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 نـالبحري
 

 الوضع السياسي
" المرتجعة الدورية الشاملة"إن الدراسة التي قامت بها الدول األعضاء في مجلس حقوق اإلنسان بعد إجتماع 

 قد وفرت فرصة للمنظمات غير الحكومية لبدء حوار عام 2008نيسان /الذي درس البحرين في شهر أبريل
ة، فضًال عن نفي مسألة التعذيب والمعاملة القاسية أو المهيحول وضع حقوق اإلنسان في هذه البالد، السّيما 

 خطة عمل مع ممثل 2008أيار /أطلقت الحكومة في شهر مايو. التمييز المنهجي ضد الغالبية الشيعية في البالد
المفوض السامي لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة حيث قال وزير الخارجية أن بالده ملتزمة بإنشاء مؤسسة 

، مع 2009آانون الثاني /  لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان والتي من المقرر أن تبدأ عملها في شهر ينايروطنية
ذلك ومنذ ذلك التصريح قد قامت العديد من المنظمات غير الحكومية في البحرين بتذآير السلطات مرارًا بأن 

 .)1()مبادئ باريس(المؤسسة الوطنية يجب أن تتوافق مع 
 

على قانون يلغي العقوبات الجنائية عن ) المجلس األعلى في البرلمان(ما وافق مجلس الشورى باإلضافة بين
لذلك فإن .  قد تقدمت به بعد إلى الجمعية الوطنية2008 لم تكن الحكومة حتى أواخر العام )2(جرائم الصحافة

 6 أعتقلت الشرطة حزيران على سبيل المثال/ يونيو29 و28في . حرية الصحافة تواجه تهديدًا خطيرًا
 آخرين يعملون في الموقع 3و) الوفاق( يعملون لحساب المجموعة السياسية في الصحافة 3صحافيين بما فيهم 

وهو عضو في الهيئة الوطنية ) عبداهللا بو حسان(جرى اعتقال السيد , وبالمثل. Awaal.net)اإللكتروني 
، وذلك بعد »حريض على الكراهية والشتائم ضد النظامالت« بتهمة 2008حزيران / يونيو18الديمقراطية بتاريخ 

 .)3(نشره مقاًال انتقد فيه سياسات الحكومة ونّدد بممارستها العنصرية
 

 عوائق جديدة لحرية التعبير
، 2008تشرين الثاني / نوفمبر5من المرجح أيضًا نشوء حواجز جديدة لحرية التعبير بعد نشر بيان صحافي في 

من قانون العقوبات ضد آّل َمن ) 1-134(و) 134(لية إلى التشدد في تطبيق  المواد دعا فيه وزير الداخ
تشير هذه  .)4(»يشارك في اجتماعات في الخارج أو مع المنظمات الدولية للبحث في الشؤون الداخلية للمملكة«

سية تتعلق بالشأن آل مواطن يشارك في الخارج ومن دون إذن الحكومة، في مؤتمر أو حلقة درا«المادة إلى أن 
السياسي، اإلقتصادي واإلجتماعي في البحرين، من شأنها او من المحتمل أن تؤّثر على الثقة اإلقتصادية في 

إن هذه . » شهر على األقل ودفع غرامة13البالد وعالقاتها الدبلوماسية وهيبتها، يخضع لعقوبة السجن لمدة 
ت حالة الطوارئ في البحرين، تعتبر سالبة للحرية وفقا لمعظم  عندما فرض1976األحكام، التي تعود إلى العام 

 .منظمات حقوق اإلنسان والتي تطالب بصياغة قانون جديد للعقوبات
 

 عوائق إدارية وتشريعية وقضائية لحرية تكوين الجمعيات 
المنٌظم  1989 للعام 21، بما أن القانون رقم 2008لم تكن حرية تكوين الجمعيات مضمونة بعد في العام 

لجمعيات المجتمع المدني يتطلب الموافقة المسبقة لتأسيس أى جمعٌية مع العام إن صمت السلطات يعني رفض 
، مثل اللجنة الوطنية 2008وهكذا، ال يزال العديد من المنظمات غير الحكومية، وحتى نهاية العام , الطلب 

 في انتظار جواب الحكومة على  (BYSHR)للعاطلين عن العمل وجمعية الشباب البحريني لحقوق اإلنسان
 ولم 2004لقد تم إغالق مرآز البحرين لحقوق اإلنسان في سبتمبر , وبالمثل. طلب الترخيص الذي تقدموا به

                                                 
آذار / مارس14مل المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في  المبادئ  المتعلقة بوضع وسير ع-1

1994. 
، الذي يلغي الكثير من األحكام بالسجن ضد الصحفيين والرقابة على المطبوعات المحلية )2002( عن الصحافة 47أنظر إلى تعديل القانون رقم   -2

 ).(BCHRمراجعة المرآز البحريني لحقوق اإلنسان . (ظل ظروف  معينةواألجنبية، في 
 .)(BCHR مراجعة -3
 . المرجع نفسه-4

ARAB-RAoct09.indd   20 14.10.09   16:03



21…

 تعمل تحت تهديد دائم المنظمات الغير حكوميةفمن الواضح إن هذه , 2008يعيد أفتتاحع حتى نهاية عام 
سسيها إلى أعمال الثأر واإلنتقام في ظل اإلفتقار إلى اإلعتراف القانوني باإلغالق ومن المرجح أن يتعرض مؤ

 أشهر 6، تعّرض لعقوبة السجن لمدة )5(BYSHR، رئيس )محمد عبد البني المسقط(مثًال، إن السيد . والشرعي
دون تفعيل جمعية غير مسّجلة «بتهمة )  يورو1040حوالي ( دينار 500 وغرامة مالية قدرها 2008في العام 

 من وزارة الشؤون االجتماعية أن تعطيه اإلذن 2005وهو ينتظر منذ العام » إخطار مسبق عن شهادة التسجيل
 .2009آانون الثاني / يناير15آان من المفترض أن تبدأ محاآمته بتاريخ . بالتسجيل

 
ين الذين يشارآون في العقبات اإلدارية والقانونية لحرية التجمع السلمي، واألعمال االنتقامية ضد المدافع

 التظاهرات
 عن التجمعات العامة ببساطة، على ضرورة اإلخطار عن األحداث 2006 من العام 32ينص القانون رقم 

والتجمعات العامة، مع ذلك، وبالنظر إلى طبيعة وهدف التجمع، يتم تحديد مدى أهمية وجود عناصر إنفاذ 
باإلضافة ، يحّظر القانون أي .  مسؤولية وزير السالمة العامةالقانون تبعًا لما ينص عليه القانون، وهذا من

تجّمع ما بين غروب الشمس وشروقها، وأي خطبة أو تعليق من المرجح أن يخل بالنظام العام أو األخالق دون 
، صدر قرارين عن مكتب الخدمات العامة المدنية 2008أيلول /في شهر سبتمبر. تحديد مغزى هذين المفهومين

(CSB)  يعززان هذه القيود على حرية التجمع السلمي ومحظرين على الطالب وعناصر الحكومة، تحت طائلة
 .فرض العقوبات، أن يشارآوا في التجمعات غير المرخص بها

 
، آانت األحداث التي لم يبلغ عنها قبل إنعقادها أو التي وقعت بعد غروب الشمس عرضة للقمع 2008في العام 

رطة التي لجأت إلستخدام الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين وإطالق الرصاص العنيف من قوات الش
ُحِكم على العديد من مدافعي حقوق اإلنسان الذين اعتقلوا في هذه التظاهرات بعقوبات سجن . المطاط عليهم

القوات  ناشط شابًا من جانب 60، تم اعتقال 2007 ديسمبر 28 و25وهكذا، في الفترة الواقعة بين . قاسية
) سنابيس( في 2007آانون األول / ديسمبر17األمنية في أعقاب مشارآتهم في مظاهرة آانت وقعت بتاريخ 

اتهموا هؤالء الشباب بالتورط . حينما آانوا يطالبون بضمان العدالة والتعويض لضحايا التعذيب) المنامة(غرب 
أنكر جميع هؤالء المعتقلين . »ص بهاسرقة وحيازة أسلحة وذخيرة غير مرّخ«و» تجّمع غير مشروع«في 

أبلغ بعض المدافعين عن حقوق اإلنسان أيضًا عن اإلعتداء المستمر . قيامهم بأي أعمال عنف وحيازة السالح
الذي تعرضوا له طوال فترة احتجازهم، حيث احتجز العديد منهم في اإلنفرادي، مكبلي األيدي ومعصوبي 

أيضًا من سوء المعاملة والتعذيب الذي تعرضوا له على أيدي مكتب اشتكى البعض . األعين لفترات طويلة
، تمت إدانة خمسة منهم من 2008تموز / يوليو14 بتاريخ )6( إلرغامهم على اإلعتراف(CIB)التحقيق الجنائي 

 سنوات سجن وهؤالء 7 إلى 5جانب محكمة الدرجة األولى في البحرين وحكم عليهم بعقوبات تتراوح من 
، وهم أعضاء في لجنة العاطلين عن العمل )هيثم بدر حاآم الشيخ(و) حسن عبد النبي( السادة الخمسة هم

وهو ) محمد عبد اهللا الشيخ(، BYSHR، وهو عضو في )ناجي الفتيل(، (UUC)واصحاب الدخل البسيط 
تم . )أمل(وهو عضو الهيئة السياسية ) عيسى السرح( والسيد (CCMP)مؤسس لجنة مكافحة غالء األسعار 

 .2008آانون األول / ديسمبر28تقديم استئناف ضد هذه القرارات ولكنه رفض بتاريخ 

                                                 
 .2005في   الطلبات نفسها المقدمة -5
 ).(BHRSوالجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان ) (BCHR انظر -6
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 القيود التشريعية على الحقوق النقابية وأعمال الترهيب ضد النقابيين
 بشأن النقابات العمالية، تكتسب النقابة العمالية الشخصية القانونية بعد 2002 من العام 33طبقًا للقانون رقم 

 CSBغير أن هنالك قرار إداري صادر عن مكتب الخدمة اإلدارية . نظامها التأسيسي إلى وزارة العملتقديم 
إن النقابات العمالية الستة القائمة في القطاع . يحظر على موظفي القطاع العام تشكيل اتحادات أو نقابات مستقلة

 GFBTU العام لنقابات عمال البحرين العام هي ايضًا محظورة من السلطات، على الرغم من اعتراف اإلتحاد
 .بها وهي هيئة مستقلة

 
باإلضافة إلى ذلك، ال يزال من الصعب على النقابات أن تدافع عن حقوق العمال دون تحمل انتقام من أرباب 

للكثير من فترات التعليق عن العمل والراتب، ) ناجية عبد الغّفار(على سبيل المثال قد تعرضت السيدة . العمل
آان قد تم استدعاؤها من جانب لجنة تحقيق إلرغامها . 2003لك منذ تعيينها نائبة رئيس نقابة البريد في العام وذ

ومن المرجح أن أعمال الترهيب هذه . 2008آذار / مارس30على التخلي عن منصبها الوظيفي، وذلك بتاريخ 
 وبيان إلى الصحافة في شهر 2003م آانت رّدًا على رسالة مرسلة إلى وزير الشؤون االجتماعية في العا

) ناجية عبد الغفار(قدمت السيدة . ، حيث تشكو فيه وتنّدد بظروف العمل السيئة لعمال البريد2006تموز /يوليو
 رفضت المحكمة شكواها 2008آانون األول / ديسمبر30شكوى ضد القرارات المتخدة في حقها ولكن بتاريخ 

من منصبه في شهر ) عباس العمران(بالمثل، أقيل السيد . (CSB)عية وأٌيدت قرار مكتب الخدمة اإلجتما
، ألنه BCHR) بابكو(، وهو عضو في نقابة عمال شرآة النفط في البحرين وعضو في 2008أيلول /سبتمبر

، آان قد أبّلغ َعن أعمال فساد وقعت داخل الشرآة واستنكرها، بعد ذلك تعرض للمضايقة 2006وفي العام 
 . )7 (مناسبات آثيرة وُطلب منه في حينها أال يتواصل مع اإلعالم أبدًا حتى تمت إقالته من العملالشديدة في 

 
 حمالت تشويه ومضايقة للمدافعين الذين يدينون التمييز ضد الشيعة 

.  حمالت التشويه ضد المدافعين الذين يشجبون التمييز الذي تعاني منه الطائفة الشيعية2008بدأت في العام 
نبيل (، اٌتهم النواب البرلمانيون والصحافيين السيد 2008تشرين االول / أآتوبر16 سبيل المثال، بتاريخ على
مدير مكتب ) العبد الجليل السينغاسي( والسيد (BCHR)وهو رئيس مرآز البحرين لحقوق اإلنسان) رجب

) مريم الخواجة(رين، والسيدة الحق السياسية للحريات المدينة والديمقراطية في البح(حقوق اإلنسان لحرآة 
رهائن للواليات «و» خونة« بأنهم (IESEC)رئيسة سابقة لجمعية الدولية لطالب العلوم اإلقتصادية والتجارية 

تشرين / أآتوبر15نتجت هذه اإلتهامات عن مشارآتهم في ندوة في واشنطن بتاريخ . »)8(المتحدة األميرآية
أثر اإلصالح السياسي على «ي الكونغرس في الواليات المتحدة حول  نظمتها اللجان القائمة ف2008األول 

، عندما جرى بٌث اعترافات 2008آانون األول / ديسمبر28مماثلة، بتاريخ . »الحرية الدينية في البحرين
، تٌم ذآر أسماء العديد من »فضائية البحرين«ألشخاص مشتبه بهم باإلرهاب على قناة فضائية حكومية هي 

) عبد الهادي الخواجة( بما فيهم السيد )9(»التحريض على أعمال العنف«ن عن حقوق اإلنسان بتهمة المدافعي
، تعرضت (Front Line)» الخط األمامي« ومنٌسق الحماية في (BCHR)رئيس مجلس اإلدارة السابقة في 

 تلقت تهديدات بواسطة التي) نبيل رجب(عائالت المدافعين عن حقوق اإلنسان أيضًا للمضايقة مثل زوجة السيد 
 .البريد العادي والبريد االلكتروني والهاتف

                                                 
 ).(BCHR مراجعة -7
ستفزازية آتبها نواب وناشرين وآتاب في الصحف المحلية عن موضوع المدافعين المذآورين ، ظهرت مقاالت ا2008تشرين األول / أآتوبر16 بتاريخ -8

مراجعة ). الخليج تايمز(و) الخليج: (آذلك في الصحف اإلقليمية التالية) البلد(و) الوقت(، )أخبار الخليج(، )األيام(، )الوطن(والتي نشرت في صحيفة 
BCHR).( 

 – من المدافعين عن حقوق اإلنسان 7 شخص من المشتبه بهم وبينهم 35أسفرت عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد » إرهابيةمؤامرة « إن اآتشاف ما سيّمى -9
) الحق(األمين العام لحرآة (، )حسن مشيمة(، السيد )عبد الجليل السينغاس(، والسيد )(BCHR وهو عضو في مجلس إدارة –السيد عباس آل عمران 
التعاون السلمي  تنظيم اعتصام مدافع) عبد الرضا حسن الصّفار(وهو رجل دين شيعي، السيد ) محمد حبيب المقداد(راطية، السيد للحريات المدنية والديمق

جند العاطلين عن العمل الذين يقيمون في المملكة المتحدة باعتباره الجئ قائد سابق لل)  علي مشيمة(مع عائالت األسرى والعاطلين عن العمل، السيد 
 .2009شباط / فبراير27، بدأت محاآمته في سياسي
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 قيود على حرية تنقل المدافعين عن حقوق اإلنسان 
، عانى المزيد من المدافعين عن حقوق اإلنسان من القيود على حرية تنقلهم، سواء داخل أو 2008في العام 

عبد الغني (، تم منع السيد 2008آانون األول / ديسمبر2بتاريخ . خارج البحرين وخالل دخولهم إلى بالد ثالثة
حين آان ) قطر(، وهو الناطق باسم اللجنة البحرينية الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب، من دخول دولة )خنجر

صادرة عن » الناشطين السياسيين«إن هذا الحظر في السفر مرتبط بوجود الئحة بأسماء ). الدوحة(في مطار 
ية ومرسلة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول الحليفة األخرى للبحرين مثل مصر واألردن، وزارة الداخل

ُوضعت .  إلى أراضيهم)10(من أجل تشجيعهم على رفض دخول أناس يدافعون عن حقوق اإلنسان في البحرين
.  تحديثها بانتظاموال زالت موجودة حتى اليوم ويتم) 2002 -1975(هذه الالئحة أثناء حالة قانون الطوارئ 

، وهو محام يعمل على )محمد مجيد الجّشي(اختبر العديد من المدافعين عن حقوق اإلنسان اآلخرين، مثل السيد 
بعض الحواجز والقيود المفروضة على حرية انتقالهم في ) نبيل رجب(، والسيد BCHRبعض الملفات في 

على سبيل المثال، حين تٌم اعتراضه في المطار آانون األول، /آب وديسمبر/في شهري أغسطس. 2008العام 
 .)11 (وقامت السلطات األمنية األردنية باستجوابه وهو في طريقه إلى عّمان

 
 

 )12( 2008تدخالت طارئة بّثها المرصد في العام 

 

