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 مقدمة
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التقرير ال�صنوي لعام 2011

عن  عاطل  تون�صي  �صاب  البوعزيزي،  محمد  اأقدم  االأول/دي�صمبر:  كانون   17 بو�صعيد،  �صيدي 

اأنفا�صه  لفظ  الثاني/يناير،  كانون   4 يوم  وفي  ال�صبل.  به  تقطعت  اأن  بعد  نف�صه  حرق  على  العمل، 

نقطة  تلك  وكانت  جنازته.  االأ�صخا�س  اآالف  �صيع  التالي  اليوم  وفي  بجراحه  متاأثرا  االأخيرة 

اأدت  التغيير  �صبيل  في  حركة  وا�صع،  نطاق  على  �صلمية  احتجاجية  حركة  النطلق  البداية 

المعاديين  الديكتاتوريين  النظامين  �صقوط  يتوقعها،  اأحد  يكن  لم  نتيجة  اإلى  المطاف  نهاية  في 

وم�صر.  تون�س  من  كل  في  للحريات 

اهلل  عبد  علي  ويا  القذافي  معمر  ويا  مبارك  ح�صني  ويا  علي  بن  العابدين  زين  يا  "ارحل!" 
والعدالة  والحرية  الكرامة  اأجل  من  ال�صعبية  االنتفا�صة  تو�صعت  لقد  االأ�صد...:  ب�صار  ويا  �صالح 

هبت  قد  الحرية  رياح  اإن  بل  و�صوريا...  والبحرين  واليمن  ليبيا  العربي،  العالم  ربوع  كل  اإلى 

وباكو  واإ�صطنبول  طهران  وحتى  وبرلين  وروما  ولندن  باري�س  مثل  العالم  عوا�صم  من  كثير  على 

"تجمعات  عليها  اأطلق  �صلمية  م�صيرات  نظمت  ال�صين،  وفي  ت�صامنية.  مظاهرات  نظمت  حيث  وعمان 

التون�صية.  اليا�صمين  ثورة  غرار  اليا�صمين" على 

وفي كل مرة، كانت ق�صية احترام الحريات االأ�صا�صية في قلب مطالب الجماهير. اإن تلك االأحداث 

تكون  ما  اأبعد  هي  بل  البع�س  به  تنباأ  الذي  الح�صارات"  "�صدام  عن  تعبيرا  لي�صت  �صهدناها  التي 

اإلى  بل  ثقافية  اأو  دينية  اأو  عرقية  مطالب  اإلى  االحتجاجية  الحركات  تلك  ترتكز  ال  اإذ  ذلك.  عن 

 – االأ�صا�صية  والحريات  االجتماعية  العدالة  االإن�صان:  لحقوق  العالمي  االإعلن  في  الواردة  المبادئ 

تكنولوجيات  وبف�صل  وحده  ال�صبب  ولهذا  الكرامة...  في  والحق  ال�صلمي  والتجمع  التعبير  حرية 

هل  الحدود.  الر�صالة  تخطت  "ال�صاخطين"،  من  الجديد  الجيل  بها  ت�صلح  التي  الجديدة  االإعلم 

الثقافية  الخ�صو�صيات  الذي ت�صتغل  الوقت  اأح�صن من ذلك، في  العالمية  اإعطاء در�س في  كان ممكنا 

الم�صت�صعفة. الفئات  �صد  �صيما  وال  االإن�صان  حقوق  انتهاكات  لتبرير 

االأنظمة. ال�صتقرار  �صمانا  لي�س  القمع  كل،  ال�صائدة.  االأطروحات  ال�صعوب  تلك  فندت  وبذلك، 

القارات  جميع  في  ال�صلطوية  االأنظمة  تلك  جعل  الذي  االحتجاجات  لتلك  العالمي  الطابع  اإنه 

يوم  وفي  زيمبابوي،  في  عاجلة:  تدابير  منها  الكثير  اتخذ  وقد  اإليها.  العدوى  و�صول  من  تخ�صى 

اأحد  اأثناء  م�صاهدتهم  ب�صبب  بالخيانة  واتهموا  �صخ�صا   46 اعتقل   ،2011 �صباط/فبراير   19

ال�صين،  في  اأما  وم�صر.  تون�س  من  كل  في  االحتجاجية  الحركة  عن  فيديو  �صريط  االجتماعات 

قوات  من  كبيرة  اأعدادا  تن�صر  جعلها  اليا�صمين" ما  "تجمعات  جراء  بالخوف  الحكومة  �صعرت  فقد 

االإنترنت. "يا�صمين" عن  اإلى حجب كلمة  االأمر  بها  االأمن، بل و�صل 
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بالحكام  االإطاحة  بعد  فيها  تتم  لم  التي  العربية  الدول  كل  في  يمار�س  ال�صر�س  القمع  زال  وما 

االأهلية  الحرب  تهدد  حين  في  ال�صعب  �صد  �صفقة  وال  رحمة  بل  حرب  ت�صن  ليبيا،  في  الم�صتبدين: 

�صجن  عقوبات  عليهم  وت�صلط  للتعذيب  يتعر�صون  للنظام  المعار�صين  فاإن  البحرين،  في  اأما  اليمن. 

�صعبه  حق  في  مجازر  االأ�صد  ب�صار  الرئي�س  يرتكب  �صوريا،  وفي  جائرة.  محاكمات  اإثر  طويلة 

االحتجاجية. الحركة  الإ�صكات 

في  اأي�صا  كانوا  القمع  ذلك  اأمام  االأمامية  ال�صفوف  في  وقفوا  الذين  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين  اإن 

حتى  هوادة  بل  ينا�صلون  كانوا  الذين  والن�صاء  الرجال  هوؤالء  بالحرية.  المطالبة  الحركة  طليعة 

االأ�صا�صية. رجال ون�صاء كانوا  الحقوق  بلدانهم في �صبيل احترام  التي هزت  االأحداث  اندالع  قبل 

ارتكبت ويعبرون عن �صخط الجماهير وذلك  اأينما  يحتجون �صد حكوماتهم ويف�صحون االنتهاكات 

االحتجاجية  الحركات  في  المواطنين  انخراط  اإن  وحب�س.  قتل  من  له  تعر�صوا  وما  الرقابة  رغم 

لحقوق  العالمي  االإعلن  واأن  عالمي  ن�صال  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين  ن�صال  اأن  يبين  الحالية 

اأ�صوات  ل�صماع  جهودنا  م�صاعفة  اإلى  الجماهير  انخراط  ويدعونا  زمان.  لكل  ت�صلح  اأداة  االإن�صان 

العالم.  اإلى  واإي�صالها  المدني  المجتمع 

المدافعون  زال  ما  حيث  ال�صابق  ال�صوفياتي  االتحاد  دول  في  الديمقراطية  التحوالت  تعطل  ظل  في 

قويا  والن�صاء  الرجال  لهوؤالء  دعمنا  يكون  اأن  يجب  اليوم  حد  اإلى  مهددين  االإن�صان  حقوق  عن 

عن  با�صمهم  ونعبر  نكرمهم  اأن  علينا  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين  عمل  ن�صون  ولكي  ومتوا�صل. 

للدفاع  �صرورية  و�صيلة  التقرير  هذا  اإن  اإ�صكاتهم.  اإلى  الهادفة  القمع  اأ�صكال  جميع  على  �صخطنا 

ا�صتمراريته. و�صمان  وحمايته  االإن�صان  حقوق  عالمية  اأجل  من  الن�صال  عن 

�صو ت�صي �صان  اأونغ  داو 

لل�صلم نوبل  جائزة  على  وحائزة  برمانية  �صيا�صية  معار�صة 

هي�صل �صتيفان  ال�صيد 

 2011 �صنة  واألف  االإن�صان  لحقوق  العالمي  االإعلن  �صياغة  في  �صارك  �صابق  فرن�صي  دبلوما�صي 

كبيرا. رواجا  القى  "اغ�صبوا" والذي  عنوان  يحمل  الذي  البيان 
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حان االأوان ل�صمان حماية حقيقية 

االإن�صان للمدافعين عن حقوق 

عن  المدافعين  حماية  لمر�صد  ال�صنوي  التقرير  هذا  �صملها  التي  الفترة  به  تميزت  حدث  اأهم  اإن 

�صو  �صان  واأونغ  هي�صل  �صتيفان  من  كل  كلم  في  جاء  وكما  العربي.  الربيع  هو  االإن�صان  حقوق 

مطالب  قلب  في  االأ�صا�صية  الحريات  احترام  ق�صية  كانت  مرة،  كل  في   )...("  : المقدمة  في  ت�صي 

اإلى  اأو ثقافية بل  اأو دينية  اإلى مطالب عرقية  الجماهير. )...( ال ترتكز تلك الحركات االحتجاجية 

.")...( االإن�صان  لحقوق  العالمي  االإعلن  في  الواردة  المبادئ 

من  �صغيرة  ثلة  �صنع  من  هي  وتون�س  م�صر  من  كل  في  ال�صلميتين  الثورتين  اإن  القول  الخطاأ  من 

للمطالبة  ال�صوارع  اإلى  خرجوا  الذين  كل  لظلمنا  ذلك  قلنا  ولو  االإن�صان.  حقوق  عن  المدافعين 

االنتهاكات  بتوثيق  طويل  وقت  ومنذ  قاموا  المدافعين  اأن  غير  االجتماعية.  وبالعدالة  بالحرية 

الحجة  قدموا  بذلك  وهم  االجتماعية  العدالة  غياب  ومظاهر  االإن�صان  لحقوق  المتكررة 

تعر�صوا  المقابل،  وفي  االأو�صط.  وال�صرق  اإفريقيا  �صمال  منطقة  في  ن�صهدها  التي  للحتجاجات 

العديدة  النداءات  ذلك  على  ت�صهد  كما  التخويف  اأ�صكال  من  وغيرها  والم�صايقات  للتهديدات 

الحال  هو  – كما  االأو�صط  وال�صرق  اإفريقيا  �صمال  في  االأخيرة.  ال�صنوات  في  المر�صد  ن�صرها  التي 

الممار�صات  تلك  عن  القوية  الدول  وبع�س  الدولي  المجتمع  – تغا�صى  العالم  من  اأخرى  مناطق  في 

هذا  وفي  واال�صتقرار.  االأمن  با�صتتباب  وهمية  وعود  مقابل  �صمنية(  )ب�صفة  ب�صهولة  القمعية 

من  العديد  وفوجئ  عنها.  والمدافعين  االإن�صان  وحقوق  للحريات  �صيق  ف�صاء  اإال  يمنح  لم  ال�صياق، 

قمعية  باأجهزة  تتمتع  اأنظمة  وجه  في  االإن�صان  حقوق  عالمية  فيها  تجلت  التي  القوة  بتلك  المراقبين 

وحقوقه  االإن�صان  كرامة  عن  يدافع  من  كل  ويلهم  االأمل  على  بالتاأكيد  يبعث  حدث  وذلك  قوية. 

اأي�صا  توؤثر  االأحداث  تلك  كل  اإن  اال�صتبدادية.  الدول  في  ال�صائدة  ال�صعبة  الظروف  في  االأ�صا�صية 

الدولي  والخطاب  والدبلوما�صية  الدولية  العلقات  �صياغة  وتعيد  االإن�صان  حقوق  ت�صور  كيفية  على 

وخارجها. المنطقة  في  عنها  المدافعين  وحماية  االإن�صان  حقوق  ب�صاأن 

بع�س  اأقدمت  فقد  االنتكا�صات،  بع�س  حدثت  تفاوؤل،  من  بها  يحيط  وما  االأحداث  تلك  كل  رغم  لكن 

االحتجاج.  اإلى  تدعو  مبادرة  كل  اإجها�س  على  للتهديد  �صلطتها  تعر�س  من  خافت  التي  الحكومات 

تلك  ا�صتهداف  اإلى  االأحداث  تلك  في  االجتماعية  ال�صبكات  توؤديه  الذي  للدور  اإدراكها  دفعها  كما 

اإلى  باالإ�صافة  االإنترنت  ا�صتخدام  تقييد  اأو  بحجبها  �صواء  ا�صتخدامها  اإمكانية  تقييد  عبر  الو�صائل 

وال  الحرة.  االإعلم  و�صائل  بنجاح  ا�صتخدموا  الذين  االإنترنت  رواد  من  وغيرهم  المدونين  م�صايقة 

عليهما  يتوجب  زال  ما  حيث  تون�س،  اأو  م�صر  تواجهه  الذي  التحدي  �صاأن  من  التقليل  اأي�صا  ينبغي 

حقوق  انتهاكات  في  الم�صوؤولية  تحديد  اإلى  وال�صعي  كامل  ب�صكل  القمعية  المنظومة  تفكيك 

مر�صد حماية المدافعين عن حقوق االإن�صان

التقرير ال�صنوي لعام 2011
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عن  والمدافعين  المدني  المجتمع  �صالح  في  ت�صريعي  اإطار  وو�صع  والما�صية  الحالية  �صواء  االإن�صان 

االإن�صان. حقوق 

البالغة  الحاالت  ين�صينا  اأن  ينبغي  ال  االأو�صط  وال�صرق  اإفريقيا  ب�صمال  اهتمامنا  فاإن  اأخرى،  جهة  ومن 

واآ�صيا  اللتينية  واأمريكا  ال�صرقية  اأوروبا  بلدان  في  المدافعون  فيها  يعمل  التي  االأخرى  ال�صعوبة 

ما الحظناه هو  البلدان وكل  من  تغيير في عدد كبير  اأي  لم نلحظ  اإلى ذلك،  وباالإ�صافة  واإفريقيا. 

بيلرو�س  مثل  دول  في  الحال  هو  كما  المدافعين  �صد  واالعتداءات  التهديدات  تزايد  بل  توا�صل 

اإلى   2010 الثاني  ينار/كانون  من  المر�صد  ن�صرها  التي  التدخلت  ت�صكل  وقيرغيز�صتان. 

وا�صحا  دليل  تدخل   506 عددها  بلغ  والتي  بلدا   66 في  المدافعين  ب�صاأن  اأبريل/ني�صان2011 

اأن  من  وبدال  ملحا.  طابعا  تكت�صي  زالت  ما  العالم  في  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين  حالة  اأن  على 

التغيير  في  والمدافعين  المدني  المجتمع  لمنظمات  واالأ�صا�صي  الفعال  بالدور  الحكومات  تعترف 

العقبات  و�صع  عبر  ن�صاطاتهم  كل  على  الرقابة  فر�س  الحكومات  تلك  توا�صل  حر  مجتمع  و�صمان 

من  العديد  في  �صائدة  ظلت  الحالة  هذه  اأن  ويبدو  ب�صببها.  وملحقتهم  الم�صروعة  لن�صاطاتهم 

التقرير. �صملها  التي  الفترة  خلل  العالم  مناطق 

االجتماعية: واالحتجاجات  المدافعين  وقمع  تجريم 

حقوق  عن  المدافعين  ن�صاطات  وقمع  لتجريم  المتكررة  والمحاوالت  العديدة  التدخلت  ت�صكل 

تميز  التي  ال�صفات  اأبرز  اإحدى  العالم  مناطق  من  العديد  في  االجتماعية  واالحتجاجات  االإن�صان 

من  العديد  وفي  واإفريقيا  اللتينية  اأمريكا  في  المدني.  المجتمع  على  ال�صيطرة  فر�س  محاوالت 

الم�صايقات  فيها  – بما  والم�صايقات  للعتداء  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعون  تعر�س  االآ�صياوية  الدول 

في  العقاب  اإلى  الممار�صات  تلك  عن  الم�صوؤولون  يخ�صع  اأن  دون  التهديد  اأنواع  ولكل   – الق�صائية 

عن  يدافعون  الذين  اأولئك  االنتهاكات  لتلك  تعر�صا  المدافعين  اأكثر  وكان  االأحيان.  من  كثير 

في  حقوقها  تر�صيخ  اإلى  ي�صعون  حيث  االأ�صلية  ال�صعوب  مثل  المهم�صة  اأو  ال�صعيفة  المجتمعات 

المجتمعات  زعماء  تعر�س  توا�صل  مثل،  اللتينية  اأمريكا  في  الطبيعية.  مواردها  في  اأو  اأرا�صيها 

خلل  �صيما  وال  للعتداءات  االأرياف  �صكان  جمعيات  اأو  االإفريقية  االأ�صول  ذات  الفئات  اأو  االأ�صلية 

الموارد  ا�صتغلل  اإلى  الهادفة  الم�صاريع  من  عدد  بناء  على  احتجاجا  المنظمة  ال�صلمية  المظاهرات 

للقانون  باأنها مخالفة  اأرا�صيها. وقد تم مرارا وتكرارا و�صف تلك االحتجاجات تع�صفا  الطبيعية فوق 

ح�صل  مثلما  و�صجنهم  الق�صاء  اإلى  ال�صلميين  المتظاهرين  اإحالة  ليت�صنى  وذلك  عقوبات  وت�صتوجب 

باالعتراف  يطالبون  والذين  البيئة  اأجل  من  المنا�صلين  اأن  كما  وبيرو.  واإكوادور  غواتيماال  في 

للعتداءات  تعر�صوا  قد  الق�صري  االإخلء  عمليات  يف�صحون  الذين  والمدافعين  االأرا�صي  في  بالحق 

ال�صلطات  لجاأت  ما  وكثيرا  وماليزيا  والهند  كمبوديا  مثل  االآ�صياوية  الدول  من  عدد  في  واالعتقال 

ي�صطدم  ما  وكثيرا  وتخويفهم.  ن�صاطاتهم  لتقييد  بالملحقة  تهديدهم  اأو  ق�صائيا  ملحقتهم  اإلى 

جهات  اأو  عليا  �صيا�صية  بم�صالح  والثقافية  واالجتماعية  االقت�صادية  الحقوق  عن  المدافعين  عمل 

اأو  الدولة  قبل  من  واالعتداء  والعقبات  للتهديدات  يعر�صهم  ما  الخا�س  القطاع  من  فاعلة  اقت�صادية 
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الطرفين.  كل  من  اأو  للدولة  التابعة  غير  الفاعلة  الجهات  بع�س 

اأحد  العالم  مناطق  من  الكثير  في  ت�صكل   ال�صلمي  التجمع  في  للحق  العديدة  االنتهاكات  ظلت 

الحركات  �صد  عنيف  قمع  مور�س  فقد  التقرير.  هذا  ي�صملها  التي  الفترة  خلل  التحديات  اأكبر 

)البحرين  االأو�صط  وال�صرق  اإفريقيا  �صمال  في  جرت  التي  ال�صلمية  والتجمعات  االحتجاجية 

مثل  اأخرى،  بلدان  وفي  اإيران.  وفي  واليمن(  وتون�س  و�صوريا  وال�صحراءالغربية  والمغرب  وم�صر 

ب�صكل  تقييدها  تم  اأو  المظاهرات  بع�س  منعت  الو�صطى،  واآ�صيا  ال�صرقية  اأوروبا  في  البلدان  بع�س 

في  لكن  االإداري.  الحجز  رهن  و�صعوا  و/اأو  فيها  الم�صاركين  معاقبة  وتمت  للغاية  ومبالغ  تع�صفي 

اإلى و�صع اإجرءات تقيد عمل  اأدت بع�س االأحداث التي وقعت في الفترات االنتخابية  حاالت اأخرى، 

قبل  ت�صريعاتها  الدول  بع�س  وعززت  االإن�صان.  حقوق  عن  والمدافعين  المدني  المجتمع  منظمات 

حدث  كما  اإليها  الو�صول  و�صبل  االإعلم  و�صائل  على  رقابتها  فر�س  اإلى  و�صعت  االنتخابات  انعقاد 

من  المبا�صرة  والتهديدات  الم�صايقات  اإلى  المدافعين  بع�س  وتعر�س  ورواندا.  واإثيوبيا  بوروندي  في 

وفي  اإفريقيا.  في  جرت  التي  االنتخابات  �صياق  في  �صيا�صية  وف�صائل  اأحزاب  و/اأو  الحكومات  قبل 

ب�صاأن  الجماهير  توعية  على  يعملون  كانوا  الذين  المدافعين  فاإن  االنتخابات  ت�صبق  التي  الفترات 

المعار�صة  مع  واحد  �صف  في  يقفون  باأنهم  اتهموا  ما  كثيرا  وعادلة  �صفافية  انتخابات  اإجراء  �صرورة 

جيبوتي  في  حدث  كما  الق�صائية  والم�صايقات  التع�صفي  واالعتقال  للتهديدات  عر�صهم  ما 

العملية  المدافعون للم�صايقات قبل بداية  اإثيويا ورواندا، تعر�س  واأوغندا. وفي بلدان مثل  وال�صودان 

بيلرو�س،  وفي  االنتخابات.  موعد  قبل  الخارج  اإلى  الفرار  على  منهم  العديد  اأجبر  ما  االنتخابية 

المظاهرات  اأثناء  مور�س  الذي  ال�صديد  القمع  اإثر  تجريمهم  وتم  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعون  اعتقل 

وبعملء  للغرب  بالموالين  المدافعون  و�صف  ذاته،  االنتخابي  ال�صياق  وفي  باالنتخابات.  المتعلقة 

اآلية  و�صع  �صرورة  على  ي�صدد  وهذا  المعار�صة.  اإلى  ينتمون  باأنهم  اأو  للوطن  وبالمعادين  الخارج 

والدولية  الوطنية  البرامج  تهتم  لكي  ال�صيا�صية  االأحزاب  كل  فيها  ت�صاهم  االنتخابات  قبل  اإنذار 

االنتخابات.  وبعد  واأثناء  قبل  االإن�صان  حقوق  عن  بالمدافعين  االنتخابات  بمراقبة  الخا�صة 

االإن�صان حقوق  عن  المدافعين  �صد  حق  وجه  بغير  الت�صريعي  االإطار  ا�صتخدام 

في  الق�صائية  والممار�صات  الت�صريعي  االإطار  م�صتوى  على  الدولة  تمار�صها  "الرقابة" التي  تتجلى 

الحقوق  حماية  ي�صمل  القانون  دولة  مفهوم  كان  اإذا  التقرير.  هذا  �صملها  التي  العالم  مناطق  كل 

في  يتحكمون  فالذين  ذلك.  عك�س  على  الواقع  اأن  نلحظ  فاإننا  القانون"(  )"دولة  القانون  قبل  من 

عليهم.  الرقابة  وفر�س  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين  ن�صاطات  لتقييد  القوانين  ي�صتخدمون  ال�صلطة 

اأن  هو  ذلك  من  االأ�صوء  بل  االقت�صاء.  عند  حماية  اأي  ي�صمن  وال  المدافعين  عمل  نطاق  يقيد  فالقانون 

المدافعين. لمحاربة  كو�صيلة  ي�صتخدم  القانون 

حرية  تقيد  قوانين  العتماد  محاوالت  على  ال�صوء  تلقي  التقرير  هذا  في  االأمثلة  من  الكثير  هناك 

ل�صروط  الحقوق  تلك  ممار�صة  اإخ�صاع  عبر  التعبير  وحرية  التجمع  وحرية  الجمعيات  تكوين 
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الن�صاطات  تكون  ال�صياق  هذا  وفي  اعتباطيا.  تطبيقها  يجعل  ما  مفرطة  بيروقراطية  اأو  �صرعية  غير 

االإجراءات  تفر�س  ما  كثيرا  للغاية.  �صعبة  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعون  بها  يقوم  التي  الم�صروعة 

كما  وا�صتقللها  الذاتي  اكتفائها  من  تنتق�س  قيودا  المدني  المجتمع  منظمات  الإن�صاء  اعتمدت  التي 

غير  المنظمات  ت�صجيل  ت�صبط  اتي  القوانين  فاإن  ذلك،  على  علوة  واأوغندا.  اإثيوبيا  في  الحال  هو 

وزمبابوي  غامبيا  في  حدث  كما  ق�صائية  م�صايقات  لممار�صة  االأحيان  بع�س  في  ا�صتعملت  الحكومية 

جمدت  واأخيرا،  وال�صودان.  اإثيوبيا  في  كما  مزعجة  تعتبر  نقابة  اأو  منظمة  اعتماد  اإلغاء  اأو  لرف�س  اأو 

وال�صودان.  اإثيوبيا  في  حدث  مثلما  ن�صاطاتها  �صل  اإلى  اأدى  ما  المنظمات  بع�س  اأر�صدة 

ومن الموا�صيع التي اأثارت االن�صغال طوال العام في هذا المجال الرقابة المتزايدة التي تمار�س على 

م�صكلة  ي�صبب  وهذا  دولية.  م�صادر  من  القادمة  االأموال  فيها  بما  المدني  المجتمع  منظمات  تمويل 

يخ�صون  الجماعات  اأو  االأفراد  الأن  وطنية  تمويل  م�صادر  اإلى  المنظمات  تلك  تفتقر  عندما  كبيرة 

التي  تلك  اأو  خارجية  جهات  من  الواردة  االأموال  اإن  اقت�صادية.  اأو  �صيا�صية  انتقامية  الأعمال  التعر�س 

بالغة  اأهمية  تكت�صي  للتنمية  الثنائية  الم�صاعدة  با�صم  االإن�صان  حقوق  عن  الدفاع  لجمعيات  تمنح 

ل�صمان  و�صعه  في  ما  بكل  يقوم  اأن  الدولي  المجتمع  وعلى  المدني  المجتمع  لمنظمات  بالن�صبة 

على  المدني  المجتمع  منظمات  ح�صول  الحكومات  بع�س  ت�صتغل  اأن  يحدث  وقد  منظماته.  تمويل 

االإن�صان وال �صيما عندما يقوم هوؤالء  المدافعين عن حقوق  اأموال من الخارج للت�صكيك فيها ومنع عمل 

يحدث  كما  الم�صوؤوليات  تحديد  اإلى  وي�صعون  مكثف  ب�صكل  االإن�صان  حقوق  انتهاكات  بتوثيق 

المنظمات  ن�صاطات  اأمام  عقبات  ي�صع  جديد  ت�صريع  اعتمد  اأي�صا  اإ�صرائيل  وفي  بيلرو�س.  في 

الخارج  من  تاأتيها  التي  االأموال  ا�صتهداف  طريق  عن  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعة  االإ�صرائيلية 

االإن�صاني. الدولي  القانون  اأو  االإن�صان  حقوق  انتهاكات  لتوثيق  والموجهة 

حقوق  حماية  تكفل  م�صتقلة  ق�صائية  منظومة  غياب  القمعية  الت�صريعات  �صدة  من  يزيد  وما 

االإن�صان  حقوق  �صمان  حيث  من  دوره  يوؤدي  ال  الق�صائي  الجهاز  فاإن  البلدان،  بع�س  وفي  االإن�صان. 

عن  عديدة  اأمثلة  للأ�صف  وهناك  االإن�صان.  حقوق  عن  المدافعين  لمحاربة  ت�صتخدم  اأداة  اأ�صبح  بل 

معاملة  �صوء  حاالت  وثق  الذي  القيرغيزي  الحقوقي  النا�صط  اأ�صكاروف  اأزيميان  اإدانة  بينها  من  ذلك، 

اأباد.  جلل  في  االإن�صان  حقوق  حالة  بر�صد  وقام  المعتقلين  بع�س  �صد  ال�صرطة  من  عنا�صر  ارتكبها 

على  اأوزبكي  اأ�صل  من  اأفراد  ت�صجيع  بتهمة  الموؤبد  بال�صجن  اال�صتئناف  محكمة  عليه  حكمت  وقد 

و�صوريا  واإيران  ال�صين  في  اأما  ال�صرطة.  من  عنا�صر  على  واالعتداء  كرهينة  اإقليمي  موظف  احتجاز 

خلفية  على  بال�صجن  طويلة  بعقوبات  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين  من  الع�صرات  على  حكم  فقد 

تركيا،  وفي  الوطني.  االأمن  على  والحفاظ  المجتمع  على  المفرو�صة  بالرقابة  تتعلق  مبهمة  اتهامات 

الموؤقت  االحتجاز  رهن  وو�صعوا  االإرهاب  مكافحة  عمليات  اإطار  في  االأ�صخا�س  بع�س  ملحقة  تمت 

بجرائم  المتهمين  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين  �صمعة  من  تنال  الحاالت  تلك  كل  مطولة.  لفترات 

ا�صتقلليتها.  وفي  الق�صائية  المنظومة  في  النا�س  ي�صعها  التي  الثقة  اأي�صا  ت�صعف  لكنها  وجنح 

في  بما  وعقبات  لم�صايقات  االإن�صان  حقوق  عن  مدافعون  فيها  تعر�س  حاالت  التقرير  هذا  وير�صد 

القانون  التي تعتبر كبلدان تحترم دولة  البلدان  واالإداري حتى في  الق�صائي  ال�صعيدين  ذلك على 

اأوروبا الغربية. هذا ما تعر�س له مثل المدافعون عن حقوق وم�صالح المهاجرين وطالبي اللجوء  مثل 

مر�صد حماية المدافعين عن حقوق االإن�صان
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وبولندا(.  واإيطاليا  وفرن�صا  واإ�صبانيا  وقبر�س  )بلجيكا  الجن�صية  االأقليات  اأو 

العقاب: من  المدافعين  �صد  االعتداءات  مرتكبي  اإفلت 

اأو االعتداء  اآخرون للختفاء  االإن�صان وتعر�س  المدافعين عن حقوق  2010-2011، قتل عدد من  في 

منطقة  اأو  واحدة  قارة  على  واالعتداء  القتل  حاالت  تقت�صر  ولم  القتل(.  عبر  )الرقابة  التهديد  اأو 

حقوق  النتهاكات  الخطيرة  الحاالت  يوثقون  الذين  كل  االأعمال  لتلك  تعر�س  فقد  فقط.  واحدة 

االأمن  قوات  ترتكبها  التي  واالنتهاكات  القوانين  تنفيذ  عند  ترتكب  التي  والتجاوزات  االإن�صان 

البيئة  عن  والمدافعين  وال�صحفيين  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين  غرار  على  المخابرات،  واأجهزة 

-2010 في  البيئي.  اأو  االقت�صادي  واال�صتغلل  الكبرى  ال�صركات  وقوة  الف�صاد  يف�صحون  الذين 

في  االإن�صان  حقوق  عن  بارزون  مدافعون  �صحيتها  راح  التي  القتل  بحاالت  المر�صد  ندد   ،2011

والفلبين  والمك�صيك  وهندورا�س  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  وكولومبيا  بوروندي  من  كل 

للدولة  تابعة  غير  جهات  من  اأو  الر�صمية  ال�صلطات  من  اإما  التهديدات  ت�صدر  وقد  وغيرها.  واأوغندا 

اإلى  يدفع  وهذا  معها.  متواطئة  اأو  تعمل  بما  دراية  على  ال�صلطات  تكون  االأحيان  من  كثير  في  لكن 

في  م�صوؤوليتها  وعن  االعتداءات  تلك  مثل  من  الوقاية  توفير  في  الدولة  واجب  ب�صاأن  ت�صاوؤالت  طرح 

الميل  ومزدوجي  والمثليين  المثليات  �صيما  وال  الجن�صية  االأقليات  وتمثل  الخوا�س.  حقوق  حماية 

خا�س.  نوع  من  الأخطار  تتعر�س  المدافعين  من  اأخرى  فئة  الجن�صانية  الهوية  ومغايري  الجن�صي 

تلك  حقوق  عن  اأوغندي  مدافع  وهو  كاتو  ديفيد  اغتيل   ،2011 الثاني  يناير/كانون  �صهر  ففي 

اأثر  على  الحادث  هذا  ويدل  بيته.  في  مجهول  �صخ�س  قبل  من  المبرح  لل�صرب  تعر�س  حيث  الفئة 

للعتداءات.     عر�صة  اأكثر  ي�صبحون  حيث  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين  تهمي�س 

اإجراء  ي�صتدعي  الذي  االأمر  للعقاب،  مرتكبوها  يتعر�س  اأن  دون  االعتداءات  تلك  حدثت  ما  وكثيرا 

تلك  اأثر  ويكون  نوعها.  كان  مهما  االأمنية  االأجهزة  عنا�صر  م�صاءلة  ليت�صنى  نظامية  اإ�صلحات 

االنتهاكات  تلك  اإدانة  وفي  ملئم  ب�صكل  عليها  الرد  في  ال�صلطات  تخفق  عندما  اأخطر  االعتداءات 

اأو  للغتياالت  خططوا  الذين  اأولئك  فيهم  بما  الم�صوؤولين  وم�صاءلة  التحقيق  اإلى  ال�صعي  وفي 

ينتهك  العقاب  من  المدافعين  على  االعتداءات  مرتكبي  اإفلت  اإن  ومحاكمتهم.  ارتكابها  على  �صاعدوا 

حقوق  عن  المدافعين  و�صعية  ويزيد  بل  االإن�صان  حقوق  مجال  في  المكر�صة  الدولية  القوانين 

�صهدتها  التي  االأخرى  الحاالت  بع�س  نذكر  اأن  اأي�صا  يمكننا  ه�صا�صة.  المدني  والمجتمع  االإن�صان 

الديمقراطية.  الكونغو  جمهورية  في  بازانا  وفيدال  �صيبايا  فلوريبار  كاغتيال   2011-2010 فترة 

ما زالت تنتظر  التي  اال�صتفهام  الكثير من نقاط  فاإن هناك  الم�صوؤوليات  اإذا كان قد تم تحديد بع�س 

يلحقوا  لم  الذين  فيهم  الم�صتبه  من  بع�س  ودور  الجرائم  لتلك  المدبرين  يخ�س  ما  في  اأجوبة 

نية  ال�صلطات  تبدي  لم  الرو�صي  واالتحاد  والمك�صيك  كولومبيا  مثل  اأخرى،  بلدان  وفي  ق�صائيا. 

االإن�صان بل  بارزين عن حقوق  اغتيال مدافعين  الم�صوؤوليات في ق�صايا  اإلى تحديد  ال�صعي  قوية في 

االأحيان.  بع�س  كانت عاجزة عن ذلك في 
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الدولية: الحماية  تواجه  التي  التحديات 

لهم  ي�صمح  قانوني  اإطار  ومن  فعالة  حماية  من  اال�صتفادة  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين  حق  من 

اإن العنا�صر الواردة في هذا التقرير تبين  اأو تهديدات.  اأو م�صايقات  بالعمل بكل حرية ودون عقبات 

عن  للمدافعين  بال�صوء  تتعر�س  التي  وال�صلوكات  وال�صيا�صات  القوانين  لمراجعة  الملحة  ال�صرورة 

والعالمية.  واالإقليمية  الوطنية  االأ�صعدة  على  االإن�صان  حقوق 

اآليات  مع  معياري  حماية  اإطار  و�صع  في  معتبرة  جهودا  بذل  قد  الدولي  المجتمع  اأن  �صك  من  لي�س 

توفير  مجال  في  �صيما  وال  حيوية  �صلمة  ب�صمان  والمنظمات  البلدان  بع�س  تقوم  كما  له.  مرافقة 

اأن  يجب  لكن  اأ�صا�صية  اأهمية  تكت�صي  االإجراءات  هذه  اإن  التوطين.  واإعادة  الج�صدية  الحماية 

تلك  زالت  ما  اأخرى،  جهة  ومن  المدافعون.  عنها  يدافع  التي  للق�صية  كبيرين  واهتمام  دعم  يرافقها 

وغياب  عملها  وطريقة  والياتها  نطاق  بخ�صو�س  انتقادات  �صيما  وال  التحديات  بع�س  تواجه  االآليات 

للأمم  خا�س  مقرر  بتعيين  الدولي  ال�صعيد  – على  – و�صروري  مهم  تقدم  اأحرز  تو�صياتها.  تنفيذ 

مثلما  المقرر،  لهذا  و�صيكون  الجمعيات.  وتكوين  ال�صلمي  التجمع  في  بالحق  المعني  المتحدة 

تم  كما  االإن�صان.  حقوق  عن  المدافعين  حماية  الآليات  ومكمل  االأهمية  بالغ  دور  التقرير،   هذا  يبينه 

الق�صري  ب�صاأن االختفاء  المتحدة  االأمم  اتفاقية  اعتماد و�صريان مفعول  اأن تم  بعد  خطو خطوة كبيرة 

2011  ب�صاأن العنف  التابع للأمم المتحدة ال�صادر في يونيو/حزيران  وقرار مجل�س حقوق االإن�صان 

اأحرز  فقد  االإقليمي،  ال�صعيد  على  اأما  الجن�صانية.  والهوية  الجن�صي  الميل  اأ�صا�س  على  والتمييز 

البلدان  لجنة  داخل  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين  بحالة  المعني  االأممي  للمقرر  مكتب  بفتح  تقدم 

االأمريكية لحقق االإن�صان. غير اأنه من ال�صروري اأن تتوا�صل الجهود من اأجل �صمان تطبيق المعايير 

الدولية الخا�صة بحماية المدافعين عن حقوق االإن�صان. وفي الواقع، ففي العديد من البلدان ي�صكل 

عن  للمدافعين  االأخير  الملذ  حماية  اآليات  من  يرافقه  وما  االإن�صان  بحقوق  الخا�س  الدولي  القانون 

الهيئات  الذين يتعاونون مع  اأولئك  ارتكبت �صد  التي  االنتقامية  االأعمال  فاإن  االإن�صان. ولذلك  حقوق 

على  ليبعث  وتو�صياتها  قراراتها  تطبيق  على  يعملون  اأو  االإن�صان  حقوق  بحماية  الخا�صة  الدولية 

اللتينية مثل نيكاراغوا وفنزويل  اأمريكا  القبيل في بلدان من  انتقامية من هذا  اأعمال  القلق. حدثت 

االإجراءات  اأو ي�صاركون في  الدفاع  واأفراد يتولون مهمة  اإفريقيا وال �صيما �صد منظمات  وكذلك في 

الدولية  الجنائية  المحكمة  اأعمال  في  ي�صاهمون  اأو  الدولية  الجنائية  المحكمة  اأمام  الق�صائية 

كينيا  في  الحال  كان  مثلما  المتحدة  للأمم  معلومات  قدموا  الذين  االأ�صخا�س  اأو  برواندا  الخا�صة 

وماالوي.

االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين  ن�صاطات  �صالح  في  تكون  وطنية  قانونية  اإطارات  لو�صع  االأوان  حان 

المجتمع  حقوق  تع�صفي  ب�صكل  تقيد  التي  القوانين  كل  واإلغاء  مراجعة  على  منهجي  ب�صكل  والعمل 

اال�صتنكار  ت�صديد  ال�صروري  من  اإنه  ذلك،  على  وعلوة  االإن�صان.  حقوق  عن  والمدافعين  المدني 

االأ�صا�صي  دورهم  لهم  يعاد  واأن  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعون  لها  يتعر�س  التي  للعتداءات  العلني 

اإما  فيها  هم�صوا  التي  البيئات  في  للخطر  يتعر�صون  المدافعين  فاإن  عامة،  وب�صفة  المجتمع.  في 
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ومزدوجي  والمثليين  المثليات  فئة  )مثل  جماهيري  بدعم  تحظى  ال  ق�صايا  عن  يدافعون  الأنهم 

بالتج�ص�س  ومتهمين  الوطن  باأعداء  يو�صفون  الأنهم  اأو  الجن�صانية(  الهوية  ومغايري  الجن�صي  الميل 

منقطعون  اأو  ونخبويون  �صذج  باأنهم  اأو  متطرفة  اأو  اإرهابية  جماعات  مع  وباالرتباط  االأجانب  ل�صالح 

�صل�صلة  نتيجة  هي  بل  و�صحايا  ع�صية  بين  التهديدات  تلك  تظهر  ال  االأحيان  معظم  وفي  الواقع.  عن 

البيئات.  تلك  تغيير  على  جميعا  نعمل  اأن  ويجب  بالمخاطر.  مليئة  بيئة  تخلق  التي  االإجراءات  من 



16

مر�صد حماية المدافعين عن حقوق االإن�صان

العمل  منهجية 
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التقرير ال�صنوي لعام 2011

اإقليمية  تحليلت  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين  حماية  لمر�صد   2011 ال�صنوي  التقرير  يقدم 

ني�صان/ اإلى   2010 الثاني/يناير  كانون  من  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعون  فيه  عمل  الذي  للو�صع 

ال�صياق  مبينة  بلد  كل  في  الو�صع  تعر�س  بطاقات  التحليلت  تلك  و�صتتبع   .2011 اأبريل 

الممار�صة  القمع  اأنواع  اأهم  اإلى  اإ�صافة  المدة،  تلك  خلل  الوطني  الم�صتوى  على  ال�صائد  ال�صيا�صي 

بمنطقة  الخا�صة  المعلومات  حجم  اإلى  وبالنظر  اأنه  بيد  ملمو�صة.  اأمثلة  اإعطاء  مع  المدافعين  �صد 

لعقبات  المدافعين  ن�صاطات  فيها  تعر�صت  التي  الملمو�صة  الحاالت  معالجة  تمت  الغربية"،  "اأوروبا 
تركيا. با�صتثناء  وذلك  بطاقات  �صكل  في  عر�صها  من  بدال  اإقليمي  تحليل  في 

 .
1

االأو�صط وال�صرق  اأفريقيا  ل�صمال  المخ�ص�س  الق�صم  على  التقرير  لهذا  العربية  الترجمة  تقت�صر 

االإنذار  عمليات  تعك�س  البلدان  بطاقات  وفي  االإقليمية  التحليلت  في  المعرو�صة  الحاالت  اإن 

اأو  االأع�صاء  المنظمات  من  تلقاها  التي  المعلومات  اإلى  ا�صتنادا  المر�صد  بها  قام  التي  والدعم  والتعبئة 

هذه  ونغتم   .
2

االإن�صان لحقوق  الدولية  وللفدرالية  التعذيب  لمناه�صة  العالمية  للمنظمة  ال�صريكة 

يمكن  ال  التي  وم�صاهمتها  الثمينة  م�صاركتها  على  الحار  و�صكرنا  امتناننا  عن  لها  لنعرب  الفر�صة 

عنها. اال�صتغناء 

وعالجها  المر�صد  اإلى  وردت  التي  المعلومات  اإلى  ي�صتند  اإذ  �صامل،  لي�س  ال�صنوي  التقرير  هذا  اإن 

ت�صتحيل  حد  اإلى  ي�صل  الدول  بع�س  تمار�صه  الذي  المنتظم  القمع  اأن  حيث   .2011-2010 في 

ذلك،  على  وعلوة  االإن�صان.  حقوق  عن  الدفاع  مجال  في  ومنظم  م�صتقل  ن�صاط  اأي  ممار�صة  فيه 

ت�صتهدف  التي  القمع  حاالت  تحديد  للغاية  ال�صعب  من  نزاعات  ت�صهد  التي  االأماكن  بع�س  ففي 

بطاقات  لها  تخ�ص�س  لم  التي  الحاالت  لبع�س  وبالن�صبة  االإن�صان.  حقوق  عن  المدافعين  خ�صي�صا 

االإمكان. بقدر  االإقليمي  التحليل  في  عر�صها  �صيتم 

واملنظمة  االإن�صان  حلقوق  الدولية  الفدرالية  مكاتب  من  عليها  احل�صول  وميكن  واالإ�صبانية  واالإجنليزية  بالفرن�صية  متوفرة  للتقرير  الكاملة  الن�صخة   1

املنظمتني.  لهاتني  االإلكرتونيني  املوقعني  على  كذلك  متوفرة  وهي  التعذيب.  ملناه�صة  العاملية 
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وال�صرق  اأفريقيا  �صمال  منطقة  في  عديدة  بلدان  تزعزعت   ،2010 االأول/دي�صمبر  كانون  من  ابتداء 

الحريات  من  مزيد  اإر�صاء  اإلى  والهادفة  �صهدتها  التي  ال�صعبية  االحتجاجية  الحركة  بفعل  االأو�صط 

واإقامة العدالة. اندلعت االنتفا�صة التون�صية بعد اإ�صرام �صاب تون�صي النار في ج�صده بفعل معاناته 

كبير  �صدى  االنتفا�صة  لهذه  كان  االجتماعية.  العدالة  وانعدام  الع�صيرة  االقت�صادية  الظروف  من 

والممار�صات  االجتماعية  العدالة  وانعدام  للف�صاد  عر�صة  بدورها  كانت  التي  المنطقة  بلدان  في 

الم�صرية  الثورتين  بلد الآخر. فقد نجم عن  الحركات وانعكا�صاتها من  القمعية. اختلف حجم هذه 

في  االأ�صا�صية  للحريات  ال�صارخة  واالنتهاكات  البط�س  من  عقود  بعد  زعيميها  رحيل  والتون�صية 

مراجعة  باإجراء  واعدين  اإ�صلحات  بتنفيذ  وعمان  والمغرب  واالأردن  الجزائر  في  الحكام  تعهد  حين 

رئا�صية  انتخابات  تنظيم  عن  المحتلة  الفل�صطينية  االأرا�صي  �صلطة  واأعلنت  النطاق.  وا�صعة  د�صتورية 

وت�صريعية في االأ�صهر القادمة في حين اتخذت ال�صلطات العراقية مجموعة من االإجراءات لمكافحة 

االحتجاجية  الحركة  على  اأخرى  اأنظمة  ردت  وبالمقابل،  المتظاهرون.  بها  ندد  التي  المح�صوبية 

االنتهاكات  مرتكبي  اإفلت  مع  واليمن(  و�صوريا  وليبيا  البحرين  )في  للمتظاهرين  ال�صديد  بالقمع 

باإن�صاء  ق�صت  التي  الحكومية  الت�صريحات  بع�س  رغم  العقاب  من  االن�صان  حقوق  على  الخطيرة 

فتح  وتون�س،  م�صر  في  اأما  )�صوريا(.  المظاهرات  اأثناء  المرتكبة  العنف  اأعمال  في  للتحقيق  لجان 

ـ واأع�صاء من  ـ وبن علي  ال�صابق  ـ ووزير داخليته  المخلوعين ح�صني مبارك  الرئي�صين  تحقيق �صد 

.2011
1

عام  مطلع  في  المتظاهرون  له  تعر�س  الذي  ال�صديد  القمع  بعد  ـ  عائلته 

البينة  االنتهاكات  وقف  اإلى  و�صوريا  الجزائر  في  الطوارئ  حالة  اإلغاء  يوؤد  لم  اأخرى،  جهة  ومن 

اعتقاالت واحتجاز  للقلق:  المنطقة مثيرا  بلدان  االإن�صان في معظم  االن�صان وظل و�صع حقوق  لحقوق 

وم�صر  والبحرين  ال�صعودية  العربية  )في  وتعذيب  معاملة  و�صوء  و�صوريا(  البحرين  في   ( تع�صفي 

و�صوريا(. وم�صر  البحرين  )في  ا�صتثنائية  محاكم  واإن�صاء  وتون�س(  و�صوريا 

كفاي�صبوك  االجتماعية  ال�صكبات  مواقع  وال�صيما  كاالإنترنت،  االإعلم  و�صائل  اأن  فيه  �صك  ال  مما 

االجتماعية.  للتعبئة  فعالة  اأداوت  بو�صفها  االحتجاجية  الحركات  في  ح�صورها  فر�صت  وتويتر، 

)م�صر  الحركات  هذه  احتواء  اأجل  من  النقالة  الهواتف  وقطع  االإنترنت  منع  ال�صلطات  حاولت 
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الثاين/ وكانون   2010 االأول/دي�صمرب  كانون  مظاهرات  قمع  اأثناء  املرتكبة  التجاوزات  ب�صاأن  احلقائق  لتق�صي  وطنية  جلنة  تاأ�صي�س  مت  تون�س،  يف   1

.2011 يناير 

االإقليمي التحليل 

االأو�صط اأفريقيا وال�صرق  �صمال 
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الجزيرة  كقناة  ف�صائية  تلفزيونية  قنوات  ال�صلطات  حجبت  ذلك،  على  وعلوة  وتون�س(.  و�صوريا 

والكويت  وم�صر  البحرين  )في  الحدود  خارج  العربي  الراأي  ن�صر  في  حا�صما  دورا  اأدت  التي 

اأثناء  حتفهم  ال�صحفيين  بع�س  ولقي  واليمن(.  المحتلة  الفل�صطينية  واالأرا�صي  و�صوريا  والمغرب 

واليمن(. وليبيا  والعراق  وم�صر  البحرين  في   ( االأحداث  تلك  تغطيتهم 

الإن�صاء  ا�صتعداده  الخليجي  التعاون  مجل�س  اأبدى  تموز/يوليو2010،  في  االإقليمي،  ال�صعيد  وعلى 

اللجنة  هذه  تهدف   .
2

االأع�صاء دوله  في  االإن�صان  حقوق  و�صع  تح�صين  اإلى  تهدف  اإقليمية  لجنة 

مراقبة  المنطقة  في  االإن�صان  حقوق  �صوؤون  مراقبة  اإلى  ومحايدين  م�صتقلين  خبراء  من  المتاألفة 

 .2011 ن�صيان/اأبريل  �صهر  اأواخر  في  ال�صدد  هذا  في  ملحوظ  تقدم  اأي  ي�صجل  لم  ولكن   ،
3

دقيقة

اإلى  ع�صكرية  قوات  الخليجي  التعاون  مجل�س  اأوفد   ،2011 اآذار/مار�س   14 وفي  اأخرى،  جهة  ومن 

ما  اإزاء  فعل  رد  اأي  العربية  الجامعة  عن  ي�صدر  ولم  ال�صعبية.  االحتجاجية  الحركة  لقمع  البحرين 

العربية  اللجنة  تكن  ولم  ليبيا،  في  الو�صع  اإزاء  واحد  فعل  رد  با�صتثناء  االأع�صاء  دولها  في  يحدث 

ي�صدر  لم  حيث  وجه  اأكمل  على  جاهزة   2011 ني�صان/اأبريل  �صهر  اأواخر  في  االن�صان  لحقوق 

االإن�صان.  حقوق  عن  الدفاع  منظمات  بها  قامت  التي  االإحاالت  ب�صاأن  فعل  رد  اأي  عنها 

مدافعي  و�صع  ظل  وم�صر،  تون�س  في  الديكاتورين  النظامين  �صقوط  رغم  و2011،   2010 عامي  في 

حرية  قو�صت  التي  االنتهاكات  توا�صلت  فقد  المنطقة.  بلدان  معظم  في  للقلق  مثيرا  االإن�صان  حقوق 

المدافعين  �صد  ت�صهير  حملت  ال�صلطات  اأطلقت  كما  ال�صلمي،  والتجمع  الجمعيات  وتكوين  التعبير 

والتهديد. الق�صائية  والم�صايقات  التع�صفي  للحتجاز  تعر�صوا  الذين  االإن�صان  حقوق  عن 

ال�صلمية التجمعات  قمع 

الر�صا�س  واأطلقت  �صديد  بقمع  ال�صلمية  التجمعات  المنطقة  من  عديدة  بلدان  في  ال�صلطات  واجهت 

اأي�صا  �صمل  بل  فح�صب  المتظاهرين  القمع  هذا  ي�صتهدف  ولم  العزل،  المتظاهرين  على  الحي 

وتون�س  و�صوريا  البحرين  )في  االأمن  قوات  يد  على  المرتكبة  للنتهاكات  وثقوا  الذين  المدافعين 

بالدفاع  ترتبط  ق�صايا  ب�صاأن  تجمعات  نظموا  الذين  المدافعون  تعر�س  ذلك،  على  وعلوة  واليمن(. 

وم�صر  ال�صعودية  والعربية  الجزائر  )في  ال�صلطات  طرف  من  انتقامية  الأعمال  االإن�صان  حقوق  عن 

وتون�س  و�صوريا  الغربية  وال�صحراء  والمغرب  المحتلة  الفل�صطينية  واالأرا�صي  واإ�صرائيل  والعراق 

نزلوا  متظاهرين  الكرد�صتانية  االإقليمية  للحكومة  تابعة  ميلي�صيات  قمعت  العراق،  ففي  واليمن(. 

وفي   .
4

للف�صاد حد  بو�صع  للمطالبة   2011 �صباط/فبراير   17 من  ابتداء  كردية  مدن  �صوارع  اإلى 

وفي  واليمن.  والبحرين  الجزائر  في  التجمع  حرية  تقيد  قوانين  اإ�صدار  توا�صل  نف�صه،  الوقت 

عمان.  و�صلطنة  والكويت  املتحدة  العربية  واالإمارات  والبحرين  ال�صعودية  العربية  من  اخلليجي  التعاون  جمل�س  يتاألف   2

.2010 االأول/دي�صمرب  كانون  يف  ال�صعودية" ال�صادر  العربية  اأوال،  االإن�صان  حقوق  "جمعية  تقرير  راجع   3

.2011 ني�صان/اأبريل  و19  �صباط/فرباير   21 يف  ال�صادر  الدولية  العفو  ملنظمة  ال�صحفي  البيان  راجع   4
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لحق  جديدا  انتهاكا  يعد  مما  واالإ�صراب  التظاهر  يمنع  قانونا  م�صر  اأ�صدرت   ،2011 ني�صان/اأبريل 

ال�صلمي. التجمع 

الجمعيات تكوين  حرية  لتقوي�س  قمعية  ت�صريعات  ا�صتخدام  توا�صل 

الحركات  منع  توا�صل  منتظم،  نحو  على  القمع  اأعمال  ا�صتمرت  حيث  وليبيا  ال�صعودية  العربية  في 

بلدان  وفي   .
5

�صرعية جمعيات  تكوين  من  وتعزيزها  االإن�صان  حقوق  عن  الدفاع  ومنظمات  الم�صتقلة 

المبا�صرة  االنتهاكات  اأن  يبدو  وقطر(  وعمان  والكويت  واالأردن  المتحدة  العربية  )كاالإمارات  اأخرى 

لتحقيق  خفية  اأ�صاليب  ت�صتخدم  البلدان  هذه  �صلطات  اأن  اإال  نادرة،  االن�صان  حقوق  مدافعي  على 

فيه. يعملون  الذي  القانوني  االإطار  واإنما  مبا�صرة  المدافعين  ت�صتهدف  ال  اإذ  ماآربها 

اأن�صطة  لعرقلة  جديدة  قوانين  اعتماد  تم  اأو  �صارية  القمعية  القوانين  ظلت  عديدة،  بلدان  وفي 

القمعي  اإطارها  مع  "الدائمة"  الطوارئ  حالة  كانت  و�صوريا،  الجزائر  في  االإن�صان.  حقوق  مدافعي 

 2011 ني�صان/اأبريل  (وفي  )الجزائر   2011 �صباط/فبراير  اإلغاوؤها في  2010 وتم  �صارية في عام 

في  االإن�صان  حقوق  عن  للمدافعين  الجماعي  للقمع  حدا  ي�صع  لم  الطوارئ  حالة  اإلغاء  ولكن  )�صوريا(. 

ي�صتمر  اأال  ؛  الت�صاوؤالت  من  عددا  الحالة  هذه  وتثير  الجزائر  في  الجذري  بالتغيير  ياأت  ولم  �صوريا 

حالة  باإلغاء  الع�صكري  المجل�س  تعهد  م�صر  في  عادية؟  ت�صريعات  بموجب  البلدان  هذه  في  القمع 

واعتمد  الوطني،  االأمن  لدواعي  الظروف".  تتوفر  "اأن  ب�صرط   1967 �صنة  منذ  ال�صارية  الطوارئ 

الطوارئ  حالة  اإر�صاء  اأتاحت  ا�صتثنائية  قوانين   2011 اآذار/مار�س  في  واليمن  البحرين  من  كل 

وليبيا  وم�صر  )البحرين  عديدة  بلدان  وفي  المدني.  المجتمع  منظمات  اأن�صطة  تعطيل  اإلى  وتهدف 

دون  جمعيات  تكوين  تمنع  ت�صريعية  اأحكام  عبر  منتهكة  الجمعيات  تكوين  حرية  تزال  ال  و�صوريا(، 

نظام  وفق  الجديدة  الجمعيات  ت�صجيل  يتم  والمغرب،  الجزائر  في  ال�صلطات.  من  م�صبق  ترخي�س 

تم  اإ�صرائيل،  في  الجمعيات.  ت�صجيل  �صهادات  تقديم  ترف�س  االإدارية  ال�صلطات  ولكن  الت�صريح، 

االإن�صان ومنظمات  المدافعين عن حقوق  اإلى تقلي�س نطاق عمل  اعتماد م�صاريع قوانين عديدة تهدف 

واأخيرا،  المحتلة.  الفل�صطينية  االأرا�صي  وفي  اإ�صرائيل  في  العاملة  االإ�صرائيلي  المدني  المجتع 

الجمعيات  وتكوين  التعبير  حرية  حق  ممار�صة  تجرم  عديدة  ت�صريعية  اأحكام  تزال  ال  ليبيا،  في 

كل  باالإعدام  الجنائي  القانون  من   206 والمادة   1972 ل�صنة   71 رقم  القانون  يعاقب  اإذ  والتجمع. 

مخالفة  �صيا�صية  اإديولوجية  اأ�صا�س  على  الجمعيات،  ذلك  في  بما  قانوني،  غير  تنظيمار  اأن�صاأ  من 

ت�صوه  قد  معلومات  ن�صر  كل  نف�صه  الجنائي  القانون  من   178 المادة  تجرم  و   .1969 ثورة  لمبادئ 

الخارج.  في  ليبيا  �صمعة 

رف�صت  املتحدة،  للأمم  التابع  االإن�صان  حقوق  ملجل�س  ال�صامل  الدوري  اال�صتعرا�س  اآلية  اإطار  يف  و   2010 الثاين/نوفمرب  ت�رشين  يف  ذلك،  على  علوة   5

مدنيون  يحاكم  حيث  اخلا�صة  املحاكم  واإلغاء  والتجمع  التعبري  بحرية  متعلقة  جلرائم  االإعدام  عقوبة  تنفيذ  باإلغاء  املتعلقة  التو�صيات  الليبية  ال�صلطات 

للأمم  التابع  االإن�صان  حقوق  جمل�س  راجع  الق�رشي.  االختفاء  من  االأ�صخا�س  جميع  حلماية  الدولية  التفاقية  اإىل  واالن�صمام  االإن�صان،  حقوق  عن  ومدافعون 

الثاين/ كانون   4  ،15/16/A/HRC املتحدة  االأمم  وثيقة  الليبية،  اجلماهريية  ال�صامل،  الدوري  باال�صتعرا�س  املعني  العامل  الفريق  تقرير  املتحدة، 

.2011 يناير 
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مر�صد حماية المدافعين عن حقوق االإن�صان

ل�صالح  جديدا  قانونا  العراقي  البرلمان  اعتمد   ،2010 الثاني/يناير  كانون   25 في  المقابل،  وفي 

اآذار/مار�س   2 في  النفاذ  حيز  دخل  الذي  الجديد  القانون  هذا  يعتمد   .
6

الجمعيات تكوين  حرية 

دعم  من  اال�صتفادة  الحكومية  غير  للمنظمات  يتيح  كما  الجمعيات  لتكوين  الت�صريح  نظام   2011

تون�س،  وفي   .
7

الحكومة من  م�صبق  ترخي�س  دون  دولية  منظمات  مع  �صراكات  واإقامة  اأجنبي  مالي 

تاأ�صي�س  منذ  االإن�صان  حقوق  عن  الدفاع  مجال  وفي  الجمعيات  تكوين  مجال  في  ملحوظ  تقدم  �صجل 

االنتقالية.  الحكومة 

واالأقليات اللجئين  حقوق  عن  المدافعين  �صد  تخويف  اأعمال 

ومختلف  اللجئون  يقا�صيه  الذي  بالتمييز  نددوا  الذين  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعون  تعر�س 

الفل�صطينية  المنظمة  القمع. في لبنان، تعر�س ع�صوان من  اأ�صكال  الدينية ل�صتى  اأو  العرقية  االأقليات 

 9 في  لبنان.  في  الفل�صطينيين  اللجئين  ل�صالح  اأن�صطتهما  بفعل  تخويف  الأعمال  االإن�صان  لحقوق 

وهو  اهلل،  عبد  غ�صان  ال�صيد  الع�صكرية  المخابرات  من  وحدة  هددت   ،2010 االأّول/اأكتوبر  ت�صرين 

نظمته  الذي  المنتدى  ب�صاأن  ا�صتجوابه  اأثناء  بتعذيبه  االإن�صان،  لحقوق  الفل�صطينية  المنظمة  مدير 

 27 وفي  البارد.  نهر  في  اللجئين  مخيم  اإلى  الو�صول  �صيا�صة  مو�صوع  تناول  والذي  المنظمة 

المنظمة  من�صق  البارد  نهر  مخيم  في  العاملة  المخابرات  اعتقلت   ،2010 الثاني/نوفمبر  ت�صرين 

كانون   1 في  �صراحه  اإطلق  قبل  مقدادي،  حاتم  ال�صيد  المخيم،  في  االإن�صان  لحقوق  الفل�صطينية 

و�صوريا،  والبحرين  ال�صعودية  والعربية  الجزائر  وفي  تهمة.  اأية  اإليه  توجه  اأن  دون  االأول/دي�صمبر 

االإبا�صية  االأقليات  حقوق  عن  ومدافعات  مدافعين  تع�صفية  ق�صائية  واإجراءات  اعتقاالت  ا�صتهدفت 

الأعمال  نا�صط  تعر�س  اإ�صرائيل،  وفي  التوالي.  على  المذكروة  البلدان  في  والكردية  وال�صيعية 

للمواطنين  ال�صيا�صية  الحريات  على  المفرو�صة  بالقيود  ندد  اأن  بعد  ال�صلطات  قبل  من  انتقامية 

اإ�صرائيل. في  العرب 

التعذيب �صد  ينا�صلون  الذين  النا�صطين  �صد  م�صايقات   

في  المعاملة.  ب�صوء  اأو  بالتعذيب  نددوا  الذين  المدافعين  م�صايقة  تمت  و2011،  عامي2010  في 

االإن�صان في حين حكم على بع�صهم  المدافعين عن حقوق  اأطلقت حملة ت�صهير �صد بع�س  البحرين، 

رئي�س  رفع  لبنان،  وفي  البلد.  هذا  في  التعذيب  اأدان  تقرير  اإعداد  في  م�صاهمتهم  بعد  �صجن  بعقوبة 

اللبناني  المركز  في  ع�صوان  وهما  االأ�صمر،  وديع  وال�صيد  دوناي  ماري  ال�صيدة  �صد  دعوى  البرلمان 

التع�صفي  "االحتجاز  بعنوان  تقريرا  المنظمة  اإ�صدار  بعد   2011 اآذار/مار�س  في  االإن�صان،  لحقوق 

املنظمات غري احلكومية".  " قانون   2010 12 ل�صنة  القانون رقم  6 هو 

.2010 الثاين/يناير  كانون   26 العراق،  مكتب  العرب،  االإن�صان  حقوق  عن  املدافعني  الحتاد  ال�صحفي  البيان  راجع   7
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" اتهامات خاطئة"  التقرير  البرلمان، ي�صمل هذا  المر في لبنان". وبح�صب رئي�س  الواقع  والتعذيب، 

الدينية". الكراهية  على  يحر�س  "عامل  وي�صكل 

والف�صاد االإن�صان  حقوق  انتهاكات  ف�صحوا  الذين  ال�صحفيين  �صد  انتقامية  اأعمال 

والف�صاد  االإن�صان  حقوق  انتهاكات  ف�صحوا  الذين  ال�صحفيون  تعر�س  و2011،   2010 عامي  في 

تون�س  )في  الج�صدي  واالعتداء  والتهديد  العراق(  )في  االغتيال  منها  نذكر  انتقامية  اأعمال  اإلى 

و�صوريا  والمغرب  وم�صر  البحرين  )في  الق�صائية  والم�صايقات  التع�صفي  واالحتجاز  واليمن( 

عند  عثمان  زرد�صت  ال�صيد  اختطف   ،2010 اأيار/مايو   4 وبتاريخ  العراق،  في  اأما  واليمن(.  وتون�س 

اإريبل وهو �صحفي كردي ن�صر مقاالت في �صحف ت�صدر على االإنترنت وفي مواقع  مدخل جامعة 

بعد  يومين  جثته  على  وعثر  الكردي.  ال�صيا�صي  النظام  في  تف�صى  الذي  الف�صاد  تنتقد  مختلفة 

.
8

الراأ�س في  بر�صا�صة  وقتله  اختطافه 

نزاعات ت�صهد  التي  المناطق  في  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين  و�صع  ا�صتقرار  عدم 

االنتهاكات  من  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعون  ينج  لم  م�صلحة،  نزاعات  ت�صهد  التي  المناطق  في 

عادلة  غير  محاكمات  في  ومثلوا  محاكمة  دون  واالحتجاز  التع�صفي  للعتقال  وتعر�صوا  ال�صاملة 

ليبيا  ففي  واليمن(.  وليبيا  المحتلة  الفل�صطينية  واالأرا�صي  واإ�صرائيل  )العراق  للعتداء  تعر�صوا  اأو 

وفي  االأمني.  الو�صع  خطورة  ب�صبب  للقلق  مثيرا  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين  و�صع  ظل  والعراق، 

ارتكبتها  التي  الدولي  وللقانون  االن�صان  لحقوق  الخطيرة  باالنتهاكات  المدافعون  ندد  فقد  اليمن، 

�صباط/  11 في  المبرم  النار  اإطلق  وقف  بعد  تفاقما  ازداد  الذي  القمع  بمنا�صبة  وال�صيما  ال�صلطات 

المحتلة،  االأرا�صي  وفي  اإ�صرائيل  وفي  البلد.  �صمال  الحوثيين  المتمردين  مع   2010 فبراير 

الفا�صل  الجدار  وت�صييد  غزة  قطاع  على  والح�صار  الغربية  ال�صفة  في  التفتي�س  نقاط  زيادة  فب�صبب 

اأن�صطتهم. وعلوة على ما �صبق، هددت  ازدادت �صعوبة تنقل المدافعين عن حقوق االإن�صان وممار�صة 

وللقانون  االإن�صان  لحقوق  الخطيرة  االنتهاكات  ف�صحوا  الذين  المدافعين  القانونية  الم�صاريع  بع�س 

االأول/  ت�صرين   26 في  و  العراق،  في  اأما  االإ�صرائيلي.  الجي�س  ارتكبها  التي  الدولي  االإن�صاني 

ع�صو  وهو  �صالح،  موؤيد  اأياد  ال�صيد  منزل  اإلى  العراقي  الجي�س  من  عنا�صر  اقتحم   ،2010 اأكتوبر 

االنتهاكات  يف�صح  �صالح  ال�صيد  كان  للتنمية".  العراقية  "الموؤ�ص�صة  الحكومية  غير  المنظمة  في 

الجي�س  عنا�صر  قام  غائبا،  كان  وبينما  الموؤ�ص�صة.  تلك  ل�صالح  لها  ويوثق  الجي�س  ارتكبها  التي 

ت�صرين   29 في  �صراحهما  اإطلق  قبل  يوما   35 لمدة  وو�صعا  ق�صائي  اأمر  دون  واأخيه  اأبيه  بتوقيف 

النزاع  ا�صتخدام  ال�صلطات  وا�صلت  الغربية،  وال�صحراء  المغرب  وفي   .
9

 2010 عام  الثاني/نوفمبر 

الحتاد  ال�صحفي  البيان  راجع   7  .2011 اأيار/مايو  و13   2011 اأيار/مايو   6 يف  ال�صادرين  حدود  بل  مرا�صلون  ملنظمة  ال�صحفيني  البيانني  راجع   8

.2010 الثاين/يناير  كانون   26 العراق،  مكتب  العرب،  االإن�صان  حقوق  عن  املدافعني 

ـ  امللحق  ـ  �صيكاغايا  مارغريت  االإن�صان،  حقوق  عن  املدافعني  بحالة  املعنية  اخلا�صة  املقررة  تقرير  املتحدة،  للأمم  التابع  االإن�صان  حقوق  جمل�س  راجع   9

�صباط/فرباير2011.  28  ،Add.1/44/A/HRC/16 املتحدة  االأمم  وثائق  امل�صتلمة،  واالأجوبة  احلكومات  اإىل  املحالة  احلاالت  عن  ملخ�س 
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اإلى  جديد  من  وتعر�صوا  الغربية  ال�صحراء  في  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين  اأن�صطة  لتقييد  الراهن 

تخويف. اإجراءات 

ني�صان/اأبريل  اإلى   2010 الثاني/يناير  كانون  من  المر�صد  ن�صرها  التي  العاجلة  التدخلت 

التقرير هذا  في  ق�صم  لها  يخ�ص�س  لم  التي  المنطقة  بلدان  ب�صاأن   2011

لبلد �صماءا االأ
االنتهاك/ 

بعة لمتا ا
التدخل الن�صرمرجع  تاريخ 

ن �صاغيهلبنا نزار  تال�صيد  يقا م�صتركم�صا �صحفي  بيان 
اآذار/مار�س   8

2010

ن لبنا
غ�صان  ال�صيد 

اهلل عبد 
م�صتركتهديدات �صحفي  بيان 

االأول/ 13 ت�صرين 

2010 اأكتوبر 

ن لبنا

حاتم  ال�صادة 

وهاني  المقدادي 

وغ�صان  االأعرج 

اهلل. عبد 

 / انفرادي  حب�س 

م�صايقات  / اإفراج 

 LBN نداء عاجل
001 /1210/OBS 141

2 كانون االأول/

2010 دي�صمبر 

ن لبنا
اللبناني  المركز 

االإن�صان لحقوق 

ت  يقا م�صا

ئية ق�صا

 LBN نداء عاجل
001/ 0311/OBS 036

اآذار/مار�س   16

2011

ن لبنا

اللبناني  المركز 

االإن�صان  لحقوق 

ماري  ال�صيدة   /

ال�صيد  و  دوناي 

االأ�صمر وديع 

م�صترك �صحفي  بيان 
اآذار/مار�س   24

2011
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مكافحة  قانون  بموجب  مقا�صاتهم  وتمت  المدافعين  من  العديد  2010-2011،اعتقل  الفترة  في 

الحكومية  غير  المنظمات  من  العديد  تزال  ال  حين  في  و  ت�صهير.  لحملت  تعر�صوا  اأو  االإرهاب 

المنظمات  ومن  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعة  المنظمات  من  غيرها  تعر�صت  الترخي�س،  من  محرومة 

عام  في  �صلمية  احتجاجية  حركة  قمع  اأثناء  الجمعيات  تكوين  حرية  اأمام  لعقبات  النقابية 

ارتكبت  التي  االإن�صان  حقوق  بانتهاكات  نددوا  الذين  اأولئك  تعر�س  ذلك،  اإلى  باالإ�صافة   .2011

اأثناء  اأحدهم  وفاة  اإلى  اأدت  تعذيب  اأوالأعمال  والتخويف  والتهديدات  التع�صفية  للعتقاالت  اآنذاك 

احتجازه.

