اللجوء  لطلب  البارزين  العامنيني  الناشطني 
يجد  وبالتايل،  املاضية.  القليلة  السنوات  يف  الخارج  يف 
رساحهم  إطالق  بعد  أنفسهم،  السلميون  الناشطون 
من السجن، مضطرين للبقاء يف عامن. ويكونون بذلك 
عرضة لخطر تجديد اعتقالهم أو االنتقام منهم بسبب 
عامن  تقوم  الطريقة،  وبهذه  السلمية.  معارضتهم 
بإسكات املجتمع املدين داخل البالد ومنع النشطاء من 

التعبري عن معارضتهم للسلطة يف الخارج.

سفر  متزايدة  بصورة  السلطات  »حظرت 
طلبوا  الذين  البارزين  الناشطني  أقارب 
اللجوء يف الخارج، يف انتهاج واضح ألسلوب 
نشاطهم  بسبب  منهم  واالنتقام  الرتهيب 

السلمي«

الشكييل   حمود  والروايئ  الكاتب  مع  حصل  ما  وهذا 
قصيدة  بسبب  آب 2016   / أغسطس  اعتقل يف  الذي 
إنهائه  من  الرغم  وعىل  فيسبوك.  قد نرشها عىل  كان 
لعقوبته السجنية يف كانون الثاين / يناير 2017، فرضت 
السلطات حظرا عىل سفره واستولت عىل جواز سفره 
هالل  الرأي  سجني  منع  وباملثل،  وجيزة.  فرتة  بعد 
البوسعيدي من السفر منذ عام 2014، عىل الرغم من 
اإلفراج عنه من السجن يف حزيران / يونيه 2015، وقد 

قدم مرارا طلبات تلقي العالج الطبي يف الخارج.
متزايدة  بصورة  السلطات  حظرت  ذلك،  إىل  إضافة 
البارزين الذين طلبوا اللجوء يف  الناشطني  سفر أقارب 
واالنتقام  الرتهيب  ألسلوب  واضح  انتهاج  يف  الخارج، 
املثال، يف  السلمي. فعىل سبيل  منهم بسبب نشاطهم 
يونيو 2015، فّر محمد الفزاري، مؤسس ورئيس تحرير 
جريدة مواطن اإللكرتونية، من بلده وطلب اللجوء يف 

اململكة املتحدة، عىل الرغم من منعه من السفر. وبعد 
أيام، ألقت الرشطة القبض عىل شقيقه محمود الفزاري، 
إليه.  تهمة  توجيه  دون  أسابيع  ثالثة  ملدة  واحتجزته 
ومؤخراً، يف يناير/كانون الثاين 2017، أوقفت السلطات 
 3 العمر  من  البالغة  وابنته  الفزاري،  زوجة  العامنية 
أعوام، وابنه البالغ من العمر سنة واحدة عىل الحدود 
وصادرت  املتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة  ُعامن  بني 

جوازات سفرهم دون تقديم أي تفسري.

محمد الفزاري

سلطنة عامن
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يف 24 نوفمرب/ترشين الثاين 2017، وبناء عىل طلب 
املتحدة  األمم  يف  العامل  الفريق  أصدر  الكرامة، 
رقم  القرار  التعسفي  االحتجاز  مبسألة  املعني 
2017/94 بشأن قضية محرر صحيفة الزمن يوسف 
البلويش املعروف باسم يوسف الحاج. وأشار الفريق 
أن  عن  معرباً  التعسفية،  الحاج  احتجاز  طبيعة  إىل 
»إدانته قد تكون سابقة قانونية تشجع عىل اعتقال 
التهديد بإسكات املعارضني يف  واحتجاز ومعاقبة أو 

املستقبل.«

الحاج ومّتت مقاضاته بسبب مقال نرشه يف  اعُتقل 
لصحيفة  األوىل  الصفحة  عىل   2016 يوليو/متوز   27
الزمن املستقلة نّدد فيه بالفساد املسترشي عىل أعىل 
أغسطس/آب   9 ويف  القضائية.  السلطة  مستويات 
ونرش  طباعة  بحظر  قرارا  الحكومة  أصدرت   ،2016
صحيفة الزمن، وتّم توقيف يوسف الحاج – بعد أن 
سبق وأوقف كّل من رئيس التحرير إبراهيم املعمري 
أمور  جملة  من  واتُّهم،   - العربي  زاهر  والصحايف 
أخرى، بـ »نرش ما من شأنه املساس باألمن العام« و 
»ازدراء القضاء«. ويف 26 ديسمرب/كانون األول 2016، 
أصدرت محكمة االستئناف يف مسقط الحكم النهايئ 
بشأن قضية الحاج، وحكمت عليه بالسجن ملدة سنة 
واحدة. وُأفرج عنه يف 23 أكتوبر/ترشين األول 2017.
اطلع الفريق العامل عىل قضيته وخلص إىل أن احتجاز 
السلطات  ارتكبته  ما  بسبب  تعسفياً  كان  الحاج 
ضامنات  ألدىن  متعددة  انتهاكات  من  العامنية 
املحاكمة العادلة واإلجراءات القانونية الواجبة. فقد 
مبعزل  واحتجز  قضايئ،  أمر  دون  عليه  القبض  ألقي 
أمام  مثوله  ومبجرد  أيام،  لعدة  الخارجي  العامل  عن 
املحكمة، استهزأ به القايض وُحرم من حقه يف تقديم 

شهود دفاع.

املوجهة  التهم  أن  أيضاً  املتحدة  األمم  خرباء  وأكد 
بنشاطه  واضح  بشكل  »مرتبطة  كانت  الحاج  إىل 
يف  حقه  مامرسة  عن  نتج  اعتقاله  وأن  كصحفي« 
حرية التعبري. ويف هذا الصدد، طعن الفريق العامل 
يف ادعاء عامن تقييد حرية الحاج يف التعبري عن رأيه 

ألنه »ضار وغري قانوين«.  وشدد خرباء األمم املتحدة 
عىل أن االنتقاد أو املعارضة السياسية ألية شخصية 
»احرتام  الحكومة  وعىل  مرشوع،  أمر  هو  عامة، 
وحامية وضامن الحق ىف حرية الرأي والتعبري، حتى 

ولو أن صاحب الحق ال يرضيها«.

ودعا الفريق العامل السلطات العامنية لحفظ حق 
الحاج وزمالئه يف صحيفة الزمن يف االنتصاف القانوين. 
العهد  عىل  التصديق  عىل  عامن  الخرباء  حث  كام 
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية وتعديل 

الترشيعات الوطنية التى تجرم املعارضة السلمية.

فريق األمم املتحدة يدين الرقابة عىل الصحافة واالعتقال التعسفي 
للصحفي يوسف الحاج

 يوسف الحاج

سلطنة عامن



فلسطني

مامرسة السلطات اإلرسائيلية لالحتجاز التعسفي، السيام االعتقال اإلداري، والتعذيب يف  • 
حق الفلسطينيني مبن فيهم القارصين؛   

قمع حرية التعبري سواء من قبل السلطات اإلرسائيلية والفلسطينية؛• 
مامرسة التعذيب واالعتقال التعسفي من قبل السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية   • 

وحامس يف غزة.  

إنشغاالتنا

ترقبوا

كانون الثاين/يناير 2018: االستعراض الدوري الشامل إلرسائيل؛    •

حزيران/يونيو 2018: اعتامد مجلس حقوق اإلنسان للوثيقة الختامية لالستعراض الدوري   •
         الشامل.

مخيم عايدة لالجئني، فلسطني، 30 مايو / أيار 2015 )املصدر: أليكسيس ثريي(
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لحرب  الخمسني  السنوية  الذكرى   2017 العام  شهد 
األيام  بحرب  أيضاً  املعروفة   ،1967 يونيو/حزيران 
حيث  وسوريا،  واألردن  ومرص  إرسائيل  بني  الستة 
غزة  عىل  القتال  من  أيام  ستة  بعد  إرسائيل  سيطرت 
املناسبة،  وبهذه  الرشقية.  والقدس  الغربية  والضفة 
بحالة حقوق  املعني  الخاص  املقرر  لينك،  مايكل  ندد 
اإلنسان يف األرض الفلسطينية املحتلة منذ عام 1967، 
التي  اإلنسان  لحقوق  املنهجية  »االنتهاكات  بتزايد 
ميارسها االحتالل، كالعقاب الجامعي ومصادرة األمالك 
واالستخدام املفرط للقوة والقتل خارج نطاق القانون، 

وتقييد حرية التنقل والتوسع املّطرد لالستيطان.«  

يف عام 2017، واصلت إرسائيل سياسة التوسع االستيطاين 
لوقف  الدويل  املجتمع  بنداءات  الحائط  عرض  ضاربة 
الحكومة  عملت  ذاته،  السياق  ويف  املامرسة.  تلك 
اإلرسائيلية عىل صياغة مرشوع »القدس الكربى« الذي 
يهدف لضم مستوطنات يف الضفة الغربية املحتلة إىل 
ترشين  ويف  رسمها.  تريد  التي  القدس  مدينة  حدود 
تأجيل  اإلرسائييل  الوزراء  رئيس  طلب  األول/أكتوبر، 

التصويت عىل املرشوع.

الفلسطينية  املفاوضات بني إرسائيل والسلطة  راوحت 
محلها طيلة العام. وبعد إعالن الرئيس االمريىك دونالد 
ترامب قراره باالعرتاف من جانب واحد بالقدس عاصمة 
الرئيس  أعلن  األول،  ديسمرب/كانون   6 يف  الرسائيل 
الفلسطيني محمود عباس تخّليه عن الواليات املتحدة 
كوسيط ىف عملية السالم. ويف 21 كانون األول/ديسمرب، 
لصالح   9-128 املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  صوتت 
رفض اعرتاف الرئيس ترامب بالقدس عاصمة إلرسائيل.

احتجاجية يف  اندلعت مظاهرات  ترامب،  قرار  وعقب 
وردت  وغزة.  الرشقية  والقدس  الغربية  الضفة  أنحاء 
قوات األمن اإلرسائيلية بعمليات اعتقال واسعة النطاق 
واستخدام مفرط للقوة، ال سيام الرصاص الحي لتفريق 
 16 مقتل  إىل  أدى  مام  العّزل،  املدنيني  املتظاهرين 
يف  عنفا  أكرث  الحملة  وكانت  اآلالف.  وجرح  فلسطينياً 
القوات االرسائيلية عن قتل متظاهر  تتوان  إذ مل  غزة، 
وأعلن  عاما.   29 العمر  من  يبلغ  مقعد  فلسطيني 
املتحدة  األمم  ىف  االنسان  لحقوق  السامى  املفوض 
فلسطيني  قتل  إقدام إرسائيل عىل  أن  الخصوص  بهذا 
»عمل  و  مفهوم«  »غري  املتحرك  كرسيه  عىل  يتظاهر 

مروع ووحيش«.

عىل املستوى السيايس، جرت انتخابات بلدية يف الضفة 
لكن   .2012 عام  منذ  مرة  ألول  أيار/مايو  يف  الغربية 
أهمية  صفو  عّكرت  املنخفضة  الناخبني  إقبال  نسبة 
إجراء االنتخابات، فضاًل عن مقاطعتها من قبل حامس، 
فلسطني.  لتحرير  الشعبية  والجبهة  اإلسالمي،  والجهاد 
وقد أبرزت تلك االنتخابات التنافس الحاصل بني فتح 
التي يرأسها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، 
الضفة  أن  التي تسيطر عىل قطاع غزة. علام  وحامس 
الغربية وقطاع غزة مل يجريا انتخابات مشرتكة منذ عام 

.2006

ويف 12 ترشين األول/أكتوبر، وّقعت حركتا فتح وحامس 
بالتايل  أنهى  برعاية مرصية  فلسطينية  اتفاق مصالحة 
االنقسام الداخيل الذي دام عرش سنوات. ونص االتفاق 
كاملة  إدارية  سيطرة  الفلسطينية  السلطة  بسط  عىل 
عىل قطاع غزة بحلول األول من ديسمرب/كانون األول. 
ويف املقابل، ترفع السلطة الفلسطينية القيود املفروضة 
عىل قطاع غزة بشأن الكهرباء، حيث يعاين قرابة املليوين 

فلسطيني هناك من تدهور األوضاع اإلنسانية.

يف  عامة  انتخابات  إجراء  عىل  أيضا  الطرفان  واتفق 
موعد أقصاه نهاية عام 2018. رغم ذلك، مازال اتفاق 
جهود  عدة  أن  السيام  مستقر،  غري  الجديد  املصالحة 

إلنشاء حكومة وحدة وطنية قد فشلت يف املايض.

االنتهاكات اإلرسائيلية لحقوق 
اإلنسان بحق الفلسطينيني

مرة أخرى هذا العام، انتهكت إرسائيل أبسط الحقوق 
األساسية للفلسطينيني. فال يزال املئات محتجزين إداريا 
يف  ُيطّبق  الذي   - العريف  القانون  مبوجب  إرسائيل  يف 
الضفة الغربية املحتلة - دون توجيه اتهامات إليهم أو 
محاكمتهم. وبحسب دائرة السجون اإلرسائيلية، يوجد 
434 فلسطينيا قيد االحتجاز اإلداري حتى كانون األول/

ديسمرب 2017.

وميكن لالحتجاز اإلداري أن يستمر لفرتة غري محددة، 
يتيح  وال  رسية،  معلومات  إىل  عادة  يستند  فهو 
للمحتجزين إمكانية الطعن يف رشعية توقيفهم. ناهيك 
عن أن املحتجز إدارياً مينع عليه التواصل مع محاميه 

فلسطني
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وأفراد أرسته أو حتى طلب املعاينة لدى طبيب مستقل.

فنان  سخا،  أبو  محمد  عن  أفرج  أغسطس/آب  يف31  
السريك البالغ من العمر 26 عاما، بعد احتجازه ألكرث من 
عام ونصف يف سجن إرسائييل دون تهمة أو محاكمة. 
اعتقل الجيش اإلرسائييل أبو سخا يف 14 ديسمرب/كانون 
األول 2015، أثناء عبوره حاجز زعرتة العسكري بالقرب 
أمرت محكمة عسكرية  أيام،  نابلس. وبعد عرشة  من 
باعتقاله إدارياً ملدة ستة أشهر، بحجة قيامه بـ »أنشطة 
غري مرشوعة« مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني. رغم 
نفي أبو سخا االتهام، مل  تكشف النيابة العسكرية عن 
أي دليل عىل ادعاءاتها، األمر الذي حال دون إمكانية 
الطعن يف رشعية احتجازه أو حتى إعداد دفاعه. احتجز 
أبوسخا ملدة سنة ونصف مبوجب سلسلة أوامر إدارية 

كان يتّم تجديدها بانتظام.

»ال يزال املئات من الفلسطينيني محتجزين 
العريف  القانون  مبوجب  إرسائيل  يف  إداريا 
- الذي ُيطّبق يف الضفة الغربية املحتلة - 

دون توجيه اتهامات لهم أو محاكمتهم«

السجون  يف  املعتقلون  يتعرض  أخرى،  ناحية  من 
مبعزل  يحتجزون  ما  وغالباً  للتعذيب.  االرسائيلية 
لساعات  النوم  من  ويحرمون  الخارجي  العامل  عن 
اللفظية  التهديدات  لهم  وتوجه  ويرضبون  طويلة 
ويؤخذ  االعرتاف.  عىل  حملهم  بغية  االستجواب  أثناء 
باالعرتافات، التي ُتحّرر باللغة العربية وُيكره املعتقلون 
أمام  رئييس  كدليل  عليها-  التوقيع  عىل  الفلسطينيون 

املحاكم العسكرية اإلرسائيلية.

فهم  ذلك،  من  الفلسطينيون  األطفال  يستثنى  ال 

أمام  وميثلون  روتينية  بصورة  لالعتقال  يتعرضون 
ُتنتقد بشكل واسع بسبب  التي   – العسكرية  املحاكم 
واليتها القضائية عىل املدنيني وعدم احرتامها لضامنات 
أمنية،  جرائم  بارتكاب  ويتهمون   – العادلة  املحاكمة 
أهمها جرم إلقاء الحجارة الذي ُيعاقب بالسجن لفرتة 
قد تصل إىل 20 سنة. ويتم اعتقال األطفال دون أوامر 
مالبسهم  من  ويجرّدون  للرضب،  ويتعرضون  قضائية، 
عمليات  أثناء  أعينهم  وتعصب  يكبلون  ثم  لتفتيشهم 

القبض.

يتم بعد ذلك استجوابهم لساعات دون حضور محاميهم 
أو أحد من عائلتهم، وهم مكّبيل األيدي، وتوجه إليهم 
مكتوبة  وثائق  إليهم  ُتقّدم  ثّم  واإلهانات.  الشتائم 
باللغة العربية ويجربون عىل التوقيع عليها دون معرفة 

محتواها.

تقييدها  االرسائيلية من  السلطات  »زادت 
لحق الفلسطينيني يف حرية الرأي والتعبري 

خالل السنوات األخرية«

لحق  تقييدها  من  االرسائيلية  السلطات  زادت  وأخرياً، 
السنوات  خالل  والتعبري  الرأي  حرية  يف  الفلسطينيني 
تّم  واملحررين،  األرسى  شؤون  لهيئة  ووفقاً  األخرية. 
اعتقال 280 فلسطينياً منذ مطلع ترشين األول/أكتوبر 
ب  املراقبون  وصفه  ما  بداية  ميثل  ما  وهو   ،2015
بدأت  التي  القدس«  »انتفاضة  أو  الثالثة«  »االنتفاضة 
باالشتباكات بني الفلسطينيني و قوات األمن اإلرسائيلية 
عىل   280 الـ  الفلسطينيني  اعتقال  وجرى  القدس.  يف 
خلفية منشورات وصور تّم نرشها عىل مواقع التواصل 

االجتامعي.

وهذا ما حصل مع الشاعرة الفلسطينية دارين طاطور 
 ،2015 األول  أكتوبر/ترشين   11 يف  اعتقلت  التي 
»دعم  و  العنف«  عىل  »التحريض  تهمة  لها  ووجهت 
النارصة،  يف  الصلح  قبل محكمة  من  إرهابية«  منظمة 
أَْشعار دارين ونشاطها عىل  التي استندت يف ذلك إىل 
لإلقامة  دارين  تخضع  االجتامعي.  التواصل  وسائل 
عليها  ويتعنّي   ،2016 الثاين/يناير  كانون  منذ  الجربية 
ارتداء سوار إلكرتوين يف رجلها إضافة إىل حرمانها من 
 ،2017 األول/ديسمرب  كانون  ويف  اإلنرتنت.  استخدام 
املتحدة  األمم  يف  الخاص  املقرر  من  الكرامة  التمست 

محمد أبو سخا

فلسطني
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والتعبري  الرأي  حرية  يف  الحق  وحامية  بتعزيز  املعني 
التدخل العاجل ودعوة السلطات اإلرسائيلية إىل إنهاء 
جميع  وإسقاط  دارين  عىل  املفروضة  الجربية  اإلقامة 

التهم املوجهة إليها.