أسماء المدافعين عن 
 حقوق اإلنسان

 تاريخ النشر مرجع التدخل انتهاآات

تعذيب / اعتقال تعسفي
مالحقة / ةوسوء معامل

 قضائية

 2008آانون الثاني / يناير9 .رسالة مفتوحة إلى السلطات

 2008آانون الثاني / يناير18 بيان صحفي 

 BHRنداء عاجل  
001/0208/OBS 017 

 2008شباط / فبراير13

 نداء عاجل 
BHR 001/0202/OBS 

017.1 

 2008شباط / فبراير28

شاآر محمد عبد (السادة 
، )د العالالحسين عب

ماجد سلمان ابراهيم (
نادر علي أحمد (، )الحداد

ميسم بدر (، )السالطنة
حسن (، )حاسم الشيخ

، )عبد النبي حسن
عبداهللا محسن عبداهللا (

أحمد جعفر (، )صالح
ناجي (، )محمد علي

محمد عبد اهللا (، )الفيتل
ابراهيم (و) السنغيس

 2008نيسان / ابريل23 بيان صحفي  )محمد أمين العرب

 2008نيسان / أبريل3 .رسالة مفتوحة إلى السلطات مضايقة وتحّرش )نجّية عبد الغّفار(يدة الس
، دآتور )نبيل رجب(السيد 

) عبد الجليل السنغيس(
 )مريم الخواجة(والسيدة 

 BHRنداء عاجل  حملة تشهير
002/1008/OBS 171 

 2008تشرين االول /  أآتوبر28

 

                                                 
 .)(BCHR انظر -10
 . المرجع نفسه-11
 . انظر تجميع الحاالت في األقراص المدمجة المرفق بهذا التقرير-12
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 الجزائر
 

 الوضع السياسي
، إصالحًا دستوريًا تضمن 2008تشرين الثاني / نوفمبر12اعتمد المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، في 

إن مثل هذا اإلصالح الذي يفتح الباب رسميًا للبقاء لمدة غير محدودة في سّدة . إلغاء تقييد المدة الرئاسية
ب في السلطة والذي يعّد أحدى ضمانات النظام الديمقراطي قد ال رئاسة الدولة يثير مخاوف أن مبدأ التناو

 .يحترم
 

 وبالتالي تحافظ على بيئة أمنية يواجه فيها 1992ال تزال الجزائر تحت ظل حالة الطوارئ منذ العام 
 . المدافعون عن حقوق اإلنسان العديد من التدابير المنهجية تمنعهم من ممارسة نشاطاتهم

 
 الذي تخضع  فيه الجزائر للتدقيق من قبل نظرائها في مجلس حقوق اإلنسان لألمم المتحدة وآانت في الوقت

 السلطات مستمرة في عدم التعاون مع ،(UPR) 2008في العام  بموجب آلية المراجعة الدورية الشاملة 
مة من العديد من  طلبات الحصول على دعوات المقدآما أن, ةآليات حماية حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحد

بالمثل، عارضت السلطات الجزائرية . مقرري اإلجراءات الخاصة في األمم المتحدة لم تؤخذ في اإلعتبار
المعني بالمدافعين عن  (ACHPR)دومًا زيارة المقرر الخاص لٌلجنة االفريقية لحقوق الناس والشعوب 

زائرية إدخال التوصية على عدم مالحقة عالوة على ذلك، رفضت السلطات الج. حقوق اإلنسان في أفريقيا
 .قضائيا في التقرير النهائي للمراجعة الدورية الشاملة» ينتقدون الحكومة«أولئك الذين 

 
 إطار تشريعي تقييدي ألنشطة الدفاع عن حقوق اإلنسان 

 عوائق ضد حرية الجمعيات
 31-90 من القانون رقم 7 المادة بينما تنص, ال يزال الحق في الجمعيات غير مضمون في الجزائر فعليًا 

الممارسة المنشأة بواسطة السلطات قد جعلت الحصول على ,بشأن الجمعيات تنص على إعالن الجمعية 
. موافقة سابقة ضرورة يحرم من خاللها العديد من الجمعيات من اإلعتراف القانوني الالزم لممارسة أنشطتها

ينطبق هذا األمر خاصة على . دم قادرة على تقديم ملف تسجيلهاال زالت العديد من جمعيات حقوق اإلنسان ع
 على أي اعتراف 2008الذين لم يحصلوا حتى نهاية العام ) أجيال المواطنين(و) SOSالمفقودين (حالة 
 .قانوني

 
 اعتماد قانون لمعاقبة المدافعين عن حقوق المهاجرين

رية قانونًا يفرض عقوبات على فئة جديدة من ، اعتمدت السلطات الجزائ2008حزيران / يونيو25بتاريخ 
الدخول « حول 11-88القانون رقم . المدافعين عن حقوق اإلنسان وهم أولئك الذين يقدمون الدعم للمهاجرين

سّهل « يحتوي على أحكام بالسجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات لكل شخص » واإلقامة والتنقل لألجانب
 مباشر أو غير مباشر، او التنقل، اإلقامة والخروج بطريقة غير شرعية أو يحاول تسهيل الدخول، بشكل

 سنوات بالنسبة ألشخاص 10إن هذه العقوبات يمكن أن تمتد لتصل إلى السجن لمدة ). 46المادة (» ألجنبي ما
 .يقدمون وسائل نقل أو اتصاالت السلكية أو الالسلكية للمهاجرين غير الشرعيين

 
 ى حرية التجمع واإلجتماع العام وقمع التجمع السلميالعقبات التشريعية عل

 والذي يحكم التجمعات والتظاهرات 1991آانون األول/ ديسمبر 2 المؤرخ بتاريخ 91-19ان القانون رقم 
) المحافظ أو الحاآم(» الوالي«العامة ال يلزم اإلذن المسبق لعقد إجتماع عام بل يتكلم فقط عن إعالن يقّدم إلى 

 المنشئ لحالة الطوارئ يوجب على الجمعيات الراغبة في 1992مع ذلك إن المرسوم العام , )5و 4المواد (
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أي السلطة اإلدارية المسؤولة عن » الوالي«تنظيم اجتماع او مناسبة عامة أن تحصل على ترخيص من 
دفاع عن حقوق عمليا، ترفض السلطات الجزائرية بمنهجية تامة عقد جمعيات ال. المحافظة على النظام العام

 والذي ال 2001حزيران / يونيو18باإلضافة، إن قانون . اإلنسان أي مناسبات مستقلة أو اجتماعات عامة
 .يزال ساري المفعول حتى اليوم يمنع المسيرات السلمية وجميع أشكال التظاهرات في الجزائر

 

غم من هذه القيود التنظيمية في العام وهكذا، فإن المدافعين عن حقوق اإلنسان الذين عقدوا تجمعات عامة بالر
 23آانت قد أمرت السلطات بتاريخ . ، قد واجهوا مجددًا قمع السلطات والعدالة الجزائرية2008
أمام وزارة العدل، وهكذا ) إغاثة المفقودين(، بتفريق تظاهرة نظمتها حرآة 2008تشرين الثاني /نوفمبر

 من مقر الوزارة ، تصّدت له SOS-سس لحرآة المفقودينوهو عضو مؤ) حسين فرحاتي(عندما قرب السيد 
بالقوة مجموعة من رجال الشرطة الذين هددوه وأمروه بمغادرة المكان بحجة حظر التجمع ثم أمسكوا به 

، أدانت محكمة 2008آذار / مارس26عالوة على ذلك، بتاريخ . وسحبوه مسافة أمتار قليلة قبل إطالق سراحه
، بغرامة AFDC) قسنطينة(، األمينة العامة لجمعية عائالت المفقودين في )يزا صقرلو(السيدة ) قسنطينة(

بسبب مشارآتها في تجمع » حشود من دون سالح«بتهمة )  يورو200حوالي ( ألف دينار 20مالية قدرها 
أيلول / سبتمبر20بتاريخ ) قسنطينة(سلمي أمام المقر المؤقت للجنة المخصصة للجنة الوطنية اإلستشارية في 

) لويزا صقر( وقد قدمت السيدة 2008تشرين الثاني / نوفمبر19صدر هذا القرار باإلعتقال في  ,2004
 .دعوى نقض للطعن في هذا القرار

 
 من 14المادة (في حين أن اإلجتماعات المغلقة للجمهور ال تخضع ألي ترخيص إداري مسبق : وأخيرًا

 من ضغوط السلطات الجزائرية لعدم استضافة أي 2008ام ، عانت المنظمات في الع)91-19القانون رقم 
تشرين / أآتوبر5فمثال صرحت المؤسسة التي استضافت في . إجتماعات تطرح مسائل سياسية في الجزائر

 بمناسبة (LADDH) لقاء حوار ومناقشة نظمته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان 2008األول 
ألسباب خارجة عن «، انها اضطرت إلى إلغاء هذا الحدث )1(1988ن األول تشري/ أآتوبر 5ذآرى أحداث 

 .)2(»إرادتها

  
 العقبات التشريعية على حرية التكوين وقمع النقابيين 

 عن 90-14في الواقع، إن القانون رقم . ال تزال الحرية النقابية في الجزائر غير مضمونة حتى يومنا هذا
من ثم إن نقابات , ات نقابية من مهن مماثلة، فرع أو قطاع لنشاط مماثلالنقابات يسمح فقط بتشكيل منظم

 أو اإلتحاد الوطني للعمال (SNAPAP)العمال الجزائريين مثل النقابة الوطنية المستقلة لعمال اإلدارة لعامة 
 من جهة أخرى، ترفض السلطات تسجيل معظم النقابات المستقلة. محظورين تمامًا (SNATA)الجزائريين 

ينطبق هذا االمر ايضا وبشكل خاص على النقابة المستقلة ذاتيًا لعمال . بما فيها تلك التي تمارس المهنة نفسها
 )CNAPEST( والمجلس الوطني المستقل ألساتذة التعليم الثانوي والتقني (SATEF)التعليم والتدريب 

 .(CLA) وأيضًا مجلس مدارس الجزائر
 

، 2008نيسان / ابريل15ابيين أيضًا عقد التجمعات السلمية وهكذا بتاريخ عالوة على ذلك، يمنع على النق
الموجودة في الجزائر ) الغراندي(عندما نظم أعضاء النقابة المستقلة للخدمة العامة مسيرة في ساحة 

 لإلحتجاج على عدم موافقة الحكومة على الزيادة المقترحة للرواتب، تم تفريق التظاهرة بسرعة من قبل قوات
                                                 

، لتقديم المطالب 1988تشرين األول / أآتوبر5، آلمة السر لإلضراب العام في )تاريخ رفع الحصار (1988تشرين األول / أآتوبر12 إلى 4 في فترة -1
 التحتية العامة، وقمعت العنف أدت إن هذه المظاهرات التي دمرت البنية. اإلجتماعية، تحول إلى أعمال شغب آبيرة أصابت العديد من المدن الجزائرية

 ). شخص وفق مصادر أخرى400وأآثر من . ( شخصًا وفقًا لمصادر رسمية179إلى وفاة 
 .(LADDH) انظر -2
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نوار (وآان قد تعرض السيد , مكافحة الشغب التي هاجمت المتظاهرين واستعملت الهراوات لضربهم 
 من بين آخرين لسحبه وجره في الشارع ثم تم االفراج عنه فورًا بعد (CNAPEST) وهو عضو في) الربي

 . دة ساعات أشخاص في المجموع واستجوابهم ثم إطالق سراحهم بعد ع10تم اعتقال . ضغوط من زمالئه
 

 تحرش ومضايقة قضائية وإدارية ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان المكافحين لإلفالت من العقاب
 بشأن تنفيذ ميثاق 2006شباط /، ال يزال المرسوم الذي تم التصويت عليه في شهر فبراير2008في العام 

نٌص هذا . مدافعين عن حقوق اإلنسانالسلم والمصالحة الوطنية ساري المفعول بتقييد حرية العمل والتعبير لل
من « سنوات وغرامات مالية ألي شخص يقوم 5 إلى 3المرسوم في الواقع على عقوبات بالسجن تتراوح من 

خالل تصريحاته الخطية أو أي فعل آخر، باستعمال أو استغالل جروح المأساة الوطنية لالعتداء على 
ين فيها الذين خدموا بكرامة أو تشويه صورة الجزائر على المؤسسات في الجزائر واالضرار بسمعة المسؤول

 - وبشكل خاص–يعاقب القانون جزءًا آبيرًا من عمل المدافعين عن حقوق اإلنسان . »المستوى الدولي
النشاطات المتعلقة بمكافحة اإلفالت من العقاب، والبحث عن الحقيقة والعدالة في مثل هذه الحاالت من جانب 

 أو جمعيات األسر للمفقودين وروابط عائالت (CFDA)  لألشخاص المختفيين في الجزائرروابط العائالت
بالرغم من عدم استعمال هذه األحكام قط، لكنها أسهمت في تهيئة مناخ من الرقابة الذاتية . ضحايا اإلرهاب

 حاسم عن هذا داخل المجتمع المدني، بما في ذلك في وسائل اإلعالم، وعدم تشجيع القيام بحوار أو نقاش
 .)3 (النزاع في العقد الماضي

 

في هذا السياق، إن اإلجراءات القضائية أو اإلدارية التي تتخد بحق المدافعين عن حقوق اإلنسان في صراعهم 
نيسان جرت إدانة / ابريل13من ثٌم، بتاريخ . 2008ضد اإلفالت من العقاب استمرت في ترهيبهم في العام 

 أشهر 6وهو محام وعضو في منظمة إغاثة المفقودين، وحكم عليه بالسجن ) ن سيدهمعبد الرحمن أمي(السيد 
في ) سيدي محمد(من جانب محكمة )  يورو200حوالي ( ألف دينار 20مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 

ار تعسفي برفع قر« آان متهما . »ازدراء هيبة الدولة « و » التشكيك في مصداقية المحكمة « الجزائر بتهمة 
بتاريخ . من إحدى المحاآم في الجزائر ضد أحد موّآليه على الرغم من أن المحكمة لم تصدر حكمها بعد» 
استأنف المحامي العام . هذا القرار ، أيدت محكمة اإلستئناف في الجزائر2008تشرين الثاني / نوفمبر26

، لم تكن المحكمة قد أصدرت 2008العام في نهاية . الذي آان قد طلب حكمًا بالسجن لمدة سنة هذا القرار
رئيسة جمعية ) شريفة خّدار( تم عزل السيدة 2008أيار / مايو17شيئًا بعد، باإلضافة إلى ذلك، بتاريخ 

حيث عملت لمدة ) بليدا(التي تدافع عن حقوق ضحايا اإلرهاب من منصبها آمسؤولة في محافظة ) جزائرنا(
في . 2008آب / أغسطس18 بالطرد من وظيفتها ومكتبها وذلك بتاريخ  عامًا بعد أن أرسلوا لها إشعارًا12

 بالتعرض (CTRI)المقابل، استمّرت القوات األمنية من المرآز الوطني لألبحاث والتحقيق اإلقليمي في بليدا 
حصلت هذه األحداث بعد تنظيم منتدى ورشة العمل عن العدالة اإلنتقالية وميثاق إغاثة . لها ومضايقتها

جمع هذا المنتدى ). جزائرنا(في مقر جمعية ) بليدا(في 2008نيسان / ابريل10 بتاريخ CFDAمفقودين وال
 .وللمرة األولى، ضحايا اإلرهاب وضحايا اإلختفاء القسري الذي تعتبر السلطات الجزائرية مسؤولة عنه

 
وا عن انتهاآات حقوق واالنتقام من الصحافيين الذين يكافحون الفساد ويعلن» التشهير«مقاضاة بسبب 

 اإلنسان
وآانت » ازدراء المؤسسة والهيئة«و» التشهير« تصعيدًا في إدانة الصحافيين بسبب 2008شهد العام 

) Dilemتعديل (، 2001المضايقة والمالحقة القضائية سهلة بعد اعتماد تعديل في قانون العقوبات في العام 
تٌمت مقاضاة العديد من الصحافيين بعد . ة عن طريق الصحافةالذي يجّرم القدح والذم بحٌق المؤسسات العام

وهكذا . فضحهم وتنديدهم بالفساد المستشري في مؤسسات الدولة وانتهاآات أخرى معّينة لحقوق اإلنسان
                                                 

 .2005أيار / أصدرت المحكمة الجزائية قرارها في مايو-3
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إشعارًا من مأمور التنفيذ بالدفع ) الشروق اليومي(ويعمل في الصحيفة اليومية ) ياسر عبد الحّي(استلم السيد 
والذي حكمت به محكمة )  الف يورو40ما يعادل ( ماليين دينار 4 مبلغ 2008آذار / مارس15ريخ وقبل تا

) جيجيل(في ) الوالي(جرت مقاضاة الصحافي من قبل .  محاآمات4 بعد 2008آذار /  مارس3في ) جيجيل(
الذي ) يم صادقيسل(على ذلك، ُحكم على السيد  عالوة )4(بسبب انتقاده إدارة الشؤون العامة في المحافظة

تشرين الثاني / نوفمبر30بتاريخ ) الشمال الشرقي(في ) الطرف(في مدينة ) الوطن(يعمل مراسًال لصحيفة 
بعد شكوى تقدم بها موظف »التشهير«بتهمة )  يورو200ما يعادل ( الف دينار 200 بغرامة مالية تبلغ 2008

، ينٌدد فيهما بأعمال الفساد داخل قيادة 2008آانون الثاني /آبير ضده، بعد نشره مقالين في شهر يناير
، 2008تشرين األول / أآتوبر28أخيرًا، بتاريخ . )5()الطرف(الحكومة المحلية المسؤولة عن التعليم في والية 

، غيابيًا من جانب محكمة استئناف LADDHوهو صحافي وعضو في ) حّسان بوراس(ُحِكم على السيد 
 »القدح والذم«بجرم )  يورو3600ما يعادل ( الف دينار 40امة مالية تبلغ بالسجن لمدة شهرين وغر) صيدا(

بشأن تقرير جرى نشره بتاريخ ) البيضا(أتت هذه المحاآمة في أعقاب شكوى تقدم بها والي . »االزدراء«و 
 .)6(وقد نٌدد فيه الصحفي بالفساد السائد في داخل هذه الوالية) البلد( في  صحيفة 2006نيسان / ابريل24