ال�صيا�صي ال�صياق 

�صنت   ،2010 االأول/اأكتوبر  ت�صرين   23 في  والبرلمانية  البلدية  االنتخابات  موعد  اقتراب  مع 

واأدت  المعار�صة  ا�صتهدفت   2010 اآب/اأغ�صط�س   13 من  ابتداء  النطاق  وا�صعة  قمع  حملة  ال�صلطات 

وتعر�س  االإرهاب.  مكافحة  قانون  اإطار  في  قا�صرا   76 بينهم  من  �صخ�س   300 نحو  اعتقال  اإلى 

.
1

المعاملة و�صوء  تعذيب  الأعمال  اأي�صا  المعتقلين  االأ�صخا�س 

تجمعات  بعنف  ال�صرطة  فرقت  عندما   2011 �صابط/فبراير   14 من  ابتداء  القمع  �صدة  ازدادت 

ال�صجناء  جميع  �صراح  واإطلق  �صيا�صية  باإ�صلحات  للمطالبة  البلد  اأنحاء  كل  في  نظمت  �صلمية 

الم�صيل  الغاز  ال�صرطة  ا�صتخدمت  وقد  للتعذيب.  حد  وو�صع  للثروة  العادل  والتوزيع  ال�صيا�صيين 

�صابط/  23 في   .
2

الجرحى ومئات  وفيات  عدة  في  ت�صبب  مما  والمطاطية،  الحية  والذخيرة  للدموع 

�صجينا   250 حوالي  عن  باالإفراج  خليفة  اآل  حمد  بن  عي�صى  البحرين  ملك  اأمر   ،2011 فبراير 

ذلك،  ومع  الحكومة.  في  تغييرات  واأجرى  االإن�صان  حقوق  عن  مدافعين  عدة  بينهم  من  �صيا�صيا، 

قبل  من  العنيف  للقمع  التعر�س  في  ا�صتمرت  التي  للمظاهرات  حدا  ت�صع  لم  التدابير  هذه  فاإن 

فر�صت  اآذار/مار�س،   15 في   .
3

اآذار/مار�س  14 من  ابتداء  واإماراتية  �صعودية  قوات  من  بدعم  الجي�س، 

مر�صد حماية المدافعين عن حقوق االإن�صان

التقرير ال�صنوي لعام 2011

البحرين

واملحاكمات  التع�صفي  واالحتجاز  واالختطاف  واجلن�صي  اجل�صدي  العنف  �صحايا  البحرين،  يف  االأطفال  حلقوقاالإن�صان،  البحرين  مركز  تقرير  راجع   1

.2010 الثاين/نوفمرب  ت�رشين   20 العادلة،  غري 

االإن�صان. حلقوق  البحرين  مركز  تقرير  راجع   2

اأن االأطباء الذين كانوا يف مكان التجمع  31 متظاهرا. راجع مركز البحرين حلقوق االإن�صان. كما  2011، قتل  اأيار/مايو  14 �صابط/فرباير و2  3 ما بني 

اجلرحى  انقاذ  مانعني  الرئي�صي  امل�صت�صفى  على  االأمن  قوات  كذلك  �صيطرت  كما  االأمن.  قوات  لقمع  مرارا  تعر�صوا  امل�صابني  الإنقاذ  املنامة  يف  الرئي�صي 

حقوق  اأجل  من  اأطباء  وتقرير   2011 اآذار/مار�س   16 و  �صابط/فرباير   25 االإن�صان،  حلقوق  البحرين  ملركز  ال�صحفية  البيانات  راجع  املتظاهرين.  من 

ني�صان/  22   ،Do No Harm: A Call for Bahrain to End Systematic Attacks on Doctors and Patients االإن�صان، 

.2011 اأبريل 



24

مر�صد حماية المدافعين عن حقوق االإن�صان

ال�صرطة  اأوقفت   2011 اآذار/مار�س   17 اأ�صهر وفي  البلد لمدة ثلثة  اأنحاء  الطوارئ في جميع  حالة 

من  اأكثر  اأوقف  المطاف،  نهاية  في   .
4

اعتقال مذكرة  بدون  ال�صيا�صيين  المعار�صين  اأبرز  من  ثمانية 

ف�صحوا  اأو  فيها  �صاركوا  اأو  نظموها  اأو  االحتجاجية  الحركة  اأيدوا  اأنهم  في  ا�صتبه  �صخ�س   900

محكمة  قبل  من  المتظاهرون  هوؤالء  وحوكم   .
5

ال�صلطات ارتكبتها  التي  االإن�صان  حقوق  انتهاكات 

اكتراث  دون  ع�صكري،  قا�س  ويراأ�صها  الطوارئ  حالة  قانون  بموجب  اأن�صئت  التي  الوطنية  ال�صلمة 

المفقودين  عداد  في  اأي�صا  المتظاهرين  من  العديد  يزال  ال   .
6

والمن�صفة العادلة  المحاكمة  لمبادئ 

اأكثر  ا�صتهدفت  العمال  فاإن موجة من ت�صريح  اإلى ذلك،  باالإ�صافة   .2011 اأواخر ني�صان/اأبريل  في 

 .
7

االحتجاجات في  المزعومة  م�صاركتهم  على  انتقامي  كاإجراء  عامل   2000 من 

االإنترنت  مواقع  من  العديد  حجب  تم  كما  بعيد.  حد  اإلى  التعبير  حرية  تدهورت  ال�صياق،  هذا  في 

اآب/اأغ�صط�س   13 من  ابتداء  وذلك  االإن�صان  حقوق  و�صع  تخ�س  اأو  �صيا�صية  اأخبارا  تن�صر  التي 

اإخبارية  ن�صرات   2010 اأيلول/�صبتمبر   19 في  االإعلم  �صوؤون  هيئة  حجبت  كما   .2010
8

مجال  في  بها  المعمول  والقوانين  االأنظمة  مع  "تعار�صها  بحجة  معار�صتان  مجموعتان  ت�صدرها 

 18 في  الجزيرة  قناة  ن�صاطات  لوقف  ذاتها  الحجج  اإلى  الوزارة  وا�صتندت   .
وال�صحافة"9 الن�صر 

منذ   .
10

البحرين في  الفقر  عن  وثائقيا  �صريطا   2011 اأيار/مايو   17 في  بثها  بعد   2011 اأيار/مايو 

ب�صبب  وم�صايقات  ترهيب  الأعمال  �صحفيا   68 من  اأكثر  تعر�س  االحتجاجية،  الحركة  بداية 

اآذار/  28 في  الع�صكري  العام  النائب  اأ�صدر  اأخرى،  جهة  ومن   .
11

ال�صلمية للمظاهرات  تغطيتهم 

تجريها  التي  بالتحقيقات  تتعلق  معلومات  اأي  ن�صر  بحظر  يق�صي  الذي   5 رقم  االأمر   2011 مار�س 

الوطنية.  ال�صلمة  بحالة  والمتعلقة  الع�صكرية  النيابة 

ملكي.  باأمر  االإن�صان  لحقوق  الوطنية  الموؤ�ص�صة  البحرين  ملك  اأن�صاأ   ،2010 ني�صان/اأبريل   23 في 

"مبادئ  نددت عدة منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق االإن�صان بعدم توافق هذه الموؤ�ص�صة مع 

باأمر  الموؤ�ص�صة  اأع�صاء  تعيين  ب�صلحية  الملك  انفراد  ب�صبب  �صيما  وال  المتحدة،  للأمم  باري�س" 

احتجاجا  االإن�صان  لحقوق  الوطنية  الموؤ�ص�صة  رئي�س  ا�صتقال   ،2010 اأيلول/�صبتمبر  في   .
12

ملكي

.2011 اآذار/مار�س   18 االإن�صان،  حلقوق  البحرين  ملركز  ال�صحفي  البيان  راجع   4

منهم  العديد  تعر�س  ومدون.  �صحافيان  بينهم  من  االعتقال  اأثناء  اآخرين  اأربعة  وتويف  فقط  منهم   94 عن  االإفراج  مت   ،2011 ني�صان/اأبريل  اأواخر  يف   5

.2011 ني�صان/اأبريل  و29  و13   12 االإن�صان،  حلقوق  البحرين  ملركز  ال�صحفية  البيانات  راجع  معاملة.  و�صوء  تعذيب  الأعمال 

بال�صجن  اآخرين  ثلثة  وعلى  االإعدام  بعقوبة  متظاهرين  اأربعة  على  مغلقة  ا�صتماع  جل�صة  يف  الوطنية  ال�صلمة  حمكمة  حكمت   ،2011 ني�صان   28 يف   6

من  اعرتافات  اإىل  االإدانات  هذه  وا�صتندت   .2011 اآذار/مار�س،   16 يف  املنامة  يف  مظاهرة  اأثناء  بال�صيارة  ده�صا  ال�رشطة  �صباط  من  اثنني  لقتل  احلياة  مدى 

اإليهم. املوجهة  التهم  املحاكمة  اأثناء  اأنكروا  لكنهم  التعذيب.  حتت  انتزاعها  مت  اأنه  يعتقد  املتهمني 

امل�صاركة  خلفية  على  وحده  اخلا�س  القطاع  يف  العمل  عن  ف�صل  حالة   1300 من  اأكرث  نقابة   60 ي�صم  الذي  البحرين  لنقابات  العام  االحتاد  ر�صد   7

املظاهرات. يف 

.2011 اأيلول/�صبتمرب   4 االإن�صان،  حلقوق  البحرين  ملركز  ال�صحفي  البيان  راجع   8

االإن�صان. حلقوق  البحرين  مركز  تقرير  راجع   9

.2011 اأيار/مايو   23 االإن�صان،  حلقوق  البحرين  ملركز  ال�صحفي  البيان  راجع   10

.2011 اأيار/مايو   3 االإن�صان،  حلقوق  البحرين  ملركز  ال�صحفي  البيان  راجع   11

.2010 اأيار/مايو   9 االإن�صان،  حلقوق  البحرين  �صباب  جمعية  بيان  راجع   12
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اآب/ �صهري  بين  البحرين  اجتاحت  التي  االعتقاالت  من  االأخيرة  الموجة  على  الموؤ�ص�صة  �صمت  على 

 .2010
13

واأيلول/�صبتمبر  اأغ�صط�س 

ال�صلمية التجمعات  قمع  وثقوا  الذين  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين  �صد  انتقامية  اأعمال 

المظاهرات  قمع  عن  �صهاداتهم  وقدموا  وف�صحوا  وثقوا  الذين  والمدافعون  المتظاهرون  تعر�س  وقد 

اأنحاء  جميع  في   2011 اآذار/مار�س  ومنت�صف  �صابط/فبراير  منت�صف  بين  نظمت  التي  ال�صلمية 

البلد للعتقاالت التع�صفية والتهديدات واأعمال تخويف بل حتى اأعمال تعذيب اأدت اإلى وفاة واحد 

منتدى  على  وم�صرف  مدون  ح�صن،  را�صد  زكريا  ال�صيد  توفي   ،2011 ني�صان/اأبريل   9 ففي  منهم. 

اأثناء  القرية،  تلك  �صكان  �صد  ترتكب  التي  االإن�صان  حقوق  انتهاكات  يف�صح  كان  الدير،  قرية 

الكراهية" و"ن�صر  على  "التحري�س  بتهمة  ني�صان/اأبريل   3 في  اعتقل  اأن  بعد  الحب�س  في  وجوده 

 .
14

معاملة اآثار تعذيب و�صوء  الحكم". وكان ج�صمه يحمل  الى قلب نظام  اأخبار كاذبة" و"الدعوة 

المن�صق  الخواجة،  الهادي  عبد  ال�صيد  الليل  جنح  وفي  بالقوة  االأمن  قوات  اأوقفت  ذاته،  اليوم  في 

لحقوق  البحرين  لمركز  ال�صابق  والرئي�س  االأمامي  الخط  لمنظمة  االأو�صط  ال�صرق  لمنطقة  ال�صابق 

ال�صيد  اأواخر ني�صان/اأبريل، كان مازال في الحب�س االنفرادي. كما تعر�س  االإن�صان، و�صهريه. في 

لحقوق  الدولية  للفدرالية  العام  االأمين  ونائب  االإن�صان  لحقوق  البحرين  مركز  رئي�س  رجب،  نبيل 

المدعي  فتح  الداخلية  وزارة  اأعلنت  ني�صان/اأبريل2011،   10 ففي  تخويف.  الأعمال  االإن�صان، 

 9 "ملفقة" في  �صور  اأنها  زعم  ما  بن�صر  المتهم  رجب  ال�صيد  �صد  جنائي  لتحقيق  الع�صكري  العام 

كان   ،2011 ني�صان/اأبريل  اأواخر  في  �صحية.  ج�صد  على  تعذيب  اآثار  تظهر   2011 ني�صان/اأبريل 

الليل  جنح  في  اعتقل  قد  رجب  ال�صيد  كان   ،2011 اآذار/مار�س   20 في  جاريا.  زال  ما  التحقيق 

من  �صاعات  ب�صع  �صراحه  يطلق  اأن  قبل  و�صرب  وا�صتجوب  اأقنعة  يحملون  �صرطة  رجال  قبل  من 

االأمن،  قوات  من  عن�صرا  ع�صرون  اعتقل   ،2011 ني�صان/اأبريل   15 ليلة  في  اأخرى،  جهة  ومن  بعد. 

المدعي  قبل  من  ملحقين  منا�صلين  عدة  محامي  التاجر،  عي�صى  محمد  ال�صيد  مقنعا،  كان  بع�صهم 

ظل  ني�صان/اأبريل،  اأواخر  في  منزله.  في  االحتجاجية،  الحركة  في  لم�صاركتهم  الع�صكري  العام 

اإليه.  الموجهة  التهم  تعرف  ولم  مجهول  مكان  في  معتقل  التاجر  عي�صى  محمد  ال�صيد 

الحركة  قمع  لف�صحهم  تخويف  والأعمال  للعتقال  ال�صحة  قطاع  في  وعمال  نقابيون  تعر�س  كما 

االأمن  قوات  اعتقلت   ،2011 اآذار/مار�س  و30   29 في  الجرحى.  بم�صاعدة  لقيامهم  اأو  االحتجاجية 

جليلة  ال�صيدة  البحرينية،  المعلمي  جمعية  اإدارة  مجل�س  في  اأع�صاء  خم�صة  توقيف  مذكرة  دون 

وال�صيدة  الع�صفور  اأفراح  وال�صيدة  الباري  �صلح  وال�صيد  اأكبر  العزيز  عبد  اأنور  وال�صيد  ال�صلمان 

محدود  غير  اإ�صراب  اإلى   2011 اآذار/مار�س   13 في  دعوتهم  ب�صبب  منازلهم  في  الرزاق  عبد  �صناء 

االإن�صان.  حلقوق  البحرين  ومركز   2010 اأيلول/�صبتمرب   7 الو�صط،  بيان  راجع   13

البيان  راجع  تعذيب.  اإعمال  خلفتها  وجروح  �رشب  اآثار  حتمل  كانت  جثته  لكن  �صحية  الأ�صباب  راجعة  كانت  وفاته  اأن  ال�صلطات  �رشحت  وقد   14

.2011 ني�صان/اأبريل   13 و   12 االإن�صان،  حلقوق  البحرين  ملركز  ال�صحفي 
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احتجاجا على الترحيل العنيف للمتظاهرين الذين تجمعوا في اليوم ذاته بالقرب من مرفاأ البحرين 

القا�صي و  اأمام  المثول  2011، ظلوا معتقلين في مكان مجهول دون  اأواخر ني�صان/اأبريل  المالي. في 

اأحد  وهو  عمله،  عن  ح�صين  اهلل  عبد  الغفار  عبد  ال�صيد  ف�صل  كما  اإليهم.  الموجهة  التهم  معرفة  دون 

اآذار/مار�س   31 في  للنفط،  البحرين  �صركة  نقابة  ورئي�س  البحرين  في  النقابية  الحركة  موؤ�ص�صي 

ني�صان/  6 في  اأخرى،  جهة  ومن  العام".  االإ�صراب  في  الم�صاركة  اإلى  العمال  "دعوة  ب�صبب   2011

البحرينية.  االأطباء  جمعية  بحل  يق�صي  مر�صوما  االجتماعية  التنمية  وزارة  اأ�صدرت   ،2011 اأبريل 

قبل  من  تحقيق" اأن�صئت  "لجنة  اإلى  ملفاتهم  ونقلت  وممر�صة  طبيبا   30 ال�صحة  وزارة  علقت  كما 

اأثناء  اأ�صيبوا  الذين  ال�صحايا  عالجوا  الذين  الطبي  القطاع  موظفي  في  بالتحقيق  ومكلفة  الوزارة 

ال�صفار،  روال  ال�صيدة  ا�صتدعاء  تم   ،2011 ني�صان/اأبريل   4 في  ذلك،  اإلى  وباالإ�صافة  المظاهرات. 

اعتقلتها  حيث  العدلية  في  الجنائية  التحقيقات  مديرية  اإلى  البحرينية،  التمري�س  جمعية  رئي�صة 

في  المظاهرات.  اأثناء  الم�صابين  لل�صحايا  العلج  قدمت  قد  ال�صفار  ال�صيدة  وكانت  االأمن،  قوات 

مجهول.  مكان  في  معتقلة  زالت  ما  كانت   ،2011 ني�صان/اأبريل  اأواخر 

في  المزعومة  م�صاركتهم  ب�صبب  العمل  عن  للف�صل  المدافعين  من  العديد  تعر�س  اأخرى،  جهة  ومن 

ني�صان/  17 في  المثال،  �صبيل  فعلى  االإن�صان.  حقوق  عن  بالدفاع  المتعلقة  ن�صاطاتهم  اأو  المظاهرات 

االإن�صان،  لحقوق  البحرينية  للجمعية  العام  االأمين  الدرازي،  اهلل  عبد  ال�صيد  تلقى   ،2011 اأبريل 

حتى  االإنجليزية  اللغة  مركز  في  التدري�س  عن  اأوقف  قد  باأنه  تعلمه  البحرين  جامعة  من  ر�صالة 

.
15

العقوبة هذه  ب�صاأن  اآخر  اإ�صعار  اأي  يتلق  لم   ،2011 ني�صان/اأبريل  اأواخر  في  اآخر.  اإ�صعار 

االإن�صان حقوق  عن  مدافعا   11 لملحقة  االإرهاب  مكافحة  قانون  ا�صتخدام 

من  العديد  االعتقاالت  من  موجة  ا�صتهدفت   ،2010 واأيلول/�صبتمبر  اآب/اأغ�صط�س  �صهري  في 

بـ  االإرهاب  مكافحة  قانون  بموجب  اتهموا   
16

االإن�صان حقوق  عن  مدافعا   11 بينهم  من  المعار�صين 

�صاحبها  تعر�س  تهمة  وهي  اأغرا�صها"،  لتحقيق  االإرهاب  ت�صتخدم  جماعة  اإن�صاء  في  "الم�صاركة 
باالإرهاب(.  الخا�س   2006 لعام   58 رقم  القانون  من   6 )المادة  الموؤبد  ال�صجن  اإلى  ت�صل  قد  لعقوبة 

كراهية  على  و"التحري�س  ال�صيا�صي"  النظام  قلب  على  "التحري�س  بتهمتي  ملحقتهم  وتمت 

على  �صنوات  و�صت  االأولى  على  �صنوات  لخم�س  بال�صجن  لعقوبة  تعر�صانهم  تهمتان  وهما  النظام" 

 2010 االأول/اأكتوبر  ت�صرين   26 في  افتتحت  التي  المحاكمة  من  االأولى  الجل�صة  اأثناء  الثانية. 

االإن�صان. حلقوق  البحرين  جمعية  راجع   15

حول  ندوة  يف  �صاركت  التي  احلق  املرخ�صة  غري  ال�صيا�صية  املنظمة  يف  االإن�صان  حقوق  وحدة  م�صوؤول  ال�صنكي�س،  اجلليل  عبد  ال�صيد  هم  وهوؤالء   16

اللجنة  با�صم  الناطق  اخلنجر،  عي�صى  ح�صن  الغني  عبد  وال�صيد  ال�صيوخ  جمل�س  اأمام   2010 اآب/اأغ�صط�س   5 يف  نظمت  البحرين  يف  االإن�صان  حقوق 

حلقوق  البحرين  مركز  يف  ع�صو  �صعيد،  حممد  وال�صيد  التعذيب  �صد  منا�صل  نا�صط  احل�صابي،  جعفر  وال�صيد  التعذيب  و�صحايا  لل�صهداء  الوطنية 

يف  ع�صوان  احلداد،  ح�صن  وال�صيد  ناجي  �صلمان  وال�صيد   bahrainonline.org منتدى  على  وم�رشف  مدون  االإمام،  عبد  علي  وال�صيد  االإن�صان 

جواد  اأحمد  وال�صيد  املعتقلني  وعائلت  العمل  عن  للعاطلني  الوطنية  اللجنة  يف  نا�صط  ال�صهابي،  �صهيل  وال�صيد  العمل  عن  للعاطلني  الوطنية  اللجنة 

االأ�صعار  غلء  مناه�صة  جلنة  رئي�س  ال�صفار،  الهادي  عبد  وال�صيد  كرزكان  يف  املعتقلني  عائلت  جلنة  يف  ع�صوان  الفردان،  جواد  علي  وال�صيد  الفردان 

املعتقلني. عائلت  جلنة  داخل  ونا�صط 
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الحب�س  في  كانوا  الذين  المتهمون  ا�صتكى  المنامة،  في  الثالثة  الجنائية  الكبرى  المحكمة  اأمام 

�صابط/فبراير   23 في  عنهم  الموؤقت  االإفراج  غاية  اإلى  بمحاميهم  االت�صال  من  ومنعوا  االنفرادي 

تحقيق  بفتح  االأمر  المحكمة  رف�صت  اأن  وبعد  ا�صتجوابهم.  اأثناء  والتعذيب  المعاملة  �صوء  من   ،2011

من  االن�صحاب   2010 االأول/دي�صمبر  كانون   9 في  الدفاع  محامو  قرر  بالتعذيب  ادعاءاتهم  في 

الثاني/ كانون  اإلى   2010 الثاني/نوفمبر  ت�صرين  من  اأي  التالية،  الجل�صات  واأثناء   .
17

الق�صية

رف�س  اأن  بعد  االإ�صلمية.  وال�صوؤون  العدل  وزارة  قبل  من  اآخرين  محامين  تعيين  تم   2011 يناير 

الد�صتور  من   20 المادة  بموجب  الق�صية  من  االن�صحاب  هوؤالء  قرر  المعينين  المحامين  المتهمون 

اأن  غير  بموافقته".  عنه  يدافع  محام  جناية  في  متهم  لكل  يكون  اأن  "يجب  اأنه  على  تن�س  التي 

لجنة  اإلى  محاميا   24 عددهم  البالغ  المحامين  هوؤالء  اإحالة  قررت  االإ�صلمية  وال�صوؤون  العدل  وزارة 

االإنذار  بين  تتراوح  عقوبات  يواجهون  وكانوا  الوزارة.  اأوامر  اإلى  االمتثال  رف�س  بحجة  تاأديبية 

اأثناء  المحامين  نقيب  اأعلن   ،2011 �صابط/فبراير   2 في  المحامين.  جدول  من  وال�صطب  ال�صفوي 

تم  كما  المحامين.  هوؤالء  حق  في  التاأديبية  االإجراءات  اإلغاء  قرار  عن  البحرين  ملك  وبين  بينه  لقاء 

2011 بناء على  23 �صابط/فبراير  االإرهابية" في  "الجماعة  المتهمين في ق�صية  االإفراج عن جميع 

 .2011 ني�صان/اأبريل  اأواخر  في  قائمة  ظلت  اإليهم  وجهت  التي  التهم  غيراأن  الملك.  اأ�صدره  قرار 

الجمعيات تكوين  حرية  اأمام  العقبات  ا�صتمرار 

في  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعة  المنظمات  بع�س  على  م�صايقات  ممار�صة  في  ال�صلطات  ا�صتمرت 

ال�صيد  على   2010 اأيار/مايو   6 في  البحرين  في  الجنائية  المحكمة  حكمت  فقد   .2011-2010

قدرها  مالية  بغرامة  االإن�صان،  لحقوق  البحرين  �صباب  جمعية  رئي�س  الم�صقطي،  النبي  عبد  محمد 

غير  جمعية  "ت�صغيل  بتهمة  الق�صائية  الملحقة  من  �صنوات  بعد  يورو(   950 )حوالي  دينار   500

ترخي�صا   2005 في  طلب  قد  الم�صقطي  ال�صيد  وكان  ت�صجيلها".  اإعلن  اإ�صدار  قبل  مرخ�صة 

وبداأت  االجتماعية  وال�صوؤون  التنمية  وزارة  لدى  االإن�صان  لحقوق  البحرين  �صباب  جمعية  لت�صجيل 

�صرطا  الترخي�س  من  يجعل   1989 لعام   21 رقم  الجمعيات  قانون  اأن  حين  في   2007 منذ  ملحقته 

الت�صجيل  لطلب  رف�س  بمثابة  ال�صلطات  �صمت  ويعتبر  ن�صاطها  جمعية  اأي  تبداأ  اأن  قبل  اأ�صا�صيا 

 2010 في  االإن�صان  حقوق  عن  مدافعة  اأخرى  منظمات  ا�صطرت  اأخرى،  جهة  ومن   .)11 )المادة 

البحرين  ومركز  للعاطلين  الوطنية  اللجنة  �صيما  وال  م�صجلة  تكون  اأن  دون  ن�صاطاتها  ممار�صة  اإلى 

 .
18

االإن�صان لحقوق 

الم�صجلة.  الجمعيات  ن�صاطات  في  للتحكم  الجمعيات  قانون  ال�صلطات  ا�صتخدمت  ذلك،  على  وعلوة 

وزارة  من  ر�صالة  االإن�صان  لحقوق  البحرينية  الجمعية  تلقت   ،2010 ني�صان/اأبريل   29 ففي 

ملدة  االنفرادي  احلب�س  يف  وو�صعهم  الوطني  االأمن  عنا�رش  قبل  من  توقيف  مذكرة  بدون  املتهمني  اعتقال  ذكرت:  التي  االأخرى  االأ�صباب  وكانت   17

مبوكليهم. االت�صال  املحامني  بع�س  قدرة  وعدم  املتهمني  �صد  حكوميون  وموظفون  االإعلم  و�صائل  قادتها  التي  الت�صهري  وحملة  �صهرين  قاربت 

االجتماعية. وال�صوؤون  التنمية  وزارة  من  بقرار   2004 اأيلول/�صبتمرب  يف  االإن�صان  حلقوق  البحرين  مركز  حل  مت   18
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المعتقلين  و�صع  حول  عمل  ور�صة  باإقامة  لها  الترخي�س  فيها  ترف�س  االجتماعية  وال�صوؤون  التنمية 

تنتهك  الور�صة  اأن  بحجة   2010 اأيار/مايو   29 اإلى   27 من  تجرى  اأن  المقرر  من  كان  ال�صيا�صيين 

اأيلول/  8 في  �صيا�صية.  ن�صاطات  ممار�صة  الجمعيات  على  تمنع  التي   1989 قانون  من   18 المادة 

اإدارة  مجل�س  بحل  يق�صي  وزاريا  اأمرا  االجتماعية  وال�صوؤون  التنمية  وزارة  ن�صرت   ،2010 �صبتمبر 

القانون  من   23 المادة  بموجب  وتعيين،  العام  اأمينها  وف�صل  االإن�صان  لحقوق  البحرينية  الجمعية 

الجمعية  �صوؤون  باإدارة  مكلف  االجتماعية  وال�صوؤون  التنمية  وزارة  في  ،موظف 
19

اآنفا المذكور 

لحقوق  البحرينية  الجمعية  تنظيم  اإثر  القرار  هذا  جاء   .
20

جديد اإدارة  مجل�س  انتخاب  غاية  اإلى 

ال�صيا�صيين  ال�صجناء  اعتقال  ظروف  فيه  اأدانت   2010 اآب/اأغ�صط�س   28 في  �صحفيا  موؤتمرا  االإن�صان 

اأيلول/  19 في  اإرهابية.  حركة  اإلى  باالنتماء  والمتهمين  اآب/اأغ�صط�س  منت�صف  منذ  المعتقلين 

وزارة  �صد  ق�صائية  دعوى  االإن�صان  لحقوق  البحرينية  الجمعية  اأع�صاء  رفع   ،2010 �صبتمبر 

قرار  �صرعية  في  للنظر  العاجلة  ال�صوؤون  لجنة  اإلى  الق�صية  واأحيلت  االجتماعية.  وال�صوؤون  التنمية 

اأخرى،  جهة  ومن   .2011 ني�صان/اأبريل  اأواخر  في  ذلك  في  حكم  اأي  ت�صدر  لم  لكنها  التعليق 

اأن  بعد  البحرينية  التمري�س  لجمعية  فعلي  غلق  على   2010 اآذار/مار�س   23 في  ال�صلطات  اأقدمت 

حفل  ذاته  اليوم  في  تنظم  البحرينية  التمري�س  جمعية  وكانت  الجمعية.  مكتب  اأقفال  ا�صتبدلت 

 .2010 اآذار/مار�س   21 العام للجمعية في  االأمين  اإبراهيم الدم�صتاني،  ال�صيد  اإطلق �صراح  بمنا�صبة 

م�صت�صفى  في  طبيب  �صبيب،  العزيز  عبد  ال�صيد  رفقة   2010 اآذار/مار�س   17 في  اأوقف  قد  وكان 

اأثناء  خطيرة  الإ�صابة  تعر�س  متظاهرا  عالج  اأن  بعد  لهارب"،  واإيوائه  "اإخفائه  ب�صبب  ال�صلمانية 

 ،2011 ني�صان/اأبريل  اأواخر  وفي   .2010 اآذار/مار�س   14 في  كرزكان  قرية  في  نظمت  مظاهرة 

الواقع. بحكم  مغلقة  البحرينية  التمري�س  جمعية  مكاتب  ظلت 

ووت�س رايت�س  هيومن  لمنظمة  التعذيب  عن  تقرير  ن�صر  اإثر  انتقامية  اأعمال 

رايت�س  هيومن  منظمة  ن�صرت  اأن  بعد  وترهيبية  انتقامية  تدابير  عدة  ال�صلطات  اتخذت   ،2010 في 

ت�صهير  حملة  اأطلقت  فقد  البحرين.  في  التعذيب  عن   2010 �صابط/فبراير   8 في  تقريرا  ووت�س 

حقوق  عن  المدافعين  من  العديد  ا�صتهدفت  الحكومة  عن  وممثلون  االإعلم  و�صائل  فيها  �صاهمت 

عي�صى  علي  الغني  عبد  وال�صيد  الم�صقطي  محمد  وال�صيد  رجب  نبيل  ال�صيد  بينهم  من  االإن�صان 

 16 في  واإعداده.  تح�صيره  في  قدموها  التي  الم�صاعدة  على  التقرير  في  �صكرهم  تم  الخنجر 

اأعمال  و"ارتكاب  اأجنبية"  حكومات  مع  علقات  "ربط  تهم  اإليهم  وجهت   ،2010 �صابط/فبراير 

خلل  الدولة"،  �صد  العنف  على  "ال�صباب  وتحري�س  الحارقة"  الزجاجات  با�صتخدام  عنف 

المحلية  االإلكترونية  ال�صحافة  وتناقلت   .
21

الحكومية البحرين  اإذاعة  على  مبا�صرة  بثت  ح�صة 

االقرار،  هذا  تربر  خمالفات  ما  جمعية  ترتكب  عندما  موؤقت  اإدارة  جمل�س  اأو  موؤقت  مدير  بتعيني  االجتماعية  وال�صوؤون  التنمية  لوزارة  املادة  هذه  ت�صمح   19

املخالفات.  القانون ال يعرف وال يحدد هذه  لكن 

اأي�صا  اأخرى. كما انتقدت  املواطنني على ح�صاب  االإن�صان بارتكاب خمالفات وال �صيما الدفاع عن �رشيحة حمددة من  20 اتهمت اجلمعية البحرينية حلقوق 

االإلكرتوين. موقعها  على  �رشعية  غري  جهات  عن  �صادرة  ر�صائل  ن�رشها  على 

احل�صة. مقدم  ال�رشوقي،  حممد  وال�صيد  الربملان  يف  ع�صو  املعاودة،  عادل  وال�صيد  ال�صورى  جمل�س  ع�صو  فوالذ،  في�صل  ال�صيد  التهم  تلك  اإليهم  ووجه   21
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Bahrain Voice. ومن جهة اأخرى، ن�صرت  Al-Watan News و  The GulfNews و  تلك التهم وال �صيما 

 1 في  ال�صادرين  عدديها  في  الوطن  �صحيفة  في  الخواجة  الهادي  عبد  وال�صيد  رجب  لل�صيد  �صور 

"ن�صر  بـ  المقال  اتهمهم  اإرهابية محلية.  2010 مرفقة بمقال يتحدث عن �صبكة  اأيلول/�صبتمبر  و3 

باالنتماء  خ�صو�صا  رجب  نبيل  ال�صيد  واتهم  البلد".  �صورة  "ت�صويه  اإلى  تهدف  خاطئة"  تقارير 

االأمن  قبل  من   2010 اأيلول/�صبتمبر   4 في  ن�صر  م�صترك  بيان  في  االإرهابية  ال�صبكة  تلك  اإلى 

اآذار/مار�س   28 في  اال�صتئناف  محكمة  حكمت  اأخرى،  جهة  ومن  البحرين.  اأنباء  وكالة  الوطني 

زملئه" و  من  اثنين  قتل  "محاولة  ل�صرطي" و  العمد  "القتل  بتهمة  �صنوات  ثلث  بال�صجن   2010

عن  للعاطلين  الوطنية  اللجنة  ع�صو  الفردان،  اأحمد  جواد  �صادق  ال�صيد  من  كل  �صغب" على  "اأعمال 
�صريبة  ا�صتقطاع  مناه�صة  لجنة  في  ع�صو  وهو  علوي،  عدنان  حميد  عمران  �صيد  وال�صيد  العمل 

وال�صيد  االأ�صعار  ارتفاع  مناه�صة  لجنة  ع�صو  عا�صور،  عبا�س  فا�صل  محمد  وال�صيد  المئة،  في  الواحد 

رغم  وذلك  ال�صيا�صيين،  ال�صجناء  عن  االإفراج  اأجل  من  اللجنة  ع�صو  عا�صور،  حبيب  محمد  حبيب 

االأول/اأكتوبر  ت�صرين   13 في  العليا  الجنائية  المحكمة  قبل  من  اإليهم  الموجهة  التهم  من  تبرئتهم 

المدافعين  �صهادة  اأوردت  التي  ووت�س  رايت�س  هيومن  تقرير  ن�صر  بعد  القرار  هذا  وجاء   .2009
22

في  التوالي  على  الفردان  واأحمد  عا�صور  وحبيب  العلوي  عدنان  ال�صادة  توقيف  اأعيد  وقد  االأربعة. 

يزالون  ال  وكانوا   2010 الثاني/نوفمبر  ت�صرين  و25  حزيران/يونيو  و29  ني�صان/اأبريل   4

في  عا�صور  محمد  وكان   .2011 ني�صان/اأبريل  اأواخر  في  البحرينية  ال�صلطات  قبل  من  محتجزين 

ال�صرطة.  قبل  من  تفتي�س  محل  يزال  ال   2011 ني�صان/اأبريل  اأواخر 

االإن�صان حقوق  عن  المدافعين  تنقل  حرية  اأمام  عقبات 

ففي  االإن�صان.  حقوق  عن  المدافعين  من  العديد  تنقل  حرية  على  قيود  فر�صت   ،2011-2010 في 

لحقوق  البحرين  �صباب  جمعية  في  ع�صو  د�صتي،  ليلى  ال�صيدة  منعت   ،2010 اأيلول/�صبتمبر   18

المتحدة  للأمم  التابع  االإن�صان  حقوق  لمجل�س  دورة  في  للم�صاركة  الوطن  تراب  مغادرة  من  االإن�صان 

من  الخواجة  الهادي  عبد  ال�صيد  منع   ،2010 اأيلول/�صبتمبر   26 وفي  )�صوي�صرا(.  جنيف  في 

في  ي�صارك  اأن  المقرر  من  كان  حيث  )اإ�صبانيا(  بر�صلونة  اإلى  متجهة  كانت  طائرة  في  الركوب 

ال�صفر  اأي قرار ر�صمي يحظر  لم ي�صدر  بينما  القرارات  اتخذت هذه  االنتقالية.  العدالة  ب�صاأن  ندوة 

ال�صفر في  المدافعين تحت طائلة حظر من  اأخرى، كان ع�صرات  . ومن جهة 
23

النا�صطين على هذين 

رجب. نبيل  ال�صيد  مثل   2011 ني�صان/اأبريل  اأواخر 

�صيارة  يف  النار  "اإ�رشام  بتهمة  ملحقتهم  ومتت  اآخر  نا�صطا   15 برفقة   2009 ني�صان/اأبريل  يف  عليهم  القب�س  األقت  قد  اخلا�صة  االأمن  قوات  وكانت   22

�رشطة" بعد م�صاركتهم يف 9 ني�صان/اأبريل 2009 يف مظاهرة �صلمية للتنديد مبوجة االعتقاالت التي ا�صتهدفت املدافعني عن حقوق االإن�صان يف كانون 

براءتهم. تثبت  علمية  اأدلة  اإىل  ا�صتنادا  العليا  اجلنائية  املحكمة  من  بقرار   2009 االأول/اأكتوبر  ت�رشين   13 يف  عنهم  اأفرج   .2007 االأول/دي�صمرب 

ال�صفر.  من  مينعهما  قرار  �صدر  قد  كان  اإذا  عما  ال�صلطات  لدى  ا�صتق�صيا   23
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ني�صان/اأبريل  اإلى   2010 الثاني/نوفمبر  ت�صرين  من  المر�صد  ن�صرها  التي  العاجلة  التدخلت 

2011

االأ�صماء
االنتهاك/ 

بعة لمتا ا
التدخل الن�صرمرجع  تاريخ 

ومحمد  رجب  نبيل  ال�صادة 

الغني  وعبد  الم�صقطي 

الخنجر علي  عي�صى 

ت�صهير حملة 
 BHR نداء عاجل

001 /0210/OBS 020

�صباط/فبراير   18

2010

التمري�س  جمعية 

ال�صيد   / البحرينية 

الدم�صتاني  اإبراهيم 

�صبيب العزيز  عبد  وال�صيد 

تع�صفي  غلق 

احتجاز   /

اإفراج   / تع�صفي 

م�صايقات   /

ئية ق�صا

�صحفي اآذار/مار�س 2010بيان   25

اأحمد  جواد  �صادق  ال�صادة 

حميد  عمران  و�صيد  الفردان 

محمد  وحبيب  عا�صور 

عا�صور حبيب 

ت  يقا م�صا

ئية ق�صا

 BHR نداء عاجل
002 /0410/OBS 044

ني�صان/اأبريل   12

2010

لحقوق  البحرينية  الجمعية 

االإن�صان

اأمام  عقبات 

تكوين  حرية 

ت لجمعيا ا

 BHR نداء عاجل
003 /0410/OBS 052

ني�صان/اأبريل   27

2010

�صحفي بيان 
اأيلول/�صبتمبر   10

2010

محمد الر�صا  عبد  ال�صيد 
اأمام  عقبات 

التنقل حرية 
ال�صلطات اإلى  مغلقة  ر�صالة 

10 حزيران/

يونيو2010

الجليل  عبد  ال�صادة 

الغني  وعبد  ال�صنكي�س 

وجعفر  الخنجر  عي�صى 

�صعيد ومحمد  الح�صابي 

تع�صفي  احتجاز 

م�صايقات   /

 / ق�صائية 

�صد  انتهاكات 

التجمع  حرية 

ل�صلمي ا

 BHR  نداء عاجل
004 /0810/OBS 101

2010 اآب/اأغ�صط�س   18
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�صماء االأ
االنتهاك/ 

بعة لمتا ا
التدخل الن�صرمرجع  تاريخ 

 / معاملة  �صوء 

تع�صفي احتجاز 

 BHR نداء عاجل
004/ 0810/OBS 101.1

اأيلول/�صبتمبر   1

2010

اإفراج
 BHR نداء عاجل

004/ 0810/OBS 101.2
اآذار/مار�س 2011  1

وعبد  رجب  نبيل  ال�صادة 

عبد  وعلي  الخواجة  الهادي 

ال�صهابي  و�صهيل  االإيمان 

وعلي  الفردان  جواد  واأحمد 

ناجي  و�صلمان  الفردان  جواد 

وح�صن  ال�صفار  الهادي  وعبد 

الجليل  وعبد  الحداد 

علي  الغني  وعبد  ال�صنكي�س 

وجعفر  الخنجر  عي�صى 

�صعيد ومحمد  الح�صابي 

 / ت�صهير  حملة 

تع�صفي اعتقال 
�صحفي بيان 

اأيلول/�صبتمبر   8

2010

وال�صيد  رجب  نبيل  ال�صيد 

الخواجة  الهادي  عبد 

د�صتي ليلى  وال�صيدة 

اأمام  عقبات 

التنقل  حرية 

اأمام  / عقبات 

التكوين  حرية 

ت لجمعيا ا

BHR نداء عاجل
 005/ 0910/OBS 118

اأيلول/�صبتمبر   30

2010

االإيمان  عبد  علي  ال�صادة 

واأحمد  ال�صهابي  و�صهيل 

الفردان وعلي جواد  جواد 

عبد  ناجي  و�صلمان  الفردان 

وح�صن  ال�صفار  الهادي 

الجليل  وعبد  الحداد 

علي  الغني  وعبد  ال�صنكي�س 

وجعفر  الخنجر  عي�صى 

�صعيد ومحمد  الح�صابي 

ت  يقا م�صا

ئية ق�صا
�صحفي بيان 

6 كانون االأول/

2010 دي�صمبر 

رجب نبيل  تال�صيد  يقا م�صا
 BHR نداء عاجل

006/ 1210/OBS 142

6 كانون االأول/

2010 دي�صمبر 
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االأ�صماء
االنتهاك/ 

بعة لمتا ا
التدخل الن�صرمرجع  تاريخ 

العريبي  اأحمد  علي  ال�صادة 

قاروني  الغني  عبد  ولوؤي 

كريمي  اهلل  عبد  وتيمور 

االأيوبي  اهلل  وعلي عبد 

ومحمد  الوطني  علي  ومحمد 

واإبراهيم  الح�صيني  عيد 

العزيز  وعبد  اإبراهيم  �صالح 

اإبراهيم  االأيوبي  اهلل  عبد 

وح�صن  رم�صان  عي�صى 

جعفر  وح�صين  حيدر  عبا�س 

مح�صن  وح�صين  النها�س 

ح�صن  ومحمود  ح�صين 

با�س وزياد روفان ونوف 

الهادي  وعبد  يو�صف  محمد 

الكريم  عبد  و�صالح  علي 

حمزة  العلي  وعبد  المرزوق 

علي  ومحمد  الع�صفور 

عبد  جا�صم  واأحمد  مرباطي 

علي  �صهناز  وال�صيدة  اهلل 

نبيلة  وال�صيدة  اهلل  عبد 

وال�صيدة  مجيد  العلوي  �صيد 

وال�صية  �صليم  محمد  منى 

الجواد الجا�صم  ليلى 

ت  يقا م�صا

اإدارية

 BHR نداء عاجل
001 /0111/OBS 007

الثاني/ كانون   24

2011 يناير 

الملحقات وقف 
 BHR  نداء عاجل

001 /0111/OBS 007.1
اآذار/مار�س 2011  2

الخواجة  الهادي  عبد  ال�صيد 

رجب نبيل  وال�صيد 

اإدانة /

ملحقات 

ئية ق�صا

�صحفي بيان 
ني�صان/اأبريل   11

2011
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�صماء االأ
االنتهاك/ 

بعة لمتا ا
التدخل الن�صرمرجع  تاريخ 

ال�صلمان  جليلة  ال�صيدة 

العزيز  عبد  اأنور  وال�صيد 

الباري  �صلح  وال�صيد  اأكبر 

الع�صفور  اأفراح  وال�صيدة 

الرزاق  عبد  �صناء  وال�صيدة 

ديب  اأبو  مهدي  وال�صيد 

ال�صفار  روال  وال�صيدة 

وال�صيد  التمام  نبيل  وال�صيد 

ح�صين اهلل  عبد  الغفار  عبد 

تع�صفي  اعتقال 

حب�س   /

انفرادي

 BHR نداء عاجل
002 /0411/OBS 061

ني�صان/اأبريل   14

2011

عي�صى  محمد  ال�صيد 

الهادي  عبد  وال�صيد  التاجر 

الخواجة

تع�صفي احتجاز 
 BHR نداء عاجل

003 /0411/OBS 065

ني�صان/اأبريل   16

2011

الخواجة الهادي  عبد  ال�صيد 
تع�صفي  احتجاز 

انفرادي وحب�س 

 BHR نداء عاجل
004 /0411/OBS 070

ني�صان/اأبريل   21

2011
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حقوق  عن  الدفاع  مجال  في  ين�صط  من  كل  �صد  مور�صت  متوا�صلة  بم�صايقات   2010 عام  تميز 

وغياب  الق�صائية  والم�صايقات  واالعتداءات  الت�صهير  وحملت  اليومية  المراقبة  عبر  االإن�صان 

في  علي  بن  العابدين  زين  الرئي�س  رحيل  بعد  لكن  االجتماعي.  االحتجاج  حركات  وقمع  الحرية 

ي�صهل  عمل  باإطار  بالتمتع  للمدافعين  �صمح  ما  كبير  تقدم  تحقق   2011 الثاني/يناير  كانون   14

�صجلت  واإن  نهائيا  تختف  لم  المدافعين  �صد  الم�صايقات  حاالت  اأن  غير  بن�صاطاتهم.  القيام  لهم 

كبيرا. تراجعا 

ال�صيا�صي ال�صياق 

تون�س،  اأرجاء  جميع  هزت  التي  المظاهرات  من  �صهر  وبعد   ،2011 الثاني/يناير  كانون   14 في 

الحكم  في  ق�صاها  �صنة   23 قرابة  بعد  ال�صلطة  عن  علي  بن  العابدين  زين  التون�صي  الرئي�س  رحل 

�صيدي  مدينة  في  بداأت  قد  المعي�صة  وغلء  البطالة  �صد  االحتجاجية  الحركة  وكانت   .
1

منازع بل 

متنقل  بائع  قيام  اإثر  االقت�صادية،  التنمية  عنها  غابت  التي  تون�س  غربي  و�صط  الواقعة  بو�صعيد 

ذلك  بعد  واأخذت  ال�صرطة.  قبل  من  �صلعته  م�صادرة  على  احتجاجا  نف�صه  في  النار  باإ�صرام  �صاب 

الحقوق  وانتهاكات  الف�صاد  �صد  احتجاجات  اإلى  تحولت  اأن  اإلى  �صدة  تزداد  االحتجاجية  الحركة 

على  الحي  والر�صا�س  للدموع  الم�صيل  الغاز  ال�صغب  مكافحة  وقوات  االأمن  قوات  اأطلقت  االأ�صا�صية. 