انتهاكات حقوق اإلنسان من 
طرف السلطة الفلسطينية يف 

الضفة الغربية، وحركة حامس يف 
قطاع غزة

يف عام 2017، تعرض فلسطينيون النتهاكات من طرف 
السلطة الفلسطينية وحامس يف الضفة والقطاع. ففي 
أدينوا  أبريل/نيسان   6 يف  رجال  ثالثة  إعدام  تم  غزة، 
بتورطهم يف قتل أحد قادة حامس. وكانت محاكمتهم 
قد جرت أمام محكمة عسكرية ميدانية بتهمة الخيانة 
و »التعاون مع املحتل«. وأدان املفوض السامي لحقوق 
أن فرض عقوبة  تلك، معترباً  اإلعدام  اإلنسان عمليات 
اإلعدام يتعارض مع املعايري الدولية للمحاكمة العادلة، 
حيث مل يتم التحقيق يف مزاعم التعذيب واإلجبار عىل 
املدنيني  محاكمة  ينبغي  ال  أنه  عن  فضال  االعرتافات، 

أمام محاكم عسكرية.

لحقوق  املستقلة  الهيئة  تلقت  ذلك،  عىل  وعالوة 
اإلنسان واملؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يف فلسطني، 
عرشات حاالت االعتقال التعسفي - مبا يف ذلك الحاالت 
الرباءة،  أو  املحاكم  أحكام  تنفيذ  رفض  عن  الناشئة 
وحاالت االعتقال التي ُتفرض ألسباب سياسية – إضافة 

إىل العديد من حاالت التعذيب.

قضية عامد أبو رزق هي خري منوذج لتلك املامرسات. 
العامة  املخابرات  جهاز  يف  الرقيب  رساح  أطلق 
 ،2017 مارس  آذار\   3 يف  رزق  أبو  عامد  الفلسطينية 
للسلطة  التابع  العسكرية  االستخبارات  سجن  من 
أربعة  عقب  أريحا،  قرب  جرب  عقبة  يف  الفلسطينية 
أشهر من االحتجاز التعسفي. اعتقل عامد يف 6 نوفمرب/

ترشين الثاين 2016، يف سجن االستخبارات العسكرية، 
عن  مبعزل  واحتجز  التعذيب.  تحت  استجوابه  بعد 
العامل الخارجي ملدة أسبوع قبل أن يسمح له باالتصال 
بزوجته ألول مرة. بدأ يف كانون الثاين/يناير 2017 إرضابا 
عن الطعام احتجاجا عىل ظروف احتجازه، وانتقاماً منه 
عىل ذلك حرمته السلطات من االتصال بزوجته مجددا، 

وظّل مكان احتجازه قيد الكتامن ألكرث من أسبوعني.

وأخرياً، تزايدت انتهاكات الحق يف حرية التعبري بشكل 
للسلطة  العام  النائب  وأصدر   .2017 عام  يف  ملحوظ 
الوطنية الفلسطينية ما بني 12 و 15 يونيو/حزيران، أمراً 
بحجب 12 موقعاً إخبارياً إلكرتونياً عىل األقل يف الضفة 
األنباء املستهدفة  الغربية. تعترب جميع مواقع وكاالت 
األمر  الفلسطينية،  للسلطة  املنتقدة  لألصوات  منرباً 
الذي يثري املخاوف من أن يهدف هذا اإلجراء إىل فرض 

املزيد من القيود عىل حرية التعبري.

التعبري  انتهاكات الحق يف حرية  »تزايدت 
وأصدر   .2017 عام  يف  ملحوظ  بشكل 
النائب العام للسلطة الوطنية الفلسطينية 
ما بني 12 و 15 يونيو/حزيران، أمراً بحجب 
يف  األقل  عىل  إلكرتونياً  إخبارياً  موقعاً   12

الضفة الغربية«

عباس  محمود  الرئيس  أصدر  يونيو/حزيران،   24 ويف 
اإللكرتونية«.  الجرائم  »قانون  فيه  أقّر  رئاسيا  مرسوما 
يقّيد نص القانون حرية التعبري عرب الشبكة العنكبوتية، 
»ترض  و  اإلنرتنت«  عىل  ترتكب  »جرمية  أي  ويعاقب 
باألشغال  االجتامعية«  واللحمة  الوطنية  بالوحدة 
الشاقة - وهي عملياً عقوبة سجنية - ملدة ترتاوح بني 
االنرتنت  خدمات  مقدمي  »يكلف  كام  سنة.   15 و   3
بالتعاون مع األجهزة األمنية من خالل جمع وتخزين 
ملدة  باملستخدمني  الخاصة  املعلومات  بيانات  وتشارك 

دارين طاطور

فلسطني
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ثالث سنوات عىل األقل، إضافة إىل حجب أي موقع عن 
الشبكة بناء عىل أوامر قضائية«.

انتقدت وسائل اإلعالم الفلسطينية ومنظامت املجتمع 
التعبري  القانون الجديد النتهاكه الحق يف حرية  املدين 
والخصوصية، ودعوا إىل إلغائه فوراً. بيد أن السلطات 
مل تنتظر كثرياً للبدء بتطبيقه فقامت بعد أسابيع قليلة 
املدافع  ضمنهم  صحفيني،  عدة  باعتقال  اعتامده  من 
عن حقوق اإلنسان عيىس عمرو، مؤسس ومنسق حركة 
»شباب ضد االستيطان«. اعتقل عمرو يف 4 أيلول/سبتمرب 
قانون  مبوجب  العام«  النظام  »زعزعة  بينها  من  بتهم 
الجرائم االلكرتونية الجديد بسبب تعبريه عن رأيه عىل 
ألحد  الفلسطينية  السلطة  اعتقال  وانتقاده  الفيسبوك 

سبتمرب/  10 يف  بكفالة  رساحه  أُطلق  ثم  الصحفيني، 
التي  أيلول. وتوضح قضية عمرو تصعيد حملة القمع 

متارسها السلطات عىل حرية التعبري.

فلسطني

السلطات  أفرجت  األول،  أكتوبر/ترشين   17 يف 
عن  واملدافعة  الفلسطينية  املحامية  عن  اإلرسائيلية 
احتجازها  بعد  العيساوي  شريين  اإلنسان  حقوق 

تعسفياً ألزيد من ثالث سنوات ونصف.

اعتقلت شريين وشقيقيها شادي ومدحت، يف مارس/
فاعلة  جهات  مع  »التعاون  بـ  واتهموا   ،2014 آذار 
تعمل ضد إرسائيل«. وجاء اعتقالهم يف إطار حملة 
قمع شنتها السلطات اإلرسائيلية ضد املحامني الذين 

يدافعون عن السجناء الفلسطينيني.

احتجاز  استمر  حني  يف  بكفالة،  شادي  عن  ُأفرج   
شريين ومدحت دون اتهام إىل أن حكم عليهام يف عام 
2016 بالسجن عىل التوايل أربع ومثاين سنوات. اتهام 
بتمرير معلومات ونقل أموال إىل السجناء ومنظامت 

سياسية محظورة من قبل السلطات اإلرسائيلية.

عن  بالدفاع  كمحامية  عملها  يف  شريين  اهتمت 
لسانهم  وكانت  الفلسطينيني،  السجناء  من  العديد 
عن  أرضب  الذي  سامر  شقيقها  سيام  ال  الناطق، 
الطعام 270 يوماً والقى إرضابه اهتامما دولياً كبرياً. 
مؤسسة  يديران  مدحت  وشقيقها  شريين  وكانت 

القدس لالستشارات القانونية.

عن  للمدافعني  الكرامة  جائزة  عىل  شريين  حازت 
حقوق اإلنسان لعام 2014، التي كانت متنح سنوياً 
تعزيز  يف  الفاعلة  املنظامت  أو  الشخصيات  إلحدى 

وحامية حقوق اإلنسان يف العامل العريب.

ال يزال شقيقا شريين، سامر ومدحت، محتجزين يف 
السجون اإلرسائيلية.  وبناء عىل طلب من مؤسسة 
األمميني،  الخرباء  من  مجموعة  رفعت  الكرامة، 
ضمنهم رئيس الفريق العامل املعني مبسألة االحتجاز 
بتاريخ  االرسائيلية  السلطات  إىل  مذكرة  التعسفي، 
واالحتجاز  االعتقال  بشأن   ،2014 يوليو/متوز   14
التعسفيني لشقيقي شريين، لكن السلطات اإلرسائيلية 

مل تكلف نفسها عناء الرد.

اإلفراج عن املحامية واملدافعة عن حقوق اإلنسان شريين العيساوي

 شريين العيساوي )يف اليمني(



قطر

انتهاك الضامنات القانونية والحق يف املحاكمة العادلة، ال سيام يف سياق مكافحة اإلرهاب؛• 
تقييد الحق يف حرية الرأي والتعبري؛• 
انتهاك التزامها الدولية مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب، مبا يف ذلك الحظر املطلق   • 

للتعذيب، فضال عن مبدأ عدم اإلعادة القرسية.  

إنشغاالتنا

ترقبوا

• نيسان/أبريل – أيار/مايو 2018: االستعراض الدوري الثالث لقطر من قبل لجنة األمم   	
املتحدة ملناهضة التعذيب؛  

لكورنيش، الدوحة، قطر، )املصدر: ستيالرد / ويكيمديا كومنز(
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يف عام 2017، تأثرت عالقات قطر بشكل كبري مع الدول 
واإلمارات  ومرص  السعودية  قطعت  حيث  املجاورة، 
يف  الدوحة  مع  عالقاتها  والبحرين  املتحدة  العربية 
للجامعات  املزعوم  دعمها  بسبب  حزيران/يونيو   5
تطلق  التي  الدول  فرضت  وجيزة  فرتة  بعد  اإلرهابية. 
عىل نفسها اسم »رباعي مكافحة اإلرهاب« حصارا بريا 
القطريني  املواطنني  وطردت  قطر  عىل  وجويا  وبحريا 
إلعادة  كرشط  مطلبا   13 الرباعي  وقدم  أراضيها.  من 
حولتها  والتي  قطر  مع  الدبلوماسية  العالقات  إقامة 
الحقا إىل ستة »مبادئ« واسعة النطاق شملت إغالق 
قناة الجزيرة وإغالق القاعدة العسكرية الرتكية، وهي 
قابلة  أو  معقولة  »غري  قطر  اعتربتها  التي  الرشوط 
تغيري  إىل  بالسعي  املقاطعة  الدول  واُتهمت  للتنفيذ«، 
النظام. وقد أثر النزاع الدبلومايس عىل آالف العائالت 
الخليج، وأجربت قطر  أنحاء منطقة  واألفراد يف جميع 
التحالفات  يف  النظر  وإعادة  التجارة  طرق  تغيري  عىل 
مجلس  خارج  دول  مع  العالقات  وتوسيع  السياسية، 

التعاون الخليجي مثل تركيا وإيران.

وبينام ال يزال وضع العامل املهاجرين يف قطر متأزما، 
عىل الرغم من إلغاء »نظام الكفالة« يف العام املايض، 
العمل يف  لقانون  بإصالحات شاملة  السلطات  التزمت 
ترشين الثاين/نوفمرب 2017، ووافقت عىل التعاون مع 
منظمة العمل الدولية بشأن مجموعة من اإلصالحات، 
كفرض حد أدىن لألجور والسامح للعامل مبغادرة البلد 
وتغيري الوظائف دون إذن أرباب العمل. وعىل الرغم 
باعتباره  اإلعالن  بهذا  الدولية  الوكاالت  ترحيب  من 
»انفراجا«، إال أن الشكوك الزالت تراود منظامت حقوق 
اإلنسان، التي أشارت إىل غياب اسرتاتيجية فعالة لتنفيذ 

اإلصالحات وإلزام الرشكات بتحمل مسؤولياتها.

للحقوق  عديدة  انتهاكات  البالد  يف  تتواصل  وأخرياً، 
املدنية والسياسية األساسية، وما زال قانون العقوبات 
عىل  الرأي  عن  السلمي  التعبري  و  األمري،  انتقاد  يجرم 
الوطنية  اإلعالم  لوسائل  ميكن  وال  مقيد،  اإلنرتنت 
وعقب  االنتقام.  من  خوفا  بحرية  األخبار  تنقل  أن 
مايو/ يف  الطفل  لجنة حقوق  أجرته  الذي  االستعراض 

أيار، حّث خرباء األمم املتحدة قطر عىل تعديل القوانني 
املتعلقة  تلك  سيام  وال  االتفاقية،  تنتهك  التي  القامئة 
بسن املسؤولية الجنائية - التي تبدأ من سن السابعة 

- والحقيقة أن القارصين الذين تزيد أعامرهم عن 16 
سنة ميكن أن تصدر يف حقهم أحكام قاسية مثل السجن 
عقوبة  وحتى  الشاقة  واألشغال  والجلد  الحياة  مدى 
»الردة«. كام  و  »التجسس«  قبيل  لجرائم من  اإلعدام 
أثارت اللجنة مسألة التمييز يف الحصول عىل الجنسية، 
فالقانون ال مينح املواطنة ألطفال النساء القطريات من 
آباء غري قطريني. والحظت كذلك أن األطفال املولودين 
العامل  وأطفال  املعوقني  واألطفال  الزواج  إطار  خارج 

املهاجرين ال زالوا عرضة للتمييز.

انتهاك الحقوق األساسية يف سياق 
مكافحة اإلرهاب

أصدر أمري قطر، يف يوليو/متوز، مرسوما بتعديل قانون 
مكافحة اإلرهاب لعام 2004، مبا يف ذلك تعريف العمل 
ثنايئ  اتفاق  توقيع  بعد  التعديل  هذا  وأدرج  اإلرهايب. 
بني الحكومة القطرية واألمريكية بشأن »مكافحة متويل 
الذي  الضغط  نتيجة  الخطوة  تلك  وجاءت  اإلرهاب«. 
اإلرهاب«  مكافحة  »رباعي  بـ  يسمى  ما  دول  مارسته 
اتهامها   من  شهر  قبل  قطر  مع  عالقاتها  قطعت  التى 
»بدعم االرهاب«. ويف يونيو/حزيران، أعلنت قطر أيضا 
أنها حاكمت خمسة رجال، اتهمتهم الحكومة األمريكية 

بتمويل اإلرهاب عامي 2015 و 2016.

وشعورا منه بالقلق إزاء خطر انتهاك الحقوق األساسية 
املتحدة  األمم  مقرر  قام  اإلرهاب،  مكافحة  سياق  يف 
 2017 أغسطس/آب   7 يف  الشأن  بهذا  املعني  الخاص 
بتوجيه طلب زيارة لقطر إىل السلطات القطرية، وقد 
الثالث من  الربع  البالد يف  زيارته  األخرية عىل  وافقت 

عام 2018.

يف سبتمرب/أيلول، أحالت الكرامة قضية منصور املنصوري 
الدولة قد  إىل مقرر األمم املتحدة. وكانت قوات أمن 
القطري،  املواطن  هذا  أغسطس/آب،   15 يف  اعتقلت 
املوظف يف وزارة البلدية والبيئة، فيام اعتربت السلطات 
أنه عملية ملكافحة اإلرهاب. يف ذلك اليوم، تم توقيفه 
وهو عىل منت سيارته من قبل قوات األمن التي ألقت 
عليه القبض دون إظهار إذن أو إخطاره بالتهم املوجهة 
مركز  الخارجي يف  العامل  إليه. ظل محتجزا مبعزل عن 
احتجاز بن عمران يف الدوحة مدة شهر ونصف قبل أن 

قطر
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يسمح ألقربائه بزيارته للمرة األوىل يف 1 سبتمرب/أيلول 
2017. ووفقا ألرسته، تم استجوابه حول مكان تواجد 
سوريا،  إىل  سافروا  الذين  القطريني  املواطنني  وأنشطة 

لكن املنصوري نفى أي صلة له بهم.

أطلق رساحه يف 14 ديسمرب/كانون األول دون أي إجراء 
احتجازه.  فرتة  طيلة  مبحام  االتصال  من  وحرم  قانوين. 
نشاطه  بسبب  استهدف  قد  املنصوري  أن  ويعتقد 
السيايس السابق الذي أدى إىل اعتقاله عام 2013. وكان 
قد حاول آنذاك تنظيم مظاهرة أمام السفارة الفرنسية 
مايل.  يف  الفرنيس  العسكري  التدخل  عىل  احتجاجا 
ونتيجة ملامرسة حقه يف حرية التعبري، احتجز املنصوري 
قبل  قانوين  إجراء  أي  دون  شهر  ملدة  تعسفي  بشكل 

اإلفراج عنه.

بجامعة  األستاذ  النعيمي،  الرحمن  عبد  قضية  أن  كام 
الدوحة وأحد مؤسيس الكرامة، منوذج آخر عىل انتهاك 
الحقوق األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب. فقد قامت 
السلطات يف 10 يوليو 2017 باعتقال النعيمي بذريعة 
متويله لإلرهاب، وهي التهمة التي سبق ملحكمة قطر 
قرارا  مايو 2016  منها، وأصدرت يف  برأته  أن  الجنائية 
بإسقاط جميع التهم عنه. مل تقم النيابة باستئناف هذا 
الحكم خالل أجل 30 يوما، وأصبح القرار نهائيا مبوجب 
املادة 276 من قانون اإلجراءات الجنائية إال أن النعيمي 

ال زال محتجزا دون أي سند قانوين.

استمرار انتهاكات اإلجراءات 
القانونية الواجبة والحق يف 

املحاكمة العادلة

لإلجراءات  انتهاكاها   2017 سنة  السلطات  واصلت 
القانونية الواجبة والحق يف املحاكمة العادلة، ال سيام 
املعني  الخاص  املقرر  وكان  الدولة.  أمن  قضايا  يف 
باستقالل القضاة واملحامني قد رددت مخاوف الكرامة 
سنة 2014 عقب زيارتها للبالد،  وانتقد »عدم الحياد 
أعرب عن  للقضاة«. كام  الالئق  والسلوك غري  والتحيز 
العادلة  املحاكمة  ضامنات  انتهاك  مزاعم  إزاء  قلقه 
واحرتام  الناس  حياة  عىل  االنتهاكات  تلك  »عواقب  و 

حقوقهم اإلنسانية«.

انتهاكاها   2017 سنة  السلطات  »واصلت 
يف  والحق  الواجبة  القانونية  لإلجراءات 
أمن  قضايا  يف  سيام  ال  العادلة،  املحاكمة 

الدولة«

محمد  القطري  املواطن  قضية  يف  جليا  ذلك  ويظهر 
مشعاب، الذي اعتقل دون أمر قضايئ يف 17 ديسمرب/

كانون األول 2015  من طرف قوات أمن الدولة، ووضع 
يف الحبس االنفرادي لغاية أغسطس/آب 2016.