 
 

   )7( 2008التدخالت العاجلة التي نشرها المرصد في العام 

 
أسماء المدافعين عن 

 حقوق اإلنسان
 تاريخ النشر مرجع التدخل االنتهاآات

 نداء عاجل مضايقة قضائية )لويزا صقر(السيدة 
DZA 001/0108/OBS 003 

 2008 يناير آانون الثاني 10

رسالة مفتوحة مشترآة إلى  يقة قضائيةمضا
 السلطات

 2008نيسان / أبريل8

 نداء عاجل إدانة
DZA 001/0506/OBS 

063.7 

 2008نيسان / ابريل14

 2008تشرين الثاني / نوفمبر24 بيان صحفي 

 
عبد الرحمن (السيد 

 )أمين سيدهم

 2008تشرين الثاني / نوفمبر27 بيان صحفي إدانة استئناف
 2008نيسان / ابريل22 بيان صحفي قمع تظاهرة نقابية )نوار الربي(السيد 

 نداء عاجل اعتداء وتحرش )شريفة خّدار(السيدة 
DZA 002/0508/OBS 089 

 2008ايار / مايو22

 نداء عاجل  )شريفة خّدار(السيدة 
DZA 002/0508/OBS 

089.1 

 2008تشرين الثاني / نوفمبر25

إعاقة حرية القمع  )حسين فرحاني(السيد 
 السلمي

 نداء عاجل
DZA 003/408/OBS 198 

 

 

                                                 
 .(LADDH)انظر -4
 شابات ثم إلغاؤه بعد مرور شهر بذريعة الزيادة 6ور والثاني هو إبطال توظيف تحدث المقال األول عن اضرب المعلمين احتجاجًا على اقتطاعات األج-5

 .2008تشرين الثاني / نوفمبر30تشرين األول و/ اآتوبر28آذار، / مارس3تاريخ ) الوطن(انظر مقاالت . في آفاءتهم
 .(LADDH) . راجع -6
 .انظر تجميع الحاالت في القرص المدمج المرفق بهذا التقرير -7
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 األراضي الفلسطينية المحتلة/اسرائيل
 

 الوضع السياسي
 في األراضي الفلسطينية المحتلة والناجمة عن 2008آانت األزمة االنسانية الخطيرة هي السمة المميزة للعام 

من سكانها يعتمدون على المساعدات اإلنسانية التي بقيت  % 80الحصار المفروض على غّزة، في حين أن 
وهي في الوقت الراهن محدودة بسبب القيود التي يفرضها , هر بعد استيالء حماس على غّزةمعّلقة لعدة أش

 تم الوصول إلى هدنة بين حماس واسرائيل تحت رعاية 2008حزيران / يونيو19بتاريخ . الجيش االسرائيلي
 لم يكن 2008مصر مما سمح بمرور قدر ضئيل من البضائع والمساعدات اإلنسانية، لكن وحتى نهاية العام 

 ، وبعد مرور أسبوع على 2008آانون األول / ديسمبر27بتاريخ . الحصار االسرائيلي قد ُرِفع بعد عن غزة
 شخص وجرح 400الهدنة شّنت إسرائيل هجمات جوية واسعة النطاق ضد قطاع غزة مٌما أسفر عن مصرع 

ة صواريخ تم إطالقها من قطاع  أشخاص بواسط4حوالي الفين آخرين بينما قِتل من الجانب االسرائيلي 
 .)1(غزة

 
استمرت حرآة التنقل في األراضي الفلسطينية المحتلة معرقلة بشكل آبير وتضاعف انتشار نقاط التفتيش في 

 لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى –على مدى السنوات الثالث الماضية  % 62 بزيادة –الضفة الغربية 
 السلطات االسرائيلية عرقلة عمل المدافعين عن حقوق اإلنسان االسرائيليين ، وقد تعّمدت)2(الخدمات األساسية

والفلسطينيين والدوليين، من خالل فرض قيود على اإلنتقال إلى الضفة الغربية خاّصة في المناطق التي يكون 
وج منها ان الدخول الى غزة او الخر.  من قبل المستوطنين)3(فيها الفلسطينيون عرضة للهجمات والمصادرة

أصبح أمرا صعبًا جدًا بسبب نقاط التفتيش التي أقامتها السلطات االسرائيلية والتي أدخلت نظام ترخيص جديد 
يجعل من المستحيل عمليًا بالنسبة للفلسطينيين في غزة االنتقال إلى الضفة الغربية والعكس بالعكس 

ع غزة، بما فيها منظمات حقوق اإلنسان من تأّثرت أنشطة منظمات المجتمع المدني أيضًا في قطا. )4(صحيح
لقد أّثرت األزمة في الواقع على جميع جوانب الحياة للسكان المدنيين الفلسطينيين، : النقص في الوقود والطاقة

وخفضت السلطات االسرائيلية من آميات المنتجات النفطية التي يمكن تسليمها إلى قطاع غزة بشكل آبير 
 .على األقل من الطاقة لقطاع غزة % 30اء التي تؤمن شمل محطة توليد الكهرب

 
على الصعيد الداخلي ونظرًا لسياسة التفٌتت السياسي استمر وضع حقوق االنسان في التدهور حيث شارآت 
الفصائل الفلسطينية المتنافسة في قمع خصومها والذي نتج عنه انتهاآات جسيمة لحقوق االنسان بشكل عام 

في الضفة . عسفية والتعذيب، االيذاء واالعتداء وعمليات االعدام خارج نطاق القضاءمثل االعتقاالت الت
آما آان في غزة ) حزب محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية(الغربية، آان هناك أشخاص يعارضون فتح 

) فتح وحماس(اشخاص يعارضون حماس وآانوا يعيشون في خوف ورعب دائم آما استمر هذين الطرفين 
 قامت 2008خالل األشهر األخيرة من العام . تقييد حق الفلسطينيين في حرية التعبير والتجمع السلميفي 

قوات األمن والميليشيات المسلحة لحماس في قطاع غزة بتفريق عدة تظاهرات ومسيرات سلمية وأخرى 
 إلى اإلختباء خوفًا من بالقوة نّظمتها حرآة فتح بينما عمد العديد من أنصار حرآة حماس في الضفة الغربية

 .)5(تعّرضهم لالعتقال من جانب السلطة الفلسطينية والقوات االسرائيلية
                                                 

 .2009آانون الثاني / يناير1 األرقام اعتبار من -1
 حواجز طرق في الضفة الغربية 634، نحو 2008أيلول / حدد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في رابطة الحقوق المدنية في إسرائيل، في شهر سبتمبر-2

تعزيز عن وضع حقوق اإلنسان في إسرائيل وألراضي ) (ACRIانظر جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل.  حاجزًا طيارًا85ونقاط تفتيش دائمة و
 .2008الفلسطينية المحتلة، 

 . المذآور أعاله(ACRI) انظر تقرير -3
 .(PCHR)مراجعة المرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسان  -4
 . المرجع نفسه-5
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، زادت فتح وحماس من تصّلب مواقفها السٌيما بعد فشل الوساطة المصرية في إطالق 2008في نهاية العام 
تشرين الثاني /بر نوفم23تصاعدت هذه التوترات أآثر فأآثر حتى صدور إعالن بتاريخ  .حوار داخلي

، عن الرئيس الفلسطيني ُيعِرب فيه عن نيته في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في أوائل 2008
 يتيح له حل البرلمان قبل نهاية والية )6( وإن آان ال يوجد شيء في القانون األساسي الفلسطيني2009العام 

س لقد قالت أنها لن تعترف بالسيد محمود عباس آرئيس أما بالنسبة لحما. 2010المجلس التشريعي في العام 
 .آانون الثاني، تاريخ انتهاء واليته/للسلطة الفلسطينية بعد شهر يناير

 
 العقبات التي تعترض حرية تنقل المدافعين عن حقوق اإلنسان

 في الضفة  وآما معظم الناس، لم يكن المدافعون عن حقوق اإلنسان يقدرون على زيارة غزة2008في العام 
 انخفضت وتيرة حرية تنقل المدافعين عن 2008الغربية إذ انه وإلى جانب ازدياد نقاط التفتيش في العام 

رئيس المرآز الفلسطيني لحقوق ) راجي صوراني(حقوق اإلنسان بشكل آبير وبالتالي لم يتمكن السيد 
أيلول /اضة الثانية في شهر سبتمبر من االنتقال إلى الضفة الغربية منذ اإلنتف(PCHR)اإلنسان في غزة 

وهو المدير العام ) شاوان جابارين( وبالمثل منعت السلطات العسكرية االسرائيلية بشكل منهجي السيد 2000
من مغادرة البالد على الرغم من آونه مدعّوًا إلى عدة مؤتمرات ) الحق(للمنظمة غير الحكومية الفلسطينية 

 7فضت المحكمة االسرائيلية العليا طلب رفع الحظر عن السفر بتاريخ ر. 2008دولية مختلفة في العام 
. آان عضوًا ناشطًا في منظمة إرهابية) جابارين(تظهر أن السيد » أدلة سرية«تموز على أساس وجود /يوليو

 2008تموز /  يوليو14بتاريخ ) الحق(وهو أحد الشرآاء في منظمة ) آاواريك يوسف(جرى اعتقال السيد 
). نابلس(في ) هّوارة( ساعات من جانب القوات االسرائيلية حالما غادر نقطة التفتيش في 3 لمدة واحتجز

أيلول /  سبتمبر2بتاريخ . االسرائيلي يرتبط اعتقاله بالتحقيق في انتهاآات حقوق اإلنسان التي ارتكبها الجيش
) محمود أبو رحمة(و) يونسعصام (، رفضت السلطات العسكرية االسرائيلية إصدار ترخيص للسادة 2008

راجي (لحقوق اإلنسان، السيد ) الميزان(لمغادرة قطاع غزة وهما على التوالي مدير وعضو مرآز 
الذين آان عليهم الذهاب ) ICRC(وهو عضو اللجنة الدولية للصليب األحمر ) إياد نصر(والسيد ) الصوراني

الل العام نفسه، رفضت السلطات العسكرية خ. إلى بروآسل لحضور االجتماعات مع نظرائهم في أوروبا
 الذين آان عليهم أيضًا المشارآة (PCHR)االسرائيلية أيضًا إعطاء اإلذن للخروج من غزة إلى العاملين في 

جابر (في لقاءات ونشاطات مختلفة حول حقوق اإلنسان في الضفة الغربية أو خارج البالد ومنهم السيد 
مدير ) إياد العلمي(مدير وحدة تطوير الديمقراطية، السيد ) حمدي شقورة (وهو نائب المدير، السيد) وشاح

مديرة حقوق ) منى الشّوا(مديرة العمل الميداني، السيدة ) ابتسام زٌقوت(وحدة المساعدة القانونية، السيدة 
 .حاسبوهو م) رامي أبو شعبان(والسيد ) سمير ابراهيم حسنّية(و) ابراهيم صوراني(النساء، والمحاميان 

 
هذه هي الحال .  من زيارة قطاع غزة2008جرى منع العديد من المدافعين عن حقوق اإلنسان أيضًا في العام 

وهي تعمل على تعزيز احترام الحق في  » PHR-اسرائيل-أطباء من أجل حقوق االنسان«مع أعضاء منظمة 
 PHRنع العديد من أعضاء  على سبيل المثال، ُم2008تشرين األول / اآتوبر21 و20بتاريخ . الصحة

والعشرات من الشخصيات األجنبية البارزة من السفر إلى غزة لحضور المؤتمر الدولي الخامس للصحة 
 . وذلك من جانب السلطات العسكرية االسرائيلية)7(العقلية لمجتمع غزة

                                                 
 .لة ذات دستور دائم إن القانون األساسي الفلسطيني هو بمثابة دستور مؤقت حتى إقامة دولة فلسطينية مستق-6
 .(PCHR) أنظر -7
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 وضع حقوق اإلنسان في إضافة إلى ذلك، أعاقت السلطات االسرائيلية أيضًا حرآة المراقبين الدوليين لتقييم
 على سبيل المثال، حّظر وزير الداخلية 2008آانون األول / ديسمبر14بتاريخ . األراضي الفلسطينية

، وهو المقرر الخاص Richard Folk) ريتشارد فولك(االسرائيلية دخول األراضي الفلسطينية على السيد 
 وقد تٌم ترحيله 1967فلسطينية المحتلة منذ العام لألمم المتحدة المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي ال

 .)8()تل أبيب(في ) بن غوريون(من مطار 
 

 مضايقة المدافعين تعكس الوضع في غزة والضفة الغربية 
 بعد إعالن جهاز األمن 2008تكّثفت موجة التحرش والمضايقة ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان في العام 

مكافحة األنشطة التخريبية التي يحتمل لها أن « أن واجبهم هو 2008العام  لمرات عديدة في (GSS)العام 
تؤّثر على الطابع اليهودي والديمقراطي السرائيل، حتى عندما يكون القيام بهذه النشاطات قد تم بمساعدة 

و تقييد أو  إن المقصود من هذا الخط السياسي وبدعم من النائب العام ه)9(.»األدوات التي توفرها الديمقراطية
بعد هذا اإلعالن استدعى األمن . الحد من نشاطات المدافعين عن حقوق اإلنسان في الدول العربية واسرائيل

 صحافيين ومدافعين عن حقوق اإلنسان وناشطين آخرين لالستجواب، باعتبار ان ما يقومون به (GSS)العام 
م أنهم تحت المراقبة وهم في خطر المالحقة أبلغ األمن العام العديد مّمن استجوبه. »غير مقبول«نشاط 

 على سبيل المثال، تٌم استدعاء 2008أيار /  مايو15بتاريخ . )10(القضائية إذا ما استمروا في مواصلة نشاطهم
ومدير العيادات التي تديرها المنظمة لالجتماع بواسطة  (PHR)وهو عضو في ) صالح حاج يحيى(السيد 

حيث جرى استجوابه حول نشاطات الجمعية وميزانيتها، عن الجهات ) الطيبة( في SIRGأعضاء لجنة 
 وممثلي (PHR)المانحة وعن أعضاء آخرين في الجمعية أيضًا آما ترآزت األسئلة على العالقة بين 

تشرين الثاني /للمرة الثانية في شهر نوفمبر) صالح حاج يحيى(، واسُتدعي السيد )11(في قطاع غزة) حماس(
 .  حول نشاطاته في غزة(GSS)قبل أفراد من جهاز األمن العام لالستجواب من 

 
، صدرت تعليمات من القائد العسكري للجيش اإلسرائيلي في 2008تموز /  يوليو8عالوة على ذلك، بتاريخ 

للدفاع عن المعتقلين وحقوق اإلنسان لمدة سنتين، وهذه الجمعية » نفحة«الضفة الغربية تأمر بإغالق جمعية 
، وهي واحدة من المنظمات غير الحكومية العديدة التي تمثل 2006ع السلطة الفلسطينية في العام مسجلة م

المعتقلين الفلسطينيين في المحاآم االسرائيلية وقد اتهمتها السلطات العسكرية االسرائيلية بتمويل المنظمات 
. أية دالئل تدعم هذه اإلتهاماتهذه المزاعم واإلّدعاءات نافية وجود » نفحة«رفضت الجمعية . اإلرهابية

في القطاع الخاص ) نابلس(، توّغل الجيش اإلسرائيلي في 2008تموز / يوليو16باإلضافة إلى ذلك، بتاريخ 
اقتحم الجنود شقته ليًال وأرغموه . »نفحة«وهو محامي والمدير القانوني في ) فارس أبو الحسن(لمكتب السيد 

 .)12(قاموا بمصادرة وثائق عديدة، ملفات وحواسيبعلى إرشادهم إلى مكتبه الخاص حيث 
 

 االعتداءات على حرية التجّمع السلمي
 ساعة على األقل 48 بشأن اإلجتماعات العامة، وجوب إرسال إخطار قبل 1998 للعام 12فرض القانون رقم 

 إلى ذلك، تمنح بأي اجتماع عام أو لقاء إلى مدير الشرطة أو المحافظ وال حاجة إلى ترخيص بذلك باإلضافة
من القانون األساسي الفلسطيني المواطنين  الحق في التجمع ) 5، الفقرة 26المادة (من القانون و) 2المادة (

 6على سبيل المثال، بتاريخ . 2008مع ذلك، تم قمع العديد من االجتماعات السلمية في العام  .السلمي

                                                 
 .2008آانون األول / ديسمبر16 المرجع نفسه، مراجعة أيضًا البيان الصحفي للمفوض السامي في األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، -8
 (ACRI) للمزيد من المعلومات، مراجعة التقرير المذآور أعاله -9

 . المذآور أعاله(ACRI)مراجعة تقرير  -10
 .)PCHR(جعة  مرا-11
 .)PCHR(مراجعة  -12
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قام بتنظيمها االتحاد اإلسالمي للمعلمين ) ّزةغ(، قمعت الشرطة بعنف تظاهرة في 2008أيلول /سبتمبر
) فتح(الفلسطينيين يحتٌجون فيها على ظروف العمل القاسية في قطاع التعليم ال سّيما بعد اندالع الصراع بين 

جرى إلقاء القبض على ثمانية من المعلمين قبل إطالق سراحهم بعد عدة ساعات، آما منعت ). حماس(و
 من اإلقتراب من المكان وقد بّررت وزارة الخارجية ذلك بالقول أن منظمي الشرطة أيضًا الصحافيين

 .)13(المسيرة لم يحصلوا على أي إذن
 
 

 )14( 2008التدخالت العاجلة التي بّثها المرصد المرصد في العام 

 

أسماء المدافعين عن 
 حقوق اإلنسان

 تاريخ النشر مرجع التدخل االنتهاآات

حزيران /يونيو 25 بيان صحفي مشترك مضايقة/التحرك حرية اقةإع )شاوان جابارين(السيد 
2008 