العديد. وجرح  االأ�صخا�س  ع�صرات  ذلك  اإثر  قتل  المتظاهرين. 

والحريات  القانون  دولة  احترام  ل�صمان  االإجراءات  من  العديد  عن  االنتقالية  ال�صلطات  اأعلنت 

تون�س  اأن   ،2011 �صباط/فبراير   1 في  االنتقالية  الحكومة  وزراء  مجل�س  اأعلن  فقد  االأ�صا�صية. 

لحماية  الدولية  االتفاقية  وعلى  الدولية  الجنائية  للمحكمة  االأ�صا�صي  روما  نظام  على  �صت�صدق 

الدولي  للعهد  االإ�صافيين  االختياريين  البروتوكولين  وعلى  الق�صري  االختفاء  من  االأ�صخا�س  جميع 

االإعدام.  عقوبة  باإلغاء  الخا�س  البروتوكول  ذلك  في  بما  وال�صيا�صية،  المدنية  بالحقوق  الخا�س 

الق�صاء  اتفاقية  على  تون�س  اأبدتها  التي  التحفظات  رفع  درا�صة  عن  اأي�صا  االنتقالية  الحكومة  واأعلنت 

االلتزامات  هذه  تكن  لم   ،2011 ني�صان/اأبريل  اأواخر  في  المراأة.  �صد  التمييز  اأ�صكال  جميع  على 

واللجنة   
2

ال�صيا�صي للإ�صلح  العليا  اللجنة  اأي�صا  االنتقالية  الحكومة  اأن�صاأت  وقد  نفذت.  قد 

مر�صد حماية المدافعين عن حقوق االإن�صان

التقرير ال�صنوي لعام 2011

تـونـ�س

من  بها  معرتفا  يكن  مل  التي  االأحزاب  من  الكثري  ومتكنت  ال�صابق،  الرئي�س  حزب  الدميقراطي،  الد�صتوري  التجمع  حل  مت   ،2011 اآذار/مار�س   8 يف   1

. لت�صجيل ا

الثورة  اأهداف  حتقيق  جلنة  هي  واحدة  جلنة  يف  الثورة  على  احلفاظ  جلنة  مع  ال�صيا�صي  للإ�صلح  العليا  اللجنة  دمج  مت   ،2011 �صباط/فرباير   18 يف   2

الدميقراطي. والتحول  ال�صيا�صي  واالإ�صلح 
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ب�صاأن  الحقائق  لتق�صي  الوطنية  واللجنة  والف�صاد  االختل�س  حاالت  في  الحقائق  لتق�صي  الوطنية 

في  الحكومة  اعتمدت  اأخرى،  جهة  ومن  االأخيرة.  االأحداث  في  المرتكبة  والتجاوزات  االنتهاكات 

الراأي  �صجناء  جميع  �صراح  اإطلق  على  ين�س  العام  بالعفو  يتعلق  مر�صوما   2011 �صباط/فبراير   16

.
3

االإن�صان حقوق  عن  المدافعين  بع�س  بينهم  من 

وعمل  اإن�صاء  بحرية  يتعلق  فيما  االأمام  اإلى  كبير  تقدم  �صجلت  االنتقالية،  الحكومة  ت�صكيل  منذ 

وتمكن  للمعار�صة.  التابعة  اأو  الم�صتقلة  �صواء  االإعلم  وو�صائل  والجمعيات  ال�صيا�صية  االأحزاب 

تكوين  قبل:  من  منها  محروما  كان  التي  الحقوق  جميع  ممار�صة  من  الم�صتقل  المدني  المجتمع 

االإعلم  و�صائل  تلقي  واإمكانية  وخارجها  البلد  داخل  بحرية  وال�صفر  �صرعية  ب�صفة  الجمعيات 

الحكومية  غير  للمنظمات  اأي�صا  �صمح  وقد  الخ.  اجتماعات،  وعقد  خا�صة  اإعلمية  هيئات  واإن�صاء 

ولكن  ال�صجون.  بزيارة  لها  �صمح  كما  البلد  في  الحقائق  لتق�صي  وبعثات  موؤتمرات  بتنظيم  الدولية 

الثاني/يناير  14 كانون  اإلى ما بعد  ا�صتمرت  القمعية  الممار�صات  اأن  اأن ين�صينا  التقدم ال ينبغي  هذا 

ذات  التقارير  بع�س  ت�صير  ال�صيا�صية  ال�صرطة  فككت  اأنها  االنتقالية  الحكومة  زعم  فرغم   .2011

التع�صفي،  االعتقال  االأقل جزئيا، وقد �صجلت حاالت جديدة من  ما تزال تعمل على  اأنها  الم�صداقية 

قد  واأنه  ال�صرطة  مراكز  في  جديدة  تعذيب  حاالت  هناك  اأن  االإن�صان  حقوق  منظمات  اأفادت  كما 

مظاهرات. عدة  منع  تم 

باالإ�صافة اإلى ذلك، في عام 2010، وا�صل النظام، مثلما كان الحال في الما�صي، قمع وم�صايقة كل 

ال�صلطات  و�صعت  فقد  واالإعلم.  والق�صاء  ال�صيا�صية  ال�صرطة  بوا�صطة  منهجية  ب�صفة  المعار�صين 

الم�صتمرة  االأمنية  المراقبة  وفر�صت  االت�صاالت  وحجبت  التنقل  حرية  اأمام  عقبات  التون�صية 

ق�صائية. وم�صايقات  عنف  واأعمال  التع�صفي  االعتقال  ومار�صت 

االإن�صان حقوق  عن  الدفاع  تجريم  تعزيز  اإلى  يهدف  تعديل  اعتماد 

يخ�س  التون�صية  للجمهورية  الر�صمية  الجريدة  في  تعديل  ن�صر   ،2010 تموز/يوليو   1 في 

يقوم  التي  االإن�صان  حقوق  وحماية  تعزيز  اإلى  الهادفة  الن�صاطات  تقييد  �صاأنه  من  العقوبات  قانون 

ويتمم  االأطراف.  ومتعددة  االأجنبية  المنظمات  مع  علقاتهم  تجريم  عبر  التون�صيون  المدافعون  بها 

تون�صي  "كل  تجريم  باإ�صافة  العقوبات  قانون  من  مكرر   6 المادة  في  الواردة  االأحكام  التعديل  هذا 

اأجنبية،  منظمة  اأو  موؤ�ص�صة  اأو  دولة  اأعوان  مع  ات�صاالت  ربط  مبا�صرة  غير  اأو  مبا�صرة  ب�صفة  يعتمد 

حيوية  م�صالح  وتعتبر  التون�صية  للبلد  الحيوية  بالم�صالح  االإ�صرار  على  التحري�س  مو�صوعها 

المتعلقة   62 )المادة  النافذ  بال�صجن  ذلك  على  ويعاقب  االقت�صادي"،  باأمنها  يتعلق  ما  كل  للبلد 

زالوا  ما  كانوا  اأو  اأدينوا  الذين  الراأي  �صجناء  جميع  على  ينطبق  وهو   2011 �صباط/فرباير   19 يف  بالنيابة  الرئي�س  قبل  من  القانون  على  التوقيع  مت   3

.2011 الثاين/يناير  كانون   14 قبل  املحاكمة  قيد 
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يزال  ما  للحريات  المقيد  القانون  هذا  كان   ،2011 ني�صان/اأبريل  اأواخر  وفي  الداخلي(.  باالأمن 

االإن�صان.  حقوق  عن  المدافعين  على  تطبيقه  يتم  لم  واإن  �صاريا 

االإن�صان حقوق  بانتهاكات  ينددون  الذين  ال�صحافيين  قمع  ا�صتمرار 

و�صائل  بقمع  ال�صلطات  قامت   ،2010 في  للرقابة  خا�صعة  االإعلم  و�صائل  اأغلب  ظلت  حين  في 

�صحيفة  اأي�صا  وت�صدر  االإنترنت  عبر  تبث  التي  كلمة  اإذاعة  في  العاملين  �صيما  وال  الم�صتقلة  االإعلم 

المهدية  في  االبتدائية  المحكمة  حكمت   ،2010 الثاني/نوفمبر  ت�صرين   24 ففي  اإلكترونية. 

جمعية  ورئي�س  كلمة  اإذاعة  مرا�صل  ح�صن،  بن  نزار  ال�صيد  على  نافذين  غير  �صجنا  ب�صهرين 

نظمتها  �صلمية  مظاهرة  اإثر  باالأخلق"،  و"الم�صا�س  "الت�صهير"  بتهمة  ال�صابي،  بالطالب  النهو�س 

عامة  اأموال  تجميد  على  احتجاجا  ال�صابة  بلدية  اأمام   2009 حزيران/يونيو   27 في  جمعيته 

بعد  الق�صية  هذه  في  التهم  اإليهم  ووجهت  �صنوات.  ثلث  منذ  وذلك  الجمعية  اإلى  موجهة  كانت 

يتحدث  اإعداده  من  ريبورتاج  بث  بعد  قليلة  اأياما   ،2010 �صباط/فبراير   23 في  اأي  اأ�صهر،  ثمانية 

جهة  ومن   .
4

الوادي حلق  بلدة  في  لمواطنين  ملكا  كانت  ل�صقق  القانونية  غير  الم�صادرة  عن 

االأول/دي�صمبر  كانون   8 في  جندوبة  في  االبتدائية  للمحكمة  الجنائية  الغرفة  حكمت  اأخرى، 

دينار   900 قدرها  مالية  بغرامة  كلمة،  اإذاعة  في  �صحافي  الزوابي،  مولدي  ال�صيد  على   2010

ال�صيد  ن�صر  على  كرد  الحكم  هذا  جاء   .
العلني"5 "االعتداء" و"ال�صتم  بتهمة  يورو(   620 )حوالي 

في  التقدم  بمدى  تتعلق  الفقيرة  تون�س  غربي  و�صط  منطقة  عن  عديدة  لريبورتاجات  الزوابي 

ال�صيد  اأوقف  ذلك،  اإلى  وباالإ�صافة  الفقر.  على  الق�صاء  اإلى  الهادفة  االقت�صادية  االإ�صلحات  تنفيذ 

اأمام  للمحامين  تجمع  بتغطية  يقوم  كان  بينما   ،2010 االأول/دي�صمبر  كانون   29 في  الزوابي 

دون  التالي  اليوم  في  �صراحه  اأطلق  االحتجاجية.  للحركة  م�صاندة  جندوبة  في  العدالة  ق�صر 

تنديدهم  بعد  ق�صائية  وم�صايقات  عنف  الأعمال  اآخرون  �صحافيون  وتعر�س  اإليه.  تهمة  اأي  توجيه 

من  ع�صرة  اأوقف   ،2010 ني�صان/اأبريل   24 في  المثال،  �صبيل  على  االإن�صان.  لحقوق  بانتهاكات 

دون  منزله،  في  واإن�صاف"،  "حرية  لجمعية  العام  االأمين  مخلوف،  زهير  ال�صحافي  ال�صرطة  عنا�صر 

اإلى مركز �صرطة برج  اقتيد عنوة  اأفراد عائلته ومن ثم  اأمام  مذكرة توقيف. تعر�س العتداء عنيف 

اأريانة، ثم اأطلق �صراحه بعد �صبع �صاعات من دون تهمة. ومن جهة اأخرى، في 26  الوزير في والية 

اإثر  ال�صجن  اأ�صهر في  اأن ق�صى �صتة  ال�صيد توفيق بن بريك بعد  اأطلق �صراح   ،2010 ني�صان/اأبريل 

 .
6

علي بن  الرئي�س  نظام  تنتقد  لمقاالت  ن�صره 

بتون�س. للحريات  الوطني  املجل�س  راجع   4

العامة. مت رف�س هذه  النيابة  اإثر ذلك �صكوى لدى  ال�رشطة يف جندوبة وقدم  اأمام مركز   2010 1 ني�صان/اأبريل  الزوابي العتداء يف  ال�صيد  5 تعر�س 

واالإهانة  "االعتداء  بـ  تتعلق  كاذبة  تهمة  خلفية  على  ا�صتدعاء  الزوابي  ال�صيد  تلقى   2010 حزيران/يونيو   7 ويف  االأدلة"  كفاية  "لعدم  ال�صكوى 

بتون�س. للحريات  الوطني  املجل�س  راجع  عليه.  اعتدى  الذي  ال�صخ�س  العلنية" �صد 

هذا  العا�صمة  تون�س  يف  اال�صتئناف  حمكمة  واأيدت  اأ�صهر  ل�صتة  النافذ  بال�صجن   2009 الثاين/نوفمرب  ت�رشين   26 يف  اأدين  قد  بريك  بن  ال�صيد  كان   6

.2010 الثاين/يناير  30 كانون  احلكم يف 
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ال�صرطة  قبل  من  المرتكبة  االنتهاكات  عدد  تراجع   ،2011 في  االنتقالية  الحكومة  ت�صكيل  منذ 

ال�صرطة  من  عنا�صر  اأوقف   ،2011 ني�صان/اأبريل   8 ففي  كليا.  تختف  لم  ولكنها  كبير  حد  اإلى 

، بينما كان 
7

اأي�صا با�صم عبد اهلل كام ال�صيد عبد اهلل بن �صعيد، نا�صط على �صبكة االإنترنت ويعرف 

مقنعين  رجال  قبل  من  بعنف  قمعهم  تم  التون�صية  الثورة  في  �صاركوا  لمتظاهرين  اعت�صاما  ي�صور 

االبتدائية في  المحكمة  التحقيق في  2011، قرر قا�صي  13 ني�صان/اأبريل  ويحملون هراوات. في 

�صراحه. اأطلق  ثم  �صعيد  بن  ال�صيد  تبرئة  تون�س 

االإن�صان حقوق  عن  المدافعين  �صد  الت�صهير  حملت  ا�صتمرار 

الم�صايقات  من  لكثير  التعر�س  في  االإن�صان  حقوق  عن  عن  المدافعون  ا�صتمر   ،2010 في 

ال�صياق،  هذا  وفي   .2010 اأيار/مايو  في  البلدية  االنتخابات  موعد  اقتراب  عند  وبالخ�صو�س 

مراقبة  اإلى  تهدف  كانت  التي  المدني  المجتمع  ممثلي  مبادرات  كل  التون�صية  ال�صلطات  قمعت 

غير  منظمات  عدة  مقرات  اأغلقت  فقد  حرة.  انتخابات  اإجراء  اإلى  والدعوة  االنتخابية  العملية  �صير 

للن�صاء  التون�صية  والجمعية  االإن�صان  حقوق  عن  للدفاع  التون�صية  الرابطة  فروع  بينها  من  حكومية 

بتون�س.  للحريات  الوطني  والمجل�س  الديمقراطيات 

وحملت  التنقل  حرية  اأمام  عقبات  اإلى  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين  من  العديد  كذلك  تعر�س 

كل  اأ�صبوعية  ن�صرت   ،2010 �صباط/فبراير   27 في  للنظام.  الموالية  االإعلم  و�صائل  عبر  ت�صهير 

المجل�س  با�صم  الناطقة  �صدرين،  بن  �صهام  ال�صيدة  ل�صمعة  تتعر�س  عبارات  يحتوي  مقاال  النا�س 

لحقوق  الدولية  الفدرالية  رئي�س  نائب  ال�صماري،  خمي�س  وال�صيد  بتون�س  للحريات  الوطني 

حقوق  عن  المدافعين  لم�صاندة  المتو�صطية  االأوروبية  ال�صبكة  موؤ�ص�صي  واأحد  �صابقا  االإن�صان 

بتون�س  للحريات  الوطني  للمجل�س  الموؤ�ص�صين  االأع�صاء  واأحد  محام  عبو،  محمد  وال�صيد  االإن�صان، 

وال�صيد  الدولية  العفو  لمنظمة  التون�صي  للفرع  �صابق  ومدير  �صحافي  العبيدي،  كمال  وال�صيد 

ال�صرفي  والرئي�س  بتون�س  للحريات  الوطني  للمجل�س  ال�صابق  الر�صمي  الناطق  المرزوقي،  من�صف 

في  وو�صفوا  �صحافية.  رجيبة،  نزيهة  وال�صيدة  االإن�صان  حقوق  عن  للدفاع  التون�صية  للرابطة 

وال�صريح  ال�صروق  مثل  �صحف  واأعادت  الوطن".  و"خونة  "المبيوعين"  مثل  باأو�صاف  المقال 

اأخرى،  جهة  ومن  نتيجة.  باأي  تاأت  لم  لكنها  ب�صكوى  جميعهم  تقدم  الكلم.  ذلك  ن�صر  والحدث 

اأيار/مايو 2010 ن�صر المقاالت الت�صهيرية �صد ال�صيدة  اأعادت �صحيفتي ال�صروق والحدث في 18 

احترام  اأجل  من  اللجنة  رئي�س  الجندوبي،  كمال  وال�صيد  ال�صماري  خمي�س  وال�صيد  �صدرين  بن 

لمناه�صة  العالمية  للمنظمة  التنفيذي  المجل�س  في  وع�صو  تون�س  في  االإن�صان  وحقوق  الحريات 

"الخونة"  بـ  اإياهم  وا�صفتين  االإن�صان،  لحقوق  المتو�صطية  االأوروبية  ال�صبكة  ورئي�س  التعذيب 

بغية  االأوروبي  باالتحاد  "ات�صالهم  ب�صبب  "محاكمتهم"  اإلى  وداعيتين  و"المرتزقة"  و"العملء" 

�صبكات  بع�س  عرب  يبثها  كان  ثم  �صغرية  كامريا  بوا�صطة  عليها  �صاهدا  كان  التي  العنف  وم�صاهد  املظاهرات  ي�صور  ما  كثريا  �صعيد  بن  ال�صيد  كان   7

االجتماعي. التوا�صل 
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حقوق  بانتهاكات  للتنديد  دولية  حملة  يخو�صون  االأ�صخا�س  هوؤالء  كان  بينما  بالبلد"  االإ�صرار 

حزيران/يونيو  في  الن�صاطات  هذه  مثل  يجرم  قانون  م�صروع  تقديم  المقرر  من  وكان  االإن�صان 

الرئي�س  بودوان،  باتريك  ال�صيد  هما  فرن�صيين  محاميين  تلك  االإ�صهار  حملة  ا�صتهدفت  كما   .2010

الدولية  الفدرالية  رئي�س  نائب  توبيانا،  مي�صال  وال�صيد  االإن�صان  لحقوق  الدولية  للفدرالية  ال�صرفي 

لل�صبكة  التنفيذية  اللجنة  في  وع�صو  الفرني�صة  االإن�صان  حقوق  لرابطة  ال�صرفي  والرئي�س  �صابقا 

االدعاء  مع  �صكوى   2009 اآذار/مار�س   16 في  قدما  اأن  بعد  االإن�صان  لحقوق  المتو�صطية  االأوروبية 

 .1952
8

�صنة  اغتيل  تون�صي  نقابي  ق�صية  حرب" في  جريمة  "تبرير  اأ�صا�س  على  المدني  بالحق 

بـ  التوالي  على  و�صفتهما  التي  النا�س  كل  الأ�صبوعية   2010 اآذار/مار�س   24 في  ال�صادر  العدد  في 

�صكوى.  اأي  ذلك  اإثر  يقدما  ولم  للمو�صاد".  و"عميل  لل�صتعمار"  "موالي 

االإن�صان حقوق  عن  الدفاع  حقل  في  النا�صطين  والق�صاة  للمحامين  ال�صرطة  مراقبة  ازدياد 

حقوق  عن  الدفاع  حقل  في  النا�صطين  والق�صاة  المحامين  مراقبة  ال�صلطات  وا�صلت   ،2010 في 

مكون  اأمني  �صياج  اأقيم  فقد  عملهم.  في  اأو  اليومية  حياتهم  في  �صواء  وم�صايقتهم  كثب  عن  االإن�صان 

المحاماة  بمكتب  با�صتمرار  يحيط  المدني  بالزي  �صرطة  وعنا�صر  نارية  ودراجات  �صيارات  من 

الوطني  المجل�س  في  ق�صائي  م�صوؤول  كذلك  وهو  العيادي،  الروؤوف  عبد  ال�صيد  من  لكل  الم�صترك 

را�صية  االأ�صتاذة  مكتب  وكذلك  عبو  محمد  وال�صيد  الهمامي  عيا�صي  وال�صيد  بتون�س،  للحريات 

مندوبي  جمعية  في  �صابق  وع�صو  تون�س  في  التعذيب  مناه�صة  جمعية  رئي�صة  وهي  ن�صراوي، 

حرمان  ق�صد  لتخويفهم  موكليهم  با�صتجواب  ال�صرطة  تقوم  وكانت  للتعذيب.  العالمية  المنظمة 

الدائمة.  المراقبة  تحت  المدافعين  مكالمات  كانت  اأخرى،  جهة  ومن  رزقهم.  م�صدر  من  المحامين 

ن�صراوي  را�صية  االأ�صتاذة  مكتب  تعر�س   2010 اأيار/مايو   1 اإلى  ني�صان/اأبريل   30 من  الليلة  في 

را�صية  االأ�صتاذة  اأجرتها  هاتفية  مكالمة  بعد  ال�صطو  هذا  وقع  حا�صوبها.  خللها  �صرق  �صطو  لعملية 

ق�صية  وهي  التون�صية،  الحكومة  من  مقربة  �صخ�صية  مع  نزاع  ب�صاأن  موكليها  اأحد  مع  ن�صراوي 

اأيار/مايو  دورة  خلل  وال�صعوب  االإن�صان  لحقوق  االإفريقية  اللجنة  فيها  تنظر  اأن  المقرر  من  كان 

فقد  انقطاع.  دون  يحياوي  مختار  القا�صي  �صد  الم�صايقات  توا�صلت  اأخرى،  جهة  ومن   .2010

وا�صتقبال  منزله  مغادرة  من  مرارا  ومنع  ال�صيا�صية  ال�صرطة  قبل  من  دائمة  مراقبة  تحت  كان 

فقد  عديدة.  تخويف  الأعمال  التون�صيين  الق�صاة  جمعية  في  اأع�صاء  تعر�س  كما   .
9

اأجانب نظراء 

رو�صة  وال�صيدة  الكعبي  و�صيلة  وال�صيدة  كنو  كلثوم  وال�صيدة  الرحموني  اأحمد  ال�صيد  تتبع  تم 

الق�صاة  لجمعية  ع�صر  الثالث  الموؤتمر  ع�صية  حمدي  نورة  وال�صيدة  بحرية  ليلى  وال�صيدة  القرافي 

مانعة  منازلهم  ال�صرطة  حا�صرت  كما   2010 االأول/دي�صمبر  كانون   19 في  المنعقد  التون�صيين 

وزارة  من  "باأمر  ال�صرطة  منعت  ذلك،  اإلى  وباالإ�صافة  الموؤتمر.  انعقاد  مكان  اإلى  التوجه  من  اإياهم 

اإلى  الدخول  من  التون�صيين،  الق�صاة  جمعية  في  ع�صو  وهو  الرحماني،  حمادي  ال�صيد  الداخلية" 

حا�صد. فرحات  ال�صيد  اغتيال  الوقت،  ذلك  يف  الفرن�صية  للدولة  تابعة  كانت  �رشية  م�صلحة  منظمة  وهي  احلمراء"،  "اليد  منظمة  تبنت   8

بتون�س. للحريات  الوطني  املجل�س  راجع   9
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الموؤتمر.  فيه  انعقد  الذي  الفندق 

ال�صير  تعرقل  كانت  التي  الممار�صات  توقف  ورغم   ،2011 في  االنتقالية  الحكومة  ت�صكيل  منذ 

يعد  لم  خا�صة،  وب�صفة  كثب.  عن  لي�س  ولكن  للمراقبة  يخ�صع  بع�صهم  ظل  الق�صاة،  لعمل  الح�صن 

 2011 ني�صان/اأبريل  اأواخر  في  �صرحوا  المحامين  بع�س  لكن  بموكليهم  االت�صال  من  اأحد  يمنعهم 

المحكمة  األغت   ،2011 اآذار/مار�س   23 في  اأخرى،  جهة  ومن  الهاتفية.  المراقبة  تحت  زالوا  ما  اأنهم 

�صلك  من  طرد  قد  يحياوي  ال�صيد  وكان  الق�صاء.  �صلك  من  يحياوي  مختار  ال�صيد  طرد  قرار  االإدارية 

للرئي�س بن علي ر�صالة مفتوحة يطالب  اأن وجه  2001، بعد  االأول/دي�صمبر  29 كانون  الق�صاء في 

.
10

الق�صائية المنظومة  على  البولي�صي  النظام  ب�صيطرة  فيها  ويندد  م�صتقل  بق�صاء  فيها 

االجتماعي االحتجاج  حركات  قمع  ا�صتمرار 

�صاندوا  الذين  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين  حق  في  اأحكام  �صدور  با�صتمرار   2010 عام  تميز 

ففي   .2009-2008 في  الرديف   - قف�صة  في  المنجمي  الحو�س  في  االحتجاجية  الحركات 

المحكمة  اأ�صدرتها  التي  العقوبة  قف�صة  في  اال�صتئناف  محكمة  اأيدت   ،2010 تموز/يوليو   6

الحوار  قناة  مرا�صل  بوكدو�س،  فاهم  ال�صيد  حق  في  �صنوات  الأربع  بال�صجن  والقا�صية  االبتدائية 

القيام  اإلى  تهدف  موؤامرة  في  "الم�صاركة  بتهمة  البديل،  االإعلمي  والموقع  الف�صائية  التون�صي 

اال�صتئناف  محكمة  حكمت   ،2010 ني�صان/اأبريل   27 في   .
واأملك"11 اأ�صخا�س  �صد  باعتداءات 

�صنوات  باأربع  العاطلين،  ال�صهادات  حملة  لجنة  في  ع�صو  اهلل،  عبد  بن  ح�صن  ال�صيد  على  ذاتها 

بن  وال�صيد  بوكدو�س  ال�صيد  عن  اأفرج   .
اأ�صرار"12 ع�صابة  اإلى  و"االنتماء  "التمرد"  بتهمة  �صجنا 

ني�صان/اأبريل   21 وفي   .2011 الثاني/يناير  كانون   19 في  ال�صادر  ال�صامل  العفو  اإثر  اهلل  عبد 

اأجل احترام  اللجنة من  الدين �صربيب، ع�صو موؤ�ص�س في  ال�صيد محي  2011، براأت محكمة قف�صة 

اإثر  ال�صفتين،  مواطنة  اأجل  من  التون�صيين  فدرالية  ورئي�س  تون�س  في  االإن�صان  وحقوق  الحريات 

غيابيا. يوما  ع�صر  وخم�صة  ل�صنتين  بال�صجن  حقه  في  ال�صادر  الحكم  في  طعنه 

تدابير  طالت   ،2011 الثاني/يناير  وكانون   2010 االأول/دي�صمبر  كانون  في  اأخرى،  جهة  ومن 

االحتجاج  لحركة  م�صاندتهم  اأبدوا  قد  كانوا  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين  من  العديد  ترهيبية 

االأول/ كانون   28 ففي  ال�صرطة.  قبل  من  الممار�س  بالقمع  ينددون  وكانوا  الوطنية  االجتماعي 

االأ�صتاذ عبد  المحاميين  اأمام ق�صرالعدالة في تون�س، تم اختطاف  واإثر تجمع نظم   ،2010 دي�صمبر 

ال�صابق. امل�صدر  راجع   10

اإثر ن�رشه �صل�صلة من املقاالت والريبورتاجات التي  11 كان ال�صيد بوكدو�س قد حكم عليه غيابيا يف كانون االأول/دي�صمرب 2008 ل�صت �صنوات �صجنا 

واإثر   .2009 �صباط/فرباير   3 يف  اال�صتئناف  حمكمة  اأيدته  حكم  وهو   ،2008 عام  قف�صة-الرديف  يف  ال�صلمية  االجتماعي  االحتجاج  حركة  بقمع  تندد 

االإفراج امل�رشوط عن كل املحكوم عليهم خلل قمع تلك احلركة تقدم ال�صيد بوكدو�س اإىل ال�صلطات واأعيد فتح االإجراءات الق�صائية �صده.

املحكوم  عن   2009 الثاين/نوفمرب  ت�رشين  يف  امل�رشوط  االإفراج  اإثر   2009 االأول/دي�صمرب  كانون  يف  ال�صلطات  اإىل  اهلل  عبد  بن  ال�صيد  اأي�صا  وتقدم   12

. عليهم
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واحتجزا  المدني،  الزي  يرتدون  �صرطة  عنا�صر  قبل  من  بالعيد  �صكري  واالأ�صتاذ  العيادي  الروؤوف 

 .
13

اإليهما تهم  اأي  توجيه  دون  التالي  اليوم  في  �صراحهما  اإطلق  قبل  المعاملة  ل�صوء  وتعر�صا  تع�صفا 

للمجل�س  العام  االأمين  القادر بن خمي�س،  ال�صيد عبد  الكاف �صرب  واأثناء مظاهرة في  ذاته،  اليوم  في 

االأول/ كانون   29 وفي   .
14

المدني بالزي  �صرطة  عنا�صر  قبل  من  بتون�س  للحريات  الوطني 

ثلثة  تعر�س  بالقوة.  االأمن  قوات  فرقته  جندوبة  في  العدالة  ق�صر  اأمام  اآخر  تجمع  نظم  دي�صمبر، 

�صرطة  وعنا�صر  ال�صريع  التدخل  فرق  من  عنا�صر  قبل  من  لل�صرب  التجمع  منظمي  من  محامين 

ع�صوان  م�صي�صي،  �صعيد  واالأ�صتاذ  المناعي  الهادي  االأ�صتاذ   : وهم  جندوبة  في  العدالة  ق�صر  داخل 

واالأ�صتاذ  بتون�س  للحريات  الوطني  والمجل�س  االإن�صان  حقوق  عن  للدفاع  التون�صية  الرابطة  في 

رئي�س  رم�صان،  بن  الهادي  ال�صيد  اأي�صا  تعر�س  كما  الدولية.  العفو  منظمة  في  ع�صو  خرايفي،  رابح 

من  و�صاعة  وج�صدي.  �صفوي  العتداء  جندوبة  في  االإن�صان  حقوق  عن  للدفاع  التون�صية  الرابطة 

االتحاد  مقر  اأمام  للعتداء  رم�صان  بن  وال�صيد  خرايفي  االأ�صتاذ  من  كل  اأخرى  مرة  تعر�س  بعد، 

اأ�صا�صا  ا�صتهدف  الذي  القمع  هذا  حجم  واأمام  �صكوى.  منهما  اأي  يقدم  لم  لل�صغل.  التون�صي  العام 

العا�صمة  تون�س  في  المحامين  نقابة  ومجل�س  العا�صمة  تون�س  في  المحامين  نقيب  دعى  المحامين، 

�صارة حمراء  االأول/دي�صمبر طالبين من زملئهم و�صع  31 كانون  للمحامين في  اإلى مظاهرة وطنية 

ب�صفة  التظاهر  في  المحامين  لحق  وتاأكيدا  العنف  اأ�صكال  لكل  رف�صهم  عن  تعبيرا  قم�صانهم  على 

تون�س  في  وال�صيما  بالقوة  المظاهرات  تلك  ال�صرطة  قمعت  االأول/دي�صمبر،  كانون   31 في  �صلمية. 

المحاكم  اإلى  االأمن  قوات  عنا�صر  بع�س  دخل  والمن�صتير.  وقرمبالية  والمهدية  و�صفاق�س  وقف�صة 

المحامين  نقيب  ذلك  اإثر  دعا  بالقوة.  قم�صانهم  من  الحمراء  ال�صارات  ونزعوا  المحامين  على  للعتداء 

بالزي  ال�صرطة  من  عنا�صر  وقام  حو�صر  المبنى  لكن  المحامين  دار  في  عاجل  اجتماع  عقد  اإلى 

 11 وفي  المبنى.  اإلى  الدخول  يحاولون  كانوا  الذي  المحامين  على  اأخرى  مرة  باالعتداء  المدني 

القوة  م�صتخدمة  �صلمية  مظاهرة  ال�صرطة  من  كبيرة  اأعداد  فرقت   ،2011 الثاني/يناير  كانون 

البلدي  الم�صرح  اأمام  االجتماعي  االحتجاج  لحركة  م�صاندتهم  عن  للتعبير  جاوؤوا  فنانون  نظمها 

في  حا�صرين  كانوا  الذين  المحامين  من  العديد  على  المظاهرة  بعيد  ال�صرطة  اعتدت  تون�س.  في 

التون�صية  للرابطة  االإدارية  اللجنة  في  ع�صو  البعيلي،  اللطيف  عبد  االأ�صتاذ  بينهم  ومن  المكان  ذلك 

االإن�صان واالأ�صتاذة �صامية عبو واالأ�صتاذة را�صية ن�صراوي. لم يقدم هوؤالء �صكوى  للدفاع عن حقوق 

وقت وقوع االأحداث.