وأفادت أرسة مشعاب أنه وضع يف غرفة باردة ومظلمة 
و حرم من النوم خالل الفرتة األوىل من احتجازه.  بل 
آب/أغسطس  لغاية  االنفرادي  الحبس  يف  أودع  إنه 
إذا  التعذيب  إىل  ترقى  التي  املامرسة  وهي   ،2016
تجاوزت أسبوعني، وفقا للمقرر الخاص املعني مبسألة 
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية 

أو الالإنسانية أو املهينة.

شابت محاكمة مشعاب رفقة 17 متهام آخر بـ »متويل 
اإلرهاب« العديد من الخروقات. وبالفعل أحرض مراراً 
انتهاك  يف  اليدين،  مكبل  وهو  املحاكمة  جلسات  إىل 
رأس  الذي  القايض  وكان  الرباءة.  افرتاض  ملبدأ  واضح 
الجلسة من جنسية مرصية، مام يرض باستقالله بالنظر 
إىل أن متديد عقود العمل للقضاة األجانب بيد السلطة 
التنفيذية. وعالوة عىل ذلك، مل تعقد جلسات االستامع 
وبعد  املحكمة.  قاعة  دخول  من  أرسته  منع  وتم  علنا 
أكرث من عامني، مل تصدر املحكمة حكام نهائيا، وال يزال 
مشعاب وبقية املتهمني الـ 17 قيد االحتجاز يف السجن 

املركزي بالدوحة.

رفعت الكرامة يف 17 مارس/آذار 2017، قضية مشعاب 
التابع  التعسفي  باالحتجاز  املعني  العامل  الفريق  إىل 
لألمم املتحدة واملقرر الخاص املعني باستقالل القضاة 
واملحامني واملقرر الخاص املعني مبسألة التعذيب الذين 
عن  فيها  أعربوا  القطرية  السلطات  إىل  رسالة  وجهوا 
قلقهم بشأن انتهاك ضامنات املحاكمة العادلة ومزاعم 
مل  القطرية  السلطات  لكن  للتعذيب.  الضحية  تعرض 
تستجب حتى نهاية عام 2017 لرسالة الخرباء األمميني

قطر
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لجأ املواطن السعودي محمد العتيبي، وهو مدافع 
جمعية  مؤسيس  وأحد  اإلنسان  حقوق  عن  بارز 
مارس/آذار  يف  قطر  إىل  اإلنسان،  لحقوق  االتحاد 
األصيل  بلده  يف  القضايئ  االضطهاد  من  هرباً   2017
التمس  وهناك  السلمي.  نشاطه  عىل  منه  انتقاما 
اللجوء السيايس إىل الرنويج التي منحته وثائق سفر 
تسمح له بتقديم طلبه لدى وصوله. ويف 28  مايو/

الدوحة  زوجته مبطار  مع  العتيبي  كان  وبينام  أيار، 
أوقفته  أوسلو،  إىل  الطائرة  ركوب  يعتزمان  الدويل 
إىل  الحق  وقت  يف  ورحلته  القطرية  األمن  قوات 
اعتقاله. وهو محتجز حاليا يف  تم  السعودية حيث 
مرشوعة«  غري  منظمة  »إنشاء  بتهمة  الدمام  سجن 
وأحيلت  ومؤسساتها«.  الدولة  بسمعة  »اإلرضار  و 
الرياض  يف  املتخصصة  الجنائية  املحكمة  إىل  قضيته 
املحاكمة  لضامنات  املنهجية  بانتهاكاتها  املعروفة 
بذريعة  السلميني  املعارضني  ومالحقة  العادلة 

مكافحة اإلرهاب.

عام 2009  منذ  العتيبي  قضية  الكرامة  تابعت  وقد 
عندما اعتقلته السلطات السعودية ملحاولته املشاركة 
يف مظاهرة سلمية ضد العدوان اإلرسائييل عىل غزة. 
قانونية  إجراءات  ودون  تهمة  دون  العتيبي  احتجز 
قضيته  آنذاك  الكرامة  ورفعت  سنوات.  ثالث  ملدة 
إىل الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي باألمم 
املتحدة الذي أصدر يف 2011 قرارا اعترب فيه احتجاز 
يطلق  مل  القرار،  من  الرغم  وعىل  تعسفيا.  العتيبي 

رساح العتيبي إال يف حزيران/يونيو 2012.

العتيبي  تسليم  من  وخوفا   ،2017 مايو/أيار   5 ويف 
من  العديد  راسل  السعودية،  العربية  اململكة  إىل 
خرباء األمم املتحدة السلطات القطرية ونبهوها إىل 
أنه »يف حالة ترحيله، فإنه سيواجه مخاطر التعذيب 
واملحاكمة  التعسفي  واالحتجاز  القرسي  واالختفاء 

غري العادلة«. غري أن قطر مل ترد عىل مخاطباتهم.

الكرامة  وثقتها  التي  الحاالت  من  العديد  وتوضح 
أن املدافعني عن حقوق اإلنسان وأي شخص ميارس 
التعسفي  لالعتقال  يتعرض  التعبري  حرية  يف  حقه 
والتعذيب واملحاكمة يف السعودية. وبتسليم العتيبي 
اتفاقية  املادة 3 من  إىل سلطات بالده خرقت قطر 
مناهضة التعذيب - التي انضمت إليها يف عام 2000 
- والتي تحظر تسليم أي فرد إىل »دولة أخرى حيث 
توجد أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيكون 

يف خطر التعرض للتعذيب«.

تسليم مدافع عن حقوق اإلنسان للسعودية التي تتابعه بتهمة   
»اإلرهاب«

محمد العتيبي

قطر



 اململكة العربية
السعودية

التعذيب واالحتجاز التعسفي املنهجي، مبا يف ذلك متديد فرتة االحتجاز دون سند قانوين؛• 
تدابري مكافحة اإلرهاب التعسفية واملحاكامت غري العدلة أمام املحكمة الجزائية   • 

املتخصصة التي غالبا ما تنتهي بأحكام اإلعدام؛  
تقييد حرية التعبري واالحتجاز التعسفي للمعارضني السلميني، مبن فيهم املدافعون عن   • 

حقوق اإلنسان؛  
االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان يف اليمن.• 

إنشغاالتنا

ترقبوا

ترشين الثاين/نوفمرب 2018: اإلستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق اإلنسان.  •

ويل العهد األمري محمد بن سلامن بن عبد العزيز آل سعود يشارك يف الجلسة العامة الوزارية ملكافحة داعش، 21 يوليو / متوز 
)Wikimedia Commons / 2016 )املصدر: وزارة الخارجية األمريكية
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السعودية  العربية  اململكة  شهدت   ،2017 العام  يف 
السلطة  عىل  الرصاع  بسبب  هامة  سياسية  تحوالت 
داخل العائلة املالكة. يف حزيران/يونيو عني محمد بن 
للعهد محل محمد بن نايف. كان  سلامن ولياً جديداً 
هذا التعيني قطيعة واضحة مع نظام الحكم القائم عىل 
بني  التوازن  لخلق  الحاكمة  األرسة  أفراد  بني  التداول 
طريق  عن  للحاكم  الرشعية  وإعطاء  فروعها،  مختلف 
السلطة الدينية. مبارشة بعد تنصيبه، رشع ويل العهد 
الجديد يف اتخاذ تدابري جذرية لرتكيز السلطات يف يده 
استعدادا لخالفة والده، وأعاد هيكلة الحكومة واألجهزة 
عىل  القبض  ألقي  الثاين/نوفمرب،  ترشين  ويف  األمنية، 
أفراد  ضمنهم  البارزة  السعودية  الشخصيات  عرشات 
السلطات  أعطت  بالفساد.  اتهموا  املالكة  األرسة  من 
بعض الحريات للنساء، كقيادة السيارة وارتياد املالعب 
البالد  الحقوق املدنية والسياسية يف  الرياضية؛ بيد أن 

تنتهك بصورة منهجية ومل تعرف أي إصالح.

ويف محاولة منه لتنويع االقتصاد الذي تأثر بشدة بسبب 
مشاريع  عن  العهد  ويل  أعلن  النفط،  أسعار  تراجع 
أجندة  وتنفيذ  الخاصة  االستثامرات  لجذب  طموحة 
ما  ورغم   .”2030 السعودية  “رؤية  أسامها  اجتامعية 
أن  إال   ، ترحيب  من  عنها  املعلن  “اإلصالحات”  القته 
زيارة املقرر الخاص املعني مبسألة الفقر املدقع وحقوق 
اإلنسان، فيليب ألستون، إىل السعودية يف كانون الثاين/

يناير ، كشفت عن وجود “مناطق فقرية جدا يف املدن 
الكبرية واملناطق الريفية النائية” بسبب “عدم فاعلية 
واستمرارية نظام الضامن االجتامعي وضعف تنسيقه، 
وعدم قدرته عىل تقديم املساعدات الشاملة ملن هم يف 

أمس الحاجة إليها”.

باإلضافة  السعودية  أعلنت  حزيران/يونيو،  شهر  ويف 
قطع  مفاجئ  بشكل  ومرص  والبحرين  اإلمارات  إىل 
عالقاتها مع قطر بزعم ارتباطها بإيران ودعمها لإلرهاب 
والتدخل يف شؤون الدول املجاورة لها. وفرض تحالف 
هذه الدول بقيادة السعودية حصاراً برياً وجوياً وبحرياً 
عىل  املتواجدين  القطريني  املواطنني  وَطرد  قطر  عىل 
أراضيه، ونرش قامئة باملطالب إلعادة العالقات التجارية 

والدبلوماسية مع قطر.

بلدة  السعودية  السلطات  دمرت  آب/أغسطس،  يف 
بالنفط،  الغنية  الرشقية  منطقة  يف  الواقعة  العوامية 

حيث  نسمة،   30.000 نحو  سكانها  عدد  يبلغ  والتي 
الذي  املنهجي  التمييز  ضد  لالحتجاجات  مركزاً  كانت 
تفرضه الحكومة عىل األقلية الشيعية يف اململكة. ُدّمر 
الحي القديم القائم منذ 400 سنة بالكامل عىل الرغم 
من النداءات املتكررة من خرباء األمم املتحدة واملجتمع 
إىل  الهدم  عمليات  وأدت  العملية.  تلك  لوقف  املدين 
مواجهات عنيفة مع األهايل أسفرت عن مقتل أكرث من 
20 مدنياً، باإلضافة إىل خمسة مسلحني عىل األقل، وفقاً 

لنشطاء سعوديني.

حملتها  السعودية  العربية  اململكة  واصلت  وأخرياً، 
العسكرية عىل اليمن غري آبهة بكل االنتقادات الدولية 
ضد  بخاصة  اإلنسان  لحقوق  املنهجية  النتهاكاتها 
املدنيني. مل يحقق التدخل السعودي يف اليمن إال تقدماً 
من  املدعومة  الحوثيني  قوات  ضد  محدوداً  عسكرياً 
إيران، لكن سنوات الحرب الثالث أدت إىل تفيش مرض 
مواجهة  يف  االنهيار  حافة  عىل  اليمن  وجعل  الكولريا 

واحدة من أسوأ األزمات اإلنسانية يف العامل.

تقييد حرية التعبري لتوطيد 
السلطة

منذ سنوات وحرية الرأي والتعبري مقّيدة يف السعودية، 
غري أنها يف العام 2017 باتت أكرث تقييداً من أي وقت 
أيلول/ شهر  بداية  السعودي  املجتمع  شهد  مىض. 
سبتمرب، حملة قمع غري مسبوقة عىل حرية التعبري، إذ 
جرى اعتقال أكرث من 200 شخصية معروفة من ناشطني 

وعلامء ورجال أعامل وأفراد من العائلة املالكة.

»منذ سنوات وحرية الرأي والتعبري مقّيدة 
يف السعودية، غري أنها يف العام 2017 باتت 

أكرث تقييداً من أي وقت مىض«

األوىل  كانت  مرحلتني،  عىل  االعتقاالت  سلسلة  ُنّفذت 
مع  الختالفهم  إما  أفرادا  استهدفت  أيلول/سبتمرب،  يف 
سياسات ويل العهد أو ألنها مل تظهر والئها علناً يف سياق 
األزمة الخليجية مع قطر. وزعم جهاز رئاسة أمن الدولة 
أن الحملة كانت تهدف إىل حامية املجتمع السعودي 
من  مجموعة  بها  تقوم  التي  التجسس  “أنشطة  من 
العاملني لدى وكاالت أجنبية ضد أمن ومصالح وطريقة 

اململكة العربية السعودية
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االجتامعي  والسلم  وموارده  السعودي  املجتمع  عيش 
للمملكة بهدف إثارة املعارضة وإلحاق الرضر بالنسيج 

املجتمعي “.

بدأت الحملة باعتقال الداعية االسالمي سلامن العودة 
يف التاسع من أيلول/سبتمرب، بسبب تغريدته يف سياق 
التويرت،  عىل  حسابه  يف  الخليجية  الدبلوماسية  األزمة 
الذي وصل عدد املتتبعني له إىل 14 مليون، والتي أعرب 
فيها عن فرحه لالتصال الذي جرى بني أمري قطر وويل 
إىل  قضيته  الكرامة  وأحالت  وقتذاك.  السعودي  العهد 
املقرر الخاص يف األمم املتحدة املعني بتعزيز وحامية 
الحق يف حرية الرأي والتعبري، إىل جانب قضايا كل من 
الله املاليك، واملدافعني  الكاتب والباحث الرشعي عبد 
املدنية  الحقوق  جمعية  أعضاء  اإلنسان  حقوق  عن 
الشبييل  عبدالعزيز  )حسم(  السعودية  يف  والسياسية 

وعيىس الحامد.

االعتقاالت  موجة  طالت  الثاين/نوفمرب،  ترشين  ويف 
الكبار  واألعامل  اإلعالم  رجال  من  كبرياً  عدداً  الثانية 
السعودية  السلطات  بررت  السعوديني.  واألمراء 
االعتقاالت بأنها جزء من حملة ملكافحة الفساد بهدف 
املختلسة. وحسب محمد بن سلامن،  األموال  اسرتداد 
تحقيق  أمام  والعائق  الرئييس  التهديد  الفساد  يشكل 
التقدم االقتصادي السعودي وتنفيذ جدول أعامل رؤية 
قبيل  الحكومة،  أحدثت  كام   .2030 لعام  السعودية 
ساعات عىل انطالق الحملة، لجنة عليا ملكافحة الفساد 

كلفت بقيادة هذه العملية.

ويرى غالبية املحللني السياسيني أن االعتقاالت ما هي 
إال محاولة من ويل العهد السعودي لتحييد مراكز القوة 

املتبقية يف اململكة والتي قد تعيق وصوله إىل العرش.

اململكة العربية السعودية

أعضاء من جمعية الحقوق املدنية والسياسية يف السعودية )حسم(
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انتهاكات الحقوق األساسية 
بذريعة مكافحة اإلرهاب

للقضاء  اإلرهاب  مبكافحة  تذرعها  السعودية  واصلت 
عىل أصوات املعارضة السلمية. وقد اتخذت عدة تدابري 
واملنتقدين  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني  ملحاكمة 
الجزائية  املحكمة  فأنشأت  ولسياساتها،  للحكومة 
املتخصصة يف -2008 وهي هيئة قضائية تختص بقضايا 
املنتظمة  بانتهاكاتها  وُتعرف  الدولة  وأمن  اإلرهاب 
قانون  أول  وأصدرت  العادلة-  املحاكمة  لضامنات 
ملكافحة اإلرهاب يف 2014، يجرم أفعاال تندرج يف حرية 

التعبري.

مبكافحة  تذرعها  السعودية  »واصلت 
املعارضة  أصوات  عىل  للقضاء  اإلرهاب 
السلمية. وقد اتخذت عدة تدابري ملحاكمة 
واملنتقدين  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني 
املحكمة  فأنشأت  ولسياساتها،  للحكومة 

الجزائية املتخصصة«

املعني  الخاص  املقرر  إمرسون،  لنب  السلطات  سامح 
األساسية  والحريات  اإلنسان  حقوق  وحامية  بتعزيز 
فاجأ  السعودية  بزيارة  اإلرهاب،  مكافحة  سياق  يف 
العديد من املراقبني لحالة حقوق اإلنسان يف البالد. زار 
إمرسون السعودية ابتداًء من 30 نيسان/أبريل 2017، 
يف جولة استغرقت أربعة أيام هدفت لتقييم املبادرات 
مكافحة  سياق  يف  املتخذة  الحكومية  والسياسات 
وحامية  تعزيز  يف  وفاعليتها  تأثريها  ومدى  اإلرهاب، 
االحتجاز  ملرافق  زيارة  الجولة  تخلل  اإلنسان.  حقوق 
ولقاءات مع رؤساء وموظفي مؤسسات حكومية وأفراد 
وزودت  إرهابية.  جرائم  بارتكاب  مدانني  أو  متهمني 
املتوافرة  باملعلومات  األمميني  الخرباء  فريق  الكرامة 
لديها ذات صلة بأوجه القصور القانونية والعديد من 
سياق  يف  املرتكبة  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  حاالت 

مكافحة اإلرهاب.

ومن بني القضايا التي أثارها إمرسون يف مالحظاته األولية 
والذي  لإلرهاب،  املقبول  وغري  الفضفاض  التعريف 
يسمح بتجريم االنتقادات السلمية، فضاًل عن مامرسة 
إلكراههم  التحقيق  أثناء  فيهم  املشتبه  ضد  التعذيب 

عىل االعرتاف، وغياب تحقيقات فعالة، وتطبيق عقوبة 
الدولية  للمعايري  متتثل  ال  إجراءات  أعقاب  يف  اإلعدام 

للمحاكمة العادلة.

إزاء  قلقه  عن  األممي  الخبري  أعرب  أخرى،  ناحية  من 
املالحقات القضائية ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان 
واحتجازهم تعسفاً بحجة مكافحة اإلرهاب، وسّلم إىل 
تطلب  والتي  األولوية  ذات  بالقضايا  قامئة  الحكومة 
الفوري عن  باإلفراج  إمرسون  مراجعة عاجلة. وطالب 
السعودي  املدون  إىل  باإلضافة  حسم  جمعية  أعضاء 
عن  واملدافع  الخري  أبو  وليد  واملحامي  بدوي  رائف 

حقوق اإلنسان فاضل املناسف.

العمليات  عىل  أيضاً  الضوء  األممي  الخبري  سّلط  كام 
التي تنفذها السعودية خارج أراضيها يف سياق مكافحة 
اإلرهاب، مبا يف ذلك يف اليمن، حيث تسببت الغارات 
السعودية  بقيادة  التحالف  قوات  تشنها  التي  الجوية 
يف مقتل العديد من املدنيني، ويف سوريا، حيث تدعم 
ضد  القامئة  املعركة  يف  مسلحة  جامعات  السعودية 
تنظيم الدولة اإلسالمية الذي يرتكب هو أيضاً انتهاكات 

جسيمة لحقوق اإلنسان.