 ISRنداء عاجل   
001/0607/OBS 069.1 

 2008تموز / يوليو16

الدفاع » نفحة«جمعية 
عن المعتقلين وحقوق 

 اإلنسان

 ISRنداء عاجل  إقفال منظمة غير حكومية
001/0708/OBS 119 

 2008تموز/ يوليو15

 نداء عاجل مضايقة/التحرك حرية عرقلة )يوسف آواريك(السيد 
ISR 002/0708/OBS 

127 

 2008تموز / يوليو29

أيلول /سبتمبر 23 بيان صحفي مشترك عرقلة حرية التحرك
2008 

، )عصام يونس(السادة 
، )محمد أبو رحمة(
إياد (و) راجي الصوراني(

 )نصر
رسالة مفتوحة مشترآة إلى  

 السلطات
أيلول / سبتمبر29

2008 
  

                                                 
، للمزيد من المعلومات عن انتهاآات حقوق حرية التعبير، التجمع السلمي 2008 في العام (PCHR) مراجعة البيانات الصحفية التي أصدرها -13

 .وتكوين الجمعيات في الضفة الغربية وقطاع غزة
 . مراجعة جمع الحاالت في قرص مدّمج مرفق بهذا التقرير-14
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 تونس
 

 الوضع السياسي
في هذا  . 2009، اّتسمت سياسة الحكومة التونسية بإعداد انتخابات هاٌمة في البالد في العام 2008في العام 

السياق، آّثفت السلطات التدابير إلضعاف وتهميش أصحاب المعارضة الرئيسيين من خالل إجراءات قمعية 
ين المعارضين المدافعين عن حقوق اإلنسان والصحافيين واجه أفراد من السياسي. وإغالق لوسائل اإلعالم

لم يكن القضاة في مأمن من . تدابير مراقبة أو تعٌسف في حظر السفر، قطع االتصاالت الهاتفية وازدياد العنف
تلك التدابير، حيث ان استخدام النظام القضائي آسالح قمعي ألي صوت مخالف انتشر أيضًا على نطاق 

 .واسع
 

في تونس ال يجب أن تخفي التفاوت والقمع الوحشي الذي يعاني » المعجزة اإلقتصادية« ذلك، إن عالوة على
، الشباب العاطلين عن العمل 2008منه ليس فقط االشخاص المحتٌجين من النخبة، بل أيضًا ومنذ العام 

 تونس حرآة غير  الغربية في-في الحقيقة، شهدت المنطقة الجنوبية. والعمال الذين قرروا إسماع صوتهم
آانون /بدأت التظاهرات التي تكشف الفساد، الفقر والبطالة في شهر يناير. مسبوقة من االحتجاج االجتماعي

. وتوسعت تدريجيًا لتشمل مدنًا أخرى في المحيط» قفصة« في منطقة التعدين في )ريدييف( الثاني في مدينة 
، 2008خالل صيف العام . الوطني والدولي أيضًاتشٌكلت لجان دعم المتظاهرين، سريعًا، على الصعيد 

صّعدت السلطات التونسية من إجراءات القمع ضد أعضاء هذه الحرآة، المتظاهرين وقادة دعم المجتمع 
، إن الرد القمعي الذي أولته )ريدييف( متظاهرين خالل اإلحتجاجات في 3على سبيل المثال، قتل . المحلي

في نهاية . تعدين هو مثال آخر عن العجز الديمقراطي الذي يصيب تونسالحكومة لمطالب سكان منطقة ال
، إن التحقيقات الجنائية التي أعلنت عنها الحكومة لتحديد أولئك المسؤولين عن تلك األحداث 2008العام 

 .المأساوية، لم يتم القيام بها آما لم تتم معاقبة هؤالء المسؤولين
 

التي تعهدت بها السلطات التونسية للجان حقوق اإلنسان في األمم المتحدة أخيرًا، على الرغم من اإللتزامات 
في إطار اإلستعراض الدوري الشامل والتوصيات المقدمة لها من لجنة الحقوق في المفوضية العليا لشؤون 

التصديق  ، لم يتٌم إحراز أي تقدم في احترام وتعزيز حقوق اإلنسان هذا العام، فيما عدا 2008الالجئين العام 
على البروتوآول اإلختيارية التفاقية األمم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة واإلنسحاب 

باإلضافة إلى . على اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل) 3رقم(و) 1رقم(والتحفظات ) 1رقم(من اإلعالن 
 .ررين الخاصين لألمم المتحدةذلك، لم يتم الوفاء بوعود الحكومة التونسية في دعوة المق

 
  التحرش القضائي ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان والصحفيين الذين يشجبون انتهاآات حقوق اإلنسان

تواصلت المحاآمات التعسفية ضد المدافعين وطالت الصحافيين الذين يكشفون عن انتهاآات حقوق اإلنسان 
وهو عضو بارز في الرابطة الدولية لدعم السجناء ) السوسيطارق (وهكذا، تم اعتقال السيد . 2008في العام 

آب، في أعقاب نشر بيان يتعلق باالعتقال االعتباطي واإلختفاء / أغسطس25، بتاريخ )AISPP(السياسيين 
) الجزيرة(وبعد مداخلته على قناة ) بنزرت(آب في / أغسطس23 و22القسري الذي تعرض له شبان بتاريخ 

 بتهمة 2008أيلول لكٌنه بقي محتجزًا حتى نهاية العام / سبتمبر25لق سراحه بتاريخ أط. حول هذا الموضوع
استمرت وسائل اإلعالم والصحفيين في المعاناة من هجوم . نشر أنباء آاذبة من شأنها اإلخالل بالنظام العام

، والذي آان )لندن(قره وم) القدس العربي(، مراسل مجلة )سليم بوخدير(لذلك، حًُكَم على السيد . النظام عليهم
 18 وذلك بتاريخ )1(يغطي وبانتظام األحداث المتعلقة بالمدافعين، في االستئناف، بالسجن لمدة سنة بتهمة زائفة

، تم تكثيف المضايقات 2008تشرين األول /ومنذ شهر أآتوبر  إضافة الى ذلك، . 2008آانون الثاني /يناير

                                                 
  .2003 لكنه بقي دون جواز سفر منذ العام 2008تموز / يوليو21 رفض اعطاء هويته الى الشرطة، تم االفراج عنه بتاريخ -1
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وموظفيها أيضًا، واتخذت شكل التحقيق واعتقال ) آاليما (ضد الصحيفة االلكترونية ومحطة اإلذاعة
 27بتاريخ . الصحفيين، وحمالت التشهير، تدمير المحطة، التسوية الضريبية الزائفة، وما إلى هنالك

، وهي رئيسة التحرير في المحطة اإلذاعية )نزيهة ريجيبا(، اتهمت السيدة 2008تشرين األول /أآتوبر
ونسية بمسؤولية الهجوم على المحطة، وقد تٌم استدعاؤها من جانب المدعي العام في ، السلطات الت)آاليما(

 وحتى نهاية العام ،»إدعاءات مخالفة للقانون«تونس الذي استمع إليها في قصر العدل إثر شكوى بتهمة 
حيفة حظرت وزارة الداخلية أيضًا توزيع الص. ، لم يكن قد تٌم اتخاذ أي إجراءات في هذه الشكوى2008

 .التي نشرت أيضًا مقال الصحافي) مواطنون(االسبوعية 
 

 »قفصة«قمع حرآة اإلحتجاج االجتماعي في 
تٌم . المحتٌجين الذين عٌبروا عن تضامنهم وشجبوا حملة القمع» قفصة«أصاب القمع في مجال التعدين في 

 اإلنسان، خارج اإلجراءات  شخص، بينهم الكثير من النقابيين والمدافعين عن حقوق200اعتقال أآثر من 
. جرى تعذيب البعض أثناء وجودهم في السجن وتعٌرض معظمهم لسوء المعاملة. القانونية وبالتالي محاآمتهم

لقد شابت العقوبات بعد المحاآمات مخالفات خطيرة، تشمل رفض القضاة تسليط الضوء على ادعاءات 
، تّمت إدانة 2008آانون األول / ديسمبر11بتاريخ . ة جدًاالتعذيب التي قٌدمها المدعى عليهم والتي آانت ثقيل

بتهمة » قفصة« ُيعتبرون من زعماء الحرآة من جانب المحكمة اإلبتدائية في 38 شخصًا من اصل 33
 أشخاص حيث 10اإلتفاق الجنائي الذي يؤثر على األشخاص والممتلكات والتمرد المسلح بواسطة أآثر من«

، وتراوحت العقوبات  بالسجن من سنتين إلى عشر  »الموظفين أثناء قيامهم بواجباتهمتم خاللها االعتداء على 
محي (أما السيد ). الطيب بن عثمان(و) بشير البيدي(، )عدنان حاج(سنوات، خاصة ضد النقابيين السادة 

يات ، وعضو لجنة احترام الحر)FTCR(، رئيس االتحاد التونسي للمواطنين على الضفتين )الدين شربيب
، الذي ُحِكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة سنتين بسبب تحرآه في فرنسا )CRLDHT(وحقوق اإلنسان في تونس 

 الحوار «، آما تمت إدانة صحافي يعمل لحساب القناة التلفزيونية المستقلة »قفصة«لصالح ًسكان حوض 
تمّيزت .  سنوات غيابيًا6لسجن الذي يغطي األحداث، وحكم عليه با) فهيم بوآّدوس( وهو السيد  »التونسي

أّدى هذا الحكم إلى . )2(هذه المحاآمة بوجود أعداد آبيرة من القوات األمنية وعدم االستماع إلى المدعى عليه
 .)3(وقوع أحداث أخرى جرت معاقبتها باإلعتقال، المحاآمة والحكم بالسجن

 في جمعية مناهضة التعذيب في تونس ، وهي عضو)زآية دهيفاوي(باالضافة إلى ذلك، تم اعتقال السيدة 
(ALTT) وفي الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان في تونس (LTDH) والمجلس الوطني )القيروان(، فرع ،

بعد ) ريدييف( في 2008تموز / يوليو27، من دون مذآرة وذلك بتاريخ (CNLT)للحريات في تونس 
، وألقت خاللها آلمة »قفصة«جناء الموقوفين في مشارآتها في مسيرة سلمية من أجل إطالق سراح جميع الس

 4بالسجن لمدة » قفصة«، حكمت عليها محكمة االستئناف في 2008أيلول / سبتمبر15بتاريخ . في الموضوع
، االخالل بالنظام العام، عرقلة موظف في أداء مهامه، اإلضرار بممتلكات »العصيان«أشهر ونصف بتهمة 

ق الجيدة، متجاهلة إدعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي عرضتها المتهمة اآلخرين، اإلعتداء على األخال
وهي مدٌرسة، الى ) دهيفاوي(لم تتٌم إعادة السيدة . ومنتهكة عدة قواعد أساسية من الحق في محاآمة عادلة

ن الداعمين من جهة أخرى، لم تجِر محاآمة العديد من المدافعي. وظيفتها التربوية بعد إخالء سبيلها من السجن
اآلخرين لحرآة االعتراض بسبب أعمال تتعلق باالحتجاج لكنهم استهدفوا وتعرضوا للمضايقة ألسباب أخرى 

فوزي (و) خالد بو جمعة: (، جرى اعتقال السادة2008تموز / يوليو25وهكذا، بتاريخ . من جانب السلطات
وهما ) علي نٌفاتي(و) عثمان جميلي(وهما اعضاء في جمعية المساواة والحرية، آذلك السيدان ) صدقاوي

 أشهر 6، بالسجن لمدة 2008تشرين األول / أآتوبر28، وإدانتهم في االستئناف بتاريخ AISPPأعضاء في 

                                                 
لقد شابت عملية .  سنوات8رت أحكام على المدعى عليهم بالسجن مدة تتراوح بين عامين و، صد2009شباط / فبراير3 في االستئناف، بتاريخ -2

 .االستئناف أيضًا انتهاآات صارحة للحق في محاآمة عادلة
 .2008آانون األول / ديسمبر200 انظر البيان الصحفي للجنة الوطنية لدعم سكان منطقة التعدين -3
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 ويشتبه بهم من جانب  »اإلعتداء على األخالق« و »التجمهر على الطرقات العامة«مع وقف التنفيذ بسبب 
تموز، برفقة الناشطين / يوليو25، بتاريخ )بنزرت(قاعة مدينة السلطات لمشارآتهم في مسيرة سلمٌية في 

المدافعين عن حقوق اإلنسان والسياسيين بمناسبة عيد الجمهورية وإطالق شعارات لصالح الحريات العامة، 
) محمد هادي بن سعيد(، على السيد 2008أيلول / سبتمبر4ُحكم أيضًا بتاريخ . وضد الرئاسة لمدى الحياة

 25في بنزرت بتهمة خرق قانون الطريق، بعد مشارآته المزعومة في تجمع ) LTDH( فرع وهو عضو في
مسعود (، تعٌرض السيد 2008آذار /أخيرًا، ومنذ شهر مارس. تموز أمام دار البلدية في بنزرت/يوليو

والناطق باسم اللجنة الوطنية لدعم السكان في حوض ) LTDH(وهو رئيس فرع القيروان ) رمضهاي
أيار، تعٌرض ايضًا العتداء من / مايو23  لمضايقة آبيرة ومهمة من الشرطة، وبتاريخ »قفصة«ين في التعد

 .جانب الشرطة وُمِنع عليه منذ ذلك الوقت اإلقامة في تونس
 

 قيود على حرية تنقل المدافعين عن حقوق اإلنسان
جي من التنقل بحرية داخل البالد أو  في آونهم ممنوعين بشكل منه2008استمر العديد من المدافعين في العام 

 ال يزال (ALTT)ونائب رئيس ) LTDH(، رئيس فرع بنزرت )علي بن سالم(إن السيد . حتى من مغادرتها
سهام بن (، أعيدت السيدة 2008حزيران / يونيو18بتاريخ . محظورًا عليه بشكل خاص مغادرة اإلقليم

، من قبل شرطة )آاليما(مدير التحرير في صحيفة ) ريعمر المشي( والسيد CNLT، المتحدثة باسم )سدرين
شمال غرب تونس للقيام ) طبرقة(بالقرب من ) أم تبول(الحدود الجزائرية بعد عبورها نقطة الحدود في 

أيضًا، من جانب ) بن سدرين(ثم منعت السيدة . بزيارة خاصة إلى الجزائر، من دون إعطائهم أي سبب لذلك
 10بالمثل، بتاريخ . 2008آب /أغسطس/ قرطاج، من مغادرة البالد في شهر-نسشرطة الحدود في مطار تو

، والعضو )آاليما(، أمين عام التحرير في صحيفة )لطفي حيدري(آانون األول، جرى اعتقال السيد /ديسمبر
قرطاج بينما آان يستعد للسفر /، في مطار تونس(OLPEC)في المرصد لحرية الصحافة، النشر والتحرير

 100بنان للمشارآة في المنتدى الثالث للصحافة العربية في بيروت، بذريعة وجود غرامة بحقه تبلغ إلى ل
 .)4(دينار وتعود ألآثر من سنتين والتي دفعها في الوقت المحدد

 
اعتداء لفظي وجسدي على المحامين، القضاة والمدافعين عن حقوق اإلنسان الذين يدافعون عن حقوق 

 المعتقلين
تخدام االعتداء اللفظي أو الجسدي فضًال عن الدوران والمراقبة شبه الدائمة من جانب السلطات تواصل اس

، خاصة بحٌق المحامين والمناصرين الذين يشجبون ظروف االحتجاز 2008التونسية ضد المدافعين في العام 
ونائب رئيس ، وهو محام )أنور آوسري(، تعٌرض السيد 2008حزيران / يونيو29بتاريخ . في السجون

 رجال شرطة بلباسهم 6، للتهديد واالعتداء من قبل AISPPوهو عضو في ) سمير ديلو(الرابطة، والسيد 
حيث شارآوا في مؤتمر صحفي لمنطقة ) باريس(قرطاج، حين آانوا عائدين من /الرسمي في مطار تونس

ي مجال مكافحة االرهاب في تونس العفو الدولية إلعالن التقرير عن انتهاآات حقوق االنسان التي ارتكبت ف
 ، حين 2008شباط / فبراير18 و 13في الفترة الواقعة بين . وتشمل االشخاص المحتجزين في هذا اإلطار

          وهي األمينة العامة في ) فاطمة آسيال(آانوا يجمعون شهادات من عائالت السجناء، تعٌرضت السيدة 
)CRLDHT ( والسيدة)(ضو في وهي ع) فاطمة عٌبوALTT( الى الكثير من االعتداء اللفظي والجسدي ،

الذي شمل الرسائل المهينة على الهاتف، الطوق الذي فرضته الشرطة لمنع لوصول الى العائالت، اللف 
 . والدوران، الضرب من جانب رجال شرطة بلباس مدني، مصادرة المبالغ النقدية، آلة تصوير وآلة تسجيل

 
او حالة التحرك في ) سليمان(امون العاملون على قضايا حٌساسة، مثل ما ُيَسٌمى بقضية اخيرًا، يتعٌرض المح

وهكذا آان يتٌم منع االستاذة . ، في معظم االحيان، للهجوم ومنعهم من االجتماع بموآليهم في السجن»قفصة«

                                                 
   .2008آانون االول / ديسمبر12خ ، تاري)OLPEC( انظر البيان الصحفي -4
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لمناهضة وعضو في جمعية مندوبي المنظمة العالمية ) ALTT(وهي محامية ورئيسة ) راضية نصراوي(
من جانبه، وهو ) أيادي عبد الرؤوف(تعٌرض السيد . ، بانتظام من االجتماع مع الموآلين)OMCT(التعذيب 