اأو قمع ممار�صة  اإلى تجريم  2011، تراجعت الممار�صات الهادفة  منذ ت�صكيل الحكومة الموؤقتة في 

ال�صلمي. التجمع  حرية 

ني�صان/اأبريل. �صهر  يف  تون�س  يف  االبتدائية  املحكمة  قبل  من  اإليه  اال�صتماع  مت  �صكوى.  قدم  الذي  الوحيد  هو  العيادي  االأ�صتاذ   13

اأي حتقيق. مل يفتح   ،2011 ني�صان/اأبريل  اأواخر  ال�صيد بن خمي�س �صكوى. يف  اأ�صبوع من ذلك، قدم  14 وبعد 
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الجمعيات تكوين  حرية  اإعمال  في  تقدم 

تكوين  حرية  اأمام  العقبات  من  الكثير  رفع  اأخيرا  تم  الموؤقتة،  الحكومة  ت�صكيل  وبعد   ،2011 في 

�صباط/  26 ففي  الم�صتقلة.  الجمعيات  من  العديد  �صنوات  منذ  تعتر�س  كانت  التي  الجمعيات 

 1999 في  الداخلية  وزارة  من  ال�صادر  القرار  تون�س  في  االإدارية  المحكمة  األغت   ،2011 فبراير 

اأع�صاء  تمكن  ذلك،  اإلى  واإ�صافة  بتون�س.  للحريات  الوطني  المجل�س  اإن�صاء  على  يعتر�س  الذي 

من  ابتداء  ذلك  من  منعوا  اأن  بعد  مقرهم  اإلى  مجددا  الدخول  من  بتون�س  للحريات  الوطني  المجل�س 

م�صابها  قرارا  االإدارية  المحكمة  اأ�صدرت  ني�صان/اأبريل،   22 وفي   .2009 الثاني/يناير  كانون 

قدم  قد  كان  الذي  تون�س  في  واالإبداع  والن�صر  ال�صحافة  لحرية  الوطني  المر�صد  �صالح  في 

 ،2011 �صباط/فبراير   18 في  ال�صلطة.  حدود  لتجاوزه   2001 في  الداخلية  وزير  �صد  طعنا 

المنظمة  ا�صم  تحت  للت�صجيل  جديد  ملف  اإيداع  من  التعذيب  لمقاومة  التون�صية  الجمعية  تمكنت 

اإيداع  من  اأ�صهر  ثلثة  بعد  رف�س  اأي  غياب  وفي  الداخلية.  وزارة  لدى  التعذيب  لمناه�صة  التون�صية 

اأخرى،  جهة  ومن  قانونا.  م�صجلة  التعذيب  لمناه�صة  التون�صية  المنظمة  �صارت  الت�صجيل  طلب 

التون�صية  الرابطة  ومقر  الفروع  مكاتب  دخول  على   2005 منذ  فر�صت  التي  القيود  كل  رفع  تم 

 16 وفي  ذلك،  اإلى  وباالإ�صافة   .2011 االأول/دي�صمبر  كانون   14 في  االإن�صان  حقوق  عن  للدفاع 

من  الحمامات  في  االإن�صان  حقوق  عن  للدفاع  التون�صية  الرابطة  فرع  تمكن   ،2011 ني�صان/اأبريل 

.2005 منذ  االأولى  للمرة  موؤتمره  عقد 

التدخلت العاجلة التي ن�صرها المر�صد من ت�صرين الثاني/نوفمبر 2010 اإلى ني�صان/اأبريل 2011

االأ�صماء
االنتهاك/ 

بعة لمتا ا
التدخل الن�صرمرجع  تاريخ 

بوكدو�س  فاهم  ال�صادة 

وزهير  �صربيب  الدين  ومحي 

بريك بن  وتوفيق  مخلوف 

ت  يقا م�صا

 / ق�صائية 

تع�صفي احتجاز 

م�صترك �صحفي  بيان 
الثاني/ كانون   18

يناير2010

بريك بن  توفيق  ال�صيد 

ت  يقا م�صا

 / ق�صائية 

تع�صفي احتجاز 

م�صترك �صحفي  بيان 
�صباط/فبراير   5

2010

وال�صيد  مخلوف  زهير  ال�صيد 

بريك بن  توفيق 
اإفراج م�صتركاعتداء /  �صحفي  بيان 

ني�صان/اأبريل   28

2010

بوكدو�س فاهم  ال�صيد 

ت  يقا م�صا

 / ق�صائية 

تع�صفي احتجاز 

م�صترك �صحفي  2010بيان  تموز/يوليو   7
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االأ�صماء
االنتهاك/ 

بعة لمتا ا
التدخل الن�صرمرجع  تاريخ 

بوكدو�س  فاهم  ال�صيد 

اهلل عبد  بن  ح�صن  وال�صيد 

ت  يقا م�صا

 / ق�صائية 

تع�صفي احتجاز 

م�صترك �صحفي  بيان 
االأول/ 22 ت�صرين 

2010 اأكتوبر 

م�صتركاإفراج �صحفي  بيان 
الثاني/ كانون   20

2010 يناير 

عن  للدفاع  التون�صية  الرابطة 

االإن�صان حقوق 

 / �صطو 

ت يقا م�صا
م�صترك �صحفي  بيان 

�صباط/فبراير   11

2010

ال�صماري  خمي�س  ال�صادة 

و�صليم  الم�صتيري  وعمر 

عبو  ومحمد  بوخدير 

وال�صيدة  الهمامي  وعيا�صي 

وال�صيدة  ن�صراوي  را�صية 

�صدرين بن  �صهام 

تخويف  اأعمال 

وم�صايقات
م�صترك �صحفي  بيان 

�صباط/فبراير   19

2010

�صدرين  بن  �صهام  ال�صيدة 

رجيبة  نزيهة  وال�صيدة 

ال�صماري  خمي�س  وال�صادة 

العبيدي  وكمال  عبو  ومحمد 

المرزوقي ومن�صف 

ت�صهير حملة 
 TUN نداء عاجل

001 /0310/OBS 029
اآذار/مار�س 2010  4

بودوان  باتريك  ال�صيد 

توبيانا مي�صال  وال�صيد 
ت�صهير م�صتركحملة  �صحفي  اآذار/مار�س 2010بيان   26

العيادي  الروؤوف  عبد  ال�صادة 

عبو  ومحمد  الهمامي  وعيا�صي 

ن�صراوي را�صية  وال�صيدة 

تخويف  اأعمال 

وم�صايقات
م�صترك �صحفي  2010بيان  اأيار/مايو   12

�صدرين  بن  �صهام  ال�صيدة 

ال�صماري  خمي�س  وال�صادة 

الجندوبي وكمال 

ت�صهير م�صتركحملة  �صحفي  2010بيان  اأيار/مايو   21

قمعي م�صتركت�صريع  �صحفي  بيان 
حزيران/يونيو   17

2010

م�صتركة  مفتوحة  ر�صالة 

ال�صلطات اإلى 
2010 تموز/يوليو   8
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�صماء االأ
االنتهاك/ 

بعة لمتا ا
التدخل الن�صرمرجع  تاريخ 

م�صتركة  مفتوحة  ر�صالة 

ال�صلطات اإلى 
2010 تموز/يوليو   22

التون�صيين الق�صاة  تجمعية  يقا م�صا
م�صتركة  مفتوحة  ر�صالة 

ال�صلطات اإلى 

الثاني/ ت�صرين   4

2010 نوفمبر 

م�صتركة  مغلقة  ر�صالة 

ال�صلطات اإلى 

16 كانون االأول/

2010 دي�صمبر 

الرحموني  اأحمد  ال�صيد 

الرحماني  حمادي  وال�صيد 

كنو  كلثوم  وال�صيدة 

الكعبي  و�صيلة  وال�صيدة 

القرافي  رو�صة  وال�صيدة 

بحرية  ليلى  وال�صيدة 

حمدي نورة  وال�صيدة 

 / م�صايقات 

حرية  انتهاك 

لتنقل ا

م�صترك �صحفي  بيان 
21 كانون االأول/

2010 دي�صمبر 

الزوابي  مولدي  ال�صيد 

ح�صن بن  نزار  وال�صيد 

ت  يقا م�صا

ئية ق�صا

 TUN نداء عاجل
002 /1210/OBS 147

22 كانون االأول/

2010 دي�صمبر 

العيادي  الروؤوف  عبد  االأ�صتاذ 

بالعيد  �صكري  واالأ�صتاذ 

بن  القادر  عبد  واالأ�صتاذ 

خمي�س

�صوء   / اختطاف 

ملة معا

 TUN نداء عاجل
003/ 1210/OBS 148

28 كانون االأول/

2010 دي�صمبر 

العيادي  الروؤوف  عبد  ال�صادة 

ومولدي  بالعيد  و�صكري 

المناعي  والهادي  الزوابي 

ورابح  م�صي�صي  و�صعيد 

رم�صان بن  والهادي  خرايفي 

/ توقيف  اإفراج 

اعتداء  /

 TUN نداء عاجل
003 /1210/OBS 148.1

29 كانون االأول/

2010 دي�صمبر 

م�صترك �صحفي  بيان 
الثاني/ كانون   13

2011 يناير 

البعيلي  اللطيف  عبد  ال�صيد 

وال�صيدة  مزام  محمد  وال�صيد 

را�صية  وال�صيدة  عبو  �صامية 

ن�صراوي

اأمام  عقبات 

التجمع  حرية 

 / ال�صلمي 

 / تخويف  اأعمال 

قيف تو

م�صترك �صحفي  بيان 
الثاني/ كانون   13

2011 يناير 
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االأ�صماء
االنتهاك/ 

بعة لمتا ا
التدخل الن�صرمرجع  تاريخ 

�صعيد  بن  اهلل  عبد  ال�صيد 

)عبد اهلل كام(

 / اعتقال 

 / م�صايقات 

اإفراج

 TUN نداء عاجل
001 /0411/OBS 06

ني�صان/اأبريل   15

2011
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الحرية  ف�صاءات  على  القيود  من  المزيد  فر�س  اإلى   2010 في  ال�صلطات  �صعت  حين  في 

وعرقلة  ال�صلمية  التجمعات  �صد  القمع  م�صاعفة  خلل  من  �صيما  ال  المدني،  للمجتمع  المتاحة 

الحركات  تزايد  من  خوفا  عاما   19 منذ  ال�صارية  الطوارئ  حالة  برفع  قامت  االجتماعات،  عقد 

تنتهك  التي  القوانين  من  الكثير  هناك  زالت  ما  المحرز  التقدم  هذا  ورغم  االجتماعية.  االحتجاجية 

والم�صايقات  االإدارية  الممار�صات  ا�صتمرار  اإلى  اإ�صافة  ال�صلمي  والتجمع  الجمعيات  تكوين  حرية 

االإن�صان. حقوق  عن  المدافعين  عمل  تعرقل  التي  االأمن  قوات  جانب  من 

ال�صيا�صي ال�صياق 

الطوارئ  حالة  رفع  الر�صمية  الجريدة  في  ن�صر  مر�صوم  بموجب  تم   ،2011 �صباط/فبراير   23 في 

االحتجاجات  ا�صتدت  اأن  بعد  القرار  هذا  جاء   .
1

عاما  19 منذ  الجزائر  في  �صارية  كانت  التي 

بين  من  الجرحى  مئات  خلفت  والتي   2011 الثاني/يناير  كانون   5 من  ابتداء  االجتماعية 

كبيرة  زيادة  عن  االإعلن  اإثر  انطلقت  قد  ال�صعبية  الحركة  تلك  كانت   .
2

االأمن وقوات  المحتجين 

للنتفا�صات  ك�صدى  اأي�صا  وجاءت  الثاني/يناير  كانون  بداية  في  االأ�صا�صية  المواد  اأ�صعار  في 

اإلغاء  لكن   .2011 �صنة  مطلع  في  العربية  المنطقة  في  والحريات  بالديمقراطية  المطالبة  ال�صعبية 

الحريات  احترام  مجال  في  التقدم  من  بمزيد  وال  الديمقراطية  من  بمزيد  ياأت  لم  الطوارئ  حالة 

"�صياغة  على  تنكب  باأن   2011 �صباط/فبراير   3 في  الحكومة  الدولة  رئي�س  كلف  االأ�صا�صية. 

وفي  الفعالية  بنف�س  النهاية  اإلى  االإرهاب  مكافحة  موا�صلة  للدولة  �صتتيح  التي  المواتية  الن�صو�س 

تقيد  اأن  �صاأنها  من  ا�صتثنائية  ت�صريعات  اعتماد  اإلى  الم�صروع  هذا  يوؤدي  اأن  ويخ�صى   .
القانون"3 اإطار 

الذي  ذاته  اليوم  في  اعتمد  الذي   02-11 رقم  االأمر  فاإن  وهكذا،  االأ�صا�صية.  والحقوق  الحريات 

اإقامة محمية" في مكان مجهول  "المكوث في  قانونية على  اأ�صفى �صبغة  الطوارئ،  رفعت فيه حالة 

اأو  اإرهابية  اأعماال  ارتكابهم  في  الم�صتبه  للأ�صخا�س   – مجهول  مكان  في  االحتجاز  يعني  ما  اأي   -

. يبية تخر

�صددت  بينما  االإن�صان  حقوق  احترام  مجال  في  تح�صن  اأي   2010 �صنة  ت�صهد  لم  اأخرى،  جهة  ومن 

مر�صد حماية المدافعين عن حقوق االإن�صان

التقرير ال�صنوي لعام 2011

الجـزائـر

 6 املوؤرخ   02-93 رقم  الت�رشيعي  املر�صوم  يلغي  والذي  الطوارئ  حالة  برفع  اخلا�س   2011 �صباط/فرباير   23 املوؤرخ   01-11 رقم  املر�صوم  راجع   1

 .1992 �صباط/فرباير   9 املوؤرخ   44-92 الرئا�صي  املر�صوم  مبوجب  فر�صت  التي  الطوارئ  حالة  بتمديد  اخلا�س   1993 �صباط/فرباير 

 9 اجلزائر،  يف  املفقودين  عائلت  وحتالف  االإن�صان  حقوق  عن  للدفاع  اجلزائرية  والرابطة  االإن�صان  حلقوق  الدولية  للفدرالية  امل�صرتك  البيان  راجع   2

.2011 الثاين/يناير  كانون 

.2011 �صباط/فرباير   18 االإن�صان،  حقوق  عن  للدفاع  اجلزائرية  الرابطة  بيان  راجع   3
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و�صاعفت  المدني  للمجتمع  المتاحة  الحرية  ف�صاءات  ت�صييق  اإلى  الهادفة  االإجراءات  ال�صلطات 

 .
4

الجزائر في  التعبير  حرية  في  الحق  �صد  القمع  ممار�صة  اأي�صا  وا�صتمرت  القمعية.  االإجراءات 

للحكومة  الخا�صعة  غير  الوحيدة  االإخبارية  االإذاعة  وهي  الجزائر   - كلمة  راديو  موقع  اأغلق  فقد 

ال�صهر  من   18 في  اال�صطناعية  االأقمار  عبر  بثها  وقف  وتم   2010 اآذار/مار�س  و17  في  الجزائر  في 

.
6

اأجانب �صحافيين  كذلك  القمع  طال  كما   .
5

ذاته

ال�صكن  مجالي  في  مزمنة  اأزمة  من  يعاني  بلد  في  واالجتماعي  االقت�صادي  الو�صع  كذلك  وتدهور 

المعنية  المتحدة  االأمم  لجنة  ن�صرت   ،2010 اأيار/مايو   6 في   .
7

الف�صاد فيه  وي�صود  والتربية 

المتعلق  اال�صتعرا�س  بعد  الختامية  ملحظاتها  والثقافية  واالجتماعية  االقت�صادية  بالحقوق 

اأعرب  وقد  والثقافية.  واالجتماعية  االقت�صادية  بالحقوق  الخا�س  الدولي  للعهد  تنفيذا  بالجزائر 

و"تدخل  النقابية  الحريات  وانتهاك  االجتماعي  الحوار  رف�س  اإزاء  ال�صديد  قلقهم  عن  اللجنة  اأع�صاء 

اللجنة  الحظت  كما  العام.  القطاع  في  الم�صتقلة  النقابات  �صوؤون  في  والق�صاء"  وال�صرطة  االإدارة 

حيث  من  باري�س  مبادئ  مع  االإن�صان  حقوق  وحماية  لترقية  اال�صت�صارية  الوطنية  اللجنة  توافق  عدم 

.
8

المدني المجتمع  ممثلي  مع  والتعاون  وال�صفافية  اال�صتقللية 

االإن�صان حقوق  عن  الدفاع  ن�صاطات  يلئم  ال  ت�صريعي  اإطار 

المر�صوم  اإلغاء  اإذ رغم  الجزائر.  والتظاهر غير م�صمونة على نحو كامل في  التجمع  ما زالت حرية 

-91 رقم  القانون  فاإن   
9

الطوارئ حالة  بفر�س  الخا�س   1992 9�صباط/فبراير  الموؤرخ   44-92 رقم 

�صاري  زال  ما  العامة  والمظاهرات  بالتجمعات  الخا�س   1991 االأول/دي�صمبر  كانون  الموؤرخ   19

يحظر  الذي   2001 حزيران/يونيو   18 الموؤرخ  الحكومة  مجل�س  قرار  اإلى  اإ�صافة  وهذا  المفعول، 

القانون  ين�س  العا�صمة.  الجزائر  في  �صكلها  كان  اأيا  العامة  المظاهرات  وكل  ال�صلمية  الم�صيرات 

باالجتماع  ي�صرحوا  اأن  المنظمين  على  يجب  العامة  االجتماعات  يخ�س  فيما  اأنه  على   19-91 رقم 

العامة  المظاهرات  اأما  هذا.  ي�صلم  ما  نادرا  الواقع  في  لكن  و�صل.  ي�صلمهم  الذي   
10

الوالي لدى 

اإىل   10 من  اجلزائر  اإىل  بها  قام  التي  الزيارة  مبنا�صبة  والتعبري  الراأي  حرية  يف  احلق  وحماية  بتعزيز  املعني  املتحدة  للأمم  اخلا�س  املقرر  ت�رشيح  راجع   4

.2011 ني�صان/اأبريل   8  ،2011 ني�صان/اأبريل   17

.2010 اآذار/مار�س   19 5 راجع بيان �صحفيون بل حدود، 

وهي  االأ�صبوعية  ال�صحراء  اأ�صبوعية  من  مغربيان  �صحفيان  اجلزائرية  الع�صكرية  ال�صلطات  اأوقفت   ،2010 اأيلول/�صبتمرب   18 يف  املثال،  �صبيل  على   6

املغرب.  اإىل  اأيلول/�صبتمرب   22 الغربي اجلزائري( قبل طردهما يف  اإىل تندوف )يف اجلنوب  ال�صحراء واملغرب عند و�صولهما  �صحيفة م�صاندة للوحدة بني 

.2010 اأيلول/�صبتمرب  و22   21 حدود،  بل  �صحافيون  ملنظمة  ال�صحفي  البيان  راجع 

املعي�صة":  "�صوء  اجلزائر:  يف  املفقودين  عائلت  وحتالف  االإن�صان  حقوق  عن  للدفاع  اجلزائرية  والرابطة  االإن�صان  حلقوق  الدولية  الفدرالية  تقرير  راجع   7

 La Mal-vie : rapport sur la situation des (  2010 اأيار/مايو  اجلزائر،  يف  والثقافية  واالجتماعية  االقت�صادية  احلقوق  حالة  عن  تقرير 

.) droits économiques, sociaux et culturels en Algérie
وثيقة  والثقافية،  واالجتماعية  االقت�صادية  باحلقوق  املعنية  للجنة  اخلتامية  امللحظات  املتحدة،  للأمم  التابع  واالجتماعي  االقت�صادي  املجل�س  راجع   8

.2010 7 حزيران/يونيو   ،E/C.12/DZA/CO/4 االأمم املتحدة

اإقليميا للأمرعن طريق قرار  1992 وزير الداخلية واجلماعات املحلية والوايل املخت�س  9 �صباط/فرباير  املوؤرخ   44-92 9 يوؤهل املر�صوم الرئا�صي رقم 

العامني. والطماأنينة  بالنظام  االإخلل  فيها  يحتمل  مظاهرة  كل  ومبنع  طبيعتها  كانت  مهما  االجتماعات  الأماكن  املوؤقت  باالإغلق 

الوالية يف اجلزائر. اإدارية تدعى  الوايل هو من يرتاأ�س مقاطعة   10
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-91 القانون رقم  فاإن  اأخرى،  ال�صلحية. من جهة  ال�صلطات ذات  فتخ�صع لترخي�س م�صبق من قبل 

اعتبرت  اإذا  اجتماع  بمنع  الطوارئ،  حالة  بفر�س  الخا�س  المر�صموم  غرار  على  لل�صلطات،  ي�صمح   19

ترخ�س  ما  ونادرا   
11

العامة المظاهرات  ال�صلطات  تمنع  ما  كثيرا  العام.  االأمن  على  خطرا  ي�صكل  اأنه 

 24 ففي  االإن�صان.  حقوق  عن  المدافعة  المنظمات  من  المنظمون  كان  اإذا  �صيما  وال  العامة  للجتماعات 

اآذار/مار�س 2010، لم ترخ�س مديرية التقنين وال�صوؤون العامة بوالية الجزائر للرابطة الجزائرية 

عمال  تعا�صدية  مركز  في  التاليين  اليومين  في  الثالث  موؤتمرها  لعقد  االإن�صان  حقوق  عن  للدفاع 

 28 في  الجزائر  والية  لدى  ت�صريحا  اأودعت  قد  كانت  المنظمة  اأن  رغم  زرالدة  في  البناء  مواد 

اأكد العديد من ممثلي ال�صلطات  اأخرى، وبعد رفع حالة الطوارئ،  2010. ومن جهة  �صباط/فبراير 

لن  اأنه  بوتفليقة  الرئي�س  اأكد  كما   
12

محظورة زالت  ما  العا�صمة  في  العامة  الم�صيرات  اأن  الوطنية 

القيام  يمكنهم  االجتماع  في  االأ�صخا�س  بع�س  رغب  اإذا  لكن  العا�صمة  في  م�صيرة  اأي  بتنظيم  ي�صمح 

بركات   – والديمقراطية  للتغيير  الوطنية  التن�صيقية  نظمت   ،2011 في   .
13

القاعات داخل  بذلك 

ت�صليم  رف�صت  م�صتغانم  �صلطات  اأن  بيد   .
14

منعها يتم  لم  وهران  وفي  العا�صمة  في  اجتماعات  عدة 

خطية  �صهادة  قدموا  اأنهم  رغم  وهران  في  والديمقراطية  للتغيير  الوطنية  التن�صيقية  لممثلي  و�صل 

هي  ال�صلطات  بها  احتجت  التي  الذريعة  وكانت  القاعات  الإحدى  حجزهم  على  ت�صهد  عليها  وموقع 

 .
15

المحجوزة القاعة  في  االجتماع  تنظيم  يتم  لم  وبالتالي  �صاغرة  تكن  لم  القاعة  تلك  اأن 

2006 والخا�س بتنفيذ  الت�صويت عليه في �صباط/فبراير  الذي تم  المر�صوم  فاإن  اأخرى،  ومن جهة 

بالن�صبة  والتعبير  العمل  حرية  يقيد  مر�صوم  وهو  �صاريا  زال  ما  الوطنية  والم�صالحة  ال�صلم  ميثاق 

الكبت  في  ت�صاهم  فهى  طبقت  واأن  ي�صبق  لم  االأحكام  تلك  اأن  ورغم  االإن�صان.  حقوق  عن  للمدافعين 

نقا�س  اإقامة  دون  وتحول  االإعلم  و�صائل  في  �صيما  وال  المدني  المجتمع  يمار�صه  الذي  التلقائي 

ثلث  من  بالحب�س  عقوبات  على  المر�صوم  هذا  ين�س  الما�صية.  الع�صرية  في  �صاد  الذي  النزاع  ب�صاأن 

اأو كتاباته  "ي�صتعمل من خلل ت�صريحاته  اإلى خم�س �صنوات وبغرامات مالية �صد كل من  �صنوات 

الجزائرية  الجمهورية  بموؤ�ص�صات  للم�صا�س  بها  يعتد  اأو  الوطنية  الماأ�صاة  جراح  اآخر  عمل  اأي  اأو 

اأو  ب�صرف  خدموها  الذين  اأعوانها  بكرامة  للإ�صرار  اأو  الدولة  الإ�صعاف  اأو  ال�صعبية  الديمقراطية 

عمل  من  كبيرا  جزءا  يعيق  القانون  فاإن  وهكذا  الدولية".  المحافل  في  الجزائر  �صمعة  لت�صويه 

اأ�صفله. انظر   11

اجلزائرية  الرابطة  بيان  راجع   .2011 �صباط/فرباير   24 يف  الثالثة  القناة  الوطنية  االإذاعة  على  الداخلية،  وزير  قابلية،  ولد  دحو  ال�صيد  راجع   12

.2011 اآذار/مار�س   3 االإن�صان،  للدفاع عن حقوق 

يف  "يوجد  العا�صمة  يف  العامة  امل�صريات  منع  ب�صاأن  بوتفليقة  ال�صيد  �رشح  للجريدة،  وفقا   .2011 �صباط/فرباير   3 الوطن،  جريدة  مقال  راجع   13

التعبري  بهدف  قانوين  نحو  على  بطلب  التقدم  مبجرد  جمعية  اأو  �صيا�صي  حزب  الأي  متوفرة  وهي  ال�صعات  مبختلف  عديدة  عامة  قاعات  العا�صمة  اجلزائر 

الراأي". عن 

م�صتقلة  ونقابات  االإن�صان  حقوق  عن  دفاع  منظمات  قبل  من   2011 الثاين/يناير  كانون   22 يف  والدميقراطية  للتغيري  الوطنية  التن�صيقية  اأن�صئت   14

ب�صبب  اأو  ال�صلمية  املظاهرات  يف  اعتقلوا  الذين  االأ�صخا�س  عن  واالإفراج  الطوارئ  حالة  برفع  للمطالبة  �صيا�صية  واأحزاب  و�صباب  طلبة  وجمعيات 

وبع�س  ال�صيا�صية  االأحزاب  ت�صم  االأوىل  منف�صلتني،  تن�صيقيتني  اإىل  �صباط/فرباير   22 يف  انق�صمت  ثم  واالإعلمي.  ال�صيا�صي  الف�صاءين  ولفتح  اآرائهم 

للتغيري  الوطنية  )التن�صيقية  االأخرى  واجلمعيات  االإن�صان  حقوق  عن  الدفاع  منظمات  ت�صم  والثانية  والدميقراطية(  للتغيري  الوطنية  )التن�صيقية  اجلمعيات 

االإن�صان. حقوق  عن  للدفاع  اجلزائرية  الرابطة  راجع  – بركات(.  والدميقراطية 

اجلزائر. املفقودين يف  15 راجع حتالف عائلت 
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والبحث  العقاب  من  االإفلت  بمكافحة  المرتبطة  الن�صاطات  وخا�صة   - االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين 

العدالة. تحقيق  اإلى  وال�صعي  الحقيقة  عن 

على  الح�صول  من  االإن�صان  حقوق  عن  الدفاع  منظمات  منع  في  الجزائرية  ال�صلطات  ا�صتمرت  كما 

اإيداع  من  تتمكن  لم  التي  المفقودين   - اإ�س  اأو  اإ�س  جمعية  مع  الحال  هو  كما  بها  القانوني  االعتراف 

م�صعل  جمعية  مثل  اأخرى  جمعيات  وهناك  �صنوات.  عدة  ومنذ  عديدة  محاوالت  رغم  ت�صجيلها  طلب 

.
16

المحلية ال�صلطات  من  و�صل  بعد  تتلق  لم  جيجل  في  المفقودين  الأبناء 

ال�صلمية المظاهرات  قمع  ا�صتمرار 

الذين  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين  �صد  انتقامية  اأعمال  ممار�صة  في  الجزائرية  ال�صلطات  ا�صتمرت 

في  المثال،  �صبيل  على  االإن�صان.  حقوق  عن  بالدفاع  متعلقة  ق�صايا  تخ�س  عامة  تجمعات  ينظمون 

بمنا�صبة  نظم  �صلمي  تجمع  بتفريق  االأمن  قوات  من  كبيرة  اأعداد  قامت   2010 اأيار/مايو   3 يوم 

بحرية  للمطالبة  العا�صمة  الجزائر  في  الوطني  التلفزيون  مقر  اأمام  ال�صحافة  لحرية  العالمي  اليوم 

اأربعة من المنظمين وهم ال�صادة م�صطفى  اأوقفت قوات االأمن  التعبير في الجزائر والتنديد بالرقابة. 

بانتهاك  تندد  التي  "بزاف" )كفى(،  مجموعة  في  اأع�صاء  خطيبي،  و�صعيد  مدي  وعدالن  فو�صيل  بن 

�صبيبة  تجمع-عمل-  لجمعية  العام  االأمين  عداد،  حكيم  ال�صيد  اأوقفت  كما  الجزائر  في  الحريات 

لمدة  اال�صتجواب  اإلى  اعتقالهم  اأثناء  تعر�صوا  وقد  له".  مرخ�س  غير  "تجمهر  خلفية  على   
"راج"17

اأيار/مايو   26 في  اإليهم.  تهمة  اأي  توجيه  دون  �صراحهم  يطلق  اأن  قبل  التجمع  ب�صاأن  �صاعات  ثلث 

تن�صيقية  نظمتها  �صلمية  م�صيرة  لتفريق  مفرطة  ب�صفة  القوة  االأمن  قوات  اأي�صا  ا�صتخدمت   ،2010

 وتنديدا 
19

 اإحياء لذكرى اأحداث الربيع االأ�صود في الجزائر
18

عرو�س ودوائر وبلديات تيزي وزو

باإفلت الم�صوؤولين عن االنتهاكات من العقاب ومطالبة باحترام التزامات الدولة في االتفاقيات التي 

باالأ�صرار  الدولة  تكفل  ب�صاأن  خ�صو�صا   2005 في  جرت  التي  المفاو�صات  بعد  اإليها  التو�صل  تم 

ال�صتين. ومن  االأ�صخا�س بجروح ومنهم من تجاوز عمره  العديد من  اأ�صيب  االأزمة. وقد  التي خلفتها 

�صباط/فبراير  �صهر  في  تجمعات  العام" تنظيم  باالأمن  تتعلق  "الأ�صباب  ال�صلطات  منعت  اأخرى،  جهة 

اأي   ،2011 �صباط/فبراير   11 وفي  والديمقراطية.  للتغيير  الوطنية  التن�صيقية  تنظيم  من   2011

وال�صيد  �صعيد  كاتب  ال�صيد  بتوقيف  الجزائرية  ال�صلطات  اأي�صا  قامت  التجمعات  تلك  اإحدى  ع�صية 

فرع  في  اأع�صاء  �صهام،  و�صوي�صة  يا�صين  بوحا  وال�صيد  ح�صان  طيب  اأيت  وال�صيد  الكبير  اأكرم 

اإلى  تدعوا  من�صورات  يوزعون  كانوا  عندما  االإن�صان  حقوق  عن  للدفاع  الجزائرية  للرابطة  وهران 

اجلمعيات. ب�صاأن   31-90 رقم  القانون  راجع  اأن�صطتها.  مبوا�صلة  لها  وت�صمح  ما  بجمعية  الر�صمي  االعرتاف  تكر�س  الوثيقة  هذه   16

وحقوق  الثقافية  االأن�صطة  كل  تعزيز  جانب  اإىل  االجتماعية  امل�صاكل  بخ�صو�س  ال�صباب  وتعبئة  توعية  اإىل  االأول  املقام  يف  راج  جمعية  تهدف   17

االإن�صان.

ني�صان/ يف  االأ�صود  الربيع  اأحداث  عقب  اأن�صئ  االأحياء  وجلان  القرى  جلان  عن  ممثلني  ي�صم  القبائل  منطقة  يف  تقليدي  جمل�س  هي  العرو�س  تن�صيقية   18

العرو�س فهي  اأما  االإداري اجلزائري،  التق�صيم  الوالية يف  اإدارية داخل  الدائرة هي مقاطعة  2001. ومهمتها تنظيم وتاأطري احلركة االحتجاجية.  اأبريل 

القبائل. منطقة  يف  دميقراطي  ملجل�س  تقليدية  �صيغة 

االأمن. بلدة بني دوالة مت قمعها بعنف من قبل قوات  الوطني يف  الدرك  قبائلي يف مقر  �صاب  اإثر مقتل  اأعمال �صغب  اندلعت   ،2001 19 يف ني�صان/اأبريل 
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 300 من  اأكثر  توقيف  تم  كما  اإليهم.  تهمة  اأي  توجيه  دون  �صاعتين  بعد  �صراحهم  اأطلق  الم�صيرة. 

مولود  ال�صيد  الموقوفين  بين  من  وكان  �صباط/فبراير   12 في  نظمت  التي  الم�صيرة  خلل  �صخ�س 

منظمة  رئي�صة  خ�صار،  �صريفة  وال�صيدة  الجزائر،  في  المفقودين  عائلت  تحالف  في  ع�صو  بومغار، 

وال�صيد  الجزائر،  ثانويات  لمجل�س  العام  االأمين  اإيدير،  عا�صور  وال�صيد  جزائرنا،  االإرهاب  �صحايا 

االإفراج  وتم   ،
)SATEF(

والتكوين  التربية  لعمال  الم�صتقلة  للنقابة  العام  االأمين  �صدالي،  �صالم 

�صباط/  19 في  العنف  االأمن  قوات  ا�صتخدمت  اأخرى،  جهة  ومن  اإليهم.  تهم  اأي  توجيه  دون  عنهم 

الثاني  اليوم  اإطار  في  والديمقراطية  للتغيير  الوطنية  التن�صيقية  تنظيم  من  تجمع  لتفريق  فبراير 

�صاحة  في  الم�صيرة  في  الم�صاركين  على  بال�صرب  واعتدت  الوطني  الم�صتوى  على  للحتجاج 

للرابطة  ال�صرفي  الرئي�س  النور،  عبد  يحيى  علي  لل�صيد  وتعر�صت  العا�صمة.  بالجزائر  مايو  اأول 

الوطنية  النقابة  رئي�س  ماالوي،  ر�صيد  ال�صيد  جرح  كما  االإن�صان  حقوق  عن  للدفاع  الجزائرية 

بالهجوم  للم�صيرة  معار�صون  اأ�صخا�س  وقام   .
)SNAPAP(

العمومية  االإدارة  لم�صتخدمي  الم�صتقلة 

للدفاع  الجزائرية  للرابطة  العام  االأمين  خليل،  المومن  عبد  ال�صيد  وتعر�س  فيها.  الم�صاركين  على 

.
20

تتدخل لم  التي  ال�صرطة  اأعين  اأمام  عليه  باالعتداء  لتهديد  االإن�صان  حقوق  عن 

واالجتماعية االقت�صادية  الحقوق  عن  المدافعين  قمع  ا�صتمرار 

تعر�س  وا�صتمر  عديدة.  تخويف  اأعمال  اإلى  واالجتماعية  االقت�صادية  الحقوق  عن  المدافعون  تعر�س 

اأغلقت ال�صلطات االإدارية  اإلى الم�صايقات من قبل ال�صلطات. على �صبيل المثال،  النقابيين بالخ�صو�س 

النقابة  تتخذ  وكانت  بابه  و�صمعت  العا�صمة  الجزائر  في  النقابات  دار  مكتب  اأيار/مايو   12 في 

ال�صلطات  قامت  وقد  لها،  مقرا  المكتب  هذا  من  العمومية  االإدارة  لم�صتخدمي  الم�صتقلة  الوطنية 

اإلى مكان اللتقاء �صباب و�صابات جاوؤوا  "االإخلل باالأمن العام" و"تحويل المكتب  بذلك تحت ذريعة 

في  المغاربي  النقابي  المنتدى  انعقاد  ع�صية  اتخذ  قد  االإجراء  هذا  وكان  البلد".  اأرجاء  مختلف  من 

اأخرى، رف�صت  النقابات بعد ذلك. ومن جهة  اأعيد فتح دار  النقابات. وقد  اأيار/مايو في دار  14 و15 

ت�صيكو،  مراد  ال�صيد  �صفر  جواز  تجديد   2010 االأول/اأكتوبر  ت�صرين   24 في  االإدارية  ال�صلطات 

الت�صيير  �صوء  ف�صح  قد  كان  العمومية،  االإدارة  لم�صتخدمي  الم�صتقلة  الوطنية  النقابة  في  ع�صو 

اأمام  ق�صية  وجود  ذريعة  اإلى  م�صتندة  العمومية،  الخدمة  من  القطاع  هذا  في  ال�صائدين  والف�صاد 

 .
21

النقابية بن�صاطاته  مرتبط  كتابي  اإبلغ  ودون  �صفويا  جاء  الذي  الرف�س  هذا  اأن  ويعتقد  العدالة. 