اململكة العربية السعودية
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مجلس  اعتمد   ،2017 األول  أكتوبر/ترشين  يف31 
اإلرهاب  جرائم  مكافحة  قانوًن  السعودي  الوزراء 
ومتويله، ليحل محل قانون مكافحة اإلرهاب القمعي 
لعام 2014، ومل يأخذ باالعتبار أيا من التوصيات التي 
بتعزيز  املعني  الخاص  املقرر  إمرسون،  بن  قدمها 
وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف سياق 
أن  والواقع  للبالد.  زيارته  عقب  اإلرهاب،  مكافحة 
القانون الجديد يتضمن أوجه القصور ذاتها املوجودة 
الفضفاض  التعريف  ذلك  يف  مبا  السالف،  القانون  يف 
وعدم  السلمية،  النقد  أعامل  يجرم  الذي  لإلرهاب 
املحاكمة  أصول  بشأن  الدولية  للمعايري  االمتثال 

القانونية الدولية والحق يف املحاكمة العادلة. 

وعىل غرار قانون سنة 2014، يعرف القانون الجديد 
اإلرهاب بعبارات غامضة، وال يعترب استخدام العنف 
أن  والواقع  باإلرهاب.  الفعل  لوصف  رضوريا  أمرا 
غري  األعامل  من  واسعة  مجموعة  يشمل  التعريف 
العام”  بالنظام  “تخل  التي  تلك  بينها  من  العنيفة، 
الدولة  استقرار  “تزعزع  أو  العام”  األمن  “تقوض  أو 
ناحية  من  للخطر”.  الوطنية  وحدتها  وتعرض 
السلمي  التعبري  لتجريم  واضحة  محاولة  ويف  أخرى، 
واملعارض، يعاقب القانون كل من يصف امللك أو ويل 
العهد “بشكل مبارش أو غري مبارش” “بوصف يتهجم 
بالحبس من خمس إىل  العدالة”،  أو  الدين  فيه عىل 
عرش سنوات. وبالتايل، فإن هذا القانون الجديد مُيَكن 
من تجريم األفعال التي تندرج يف سياق حرية الرأي 

والتعبري والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
كذلك، تنتهك عدة أحكام من القانون املعايري الدولية 
العادلة.  املحاكمة  يف  والحق  القانونية  لإلجراءات 
حيث مينح النص سلطات تقديرية كبرية لرئاسة أمن 
يقدم  شامل  أمني  جهاز  وهو  حديثا،  املنشأة  الدولة 
من  كانت  بأمور  وكلف  امللك  إىل  مبارشة  تقاريره 
اختصاص وزارة الداخلية. كام يسمح القانون بفرتات 
طيلة  رسمية  اتهامات  توجيه  دون  طويلة  احتجاز 
املوقوفني مبعزل عن  التحقيق، فضاًل عن حبس  فرتة 

العامل الخارجي. وميكن احتجاز املشتبه فيهم بناء عىل 
 – الخارجي  العامل  العام، مبعزل عن  النائب  قرار من 
محرومني حتى من زيارة محاميهم أو أرسهم – ملدة 
قد تصل إىل ثالثة أشهر، كام أن فرتة االحتجاز قد تصل 

إىل سنة دون املثول أمام سلطة قضائية.

وباملقارنة مع قانون سنة 2014 السابق، يتضمن النص 
الجديد فصاًل جديداً من “العقوبات”، يوسع تطبيق 
حرية  تطال  التي  العقوبات  ويشّدد  اإلعدام  عقوبة 
التعبري والتي ُتعترب “إشادة اإلرهاب”، مبا يف ذلك اآلراء 
التي ُتنرش عرب وسائل اإلعالم أو عرب شبكات التواصل 

االجتامعية.

“مراكز  انتشار  زيادة  عىل  القانون  ينص  وأخرياً، 
أمن  لرئاسة  التابعة  التطرف”،  ملكافحة  املناصحة 
اآلخرون  واملوظفون  األطباء  يقدم  والتي  الدولة، 
حق  يقّيد  الحكم  هذا  مثل  مبارشة.  إليها  تقاريرهم 
يشكلون  والذين  “الخطريين”  بـ  املصنفني  األفراد 
تهديداً إرهابياً، يف التنقل، استناداً إىل قرار إداري غري 
قابل للطعن. أما عملياً فتلجأ السلطات لهذه املراكز 
لتمديد فرتات احتجاز املوقوفني، مبن فيهم املدافعون 
بعد  السلميون،  واملعارضون  اإلنسان  حقوق  عن 

قضائهم عقوباتهم السجنية.

قانون جديد ملكافحة اإلرهاب يعزز قمع الحريات األساسية

اململكة العربية السعودية
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شهد السودان سنة 2017، تطورات مهمة عىل صعيد 
سياسته الخارجية، السّيام يف عالقته مع القوى العاملية 
يناير/كانون  يف  أوباما  إدارة  رفعت  أن  فبعد  الكربى. 
كانت  الذي  االقتصادي  الحصار  مؤقتا   ،2017 الثاين 
تفرضه الواليات املتحدة منذ 20 عاما عىل البالد- مع 
إدارة  قررت  السنوية،  نصف  دورية  ملراجعة  إخضاعه 
األول.  أكتوبر/ترشين  يف  نهائيا  القرار  جعل  ترامب 
القى هذا القرار انتقاد بعض جامعات حقوق اإلنسان 
الذين وجدوا أنه يفتح املجال أمام االستثامر األمرييك 
يف الصناعة البرتوكياموية والنفط السودانية، األمر الذي 
أثار خشيتهم من أن يؤدي القرار إىل خفض الضغوط 
الدبلوماسية واالقتصادية الهادفة لوضع حد النتهاكات 

حقوق اإلنسان يف البالد.

وتوّسع التعاون الدويل السوداين مع القوى العاملية بعد 
السوداين  الرئيس  فقام  الحصار،  رفع  من  وجيزة  فرتة 
ترشين   23 يف  لروسيا  رسمية  زيارة  بأول  البشري  عمر 
من  الرغم  عىل  الزيارة  ومتت   .2017 الثاين/نوفمرب 
إصدار املحكمة الجنائية الدولية مذكريت توقيف بحق 
وجرائم  إبادة جامعية  جرائم  بارتكاب  التهامه  البشري 

ضد اإلنسانية يف دارفور يف العام 2005.

رغم تحسن عالقات السودان مع الخارج يف العام 2017، 
التدهور،  يف  البالد  يف  اإلنسان  حقوق  حالة  استمرت 
وتكوين  التعبري  املفروضة عىل حرية  القيود  وازدادت 
املعارضون  ويعاىن  السلمي.  والتجمع  الجمعيات 
اإلنسان عىل وجه  واملدافعون عن حقوق  السياسيون 
لهم ووقعوا ضحايا  الدولة  تفاقم قمع  الخصوص، من 
االختطاف والتعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة 

واالحتجاز التعسفي.

ويف أيار/مايو 2017، دعا الخبري املستقل لألمم املتحدة 
املعني بحالة حقوق اإلنسان يف السودان السلطات إىل 
حامية  لضامن  كوسيلة  دميقراطية  إصالحات  »إجراء 
وتعزيز حقوق اإلنسان يف البالد«. وأعرب عن قلقه إزاء 
املضايقات التي تتعرض لها الجهات الفاعلة يف املجتمع 
املدين والقيود املفروضة عىل املنظامت غري الحكومية، 
املفروضة  القيود  وزيادة  الصحف  مبراقبة  أيضا  ونّدد 

عىل الصحفيني ملنعهم من التعبري بحرية عن آرائهم.

االعتقاالت الرسية كأداة قمع 
ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان 

واملعارضني السياسيني

األمن  جهاز  أفراد  كان  السابقة،  السنوات  غرار  وعىل 
حقوق  النتهاكات  املرتكبني  أول  الوطني  واملخابرات 
التبليغ عنها يف العام 2017، ال سيام  اإلنسان التي تم 
سياسيني  معارضني  طالت  التي  التعسفية  االعتقاالت 
وطالب ومدافعني عن حقوق اإلنسان. وتعرّض جميع 
خاللها  ذاقوا  طويلة،  لفرتات  الرسي  لالعتقال  الضحايا 
نشاطهم  عىل  منهم  انتقاماً  التعذيب  أنواع  شتى 
السلمي، وكوسيلة النتزاع اعرتافات تجرمهم، وتستخدم 

فيام بعد التهامهم وإدانتهم أمام املحكمة.

أطلق   ،2017 مارس/آذار   13 يف  املثال،  سبيل  فعىل 
إجراء  دون  عبيد  ونورة  الزيك  طه  أحمد  تسنيم  رساح 
قبل  من  اختطافهام  من  شهرين  من  أكرث  بعد  قانوين 
جهاز األمن واملخابرات الوطني. وقد استهدفت املرأتني 
والثانية  محامية  فاألوىل  الحقوقي؛  نشاطهام  بسبب 
كانت تعمل محاسبة يف رشكة هندسية تابعة للحقوقي 

البارز مضوي إبراهيم آدم مضوي.

أفراد  كان  السابقة،  السنوات  غرار  »عىل 
أول  الوطني  واملخابرات  األمن  جهاز 
التي  اإلنسان  حقوق  النتهاكات  املرتكبني 

تم التبليغ عنها يف العام 2017«

من  نصيبهم  السياسيون  املعارضون  نال  كذلك، 
االستهداف والقمع، إذ رفعت الكرامة والتحالف العريب 
واختفاءات  العتقاالت  حاالت  عدة  السودان  أجل  من 
من  نذكر  املتحدة.  األمم  يف  الخاصة  اإلجراءات  إىل 
قياديي  أحد  األمني،  محمد  قضيتي  الحاالت،  تلك  بني 
الحزب الوحدوي النارصي »حشد« وعضو الهيئة العامة 
اعتقل يف كانون  الذي  الوطني،  بتحالف قوى اإلجامع 
ومالك  عابدين  أحمد  عيل  وموىس   ،2017 الثاين/يناير 
املختطفان منذ ست  السياسيان  القادر،  الله عبد  عبد 

سنوات من قبل جهاز األمن واملخابرات الوطني.

جهاز  إليها  يلجأ  التي  الرسي  االعتقال  مامرسة  ترقى 

السودان
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األمن واملخابرات الوطني إىل مستوى االختفاء القرسي، 
الدويل.  القانون  الجرائم مبوجب  يعّد من أخطر  الذي 
الفريق  يجري  أن  املقرر  من  كان   ،2017 العام  ويف 
املتحدة  التابع لألمم  القرسي  باالختفاء  املعني  العامل 
زيارة قطرية يف الفرتة من  20 إىل 29 نوفمرب/ترشين 
تحدد  الزيارة، ومل  أجلت  السلطات  لكن  الثاين 2017. 

حتى اآلن موعداً آخراً لها.

قلقا  تثري  التزال  اإلنسان  انتهاكات حقوق  فإن  وأخرياً، 
كبريا، ال سّيام وأن أفراد جهاز األمن واملخابرات الوطني 
لعام  الوطني  األمن  قانون  مبوجب  بحصانة  يتمتعون 
مامرستهم  أثناء  يرتكبونها  التي  الجرائم  عن   2010
ملهامهم. ومع السامح لجهاز األمن واملخابرات الوطني 
بالعمل دون رقابة قضائية مستقلة، والقيام باعتقاالت 
تعسفية ممنهجة واحتجازات رسية، فقد أضفى القانون 
عىل تلك املامرسات طابعاً رشعياً مؤسساتياً، مام يعرض 
السياسيني  واملعارضني  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني 

للخطر.

املامرسات املمنهجة للتعذيب 
واالحتجاز التعسفي

ويف هذه السنة أيضاً، تواصلت مامرسة التعذيب عىل 
نطاق واسع يف البالد، خاصة وأن السودان مل يصّدق بعد 
عىل اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب. وال وجود 
ألي تعريف للتعذيب يف القانون الجنايئ للبلد، ويقترص 
ويحكم  التعذيب محظور  أن  ذكر  القانوين عىل  النص 
عىل فاعله بالسجن ملدة ثالثة أشهر. من ناحية أخرى، 
يتضمن القانون الجنايئ السوداين عقوبات بدنية – ترقى 
إىل حد التعذيب وسوء املعاملة مبوجب القانون الدويل 
لحقوق اإلنسان – وُيقىض بتلك العقوبات عىل جملة 
كبرية من األفعال، مبا يف ذلك عقوبة الرجم لفعل الزىن 
الجلد  وعقوبة   )146 )املادة  الحدود  جرائم  من  وهو 
عن جرائم أخرى تم تعريفها بشكل فضفاض ال تدخل 
العام«  بالنظام  »اإلخالل  قبيل  من  الحدود  جرائم  يف 
باآلداب  واملخّلة  الفاضحة  »األفعال  أو   )68 )املادة 

العامة« )املادة 152(.

تلجأ أجهزة األمن بشكل منهجي إىل التعذيب وإساءة 
ويبقى  رساً.  الضحايا  احتجاز  أثناء  سيام  ال  املعاملة، 

والصحفيون  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  الفاعلون 
للتعذيب.  عرضة  األكرث  هم  السياسيون  واملعارضون 
ويتعرّض جميع املحتجزين - مبن فيهم األطفال - لخطر 
تلك االنتهاكات واملامرسات. كام يحرم املحتجزون من 
حق تلقي الزيارات، ويعتقلون يف ظروف غري إنسانية. 
كيف  واضحاً  يظهر  الكرامة  وثقتها  التي  الحاالت  ويف 
تواصل السلطات حرمان املحتجزين من الرعاية الطبية 

املناسبة، مام يعرض حياتهم وصحتهم للخطر. 

وقد أصبحت مامرسة االعتقال التعسفي مصدراً للقلق، 
واملعارضني  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني  تطال  ألنها 
وباتت  السلميني؛  الفاعلني  من  وغريهم  السياسيني 
تستخدم كوسيلة لردع املعارضة ومنع االنتقادات. ويف 
األمن  قانون  أن  إىل  اإلشارة  من  بد  ال  الخصوص،  هذا 
الوطني لسنة 2010 ُيدخل مجموعة واسعة من األعامل 
يف نطاق اختصاص جهاز األمن واملخابرات الوطني، منها 
»الحفاظ عىل النسيج االجتامعي وسالمة أفراده من أي 
تهديد داخيل أو خارجي« و »كشف ومراقبة األنشطة 
التخريبية التي متارسها املنظامت والجامعات واألفراد«؛ 
و  السلمية  السياسية  األنشطة  الكثري من  فإن  وبالتايل 
العمل يف مجال حقوق اإلنسان سيندرج عملياً ضمن 
األمن  لجهاز  التقديرية  السلطة  حسب  األعامل  تلك 

واملخابرات الوطني.

مضوي إبراهيم آدم

السودان
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لعام  اإلرهاب  مكافحة  قانون  أن  ذلك،  إىل  أضف 
يتضمنه  التعسفي من خالل ما  يبيح االحتجاز   ،2001
من تعريف فضفاض لإلرهاب، من قبيل إلحاق الرضر 
مبمتلكات الدولة أو »أصولها االسرتاتيجية«، واألهم من 
اإلجرائية  قواعدها  يصيغ  خاصة  محاكم  إنشاء  ذلك، 
بعني  أخذنا  وإذا  العدل.  ووزير  العليا  املحكمة  رئيس 
تلك  تطبقها  التي  القواعد  بإرساء  قام  من  أن  االعتبار 
الذي  األمر   – التنفيذية  السلطة  إىل  ينتمي  املحاكم 
تلك  أن  نجد   – السلطات  بني  الفصل  مبدأ  ينتهك 
البالد.  يف  الجنائية  اإلجراءات  لقانون  تيسء  القواعد 
محاكامت  بإجراء  تسمح  الخصوص،  وجه  عىل  فهي 
غيابية، وتقلص بشكل كبري الوقت املتاح للمدعى عليه 
كام  مرحلتني  من  االستئناف  عملية  وتحّد  لالستئناف، 
هو الشأن يف املحاكم العادية إىل واحدة فقط يف قضايا 
مكافحة اإلرهاب. ويف املامرسة العملية، يحتجز املشتبه 
بهم مبعزل عن العامل الخارجي، وال يتم إبالغهم بالتهم 
دفاعهم  إعداد  من  ويحرمون  إليهم،  املوجهة  واألدلة 

بالشكل املالئم.

الدكتور  اإلنسان  البارز عن حقوق  املدافع  اعتقال  إن 
األمن  جهاز  أعضاء  قبل  من  آدم  إبراهيم  مضوي 
عدا  اإلرهاب،  بتهمة  ومحاكمته  الوطني  واملخابرات 
التهم األخرى، ملثل واضح عن استمرار استخدام قانون 
الوطني  األمن  وقانون   ،2001 لسنة  اإلرهاب  مكافحة 
االنتقادات  ملواجهة  قانونية  كأدوات   2010 لسنة 

السلمية واملعارضة السياسية يف البالد.

السودان
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من  العديد  جانب  إىل   2017 سنة  الكرامة  شاركت 
منظامت حقوق اإلنسان مطالبتها باإلفراج عن اثنني 
من املدافعني عن حقوق اإلنسان املحتجزين تعسفياً: 
اللذين  آدم  إبراهيم  والدكتور مضوي  إدريس  حافظ 
احتجزا طيلة تسعة أشهر انتقاما منهام بسبب عملهام 

يف مجال حقوق اإلنسان.

قام عنارص تابعني لجهاز األمن واملخابرات الوطني يف 
حافظ  بالقبض عىل   ،2016 الثاين  نوفمرب/ترشين   24
النازحني  عن  يدافع  حقوقي  ناشط  الدومة،  إدريس 
داخليا يف السودان، مبنزل أقاربه يف منطقة أم درمان 
واقتادوه قرساً إىل مكان مجهول دون إذن قضايئ. مل 
تفلح املساعي التي قام بها أقاربه لدى السلطات يف 
الحصول عىل معلومات حول مصريه ومكان تواجده. 
وقد تعرض أثناء اعتقاله لشتى أنواع التعذيب مبا يف 

ذلك الصدمات الكهربائية والرضب النتزاع اعرتافاته.
بعد أسابيع قليلة من اعتقال إدريس، اختطف عنارص 
ديسمرب/  7 يف  الوطني  واملخابرات  األمن  جهاز  من 
كانون األول 2016، الدكتور مضوي إبراهيم آدم، بعد 
أن جروه وسائقه قرسا بالقرب من جامعة الخرطوم، 
دون رشح لألسباب أو إبراز مذكرة توقيف، واقتادوهام 
وسوء  للتعذيب  تعرضا  حيث  مجهول  جهة  إىل 
واملخابرات  األمن  جهاز  عنارص  اقتحم  كام  املعاملة. 
بعض  وصادروا  مضوي  الدكتور  منزل  أيضاً  الوطني 
املقتنيات دون إذن قضايئ. ظل الضحية مختفيا لعدة 
أسابيع، ورفضت السلطات تزويد أرسته ومحاميه بأية 
معلومات عن مصريه ومكان تواجده نافية أن يكون 

محتجزاً لديها.