، لالعتداء العنيف من جانب )CNLT(محاٍم ايضًا، وعضو سابق في نقابة المحامين وأمين عام سابق في 
  .زيارته ألحد موٌآليه ، عند انتهاء 2008آب / أغسطس2، وذلك في )مورناغيا(مدير السجن في 

 
 تكثيف حمالت التشهير ضد المدافعين عن حقوق االنسان

رئيسة ) سهير بلحاسن(، حيث ان السيدة 2008 ازدادت حمالت التشهير والتشويه ضد المدافعين في العام 
سيد ال(، )راضية نصراوي(، االستاذة )سهام بن سدرين(، اليدة )FIDH(الفدرالية الدولية لحقوق االنسان 

الشريك المؤٌسس وعضو ) خميس شٌماري(، السيد )CRLDHT(رئيس مجلس ادارة ) جندوبي آامل
) مختار طريفي(، السيد )FEMDH(المؤسسة االوروبية المتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق االنسان 

وهو محام له ) ياحمد نجيب شٌب(االمين العام للرابطة في المنفى والسيد ) خميس آسيال(رئيس الرابطة، السيد 
، لحملة تشهير من جان الصحيفة 2008داعمين آثر، آانوا جميعًا عرضًة، خالل الربع االول من العام 

، نشرت الصحيفة العديد من المقاالت التي تحمل افتراء 2008خالل العام ). الحدث(الموالية للحكومة 
» أتباع «او » ة خاضعين لمصالح أجنبية خون«وتشهيرًا فاحشًا ضد هؤالء المدافعين، عبر اتهامهم بأنهم 

آانون االول، لحملة تشهير /ايضًا، في شهر ديسمبر) سهام بن سدرين(تعٌرضت السيدة . للمستشاريات الغربية
تناوبت على شٌنها ضدها الصحف التونسية المختلفة، العربية واالوروبية وآذلك بعض القنوات التلفزيونية 

 .اللبنانية
 

 ت تعترض حرية تكوين الجمعياتمزيد من العقبا
، آان هناك عدد آبير من الجمعيات المستقلة للدفاع عن حقوق االنسان التي ال تزال غير 2008في العام 

      ، مرآز استقالل العدالة والمحامين )CNLT( ،)AISPP( ،)ALTT(شرعية من الناحية القانونية، مثل 
)CIJA(التجٌمع من اجل بديل دولي للتنمية ،) RAID-Attac Tunisie ( و)OLPEC( مع االعتراف ،

من تنفيذ ) LTDH(وهكذا، استمٌر منع . بمصير بعض المنظمات في بعض الحاالت الذي ال ُتحَسد عليه
، حظرت الشرطة انعقاد حفل االستقبال 2008آانون االول / ديسمبر10على سبيل المثال، بتاريخ . أنشطتها

في الحقيقة، .  لالعالن العالمي لحقوق االنسان60عربية لالحتفال بالذآرى الذي استضافته جامعة الدول ال
اخيرًا، ال يزال الوصول الى اماآن . ال زالت ممنوعة من عقد مؤتمرها) LTDH(، آانت 2005ومنذ العام 

باألمر الصعب على اي شخص، باستثناء اعضاء ) LTDH(العمل فيها والمقٌرات الرئيسية الوطنية لرابطة 
مماثلًة، استمٌر التحٌرش ومضايقة االعضاء السابقين لمجلس االدارة التنفيذي . نة االدارة للمراآز الوطنيةلج

 ، وشمل ذلك )5( 2004آانون االول /الذي تٌم انتخابه في شهر ديسمبر) AMT(لجمعية القضاة التونسيين 
ه الى مؤتمر جمعية القضاة  حين جرى منعهم بالقوة من التوٌج2008آانون االول / ديسمبر21تاريخ 

 .  )6(التونسيين

                                                 
    بعد انتخابهم، آان لعديد من اعضائه ضحايا ألعمال الترهيب، بهدف معاقبة القضاة الذين قرروا المشارآة في الدفاع عن االستقالل الذاتي للجمعية -5
)AMT (والدفاع هن االصالحات المؤسساتية بهدف ضمان استقاللية لعدالة.   
 .2008آانون االول / ديسمر22، تاريخ )LTDH(لصحفي  انظر البيان ا-6
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  )7( 2008تدخالت عاجلة نشرها المرصد في العام 

اسماء المدافعين عن حقوق 
 ONG/االنسان

 تاريخ النشر مرجع التدخل االنتهاآات

سوء / احتجاز تعسفي/ ادانة
معاملة

 )سليم بو خدير(السيد  2008شباط / فبراير1 بيان صحفي

 TUN داء عاجلنإفراج مشروط
005/1207/OBS 170.1 

 2008تموز / يوليو23

، )سهير بلحاسن(السيدة 
، )سهام بن سدرين(السيدة 

، )راضية نصراوي(االستاذة 
، السيد )آامل جندوبي(السيد

، )خميس شماري(
والسيد ) مختار طريفي(السيد

 )خميس آسيال(

 /TUN 002نداء عاجل  مضايقة/تشهير
0308/OBS 031 

  2008ار آذ/ مارس4

 

، )فاطمة آسيال(السيدات 
، واالستاذة )سامية عٌبو(
 )راضية نصراوي(

 TUNنداء عاجل  تحٌرش/ اعتداء
001/0208/OBS 019 

 2008شباط / فبراير20

/ سوء معاملة/اعتداء/اعتقال
 تحٌرش

 TUN نداء عاجل
003/0308/OBS 032 

 2008 آذار/ مارس4

 TUNنداء عاجل  تحرش/إعادة الى الحدود
008/0608/OBS 107 

 2008حزيران /  يونيو20

) عمر مستيري(السيد 
 )سهام بن سدرين(والسيدة 

/ اعمال تحرش ومضايقة
 سوء معاملة

 TUN نداء عاجل
008/0608/OBS 107.1 

 2008آب / اغسطس21

اساءة /اعتقاالت تعسفية
 معاملة

 TUN نداء عاجل
004/0408/OBS 049 

 2008نيسان / ابريل8

 TUN نداء عاجل احتجاز تعسفي/اطالق سراح
004/0408/OBS 049.1 

 2008نيسان / ابريل14

 TUN نداء عاجل مضايقة وتحرش قضائي
004/0408/OBS 049.2 

 2008ايلول/ سبتمبر18

فؤاد (، )عدنان حاج(السادة 
الطيب بن (، )خنيسي
، )بوجمعة شريتي(، )عثمان

لدين محي ا(و) بشير البيدي(
 )شربيب

ق في محاآمة انتهاك الح
 عادلة

آانون االول / ديسمبر13 بيان صحفي
2008 

 TUNنداء عاجل اعمال تحرش )      خميس شماري(السيد 
005/0408/OBS 057 

 2008نيسان / ابريل14

                                                 
 . انظر تجميع الحاالت في القرص المدٌمج المرفق بهذا التقرير-7
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) توفيق بن بريك(السيد 
)راضية نصراوي(واالستاذة 

 TUNنداء عاجل  اعمال ترهيب وتحٌرش
006/0408/OBS 069 

 2008نيسان / ابريل29

/ اعمال ترهيب ومضايقة
 اعتداء

 TUN نداء عاجل
001/0407/OBS 037.3 

، )عبد الرؤوف ايادي(السيد  2008ايار / مايو22
، )راضية نصراوي(االستاذة 
، )رضا رضاوي(االستاذ 
، االستاذ )زواري(االستاذ 

، االستاذة )محمد عٌبو(
، االستاذ )سميرة جٌراش(
، االستاذ )منذر شرني(
، االستاذ )عٌياش حٌمامي(
واالستاذ ) خالد آريشي(
 )شكري بياليد(

 TUN نداء عاجل مضايقة وتحٌرش/ اعتداء
001/0407/OBS 037.4 

 2008آب / اغسطس4

) مسعود رمضهاني(السيد 
 )ناصر الغلي(والسيد 

 TUNنداء عاجل مضايقات/ اعتقال تعسفي
007/0407/OBS 091 

 2008ايار / مايو28

) يأنور آوسر(االستاذ 
 )سمير ديلو(واالستاذ 

/ سوء معاملة/ اعتداء
 مضايقة

 TUNنداء عاجل
009/0708/OBS 112 

  2008تموز / يوليو2

تحرش / اعتقال تعسفي
 قضائي

 2008تموز / يوليو31 بيان صحفي

 2008آب / اغسطس19 بيان صحفي ادانة

 2008 ايلول/ سبتمبر16 بيان صحفي ادانة باالستئناف

 )زآية دحيفاوي(السيدة 

تشرين الثاني / نوفمبر7 بيان صحفي إفراج مشروط
2008 

، )عثمان جميلي(السادة
لطفي (، )فوزي صدقاوي(

) محمد بن سٌيد(، )حٌجي
 )علي بن سالم(و

مضايقة / اعتقال تعسفي
 وتحٌرش

 2008تموز / يوليو31 بيان صحفي

سوء /احتجاز تعسفي
 معاملة

 TUNنداء عاجل
010/0908/OBS 147 

 )طارق السوسي(لسيد  2008ايلول / سبتمبر5

إفراج / مضايقة قضائية
 مؤقت

 TUNنداء عاجل
010/1008/OBS 158 

تشرين االول / اآتوبر1
2008 

 TUNنداء عاجل مضايقة/احتجاز تعسفي )نزيهة رجيبة(السيدة 
011/1008/OBS 169 

تشرين االول / اآتوبر22
2008 
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 TUNنداء عاجل محاآمات قضائية 
011/1008/OBS 

169.1 

تشرين االول / اآتوبر24
2008 

 TUNنداء عاجل  
011/1008/OBS 

169.2 

تشرين االول / اآتوبر29
2008 
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ااا8ا/واااا

او)ا(65 ا.اا
اا ااااا

    ا ا ا  2003)1( .    ا ا
ااوااو.

          


ا ا اا  / 2008 ا   اا
ا  اا د  ا و   ،ا ا 1ا/ا

ا ا   وا   )2( . ا ) -
ااواادLLDH((اااا)ي

ااا-اداايااا-ا
ا ا ا   اا .د / وا 2007ا  ،

)-ي(اوادا.

وا،.ااااااااو
29/ا2008ا)-ي(اااا

د)sine die.(ا)LLDH(ا
)داي(ااا1994.اااا

ااا.اااااا
ادوا،اااواواااا

ااااا.


ااااد2006وااااااو

     ا ا وا ا/ ا2007ا ا ا ا 
ا ،وا ا  وا ا  وا ا ا  ا

واا اا)ا ا ،اااو دا ا واد .(

                                                           
1-38.
2-ا،داياا)ARD(و،)ديا(دااوااا(UDJ) 
.)MRD(ااواا)دو(و
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اا/2008ااا)(ااا
ا)UDT(ااا)UDT.(

ا ا   2008         
اااااااا.

ااااااااا)OIT(
ا/ا2008.ا)UDT(

اا97ااا/اا2008.
ااااااا

ا . ا اا)(ا
اا)(ااا

اااا)UDT.(اااا)OIT(ا
 ا )  ()ا ( اا  اا
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 سوريا

 الوضع السياسي 
 بين الداخلي الحوار لكٌن ما زال .ربيةغ باستئناف الحوار بين سوريا وبعض البلدان ال2008ز العام تمٌي

 العام منذ بقيت حالة الطوارئ المعلنة  قدباإلضافة إلى ذلك،. في حالة جمود آاملة السلطات والمجتمع المدني
قوات األمن على وجه الخصوص، والسلطات اإلدارية للحّد من للسلطة امنح قانون الطوارئ  وي سارية1963

 معترفًا به بموجب والذي هوأنشطة المدافعين عن حقوق اإلنسان وينتهك الحق في حرية التجمع السلمي 
أي حدث أو في  ينبغي أيضا الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية. من الدستور السوري)  39المادة (

 لكن السلطات ال زالت ترفض منح مثل هذا اإلذن وقد جرى قمع التجمعات ، أشخاص5من أآثر يضٌم تجّمع 
 .)1(ة غير المصّرح بها بشكل منتظم من جانب السلطاتعاٌمال
  
ام المحاآم العسكرية التي تستفيد من قانون الطوارئ، ويشمل ذلك أم إحضار مدافعين عن حقوق اإلنسان تمٌٌ

ون ٌيمدنالمتعلقة بال في القضايا ٌت الذي ينص على سلطة هذه المحاآم في الب1966 من العام 46المرسوم رقم 
ع نطاق ، توٌس2008أيلول / سبتمبر30 بتاريخ .المعايير الدولية للمحاآمة العادلةبوالتي ال تفي إجراءاتها 

يها عناصر  فبهشتيالذي ينص على نقل ملفات التعذيب التي و، 69اختصاص هذه المحاآم بموجب القرار رقم 
هذا بال شك خلق لقد .  إلى محكمة عسكرية الجمارك أو أفراد قوى األمن الداخلييمن الشرطة أو موظف

 في مالحقة أفراد قوات األمن المتهمين ٌق الح دون غيرهالسلطات العسكرية فقطلالتشريع الجديد الذي أولى 
  .)2(الجرائمًا لإلفالت من العقاب على هذه يواقعمناخًا في جرائم تعذيب، 

من السكان، ال يزالون يعانون من تمييز عرقي  % 9إن األآراد الذين يعيشون في سوريا والذين يشكلون نحو 
 حقوق ادة منف الجنسية السورية، مما يعني عدم  اإلست حمل منآرديا ا شخص200,000م  ُحِروهكذا. شديد

 آان المدافعون عن حقوق اإلنسان الذين .)3 ()لخحقوق الملكية، حق العمل في بعض المهن، ا (أساسية متعددة
، )ّموالتمشعل ( تم اعتقال السيد ولذلك قد. 2008استنكروا وضع األآراد هدفًا لقمع الحكومة في العام 

آب / وهو حزب سياسي غير مرّخص، في شهر أغسطس(SEPELA)ردي كالمتحدث باسم تيار المستقبل ال
 إلشعال حرب أهلية »الهجوم« و»التآمر« و عالمية دون إذن من الحكومةماء إلى منظمةتم باإلنِهٌت وا2008

 أو عبر بعضهم بعضًا التسلح بأنفسهم ضد لىواإلقتتال بين الفصائل من خالل تسليح السوريين أو تشجيعهم ع
 )4(معقوبة اإلعدا) التّمو( السّيد سيواجه.»التحريض على الفتنة الطائفية« و»النهب« و»القتل«التحريض على 

 .ت إدانته تٌم ماإذا

 المعاقبة عليه بشدة، وهكذا تّمت معاقبة يطبقلحق في حرية التعبير ليكون أمرًا اباإلضافة إلى ذلك، استمر 
 موقعًا الكترونيًا 162 حجب أآثر من ، آما جرى)5(بالسجن) فراس سعد( والكاتب )طارق باياس(المدّون 
 . فقط)6(2008 العام خالل

                                                 
هو أيضا عضو في لجنة ) التٌمو(السيد .  لجلسة االستماع المقبلة للمحاآمة ، لم يتم تحديد موعد2008في نهاية عام ). CDF(و  )NOHR(انظر  -1

 .لتنشيط المجتمع المدني
 .2008 نيسان/ أبريل9ايار و / مايو14، في ) RSF(انظر البيانات الصحفية من منظمة مراسلون بال حدود  -2
 ).SCM(مراجعة المرآز السوري لالعالم وحرية التعبير  -3
 . نفسهمرجعال -4
 .2009شباط / فبراير24تم تحديد لجلسة المقبلة بتاريخ  -5
هذا اإلعالن هو نص من تأليف ائتالف واسع من نشطاء المعارضة والمدافعين عن حقوق اإلنسان يدعو إلى اإلصالحات السياسية واقامة نظام  -6

 . ديمقراطي في سوريا
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 بأسماء  تجميع لوائح موّسعةتٌمفقد :  حظر السفر على الناشطين أيضا توسع في وضع2008ام في العقد شاهد 
  آان قدعلى سبيل المثالو، )7( شخصًا414 تضمنت هذه اللوائح، 2008أيلول / شهر سبتمبرالعديد منهم في

 2008رين األول تش/في شهر أآتوبر) باريس( إلى سفرمن ال ، وهو منتج سينمائي،)محمد ملص(ع السيد ِنُم
 .السورية) الجزيرة( شريطًا مصورًا عن األطفال لقناة  فيهفي الوقت الذي آان يعّد

 حرية تكوين الجمعيات ورفض تسجيل منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان ل التشريعية العوائق
 الترخيص يخضع لطلب  إنشاء جمعية ما فأن،1958تموز / يوليو 8 الصادر بتاريخ 93طبقًا للقانون رقم 

تسجيل المقدمة من منظمات حقوق اإلنسان بصورة منتظمة ال رفض طلبات تٌم عديدة آان يلسنواٍت. مسبقا
 المنظمة الوطنية لحقوق اإلنسان في قامت، مثال 2008 في أواخر عام . إجابة عليها أى دونتظلوآانت 
 تسجيل منبال هابعد رفض طلب  2006آانون األول / ديسمبر2 بتاريخ  بتقديم إلتماس(NOHR-S)سوريا 
 عدة لحكم عليهأرجأت ا التيو معلقًا أمام المحكمة اإلدارية،  اإللتماسبقيو وزارة الشؤون االجتماعية جانب
 إرغام أفراد منظمات حقوق األنسان على العمل بصورة غير مشروعة، وبالتالي  يتسبب ذلك في. )8(مرات

 أي نشاط في  ممارسة ألن وذلك93من القانون رقم  27 دةب المابموجاصبحوا مهٌددين بالمالحقة القضائية 
 من قانون العقوبات 306 أشهر، أو بموجب المادة 3 والسجن لمدة  الماليةضها للغرامةة مسجلة يعٌرجمعٌي