الوطنية  المدر�صة  اأمام  �صباط/فبراير   24 في  ت�صيكو  ال�صيد  ال�صرطة  اأوقفت  ما�صبق،  اإلى  باالإ�صافة 

في  عمال  خم�صة  لم�صاندة  ذهب  حيث  العا�صمة  بالجزائر  القبة  حي  في  العمومية  للأ�صغال  العليا 

اإلى  اأيام احتجاجا على ظروف عملهم. ثم اقتيد  اأربعة  تلك المدر�صة كانوا م�صربين عن الطعام منذ 

 .
22

اإليه اأي تهمة  بعد دون توجيه  �صاعات من  اأن يطلق �صراحه ب�صع  القبة قبل  الدائرة في  اأمن  مقر 

.2011 �صباط/فرباير   19 االإن�صان،  حقوق  عن  للدفاع  اجلزائرية  للرابطة  ال�صحفي  البيان  راجع   20

للدفاع  اجلزائرية  للرابطة  ال�صحفي  البيان  راجع  النقابية.  ن�صاطاته  ب�صبب   2004 االأول/دي�صمرب  كانون   18 منذ  عمله  عن  ت�صيكو  ال�صيد  ف�صل   21

.2010 الثاين/نوفمرب  ت�رشين   28 االإن�صان،  حقوق  عن 
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العام للعمال  العام للفرع المحلي للتحاد  االأمين  ال�صيد يا�صين زايد،  2010، توا�صل تعر�س  في عام 

 
كومبا�س لمجموعة  تابعة  �صركة  وهي   

Eurest Support Services
�صركة  في  الجزائريين 

العاملين  م�صالح  عن  للدفاع  النقابي  الفرع  لذلك  اإن�صائه  ب�صبب  ق�صائية  لم�صايقات   ،
Compass

م�صعود  حا�صي  محكمة  عليه  حكمت   ،2010 االأول/دي�صمبر  كانون   29 يوم  في  ال�صركة.  في 

يورو(   1000 )حوالي  دينار   100.000 قدرها  مالية  وبغرامة  �صنوات  لثلث  النافذ  بال�صجن  غيابيا 

فيه  تحدث  الوطن  �صحيفة  في   2009 حزيران/يونيو   12 في  مقال  ن�صر  اإثر  "القذف"،  بتهمة 

وفي  الجل�صة.  لح�صور  زايد  ال�صيد  ا�صتدعاء  يتم  ولم  الجزائر.  في  النقابية  الحقوق  انتهاك  عن 

المحكمة لكي  االإبلغ بحكم  الح�صول على  زال حرا وينتظر  ما  2011، كان  ني�صان/اأبريل  اأواخر 

ع�صو  العمري،  ريا�س  ال�صيد  تعر�س   ،2011 �صباط/فبراير   22 وفي  الحكم.  ا�صتئناف  من  يتمكن 

لل�صرب  االإن�صان،  حقوق  عن  للدفاع  الجزائرية  الرابطة  في  وع�صو  للبطالين  الوطنية  اللجنة  في 

�صكيكدة  والية  في  العاملة  اليد  مكتب  اأمام  نظم  �صلمي  تجمع  اأثناء  اأوقف  ثم  ال�صرطة  قبل  من 

ال�صرطة  مركز  في  لل�صتم  تعر�س  كما  حقوقهم.  عن  وللدفاع  العمل  عن  العاطلين  بو�صع  للتنديد 

اآذار/  16 في  ال�صلطات  وقامت   .
23

اإليه تهمة  اأي  توجيه  دون  بعد  من  �صاعتين  �صراحه  يطلق  اأن  قبل 

في  البطالين  حقوق  عن  للدفاع  الوطنية  اللجنة  ممثلة  توات،  دليلة  االآن�صة  بتوقيف   2011 مار�س 

اآذار/  14 في  للجنة  لمن�صورات  توزيعها  اإثر  اللجنة  مقر  داخل  الجزائر،  غرب  م�صتغانم،  والية 

باحترام  للمطالبة  العا�صمة  الجزائر  في  اآذار/مار�س   20 في  �صلمي  تجمع  اإلى  تدعوا   2011 مار�س 

اإليها  اأطلق �صراحها ووجه  24 �صاعة  الحجز لمدة  اأن تم و�صعها قيد  العمل. بعد  العاطلين عن  حقوق 

غير  تجمهر  على  "التحري�س  بتهمة   2011 ني�صان/اأبريل   28 في  المحكمة  اأمام  بالح�صور  اأمر 

.
24

اإليها الموجهة  التهمة  من  تبرئتها  تمت  وقد  �صجنا.  ب�صنة  عليه  يعاقب  م�صلح"، 

هاجمت   ،2011 �صباط،فبراير   20 يوم  ففي  ال�صلطات.  قبل  من  للقمع  الطلبة  اأي�صا  تعر�س  كما 

�صلمية  تجمعات  يعقدون  كانوا  جزائرية  وجامعات  مدار�س  عدة  من  طلب  ال�صغب  مكافحة  �صرطة 

ما  الت�صغيل.  اآفاق  وبتو�صيع  الدرا�صة  ظروف  بتح�صين  للمطالبة  العالي  التعليم  وزارة  اأمام  يوميا 

و�صط  تجمعهم  الطلبة  وا�صل  التالي،  اليوم  وفي  الطلبة.  بين  من  م�صابا  ع�صرين  من  اأكثر  خلف 

 .
25

�صخم اأمني  �صياج 

المفقودين عائلت  جمعيات  �صد  متوا�صلة  وم�صايقات  تخويف  اأعمال 

الت�صعينات  في  الجزائر  مزق  الذي  النزاع  خلل  الق�صري  االختفاء  �صحايا  عائلت  جمعيات  زالت  ما 

من  عن�صران  توجه   ،2010 �صباط/فبراير   4 يوم  ففي  ال�صلطات.  قبل  من  تخويف  الأعمال  تتعر�س 

.2011 �صباط/فرباير   24 االإن�صان،  حقوق  عن  للدفاع  اجلزائرية  للرابطة  ال�صحفي  البيان  راجع   22

.2011 �صباط/فرباير   22 االإن�صان،  حقوق  عن  للدفاع  اجلزائرية  للرابطة  ال�صحفي  البيان  راجع   23

االإن�صان. حقوق  عن  للدفاع  اجلزائرية  الرابطة  راجع   24

.2011 �صباط/فرباير   21 االإن�صان،  حقوق  عن  للدفاع  اجلزائرية  الرابطة  بيان  راجع   25
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اإذا  مما  للتاأكد  المفقودين   - اإ�س  اأو  اإ�س  جمعية  مقر  اإلى  جديد  لباب  التابعة  الوطني  الدرك  فرقة 

الدرك  رجال  وعاد  الجزائر.  في  بن�صاطاتها  بالقيام  لها  ي�صمح  ترخي�س  الجمعية  حوزة  في  كان 

ب�صاأن  يو�س  فاطمة  ال�صيدة  الجمعية،  رئي�صة  ال�صتجواب   2010 �صباط/فبراير   9 في  اأخرى  مرة 

وهناك  ر�صمي.  اأمر  لها  يقدم  لم  ما  الدرك  اأ�صئلة  عن  االإجابة  رف�صت  لكنها  الجمعية.  ن�صاطات 

 .
26

قانوني اعتراف  على  بعد  تح�صل  لم  الجمعيات  هذه  من  الكثير 

عائلت  تنظمها  التي  التجمعات  بقمع  و/اأو  بمنع  االأمن  قوات  تقوم  ما  كثيرا  اأخرى،  جهة  ومن 

اأقاربها.  م�صير  يخ�س  فيما  العدالة  في  وحقها  الحقيقة  معرفة  في  بحقها  للمطالبة  المفقودين 

تلبية  العدالة  وزارة  اأمام  التجمع  المفقودين  عائلت  بع�س  حاولت   ،2010 اآذار/مار�س   8 يوم  ففي 

قوات  لكن  المراأة.  لحقوق  العالمي  اليوم  بمنا�صبة  المفقودين   - اإ�س  اأو  اإ�س  جمعية  وجهته  لنداء 

المتظاهرين  بع�س  على  واعتدت  باإفراط  القوة  م�صتخدمة  العائلت  بتفريق  وقامت  تدخلت  االأمن 

لكل  والدرك  ال�صرطة  قوات  من  هائل  عدد  ن�صر   2010 اآب/اأغ�صط�س   4 يوم  �صباح  وفي  بال�صب. 

لترقية  اال�صت�صارية  الوطنية  اللجنة  مقر  حيث  العا�صمة  في  اأبيبا  اأدي�س  �صاحة  اإلى  الموؤدية  المنافذ 

يوم  كل  العادة  جرت  كما  اأمامه  �صلميا  التجمع  من  المفقودين  اأمهات  لمنع  االإن�صان  حقوق  وحماية 

قاربت  لمدة  تجمعهن  مكان  اإلى  الو�صول  االأمهات  تلك  وحاولت   .1998 اآب/اأغ�صط�س   2 منذ  اأربعاء 

 ،2010 اآب/اأغ�صط�س   11 في  اأي  التالي،  االأ�صبوع  وفي  بالقوة.  منعتهن  ال�صرطة  لكن  ال�صاعتين 

المفقودين  اأقارب  من  �صخ�صا  اأربعين  حوالي  لتفريق  مفراطا  ا�صتخداما  العنف  االأمن  قوات  ا�صتخدمت 

يقدم  ولم  االإن�صان.  حقوق  وحماية  لترقية  اال�صت�صارية  الوطنية  اللجنة  مقر  اأمام  للتظاهر  جاوؤوا 

االأمر  اإن  بالقول  مكتفين  التجمع  من  منعهم  على  المفقودين  لعائلت  ر�صمية  حجة  اأي  الم�صوؤولون 

ومن  بال�صرب  المتظاهرين  من  للعديد  التعر�س  تم  فوق".  من  "جاء  الو�صائل  بكل  التجمع  بتفريق 

في  وع�صو  الجزائر  في  المفقودين  عائلت  تحالف  با�صم  الناطقة  دوتور،  ن�صيرة  ال�صيدة  بينهم 

االأمن  لقوات  العنيف  التدخل  ذلك  وب�صبب  التعذيب.  لمناه�صة  العالمية  للمنظمة  العامة  الجمعية 

اإ�س  اأو  اإ�س  جمعية  في  ع�صوان  فرحاتي،  ح�صان  وال�صيد  لكحل  فاطمة  ال�صيدة  من  كل  على  اأغمي 

المتظاهرين،  من  اأربعة  الق�صائية  ال�صرطة  اأوقفت  كما  الم�صت�صفى.  اإلى  نقلهما  وتم  المفقودين   -

ووالد  عاما   82 العمر  من  يبلغ  المفقودين   - اإ�س  اأو  اإ�س  في  ع�صو  حميطو�س،  �صليمان  ال�صيد  بينهم  من 

للدفاع عن حقوق  الجزائرية  الرابطة  ال�صباب ع�صوان في  واثنان من  وال�صيد ميليف  المفقودين  اأحد 

تحاول  التاريخ،  ذلك  ومنذ  اإليهم.  تهمة  اأي  توجيه  دون  بعد  من  �صاعات  �صراحهم  اأطلق  االإن�صان. 

12 عاما للمطالبة  عائلت المفقودين دون جدوى ا�صترجاع ذلك الف�صاء الذي كانت ت�صتخدمه منذ 

تمنعها  التي  االأمن  قوات  لتدخل  مرة  كل  في  تتعر�س  لكنها  العدالة  في  وحقها  الحقيقة  في  بحقها 

اليوم  بمنا�صبة  المفقودين   - اإ�س  اأو  اإ�س  جمعية  وجهت   ،2010 اآب/اأغ�صط�س   30 يوم  وفي  ذلك.  من 

وكان  العا�صمة.  بالجزائر  المركزي  البريد  �صاحة  في  �صخمة  لمظاهرة  دعوة  للمفقودين  العالمي 

اأجل  العمومية جاء من  االإدارة  الم�صتقلة لم�صتخدمي  الوطنية  النقابة  اأوقف هو ممثل عن  اأول �صخ�س 

بال�صعارات ب�صوت عال جدا. وفي  المبرح الأنه كان يهتف  اأن تعر�س لل�صرب  العائلت بعد  م�صاندة 

اأعله. 26 انظر 
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لعدة  ا�صتجوابهم  تم  حيث  كافينياك  �صرطة  مركز  اإلى  اأ�صخا�س  ت�صعة  اقتياد  تم  المطاف  نهاية 

 .
27

اإليهم تهم  اأي  توجيه  دون  عنهم  االإفراج  قبل  �صاعات 

دينية  اأقلية  حقوق  عن  مدافع  �صد  الق�صائية  الم�صايقات  توا�صل 

في  والمنا�صل   
28

االإبا�صية االأقلية  حقوق  عن  المدافع  فخار  الدين  كمال  ال�صيد  تعر�س  توا�صل 

الر�صمي  للعتراف  النداء  اأطلقوا  الذين  واأحد  االإن�صان  حقوق  عن  للدفاع  الجزائرية  الرابطة 

بحقوق  االعتراف  اإلى  الهادفة  ن�صاطاته  ب�صبب  ق�صائية  لم�صايقات  الجزائر  في  االإبا�صي  بالمذهب 

العمدي  والحرق  عامة  اأملك  "بتدمير  زورا  واتهامه  ملحقته  تمت  اأن  وبعد  المزابيين.  المواطنين 

لمدينة  الجنايات  محكمة  اأمام   2011 �صباط/فبراير   10 في  اأخرى  مرة  مثل   
�صرطة"29 ل�صيارة 

اأي   ،2011 االأول/اأكتوبر  اإلى ت�صرين  تاأجيل محاكمته  بعد في ق�صيته. تم  لم تبت  التي  غرداية 

القادمة.  الجنائية  الدورة  افتتاح  حين  اإلى 

ني�صان/اأبريل  اإلى   2010 الثاني/نوفمبر  ت�صرين  من  المر�صد  ن�صرها  التي  العاجلة  التدخلت 

2011

.2010 اآب/اأغ�صط�س   30 – املفقودين،  اإ�س  اأو  اإ�س  27 راجع بيان 

ال�صيعي. واملذهب  ال�صني  املذهب  عن  يختلف  اإ�صلمي  مذهب  االإبا�صية   28

التي هزت مدينة بريان يف والية غرداية. ال�صغب  اأحداث  2009 خلل  الثاين/يناير  االأحداث يف �صهر كانون  29 وقعت هذه 

االأ�صماء
االنتهاك/ 

بعة لمتا ا
التدخل الن�صرمرجع  تاريخ 

المفقودين /  اإ�س -  اأو  اإ�س 

يو�س فاطمة  ال�صيدة 

اأمام  عقبات 

/ التعبير  حرية 

تخويف اأعمال 

 DZA  نداء عاجل
001 /0210/OBS 016

�صباط/فبراير   12

2010

اأمام  عقبات 

التجمع  حرية 

ل�صلمي ا

 DZA  نداء عاجل
002 /0310/OBS 036

اآذار/مار�س 2010  12

فو�صيل  بن  م�صطفى  ال�صادة 

خطيبي  و�صعيد  مدي  وعدالن 

عداد وحكيم 

اأمام  عقبات 

التجمع  حرية 

ل�صلمي ا

 DZA  نداء عاجل
003/ 0510/OBS 055

2010 اأيار/مايو   6

النقابات دار 

اأمام  عقبات 

تكوين  حرية 

ت لجمعيا ا

م�صترك �صحفي  2010بيان  اأيار/مايو   14
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�صماء االأ
االنتهاك/ 

بعة لمتا ا
التدخل الن�صرمرجع  تاريخ 

ودوائر  عرو�س  تن�صيقية 

وزو تيزي  وبلديات 

اأمام  عقبات 

التجمع  حرية 

ل�صلمي ا

 DZA نداء عاجل
004 /0610/OBS 071

حزيران/يونيو   3

2010

مفقودين عائلت 

اأمام  عقبات 

التجمع  حرية 

ل�صلمي ا

 DZA  نداء عاجل
005 /0810/OBS 097

2010 اآب/اأغ�صط�س   6

مفقودين عائلت 

اأمام  عقبات 

التجمع  حرية 

ل�صلمي ا

�صحفي 2010بيان  اآب/اأغ�صط�س   13

واأكرم  �صعيد  كاتب  ال�صادة 

واأيت  �صهام  و�صوي�صة  الكبير 

يا�صين وبوحا  ح�صان  طيب 

تخويف  اأعمال 

اأمام  / عقبات 

التجمع  حرية 

ل�صلمي ا

 DZA نداء عاجل
001 /0211/OBS 017

�صباط/فبراير   11

2011
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مرة  كثيرة  لعقبات  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين  ن�صاطات  تعر�صت   2011-2010 فترة  في 

الحكومية  غير  المنظمات  ت�صجيل  رف�س  في  االجتماعية  ال�صوؤون  وزير  ا�صتمر  حين  وفي  اأخرى. 

�صد  الموجهة  القمعية  للإجراءات  االأ�صا�صية  الركيزة  الوطني  واالأمن  اال�صتخبارات  اأجهزة  ظلت 

بموجب  ق�صائية  لملحقات  المدافعون  تعر�س  كما  التع�صفي.  واالحتجاز  كاالعتقاالت  المدافعين 

وفي  �صجنا.  �صنوات  بعدة  عليهم  حكمت  ا�صتثنائية  محاكم  اأمام  للحريات  كابتة  مبهمة  اإجراءات 

اأو  توقيف  تم   2011 اآذار/مار�س  في  انطلقت  التي  ال�صلمية  االحتجاجات  على  ال�صلطات  رد  خ�صم 

اأقدمت  واإن  االحتجاجية،  الحركة  لتلك  �صديدة  قمع  حملة  اإطار  في  المدافعين  من  العديد  ملحقة 

منهم. الكثير  عن  االإفراج  على  ال�صلطات 

ال�صيا�صي ال�صياق 

للتظاهر  نداء  اإثر  �صوريا  في  �صلمية  احتجاجية  حركة  انطلقت   2011 اآذار/مار�س  �صهر  في 

ح�صدت  وقد  وتويتر.  فاي�صبوك  مثل  االجتماعي  التوا�صل  �صبكات  عبر  المدني  المجتمع  اأطلقه 

مدن  عدة  في  االأ�صخا�س  من  االآالف  ع�صرات  وتون�س  م�صر  ثورتي  من  ا�صتلهمت  التي  الحركة  هذه 

حالة  واإنهاء  ال�صيا�صيين  المعتقلين  عن  واالإفراج  االأ�صا�صية  الحريات  باحترام  للمطالبة  �صورية 

بعنف  االحتجاجية  الحركة  هذه  على  ال�صلطات  ردت  وقد   .1963 عام  منذ  ال�صارية  الطوارئ 

�صقوط  خلف  ما  العزل،  ال�صكان  على  الحي  الر�صا�س  االأمن  قوات  اأطلقت  حيث  البداية،  منذ  �صديد 

اأكثر  اعتقال  تم  ذلك،  اإلى  وباالإ�صافة   .2011
1

اآيار/مايو  اأواخر  في  قتيل  �صخ�س   1200 حوالي 

�صيا�صيون  ون�صطاء  ومحامون  �صحافيون  بينهم  ومن   2011 اأيار/مايو  اأواخر  في  �صخ�س   11000 من 

ومن  لها،  م�صاندتهم  اأو  المظاهرات  في  م�صاركتهم  خلفية  على  االإن�صان،  حقوق  عن  ومدافعون 

.  
2

تعذيب الأعمال  منهم  العديد  تعر�س  قد  يكون  اأن  المحتمل 

واأمام ت�صاعدالحركة االحتجاجية اأعلن الرئي�س ب�صار االأ�صد عن بع�س التنازالت في عدة منا�صبات، 

اأعلنت   ،2011 اآذار/مار�س   19 يوم  ففي  اأبدا.  تخف  لم  المتظاهرين  �صد  الممار�س  القمع  حدة  لكن 

الحرية  من  مزيد  منح  وعن  �صيا�صيين  معتقلين  �صراح  اإطلق  عن  �صانا  الر�صمية  االأنباء  وكالة 

حل  االأ�صد  الرئي�س  قرر  المظاهرات  حجم  تزايد  واإثر  �صيا�صية.  اأحزاب  وت�صجيل  االإعلم  لو�صائل 

مر�صد حماية المدافعين عن حقوق االإن�صان

التقرير ال�صنوي لعام 2011

�صــوريا

للدفاع  الكردية  واملنظمة  االإن�صان  وحقوق  الدميقراطية  احلريات  عن  الدفاع  للجان  امل�صرتك  البيان  راجع  القتلى.  عدد  عن  ر�صمية  اأرقام  اأي  تتوفر  ال   1

الوطنية  واملنظمة  �صوريا  يف  االإن�صان  حلقوق  الكردية  واللجنة  �صوريا  يف  االإن�صان  حلقوق  العربية  واملنظمة  �صوريا  يف  العامة  واحلريات  االإن�صان  حقوق  عن 

ال�صلطات  اأقدمت  وقد   .2011 اأيار/مايو   27 �صوريا،  يف  االإن�صان  حقوق  عن  الدفاع  ومنظمة  االإن�صان  حلقوق  ال�صوري  واملر�صد  �صوريا  يف  االإن�صان  حلقوق 

وبانيا�س.  كدرعا  املدن  بع�س  يف  االحتجاجية  احلركة  لقمع  والدبابات  الثقيلة  املدفعية  ا�صتخدام  على 

االإن�صان. حقوق  لدرا�صات  دم�صق  مركز  راجع   2
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رقم  المر�صوم  اأ�صدر  الرئي�س  اأن  للأنباء  �صانا  وكالة  اأعلنت  ني�صان/اأبريل،   21 يوم  وفي  الحكومة. 

الدولة  الأمن  العليا  المحكمة  باإلغاء  الخا�س   53 رقم  والمر�صوم  الطوارئ  حالة  برفع  الخا�س   161

ال�صوريين  اأن  غير  ال�صلمي.  التجمع  في  بالحق  يعترف  قانون  باعتماد  الخا�س   54 رقم  والمر�صوم 

القتلى. من  مزيدا  مخلفا  المظاهرات  قمع  توا�صل  حين  في  كافية  غير  الخطوات  هذه  اعتبروا 

في  المتحدة  للأمم  التابع  االإن�صان  حقوق  مجل�س  اعتمد   ،2011 ني�صان/اأبريل   29 يوم  وفي 

وكلف  ال�صلمية  االحتجاجية  الحركة  قمع  يدين  قرارا  �صوريا  في  االأزمة  ب�صاأن  ا�صتثنائية  دورة 

ارتكبت  التي  الج�صيمة  االنتهاكات  في  م�صتقل  تحقيق  باإجراء  االإن�صان  لحقوق  العليا  المفو�صية 

لكن  �صوريا  في  الو�صع  لمناق�صة  اجتماعات  عدة  االأمن  مجل�س  عقد  كما   .
3

االأحداث تلك  خلل 

قرار. اأي  اعتماد  اإلى  ني�صان/اأبريل،  اأواخر  يتو�صلوا،  لم  اأع�صاءه 

حالة  قانون  ا�صتخدام  في  ال�صورية  ال�صلطات  ا�صتمرت   ،2011-2010 فترة  وفي  اأخرى،  جهة  ومن 

الطوارئ والقانون الجنائي لمنع كل اأ�صكال المعار�صة م�صتهدفة بوجه خا�س المعار�صين ال�صيا�صيين 

بانتقاد  قام  من  كل  اعتقال  تم  فقد  االأكراد.  والمنا�صلين  والمدونين  االإن�صان  حقوق  عن  والمدافعين 

في  عليهم  وحكم  طويلة  لفترات  واحتجزوا  تع�صفية  ب�صفة  وذلك  اإ�صلحات  اإلى  دعا  اأو  الحكومة 

محاكمات غير عادلة من قبل المحكمة العليا الأمن الدولة اأو المحاكم الع�صكرية اأو الجنائية. وعلوة 

على ذلك، ال يزال النظام ال�صوري يحظر كل االأحزاب ال�صيا�صية ماعدا حزب البعث الحاكم. 

القمع  �صدة  �صاعفت  التعبير  حرية  على  �صارمة  قيود  فر�س  ال�صورية  ال�صلطات  وا�صلت  وبينما 

 .2011 اآذار/مار�س  في  االحتجاجية  الحركة  بداية  منذ  ال�صحافيين  �صد  الرقابية  واالإجراءات 

من  ال�صرطة  قبل  من  الممار�س  والقمع  المظاهرات  على  اإعلمي  تعتيم  فر�س  اإلى  ال�صلطات  و�صعت 

فيهم  بما  ال�صحافيين  توقيف  خلل  من  اأو  التجمع  اأماكن  اإلى  الو�صول  من  ال�صحافيين  منع  خلل 

االأجانب.  ال�صحافيون 

المتحدة  االأمم  لجنة  اأدانت  وقد  المعاملة.  و�صوء  التعذيب  ممار�صة  في  االأمن  قوات  ا�صتمرت  واأخيرا، 

المنهجي  اال�صتخدام   2010 اأيار/مايو   14 بتاريخ  الختامية  ملحظاتها  في  التعذيب  لمناه�صة 

ان�صغالها  اللجنة عن   كما عبرت 
4

الدولة في مراكز االعتقال اأعوان  المعاملة من قبل  للتعذيب و�صوء 

تتعر�س  زالت  ما  والتي  ال�صورية  الجن�صية  من  المحرومة  �صوريا  في  الكردية  االأقلية  و�صع  ب�صاأن 

 
5

العن�صري. للتمييز 

 ،1/A/HRC/RES/S-16 املتحدة   االأمم  وثيقة  ال�صورية،  العربية  اجلمهورية  يف  االإن�صان  حقوق  و�صع  ب�صاأن  االإن�صان  حقوق  جمل�س  قرار  راجع   3

.2011 ني�صان/اأبريل   29

يف  حتقيق  فتح  اإىل  ال�صورية  ال�صلطات  دعت  الق�رشي  االختفاء  وحاالت  ال�صيئة  االحتجاز  بظروف  التعذيب  ملناه�صة  املتحدة  االأمم  جلنة  ان�صغال  بحكم   4

على  كامل  تعتيما  ال�صورية  ال�صلطات  فر�صت  اإذ  �صجينا.   17 اأثناءه  قتل  والذي  الع�صكري  �صيدنايا  �صجن  يف   2008 متوز/يوليو  يف  اندلع  الذي  التمرد 

لل�صحايا. قائمة  اإعداد  رف�صها  خلل  من  �صيما  ال  احلادثة  تلك 

CAT/C/SYR/ املتحدة  االأمم  وثيقة  ال�صورية،  العربية  اجلمهورية  التعذيب،  مكافحة  للجنة  اخلتامية  امللحظات  التعذيب،  مناه�صة  جلنة  راجع   5

اأيار/مايو 2010.  25 ،CO/1
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االإن�صان حقوق  انتهاكات  يف�صحون  الذين  المحامين  �صد  الم�صايقات  توا�صل 

والمنددين  ال�صيا�صيين  المعتقلين  عن  المدافعين  المحامين  تعر�س  توا�صل   ،2011-2010 في 

في  بدم�صق  الع�صكرية  الجنايات  محكمة  حكمت  فقد  ال�صديد.  للقمع  االإن�صان  حقوق  بانتهاكات 

حقوق  عن  للدفاع  ال�صورية  المنظمة  ورئي�س  محام  الح�صني،  مهند  ال�صيد  على  حزيران/يونيو   23

 ،2010 لعام  االإن�صان  حقوق  عن  للمدافعين  اإينال�س  مارتان  جائزة  على  "�صوا�صية" والحائز  االإن�صان 

نف�صية  وهن  �صاأنها  من  كاذبة  اأنباء  القومي" و"ن�صر  ال�صعور  "اإ�صعاف  بتهمة  �صنوات  لثلث  بال�صجن 

الذي  اال�صتئناف  طلب  رف�س  تم  الجنائي.  القانون  من  و287  و286   285 المواد  بموجب  االأمة" 

على   2009 تموز/يوليو  �صهر  في  الح�صني  ال�صيد  اأوقف   .2010 اأيلول/�صبتمبر   27 في  قدمه 

المحكمة  اأمام  �صيا�صيون  معتقلون  لها  خ�صع  التي  العادلة  غير  للمحاكمات  واإدانته  متابعته  خلفية 

الح�صني  ال�صيد  على  االعتداء  تم   ،2010 االأول/اأكتوبر  ت�صرين   28 يوم  في  الدولة.  الأمن  العليا 

ما  ورغم  الوطن.  بخيانة  واتهمه  �صتمه  اآخر  �صجين  قبل  من  زنزانته  في  المبرح  لل�صرب  وتعر�س 

زنزانة  في  عليه  اعتدى  الذي  وال�صجين  الح�صني  ال�صيد  على  االإبقاء  ال�صجن  �صلطات  قررت  حدث 

ال�صيد  على  بدم�صق  الع�صكرية  الجنايات  محكمة  حكمت   ،2010 تموز/يوليو   4 وفي   .
6

واحدة

�صنوات  لثلث  بال�صجن  �صوريا،  في  االإن�صان  حقوق  لجمعية  ال�صابق  والرئي�س  محام  المالح،  هيثم 

في  به  تقدم  الذي  اال�صتئناف  طلب  ورف�س  االأمة".  نف�صية  وهن  �صاأنها  من  كاذبة  اأنباء  "ن�صر  بتهمة 

 80 العمر  من  البالغ  المالح  ال�صيد  على  القب�س  األقي  قد  وكان   .2010 االأول/اأكتوبر  ت�صرين   19

والف�صاد  االإن�صان  حقوق  و�صع  علنية  ب�صورة  انتقاده  اإثر   2009 االأول/اأكتوبر  ت�صرين  في  �صنة 

في  الع�صكري  القا�صي  اأمام  مثل   ،2010 �صباط/فبراير   22 وفي  �صوريا.  في  الدولة  جهاز  داخل 

عن  التخلي  تم  حكومية".  هيئة  و"قذف  بالرئي�س"  "الم�صا�س  تهمتي  اإليه  وجهت  اأن  بعد  دم�صق 

رئا�صي  عفو  �صدور  بعد  الجل�صة  انعقاد  غداة  اآخر  �صجين  عليهما  �صهد  اللتان  الجديدتين  التهمتين 

من  عدرا  �صجن  في  اعتقاله  اأثناء  المالح  ال�صيد  منع  �صغيرة.  جنح  في  المدانين  المعتقلين  عن 

اآذار/مار�س   8 اأطلق �صراحه في  اأنه يعاني من م�صاكل �صحية خطيرة.و  اأدويته رغم  الح�صول على 

ال�صبعين. عمرهم  تجاوز  الذين  المعتقلون  �صملهم  من  �صمن  من  كان  رئا�صي  عفو  بموجب   2011

االإن�صان حقوق  مدافعي  من  للعديد  التع�صفي  االحتجاز  توا�صل 

في  ال�صلمي  ن�صالهم  ب�صبب  معتقلين  المدافعين  من  العديد  ظل   ،2011 ني�صان/اأبريل  اأواخر  في 

في  اال�صتئناف  محكمة  رف�صت   ،2011 اآذار/مار�س   11 وفي  االإن�صان.  حقوق  عن  الدفاع  �صبيل 

دم�صق  اإعلن  وراء  كانوا  الذين  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين  بع�س  به  تقدم  الذي  الطلب  دم�صق 

الذين  المعتقلين  عن  العفو  على  تن�س  التي  الجنائي  القانون  من   172 المادة  تطبيق  من  لل�صتفادة 

ق�صوا ثلثة اأرباع مدة عقوبتهم. وهكذا، ظل كل من ال�صادة اأكرم البني وفائز �صارة وجبر ال�صوفي 

لكل  عام  عفو  على  ين�س  والذي   2011 اأيار/مايو  خ30  املوؤرخ   61 رقم  املر�صوم  مبوجب   2011 حزيران/يونيو   2 يف  احل�صني  مهند  ال�صيد  عن  اأفرج   6

.2011 اأيار/مايو   31 قبل  املرتكبة  اجلرائم 
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اهلل  العبد  �صالح  وعلي  ال�صيف  وريا�س  العيتي  تي�صير  ويا�صر  الطعمة  واأحمد  دروي�س  حجي  ومحمد 

وكان   .
7

عقوبتهم مدة  نهاية  حتى  عدرا  �صجن  في  معتقلين  الحوراني  فداء  وال�صيدة  دان  اأبو  وطلل 

"ن�صر  بتهمة  ون�صف  �صنتين  لمدة  بال�صجن   2008 االأول/اأكتوبر  ت�صرين   29 في  عليهم  حكم  قد 

العبد اهلل،  ال�صيد علي �صالح  با�صتثناء  اأفرج عنهم جميعا،  االأمة".  �صاأنها وهن نف�صية  اأنباء كاذبة من 

المفرو�س  الذي كان من  اهلل  العبد  ال�صيد علي  اأما   .2010 بين �صهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو 

الع�صكرية  المحكمة  اأمام  ذاته  اليوم  في  مثل  فقد   2010 حزيران/يونيو   17 في  عنه  يفرج  اأن 

ب�صاأن  معتقله  من  ال�صحافة  اإلى  بالتحدث  ال�صورية  ال�صلطات  اتهمته  اإذ  جديدة.  تهم  اإليه  ووجهت 

الع�صكرية  الجنايات  محكمة  عليه  حكمت   ،2011 اآذار/مار�س   13 وفي  االإيرانية.  االنتخابات 

القومي"  ال�صعور  اإ�صعاف  �صاأنها  من  كاذبة  اأنباء  "ن�صر  بتهمتي  �صنوات  ثلث  بال�صجن  دم�صق  في 

ني�صان/ �صهر  في  الجنائي(.  القانون  من   278 )المادة  اأجنبية"  دولة  مع  �صوريا  علقات  و"تعكير 

من  لكل  بالن�صبة  كذلك  الحال  وكان  عدرا.  �صجن  في  زال  ما  اهلل  العبد  ال�صيد  كان   ،2011 اأبريل 

وال�صيد  االإن�صان،  حقوق  عن  للدفاع  ال�صورية  الجمعية  في  موؤ�ص�س  وع�صو  محام  البني،  اأنور  ال�صيد 

الحريات  عن  الدفاع  اأجل  من  اللجان  في  ع�صو  اللبواني،  كمال  وال�صيد  كاتب،  �صالح،  حبيب 

 .
8

2011 في �صجن عدرا ني�صان/اأبريل  اأواخر  معتقلين في  االإن�صان، فقد ظلوا  الديمقراطية وحقوق 

في  االإن�صان  لحقوق  العربية  المنظمة  موؤ�ص�س  وهو  ر�صتناوي،  نزار  عائلة  فاإن  ذلك،  اإلى  وباالإ�صافة 

والمعتقل  �صوريا  في  االإن�صان  حقوق  وعن  الديمقراطية  الحريات  عن  الدفاع  لجان  في  وع�صو  �صوريا 

وكان   2008 حزيران/يونيو  منذ  عنه  معلومات  اأي  على  تح�صل  لم  الع�صكري،  �صيدنايا  �صجن  في 

.2009 ني�صان/اأبريل  في  عنه  يفرج  اأن  المفرو�س  من 

الكردية االأقلية  حقوق  عن  المدافعين  م�صايقة  ا�صتمرار 

الكردية  االأقلية  منه  تعاني  الذي  بالتمييز  ينددون  الذين  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعون  ا�صتمر 

 ،2010 اآذار/مار�س   2 ففي  الق�صائية.  والم�صايقات  التع�صفي  للحتجاز  التعر�س  في  �صوريا  في 

اأجل  من  المنظمة  في  ع�صوان  عبده،  ن�صيرة  وال�صيدة  الرحمن  عبد  الحفيظ  عبد  ال�صيد  توقيف  تم 

الدفاع عن حقوق االإن�صان في �صوريا والتي تدافع عن حقوق االأقلية الكردية، في منزل ال�صيد عبد 

الع�صكرية  اال�صتخبارات  من  عنا�صر  قبل  من  ا�صتجوابهما  تم  اعتقالهما  واأثناء  حلب.  في  الرحمن 

ال�صيد  حا�صوب  م�صادرة  تمت  �صورية.  في  االإن�صان  حقوق  عن  الدفاع  منظمة  في  ن�صاطاتهما  ب�صاأن 

اأفرج  �صورية.  في  االإن�صان  حقوق  عن  الدفاع  منظمة  قبل  من  اأعدت  التي  والتقارير  الرحمن  عبد 

الرحمن  عبد  ال�صيد  ا�صتفاد  اأن  بعد  اإليها.  تهمة  اأي  توجيه  دون  اآذار/مار�س   6 في  عبده  ال�صيدة  عن 

حلب  في  الثالثة  الع�صكرية  المحكمة  عليه  حكمت  اأيلول/�صبتمبر   1 في  الم�صروط  االإفراج  من 

من   288 �صرية" )المادة  "منظمة  اإلى  االنتماء  بتهمة  �صنة  بال�صجن   2010 اأيلول/�صبتمبر   29 في 

نظام  واإقامة  �صيا�صية  اإ�صلحات  اأجل  من  ينا�صل  وا�صع  معار�س  حتالف  وهو  الدميقراطي،  الوطني  للتغيري  دم�صق  الإعلن  الوطني  املجل�س  يف  كانوا   7

قوات  قامت  وطني  جمل�س  اإن�صاء  على  باالتفاق  انتهى  اجتماعا  دم�صق  اإعلن  حتالف  نظم  اأن  بعد   ،2007 االأول/دي�صمرب  كاونون   9 يف  �صوريا.  يف  دميقراطي 

املنا�صلني.  من  العديد  باعتقال  االأمن 

.2011 اأيار/مايو   10 ال�صيد حبيب �صالح يف  اأن ق�صى مدة عقوبته وعن  2011 بعد  اأيار/مايو   23 البني يف  اأنور  ال�صيد  اأفرج عن   8
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 2010 اأواخر  االختباء غادر �صوريا في  اإلى  الرحمن  ال�صيد عبد  ا�صطر  اأن  . وبعد 
9

الجنائي( القانون 

الع�صكرية  الجنائية  المحكمة  حكمت  اأخرى،  جهة  ومن  اأخرى.  مرة  ال�صجن  اإلى  يعود  ال  لكي 

ومنا�صل  محام  اإ�صماعيل،  م�صطفى  ال�صيد  على   ،2010 الثاني/نوفمبر  ت�صرين   7 في  حلب،  في 

بتهمتي  نافذة  ون�صف  �صنتين  اإلى  العقوبة  مدة  تقلي�س  يتم  اأن  قبل  �صنوات  ل�صبع  بال�صجن  كردي، 

القانون  من   267 )المادة  اأجنبية"  دولة  اإلى  ل�صمه  ال�صوري  التراب  من  جزء  "ف�صل  محاولة 

اإ�صماعيل  ال�صيد  على  القب�س  األقي  قد  وكان  اأجنبية".  دولة  مع  �صوريا  علقات  و"تعكير  الجنائي( 

الذي  بالتمييز  تندد  االإنترنت  على  مقاالت  لعدة  ن�صره  اإثر   2009 االأول/دي�صمبر  كانون   12 في 

اإ�صماعيل ما زال قابعا  ال�صيد  2011، كان  اأواخر ني�صان/اأبريل  يعاني منه االأكراد في �صوريا. وفي 

نقابة  بداأت   ،2010 االأول/دي�صمبر  كانون  وفي  واأخيرا،   .
10

حلب من  بالقرب  الم�صلمية  �صجن  في 

ورئي�س  محام  م�صطفى،  رديف  ال�صيد  حق  في  تاأديبية  اإجراءات  اتخاذ  في  ال�صوريين  المحامين 

تراأ�س  عندما  المهنة  قوانين  احترامه  بعدم  اتهم  �صوريا،  في  االإن�صان  لحقوق  الكردية  اللجنة 