لعائلته  سمح   ،2017 الثاين/يناير  كانون  أواخر  ويف 
بالخرطوم.  املركزي  كوبر  سجن  يف  له  رسيعة  بزيارة 
وأعرب أقاربه عن قلقهم الشديد إزاء حالته الصحية 
التي بدت متدهورة، فكان نقصان وزنه واضحاً بسبب 
التعسفي  احتجازه  احتجاجاً عىل  الطعام  إرضابه عن 
وسوء املعاملة التي تعرض لها. ومل يكتف املسؤولون 
له  الرضورية  األدوية  من  حرمانه  من  اعتقاله  عن 
بسبب مرض القلب الذي يعاين منه من قبل االعتقال، 
بجهاز  ربطه  خالل  من  تعذيبه  يف  ميعنون  كانوا  بل 
بعض  به  أفاد  ما  بحسب  برضبه  واإلمعان  تربيد 

املعتقلني السابقني معه.

ويف 5 يونيو/حزيران، وّجه النائب العام ألمن الدولة 
لكل من حافظ إدريس والدكتور مضوي إبراهيم آدم 
ست تهم هي »نرش تقارير كاذبة«، »إثارة الكراهية 
الطائفية«، »تقويض النظام الدستوري«، »التجسس«، 
»شن الحرب ضد الدولة« و »إدارة منظمة إرهابية«، 
مدى  السجن  عقوبة  تقابلها  األخرية  التهمة  أن  علاًم 

الحياة أو اإلعدام.

ويف 29 أغسطس/آب 2017، صدر عفو رئايس وأطلق 
يومني  وبعد  نفسه،  اليوم  يف  مضوي  الدكتور  رساح 
من  مينع  مل  القرار،  ذلك  لكن  إدريس.  حافظ  تبعه 
املدين،  املجتمع  نشاط  لحيز  السلطة  تقييد  استمرار 
ألعامل  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني  تعرض  وخطر 

انتقامية بسبب نشاطهم السلمي واملرشوع.

االنتقام ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان

السودان
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االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساين الدويل واآلثار الكارثية للنزاع املسلح، وال سيام عىل     •
         السكان املدنيني؛

مامرسة االختفاء القرسي املنهجية والواسعة االنتشار؛  •

إفالت مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية من العقاب.  •

إنشغاالتنا

 Wikimedia / املركز الدويل لألعامل املتعلقة باأللغام يف سوريا )حلب(، 23 ديسمرب )املصدر: وزارة الدفاع يف الفدرالية الروسية
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دخل النزاع السوري عامه السابع يف آذار/مارس، وال زال 
الفظيعة  لالنتهاكات  الرئيسيون  الضحايا  هم  املدنيون 
التقديرات  وتشري  اإلنساين.  والقانون  اإلنسان  لحقوق 
فقدوا  أو  قتلوا  قد  شخص   465.000 من  أكرث  أن  إىل 
ووفقا  ذلك،  عىل  وعالوة   .2011 عام  منذ  سوريا  يف 
خمسة  من  أكرث  هرب  لالجئني،  املتحدة  األمم  لوكالة 
العدائية،  األعامل  بداية  منذ  البالد  من  ماليني شخص 
سعيا للحصول عىل األمان يف لبنان وتركيا واألردن ودول 
أخرى، يف حني أن ما يزيد عن ستة ماليني شخص رشدوا 

داخليا. وإجامال، نزح ما يناهز نصف سكان سوريا.

واصلت جميع أطراف النزاع يف هذا العام، استهدافها 
استخدام  طريق  عن  ذلك  يف  مبا  للمدنيني،  العشوايئ 
األسلحة الكيميائية. ويف 4  نيسان/أبريل، قتل ما يقرب 
من مائة شخص بسبب هجوم قامت به القوات الجوية 
عليها  تسيطر  التي  شيخون  خان  مدينة  يف  السورية 
الكيميائية  األسلحة  حظر  منظمة  وأكدت  املعارضة. 
لغاز  تعرضوا  الضحايا  أن  الحق  وقت  يف   )OPCW(
السارين. وبعد أيام قليلة من الهجوم قصفت الواليات 
الهجوم  ان  ادعت  جوية  قاعدة  األمريكية  املتحدة 
روسيا  واعرتضت  منها.  نّفذ  قد  الكياموية  باألسلحة 
بشكل منهجي طيلة عام 2017، عىل محاوالت مجلس 
لفرض عقوبات عىل  إما  قرارات  الدويل العتامد  األمن 
أو  الكيميائية  لألسلحة  الستخدامها  السورية  الحكومة 
حظر  منظمة  أجرتها  التي  التحقيقات  نطاق  لتوسيع 

األسلحة الكيميائية.

ويف أعقاب املحادثات التي أجريت يف أستانا بكازاخستان 
وإيران  وتركيا  روسيا  وقعت   ،2017 سبتمرب/أيلول  يف 
اتفاقا عىل إقامة أربع مناطق آمنة “لخفض التصعيد” 
تهدف إىل وقف األعامل القتالية بني القوات الحكومية 
الرشقية  الغوطة  يف  املسلحة  املعارضة  وجامعات 
محافظات  من  أجزاء  بعض  وكذلك  دمشق،  ضواحي 
الرغم  وعىل  وحامة.  وحلب  والالذقية  وحمص  إدلب 
من هذا االتفاق، رفضت الحكومة السورية رفع الحصار 
املتواصل منذ خمس سنوات عىل الغوطة الرشقية، مام 
أدى إىل كارثة إنسانية لـ 400,000 مدين، ميثلون قرابة 
٪95 من مجموع السكان املحارصين يف البالد محرومني 
ترشين  يف  الطبية.   والرعاية  الغذاء  إىل  الوصول  من 
للحكومة  العسكرية  األعامل  تصاعدت  الثاين/نوفمرب، 
السورية والقوات الروسية التي قامت بعمليات قصف 

ورضبات جوية مكثفة. 

البالد، طردت قوات سوريا  وعىل الجانب الرشقي من 
الدميقراطية، وهي تحالف يغلب عليها الطابع الكردي 
وتدعمه الواليات املتحدة، تنظيم الدولة اإلسالمية من 
معاقلها يف الرقة. وأسفر الهجوم عن وقوع عدد كبري من 
القتىل يف صفوف املدنيني الذين منعهم تنظيم داعش 
من الفرار من املنطقة.  ويف آب/أغسطس وحده، قتل 
أكرث من مائة شخص نتيجة الغارات الجوية والهجامت 

األرضية.

وعىل الرغم من املحاوالت العديدة طيلة السنة للتوصل 
كانون  ويف  راكدة.  السالم  عملية  ظّلت  سيايس،  لحل 
محادثات  من  الثامنة  الجولة  انتهت  األول/ديسمرب، 
السالم بني النظام السوري واملعارضة يف جنيف. ورّكزت 
الزمني  والجدول  املسار  الحكم،  إدارة  عىل  املحادثات 
كلها  انتخابات،  وإجراء  جديد  دستور  صياغة  لعملية 
كأساس لعملية سورية يقودها السوريون إلنهاء الرصاع 
متشيا مع قرار مجلس األمن رقم 2254 لعام 2015. بيد 
ميستورا وصف  دي  ستيفان  املتحدة  األمم  وسيط  أن 
ذلك عىل أنه “فرصة مهدورة” حيث مل تجر مفاوضات 

حقيقية.

االنتهاكات الجسيمة للقانون 
الدويل

اإلنسان  لحقوق  الدويل  القانون  ظل   ،2017 عام  ويف 
والقانون اإلنساين الدويل ينتهك بشكل صارخ يف سوريا. 
سبتمرب/أيلول،   6 يف  نرش  الذي  األخري  تقريرها  ويف 
خلصت لجنة التحقيق الدولية املستقلة التابعة لألمم 
ارتكاب  »تواصل  النزاع  أطراف  جميع  أن  إىل  املتحدة 
جرائم ال ميكن تصورها ضد املدنيني يف ميدان املعركة 
ذلك  مبا يف  الدويل،  للقانون  انتهاك صارخ  يف  وخارجه 
املدنيني،  املتعمدة ضد  والهجامت  النزوح  اإلكراه عىل 

واستخدام األسلحة الكياموية«.

» خلصت لجنة التحقيق الدولية املستقلة 
التابعة لألمم املتحدة إىل أن جميع أطراف 
ميكن  ال  جرائم  ارتكاب  »تواصل  النزاع 
املعركة  ميدان  يف  املدنيني  ضد  تصورها 
وخارجه يف انتهاك صارخ للقانون الدويل«

سوريا
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ويف الواقع، قامت القوات الحكومية بعمليات عسكرية 
التي يسيطر عليها  املناطق  غري متناسبة وعشوائية يف 
مناطق  يف  عشوائية  هجامت  شنت  حيث  املتمردون. 
أسلحة  استخدام  خالل  من  سيام  ال  بالسكان،  مكتظة 
غري مرشوعة مثل الرباميل املتفجرة والذخائر العنقودية 

واألسلحة الكيميائية، ما تسبب بوفاة آالف األشخاص.
من  شخصا،   90 من  أكرث  قتل  أبريل/نيسان،   4 ويف 
بينهم أطفال، جراء غاز السارين أثناء غارة جوية شنتها 
القوات السورية عىل خان شيخون يف محافظة إدلب. 
وقد اتصل أقارب 12 من هؤالء األفراد بالكرامة ومنظمة 
قضيتهم  بدورهام  قدمتا  اللتني  اإلنسان،  حامة حقوق 
إىل املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بحاالت اإلعدام 
خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا وإىل 
لجنة التحقيق الدولية املستقلة التابعة لألمم املتحدة.

عالوة عىل ذلك، تناول تقرير اللجنة انتهاكات حقوق 
اإلنسان التي ارتكبتها الجامعات املسلحة غري الحكومية 

املتورطة يف العنف الطائفي.

اتُّهمت القوات الجوية الروسية واألمريكية بعدم اتخاذ 
واألهداف  املدنيني  لحامية  املمكنة  االحتياطات  كافة 
وخلفت  املسلحة.  للجامعات  مهاجمتها  عند  املدنية 
آالف  الخصوص  وجه  عىل  الروسية  الجوية  الرضبات 
هذه  مثل  تشكل  وقد  املدنيني؛  صفوف  يف  القتىل 
الهجامت العشوائية التي تنفذها مختلف أطراف النزاع 

الدولية عىل السكان املدنيني جرائم حرب.

وأخريا، استنكرت اللجنة اتفاقات اإلجالء التي نتج عنها 
مكاسب  لتحقيق  املدنيني  للسكان  القرسي  الترشيد 
القوات  بني  املحلية  الهدنات  من  عدد  وأدى  سياسية. 
ما  ذلك  مبا يف  املسلحة،  والجامعات  للحكومة  املوالية 
أطلق عليه »اتفاق املدن األربعة«، إىل الترشيد القرسي 
جرمية  املامرسة  تلك  اعتبار  وميكن  املدنيني.  آلالف 
أنه ال  الدويل عىل  القانون اإلنساين  حرب، حيث ينص 
يجوز ألطراف النزاع املسلح غري الدويل أن تأمر بتهجري 

السكان املدنيني ألسباب تتعلق بالنزاع.

مطلقا   2011 عام  منذ  السورية  السلطات  تتعاون  مل 
مع اللجنة. ويف 16  مارس/آذار، عندما اعتمد مجلس 
يف  الشامل  الدوري  االستعراض  نتائج  اإلنسان  حقوق 
من  الكبري  العدد  بوضوح  السلطات  رفضت  سوريا، 
لجنة  مع  الكامل  التعاون  إىل  تدعو  التي  التوصيات 

التحقيق الدولية املستقلة التابعة لألمم املتحدة.

االختفاء القرسي كسالح حريب

سوريا،  يف  واسع  نطاق  عىل  القرسي  االختفاء  ينترش 
اآلالف  طالت عرشات  التي  املامرسة،  هذه  وتستخدم 
الخلفيات،  جميع  من  واألطفال  والنساء  الرجال  من 
السورية  السلطات  أعربت  السكان.  لرتهيب  كأداة 
عقب اعتامد مجلس حقوق اإلنسان نتائج االستعراض 
عن  مارس/آذار،   16 يف  سوريا  يف  الشامل  الدوري 
الدولية لحامية  االتفاقية  للتصديق عىل  »استعدادها« 
رفضت  لكنها  القرسي،  االختفاء  من  األشخاص  جميع 
جميع التوصيات الرامية إىل وقف هذه املامرسة عىل 
اعتبار أن »ال أساس لها من الصحة«. حتى أنها زعمت 
أن أماكن احتجاز املعتقلني لديها قانونية وتدأب دامئاً 

عىل اإلفصاح عن التهم املوجهة إليهم.

»ينترش االختفاء القرسي عىل نطاق واسع 
التي  املامرسة،  هذه  وتستخدم  سوريا،  يف 
طالت عرشات اآلالف من الرجال والنساء 
كأداة  الخلفيات،  جميع  من  واألطفال 

لرتهيب السكان«

منظامت  جانب  إىل  الكرامة،  قدمت   ،2017 عام  ويف 
من املجتمع املدين مبا يف ذلك حامة حقوق اإلنسان و 
أورمنو للعدالة وحقوق اإلنسان، حاالت اختفاء قرسي 
عديدة إىل فريق األمم املتحدة العامل املعني بحاالت 
االختفاء القرسي أو غري الطوعي. واعتبارا من أيار/مايو 
عىل  يتوجب  ممن  ضحية   218 حاالت  كانت   ،2017
السلطات توضيح مصريها ال تزال عالقة أمام الجمعية. 
لكن هذا ليس سوى غيض من فيض عرشات اآلالف من 

حاالت االختفاء القرسي يف البالد.

من بني حاالت االختفاء القرسي تلك، نذكر حاالت ربا 
بكار وطفليها؛ أحمد البالغ من العمر 11 عاما، ومرام 
 ،2013 متوز/يوليو  ففي  سنوات.   9 العمر  من  البالغة 
خرج الثالثة من حمص، حيث كانوا يعيشون يف مخيم 
تسيطر  التي  جريود  منطقة  إىل  متوجهني  للنازحني، 
مبناسبة  أطفالها  ووالد  زوجها  لزيارة  املعارضة  عليها 
تفتيش،  نقطة  عند  السائق  وتوقف  رمضان.  شهر 

سوريا
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واتصل بزوج ربا ليخربه بأن زوجته وأطفاله وصلوا إىل 
وجهتهم. وخوفا من أن يكون ذلك فخا، طلب التحدث 
إىل زوجته مبارشة، ولكن عندما سلم السائق الهاتف إىل 
زوجته، رفضت التحدث معه من أجل حاميته، مام أكد 
الحكومية،  القوات  اعتقالها مبعية أطفالها من قبل  له 

كام اختفى السائق يف ذلك اليوم.

التواصل  بكار من  السيد  يتمكن  الحني مل   ومنذ ذلك 
مع زوجته وأطفاله. وعلم أن زوجته احتجزت يف فرع 
أم  وتقدمت  العسكرية.  للمخابرات  التابع  التحقيق 
السيدة بكار بشكوى إىل الرشطة العسكرية يف القابون 
العودة  الضباط  منها  وطلب   ،2014 يونيو/حزيران  يف 
كل شهر، األمر الذي دأبت عىل القيام به إىل أن منعتها 
محاوالتها  ورغم  بالرحلة.  القيام  من  العليلة  صحتها 
املتكررة، مل تزود قط بأية معلومات تتعلق مبصري ابنتها 

وأحفادها.

ضد  انتقامي  كإجراء  أيضا  القرسي  االختفاء  يستخدم 
النمر، رئيس  بالنسبة لجميل  الحال  املنشقني، كام هو 
املخابرات العامة السابق يف محافظة إدلب، الذي اعتقل 
إطالق  أوامر  عصيان  بسبب   2011 يونيو/حزيران  يف 
الرصاص الحي عىل املتظاهرين السلميني. بعد أسبوع 
من انشقاقه اتهم الجيش واملخابرات العسكرية جميل 
بـ »الخيانة« ونقلوه إىل سجن صيدنايا العسكري. ويف 
السجن،  يف  زوجته  زارته   ،2012 األول  ديسمرب/كانون 
ولكن عندما عادت يف وقت الحق، قيل لها إن زوجها 
مل يعد محتجزا هناك وامتنعوا عن تقديم أية معلومات 

عن مصريه ومكان وجوده.

سوريا
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يف 1 أغسطس/آب أكدت نورا غازي الصفدي، زوجة 
باسل خرطبيل صفدي، يف بيان لها أن زوجها، البالغ 
حينها 34 عاما، قد أُعدم رسا بعد اختفائه من سجن 

عدرا يف ترشين األول/أكتوبر 2015.

تأسيس  يف  املولد  الفلسطيني  خرطبيل  باسل  شارك 
أو”معمل  للشباب  تقني  فضاء  وهو  أييك،  موقع 
االحتجاجات  إندالع  إبان  به  العمل  بدأ  قرصنة”، 
 .2011 العام  يف  األسد  بشار  نظام  ضد  الجامهريية 
كام كان داعاًم كبرياً الستخدام التكنولوجيا يف تعزيز 
املعرفة  بناء  خالل  من  واملجاين  املفتوح  اإلنرتنت 
التواصل  وسائل  عىل  واالنفتاح  الرقمية  األمية  ملحو 
االجتامعي واألدوات املفتوحة املصدر يف جميع أنحاء 
العامل العريب. واعرتافا بعمله، اختارته مجلة “فورين 
بولييس” ضمن أفضل 100 مفكر عاملي لعام 2012، 
كام حصل عىل جائزة مؤرش الرقابة للحرية الرقمية 

لعام 2013.

اعتقل أفراد املخابرات العسكرية باسل يف 15 مارس/
آذار 2012، بينام كان يغادر مقر عمله يف حي املزة يف 
دمشق، ثم نقلوه إىل مكان مجهول. بعد تسعة أشهر 
من االحتجاز يف الرس، اتهمه املدعي العام العسكري 
املادتني  بـ “التجسس لصالح دولة معادية” مبوجب 
وأحال  السوري،  الجنايئ  القانون  من   274 و   272
أبريل/نيسان  يف  و  عسكرية.  محكمة  إىل  القضية 
فريق  تبنى  الكرامة،  من  طلب  عىل  وبناء   ،2015
التعسفي  باالحتجاز  املعني  العامل  املتحدة  األمم 
قرارا اعترب احتجازه “تعسفيا” ودعا إىل اإلفراج عنه 
فورا. لكن السلطات السورية مل تنفذ توصيات األمم 

املتحدة، وظل خرطبيل محتجزا يف سجن عدرا.