  .التي تحظر إنشاء الجمعيات غير الشرعية

 لها عشرات من مدافعي حقوق اإلحتجاز التعسفي المتواصل والمضايقات التي يتعرض الجنائية واالدانة
 »الطائفيالصراع العنصري، الديني ولتحريض على ا«و » يم الشعور القوتقويض « بسبباإلنسان

 ال يزالون محتجزين في السجون 2008أواخر العام في آان العشرات من المدافعين عن حقوق اإلنسان 
» النشر الكاذب أو المبالغ فيه«أو » طالق النداءاتإ «عبر» ي ماضعاف الشعور القو« السورية بسبب 

منهم  العاديين، حيث عانى البعض ، ومعظمهم معتقلين مع السجناء) من قانون العقوبات286- 285المواد (
منح   رفضت السلطات السورية قدإضافة إلى ذلك،.  والعناية الصحٌية آخرون من الرعاية وُحِرممن اإلساءة

 فمثال، بينما يسمح قانون . اآلخرين العادٌيينلتي يتمتع بها السجناء الحقوق ا نفسمدافعين حقوق اإلنسان
بناًء على طلب من النائب العام في  المدة من عقوبتهم ،¾  بعد تنفيذ  العام طلب العفوب لسجناءعقوبات لال

 ، أسقطت200آانون األول / ديسمبر15دمشق، وبعد أن اجتمعت المحكمة العليا في جلسة عامة بتاريخ 
محمود (السيد و) ميشال آيلو(تشرين الثاني باإلفراج عن السيد / نوفمبر2 قرارها الصادر في حكمةالم

 سنوات في شهر 3وحكم عليهما بعقوبة السجن لمدة   2006 ايار/ في شهر مايوهما اعتقالالذين تٌم) عيسى
 /يعهما على إعالن بيروت من قانون العقوبات بسبب توق286بموجب المادة وذلك ، 2007ايار من العام /مايو

أنور ( السيد لم يتمتعبالمثل،  .دمشق، الذي يدعو الحكومتين السورية واللبنانية إلى تطبيع العالقات بينهما
 ُحِكم عليه أيضًا في شهر  قد لرابطة حقوق اإلنسان في سورياٌسس، وهو محام وعضو مؤبهذا الحق) البني
 2008  وحتى نهاية العامدمشق/ إعالن بيروتعه علىبسبب توقي أعوام 5 بالسجن لمدة 2007نيسان / أبريل

 إحضاره مرة ثانية إلى المحكمة العسكرية في دمشق تٌمأثناء وجوده في السجن، . آان ال يزال في االحتجاز
، بعد العثور على ورقة في زنزانته ينتقد فيها وزير الشؤون اإلجتماعية  » اإلفتراء على الحكومة«بسبب 
نظرا إلدانته بالتهمة نفسها في الحكم شباط، / فبراير7 بتاريخ همةت المحكمة العسكرية هذه الأسقطت .والعمل

 .الذي صدر عليه سابقا
 

                                                 
 ).CDF( و (NOHR)  انظر-7
 ).CDF(و  )NOHR( انظر -8

ARAB-RAoct09.indd   47 14.10.09   16:03



…48

 آانوا ال يزالون  2005لعام لاألشخاص الذين آانوا وراء إعالن دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ان 
 9  مناضًال من مدن عديدة في سوريا بتاريخ40قال قامت الشرطة باعت. 2008 حتى أواخر العام )9(معتقلين
الذي  و(NCDD)إلعالن  دمشق  رٌدًا على االجتماع الذي نٌظمه المجلس الوطني آانون األول/ديسمبر

قادة الحرآة بما فيهم و شخصًا من هؤالء المعتقلين 12 جرت إدانة . 2007آانون األول / ديسمبر1ء في ىأنش
عضو ال: ، وهم على التوالي)فايز سابا(والسيد ) علي عبداهللا ( والسيد) أنور البنيأآرم( السيد  هم صحافيين3
السيد :  وهم(NCDD)من أعضاء 9، آما تٌمت إدانة  لجنة إحياء المجتمع المدني في سورياأعضاءمؤسس وال
حاج محمد ( السيد ؛(CDF)عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق اإلنسان ) جابر الشوفي(

وليد (، )أحمد طعمة(، )فدا الحوراني( ورابطة حقوق اإلنسان في سوريا، السيدة (CDF)عضو في ) درويش
، )رياض سيف(، السيد ) عليتي تيسيرياسر (، أيضًا عضو في رابطة حقوق اإلنسان في سوريا وهو)يالبٌن

  وحكمت عليهم بالسجن مدةمشقمن قبل محكمة الجنايات في د) يمروان العش(والسيد ) طالل ابو دان(السيد 
  «، و»ألمة إضعاف الشعور القومي ل أو مبالغ فيها من أجلخاطئةنشر معلومات «عامين ونصف بتهمة 

 ، العنصري الصراعالتحريض على « و»عضوية في منظمة سرية تهدف إلى زعزعة استقرار الدولةال
 أحكام عقوباتهم إستأنف هؤالء األشخاص .) من قانون العقوبات307 و286-285المواد  (»الديني والطائفي

 لم يكن قد تم تحديد موعد للمحاآمة في  ،2008  العام أواخروحتىآانون األول لكن /في نهاية شهر ديسمبر
 .اإلستئناف بعد

من  من قانون العقوبات  285 السلطات السورية من لجوئها إلى المادة  زادت،(NCDD) إلى جانب قضية 
كم على السيد ، ُح2008نيسان /أبريل22 بتاريخ . العديد من المدافعين عن حقوق اإلنسان وإدانةاجل توقيف

بقرار  أيام 5 بالسجن  فرع سوريا،- وهو عضو في المنظمة العربية لحقوق اإلنسان)الحاج أحمد الخلف(
 نشره  بعد»إضعاف معنويات الدولة « و»التشهير« بتهمة  وذلك)راآا( المحكمة العسكرية في صادر عن

) الحاج أحمد الخلف(إستأنف السيد .  الشفافية والديمقراطية في أداء دائرة التعليم في راآاانعداممقاًال انتقد فيه 
كم على السيد في اليوم التالي، ُح. 2008بنهاية العام موعد للجلسة اي  لكن لم يكن قد تم تحديد ،هذا القرار

الح السلمي ص سنة لدفاعه عن فكرة اإل12عقوبة في السجن لمدة  يقضي  مجٌددا ، بينما آان)آمال اللبواني(
ثالث سنوات من ب المحكمة العسكرية في دمشق فصدر القرار من ،285بموجب المادة وذلك في سوريا، 

، 2008حزيران / يونيو29 بتاريخ .)10(ور سجناء آخرينضالسجن اإلضافي النتقاده السلطات السورية في ح
  (NOHR-S)وهو عضو في )  محمدببديع ديكالبا(ية في دمشق على السيد حكمت المحكمة العسكر

من المحتمل أن تؤثر على هيبة  [....]نشر معلومات مغلوطة أو مبالغ فيها « أشهر بتهمة 6  مدةبالسجن
،  هذا القرار)ديكالباب( بدوره السيد استأنف.  حرية التعبير في سورياينتقد فيه غياب ردًا على مقال »الدولة
 تٌم أيضا إعتقال .)11( آاملة عقوبتههبعد تنفيذ فقط 2008 أيلول/ عنه في شهر سبتمبرت أفرج السلطاتلكن

لنشره مقاالت على شبكة اإلنترنت، بما فيها ، وذلك  2008أيار / مايو7بتاريخ ) حبيب غالب(الكاتب السيد 
 في  الديمقراطيةتطبيق أسسإلى  في سوريا، يدعو فيها حظور الم(Elaph.com)على الموقع اإللكتروني 

 و) 298المادة  (»التحريض على الحرب األهلية«و »بإضعاف الشعور القومي« متهم  حاليا، هوالبالد
 سنوات 3معّرض اآلن لعقوبة تتراوح بين السجن لمدة و، )377 و374المواد  (»مهاجمة رئيس الجمهورية«

 .)12(والسجن مدى الحياة

 

                                                 
 .2009آانون الثاني / يناير20بتاريخ ) صالح(الجلسة المقبلة في محاآمة السيد تم تعيين ). NOHR-S(ظر ان -9

 ).SCM(انظر  -10
 ). SCM(و  ) (DCHRانظر  -11
 ).CDF(انظر  -12
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 المدافعين عن حقوق االنسان لدى ل تنقالعتداءات على حرية ا
حظر سفر بحق مدافعي حقوق أمر  102 أآثر من  فقط2008عام قد أصدرت السلطات السورية خالل 

 على .)13(اإلنسان، الذين منعوا من مغادرة سوريا لحضور ورشات عمل أو حلقات دراسية أو مؤتمرات دولية
ُمنع من السفر إلى قد  الكردية لحقوق اإلنسان، هو رئيس اللجنة) مصطفى رديف(سبيل المثال، السيد 

 المتوسطية لحقوق –أيار تنظمه الشبكة األوروبية / مايو23 إلى 19عقد من ُيلحضور مؤتمر ) باريس(
وهو رئيس ) مازن درويش(، لم يتمكن السيد 2008حزيران / يونيو8بتاريخ و. )14 ((REMDH)اإلنسان

للمشارآة في ) آندا(، من السفر إلى (CDF)وعضو في ) SCM (المرآز السوري لإلعالم وحرية التعبير
وهو رئيس  )عّمار آواري(لسيد أضافة الى تجربة ا.  السنوي حول حقوق اإلنسان29البرنامج التدريبي 

(NOHR-S) مكتب بدعوة من  دراسية عن حقوق اإلنسان في األمم المتحدة حلقةحضور بلم ًيسَمح  والذي
 منع السادة  ،2008  أيضًا في العام تم.تشرين الثاني/ نوفمبر2بتاريخ  ) إيبرتفريدريتش(جنيف لمؤسسة 

 في مناسبات )15(من السفر والمغادرة) نيازي عالء الدين بياسي(والسيد ) حبش(الدآتور  و)ورغازي قٌد(
 .عديدة

 
  ثقافيةالجتماعية وواإلقتصادية اإلحقوق قمع يستهدف المدافعون عن ال

 إلى اإلعتقال التعسفي، على 2008 عن الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية في العاممدافعون الض تعٌر
 الدفاع عن  فيلتجارة الحبوب، المعروف بالتزامه) تل زيوان(وهو عضو في لجنة ) ولٌسجان ر(غرار السيد 

 / فبراير26  بتاريخل، والذي آان قد اعتقإلى الشمال الشرقي من سوريا) القامشلي(العمال في محافظة حقوق 
 في اإلجتماع السنوي للجنة التقييم دعا فيها ة قوات األمن بعد يومين من إلقائه آلمعلى أيدي 2008شباط 

، عندما أطلق سراحه دون 2007أيار / مايو27لم تعرف عائلته عنه شيئًا حتى تاريخ و ،الحترام حقوق العمال
 آانت د من المدافعين عن حقوق اإلنسان خالل التظاهرات التي جرى أيضًا اعتقال العدي.توجيه أي تهمة إليه

 على سبيل ،008أيار / مايو17 بتاريخ .اإلجتماعية والثقافية والحقوق االقتصاديةاإللتزام ب زيادة دعت إلى قد
خالل تظاهرة احتجاج على ) دير الزور(السوريين في مدينة المواطنين  اعتقال عدد آبير من ٌمت ،المثال
، هؤالء األشخاص ال يزالون في االحتجاز من قبل قوات 2008في نهاية العام الذي شوهد اع األسعار ارتف

 .)16( لجلبهم أمام القضاءات أي إجراءمع غياباألمن 
 

 )17( 2008 المرصد في عام نشرهاحاالت الطوارئ التي 

أسماء المدافعين عن حقوق 
 اإلنسان

 صدورتاريخ ال المراجع والتدخالت االنتهاآات

آانون الثاني / يناير10 بيان صحفيمضايقة قضائية السيد أنور البني
2008 

محمد حاج ) (فايز سارة(السادة 
، جابر )أآرم البني(، )درويش
 )علي العبدهللا(، و)الشوفي

 نداء عاجل  احتجاز تعسفي
 SYR 002/1207/ OBS 

169.1 

 آانون الثاني/ يناير11
2008 

                                                 
 ).SCM( انظر -13
 ). SCM(و  ) (DCHR انظر -14
 . (NOHR-S)و) DCHR( انظر -15
 . (NOHR-S)و) DCHR( انظر -16
 .جميع الحاالت في القرص المدمج المرفق بهذا التقرير انظر ت- 17
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احتجاز تعسفي، مضايقة 
 ضائية، سوء معاملةق

 نداء عاجل
 SYR 002/1207/OBS 

169.2 

آانون الثاني / يناير30
2008 

انتهاك الحق في محاآمة 
 عادلة

أيلول / سبتمبر17 بيان صحفي مشترك
2008 

 

تشرين / أآتوبر28 بيان صحفي مشترك مضايقة قضائية
 2008األول 

 نداء عاجل اختفاء قسري )جان رٌسول(السيد 
SYR 002/0208/OBS 

028 

شباط / فبراير28
2008 

 نداء عاجل إدانة )أحمد الحاج الخلف(السيد 
SYR 002/0408/OBS 

071 

نيسان / أبريل30
2002 

حزيران / يونيو17 بيان صحفي مشترك مضايقة قضائية وإدارية )مازن درويش(السيد 
2008 
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 مصر
 

 الوضع السياسي
، آان قد تم إعتقال المئات من المرشحين 2008 أبريل 8في ظل االنتخابات البلدية والمحلية والتي أنعقدت في 

آان معظم . )1(المحتملين والناشطين بشكل تعسفي واحتجازهم أو تعريضهم لقيود فرضتها السلطات المصرية
 لم يسلم الصحفيون ومدافعي حقوق اإلنسان من هذا لكن» اإلخوان المسلمين«هؤالء من مؤيدي جماعة 

االعتقاالت «وآان قد نّدد البرلمان األوروبي بالمناخ القمعي السائد وذلك في قرار يشجب , اإلستهداف
والعمليات التي استهدفت حديثًا المنظمات غير الحكومية والناشطين في حقوق اإلنسان والتي تؤذي أو تضٌر  

مما اعتبره ) 2 (»عّهدت بها الحكومة المصرية بما يتعلق بالحقوق والحريات األساسيةبااللتزامات التي ت
 ولم يكن لهذا القرار أي أثر على القمع الممارس على المدافعين عن )3(البعض تدخًال بالشؤون المصرية

 .حقوق اإلنسان
 

سنتين، يتٌم استخدام هذا القانون  لمدة 1981 تم تمديد قانون الطوارئ السائد منذ العام 2008أيار /وفي مايو
بشكل متزايد لتقييد الحق في التجمع السلمي والمالحقة القضائية أمام المحاآم الخاصة التي تعمل تحت هذا 

، شقت الشرطة بوحشية تظاهرات وقعت لدعم حرآة 2008نيسان / أبريل7 و6بتاريخ . القانون هذا الحق
وفّرقت االحتجاجات القوية ضد إرتفاع أسعار المواد الغذائية والفساد شمال القاهرة ) المحلة(عمال النسيج في 

التي تحٌولت إلى صدام واشتباك بين المتظاهرين والشرطة أدى إلى مقتل شخصين برصاص الشرطة 
 شخص ومن بينهم عدد من المدّونين، ثم أفرج عن معظمهم دون اي تهم لكن المالحقات 258واعتقال حوالي 
تلك . )4(2008 شخصًا حتى نهاية العام 49لمؤلفة من المحاآم الخاصة ال تزال معلقة ضد أمام المحاآم ا

المحاآم العسكرية التي تحاآم المدنيين تنتهك بطبعها الضمانات األساسية للحق في محاآمة عادلة وتقبل آأدّلة 
 .معلومات منتزعة تحت وطأة التعذيب

 
، مما أظهره أشرطة 2008نطاق واسع في مصر في عام استمرت ممارسة التعذيب وسوء المعاملة على 

 .الفيديو التي وضعها المصريون على اإلنترنت رجال الشرطة وهم يمارسون التعذيب على المشتبه بهم
ابراهيم (أيلول، ُحكم على السيد / سبتمبر2 أيضًا باالعتداءات على حرية التعبير، بتاريخ 2008تمٌيز عام 

الرئيس  بالسجن لمدة شهرين بسبب آتابته مقاًال عن صحة )الدستور(فة اليومية رئيس تحرير الصحي) عيسى
أصدر الرئيس المصري عفوًا . في القاهرة) بوالق(استئناف  محكمة بحكم صادرعن وذلك )مبارك( المصري
 26وهكذا بتاريخ , صحفيين آخرين معرضين للترهيب  ومازال)5(تشرين األول/ أآتوبر6بتاريخ 
وهو مالك مجتمع ) نادر جوهر(في القاهرة على السيد ) العجوزة( حكمت محكمة 2008ين األول تشر/أآتوبر

 21185( جنيه اي حوالي 150,000، بغرامة قدرها )CNCشرآة أخبار القاهرة، (المعلومات في القاهرة 
 .)6(وذلك بسبب بث لقطات األحداث المذآورة أعاله من دون إذن) يورو

                                                 
، مراجعة المنظمة المصرية لحقوق 2008نيسان /آانون الثاني حتى شهر ابريل/ص من االخوان المسلمين في مصر من شهر يناير شخ650 اعتقل -1

 .(EOHR)اإلنسان 
 .2008آانون الثاني / يناير17، تاريخ P6-TA(2008) 0023مراجعة قرار البرلمان األوروبي  -2
 .2008آانون الثاني / يناير19، تاريخ MENAإلى وآالة الصحافة الرسمية ) أحمد أبو الغيط(يد  انظر اعالن وزير الشؤون الخارجية المصري الس-3
 .(EOHR)أنظر -4
 . المرجع نفسه-5
 .المرجع نفسه -6
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  حرية تنقل المدافعين عن حقوق اإلنسانالقيود المفروضة على
 السماح للعديد من مدافعي حقوق االنسان بمغادرة البالد مما عنى 2008رفضت السلطات المصرية في العام 
 على سبيل المثال، لم ُيسمح للسيد المستشار 2008شباط /ففي فبراير. منعهم من حضور مؤتمرات دولية