"كاذبة" و"ت�صر  لمقاالت  ال�صورية" ون�صره  الحكومة  �صد  "الأعمال  محظورة" وباإعداده  "منظمة 
ني�صان/  3 وفي  نهائيا.  مهنته  ممار�صة  من  بالمنع  مهددا  م�صطفى  ال�صيد  وكان  الوطنية".  بالوحدة 

ب�صبب ن�صاطاته في مجال  اإنذارا  اإليه  ال�صيد م�صطفى ووجهت  المحامين  نقابة  براأت   ،2011 اأبريل 

االإن�صان.  حقوق  عن  الدفاع 

التنقل حرية  انتهاك  ا�صتمرار 

مغادرة  من  الحظر  طائلة  تحت  االإن�صان  حقوق  عن  مدافع  مائة  حوالي  ظل   ،2011-2010 في 

كان  المثال،  �صبيل  على  االإن�صان.  حقوق  عن  الدفاع  مجال  في  ن�صاطاتهم  ب�صبب  الوطني  التراب 

�صوريا  في  االإن�صان  وحقوق  الديمقراطية  الحريات  عن  الدفاع  لجان  رئي�س  �صعود،  دانيال  ال�صيد 

العديد  الم�صاركة في  من  منعه  ما  2010 و2011  بين  الوطني  التراب  مغادرة  تحت طائلة حظر من 

اإلى  التوجه  من  ني�صان/اأبريل  في  منع  اإذ  اإليها.  مدعوا  كان  االإن�صان  بحقوق  المتعلقة  اللقاءات  من 

االإن�صان  لحقوق  الدولية  للفدرالية  والثلثين  ال�صابع  الموؤتمر  في  للم�صاركة  اأرمينيا  في  اإيريفان 

في  للم�صاركة  �صوريا  مغادرة  من   2011 اآذار/مار�س  في  منع  كما  منظمته.  اإليها  تنتمي  التي 

كما  اإليها.  ينتمي  التي  االإن�صان  لحقوق  المتو�صطية  االأوروبية  لل�صبكة  التنفيذية  للجنة  اجتماع 

ح�صور  من  اللجان  في  االأمناء  مجل�س  في  ع�صو  بيا�صي،  الدين  علء  ال�صيد  ال�صورية  ال�صلطات  منعت 

اللجوء  في  والحق  الهجرة  ب�صاأن  االإن�صان  لحقوق  المتو�صطية  االأوروبية  ال�صبكة  لقاءات  من  العديد 

2010 وفي  اأيلول/�صبتمبر  2010 وفي المغرب في  كانت قد نظمت في تركيا في ني�صان/اأبريل 

اأي�صا  وهي  محمود،  �صيد  ملك  ال�صيدة  كذلك  منعت  كما   .2011 الثاني/يناير  كانون  في  فرن�صا 

 2010 الثاني/نوفمبر  وت�صرين  ني�صان/اأبريل  في  التوجه  من  اللجان،  في  االأمناء  مجل�س  في  ع�صو 

التي تعترب غري �رشعية  املنظمات  اأع�صاء  االإن�صان يتم ملحقة  املدافعة عن حقوق  املنظمات غري احلكومية  ال�صلطات على رف�س ت�صجيل  اإ�رشار  اإذ بحكم   9

اجلنائي. القانون  من   288 املادة  مبوجب  جنائيا 

.2011 اأيار/مايو   30 املوؤرخ   61 املر�صوم رقم  2011 مبوجب  2 حزيران/يونيو  اإ�صماعيل يف  ال�صيد م�صطفى  اأفرج عن   10



59

التقرير ال�صنوي لعام 2011

في  ع�صو  اأي�صا  وهو  اآيو،  ح�صن  ال�صيد  اأما  المراأة.  حقوق  حول  موؤتمرات  في  للم�صاركة  تركيا  اإلى 

بالنوع  المعنية  العمل  مجموعة  اجتماعات  في  للم�صاركة  البلد  مغادرة  من  منع  فقد  ذاتها،  اللجان 

21 �صباط/ اأخرى، وفي  باإ�صبانيا. ومن جهة  8 و9 ني�صان/اأبريل في مدريد  بين  االجتماعي نظمت 

اللبناني  للمركز  العام  االأمين  االأ�صمر،  وديع  ال�صيد  ال�صورية  ال�صلطات  منعت   ،2010 فبراير 

من  االإن�صان،  لحقوق  المتو�صطية  االأوروبية  لل�صبكة  التنفيذية  اللجنة  في  وع�صو  االإن�صان  لحقوق 

وكان  فيهم".  المرغوب  غير  "االأ�صخا�س  قائمة  على  موجود  ا�صمه  اأن  بحجة  �صوريا  اإلى  الدخول 

لبنانيون  لها  تعر�س  التي  الق�صرية  االختفاءات  ق�صية  على  عدة  ل�صنوات  عمل  قد  االأ�صمر  ال�صيد 

ال�صورية. ال�صجون  في 

االإن�صان حقوق  عن  المدافعين  �صد  انتقامية  واأعمال  ال�صلمية  التجمعات  قمع 

االإن�صان  حقوق  انتهاكات  وثقوا  اأو  ف�صحوا  اأنهم  في  الم�صتبه  المنا�صلين  بعنف  ال�صلطات  قمعت 

ففي   .2011 اآذار/مار�س  في  بداأت  التي  االحتجاجية  الحركة  قمع  اأثناء  االأمن  قوات  ارتكبتها  التي 

االإعلم  لو�صائل  ال�صوري  المركز  مدير  دروي�س،  مازن  ال�صيد  ا�صتدعاء  تم   ،2011 اآذار/مار�س   23

 24 من  الأكثر  محتجزا  بقي  حيث  بدم�صق  المي�صات  في  ال�صيا�صي  االأمن  مقر  اإلى  التعبير  وحرية 

2011، تعر�س ال�صيد  1 ني�صان/اأبريل  اإليه. وفي  اأي تهمة  اأن يطلق �صراحه دون توجيه  �صاعة قبل 

االإن�صان  الديمقراطية وحقوق  الحريات  الدفاع عن  اأمناء لجان  الكريم �صعون، ع�صو في مجل�س  عبد 

كان  بينما  االأمن  قوات  من  عنا�صر  قبل  من  تع�صفا  اعتقل  ثم  والع�صي  بالهراوات  لل�صرب  �صوريا،   في 

توجيه  دون  ني�صان/اأبريل   3 في  �صراحه  اأطلق  ال�صلمية.  مدينة  و�صط  في  �صلمية  مظاهرة  يراقب 

مخابرات  قبل  من  �صعود  دانيال  ال�صيد  كذلك  اعتقل   ،2011 ني�صان/اأبريل   24 في  اإليه.  تهمة  اأي 

اإلى  العينين  ومع�صوب  ومكبل  النوم  بلبا�س  اقتياده  وتم  بانيا�س-طرطو�س  مدينة  في  الجوية  القوى 

�صهدتها  التي  ال�صلمية  المظاهرات  في  دوره  ب�صاأن  �صاعة   36 تجاوزت  لمدة  ا�صتجوب  حيث  دم�صق 

االأتا�صي  را�صم  ال�صيد  اعتقال  تم  كما   .
11

اإليه تهمة  اأي  توجيه  دون  عنه  يفرج  اأن  قبل  مدن  عدة 

في  االإن�صان  حقوق  عن  للدفاع  العربية  المنظمة  اإدارة  مجل�س  وع�صو  ال�صابق  الرئي�س  �صليمان، 

الثورة" و"التخريب"  على  "التحري�س  تهمتي  اإليه  ووجهت   ،2011 ني�صان/اأبريل   27 في  �صورية 

اأ�صلحة.  وبتهريب  االحتجاجية  الحركة  بتمويل  التعذيب  تحت  المتظاهرين  اأحد  اتهمه  اأن  بعد 

المحامي  مثل  االأ�صخا�س  من  العديد  ا�صطر  محتجزا.  مازال  كان   ،2011 ني�صان/اأبريل  اأواخر  وفي 

ل�صوء  والخ�صوع  التع�صفي  االعتقال  لتجنب  االختباء  اإلى  زيتوني  رازان  والمحامي  المالح  هيثم 

في  االإن�صان  حقوق  لدرا�صات  دم�صق  مركز  كذلك  ا�صتهدف  كما  تعذيب.  الأعمال  اأو  المعاملة 

من  مقرب  اأعمال  لرجل  ملك  وهي  الدنيا،  ال�صورية  الخا�صة  القناة  قبل  من  ت�صهير  لحملة   2011

قناة  بثت   ،2011 ني�صان/اأبريل  ففي  االحتجاجية.  الحركة  لقمع  ف�صحه  على  انتقاما  الرئي�س، 

حقوق  لدرا�صات  دم�صق  مركز  �صيما  وال  المنفى  في  ومعار�صين  منظمات  يتهم  برنامجا  الدنيا 

ذاتها  الفترة  في  تلقى  وقد  االإ�صرائيلي.  اال�صتخبارات  جهاز  المو�صاد،  من  اأموال  بتلقي  االإن�صان 

�صوريا. االإن�صان يف  الدميقراطية وحقوق  احلريات  الدفاع عن  11 راجع جلان 
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عبر  �صيما  وال  ر�صائل،  عدة  المتحدة  الواليات  في  يقطن  الذي  زيادة،  ر�صوان  ال�صيد  المركز،  رئي�س 

�صحيفة  اتهمت   ،2011 ني�صان/اأبريل   19 وفي  وعائلته.  هو  بالقتل  تهدده  االإلكترونية،  الو�صائل 

مرا�صليها  ل�صان  على   2011 ني�صان/اأبريل   19 بتاريخ  ال�صادر   12606 عددها  في  الكويتية  االأنباء 

ال�صيد  بينهم  من  ال�صوريين  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين  من  العديد  التركيفي  وجهاد  العبود  هدى 

م�صلحة  مجموعات  مع  بالتعامل  �صوريا،  في  االإن�صان  لحقوق  الوطنية  المنظمة  رئي�س  قربي،  عمار 

.
12

مدنيين قتلت  �صورية 

معتقلي  اأقارب  بينهم  من  �صخ�س  مائة  حوالي  نظم   ،2011 اآذار/مار�س   16 وفي  اأخرى،  جهة  ومن 

�صوريا.  في  الراأي  معتقلي  جميع  عن  باالإفراج  للمطالبة  الداخلية  وزارة  اأمام  �صلميا  تجمعا  راأي 

االأ�صخا�س  ع�صرات  اعتقلت  التي  االأمن  قوات  قبل  من  بالقوة  التجمع  في  الم�صاركين  تفريق  تم 

للحوار  االأتا�صي  منتدى  رئي�صة  االأتا�صي،  �صهير  وال�صيدة  �صيخو  كمال  ال�صيد  المدون  بينهم  من 

الكردية  اللجنة  في  ع�صو  اأو�صي،  �صالح  فهيمة  وال�صيدة  خوري  �صيرين  وال�صيدة  الديمقراطي، 

دون  مالية  بكفالة  المعتقلين  هوؤالء  جميع  عن  االإفراج  تم  دروي�س.  مازن  وال�صيد  االإن�صان  لحقوق 

ني�صان/ اأواخر  في  معتقل  زال  ما  كان  الذي  �صيخو  كمال  ال�صيد  با�صتثناء  اإليهم  تهمة  اأية  توجيه 

.
13

2011 في �صجن عدرا اأبريل 

ني�صان/اأبريل  اإلى   2010 الثاني/نوفمبر  ت�صرين  من  المر�صد  ن�صرها  التي  العاجلة  التدخلت 

2011

ال�صابق. امل�صدر  راجع   12

حزيران/يونيو   23 يف  �صيخو  ال�صيد  اعتقل  اأخرى،  جهة  ومن  اإليه.  تهمة  اأي  توجيه  دون   2011 اأيار/مايو   20 يف  بكفالة  �صيخو  ال�صيد  عن  اأفرج   13

 13 يف  موؤقتة  ب�صورة  عنه  اأفرج  ثم  القومي"،  ال�صعور  اإ�صعاف  �صاأنها  من  كاذبة  اأنباء  "ترويج  بـ  اتهم  اأن  بعد  اللبنانية  ال�صورية  احلدود  على   2010

.2011 اآذار/مار�س 

�صماء االأ
االنتهاك/ 

بعة لمتا ا
التدخل الن�صرمرجع  تاريخ 

الح�صني مهند  ال�صيد 
ت  يقا م�صا

ئية ق�صا

 SYR  نداء عاجل
001 /0210/OBS 022

�صباط/فبراير   19

2010

ت  يقا م�صا

 / ق�صائية 

تع�صفي احتجاز 

 SYR نداء عاجل
002 /1009/OBS 149.1

�صباط/فبراير   24

2010

م�صترك �صحفي  اآذار/مار�س 2010بيان   17

م�صتركاإدانة �صحفي  بيان 
حزيران/يونيو   23

2010
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�صماء االأ
االنتهاك/ 

بعة لمتا ا
التدخل الن�صرمرجع  تاريخ 

م�صترك �صحفي  2010بيان  تموز/يوليو   5

من�صور  / �صحفي  بيان 
االأول/ 14 ت�صرين 

2010 اأكتوبر 

�صحفياعتداء بيان 
الثاني/ ت�صرين   2

2010 نوفمبر 

المالح هيثم  ال�صيد 

ت  يقا م�صا

 / ق�صائية 

تع�صفي احتجاز 

 SYR نداء عاجل
001 /0210/OBS 022

�صباط/فبراير   19

2010

 SYR نداء عاجل
002 /1009/OBS 149.1

�صباط/فبراير   24

2010

م�صترك �صحفي  2010بيان  تموز/يوليو   5

من�صور  / �صحفي  بيان 
االأول/ 14 ت�صرين 

2010 اأكتوبر 

م�صترك  �صحفي  بيان 

لبعثة  تقرير  ن�صر   /

الق�صائية المراقبة 

اآذار/مار�س 2010  4

اإفراج م�صتركعفو /  �صحفي  اآذار/مار�س 2011بيان   9

االأ�صمر وديع  ال�صيد 
حرية  انتهاك 

لتنقل ا
م�صترك �صحفي  اآذار/مار�س 2010بيان   5

عبد  الحفيظ  عبد  ال�صيد 

ن�صيرة  وال�صيدة  الرحمن 

عبده

تع�صفي اعتقال 
 SYR  نداء عاجل

002/ 0310/OBS 033
اآذار/مار�س 2010  10

الرحمن عبد  الحفيظ  عبد 
/ احتجاز  اإدانة 

تع�صفي

 SYR نداء عاجل
002/ 1010/OBS 033.1

االأول/ 11 ت�صرين 

2010 اأكتوبر 

من�صور  / �صحفي  بيان 
االأول/ 14 ت�صرين 

2010 اأكتوبر 
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االأ�صماء
االنتهاك/ 

بعة لمتا ا
التدخل الن�صرمرجع  تاريخ 

ال�صوفي  جابر  ال�صادة 

المالح  وهيثم  ال�صيف  وريا�س 

اللبواني  وكمال  البني  واأنور 

البني ووليد 

ت يقا م�صتركم�صا �صحفي  اآذار/مار�س 2010بيان   17

اإ�صماعيل م�صطفى  ال�صيد 
ت  يقا م�صا

ئية ق�صا

 SYR  نداء عاجل
003/ 1010/OBS 125

االأول/ 11 ت�صرين 

2010 اأكتوبر 

من�صور  / �صحفي  بيان 
االأول/ 14 ت�صرين 

2010 اأكتوبر 

�صحفياإدانة بيان 
الثاني/ ت�صرين   10

2010 نوفمبر 

اهلل  العبد  �صالح  علي  ال�صادة 

اللبواني  وكمال  البني  واأنور 

ونزار  �صالح  وحبيب 

ر�صتناوي

تع�صفي من�صوراحتجاز   / �صحفي  بيان 
االأول/ 14 ت�صرين 

2010 اأكتوبر 

م�صطفى رديف  تال�صيد  يقا م�صا
 SYR  نداء عاجل

001 /0111/OBS 001

الثاني/ كانون   3

يناير2011

وحبيب  البني  اأنور  ال�صادة 

العبد  �صالح  وعلي  �صالح 

وكمال  اللبواني  وكمال  اهلل 

�صيخو

تع�صفي  احتجاز 

اإ�صرب عن   /

الطعام

م�صترك �صحفي  اآذار/مار�س 2011بيان   9

اهلل العبد  �صالح  علي  ال�صيد 
/ احتجاز  اإدانة 

تع�صفي

 SYR  نداء عاجل
002 /0311/OBS 033

اآذار/مار�س 2011  14

عن  الدفاع  لجان  اأع�صاء 

الديمقراطية  الحريات 

بينهم  من  االإن�صان  وحقوق 

وعلء  �صعود  دانيال  ال�صادة 

اآيو  وح�صن  بيا�صي  الدين 

محمود �صيد  ملك  وال�صيدة 

اأمام  عقبات 

التنقل حرية 

م�صتركة  مغلقة  ر�صالة 

ال�صلطات اإلى 
اآذار/مار�س 2011  14
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�صماء االأ
االنتهاك/ 

بعة لمتا ا
التدخل الن�صرمرجع  تاريخ 

ومازن  �صيخو  كمال  ال�صادة 

�صهير  وال�صيدة  دروي�س 

�صيرين  وال�صيدة  االأتا�صي 

فهيمة  وال�صيدة  خوري 

اأو�صي �صلح 

اأمام  عقبات 

التجمع  حرية 

 / ال�صلمي 

 / اعتقال 

ت  يقا م�صا

ئية ق�صا

 SYR  نداء عاجل
003 /0311/OBS 037

اآذار/مار�س 2011  16

ت  يقا م�صا

اإفراج   / ق�صائية 

احتجاز   / موؤقت 

تع�صفي

 SYR نداء عاجل
003 /0311/OBS 037.1

اآذار/مار�س 2011  18

دروي�س مازن  ال�صيد 

تع�صفي  اعتقال 

حب�س   /

انفرادي

 SYR  نداء عاجل
004/ 0311/OBS 043

اآذار/مار�س 2011  24

اإفراج
 SYR نداء عاجل

004 /0311/OBS 043.1
اآذار/مار�س 2011  25

زيادة ر�صوان  ت�صهيرال�صيد  م�صتركحملة  �صحفي  بيان 
ني�صان/اأبريل   15

2011

�صليمان االأتا�صي  را�صم  ال�صيد 

احتجاز 

 / تع�صفي

ت  يقا م�صا

ئية ق�صا

 SYR نداء عاجل
005/ 0411/OBS 071

ني�صان/اأبريل   29

2011
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في 2010-2011، لم تتمكن اأي منظمة غير حكومية مدافعة عن حقوق االإن�صان من الح�صول على 

االإن�صان تخ�صع لقوانين  الدفاع عن حقوق  ما زالت ن�صاطات  اإلى ذلك،  باالإ�صافة  بها.  اعتراف ر�صمي 

التع�صفي  االحتجاز  اإلى  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعون  يتعر�س  بحيث  للحريات  ومقيدة  مبهمة 

وزارة  فر�صت  واأخيرا،  وقمعتها.  ال�صلمية  التجمعات  ال�صلطات  منعت  كما  العادلة  غير  والمحاكمات 

االإن�صان. حقوق  عن  المدافعين  من  العديد  على  ال�صفر  حظر  الداخلية 

ال�صيا�صي ال�صياق 

2010-2011، ظل و�صع حقوق االإن�صان في ال�صعودية مقلقا للغاية. في هذه الدولة االإ�صلمية  في 

مدني  مجتمع  ببروز  ي�صمح  الحرية  من  ف�صاء  باأي  ال�صكان  يتمتع  ال  المطلق  الملكي  النظام  ذات 

حكومية  غير  منظمة  اأي  تح�صل  ولم  ممنوعة  والنقابات  ال�صيا�صية  االأحزاب  ال�صلطة.  عن  م�صتقل 

تخ�صع  االإعلم  وو�صائل  ممنوعة  المظاهرات  ترخي�س.  على  االإن�صان  حقوق  عن  الدفاع  في  تعمل 

الخا�س  الدولي  العهد  على  ال  ال�صعودية  توقع  لم  اأخرى،  جهة  ومن  واالإعلم.  الثقافة  وزارة  لرقابة 

واالجتماعية  االقت�صادية  بالحقوق  الخا�س  الدولي  العهد  على  وال  وال�صيا�صية  المدنية  بالحقوق 

اأ�صخا�س  بينهم  من   ،2001 منذ  االأ�صخا�س  اآالف  توقيف  تم  االإرهاب،  مكافحة  وبا�صم  والثقافية. 

يلحق  اأو  �صخ�س  يوقف  مرة  كل  في  و   
1

اإليه. الدعوة  وال  العنف  ا�صتخدام  دون  الدولة  انتقدوا 

وحرية  والمهاجرين  المراأة  حقوق  اأما  والتعذيب.  المعاملة  ل�صوء  يتعر�س  وقد  حقوقه  تحترم  ال 

منتهكة. اأنها  اأحد  على  يخفى  فل  االأديان 

من  بالمائة  ع�صرة  خم�صة  اإلى  ع�صرة  من  ال�صعودية  في  اال�صماعلية  و  ال�صيعية  الطائفة  ت�صكل 

وحرية  العبادة  في  الحق  مثل  اأ�صا�صية  حقوق  من  يحرمهم  طائفي  تمييز  من  يعانون  وهم  ال�صكان. 

العامة.  العقيدة وبع�س الحقوق المدنية مثل الحق في الح�صول على منا�صب م�صوؤولية في الخدمة 

في 
 2

ال�صيعية. باالأعياد  اأو احتفلوا  ما اجتمعوا لل�صلة  اإذا  ال�صيعة لل�صطهاد  ما يتعر�س بع�س  وكثيرا 

باإ�صلحات  للمطالبة  البلد  �صرق  في  تظاهروا  الأنهم  �صيعة  منا�صلين  ال�صلطات  قمعت   ،2011 عام 

تهم  توجيه  دون  �صنوات  منذ  معتقلين  ال�صيعية  الطائفة  من  اأ�صخا�س  ت�صعة  عن  للإفراج  و  �صيا�صية، 

اإلى  اأر�صلتها  التي  القوات  ب�صحب  ال�صعودية  الحكومة  لمطالبة  كذلك  و  محاكمتهم،  وال  اإليهم 

على  البحرين  في  ال�صنية  المالكة  العائلة  م�صاعدة  بهدف  الجزيرة  درع  قوات  تقود  حيث  البحرين 

مر�صد حماية المدافعين عن حقوق االإن�صان

التقرير ال�صنوي لعام 2011

ال�صعودية العربية  المملكة 

.2011 ني�صان/اأبريل   9 ال�صعودية،  اأوال،  االإن�صان  حقوق  جمعية  بيان  راجع   1

جنوبي  جنران  منطقة  يف  ال�صكان  اأغلبية  ال�صيعة  وي�صكل  واخلرب.  والدمام  القطيف  ومدن  االأح�صاء  حمافظة  يف  البلد  �رشق  يف  ال�صيعة  اأغلبية  يعي�س   2

2010 جلمعية  50% من ال�صكان فاإن امل�صاجد ال�صيعية تغلق بالقوة ما عدا البع�س منها. راجع تقرير  اأقل من  اململكة. ويف املدن التي ي�صكل فيها ال�صيعة 

.2010 االأول/دي�صمرب  Unholy Trespass، كانون  ال�صعودية،  اأوال يف  االإن�صان  حقوق 
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ال�صعودية. اأوال،  االإن�صان  حقوق  جمعية  بيان  راجع   3

اأوال،ال�صعودية. االإن�صان  حقوق  جمعية  بيان  راجع   4

كل  اللزمة" �صد  االإجراءت  "كل  �صتتخذ  االأمن  قوات  واأن  اململكة  يف  املظاهرات  منع  يوؤكد  اإعلنا  الداخلية  وزارة  ن�رشت   ،2010 اآذار/مار�س   5 يف   5

جمل�س  اأكد  ذاته،  اليوم  ويف  اململكة.  يف  املظاهرات  يحرم  بيانا  العلماء  كبار  هيئة  اأ�صدرت   ،2011 اآذار/مار�س   6 يف  العام.  باالأمن  االإخلل  يحاول  من 

العفو  منظمة  بيان  راجع  وم�صريات.  واعت�صامات  مظاهرات  تنظيم  اإىل  للدعوات  اال�صتجابة  وعدم  اململكة  يف  االأمن  على  املحافظة  اأهمية  على  ال�صورى 

.2011 اآذار/مار�س   25 الدولية، 

 3
ال�صيا�صية. باالإ�صلحات  تطالب  �صخمة  �صعبية  احتجاجية  حركة  قمع 

ني�صان/اأبريل   29 ففي  التعبير.  حرية  في  الحق  ممار�صة  قمع  ال�صعودية  ال�صلطات  وا�صلت  واأخيرا، 

على  يحظر  الن�س،  لهذا  وفقا  ال�صحافة.  حرية  على  �صارمة  قيودا  يفر�س  مر�صوما  اأ�صدرت   ،2011

باأمن  وتخل  اأجنبية  م�صالح  "تخدم  اأو  االإ�صلمية  ال�صريعة  تخالف  معلومات  اأي  ن�صر  االإعلم  و�صائل 

ت�صتخدم  اأن  �صاأنها  من  المر�صوم  هذا  بها  �صيغ  التي  الدقيقة  وغير  الغام�صة  العبارات  اإن  البلد". 

.
4

لل�صلطات منتقدا  يعتبر  كلم  كل  على  الرقابة  فر�س  لتبرير 

االإن�صان حقوق  عن  الدفاع  مجال  في  ن�صاط  كل  يمنع  التقييد  �صديد  ت�صريعي  اإطار 

التقييد.  �صديد  ت�صريعي  الإطار  خا�صعة  االإن�صان  حقوق  عن  الدفاع  ن�صاطات  ظلت  ال�صعودية،  في 

يوؤدي  ما  "يحظر  اأنه  على   1992 لعام  ال�صعودية  في  للحكم  االأ�صا�صي  النظام  من   39 المادة  تن�س 

بتجريم  المبهم  التعريف  هذا  ي�صمح  العامة".  وعلقتها  الدولة  باأمن  يم�س  اأو  االنق�صام  اأو  الفتنة  اإلى 

ال�صلمي.  الجمعيات والتجمع  التعبير وحرية تكوين  الحق في حرية  االأ�صا�صية مثل  الحقوق  اأب�صط 

الذي  االأمن  انعدام  ال�صعودية يعزز مناخ  قانون جنائي مكتوب في  فاإن عدم وجود  اأخرى،  ومن جهة 

للجريمة  ر�صمي  تعريف  هناك  يوجد  ال  اإذ  ن�صاطاتهم،  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعون  فيه  يمار�س 

االإجراءات  قانون  من   112 المادة  تخول  ذلك،  على  وعلوة  معينة.  لجريمة  محددة  عقوبة  توجد  وال 

دون  بال�صجن  عليها  يعاقب  التي  والجرائم  الجنح  تحديد  في  الداخلية  لوزير  الحق  الجزائية 

كل  على  عقوبات  فر�س  في  مطلقة  حرية  لها  التنفيذية  ال�صلطة  فاإن  وبالتالي  العقوبة.  مدة  تحديد 

االإن�صان. حقوق  عن  الدفاع  مجال  في  ن�صاط 

ال�صعودية.  االإن�صان في  اأي منظمة غير حكومية مدافعة عن حقوق  ال�صياق، لم يتم ت�صجيل  في هذا 

الح�صول  اأوال" من  االإن�صان  حقوق  "جمعية  الحكومية  غير  المنظمة  تتمكن  لم  المثال،  �صبيل  على 

المدنية  الحقوق  لجمعية  بالن�صبة  الحال  وكذلك   .2002 في  اإن�صائها  منذ  ترخي�س  على 

.2009 في  اإن�صائها  منذ  ال�صعودية  العربية  المملكة  في  وال�صيا�صية 

المتظاهرين وقمع  ال�صلمي  التجمع  حرية  انتهاكات 

ال�صلطات  اإن  اإذ  الواقع،  اأمر  بحكم  ممنوعة  لكنها  العامة،  التجمعات  يحظر  ر�صمي  ن�س  يوجد  ال 

من  العديد  لتفريق  القوة  ا�صتخدام  تم  فقد   .
5

البلد في  ال�صلمية  التجمعات  تنظيم  تمنع  ال�صعودية 
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الجارية  االحتجاجية  الحركات  بنموذج  اقتداء   2011 �صباط/فبراير  منذ  نظمت  التي  المظاهرات 

في  تع�صفا  المعتقلين  ال�صجناء  عن  واالإفراج  بالديمقراطية  للمطالبة  االأخرى  العربية  البلدان  في 

المثال،  �صبيل  على   .
6

متظاهرا  160 من  اأكثر  اأوقف  اأو  جرح  لذلك  وكنتيجة  ال�صعودية  ال�صجون 

القطيف  مدينة  في  نظمت  مظاهرة  القوة  م�صتخدمة  االأمن  قوات  فرقت   ،2011 اآذار/مار�س   9 في 

 .
7

منهم اثنان  فجرح  المتظاهرين  على  الحي  الر�صا�س  واأطلقت  ديمقراطية  باإ�صلحات  للمطالبة 

الحقوق  جمعية  موؤ�ص�صي  اأحد  البجادي،  �صالح  بن  محمد  ال�صيد  اعتقل   ،2011 اآذار/مار�س   21 في 

المباحث  رجال  قبل  من  بريدة  مدينة  في  الواقع  منزله  في  ال�صعودية،  في  وال�صيا�صية  المدنية 

وفي  منزله  في  محمولة  حا�صوب  واأجهزة  ووثائق  كتب  م�صادرة  تمت  الداخلية.  لوزارة  التابعين 

مقر  اأمام  الريا�س  في  احتجاجية  عملية  في  توقيفه  ع�صية  �صارك  قد  البجادي  ال�صيد  وكان  مكتبه. 

وال  اإليهم  تهم  توجيه  دون  �صنوات  منذ  المعتقلين  االأ�صخا�س  عن  باالإفراج  للمطالبة  الداخلية  وزارة 

للمعتقلين.  اأقارب  اأغلبهم  والن�صاء  الرجال  ع�صرات  المظاهرة  تلك  في  �صارك  قد  وكان  محاكمتهم. 

بعائلته  االت�صال  من  التمكن  دون  اأ�صابيع  ثلثة  تقارب  مدة  االنفرادي  الحب�س  البجادي  ال�صيد  وظل 

تهمة  اأي  دون   
9

المباحث قبل  من  معتقل  زال  ما  كان   ،2011 ني�صان/اأبريل  اأواخر  وفي   .
8

بمحام اأو 

محاكمة. وال 

ال�صيعية االأقلية  حقوق  عن  للمدافعين  تع�صفي  اعتقال 

في 2010-2011، تم توقيف العديد من المدافعين المطالبين باحترام حقوق االأقلية ال�صيعية وتم 

حقوق  عن  ومدافع  كاتب  ال�صمري،  دهام  بن  مخلف  لل�صيخ  مثل  حدث  ما  هذا   .
10

تع�صفا احتجازهم 

في  ال�صرطة  مركز  اإلى  اقتيد  ثم   2010 حزيران/يونيو   15 في  اأوقف  حيث  ال�صيعية،  االأقلية 

 ،2010 تموز/يوليو  �صهر  في  ال�صيعية.  االأقلية  حقوق  باحترام  المطالبة  مواقفه  خلفية  على  الخبر 

التي  التهمة  الدمام  محكمة  رف�صت   ،2011 ني�صان/اأبريل  �صهر  في  الدمام.  �صجن  اإلى  نقله  تم 

االآخرين" بكتاباته.  "اإزعاج  االتهام والمتمثلة في  ال�صمري في ملف  ال�صيخ  اإلى  العام  النائب  وجهها 

جهة  ومن   .
11

الدمام �صجن  في  محتجزا  زال  ما  كان   ،2011 ني�صان/اأبريل  �صهر  اأواخر  في  لكن 

ال�صلطات  قبل  من  محتجزا  مدون،  وهو  الج�صا�س،  باقر  منير  ال�صيد  ظل   ،2010 اأواخر  وفي  اأخرى، 

مقاالت  عبر  ال�صعودية  في  ال�صيعة  لها  يتعر�س  التي  التمييز  حاالت  ف�صحه  خلفية  على  ال�صعودية 

من   2009 الثاني/نوفمبر  ت�صرين   8 في  اأوقف  قد  الج�صا�س  ال�صيد  وكان  االإنترنت.  على  ن�صرها 

ت�صوير.  واآلة  محمولين  حا�صوب  جهازي  و�صادروا  منزله  فت�صوا  الذين  العامة  المباحث  عنا�صر  قبل 

.2011 20 ني�صان/اأبريل  رايت�س ووت�س،  2011 وهيومن  اآذار/مار�س   27 اأوال،  االإن�صان  بيان جمعية حقوق  6 راجع 

.2011 اآذار/مار�س   11 ال�صعودية،  اأوال،  االإن�صان  بيان جمعية حقوق  7 راجع 

االأوىل. للمرة  االت�صال هاتفيا بزوجته  2011، متكن من  ني�صان/اأبريل   7 8 يف 

.2011 اآذار/مار�س   23 ال�صعودية،  اأوال،  االإن�صان  بيان جمعية حقوق  9 راجع 

رايت�س  هيومن  وتقرير   2010 االأول/دي�صمرب  كانون   ،Unholy Trespass ال�صعودية،  اأوال،  االإن�صان  حقوق  جلمعية   2010 تقرير  راجع   10

ووت�س، Looser Rein, Uncertain Gain، 27 اأيلول/�صبتمرب 2010.

.2010 االأول/دي�صمرب  Unholy Trespass، كانون  ال�صعودية،  اأوال،  االإن�صان  2010 جلمعية حقوق  11 راجع تقرير 
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في  واأخيرا،   .
12

اإليه تهمة  اأي  توجيه  دون   2011 �صباط/فبراير   20 في  اإال  �صراحه  يطلق  ولم 

مدينة  في  نظمت  التي  االحتجاجية  الحركات  اإثر  �صخ�صا   24 اأوقف   ،2011 اآذار/مار�س  و4   3

اأوقفوا  قد  كانوا  محاكمة  دون  ال�صيعية  االأقلية  من  اأ�صخا�س  ت�صعة  اعتقال  ا�صتمرار  �صد  القطيف 

العلق  ح�صين  وال�صيد  اليو�صف  ح�صين  ال�صيد  المعتقلين  االأ�صخا�س  بين  من  ويوجد   .1996
13

عام 

حاالت  عن  للإبلغ   www.rasid.com االإلكتروني  الموقع  على  مقاالت  ين�صران  كانا  اللذان 

المعتقلين  هوؤالء  عن  اأفرج  منه.  تعاني  الذي  والتمييز  ال�صيعية  االأقلية  اأع�صاء  تطال  التي  التوقيف 

.
14

التظاهر التزموا كتابيا بعدم  اأن  بعد  اإليهم  اأي تهم  2011 دون توجيه  اآذار/مار�س   8 في 

االإن�صان حقوق  عن  المدافعين  من  العديد  تنقل  حرية  اأمام  عقبات 

مغادرة  من  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين  من  العديد  ال�صعودية  الداخلية  وزارة  منعت   ،2010 في 

التوالي  على  ال�صعودية  ال�صلطات  اأبلغت   2010 اآذار/مار�س  و2  �صباط/فبراير   12 ففي  البلد. 