يف 3 أكتوبر/ترشين األول 2015، وبينام كان ينتظر 
واختفى  عدرا،  سجن  من  خرطبيل  نقل  محاكمته، 
اسمه من السجالت الرسمية. وطلبت الكرامة، خوفا 
املتحدة  األمم  لفريق  العاجل  التدخل  سالمته،  عىل 
بدوره  دعا  الذي  القرسي،  باالختفاء  املعني  العامل 

وجوده،  مكان  عن  الكشف  إىل  السورية  السلطات 
لكنها مل تستجب أبدا لهذا النداء. 

وعىل الرغم من الضغوط الدولية، ال سيام من خالل 
السورية  السلطات  أعدمت   ،#FreeBassel حملة  
خرطبيل بعد فرتة وجيزة من نقله من سجن عدرا. 
وحتى اآلن مل تؤكد السلطات السورية وفاته ومل تعد 

جثامنه أوتقدم شهادة وفاة ألرسته.

تحت املجهر: حرية التعبري؛ إعدام الناشط باسل خرطبيل بعد 
اختفائه منذ 2015

باسل خرطبيل

سوريا



تونس

• آذار/مارس 2018: عرض تقرير املقرر الخاص املعني بتعزيز وحامية حقوق اإلنسان   	
والحريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب حول زيارته إىل تونس عىل مجلس حقوق    

اإلنسان.  

ترقبوا

انشغاالتنا

انتهاك الحقوق األساسية والضامنات اإلجرائية مبوجب ترشيعات مكافحة اإلرهاب   • 
واملرسوم الرئايس املتعلق بحالة الطوارئ؛  

مامرسة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛• 
القيود غري املربرة عىل الحق يف حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات يف ظل حالة   • 

الطوارئ.  

)Wikimedia Commons /املباين الحكومية يف تونس )املصدر: أمي كيوس
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الطوارئ  بحالة  العمل   ،2017 سنة  تونس،  واصلت 
الثاين  نوفمرب/ترشين   24 يف  التنفيذ  حيز  دخلت  التي 
2015 بعد هجوم عىل قوات األمن الرئاسية متحججة 
تجديد  لها.  التصدي  ورضورة  اإلرهابية  بالتهديدات 
تدفع  مسألة  أشهر  ثالثة  كل  الطوارئ  بقانون  العمل 
قبيل  من  مامرسات  وأن  السيام  بالقلق،  الشعور  عىل 
من  العنف  واستخدام  والتعذيب  التعسفي  االعتقال 
قبل الرشطة طفت عىل السطح مجددا منذ فرض العمل 
فعالة  إصالحات  غياب  بسبب  ذلك  تيرس  وقد  بها.  
للرشطة والنظام القضايئ، وتدخل السلطة التنفيذية يف 

صالحياتها منذ ثورة 2011.

قرر  العام  الضغط  وأمام  / سبتمرب 2017،  أيلول   6 يف 
نداء  لحزب  املنتمي  شاهد،  يوسف  الوزراء  رئيس 
بينهم  من  وزيرا   13 وتغيري  حكومته،  تجديد  تونس، 
وزير الداخلية والدفاع. ووصف رئيس الوزراء الحكومة 
الجديدة بأنها »حكومة حرب«، وأنها ستواصل »مكافحة 

اإلرهاب والفساد والبطالة وعدم املساواة اإلقليمية«.

»تجديد العمل بقانون الطوارئ كل ثالثة 
بالقلق،  الشعور  عىل  تدفع  مسألة  أشهر 
االعتقال  قبيل  من  مامرسات  وأن  السيام 
التعسفي والتعذيب واستخدام العنف من 
مجددا  السطح  عىل  طفت  الرشطة  قبل 

منذ فرض العمل بها«

عدة  لتفريق  العنيفة  التدخالت  أدت  اآلن  نفس  وقي 
مظاهرات واالعتقاالت التي نفذت يف نهاية عام 2017 
حرية  عىل  املفروضة  القيود  عىل  الضوء  تسليط  إىل 
تطبيق  نتيجة  القيود  هذه  وجاءت  السلمي.  التجمع 
الداخلية  لوزارة  يسمح  الذي  الطوارئ  حالة  مرسوم 
بتقييد الحق يف حرية الحركة، وتعليق جميع اإلرضابات 
واملظاهرات، وحظر وتفريق جميع التجمعات السلمية 

التي تعترب تهديدا للنظام العام.

انتهاك حقوق اإلنسان يف سياق 
حالة الطوارئ ومكافحة اإلرهاب

القيود غري  استمرار  إىل  املتواصلة  الطوارئ  أدت حالة 
سيام  وال  األساسية،  والحريات  الحقوق  عىل  املربرة 

إىل  الطوارئ  حالة  تستند  اإلرهاب.  مكافحة  سياق  يف 
 1978 يناير   26 بتاريخ   78-50 رقم  الرئايس  املرسوم 
الذي منح يف املادة 5 لوزير الداخلية صالحيات »وضع 
أي شخص يعترب نشاطه خطريا عىل النظام العام تحت 
اإلقامة الجربية«. لكن هذا القانون املوروث عن النظام 
الجهاز  قرارات  مراجعة  وجوب  عىل  ينص  مل  السابق 

التنفيذي من طرف سلطة قضائية مستقلة.

إىل  يناير   30 من  الفرتة  لتونس يف  زيارته  نهاية  عقب 
الخاص  املقرر  إمرسون،  بن  أصدر   ،2017 فرباير   3
اإلنسان  وحامية حقوق  بتعزيز  املعني  املتحدة  لألمم 
اإلرهاب،  مكافحة  سياق  يف  األساسية  والحريات 

استنتاجاته األولية.

أثنى خبري األمم املتحدة عىل التطورات اإليجابية وأشار 
مكافحة  يف  السلطات  تواجهها  التي  التحديات  إىل 
اإلرهاب، إال أنه أعرب عن قلقه بشأن فرتات االحتجاز 
الطويلة السابقة للمحاكمة، والعمل باألوامر التنفيذية 
التنقل وفرض تدابري اإلقامة الجربية من  لتقييد حرية 
طرف الجهاز التنفيذي دون مراقبة قضائية. كام تطرق 
عن  فضال  والتعذيب،  املعاملة  سوء  بشأن  مزاعم  إىل 

استخدام ترشيعات مكافحة اإلرهاب ضد الصحفيني.

وأفاد املقرر الخاص بأنه علم بالتحقيقات واملالحقات 
القضائية الجارية ضد أكرث من 1.500 متهم باإلرهاب، 
املائة منهم فقط صدرت يف حقهم  أن 10 يف  يف حني 
العظمى من  الغالبية  أن  والنتيجة  زيارته،  أحكام حني 
الحبس  رهن  إرهابية وضعوا  أعامل  بارتكاب  املتهمني 
إىل  السلطات  الخبري  ودعا  طويلة.  لفرتات  االحتياطي 
ترسيع اإلجراءات القضائية عن طريق تزويد السلطات 

القضائية باملوارد املالية والبرشية الكافية.

ونبه املقرر الخاص أيضا إىل أن حوايل 150 شخصا كانوا 
أثناء زيارته موضوعني قيد اإلقامة الجربية مبوجب املادة 
5 من املرسوم الرئايس رقم 78-50، وأوىص بتعديل هذا 
التنفيذية  األوامر  القضائية عىل  املراقبة  وإدراج  النص 

لوزارة الداخلية.

خالل االستعراض الدوري الشامل الثالث لتونس الذي 
أثارت الدول األعضاء يف  أيار 2017،  عقد يف 2 مايو / 
األمم املتحدة أمام مجلس حقوق اإلنسان مسألة انتهاك 

تونس
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حالة  تدابري  إىل  اللجوء  عن  الناجمة  اإلنسان  حقوق 
السادسة  الدورة  الطوارئ ومكافحة اإلرهاب. و خالل 
املنعقدة  اإلنسان،  بحقوق  املعنية  للجنة  والثالثون 
التونسية  السلطات  أعلنت   ،2017 أيلول   / سبتمرب  يف 
أنها قبلت بـ 182 توصية من أصل 248 قدمتها الدول 
األعضاء، منها املتعلقة بـ »ضامن احرتام حقوق اإلنسان 
يف سياق مكافحة اإلرهاب، وخصوصا الحق يف محاكمة 

عادلة ومراعاة اإلجراءات القانونية الواجبة«.

استمرار مامرسة التعذيب وسوء 
املعاملة والظروف الالإنسانية 

لالحتجاز

ومن بواعث القلق يف تونس مامرسة التعذيب واملعاملة 
الالإنسانية واملهينة يف االحتجاز. فالتعذيب ميارس عىل 
مكافحة  سياق  يف   - حرصيا  وليس   - الخصوص  وجه 
بعد  تستعمل  التي  الضحايا  اعرتافات  النتزاع  اإلرهاب 
ادعاءات  من  الرغم  وعىل  املحكمة.  أمام  كدليل  ذلك 
يصدر  مل  املحاكم،  أمام  الضحايا  أثارها  التي  التعذيب 
القرسية،  االعرتافات  تلك  يستبعد  قرار  أي  اآلن  حتى 
مام يرتك العديد من األفراد محتجزين تعسفا يف أعقاب 

محاكامت غري عادلة.

حقوق  وحامية  بتعزيز  املعني  الخاص  املقرر  ودعا 
اإلنسان والحريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، 
أثناء زيارته لتونس، السلطات إىل إيالء مزيد من االهتامم 
عن  وأعرب  املعاملة،  وسوء  التعذيب  واستئصال  ملنع 
قلقه إزاء غياب تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة يف 
وأوىص  املحتجزون.  بها  يبلغ  التي  التعذيب  ادعاءات 
الجنائية  اإلجراءات  قانون  بإصالح  أيضا  األممي  الخبري 
والتعذيب  الخارجي  العامل  عن  مبعزل  االحتجاز  لحظر 
يف  فيهم  املشتبه  جميع  حق  وضامن  املعاملة  وسوء 
االستعانة مبحام منذ لحظة القبض عليهم. وأوىص كذلك 
برتكيب كامريات فيديو يف مرافق االحتجاز واالستجواب.

وخالل االستعراض الدوري الشامل لتونس يف أيار / مايو 
اتخاذ  إىل  التونسية  السلطات  2017، دعت عدة دول 
التدابري الالزمة ملنع التعذيب وسوء املعاملة، وال سيام 
التعذيب  مزاعم  يف  منتظمة  بصورة  التحقيق  ضامن 

استقالل  تعزيز  عن  فضال  للمساءلة،  الجناة  وإخضاع 
الوفد  وسلط  التعذيب.  من  للوقاية  الوطنية  اآللية 
التعذيب  شكاوى  عدد  انخفاض  عىل  الضوء  التونيس 
التي تراجعت من حوايل 492 قضية يف عام 2013 إىل 
200 قضية سنة 2016. غري أن ممثيل الدول نبهوا إىل 
الـ 200 شكوى املذكورة مل يحل منها  إىل املحاكم  أن 
سوى 53، وأن نتائج هذه اإلحاالت مل يتم اإلفصاح عنها.

وباإلضافة إىل ذلك ال تزال ظروف االحتجاز يف سجون 
البالد صعبة للغاية.  وبالفعل اعتربت لجنة األمم املتحدة 
ملناهضة التعذيب، سنة 2016، أن هذه الظروف ترقى 
إنسانية واملهينة. كام أعرب  القاسية والال  املعاملة  إىل 
اإلنسان  حقوق  وحامية  بتعزيز  املعني  الخاص  املقرر 
عقب  اإلرهاب  مكافحة  سياق  يف  األساسية  والحريات 
التي  السجنية  الظروف  إزاء  قلقه  عن  لتونس  زيارته 
شهدها، والتي ال متتثل للمعايري الدنيا الدولية، وال سيام 

يف سجن املرناقية.

وشدد الخبري األممي عىل أن سجن املرناقية يعاين من 
االكتظاظ، حيث يحرش السجناء يف عنابر نوم مشرتكة 
ال تتوفر عىل مساحة كافية وال يدخلها النور الطبيعي، 
عىل  وعالوة  الكافية.  غري  الصحية  املرافق  عن  فضال 
ذلك، أكد الخبري األممي أن وضع املحتجزين املتهمني 
باإلرهاب يف الحبس مبعزل عن العامل الخارجي لفرتات 

طويلة قد يرقى إىل املعاملة الال إنسانية واملهينة.

التعذيب  مناهضة  لجنة  متابعة  سياق  ويف  وأخريا، 
تقريرا  الكرامة  أعدت   ،2016 عام  تونس  الستعراض 
لتقييم التنفيذ الفعيل للتوصيات التي سبق أن أصدرتها 
املتخذة  التدابري  ذلك  يف  مبا  التعذيب،  مناهضة  لجنة 
مبعزل  االحتجاز  مامرسة  و  السجون  اكتظاظ  ملعالجة 
عن العامل الخارجي. وأشارت الكرامة يف تقريرها إىل أن 
السلطات مل تعالج هذه القضايا وأبرزت أوجه القصور 
املعاملة،  وسوء  التعذيب  ملنع  واملامرسة  القانون  يف 

وغياب التحقيقات ومساءلة الجناة.

كام أثارت الكرامة أيضا يف تقرير املتابعة قضية املحامية 
نجاة العبيدي التي حكم عليها يف 11 مايو / أيار 2017 
مع  أشهر  ستة  بالسجن  االبتدائية  املحكمة  قبل  من 
متثل  لعبيدي  وكانت  »التشهري«.  بتهمة  التنفيذ  وقف 
ضحايا التعذيب يف قضية »براكة الساحل«، التي يتابع 

تونس
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فيها أمام محكمة عسكرية املتورطون يف تعذيب 244 
عسكريا اتهموا بالتحضري ملحاولة انقالبية يف عام 1991. 
وأدانت هذه املحامية العديد من املخالفات التي منعت 
الضحايا من حقهم يف انتصاف فعيل. وندد العديد من 
املحامني التونسيني بالحكم عىل العبيدي واعتربوه عمال 

انتقاميا بسبب انتقاداتها العلنية.

الحقوق  احرتام  يف  كبري  تقدم  إىل   2011 ثورة  أدت 
وتكوين  السلمي  التجمع  حرية  مثل  األساسية 
فرضت  املتواصلة  الطوارئ  حالة  لكن  الجمعيات، 
قيودا ال مربر لها عىل هذه الحقوق من قبل السلطة 

التنفيذية بحجة الحفاظ عىل النظام العام واألمن. 

بقانون  أوال  الجمعيات  تكوين  يف  الحق  تعزيز  ثم 
إعالنيا  نظاما  أنشأ  الذي   2011 لعام  الجمعيات 
للتسجيل. لكن ومنذ الهجامت اإلرهابية لعام 2014، 
من  أكرث  بتعليق  أوامر  التنفيذية  السلطة  أصدرت 
منظامت  مع  عالقتها  يف  »لالشتباه«  جمعية   150
 2011 عام  لقانون  انتهاكا  يشكل  ما  وهو  إرهابية، 
القضائية.  للسلطة  السلطة حرصيا  مينح هذه  الذي 
قبل  املدين  املجتمع  منظامت  من  العديد  أوصت 
األهلية  بإعادة  لتونس  الشامل  الدوري  االستعراض 
فورا للمنظامت غري الحكومية التي تم تعليقها من 

قبل السلطة التنفيذية. 

الحق  مشددة عىل  قيود  فرضت  ذلك،  وعالوة عىل 
نظمت  وقد   .2017 عام  السلمي  التجمع  حرية  يف 
عدة مظاهرات يف جميع أنحاء البالد تدعو إىل احرتام 
نحو  عىل  الرثوة  توزيع  وإعادة  األساسية  الحريات 
أفضل يف املناطق األكرث فقرا ، لكن تم تفريق بعضها 
بعنف، يف انتهاك للمعايري الدولية املعمول بها. ويف 
ترشين األول/ أكتوبر 2017، أصدر حاكم والية سليانة 
أمرا بحظر جميع التجمعات العامة يف املنطقة التي 

مل تحصل عىل إذن مسبق من اإلدارة املحلية.

املتناسب  غري  االستخدام  مامرسة  تكريس  يتم 
من  العديد  خالل  من  املظاهرات  لتفريق  للقوة 
وزارة  تحظى  السابق.  النظام  من  املوروثة  القوانني 

عام  يف  الصادر  الرئايس  املرسوم  مبوجب  الداخلية، 
ملنع  الطوارئ، بصالحيات واسعة  بشأن حالة   1978
جميع اإلرضابات واملظاهرات وحظر وتفريق جميع 
التجمعات التي تعترب »تهديدا« للنظام العام، وإصدار 
أمر بإلقاء القبض عىل أي شخص يعترب نشاطه تهديدا 
لألمن والنظام العامني. وال تزال السلطات ترجع لهذا 
الترشيع البايل، الذي يديم استخدام التدابري التقييدية 
ملنع التجمعات السلمية دون رقابة قضائية فعالة وال 

تقييم سابق لتناسبها ورضورتها.

لعام 1969  القانون رقم 4  فإن  وباإلضافة إىل ذلك، 
األساسية  باملبادئ  يلتزم  ال  العامة  التجمعات  بشأن 
لألمم املتحدة بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية، 
حيث أنه يسمح لقوات األمن باستخدام القوة دون 
متييز ضد املتظاهرين. وقد أعلن الوفد التونيس أثناء 
االستعراض الدوري الشامل يف أيار / مايو، أن عملية 
مراجعة القانون »ال تزال جارية« عىل الرغم من أنها 
بدأت بعد الثورة.  وأوصت الدول يف وقت الحق بأن 
تكفل السلطات تناسب القوانني املتعلقة بالتجمعات 

وتكوين الجمعيات مع املعايري الدولية. 

انتهاك الحق يف حرية التجمع والجمعية السلمية

تونس



 اإلمارات العربية
املتحدة

كانون الثاين/يناير 2018: االستعراض الدوري الشامل؛  •

حزيران/يونيو 2018: اعتامد نتائج االستعراض الدوري الشامل التي وثقها مجلس حقوق   •
          اإلنسان.

ترقبوا

انشغاالتنا
املامرسة املستمرة للتعذيب كوسيلة لالنتقام وانتزاع االعرتافات؛ • 
قمع حرية الرأي والتعبري باالستناد إىل ترسانة قانونية صارمة تجرم هذا الحق؛ ومواصلة  • 

االعامل االنتقامية ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان واملعارضني السلميني؛  
تهميش السكان عدميي الجنسية.• 

وزير الخارجية األمرييك ريكس تيلرسون يلتقي بويل عهد اإلمارات محمد بن زايد يف ماكلني، فرجينيا، 16 مايو 2017 )املصدر: 
)Wikimedia Commons / وزارة الخارجية األمريكية
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تبدو اإلمارات العربية املتحدة للوهلة األوىل أنها دولة 
الثقافية  مشاريعها  تدعمها  صورة  والتعدد-  التسامح 
مثل افتتاح متحف اللوفر يف أبو ظبي يف ترشين الثاين/

نوفمرب 2017 - لكن الواقع يدحض ذلك. تشري تقديرات 
أكرث  وجود  إىل   2017 لسنة  الحكومية  غري  املنظامت 
من 200 سجني رأي محتجز حاليا يف اإلمارات، نصفهم 
منصور،  أحمد  اعتقال  وكشف  األجانب.  من  تقريباً 
آذار/مارس، عن  اإلنسان يف  البارز عن حقوق  املدافع 
جهود السلطات للقضاء نهائيا عىل األصوات املعارضة 

لدرجة أن املجتمع املدين اختفى تقريبا من البالد.