القاضي في ) أشرف البارودي(لنقض المصرية والسيد المستشار نائب رئيس محكمة ا) هشام بسطاويسي(
حول االستقاللية القضائية في المنطقة األوروبية  مؤتمر محكمة استئناف االسكندرية بمغادرة البالد لحضور

مرة ) أشرف البارودي(ومنع الدآتور  .2008شباط / فبراير11 إلى 9من ) بروآسل(ُيعَقد في  المتوسطية
تشرين الثاني، لحضور حلقة دراسية نظمتها الفدرالية الدولية /سفر إلى األردن في شهر نوفمبرثانية من ال

باإلضافة إلى ذلك، قد .  حول استقاللية مجالس القضاء العليا في المنطقة العربية(FIDH)لحقوق اإلنسان 
درة المصرية للحقوق  لمنع أفراد من المبا2007آانون االول /أستغلت الحكومة حق النقض في شهر ديسمبر

 الذي عقد في الجمعية (AIDS) من حضور اجتماع حول مرض نقص المناعة المكتسبة (EIPR)الشخصية 
 .2008حزيران / يونيو11 و10العامة لألمم المتحدة يومي 

 
 المدافعين العاملين على مكافحة التعذيب

سوء المعاملة، هذا العام، من الترهيب بل لقد عانى المدافعون الذين يشجبون ويبلغون عن أعمال التعذيب أو 
وهي عضوة في مرآز النديم ) ماجدة عدلي(نيسان تعّرضت الدآتورة / أبريل30فمثال، بتاريخ . والعنف أيضًا

للدعم النفسي وإعادة تأهيل ضحايا العنف لهجوم بالسالح األبيض من قبل شرطى خالل جلسة جارية في 
حيث آانت تعرض مالبس ملطخة بالدم من موآليها مما آان ) لبحيرةا(في مقاطعة ) آفر الدوار(محكمة 

وهو ) محمد بّيومي(بالمثل، تعرض بدوره السيد . يكشف عن العنف الجسدي الذي عانوا منه أثناء اعتقالهم
 (NGO) وهي منظمة غير حكومية (AHRLA)محام يعمل مع جمعية المساعدة القانونية لحقوق اإلنسان 

) أوليل(انونية لضحايا التعذيب وطالبي اللجوء، للترهيب والمضايقة بسبب دفاعه عن السيدة تمد المعونة الق
عرض أحد رجال الشرطة . وهي الجئة سودانية تم االعتداء عليها واغتصابها من جانب شرطيين مصريين

 2ريخ مقابل سحبه الشكوى وتبع ذلك بتا) بّيومي( مبلغ ماليا على السيد 2008تموز /في شهر يوليو
على رجله في الشارع وسرقة ملف ) بّيومي(آب قيام بعض أقارب أحد الشرطيين بضرب السيد /أغسطس

آب مكالمة هاتفية في الساعة الثانية فجرًا / أغسطس13بتاريخ ) بّيومي(آما تلقت عائلة السيد , )أوليل(السيدة 
 مشرحة المستشفى وهو ما ثبت لهم البالغهم انه قد تعرض إلطالق نار في الشارع وإن جّثته موجودة في

 .الحقًا بعد رهبتهم أنه غير صحيح
 

 أعمال تحرش ضد صحفيين أدانوا إنتهاآات حقوق اإلنسان 
 اشتكى الصحافيون الذين شجبوا إنتهاآات حقوق اإلنسان خالل العام 2008آانون الثاني / يناير28بتاريخ 
بينما آانت ) هويدا طه( المثال، تم اعتقال السيدة على سبيل.  من مختلف أعمال التحرش والمضايقة2008

تعمل على تقرير يتعلق بالعنف الجسدي والمشاآل االجتماعية التي تواجه العاملين في القطاع الزراعي في 
 آما بدأت )7( ساعات قبل اإلفراج عنها4لقد صادرت الشرطة سجالتها وقاموا باستجوبتها لمدة . مصر

 17الذي اعتقل بتاريخ ) آمال مراد( دعوى قضائية ضد الصحافي 2008تموز /يو يول8الشرطة بالمثل في 
ويأخذ صورًا للشرطة وهي ) إآسبات محرم(حزيران بينما آان يقوم بمقابالت مع المزارعين في /يونيو

في منطقة ) رحمانية(تضرب الفالحين إلرغامهم على توقيع عقود إيجار لمصلحة رجال أعمال محليين من 
التحريض « آما  »االعتداء على الشرطة « و »بانتحال هوية آاذبة«) مراد(اتهم السيد . في الدلتا) رةالبحي(

 2008 سنوات وال زالت في نهاية العام 3 أشهر إلى 6واجه عقوبة السجن من .  »التشهير « و »على العنف
 .)8(التهم الموجه إليه معّلقة أمام المحكمة

                                                 
 . المرجع نفسه-7
 . المرجع نفسه-8
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 ن حقوق اإلنسانإعادة تسجيل منظمات الدفاع ع
، سمحت المحاآم بإعادة تسجيل منظمتين لحقوق اإلنسان آانوا قد الغت تراخيهما وذلك 2008في العام 

نيسان صدرت /آذار وأبريل/في شهري مارس. بمرسوم وزير التضمان االجتماعي الذيكان  قد أمر بإقفالهما
ية التابعة لدار الخدمات النقابية والعمالية قرارات عديدة في الواقع تأمر بإقفال المقر والمكاتب اإلقليم

(CTUWS)أيلول، أيضًا، أصدر وزير التضامن / سبتمبر8بتاريخ  . وهي منظمة تدافع عن حقوق العمال
 26آذار و/ مارس30 لكن بتاريخ (AHRLA)االجتماعي مرسومًا يقضي بإقفال جمعية المساعدة القانونية 

كمة اإلدارية في القاهرة تلك القرارات ألنها تتعارض مع حرية ، نقضت المح2008تشرين األول /أآتوبر
، لم يتم تطبيق 2008مع ذلك، وحتى أواخر العام . تكوين الجمعيات المعترف بها في الدستور المصري

 .القرارات الصادرة عن المحكمة اإلدارية من ِقبل وزير التضامن اإلجتماعي أو محافظ القاهرة
 
 

 )9( 2008لمرصد في العام تدخالت طارئة نشرها ا

 

أسماء المدافعين عن حقوق 
 ONG/ اإلنسان

 تاريخ النشر مراجع التدخالت انتهاآات

هشام بسطاويسي (القضاة 
 )وأشرف البارودي

رسالة مفتوحة مشترآة مع  عرقلة حرية التنقل
 السلطات

 2008شباط / فبراير 7

محمد (و) آمال عباس(السادة 
 )حكمي

 ء عاجلندا إلغاء وإدانة 
EGY 001/0407/OBS 

035.3 

 2008آذار / مارس4

عرقلة / إعادة فتح النقابة
 حرية تكوين الجمعية

 2008نيسان / ابريل12 بيان صحفي مشترك

 2008أيار / مايو21 بيان صحفي 
2008حزيران / يونيو20 بيان صحفي 

مرآز خدمات للعمال والنقابات 
(CTUWS) وجمعية 

المساعدة القانونية لحقوق 
 AHRLAاإلنسان 

تشرين األول / أآتوبر28 بيان صحفي مشترك ONGإعادة فتح 
2008 

والدآتورة ) ماجدة عدلي(السيدة 
 )منى حامد(

 نداء عاجل ترهيب/اعتداء
EGY 001/0508/OBS 

074 

 2008أيار / مايو7

المبادرة المصرية لحقوق 
 اإلنسان

إعاقة حرية تكوين 
 الجمعيات

2008حزيران / يونيو13 بيان صحفي مشترك

والسيد ) محمد بيوني(السيد 
 محسن(

 نداء عاجل اعمال ترهيب/اعتداء
EGY 002/0808/OBS 

136 

 2008آب /أغسطس 19

والسيد ) ناصر أمين(السيد 
 )حّماد وادي ساتود(

 نداء عاجل تهديدات بالموت
EGY 003/1008/OBS 

170 

تشرين األول /  أآتوبر27
2008 

 

                                                 
 .انظر تجميع الحاالت في القرص المدمج المرفق بهذا التقرير -9
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 اليمن

 الوضع السياسي
ز بسبب النزاع المسلح بين السلطات ، مستمرًا بالتمٌي2008ال يزال الوضع السياسي في اليمن، في العام 

، حين قادت السلطات 2008آب / إلى شهر أغسطس2004حزيران /والثوار في الفترة الممتدة من شهر يونيو
لذي قام بها عدد من العناصر المؤيدة لرجل الدين في شمالي البالد وا) صعدة(عملية ضد التمرد في منطقة 

منذ بداية المواجهات، أسفر الصراع عن وقوع عدة مئات من القتلى ). حسين بدر الدين الحوثي(الزايدي 
، قامت السلطات أيضًا بالعديد من حمالت االعتقال التي تعٌرض لها المئات من )1(وتشريد عشرات اآلالف

 والعديد من األشخاص المشتَبه بهم في تعاطفهم مع الحرآة المسلحة، وذلك إلى حد المتمردين، بعض أقاربهم،
، توسعت اإلعتقاالت لتشمل أيضًا العديد من الناشطين السياسيين )الزايدية(آبير بسبب انتمائهم إلى 

ات اليمنية، والصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان ال سيما حمالت اإلعتقال التعسفية التي ارتكبتها السلط
، )الحٌق(وهو إمام سابق لمسجد في صنعاء وعضو في الحزب السياسي ) مفتاح محمد(على غرار حالة السيد 

، ثم 2008آب / أغسطس31، واحتجز في مكان سري حتى تاريخ 2008ايار / مايو21وقد اعتقل بتاريخ 
علي عبد اهللا (در الرئيس اليمنى أص) . 2(، دون المثول أمام القاضي2008أيلول / سبتمبر7أطلق سراحه في 

أيلول، عن العديد من السجناء المعتقلين في إطار الصراع الدائر في / أمرًا باإلفراج، في شهر سبتمبر) صالح
 شخصًا من المعتقلين في االحتجاز دون 69 ال يزال هناك 2008محافظة صعدة، مع ذلك، في أواخر عام 

 .)3(محاآمة
 

بعد انتهاء الحرب األهلية .  أحداثًا اجتماعية مهمة في الجنوب2008يضًا في العام واجهت السلطات اليمنية أ
، ارتفعت بعض األصوات في األقاليم الجنوبية للتنديد، من بين جملة أمور أخرى، بسرقة 1994في العام 

ب الذين انسحبوا األراضي التي تم تأميمها سابقًا والتمييز ضد األفراد العسكريين والمسؤولين من منطقة الجنو
لقيت ادعاءات نهاية الممارسات التميزية ضٌدهم أصداء مألوفة نمت وازدادت في . )4(1994بعد العام 

 .السنوات األخيرة بين الناس في الجنوب
 

، لدعم الطلبات 2008آانون الثاني / يناير13، بتاريخ )عدن(وهكذا اجتمع عشرات اآلالف من األشخاص في 
جرى قمع هذه األحداث وتلك التي تبعت ذلك، بعنف من جانب القوى . يين المتقاعدينالمقدمة من العسكر

 13 سقطوا بتاريخ 4 قتلى، بما فيهم 7 رصاصات حية على المتظاهرين، موقعة 5األمنية  التي أطلقت 
حتى  منهم مجهولي المصير 20 شخصًا وال زال هناك 860 جرى اعتقال )5 (. جريحًا75آانون الثاني و/يناير

 منهم حِكم 54، و»النيل من الوحدة الوطنية« شخصًا أمام المحاآم بسبب 90تٌم إحضار . )6(2008أواخر 

                                                 
يختلف العدد الدقيق لألشخاص المشردين وفقًا .  ألف من المشردين داخليًا90 م أفادت مصادر رسمية أن هناك حوالي 2008آب / في شهر أغسطس-1

 لمصادر مختلفة وفترات الصراع
). هيومان راتيس ووتش(الحوار وتقرير قارن منتدى . ، لم تتوافر أي معلومات بشأن إمكانية معرفة التهم المنسوبة إليه2008 حتى نهاية العام -2

 .2008تشرين األول /أآتوبر . اختفاءات واعتقاالت اعتباطية في الصراع المسلح مع المتمردين الحوثيين في اليمن
 .2008آانون األول / ديسمبرFront Line 15 أنظر البيان الصحفي -3
ومنذ ذلك الحين، لم يتوقفوا عن المطالبة ). اليمن الجنوبية( جمهورية اليمن الديمقراطية في نهاية الحرب تقاعد اآلالف من العسكريين والمسؤولين في -4

 باالستفادة من تقاعد مماثل للعسكريين اآلخرين أو إعادة األصغر سنًا إلى وظائفهم السابقة
  أنظر نفسه المرجع السابق-5
 .2008» التجمع السلميتقرير عن الحق في  «Yohr أنظر المرصد اليميني لحقوق اإلنسان -6
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، ال 2008آانون األول /حتى أواخر شهر ديسمبر. )7( سنوات سجن3عليهم بعقوبات تتراوح من شهر الى 
 .زال هناك المئات من األشخاص المعتقلين في سجون مختلفة من البالد

. 2008سائل اإلعالم اليمنية أيضًا من آثار التوترات السياسية واالجتماعية التي هّزت البالد في العام عانت و
، المتهمة بتغطية األحداث 2008آذار / مارس14بتاريخ ) الصباح(جرى منع إصدار الصحيفة األسبوعّية 

حدة الوطنية فضًال عن حظر التي وقعت في الجنوب وبعض المحافظات الشمالية بطريقة من شأنها خدمة الو
، ألغت 2008نيسان /  أبريل 5بتاريخ .  من جانب السلطات)8 ()أبواب(توزيع الصحيفة األسبوعية األخرى 

عالوة على ذلك، منعت وحجبت السلطات إمكانية . )9 ()الوسط(وزارة اإلعالم ترخيص الصحيفة األسبوعّية 
 وهي هيئة اإلعالم للحزب aleshterak أو Yemenpordal.net: الوصول الى المواقع األلكترونية مثل

 .)10(الرئيسي المعارض

 المشارآين في الدفاع عن المتظاهرين عقبات أمام حرية التجمع السلمي ومضايقة المحامين
أصبح المحامين المشارآين في الدفاع عن هؤالء المعتقلين أثناء التظاهرات التي وقعت في األقاليم الجنوبية 

وهي محامية ورئيسة ) أفرا الحريري( اعتقلت السيدة 2008أيار / مايو17فبتاريخ , جانب السلطاتهدفًا من 
وهي رئيسة حزب ) زهراء صالح(مجلس إدارة مرآز عمليات اإلغاثة لحماية النساء، آما اعتقلت السيدة 

 تضامنية مع خالل مسيرة) الحريري(المرأة السياسي لرابطة أبناء اليمن والتي آانت برفقة السيدة 
لساعات عديدة قبل نقلها دون مذآرة ) أفرأ الحرير(جرى احتجاز السيدة . المظاهرات في األقاليم الجنوبية

بعد يومين اعتقلت السيدة الحريري مرة ثانية من . على مرآز احتجاز، ثم أطلق سراحها دون أي تهم ضدها
د وال زالت هناك إجراءات قضائية ضدها جانب قوات األمن بتهمة الفرار بعد صدمها لطفل من دون قص

 اعتقلت قوات األمن السيد  2008آب / أغسطس 1عالوة على ذلك، بتاريخ . )11(2008عالقة حتى نهاية 
مع عائلته وذلك بسبب مشارآة ) دبي(بينما آان يستعد للسفر الى ) صنعاء(في مطار ) محمد علي الّسقاف(

 أثناء التظاهرات، ثم جرى احتجازه لمدة يومين في سجن دائرة في الدفاع عن المعتقلين) السقاف(السيد 
آب بشرط أن يقدم نفسه إلى السلطات / أغسطس 13التحقيقات الجنائية في صنعاء قبل إطالق سراحه بتاريخ 

 .)12(بمجرد الطلب

 أعمال إنتقامية ضد المدافعين والصحفيين الذين يكشفون  عن انتهاآات حقوق اإلنسان
، عددًا من المدافعين عن حقوق الصحفيين بما فيهم أولئك الذين يشجبون 2008ت في العام عاقبت السلطا

انتهاآات حقوق اإلنسان، على شكل مواٌد مطبوعة أو نشرات بما في ذلك تلك المتعلقة بإدارة النزاع المسلح 
وهو ) علي الديالمي(سعت السلطات آذلك الى ترهيب السيد . في أقاليم الشمال وقمع التظاهرات في الجنوب

                                                 
 الذي شارك في العديد من التظاهرات في (Psy)محام وعضو في الحزب االشتراآي اليميني ) يحيى غالب الشوبي( على وجه الخصوص السيد -7

در رئيس الجمهورية أص.  يومًا قبل إحضاره للمثول أمام القاضي15احتجز في مكان سري لمدة . 2008آذار /  مارس31جنوب البالد واعتقل في ليلة 
 بتشجيع المتظاهرين على مواجهة عناصر حفظ األمن PSYومعه عضو من آخرين من ) الشويي(أيلول، تم اتهام السيد / سبتمبر11عفوًا عنه بتاريخ 