 أحمد منصور

أن  إال  الثاين/نوفمرب،  ترشين  يف  اللوفر  متحف  افتتح 
الجدل الذي رافق التقارير التي تحّدثت عن انتهاكات 
حقوق العامل املهاجرين عىل موقع البناء كّدر الحدث. 
يغطيان  كانا  سويرسيني  صحفيني  عىل  القبض  وألقي 
االفتتاح بعد أن قاما بتصوير عامل باكستانيني يف سوق 
أثناء  يف الهواء الطلق. عصبت أعينهام وعومال بقسوة 
استجوابهام من طرف السلطات اإلماراتية ألكرث من 50 
ساعة، قبل أن يفرج عنهام بعد أن أجربا عىل التوقيع 

عىل “اعرتافات” باللغة العربية.

وعىل الصعيد الدويل، شاركت اإلمارات بقيادة السعودية 
يف قطع العالقات الدبلوماسية مع الدوحة. ويف يوليو/

متوز، قررت اإلمارات طرد جميع القطريني من أراضيها، 
وأمرت بعودة جميع مواطنيها من قطر يف غضون 14 
أشكال  من  تعّد  التي  السياسة،  هذه  أدت  وقد  يوما. 
من  كبري  عدد  وتفريق  تفكيك  إىل  الجامعي،  العقاب 
األرس، كام حالت دون مواصلة مئات الطالب القطريني 

دراستهم يف اإلمارات.

وعالوة عىل ذلك، واصلت اإلمارات سياستها التدخلية 

إذ  اليمن،  يف  السعودية  تقوده  الذي  التحالف  ضمن 
البالد.  جنوب  واسعة  مناطق  عىل  سيطرتها  عززت 
وأقامت موطئ قدم لها يف عدن، حيث تسيطر عىل امليناء 
واملطار ومعظم نقاط التفتيش العسكرية املحيطة بهام. 
ووفقا لتقارير املنظامت غري الحكومية، تقوم اإلمارات 
بتمويل وإدارة القوات العسكرية املعروفة باسم قوات 
الحرضمية. وقد  النخبة  األمني يف عدن وقوات  الحزام 
تورطت هذه املجموعات املدعومة من اإلمارات، والتي 
تدير شبكة من السجون الرسية تحتجز فيها املئات يف 
ظروف سّيئة للغاية، يف جرائم اختفاء قرسي واحتجاز 
تعسفي للعديد من الضحايا إضافة إىل جرائم التعذيب 

وسوء املعاملة. 

القمع املنتظم لحرية التعبري

يف عام 2017، شددت السلطات اإلماراتية القيود عىل 
حرية التعبري والرأي – املقيدة أصال يف البالد - بشكل 
السلميني  املعارضني  إسكات  غري مسبوق، ونجحت يف 
أجل  ومن  املدين.  املجتمع  ملساحة  التام  اإلغالق  ويف 
مالحقة ومضايقة أي شخص ينتقد الحكومة، استعانت 
مكافحة  نظام  قانون  بأحكام  ذلك  عىل  السلطات 
الجرائم املعلوماتية رقم 5 لعام 2012، وقانون مكافحة 
التي  والتعديالت   ،2014 لعام   7 رقم  اإلرهاب  جرائم 
املرسوم رقم 7  العقوبات مبوجب  قانون  أدخلتها عىل 

لعام 2016.

عىل  القيود  اإلماراتية  السلطات  »شددت 
يف  أصال  املقيدة   – والرأي  التعبري  حرية 
يف  ونجحت  مسبوق،  غري  بشكل   - البالد 
اإلغالق  ويف  السلميني  املعارضني  إسكات 

التام ملساحة املجتمع املدين«

عىل  املعلوماتية  الجرائم  مكافحة  نظام  قانون  ينص 
من  »لكل  املؤبد  إىل  تصل  قد  بالسجن  قاسية  أحكام 
تغيري  أو  بإسقاط  تطالب  أو  تهدف  معلومات  ينرش 
»إهانة  أيضا  النص  ويجرم  للدولة.«  الحاكم  النظام 
سمعة  أو  الوطنية  بالوحدة  »اإلرضار  أو  الحاكم« 
الدولة« و »تنظيم املظاهرات دون إذن«. كذلك يجرم 
قانون مكافحة اإلرهاب لعام 2014 أعامل غري عنفية 
مثل »معاداة الدولة«. وأخرياً، يعاقب قانون العقوبات، 
رئيس  أهان  »من  كل   ،2016 عام  يف  املعدلة  بصيغته 

اإلمارات العربية املتحدة
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الدولة«، أو »من سخر أو أهان أو أرض بسمعة أو هيبة 
أو مكانة الدولة أو علمها أو شعارها الوطني أو رموزها 
الوطنية أو أي من مؤسساتها« بالسجن ملدة تصل إىل 

25 عاما.

وعالوة عىل ذلك، ازدادت حدة حملة قمع حرية التعبري 
يف سياق أزمة الخليج التي اندلعت يف حزيران/يونيه، 
وأعلن النائب العام لإلمارات أن أي تعبري عن التعاطف 
مع قطر سيشكل جرمية يعاقب عليها بالسجن من ثالثة 
 .136.000$ تقل عن  إىل خمسة عرش سنة وغرامة ال 
وأشار اىل أن هذه املخالفات سوف تتم مالحقتها وفقا 
السيربانية ألنها تعترب ضارة باالستقرار  الجرائم  لقانون 

االجتامعي واملصلحة العليا للبالد.

األكادميي  غيث،  بن  نارص  عىل  ُحكم  مارس/آذار،  يف 
بسبب  سنوات  عرش  بالسجن  البارز،  والحقوقي 
القبض  ألقي  الشخيص.  حسابه  عىل  نرشها  تغريدات 
عىل بن غيث يف 18 أغسطس/آب 2015، من قبل ضباط 
اختفى  أن  الدولة ونقل إىل مكان مجهول. وبعد  أمن 
العليا  االتحادية  املحكمة  أمام  مثل  أشهر،  مثانية  ملدة 
بتعرضه  القضاة  وأبلغ  املتحدة،  العربية  اإلمارات  يف 
منذ  الخارجي  العامل  عن  مبعزل  واحتجازه  للتعذيب 
بني  ادعاءاته. من  تجاهلوا  لكنهم  عليه،  القبض  تاريخ 
التهم التي وجهت له تهمة »ارتكاب عمل عدايئ ضد 
دولة أجنبية« عىل خلفية تغريدات تطرق فيها إىل القتل 
الجامعي للمتظاهرين يف ساحة رابعة من قبل قوات 
األمن املرصية سنة 2013، و »نرش معلومات كاذبة من 
أجل تشويه سمعة ومكانة الدولة« و »اإلرضار باألمن 
»التعاون  بـ  اتهم الحقا  الوطنية«، كام  العام والوحدة 
نظام  مع  تتعارض  بأنشطة  تقوم  إرهابية  منظمة  مع 

الحكم يف اإلمارات«.

منزل  الدولة  أمن  ضباط  داهم  نفسه،  الشهر  ويف 
الحقوقي البارز أحمد منصور، وقبضوا عليه دون إظهار 
يعتقد  إىل مكان مجهول  نقل  ثم  لهم ذلك.  يبيح  أمر 
أنه مركز اعتقال محاٍذ لسجن الوثبة يف أبو ظبي، حيث 
مل يسمح ألرسته بزيارته بانتظام، كام منع من االتصال 
مبحام. ومل ُيّتهم أحمد منصور رسميا، لكن وكالة األنباء 
معلومات  »نرش  بسبب  اعتقل  أنه  ذكرت  اإلماراتية 
مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة والرتويج ألفكار مغرضة 
االجتامعي«.  والسلم  الوطنية  بالوحدة  واإلرضار   ]...[

للمدافعني  إنالز  مارتن  جائزة  عىل  منصور  أحمد  حاز 
عن حقوق اإلنسان لعام 2015، وكان آخر مدافع عن 

حقوق اإلنسان يعمل داخل اإلمارات املتحدة.

العديد من خرباء  اعتقاله، حث  أيام من  وبعد بضعة 
اإلمارات  حكومة  املتحدة  لألمم  الخاصة  اإلجراءات 
اعتربوا  إنهم  الخرباء  وقال  فورا.  عنه  اإلفراج  عىل 
اعتقاله واحتجازه »هجوما مبارشا عىل العمل املرشوع 
العربية  اإلمارات  يف  اإلنسان  حقوق  عن  للمدافعني 
املتحدة«، وأن »عمله املتميز يف حامية حقوق اإلنسان 
والنهوض بالدميقراطية، فضال عن تعاونه الشفاف مع 
آليات األمم املتحدة، ]كان[ ذو قيمة كبرية ليس فقط 
للمنطقة بأرسها«. كام حّث  بالنسبة لإلماراتيني ولكن 
إنهاء  عىل  اإلماراتية  السلطات  املتحدة  األمم  خرباء 
يف  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني  وترهيب  مضايقة 
اإلمارات، واحرتام حق كل فرد يف حرية الرأي والتعبري، 
مبا يف ذلك وسائل التواصل االجتامعي وشبكة اإلنرتنت.

قضية عدميي الجنسية امللحة

معضلة  البدون،  أو  الجنسية  عدميي  إشكالية  مازالت 
أبسط  من  حرمانهم  تواصل  التي  اإلمارات  دولة  يف 
حقوق املواطنة مبا يف ذلك الحقوق املدنية والسياسية 
واالجتامعية واالقتصادية. وهو ما يفاقم صعوبة الحياة 
أو  محرومون  إنهم  حيث  الجنسية  لعدميي  اليومية 
لديهم إمكانية محدودة للحصول عىل الرعاية الصحية 
القيود املفروضة  العامة والتعليم والعمل. ناهيك عن 
أو تسجيل  الزواج  أو  امللكية  أو  السفر  عىل حقهم يف 

املواليد.

أو  الجنسية  عدميي  إشكالية  »مازالت 
التي  اإلمارات  دولة  يف  معضلة  البدون، 
تواصل حرمانهم من أبسط حقوق املواطنة 
والسياسية  املدنية  الحقوق  ذلك  يف  مبا 

واالجتامعية واالقتصادية«

تؤثر قضية انعدام الجنسية أساساً عىل ثالث مجموعات 
مختلفة. أوالً، مل يتمكن املقيمون عدميو الجنسية الذين 
يعيشون منذ أمد طويل يف البالد من النجاح يف التسجيل 
للحصول عىل الجنسية، وذلك بسبب عدم وجود وثائق 

اإلمارات العربية املتحدة



98 الكرامة التقرير السنوي2017 

رسمية تثبت ذلك. وبدال من إعطاء الجنسية تدريجيا 
لتحويل  مخططا  السلطات  وضعت  األفراد،  لهؤالء 
من  سفر  جوازات  حاميل  إىل  بعيد  أمد  منذ  املقيمني 
عدميي  تهميش  إىل  السياسة  هذه  وأدت  القمر.  جزر 
للرتحيل  قابلني  وجعلتهم  وضعيتهم  وتفاقم  الجنسية 

بسهولة.

ثانياً، مييز قانون الجنسية يف اإلمارات ضد املرأة التي ال 
تستطيع نقل جنسيتها إىل أطفالها. فاألطفال املولودون 
عدميي  من  وآباء  اإلماراتية  الجنسية  يحملن  ألمهات 
الجنسية يصبحون عدميي الجنسية بدورهم، وال يحق 
الزيجات الحصول تلقائيا  لألطفال املولودين من هذه 
اإلماراتية. وبدال من ذلك، يجب عليهم  الجنسية  عىل 
االنتظار إىل حني بلوغهم سن 18 عاما؛ عندها ميكنهم 
للحصول عىل  التقديرية  للسلطة  تقديم طلب يخضع 

الجنسية اإلماراتية. 

املغضوب  جنسية  سحب  أيضاً  »ميكن 
عليهم من املعارضني السياسيني أو النشطاء 
السلطات  تعتربهم  الذين  السلميني 
وبالفعل  القومي.  لألمن  تهديدا  اإلماراتية 
 2011 منذ  اإلماراتية  السلطات  سحبت 

جنسية حوايل 200 شخص«

من  عليهم  املغضوب  جنسية  سحب  أيضاً  ميكن  ثالثاً، 
الذين  السلميني  النشطاء  أو  السياسيني  املعارضني 
القومي.  لألمن  تهديدا  اإلماراتية  السلطات  تعتربهم 
وبالفعل سحبت السلطات اإلماراتية منذ 2011 جنسية 
حوايل 200 شخص. وعادة ما يتم استدعاء األفراد إىل 
التي  الرسمية  وثائقهم  تجديد  بذريعة  الهجرة  إدارة 
وال  مصادرتها.  تتم  ذلك  وعند  إحضارها  منهم  يطلب 
من  املترضرون  ويحرم  القرار  هذا  يف  الطعن  ميكن 
الحصول عىل نسخ من السجالت الرسمية، ويخطرون 
سيعتقلون  وأنهم  ألغيت  قد  جنسيتهم  أن  ببساطة 
يكتسبوا  مل  ما  البالد  يف  القانونية  غري  إقامتهم  بسبب 

جنسية مختلفة.

نارص بن غيث
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التعسفي  باالحتجاز  املعني  العامل  الفريق  أصدر 
سنة 2017، بطلب من الكرامة، أربعة قرارات بشأن 
أفراد محتجزين يف اإلمارات. ووصف الفريق األممي 
فيها احتجازهم بالتعسفي ودعا إىل اإلفراج الفوري 
اآلن.  حتى  منها  أيا  تنفذ  مل  السلطات  لكن  عنهم. 
الفريق أن هؤالء األفراد محتجزون دون أي  واعترب 
أساس قانوين، أو أن ذلك ناتج عن مامرستهم لحقهم 
األسايس يف حرية التعبري، أو أدينوا نتيجة ملحاكامت 

ال تحرتم املعايري الدولية للمحاكمة العادلة.

ويتعلق األمر بكل من: محمد عز، وهو مواطن سوري 
حكم عليه بالسجن ملدة 15 عاما بسبب منشوراته 
تطورات  عىل  وتعليقاته  فيسبوك  يف  حسابه  عىل 
الحرب يف سوريا؛ أحمد مكاوي، مواطن لبناين حكم 
إىل  “االنتامء  بسبب  عاما   15 ملدة  بالسجن  عليه 
املنتزعة  “اعرتافاته”  إىل  استنادا  إرهابية”  منظمة 
تحت التعذيب؛ الصحفي األردين تيسري سلامن، حكم 
عليه بالسجن ملدة ثالث سنوات عىل خلفية انتقاده 
عىل الفيسبوك الحكومتني املرصية واإلماراتية بسبب 
عملية  خالل  املحارصين  للفلسطينيني  دعمها  عدم 
بن  نارص  2014؛  عام  اإلرسائيلية  الصامد  الجرف 
غيث اقتصادي وناشط إمارايت، حكم عليه بالسجن 
ملدة 10 سنوات بزعم أن تغريداته “تعرض الوحدة 

الوطنية للخطر”.

الرتسانة  إىل  باالستناد  الضحايا  هؤالء  مالحقة  متت 
القانونية الصارمة لإلمارات التي تقيد الحق يف حرية 
الرأي والتعبري، وتتألف من قانون الجرائم اإللكرتونية 
 ،2014 لعام  اإلرهاب  مكافحة  وقانون   ،2012 لعام 
تيسري  اتهم  املثال،  سبيل  فعىل  العقوبات.  وقانون 
سلامن بنرش معلومات عرب اإلنرتنت بنية “السخرية 
و اإلرضار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة”، وهي 
قانون  من   29 املادة  مبوجب  عليها  يعاقب  جرمية 

الجرائم السيربانية.

وأعرب الفريق العامل يف هذه القرارات، عن قلقه إزاء 
املتعلقة  السابقة  بالقضايا  املتعلق  اإلمارات  “سجل 
باحتجاز األفراد بسبب أنشطتهم عىل اإلنرتنت”، مام 
يف  املتمثل  للقلق  املثري  السلوك  عىل  الضوء  يسلط 
سلميا  آرائهم  عن  تعبريهم  بسبب  األفراد  محاكمة 

عرب اإلنرتنت.

من  بعدد  توصل  أنه  كذلك  العامل  الفريق  وذكر 
العامل  عن  مبعزل  االحتجاز  بشأن  املتسقة  الحاالت 
ورعايا  ملواطنني  الرسي  االحتجاز  و/أو  الخارجي 
عىل  أيضا  العامل  الفريق  وعلق  البلد.  يف  أجانب 
عدم احرتام السلطات للضامنات الدولية للمحاكمة 
العادلة، معربا عن انشغاله إزاء حرمان املحتجزين 
أثناء  التعذيب  ومامرسة  املحامني  إىل  الوصول  من 
بها  يؤخذ  “اعرتافات”  عىل  للحصول  االستجوابات 
الفريق  أشار  ذلك،  وعالوة عىل  املحكمة.  كأدلة يف 
العامل إىل أنه سبق ونّبه إىل كون اإلجراءات القضائية 
العليا  االتحادية  باملحكمة  الدولة  أمن  غرفة  أمام 
“تشكل انتهاكا للحق يف ضامنات املحاكمة العادلة”.

بأن  املتحدة  العربية  اإلمارات  الخرباء  ذّكر  وأخريا، 
التزاماتها الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان ترسي يف 
جميع الظروف، مؤكدين عىل أن “مكافحة اإلرهاب 
الفعالة واحرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية 
وسيادة القانون تشكل عنارص متكاملة ومتضافرة”.

األمم املتحدة تدين املامرسة املنهجية لالحتجاز التعسفي

اإلمارات العربية املتحدة
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أيلول/سبتمرب 2018: تقديم تقرير فريق الخرباء البارزين إىل املفوض السامي؛  •

ترشين األول/أكتوبر 2018:  املوعد النهايئ لتقديم التقرير الدوري الثالث لليمن إىل مجلس    •
حقوق اإلنسان متهيدا لالستعراض الدوري الشامل.  

ترقبوا

انشغاالتنا
االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان من قبل جميع أطراف   • 

النزاع، مبا يف ذلك القوات األجنبية؛  
األزمة اإلنسانية الحادة التي تسببت بنزوح داخيل ضخم وانتشار املجاعة وتفيش مرض   • 

الكولريا؛  
إفالت مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية من العقاب.• 

)yeowatzup/Wikimedia Commons :صنعاء، اليمن، )املصدر
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نزاع  اليمن،  حرب  اندالع  عىل  يوم  ألف  من  أكرث 
يزال  الثالث سنوات. وال  البالد منذ قرابة  مسّلح ميزق 
املتنازعة،  األطراف  مختلف  بني  املحارصون  املدنيون، 
يدفعون فاتورة الحرب الغاشمة والعمليات العسكرية 
املدنية.  التحتية  البنى  تستهدف  كام  تستهدفهم  التي 
من  يعانون  اليمنيني  من   80% من  أزيد  والنتيجة: 

خصاص يف الغذاء واملاء والوقود والرعاية الصحية.

املفوض  مكتب  أفاد   ،2017 األول  ديسمرب/كانون  يف 
عدد  أن  املتحدة  األمم  يف  اإلنسان  لحقوق  السامي 
عدد  بلغ  بينام  مدين،   5.500 فاق  اليمنيني  القتىل 
آذار/ يف  الحرب  اندالع  منذ  ضحية   9.905 الجرحى 

التي  الجوية  الغارات  ضحايا  معظمهم   ،2015 مارس 
أن  ويعتقد  السعودية،  بقيادة  التحالف  قوات  تشنها 
استمرار  بكثري.  ذلك  من  أعىل  الحقيقي  الضحايا  عدد 
حالة الحرب والحصار الذي يفرضه التحالف تسبب يف 
أكرب أزمة إنسانية ىف العامل؛ حيث يعيش حوايل 8 ماليني 
نسمة عىل حافة املجاعة و 3.3 مليون من بينهم 2.1 
مليون طفل يعانون من سوء تغذية فعلية، ناهيك عن 
انتشار الكولريا يف جميع أنحاء البالد بسبب شح املياه 
النظيفة، ما تسبب بأكرث من 2200 حالة وفاة. وأفادت 
لجنة الصليب األحمر الدولية بأن عدد اإلصابات مبرض 

الكولريا بلغ مليون حالة حتى أواخر العام 2017.

الثاين  نوفمرب/ترشين  يف  اإلنسانية  األزمة  تفاقمت 
أطلقته  صاروخاً  السعودية  اعرتضت  بعدما   2017
القوات الحوثية واستهدف العاصمة الرياض. فعمدت 
السعودية يف املقابل إىل توسيع حصارها الربي والجوي 
والبحري عىل اليمن، مانعة بذلك اإلمدادات اإلنسانية 
من الوصول، كام تقلصت واردات كمية السلع األساسية 
إىل أقل من النصف يف 6 ترشين الثاين/نوفمرب. ثم ُرفع 
حملة  عقب  األول/ديسمرب  كانون  أواخر  ىف  الحصار 

إدانات دولية واسعة النطاق.

األول/ديسمرب  كانون  مطلع  يف  تدهوراً  الوضع  وازداد 
الله  عبد  عيل  املخلوع  اليمني  الرئيس  وقف  أن  بعد 
صالح علناً يف وجه حلفائه الحوثيني معرباً عن استعداده 
إلجراء محادثات مع قوات التحالف بقيادة السعودية. 
وبعد يومني من املعارك الرشسة بني الفصائل املتنافسة 
يف صنعاء، أعدم الحوثيون صالح وطاردوا مؤيديه، مبن 
فيهم مسؤولني سياسيني يف حزب املؤمتر الشعبي العام 

الذي كان يرتأسه صالح.

املتحدة  العربية  اإلمارات  عززت  الرصاع،  خضم  ويف 
سيطرتها عىل أجزاء كبرية من جنوب اليمن من خالل 
متويل وتدريب الجامعات املسلحة ودفعها باتجاه مدينة 
الحديدة الساحلية، معقل الحوثيني عىل البحر األحمر، 
التي تعّد بوابة لقرابة %80 من اإلمدادات الغذائية التي 
تدخل البالد. وعقب مقتل صالح يف منتصف ديسمرب/
كانون األول، أجرت السعودية واإلمارات محادثات مع 
رئيس حزب اإلصالح، يف محاولة لتوحيد الجهود الرامية 

إىل هزمية الحوثيني.
 

انتهاكات القانون الدويل اإلنساين

منذ اندالع النزاع املسلح يف آذار/مارس 2015، مل تكن 
الدويل  والقانون  اإلنساين  الدويل  القانون  انتهاكات 
لحقوق اإلنسان حكرا عىل أي من أطراف النزاع، ودفع 
مكتب  خلص  فقد  الرصاع.  يف  باهضا  مثنا  املدنيون 
األخري  تقريره  يف  اإلنسان  لحقوق  السامية  املفوضية 
سبتمرب/ يف  اإلنسان  حقوق  مجلس  إىل  رفعه  الذي 
أو  مبارشة  املدنيني  استهداف  تمَّ  رمبا  »أنه  إىل  أيلول، 
الذي  لألثر  اكرتاث  ذ من دون  ُتنفَّ كانت  العمليات  أن 
حياد  ملبادئ  مراعاة  دون  ومن  املدنيني  عىل  فه  تخلِّ
الهجوم«.  أثناء  والوقاية  والتناسب  والنسبة  املدنيني 
وكانت عدن والحديدة وصنعاء وتعز أكرث املحافظات 

ترضراً من النزاع.

»مل تكن انتهاكات القانون الدويل اإلنساين 
والقانون الدويل لحقوق اإلنسان حكرا عىل 
النزاع، ودفع املدنيون مثنا  أي من أطراف 

باهضا يف الرصاع«

استهدفت الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف 
قوات  قبل  من  القصف  وعمليات  السعودية،  بقيادة 
تعّج  وأسواق  سكنية  مناطق  مراراً  الحويث-صالح 
الالزمة  األثناء مل تتخذ االحتياطات  باملدنيني. ويف تلك 
لتجنب الخسائر املدنية أو الحد منها، عىل الرغم من 
أحداً  أن  حيث  املدنيني،  عىل  للهجامت  الواضح  األثر 
وبطريقة  مسبقاً  املدنيني  يحّذر  مل  النزاع  أطراف  من 
الترصف  بأمان. وهذا  العمليات  فعالة ملغادرة مناطق 

اليمن
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يشكل انتهاكا خطرياً للقانون الدويل اإلنساين ويرقى إىل 
مستوى جرمية الحرب.

وعالوة عىل ذلك، ال تزال مامرسات االحتجاز التعسفي 
واالختفاء القرسي منترشة عىل نطاق واسع، مام يشكل 
انتهاكا للقانون الدويل اإلنساين الذي يلزم جميع أطراف 
الحرية واالختفاء  التعسفي من  الحرمان  النزاع بوقف 
القرسي. كذلك شجب تقرير املفوضية السامية لحقوق 
أطراف  مامرسات  »كشفوا  الذين  املدنيني  أن  اإلنسان 
النزاع أو اعرتضوا عليها، تعرضوا للمضايقات والرتهيب 

واالحتجاز، وأحياناً للتعذيب والقتل«.

الشبان  حاالت  نورد  املامرسات،  تلك  عىل  وكمثال 
وعادل  األيب  قاسم  عيل  وليد  وهم  الثالثة  اليمنيني 
الكرامة  مؤسسة  رفعتها  التي  الحاج،  وأحمد  الزوعري 
الخاصة  املقررة  إىل  والحريات  للحقوق  سام  ومنظمة 
بإجراءات  أو  القضاء  خارج  اإلعدام  بحاالت  املعنية 
موجزة أو تعسفا يف أيار/مايو. اختطف الشبان الثالثة 
يف صنعاء يف أواخر عام 2016 من قبل رجال مسلحني 
إىل  نقلوا  ثم  الحويث-صالح.  االئتالف  لصالح  يعملون 
أماكن احتجاز مجهولة، واحتجزوا لفرتات تراوحت بني 
خرباً  أرسهم  تتلقى  أن  قبل  أشهر،  وأربعة  أيام  أربعة 
يؤكد وفاتهم أثناء االحتجاز. وكانت عالمات التعذيب 
ظاهرة بوضوح عىل جثث الضحايا الثالث، ما يرجح أن 
يكون التعذيب سبب وفاتهم. علاًم أنه ُعرث عىل وليد 
االعتقال  مراكز  أحد  يف  رأسه  يف  برصاصة  مقتوالً  األيب 
الرسية التابعة لجامعة الحويث والتي اّدعت بأنه انتحر، 
تعرض  وليد  أن  أظهر  الرشعي  الطب  تقرير  أن  رغم 
لشتى أنواع العنف والتعذيب. ويف حالتي أحمد الحاج 
وعادل الزوعري، رفضت السلطات إجراء عرض جثتهام 
عىل الطب الرشعي. وتعتقد أرس الضحايا الثالث أنهم 
إىل حزب  انتامئهم  بسبب  واإلعدام  للتعذيب  تعرضوا 

اإلصالح املعارض الئتالف الحويث-صالح.

االنتهاكات التي ترتكبها القوات 
اإلماراتية واألمريكية

تدعم اإلمارات العربية املتحدة القوات اليمنية مبارشة 
مبا فيها القوات املعروفة باسم »الحزام األمني« واملرابطة 
يف عدن ولحج وأبني وغريها من املحافظات الجنوبية، و 

»قوات النخبة الحرضمية« يف حرضموت.

تم تشكيل قوات الحزام األمني يف عام 2016، وتخضع 
رسميا لسلطة وزارة الداخلية اليمنية، يف حني أن قوات 
النخبة الحرضمية هي جزء من الجيش اليمني. تدعي 
القوتني  كال  خضوع  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
لسيطرة القوات املسلحة اليمنية، يف حني خلص فريق 
خرباء األمم املتحدة - املنشأ مبوجب قرار مجلس األمن 
رقم 2140 لسنة 2014 - إىل أن قوات النخبة الحرضمية 
التي  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  لصالح  تعمل 
األمم  فريق  كذلك وجد  الربية.  العمليات  ترشف عىل 
كبري  حد  إىل  تعمل  األمني  الحزام  قوات  أن  املتحدة 

خارج سيطرة الحكومة اليمنية.

وذكرت املفوضية السامية لحقوق اإلنسان يف تقريرها 
الصادر يف أيلول/سبتمرب 2017، أن هناك مزاعم بانتهاك 
غري  املنظامت  وأفادت  الطرفني.  من  اإلنسان  حقوق 
التعسفي  االحتجاز  مامرسات  بأن  كذلك  الحكومية 
طال  املعاملة  وسوء  والتعذيب  القرسي  واالختفاء 
العديد من الضحايا. وعالوة عىل ذلك، أفادت مصادر 
من  العديد  بوجود  مينيني  حكوميني  مسؤولني  ضمنها 
مرافق االحتجاز غري الرسمية والسجون الرسية يف عدن 
اإلمارات  تديرهام  األقل  عىل  اثنان  منها  وحرضموت، 
اليمنية  األمن  قوات  تديرها  وغريها  املتحدة  العربية 

املدعومة من دولة اإلمارات.

ويف يونيو/حزيران، أعلنت حكومة هادي أنها ستحقق 
يف تقارير التعذيب وحاالت االختفاء القرسي التي تقوم 
اليمنية  والقوات  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  بها 
املتحالفة معها جنويب البالد. بيد أن أي استنتاجات مل 

يتم نرشها حتى اآلن.

»أفادت مصادر ضمنها مسؤولني حكوميني 
مينيني بوجود العديد من مرافق االحتجاز 
عدن  يف  الرسية  والسجون  الرسمية  غري 
وحرضموت، منها اثنان عىل األقل تديرهام 

اإلمارات العربية املتحدة«

عملت الواليات املتحدة بشكل وثيق مع دولة اإلمارات 
القاعدة،  تنظيم  ضد  معركتها  يف  املتحدة  العربية 
واشرتكت معها يف شن غارات يف وسط ورشق اليمن. ويف 
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هذا اإلطار، رفعت الكرامة قضية 15 امرأة وطفل قتلوا 
يف هجوم شنته القوات العسكرية األمريكية واإلماراتية 
يف كانون الثاين/يناير 2017، إىل املقررة الخاصة املعنية 
أو  بإجراءات موجزة  أو  القضاء  اإلعدام خارج  بحاالت 
الثاين/يناير  كانون   29 من  الباكر  الصباح  يف  تعسفاً. 
خاصة  قوات  بإنزال  هليكوبرت  طائرات  قامت   ،2017
أمريكية وإماراتية مبنطقة يكال الجبلية الواقعة مبحافظة 
األمريكية خالل  للعمليات  كانت هدفا  والتي  البيضاء 
األشهر املاضية. تسلل عنارص الكوماندوس متجهني نحو 
النمس  وسيف  الذهب  الرؤوف  عبد  الشيخني  بيتي 
األمريكية  القوات  فدخلت  الهجوم  انكشف  الجويف. 
يف تبادل عنيف إلطالق النار ثم تلقت دعام جويا من 
البارجة الحربية يو إس إس ماكني الرابضة بخليج عدن 

استهدف منزيل الشيخني عبد الرؤوف الذهب وسيف 
النمس الجويف.

وأشارت مصادر محلية أن طائرتني مقاتلتني بزغتا من 
الجبال متبوعة بأربع طائرات بدون طيار وأربع  جهة 
طائرات هليكوبرت، وأنها أطلقت 16 قذيفة أسفرت عن 
تهديم أربعة بيوت بشكل كامل عىل الرغم من علمها 
األرواح  يف  الخسائر  بلغت  داخلها.  العائالت  بوجود 
ضابط  ضمنهم  قتيال   30 حوايل  الهجوم  هذا  خالل 
أمرييك إضافة إىل ستة نساء وتسعة أطفال عىل األقل.

ويف أيلول/سبتمرب 2015، أنشأ الرئيس اليمني منصور 
عبدربه هادي لجنة وطنية للتحقيق يف االنتهاكات 
التي ارتكبها جميع أطراف النزاع. ويف الشهر التايل، 
املتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  دعم 
اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق بعد قرار صادر عن 
اململكة العربية السعودية. لكن اللجنة كانت محط 
انتقادات كثرية ال سيام من املفوضية السامية لحقوق 
اإلنسان، بسبب فشلها يف تنفيذ واليتها وفقا للمعايري 
الدولية. ورسعان ما ظهر واضحا أن اللجنة مل تحظ 
تتمكن من  النزاع وبالتايل مل  بتعاون جميع أطراف 
اليمن. ونتيجة لذلك، دعت  العمل يف جميع أنحاء 
منظامت حقوق اإلنسان واملفوضية السامية لحقوق 
تحقيق  لجنة  إنشاء  إىل  سنتني،  مدى  عىل  اإلنسان 
االنتهاكات  عن  واملساءلة  بالكشف  مطالبني  دولية، 
الجسيمة لحقوق اإلنسان التي ارتكبها جميع أطراف 

النزاع، فضال عن إحقاق العدل للضحايا.

لجنة  بإنشاء  قرار  العتامد  سابقة  محاوالت  وكانت 
ألسباب  بالفشل  باءت  قد  القبيل  هذا  من  تحقيق 
العربية  اململكة  مارستها  التي  الضغوط  بينها  من 
السعودية التي احتجت، بوصفها طرفا يف النزاع، من 
يف  للتحقيق  أفضل  سيكون  وطنية  لجنة  إنشاء  أن 
بعد  األوان  يحن  مل  وأنه  اإلنسان،  انتهاكات حقوق 

إلجراء تحقيق دويل.

اعتمد يف 29 سبتمرب/ اإلنسان  لكن مجلس حقوق 
الدوليني  الخرباء  من  فريق  بتعيني  قرارا  أيلول 
حقوق  انتهاكات  يف  للتحقيق  البارزين  واإلقليميني 
وندد  النزاع.  أطراف  جميع  ارتكبتها  التي  اإلنسان 
املستمرة  باالنتهاكات  القرار،  معرض  يف  املجلس 
للقانون الدويل اإلنساين، يف إشارة خاصة إىل تجنيد 
األطفال، واالعتقاالت واالحتجازات التعسفية، ومنع 
عىل  واالعتداءات  اإلنسانية،  املساعدات  وصول 

املدنيني واألعيان املدنية.

وخّول القرار لخرباء األمم املتحدة سلطة »رصد حالة 
بدراسة  واالضطالع  عنها،  واإلبالغ  اإلنسان  حقوق 
الدويل  القانون  انتهاكات  مزاعم  لجميع  شاملة 
لحقوق اإلنسان وغريه من مجاالت القوانني الدولية 
املناسبة والقابلة للتطبيق التي ترتكبها جميع أطراف 
أن  املفرتض  ومن  أيلول/سبتمرب 2014.«  منذ  النزاع 
يسّلم الفريق تقريرا خطيا شامال إىل املفوض السامي 

بحلول أيلول/سبتمرب 2018.

تعيني خرباء أمميني مستقلني للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان 
خالل النزاع املسلح
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االستعراض الدوري الشامل

االستعراض الدوري الشامل إلرسائيل ـــ تقديم موجز  ألصحاب املصلحة، يونيو 2017 )عربية، إنجليزية،   •
          فرنسية(

ــ تقديم موجز ألصحاب املصلحة، يونيو 2017  االستعراض الدوري الشامل لدولة اإلمارات العربية املتحدةـ   •
          )عربية، إنجليزية، فرنسية( 

االستعراض الدوري الشامل لجيبويت ـــ تقديم موجز ألصحاب املصلحة، سبتمرب 2017 )عربية، إنجليزية،   •
          فرنسية(

 

اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان 

مساهمة يف قامئة املسائل ترقبا للمراجعة الدورية الرابعة للجزائر، يوليو 2017 )فرنسية(  •
تقرير متابعة بشأن توصيات اللجنة إىل العراق، سبتمرب 2017 )إنجليزية(  •

التقرير املوازي تحسبا للمراجعة الدورية الخامسة لألردن، سبتمرب 2017 )إنجليزية(   •

لجنة مناهضة التعذيب

تقرير موازي تحسبا للمراجعة الدورية الثانية للبحرين، مارس 2017 )عربية، إنجليزية(  •
تقرير موازي تحسبا للمراجعة الدورية األوىل للبنان، مارس 2017 )عربية، إنجليزية(  •

تقرير بشأن متابعة توصيات اللجنة إىل الكويت، يونيو 2017 )إنجليزية(  •
تقرير بشأن متابعة توصيات اللجنة إىل السعودية، يونيو 2017 )إنجليزية(  •

تقرير بشأن متابعة توصيات اللجنة إىل تونس، يونيو 2017 )فرنسية(  •

اللجنة املعنية بحاالت االختفاء القرسي

تقرير بشأن متابعة توصيات اللجنة إىل العراق، يوليو 2017 )إنجليزية(  •

املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

تقرير إىل اللجنة الفرعية املعنية باالعتامد التابعة للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان   •
          تحسبا الستعراض اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان مبوريتانيا، أكتوبر 2017 )فرنسية(

قامئة املنشورات                     