 .(HOOD) والمنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات YCHRS)(انظر مرآز الدراسات اليمنية لحقوق اإلنسان 
اتهمت وزارة اإلعالم الصحيفة األسبوعية . 2008آذار /  مارس SAF  (14–لراهبات المنتدى العربي لحقوق اإلنسان (بيان الصحفي  أنظر ال-8
فقد صودرت في مطار ) المطبوعة في الخارج(الشهرية ) أبواب(بعدم احترام االجراءات القانونية خالل فترة تأسيسها أما بالنسبة لصحيفة ) الصباح(

 .لم يكن يحترم مكتب الرئاسة) علي عبد اهللا صالح( أظهرت المجلة أن الرئيس .صنعاء 
 إن هذه المجلة األسبوعية وهي الصحيفة الرئيسية للمعارضة، لقد اتهمت بنشر معلومات تضر بالوحدة الوطنية وتثير اإلنقسامات الطائفية وتقوض -9

انظر البيان . نيسان قرار وزير العدل/ أبريل5ألغت العدالة اليمينية بتاريخ . ة العربية السعوديةعالقات البالد مع جيرانها بعد نشر مقاالت معادية للملك
 .2008نيسان / ابريل10، تاريخ (RSF)الصحفي لمراسلين بال حدود 

 .2008آذار / مارس24آانون الثاني / يناير24 انظر البيانات الصحفية لمراسلون بال حدود -10
 .YOHR)( انظر -11
 .مرجع نفسه ال-12
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، 2008أيار / مايو22بتاريخ . المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
، وأخذته الى مرآز احتجاز )حسان(حاصرت الشرطة المنزل لكنها وعند عدم العثور عليه، اعتقلت شقيقه 

إعطائه أوامر بالمساعدة على وقف نشاطات شقيقه حيث تعّرض للضرب ثم أطلق سراحه في اليوم التالي مع 
عبد الكريم (، ُحِكم على السيد 2008حزيران / يونيو9بتاريخ . )13(في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان

 سنوات من جانب محكمة أمن 6، بالسجن لمدة )الشورى(وهو رئيس التحرير السابق لصحيفة ) الخايواني
ردًا على نشر مقاالت تنتقد وتدين أعمال القمع المرتبطة » مع المتمردينالتعاون «الدولة في صنعاء بتهمة 

الذي يعاني من مرض القلب والسكري، ) الخايواني(باإلضافة إلى ذلك، لم ُيسمح للسيد . »صعدة«بحرب 
 25أصدر رئيس الجمهورية عفوًا عنه بتاريخ . )14(بالحصول على العالج الطبي طوال فترة اعتقاله

في منزله، وهو عضو في المنظمة اليمنية ) لؤي المؤيد(مماثلة، جرى اعتقال السيد . )15(2008ل أيلو/سبتمبر
، Yemenhurr.netللدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، آما أّنه مدير تنفيذي للموقع اإللكتروني 

). صعدة( الدائر في  بعد نشر المزيد من المعلومات المتعلقة بالصراع2007حزيران / يونيو30وذلك بتاريخ 
، دون 2008أيلول / سبتمبر12لقد تٌم احتجازه في مكان سّري ألآثر من شهرين قبل أن ُيفرج عنه بتاريخ 

 صحافيين من المجّلة 3، وهم )محمود طه(و) نبيل سوبي(، )نايف حّسان(آان السادة . إسناد أي تهم له
نشر « من جانب دائرة الدفاع بسبب 2008ة العام ، عرضًة للمالحقة من جهتهم بنهاي)الشريعة(األسبوعّية 

 2007حزيران /بعد نشر مقالة في شهر يونيو» وتعميم المعلومات التي ُيحتمل أن تضعف معنويات الجيش
يشجبون ويدينون فيها استخدام النظام لمقاتلي القبائل ضد المتمردين الحوثيين، وهم يواجهون اآلن عقوبة 

 2اليومية، بتاريخ ) األيام(وهو مراسل صحيفة ) عبد الحافظ معجب(اعتقال السيد أخيرًا، جرى . )16(اإلعدام
، من قبل الشرطة بعد تفتيش سيارته، ونثر أوراقه على األرض وانهالوا عليه 2008تشرين الثاني /نوفمبر

. بيضاءبالضرب عندما حاول اإلتصال هاتفيًا، ثم نِقل إلى مكان مجهول حيث تم إرغامه على توقيع أوراق 
في صحيفته، وهي أآثر الصحف تداوًال في البالد، ) عبد الحافظ معجب(يرتبط هذا اإلعتقال بنشاطات السيد 

 .)17(والتي تميزت بتغطية األحداث في األقاليم الجنوبية
 

 اعتداء على حرية  تنقل المدافعين عن حقوق اإلنسان
وهكذا . البالد بسبب دفاعهم عن حقوق اإلنسان من مغادرة 2008جرى منع العديد من المدافعين في العام 

 من جانب عناصر األمن )18 ()عبد الكريم الخايواني( ُمِنع السيد 2008تشرين الثاني / نوفمبر29بتاريخ 
حيث آان سيحضر مؤتمرًا حول ) القاهرة(من السفر حين آان في طريقه إلى ) صنعاء(القومي في مطار 

تشرين الثاني من قبل المجلس القومي المصري لحقوق اإلنسان /فمبر نو30حقوق اإلنسان ُعِقد بتاريخ 
أبلغته السلطات أن فرض هذا الحظر أتى بناء على طلب من إدارة . ومكتب لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

منعوا من رآوب ) أفرا الحريري(الجوازات في مطار صنعاء، آما ان آخرين أيضًا ومن بينهم السيدة 
 .)19(الطائرة

                                                 
 . انظر منتدى الحوار-13
  .(HOOD) و(YCHRS)  و(YOR) انظر -14
 .2008أيلول / سبتمبر25، (RSF) انظر البيان الصحفي -15
 .2008 نوفمبر تشرين الثاني 26 مارس و20 (RSF) وبيانات (SAF) انظر -16
  .(HOOD) انظر -17
 . المرجع نفسه-18
 .2008 نوفمبر 3، (SAF) انظر البيان الصحفي -19
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 1الملحق رقم 

 المنظمات الشريكة والمساهمة

 

 المنظمات الدولية غير الحكومية

 . العمل لمكافحة الجوع•
 . العمل معُا من أجل حقوق اإلنسان•
 .  منظمة العفو الدولية•
 .19 منظمة المادة •
 ).APT( جمعية الوقاية من التعذيب •
 ).CODAP( مرآز تقديم المشورة والدعم للشباب في مجال حقوق اإلنسان •
 ).CPJ( لجنة حماية الصحفيين •
 ).DCI( الحرآة العالمية للدفاع عن األطفال •
 ).MSF( أطباء بال حدود •
 ).مارتين إينالز( مؤسسة •
 ).Front Line( فرونت الين •
 . منظمة حقوق اإلنسان أوًال•
 ).HURIDICOS( نظام المعلومات والتوثيق لحقوق اإلنسان •
 ).HRW( هيومن رايتس ووتش •
 ).IRIN(شبكات المعلومات اإلقليمية المتكاملة  •
 ).LGBT( جمعية المثليين والمتحولين جنسيا •
 ).ICTUR( المرآز الدولي لحقوق النقابات العمالية •
 ).ICJ( اللجنة الدولية للحقوقيين •
 ).ICRC( اللجنة الدولية للصليب األحمر •
 . مؤسسة آرايسس جروب•
 ).FIACAT( من أجل  إلغاء التعذيب  الفدرالية الدولية لعمل المسحيين•
 ).IFEX( المنظمة الدولبة لتيادل حرية التعبير •
 ).IGLHRC( اللجنة الدولية لحقوق اإلنسان للمثليين •
 ).ILGA (للمثليين الرابطة الدولية •
 ).IRCT( المجلس الدولي إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب •
 ).ISHR( الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان •
 ).ITUC(د الدولي لنقابات العمال  اإلتحا•
 ).IUF( االتحاد الدولي لعمال األغذية •
 ).LIDLIP( الرابطة الدولية لحقوق وتحرير الشعوب •
 ).MRG( المجموعة الدولية لحقوق األقليات •
 . لجنة هلسنكي النرويجية•

)ASVDH)
)

)10))
   )ASVDH       )   

)
)
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 1الملحق رقم 

 المنظمات الشريكة والمساهمة

 

 المنظمات الدولية غير الحكومية

 . العمل لمكافحة الجوع•
 . العمل معُا من أجل حقوق اإلنسان•
 .  منظمة العفو الدولية•
 .19 منظمة المادة •
 ).APT( جمعية الوقاية من التعذيب •
 ).CODAP( مرآز تقديم المشورة والدعم للشباب في مجال حقوق اإلنسان •
 ).CPJ( لجنة حماية الصحفيين •
 ).DCI( الحرآة العالمية للدفاع عن األطفال •
 ).MSF( أطباء بال حدود •
 ).مارتين إينالز( مؤسسة •
 ).Front Line( فرونت الين •
 . منظمة حقوق اإلنسان أوًال•
 ).HURIDICOS( نظام المعلومات والتوثيق لحقوق اإلنسان •
 ).HRW( هيومن رايتس ووتش •
 ).IRIN(شبكات المعلومات اإلقليمية المتكاملة  •
 ).LGBT( جمعية المثليين والمتحولين جنسيا •
 ).ICTUR( المرآز الدولي لحقوق النقابات العمالية •
 ).ICJ( اللجنة الدولية للحقوقيين •
 ).ICRC( اللجنة الدولية للصليب األحمر •
 . مؤسسة آرايسس جروب•
 ).FIACAT( من أجل  إلغاء التعذيب  الفدرالية الدولية لعمل المسحيين•
 ).IFEX( المنظمة الدولبة لتيادل حرية التعبير •
 ).IGLHRC( اللجنة الدولية لحقوق اإلنسان للمثليين •
 ).ILGA (للمثليين الرابطة الدولية •
 ).IRCT( المجلس الدولي إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب •
 ).ISHR( الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان •
 ).ITUC(د الدولي لنقابات العمال  اإلتحا•
 ).IUF( االتحاد الدولي لعمال األغذية •
 ).LIDLIP( الرابطة الدولية لحقوق وتحرير الشعوب •
 ).MRG( المجموعة الدولية لحقوق األقليات •
 . لجنة هلسنكي النرويجية•
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 ).OSI( مؤسسة المجتمع المفتوح •
 . باآس آريستي الدولية•
 ).PBI( آتائب السالم العالمية •
 . الحماية الدولية•
 ).RSF( مراسلون بال حدود •
 ).SI- LGBT( التضامن الدولية للمثليين ومتحولي الجنس •
 .Tjenbe Red) تجينبي ريد (•
 

 المنظمات االقليمية غير الحكومية
 

 افريقيا
 ).ACDHRS( المرآز اإلفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق اإلنسان •
 ).EHAHRDP(نسان في شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي  مشروع المدافعين عن حقوق اإل•
 ). LGDL( رابطة حقوق الشخص في منطقة البحيرات الكبرى •

     
 الشرق االوسط/شمالي افريقيا

 ).CIHRS( معهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان •
 . منبر المنظمة األوروبية المتوسطية غير الحكومية•
 ). EMHRN(ق اإلنسان  الشبكة األوروبية المتوسطية لحقو•
 

 المنظمات الوطنية غير الحكومية
 

 االردن
 ).ACHRS( مرآز عمان لدراسات حقوق اإلنسان •
 ).JSHR( الجمعية األردنية لحقوق اإلنسان •

   
 اسرائيل واالراضي الفلسطينية المحتلة

 . منظمة الضمير•
 . منظمة الحٌق•
 ).ACRI( جمعية الحقوق المدنية في اسرائيل •
 .م بيتسلي•
 . فلسطين-)DCI( الحرآة الدولية للدفاع عن االطفال •
 . مرآز الدفاع عن الفرد– هاموآيد •
 . مرآز القدس لحقوق االنسان•
 . عدالة- المرآز القانوني لحقوق االقليات العرب في اسرائيل•
 ).PHRIC( مرآز المعلومات الفلسطيني لحقوق االنسان •
 .)PCHR( المرآز الفلسطيني لحقوق االنسان •
 ).PHRMG( مجموعة الرصد الفلسطينية لحقوق االنسان •
 . اسرائيل- اطباء لحقوق االنسان•

 ).PCATI( اللجنة العامة لمكافحة التعذيب في اسرائيل •
 ).RCHRS( مرآز رام اهللا لدراسات حقوق االنسان •
 . جمعية االربعين•
 ).       PHRO( منظمة حقوق االنسان الفلسطينية •
 
 البحرين
 ).BCHR(لبحرين لحقوق االنسان  مرآز ا•

 
 تونس

 ).ALTT( جمعية مكافحة التعذيب في تونس •
 ).ATFD( الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات •
 . فرنسا– مرآز المعلومات والتوثيق حول التعذيب في تونس •
 ).CRLDHT( لجنة احترام الحريات وحقوق االنسان في تونس •
 ).CNLT(المجلس الوطني للحريات في تونس  •
 ). LTDH( الرابطة التونسية لحقوق االنسان •

 
 الجزائر
 . جمعية جزائرنا لضحايا االرهاب•
 ).CFDA( تجمع عائالت المفقودين في الجزائر •
 ).CNFD( التنسيق الوطني لعائالت المفقودين •
 ).LADDH( الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق االنسان •
 .غاثة المفقودين إ•

 
 جيبوتي
 ).LDDH( رابطة حقوق االنسان في جيبوتي •
 ).UDT( االتحاد العمالي الجيبوتي •
 ).UTA( اتحاد عمال المرفأ •

   
 السودان
 . مرآز عامل لمعالجة واعادة تأهيل ضحايا التعذيب•
 ).DHRC( مرآز دارفور للتوثيق والراحة •
 ).KCHRED(يئية  مرآز الخرطوم لحقوق االنسان والتنمية الب•
 . اتحاد انقاذ دارفور•
 ).SOAT( المنظمة السودانية لمكافحة التعذيب •
 .  مجموعة دارفور•

 
 سوريا
 . لجنة الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق االنسان في سوريا•
 ).DCHRS( مرآز دمشق لدراسات حقوق االنسان  •
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 ).PCATI( اللجنة العامة لمكافحة التعذيب في اسرائيل •
 ).RCHRS( مرآز رام اهللا لدراسات حقوق االنسان •
 . جمعية االربعين•
 ).       PHRO( منظمة حقوق االنسان الفلسطينية •
 
 البحرين
 ).BCHR(لبحرين لحقوق االنسان  مرآز ا•

 
 تونس

 ).ALTT( جمعية مكافحة التعذيب في تونس •
 ).ATFD( الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات •
 . فرنسا– مرآز المعلومات والتوثيق حول التعذيب في تونس •
 ).CRLDHT( لجنة احترام الحريات وحقوق االنسان في تونس •
 ).CNLT(المجلس الوطني للحريات في تونس  •
 ). LTDH( الرابطة التونسية لحقوق االنسان •
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 ).HRAS( جمعية حقوق االنسان في سوريا •
 ).NOHRS(ية لحقوق االنسان في سوريا   المنظمة الوطن•
 ).SCM( المرآز السوري لالعالم وحرية التعبير •
 ). SHRO( المنظمة السورية لحقوق االنسان •

 
 العراق
 ).INHRCD( الشبكة العراقية لثقافة حقوق االنسان والتنمية •

 
 الكويت
 ).KHRS( مجتمع حقوق االنسان في الكويت •

 
 لبنان

 ).ALDHOM(لحقوق االنسان  الجمعية اللبنانية •
 ).CLDH( المرآز اللبناني لحقوق االنسان •
 . المؤسسة اللبنانية للسالم المدني الدائم•
 . مؤسسة حقوق االنسان والحقوق االسالمية في لبنان•
 ).FRONTIERS( مرآز رٌواد •
 . مرآز الخيام إلعادة التأهيل•
 ).NALDIP(االسرائيلية   الجمعية اللبنانية للمعتقلين اللبنانيين في السجون •
 ).SOLIDA( دعم اللبنانيين المعتقلين تعسفيا •

 
 ليبيا

 . الرابطة الليبية لحقوق االنسان•
 

 مصر
 ).ACIJLP( المرآز العربي الستقالل القضاء والمحاماه •
 ).ALM( اتحاد المحامين العرب •
 ).APHRA( البرنامج العربي للناشطين في مجال حقوق االنسان •
 ).AHRLA(ق االنسان والمساعدة القانونية  جمعية حقو•
 ).CTUWS( دار الخدمات النقابية والعمالية •
 .  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية•
 ).EOHR( المنظمة المصرية لحقوق االنسان •
 . مرآز هشام مبارك للقانون•
 ).HRCAP( مرآز حقوق االنسان لمساعدة السجناء •
 .)LCHR( مرآز االرض لحقوق االنسان •
 . مرآز النديم•

 

 المغرب
 . النصير•
 ).جميعا من اجل حقوق االنسان( الجمعية المغربية لحقوق االنسان •
المغربية .  الجمعية الصحراوية لضحايا االنتهاآات الجسيمة لحقوق االنسان التي ترتكبها الدولة•

)ASVDH.( 
 . المرآز المغربي لحقوق االنسان•
 ).FMVJ(ة  المنتدى المغربي للحقيقة والعدال•
 ).   OMDH( المنظمة المغربية لحقوق االنسان •

 
 موريتانيا
 ).AFCF( جمعية النساء ربات المنازل •
 ). AMDH( الجمعية الموريتانية لحقوق االنسان •
 . إغاثة العبيد•

 
 اليمن

 ). HRTC( مرآز المعلومات والتدريب لحقوق االنسان •
 ).MOOD( المنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات •
 ).SAF( منتدى االخوات العرب لحقوق االنسان •
 ).YCHRS( مرآزاليمن لدراسات حقوق االنسان •
  ).YOHR( المرصد اليمني لحقوق •
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 المغرب
 . النصير•
 ).جميعا من اجل حقوق االنسان( الجمعية المغربية لحقوق االنسان •
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