محمد  وال�صيد  ال�صعودية  في  وال�صيا�صية  المدنية  الحقوق  جمعية  في  ع�صو  العريني،  فهد  ال�صيد 

ال�صيد  ظل  كما  الدولي.  الريا�س  مطار  في  كانا  بينما  ال�صفر  من  ممنوعان  اأنهما  البجادي  �صالح  بن 

عبد اهلل الحامد  في 2010 و2011 تحت طائلة اأمر يمنعه من مغادرة البلد كان قد �صدر في حقه 

 .
15

الحظر هذا  فر�س  باأ�صباب  االإن�صان  حقوق  عن  المدافع  هذا  يعلم  ولم   .2004 في 

.2011 يونيو/حزيران   28 ال�صعودية،  اأوال،  االإن�صان  حقوق  جمعية  بيان  راجع   12

البلد والتي راح  ال�صكني خرب تاورز يف مدينة اخلرب �رشقي  1996 �صد املجمع  اإرهابية نفذت يف  اأن يكون هوؤالء الرجال مرتبطني بعملية  ا�صتبه يف   13

و�صعودي. اأمريكيا  قتيل   19 �صحيتها 

.2011 اآذار/مار�س  3 و5 و14  ال�صعودية،  اأوال،  االإن�صان  14 راجع بيان جمعية حقوق 

.2010 االأول/دي�صمرب  كانون  و15  الثاين/نوفمرب  3ت�رشين  ال�صعودية،   يف  وال�صيا�صية  املدنية  احلقوق  جمعية  بيان  راجع   15
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بظروف  يتمتعون  االإ�صرائيليون  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعون  كان  عامة،  ب�صفة   ،2011-2010 في 

بيد  المنطقة.  في  االأخرى  الدول  اأو  المحتلة  الفل�صطينية  االأر�س  في  المدافعين  من  اأف�صل  عمل 

الحكومية  غير  المنظمات  عن  ال�صرعية  نزع  اإلى  الهادفة  الهجمات  بتزايد  تميزت  الفترة  هذه  اأن 

االإعلمية  الت�صهير  حملت  عبر  �صواء  تخويفهم،  اأو  االإ�صريائيليين  االإن�صان  حقوق  عن  والمدافعين 

بالجرائم  تنديدهم  بعد  �صيما  وال  عملهم،  نطاق  تقييد  اإلى  تهدف  قوانين  ل�صن  محاوالت  اأو 

المدافعين  تعر�س  ا�صتمر  عامة،  وب�صفة  الم�صبوب".  "الر�صا�س  عملية  اأثناء  ارتكبت  التي  الدولية 

تنقلهم.  حرية  اأعاقت  التي  العقبات  من  العديد  اإلى  والدوليين  واالإ�صرائيليين  الفل�صطينيين 

وعمليات  الف�صل  جدار  ببناء  ينددون  الذين  اأو  اإ�صرائيل  في  العربية  االأقلية  عن  المدافعون  وتعر�س 

من  العديد  تنظيم  منع  كما  ق�صائية.  م�صايقات  اإلى  واإ�صرائيل  الغربية  ال�صفة  في  الق�صري  االإخلء 

غزة. قطاع  في  االإن�صان  حقوق  ب�صاأن  االجتماعات 

ال�صيا�صي ال�صياق 

جرت  التي  الع�صكرية  العمليات  ب�صاأن  الحقائق  لتق�صي  المتحدة  االأمم  بعثة  على  �صنة  مرور  بعد 

والجماعات  االإ�صرائيلية  القوات  اأن  اإلى  خل�صت  التي  غولد�صتون"(  )"بعثة   2009 عام  في  غزة  في 

الحكومة  ال  تقم  لم   ،
1

االإن�صانية �صد  جرائم  وربما  حرب  جرائم  ارتكبت  قد  الفل�صطينية  الم�صلحة 

ب�صاأن  الدولية  المعايير  مع  بالتوافق  وم�صتقلة  �صاملة  تحقيقات  بفتح  حما�س  حكومة  وال  االإ�صرائيلية 

 .
الم�صبوب"2 "الر�صا�س  عملية  اأثناء  ارتكبت  قد  تكون  التي  الدولي  للقانون  الج�صيمة  االنتهاكات 

الغارة  ب�صاأن  منحاز  وغير  م�صتقل  تحقيق  اأي  االإ�صرائيلية  ال�صلطات  تفتح  لم  ذلك،  اإلى  وباالإ�صافة 
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المحتلة الفل�صطينية  االأر�س   / اإ�صرائيل 

 27 من  ا�صتمرت  غزة  قطاع  �صد  االإ�رشائيلي  اجلي�س  بها  قام  النطاق  وا�صعة  ع�صكرية  عملية  وهي  امل�صبوب"،  "الر�صا�س  عملية  اأثناء  ارتكبت  جرائم   1

اآخرين  5300 وجرح  فل�صطينيا   1419 مقتل  وخلفت   ،2009 الثاين/يناير  كانون   18 اإىل   2008 االأول/دي�صمرب  كانون 

اأواخر  يف  الكبار.  القرار  اأ�صحاب  م�صوؤولية  عن  بالتق�صي  وال  املزعومة  ال�رشعية  غري  املمار�صات  بع�س  يف  بالتحقيق  ال  االإ�رشائيلية  ال�صلطات  تقم  مل   2

اخلرباء  جلنة  قدمت  ب�رشية.  كدرع  طفل  ا�صتخدما  الأنهما  االآخران  واالثنان  ائتمان  بطاقة  �رشق  الأنه  اأحدهم  جنود،  ثلثة  �صوى  يحاكم  مل   ،2010

ال�صلطة  اأو  االإ�رشائيلية  احلكومة  قبل  من  �صواء  الداخلية  املحاكم  اأمام  املتخذة  االإجراءات  من  غريها  اأو  الق�صائية  االإجراءات  بتقييم  املكلفة  امل�صتقلني 

التابع للأمم املتحدة. ومن بني االأمور التي  اإىل جمل�س حقوق االإن�صان   2010 اأيلول/�صبتمرب   27 اإطار متابعة تقرير غولد�صتون تقريرها  يف  الفل�صطينية يف 

امل�صتقلني  اخلرباء  جلنة  تقرير  االإن�صان،  حقوق  جمل�س  راجع  الطرفني.  كل  اأجراها  التي  التحقيقات  يف  واحليادية  اال�صتقللية  نق�س  التقرير  هذا  بها  يندد 

اإ�رشائيل  اأو غري ذلك يتخذها كل من حكومة  اأو قانونية  اإجراءات داخلية  اأي  القانون االإن�صاين الدويل والقانون الدويل حلقوق االإن�صان لر�صد وتقييم  يف 

مع  وتوافقها  و�صدقيتها  وفعاليتها  التحقيقات  هذه  ا�صتقللية  مدى  وتقييم  ر�صد  ذلك  يف  مبا   ،64/254 العامة  اجلمعية  قرار  �صوء  يف  الفل�صطيني  واجلانب 

.2010 اأيلول/�صبتمرب   23  ،50/A/HRC/15 املتحدة  االأمم  وثيقة  الدولية،  املعايري 
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العملية  مبراجعة  مكلفني  دوليان،  مراقبان  ي�صاعدهم  اإ�رشائيليني  اأع�صاء  ثلثة  من  مكونة  جلنة  اإن�صاء  على  احلكومة  وافقت   ،2010 حزيران/يونيو  يف   3

عليه  فر�صته  �صديد  ح�صار  من  يعاين  الذي  غزة  قطاع  اإىل  اإن�صانية  م�صاعدات  ينقل  كان  الذي  االأ�صطول  ا�صتهدفت  التي  االإ�رشائيلية  الع�صكرية 

للهجمة  خططوا  الذين  االإ�رشائيلي  اجلي�س  عنا�رش  مع  مقابلت  اإجراء  �صلحية  متلك  ال  اللجنة  اأن  غري  الدويل.  للقانون  انتهاك  يف   2007 منذ  اإ�رشائيل 

االإ�رشائيليني  اأن تدخل اجلنود  2011 جاء فيه  الثاين/يناير  23 كانون  اأوليا يف  اللجنة تقريرا  االأركان. قدمت  با�صتثناء قائد  الع�صكرية و�صاركوا فيها 

الدويل. للقانون  وموافقا  �رشعيا  كان 

حرية  على  قيود  فر�س  ي�صاطرون  االإ�رشائيليني  اليهود  من   %  52 اأن   2011 الثاين/يناير  كانون  يف  اأجري  للراأي  ا�صتطلع  اأظهر  ذلك،  على  وعلوة   4

القومي. االأمن  اإذا هدد  ما  اأنهم �صيقبلون بفر�س قيود يف حال  64 % منهم  البلد، يف حني قال  ما ن�رشت مقاالت ت�صوه �صورة  اإذا  االإعلم  التعبري يف و�صائل 

ال�صكان  اأخما�س  اأربعة  ويعتمد  الغزاويني  من   %40 من  اأكرث  البطالة  مت�س  بينما  اليوم  يف  دوالر  من  باأقل  غزة  يف  الفل�صطينية  العائلت  من   %80 تعي�س   5

للعي�س. الدولية  امل�صاعدات  على 

عدد  اأما  اإ�رشائيل.  مع  احلدود  على  منها  و37  داخلها  موجودة  كانت  منها   62 الغربية.  ال�صفة  يف  تفتي�س  نقطة   99 �صجلت  االأول/اأكتوبر،  ت�رشين  يف   6

كان   2010 واآذار/مار�س   2009 ني�صان/اأبريل  بني  اأنه  االإن�صانية  ال�صوؤون  لتن�صيق  املتحدة  االأمم  مكتب  قدر  با�صتمرار.  فيتغري  املتنقلة  التفتي�س  نقاط 

 OCHA(، West Bank movement( االإن�صانية  ال�صوؤون  لتن�صيق  املتحدة  االأمم  مكتب  تقرير  راجع  متنقلة.  تفتي�س  نقطة   310 هناك 

.2010 and access، حزيران/يونيو 
.2010 االأول/اأكتوبر  ت�رشين  و11  متوز/يوليو   4 االإن�صان،  حلقوق  الفل�صطيني  للمركز  ال�صحفية  البيانات  راجع   7

.2011 الثاين/نوفمرب  ت�رشين   11 االإن�صان،  حلقوق  الفل�صطيني  للمركز  ال�صحفي  البيان  راجع   8

غزة  مياه  في  االإن�صانية  الم�صاعدة  اأ�صطول   2010 اأيار/مايو   31 في  ا�صتهدفت  التي  الع�صكرية 

.
3

اأ�صخا�س ت�صعة  مقتل  خلفت  والتي 

االئتلف  حكومة  �صيا�صة  ينتقد  من  كل  فيها  ين�صط  التي  البيئة  تدهورت   ،2011-2010 في 

وال  الداخلي،  واالأمن  الدفاع  مجال  في  وبالخ�صو�س   2009 مطلع  في  ال�صلطة  تولت  التي  اليمينية 

�صيما المعار�صون وال�صحافيون والمدافعون عن حقوق االإن�صان. وعلوة على ذلك، تزايد انتقاد اليمين 

تدابير  فر�س  اإلى  دعوات  خلل  من  وخا�صة  التعبير  حرية  لنطاق  ومنظمات  اأحزاب  من  المتطرف 

المدني  المجتمع  تعر�س  ا�صتمر  اأخرى،  جهة  ومن   .
4

اإ�صرائيل �صيا�صة  ينتقد  من  كل  على  عقابية 

في  االإن�صاني  بالو�صع  المتعلقة  تلك  �صيما  وال  ال�صعوبات  بع�س  اإلى  المحتلة  الفل�صطينية  االأر�س  في 

الفقر  في  قابعين  ال�صكان  ظل  المواد  اأغلب  وا�صتيراد  ت�صدير  على  الحظر  توا�صل  ب�صبب  غزة.  قطاع 

تنقل  على  المفرو�صة  القيود  ب�صبب  ذلك،  اإلى  وباالإ�صافة   .
5

االإن�صانية المنظمات  على  ومعتمدين 

.
6

العلج اأجل  من  حتى  غزة  من  الخروج  الفل�صطينيين  على  للغاية  �صعبا  اأ�صبح  االأ�صخا�س 

الفل�صطينية  وال�صلطة  غزة  في  حما�س  حكومة  بين  االأزمة  ت�صببت  المحتلة،  الفل�صطينية  االأر�س  في 

 400 قرابة  ظل   ،2010 اأواخر  في  االإن�صان.  لحقوق  جديدة  انتهاكات  في  الغربية  ال�صفة  في 

ال�صفة  في  تع�صفا  معتقلين  االإ�صلمي  الجهاد  حركة  اأو  لحما�س  م�صاندتهم  في  م�صتبه  �صخ�س 

باعتقال  حما�س  لحكومة  التابعة  االأمن  اأجهزة  قامت  بينما  الفل�صطينية  االأمن  اأجهزة  قبل  من  الغربية 

توا�صل  اأخرى،  جهة  ومن   .
7

الفل�صطينية ال�صلطة  رئي�س  حزب  فتح،  حركة  اأع�صاء  من  ع�صرات 

عن  ممثلين  اإعلن  بعد  قليل  تح�صن  الو�صع  لكن   .
8

الطرفين بين  ال�صراع  لتبعات  ال�صحافيين  تعر�س 

انتقالية  حكومة  ت�صكيل  عن  القاهرة  في  اجتماع  اأثناء   2011 ني�صان/اأبريل   27 في  وحما�س  فتح 

.2012 ني�صان/اأبريل  في  اإجراوؤها  المقرر  والت�صريعية  الرئا�صية  للنتخابات  تح�صيرا 

من  االأولى  هي  باالإعدام،  عقوبات  حما�س  حكومة  نفذت   ،2010 ني�صان/اأبريل   15 في  واأخيرا، 
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غزة  في  الع�صكرية  المحكمة  اأدانتهما  فتح  حركة  في  ع�صوين  حق  في  �صنوات،  خم�س  منذ  نوعها 

.
قتل"9 جريمة  في  و"الم�صاركة  االإ�صرائيلي  الجي�س  "التعامل" مع  بتهم 

اأو تجريم ن�صاطات المدافعين  اإلى تقييد  تزايد الحملت الت�صهيرية والمبادرات الت�صريعية الهادفة 

اإ�صرائيل في  االإن�صان  حقوق  عن 

اأع�صاء  ذلك  في  بما  االإ�صرائيلية،  ال�صيا�صية  ال�صخ�صيات  من  العديد  قامت   ،2011-2010 في 

غير  المنظمات  �صد  الموجهة  الت�صهيرية  والحملت  االنتقادات  بم�صاعفة  والبرلمان  الحكومة  في 

�صيما  وال  االإ�صرائيلية  بال�صيا�صة  نددت  التي  اإ�صرائيل  في  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعة  الحكومية 

االإ�صرائيليين،  العرب  اأو �صد  المحتلة  الفل�صطينية  االأر�س  المرتكبة داخل  االإن�صان  انتهاكات حقوق 

 NGO" وحظوا في ذلك بمدعم من منظمات المجتمع المدني ذات التوجه اليميني المتطرف مثل 

ال�صهيونية  الثورة   -Im Tirtzu"و "Israel Academia Monitor"و "Monitor
االأخرى.  الحكومية  غير  المنظمات  انتقاد  على  المنظمات  لهذه  االأ�صا�صي  الن�صاط  الثانية" ويتركز 

)اإن  ترتزو"  "اإم  االإ�صرائيلية  المتطرفة  اليمينية  الحركة  ن�صرت   2010 ني�صان/اأبريل   16 ففي 

المركز  عدالة،  منظمة  بينها  من  االإن�صان،  حقوق  عن  الدفاع  منظمات  من  عددا  يتهم  تقريرا  اأردتم( 

اإ�صرائيل  في  التعذيب  لمناه�صة  العامة  واللجنة  اإ�صرائيل  في  العربية  االأقلية  لحقوق  القانوني 

م�صوؤولين  �صد  ق�صائية  ملحقات  دعم  اأو  بملحقة  غزة،  في  االإن�صان  لحقوق  الفل�صطيني  والمركز 

وا�صتهدف  االأجنبية.  المحاكم  اأمام  الدولي  للقانون  ج�صيمة  انتهاكات  الرتكابهم  اإ�صرائيليين 

اإبدائه  ب�صبب  عدالة،  لمنظمة  العام  المدير  جبارين،  ح�صن  ال�صيد  مركزة  ب�صفة  التقرير  هذا 

كما  غزة.  حرب  ل�صحايا  بالن�صبة  العدالة  لتحقيق  الداخلية  ال�صب  غياب  ب�صاأن  قانوني  لراأي 

الجديد  وال�صندوق  عدالة  �صد  ت�صهيرية  �صعارات  ت�صتخدم  دعاية  حملة  ترتزو  اإم  منظمة  اأطلقت 

كانون   10 في  االإ�صرائيلية.  الحكومية  غير  المنظمات  تمول  حكومية  غير  منظمة  وهو  الإ�صرائيل، 

االأهلية  الجمعيات  اتحاد  ليبرمان  اأفيغدور  االإ�صرائيلي  الخارجية  وزير  اتهم   ،2011 الثاني/يناير 

واللجنة  اإ�صرائيل   - االإن�صان  لحقوق  اأطباء  ومنظمة  وعدالة   New Profile و  اتجاه،  العربية، 

ويمحاولة  االإرهاب  بم�صاندة  اأخرى  حكومية  غير  ومنظمات  اإ�صرائيل  في  التعذيب  لمناه�صة  العامة 

تعاونهم  عبر  االإ�صرائيليين  المواطنين  حماية  اأجل  من  ومجهوداتها  االإ�صرائيلية  الدفاع  قوات  اإ�صعاف 

من  عدد  �صد  ت�صهير  حملة  يمينية  مجموعات  قادت  ذلك،  على  وعلوة   .
10

غولد�صتون لجنة  مع 

التي  الدولي  القانون  انتهاكات  على  ال�صوء  اإلقاء  اإلى  ت�صعى  كانت  التي  الحكومية  غير  المنظمات 

الق�صاء. اأمام  الم�صوؤولين  الم�صبوب" وملحقة  "الر�صا�س  عملية  اأثناء  االإ�صرائيلي  الجي�س  ارتكبها 

منظمات  كبت  اأو  تخويف  اإلى  تهدف  قانون  م�صاريع  عدة  الكني�صيت  ناق�س  ال�صياق،  هذا  في 

على  الكني�صيت  �صادق   ،2011 �صباط/فبراير   12 ففي  بع�صها.  على  و�صادق  المدني  المجتمع 

ال�صلطة  رئي�س  عليها  ي�صادق  اأن  يجب  باالإعدام  االأحكام  اأن  على  ين�س  الذي  الفل�صطيني  القانون  يخالف  احلالتني  هاتني  يف  االإعدام  حكم  تنفيذ  اإن   9

.2010 ني�صان/اأبريل   15 االإن�صان،  حلقوق  الفل�صطيني  للمركز  ال�صحفي  البيان  راجع  تنفيذها.  قبل  الفل�صطينية 

عدالة. منظمة  راجع   10
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الحكومية  غير  المنظمات  عليها  تح�صل  التي  التمويلت  على  قيود  و�صع  اإلى  يهدف  قانون  م�صروع 

الحكومية  غير  المنظمات  على  يجب  اأنه  على  الجديد  القانون  ين�س   .
11

الخارج من  االإ�صرائيلية 

كيان  من  اأمواال  تتلقى  باأنها  الر�صمية  الوثائق  كل  وفي  �صفويا  الجماهير  تخاطب  عندما  ت�صرح  اأن 

مواقعها  على  تف�صح  اأن  الحكومية  غير  المنظمات  على  يجب  ذلك،  اإلى  واإ�صافة  اأجنبي.  �صيا�صي 

تقريرا  ال�صلطات  اإلى  تقدم  واأن  عليها  تح�صل  التي  االأموال  ووجهة  مانحيها  اأ�صماء  عن  االإلكترونية 

هذه  احترام  عدم  اأجنبية.  حكومات  اإياها  منحتها  التي  االأموال  عن  معلومات  يت�صمن  �صنويا 

�صوت   ،2011 الثاني/يناير  كانون   5 في   .
12

مالية وغرامة  بال�صجن  عقوبة  اإلى  يعر�س  االأحكام 

المنظمات  تمويل  م�صادر  في  بالتحقيق  مكلفة  برلمانية  لجنة  اإن�صاء  على  االإ�صرائيلي  الكني�صيت 

الخارج  في  االإ�صرائيليين  الجنود  ملحقة  اإلى  تهدف  بن�صاطات  بالقيام  المتهمة  الحكومية  غير 

في  بالتحقيق  مكلفة  برلمانية  لجنة  اإلى  اإ�صافة  هذا  االإ�صرائيلي،  الجي�س  �صرعية  في  وت�صكك 

�صادق  اأخرى،  جهة  ومن  للدولة.  معادية  ن�صاطات  تمويل  في  االأجنبية  والمنظمات  الحكومات  دور 

تندد  التي  المنظمات  بن�صاطات  ي�صر   2011 اآذار/مار�س   7 في  اآخر  قانون  م�صروع  على  الكني�صيت 

تقرير  ن�صر  وعقب  ذلك،  اإلى  باالإ�صافة   .
13

الم�صتوطنات اإنهاء  اإلى  وتدعوا  االإ�صرائيلي  باالحتلل 

منظمات  ن�صاطات  تقييد  اإلى  تهدف  الكني�صيت  اأمام  عديدة  قانون  م�صاريع  طرح  تم  غولد�صتون، 

الدولة  ترتكبها  التي  االإن�صان  حقوق  بانتهاكات  تندد  التي  تلك  وبالخ�صو�س  المدني  المجتمع 

ع�صر  ت�صعة  من  مكونة  مجموعة  اقترحت   ،2010 ني�صان/اأبريل  في  وا�صع.  نطاق  على  االإ�صرائيلية 

بتحقيقات  القيام  اإمكانية  اإلغاء  اإلى  يهدف  الجمعيات  قانون  تعديل  م�صروع  الكني�صيت  في  ع�صوا 

هذا  االإ�صرائيلية.  الدولة  ارتكبتها  التي  االإن�صان  حقوق  انتهاكات  تخ�س  ق�صائية  وملحقات 

بمنع  ي�صمح  قد  جمعية"،  ون�صاط  ت�صجيل  على  تخفظات   - "تعديل  عنوان  يحمل  الذي  الم�صروع 

تنقل  الجمعية  باأن  تفيد  معقولة  اأ�صباب  "وجدت  اإذا  اأخرى  اأوغلق  حكومية  غير  منظمة  ت�صجيل 

الحكومة  في  كبار  م�صوؤولين  �صد  ق�صائية  دعاوى  في  طرف  اأنها  اأو  اأجنبية  لكيانات  معلومات 

ما  فاإذا  القانون،  لم�صروع  وفقا  حرب".  جرائم  على  االإ�صرائيلي  الجي�س  في  �صباط  اأو  االإ�صرائيلية 

تعط  لم   ،2011 مطلع  في  الحل.  م�صيرها  ف�صيكون  المذكور  بالن�صاط  حكومية  غير  منظمة  قامت 

راجعت   ،2010 الثاني/نوفمبر  ت�صرين   7 في  اأخرى،  جهة  ومن  الم�صروع.  هذا  في  راأيها  الحكومة 

اإ�صرائيل  بدولة  ت�صر  التي  الن�صاطات  مكافحة  اإلى  يهدف  قانون  م�صروع  للقوانين  الوزارية  اللجنة 

لمكاتب  الم�صروع  هذا  ي�صمح  لمراجعته.  العدالة  وزير  اإلى  واأحالته  وديمقراطية  يهودية  كدولة 

كانون  يف  ال�صهيونية  اال�صرتاتيجية  ومعهد   "NGO Monitor" منظمة  األقت  اأن  بعد   2010 �صباط/فرباير  يف  عر�س  قد  القانون  م�رشوع  كان   11

راجع  اإ�رشائيل".10  يف  احلكومية  غري  للمنظمات  ال�صيا�صية  للن�صاطات  االأجنبية  احلكومات  "متويل  عنوانها  الكني�صيت  يف  ندوة   2009 االأول/دي�صمرب 

عدالة. منظمة 

 .2010  - ذلك  عن  معلومات  تقدمي  اأجنبية  �صيا�صية  كيانات  من  متويل  على  حت�صل  التي  املنظمات  على  يفر�س  الذي  القانون  مب�رشوع  االأمر  يتعلق   12

"منظمة  �صتعترب  االإ�رشائيلي"  العام  الراأي  على  التاأثري  اإىل  "ت�صعى  منظمة  كل  اأن  اإىل  م�صريا  تقييدا  اأكرث  االأ�صلية  ن�صخته  يف  القانون  م�رشوع  كان 

االإعفاء  اال�صتفادة من  اإمكانية  ما يفقدها  ال�صيا�صية  االأحزاب  اأن ت�صجل لدى مكتب ت�صجيل  املنظمة  �صيا�صية" بدال من منظمة خريية. هذا يفر�س على 

.2011 �صباط/فرباير   11 عدالة،  ملنظمة  ال�صحفي  البيان  راجع  الربحية.  غري  اجلمعيات  منه  ت�صتفيد  الذي  ال�رشائب  من 

منتوج  اأو  �صخ�س  اأو  منظمة  مقاطعة  على  حتر�س  اأو  تبادر  التي  االإ�رشائيلية  املنظمات  اأو  املواطنني  على  مرتفعة  مالية  غرامة  على  القانون  ين�س   13

االإ�رشائيلية تعبريا  املنتجات  اإىل مقاطعة  الذين يدعون  املدافعني  اأن يوؤثر على  الفل�صطينية املحتلة وهذا من �صاأنه  االأر�س  اأو يف  اإ�رشائيل  اإ�رشائيلي �صواء يف 

اإ�رشائيل،  يف  املواطن  حقوق  جلمعية  ال�صحفي  البيان  راجع  االإن�صاين.  والقانون  االإن�صان  حقوق  على  االإ�رشائيلية  ال�صيا�صة  عواقب  على  موافقتهم  عدم  عن 

.2011 �صباط/فرباير   16
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اإ�صرائيل  "دولة  ت�صر  اأهدافها  كانت  اإذا  �صركة  اأو  جمعية  بغلق  وال�صركات  الجمعيات  ت�صجيل 

على  عر�س  قد  الم�صروع  يكن  لم   ،2011 �صباط/فبراير  اأواخر  في  وديمقراطية".  يهودية  كدولة 

م�صروع  الحكومة  ن�صرت   ،2010 االأول/دي�صمبر  كانون  في  ذلك،  اإلى  وباالإ�صافة  بعد.  الكني�صيت 

هذا  راجع  قد  الكني�صيت  يكن  لم  ال�صرية.  الهجرة  على  ي�صاعد  من  كل  معاقبة  اإلى  يهدف  قانون 

المنظمات  ن�صاطات  يعرقل  اأن  �صاأنه  من  الم�صروع  وهذا   ،2011 ني�صان/اأبريل  اأواخر  في  الم�صروع 

.
14

اللجوء وطالبي  المهاجرين  حقوق  عن  تدافع  التي  الحكومية  غير 

االإخلء  وعمليات  الف�صل  جدار  ببناء  ينددون  الذين  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين  قمع  توا�صل 

واإ�صرائيل. الغربية  ال�صفة  في  الق�صري 

بطريقة  عبروا  الذين  للمدافعين  المنهجي  قمعها  االإ�صرائيلية  ال�صلطات  وا�صلت   ،2011-2010 في 

اإلى  المتزايد  ا�صتنادها  عبر  �صيما  وال  الغربية  ال�صفة  في  الف�صل  جدار  لبناء  معار�صتهم  عن  �صلمية 

التحري�صية  الن�صاطات  بمنع  والمتعلق   1967 اأيار/مايو   27 الموؤرخ   101 رقم  الع�صكري  االأمر 

مظاهرات  ينظمون  الذين  الفل�صطينيين  �صد  الغربية  ال�صفة  في  الإ�صرائيل  المعادية  والدعائية 

ال�صعبية  الحملة  من�صق  جمعة،  جمال  ال�صيد  عن  االإفراج  عقب   .
15

االإ�صرائيلي الف�صل  جدار  �صد 

"Stop the Wall"،  ومحمد عثمان، متطوع في  العن�صري  الف�صل  لمقاومة جدار  الفل�صطينية 

�صهور  لعدة  االإداري  الحجز  في  و�صعا  اأن  بعد   2010 الثاني/يناير  كانون   13 في  ذاتها،  الحملة 

الغربية  ال�صفة  مغادرة  بعدم  االلتزام  اإلى  عثمان  محمد  ال�صيد  ا�صطر  االإ�صرائيلي،  الجي�س  قبل  من 

جوازه  �صودر  الذي  جمعة  جمال  ال�صيد  اأما  دورية،  ب�صفة  اإ�صرائيلي  �صرطة  مركز  اإلى  وبالتوجه 

على  بناء   2011 ني�صان/اأبريل  اأواخر  في  االإ�صرائيلية  ال�صلطات  قبل  من  محتجزا  فظل  اعتقاله  يوم 

�صددت   ،2010 الثاني/يناير  كانون   11 في  ذلك،  اإلى  وباالإ�صافة   .101
16

رقم  الع�صكري  االأمر 

اأ�صدرته المحكمة االبتدائية في حق ال�صيد  محكمة اال�صتئناف الع�صكرية في عوفر الحكم الذي 

فحكمت  بلعين،  في  واال�صتيطان  الجدار  لمقاومة  ال�صعبية  اللجنة  ومن�صق  معلم  رحمة،  اأبو  اهلل  عبد 

غير  تجمع  في  والم�صاركة  العنف  على  "التحري�س  بتهمة  نافذة  �صهرا   16 لمدة  بال�صجن  عليه 

اآذار/  14 في  عنه  اأفرج  المطاف  نهاية  وفي   .101
17

رقم  الع�صكري  االأمر  على  له" بناء  مرخ�س 

قرية  لمجل�س  العام  واالأمين  ذاتها  اللجنة  في  ع�صو  الخطيب،  محمد  ال�صيد  اأما   .2011
18

مار�س 

ال�صلطات  منعته   ،2010 اآب/اأغ�صط�س   4 في   .2010 في  االنتقامية  للأعمال  يتعر�س  ظل  فقد  بلعين 

اإ�رشائيل. املواطن يف  14 راجع جمعية حقوق 

 The right to بت�صيلم،  تقرير  راجع  بانتهاكه.  يتهم  �صخ�س  كل  على  �صنوات  ع�رش  مدتها  ق�صوى  عقوبة  على  االأمر  هذا  ين�س   15

demonstrate in the Occupied Territories، متوز/يوليو 2010
فل�صطينية  مبجموعات  التقى  حيث  الرنويج  من  راجعا  كان  بينما  اإ�رشائيليني  جنود  قبل  من   2009 اأيلول/�صبتمرب   22 يف  عثمان  حممد  ال�صيد  اعتقل   16

االأول/دي�صمرب  كانون   16 يف  اعتقل  فقد  جمعة  ال�صيد  اأما  الغربية.  ال�صفة  يف  الف�صل  جدار  ق�صية  عن  للتحدث  الفل�صطينية  احلكومة  من  واأع�صاء  �صتى 

الغربية. ال�صفة  يف  اجلدار  لبناء  املناه�صة  املظاهرات  من  �صل�صلة  اإثر   2009

الف�صل  جدار  بناء  �صد  �صلمي  جتمع  يف  م�صاركته  ب�صبب   2009 االأول/دي�صمرب  كانون   10 ليلة  يف  رحمة  اأبو  ال�صيد  االإ�رشائيليون  اجلنود  اعتقل   17

بلعني. قريته  يف 

.2011 اآذار/مار�س   14 اإ�رشائيل،  املواطن يف  ال�صحفي جلمعية حقوق  البيان  18 راجع 
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دولية  بمنظمات  لللتقاء  اأوروبا  اإلى  �صيتوجه  كان  حيث  من  االأردن  اإلى  التوجه  من  االإ�صرائيلية 

محاكمته  تكن  لم  اأخرى،  جهة  ومن   .101 رقم  الع�صكري  االأمر  على  بناء  الف�صل،  بجدار  للتنديد 

وجهت  التي  العنف"  على  "التحري�س  تهمة  في   2011 ني�صان/اأبريل  اأواخر  في  بعد  اأجريت  قد 

 .2009 اآب/اأغ�صط�س  في  اإليه 

 120 االإ�صرائيلية  ال�صرطة  اأوقفت   ،2010 االأول/دي�صمبر  كانون  اإلى  الثاني/يناير  كانون  من 

قبل  من  فل�صطينيين  لمواطنين  الق�صري  االإخلء  عمليات  على  �صلمية  ب�صفة  يحتجون  كانوا  �صخ�صا 

 .
19

ال�صرقية القد�س  في  الواقع  جراح  �صيخ  الفل�صطيني  الحي  في  �صيما  وال  االإ�صرائيلية  ال�صلطات 

علي �صبيل المثال، في 15 كانون الثاني/يناير 2010، اأوقف 17 �صخ�صا اأثناء اأحد تلك التجمعات، 

اإ�صرائيل.  في  المواطن  حقوق  لجمعية  العام  االأمين  العد،  هاجاي  ال�صيد  الموقوفين  بين  من  وكان 

التي  القد�س  محكمة  قرار  على  بناء   2010 الثاني/يناير  كانون   16 في  تهم  دون  �صراحهم  اأطلق 

 22 في  م�صبق.  اإدراي  ترخي�س  اأي  ت�صتلزم  تكن  ولم  �صرعية  كانت  المظاهرات  تلك  باأن  حكمت 

 22 االإ�صرائيلية  ال�صلطات  اأوقفت  المحكمة،  قرار  اإ�صدار  بعد  اأ�صبوع  اأي  الثاني/يناير،  كانون 

تهم. دون  عنهم  االإفراج  قبل  اآخر  متظاهرا 

االإن�صان  حقوق  عن  والمدافعين  الحكومية  غير  المنظمات  لمنع  التنقل  حرية  اأمام  العقبات  ا�صتمرار 

الغربية وال�صفة  اإ�صرائيل  في  بن�صاطاتهم  القيام  من 

حيث  واالأجانب  المحليين  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين  تنقل  حرية  اأمام  العقبات  و�صع  ا�صتمر 

�صواء  التفتي�س  نقاط  ونظام  غزة  لقطاع  الكامل  �صبه  الغلق  اإن  ن�صاطاتهم.  اإطار  في  التنقل  من  منعوا 

عقبات  كان  ذلك  كل  الغربية،  ال�صفة  في  الرخ�س  ونظام  الف�صل  وجدار  متنقلة  اأو  ثابتة  كانت 

كما  بينهما.  التنقل  اأو  غزة  وقطاع  الغربية  ال�صفة  مغادرة  من  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين  منعت 

والعمل  واالإ�صرائليين  الفل�صطينيين  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين  بين  التوا�صل  القيود  هذه  منعت 

تنفيذ  عن  االإ�صرائيلية  الداخلية  وزارة  تراجعت   ،2010 اآذار/مار�س  في  اأخرى،  جهة  ومن  �صويا. 

في  للعاملين  الم�صلمة  المحتلة  الفل�صطينية  االأر�س  في  العمل  رخ�س  من  يحد  كان  قانوني  اإجراء 

المنظمات غير الحكومية الدولية. فمنذ خريف 2009، توقفت وزارة الداخلية عن منح رخ�س عمل 

�صياحية  تاأ�صيرات  بمنحهم  واكتفت  الدولية  الحكومية  غير  المنظمات  اأغلب  في  العاملين  للأجانب 

هناك  ال�صرقية.  القد�س  فيها  بما  المحتلة  الفل�صطينية  االأر�س  في  ن�صاطاتهم  بمزاولة  لهم  ت�صمح  ال 

االإجراء  هذا  يعنيها  الفل�صطينيين  ال�صكان  و�صط  تعمل  الحكومية  غير  المنظمات   150 اإلى   140 من 

ن�صاطاتها.  عن  بالتوقف  يهددها  الذي 

للمنظمة غير  العام  االأمين  �صوان جبارين،  ال�صيد  منع  الغربية،  ال�صفة  2010 في  اآذار/مار�س   28 في 

يتوجه  اأن  المفرو�س  من  كان  بينما  المحتلة  الفل�صطينية  االأر�س  مغادرة  من  "الحق"،  الحكومية 

بت�صيلم. مركز  راجع   19
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لحقوق  القاهرة  مركز  تنظيم  من  االإن�صان  حقوق  حماية  حول  اإقليمي  موؤتمر  لح�صور  القاهرة  اإلى 

من  جملة  في  الم�صاركة  من  منعه  جمعة  جمال  ال�صيد  على  �صفر  حظر  فر�س  كما   .
20

االإن�صان

بورتو  في  العالمي  االجتماعي  المنتدى  بينها  من  اإليها،  مدعوا  كان  االإن�صان  حقوق  حول  اللقاءات 

�صباط/ و28   27 في  نظم  فل�صطين  حول  وموؤتمر   2010 الثاني/يناير  كانون  في  المنظم  األيغري 

 .
21

لندن جامعة  في  وال�صرقية  االإفريقية  الدرا�صات  مدر�صة  قبل  من   2010 فبراير 

مردخاي  ال�صيد  للنووي،  المناه�س  االإ�صرائيلي  المنا�صل  ظل  اإ�صرائيل،  في   2011-2010 في 

في   .
22

اأجانب �صحافيين  اإلى  والتحدث  البلد  مغادرة  من  يمنعه  اإداري  قرار  طائلة  تحت  فعنونو، 

الت�صاله  اأ�صهر  لثلثة  بال�صجن  االإ�صرائيلية  العدل  محكمة  عليه  حكمت   ،2010 اأيار/مايو   11

في  و�صع  حيث  اإ�صرائيل  و�صط  اأيالون  �صجن  في  و�صعه  اأعيد   ،2010 اأيار/مايو   23 في  باأجنبي. 

.2010 اآب/اأغ�صط�س   8 في  عنه  اأفرج  االنفرادي.  الحب�س 

غزة قطاع  في  ال�صلمي  التجمع  حرية  اأمام  عقبات 

القانون  ين�س  غزة.  قطاع  في  كبير  حد  اإلى  ال�صلمي  التجمع  حرية  تدهورت   ،2011-2010 في 

العامة  والتجمعات  االجتماعات  اأن  العامة  بالتجمعات  والخا�س   1998 لعام   12 رقم  الفل�صطيني 

اإذا  وجوب  ال  موعدها.  قبل  االأقل  على  �صاعة   48 المحافظ   اأو  ال�صرطة  رئي�س  اإلى  تبلغ  اأن  ينبغي 

2010، منعت ثلث اجتماعات عامة من تنظيم منظمات غير  اأيار/مايو   24 لطلب ترخي�س. لكن، في 

الم�صتقلة  الهيئة  لحما�س  التابع  الداخلي  االأمن  جهاز  منع  اإذ  مرخ�صة.  غير  اأنها  بحجة  حكومية 

االإن�صان.  حقوق  عن  ال�صنوي  تقريرها  لعر�س  غزة  فنادق  اأحد  في  ور�صة  تنظيم  من  االإن�صان  لحقوق 

الفل�صطينية  االأهلية  المنظمات  �صبكة  ذاته  اليوم  في  نظمته  عاما  اجتماعا  �صرطة  رجال  وقف  كما 

)اأنروا(  الفل�صطينيين  اللجئين  وت�صغيل  الإغاثة  المتحدة  االأمم  وكالة  ن�صبته  للأطفال  مخيم  في 

2010. وكانت  اأيار/مايو   23 غربي غزة احتجاجا على الهجوم على المخيم من قبل مجهولين في 

االجتماع  هذا  تنظيم  عن  الفل�صطينية  ال�صلطات  اأبلغت  قد  الفل�صطينية  االأهلية  المنظمات  �صبكة 

اأيار/مايو   24 الفل�صطينية في  االأمن  لكنها ردت عليها بالرف�س في يوم تنظيمه. واأخيرا، منعت قوات 

الإحياء  غزة  قطاع  �صمال  يقع  فندق  في  عام  اجتماع  عقد  من  الفل�صطينية  للمراأة  العام  االتحاد   2010

الفل�صطينية  للمراأة  العام  االتحاد  اأن  ادعت  قد  ال�صرطة  وكانت  للنكبة.  وال�صتين  الثانية  الذكرى 

قطاع  حكومة  من  ترخي�س  على  ح�صلوا  قد  كانوا  اأع�صاءه  اأن  حين  في  ترخي�س  على  يح�صل  لم 

غزة.  قطاع  في  االأخرى  ال�صلمية  التجمعات  من  الكثير  االأمن  قوات  وقمعت  االجتماع.  لتنظيم  غزة 

اأن  زعمت  التي  االإ�رشائيلية  الع�صكرية  ال�صلطات  قبل  من  عليه  �صفر  حظر  فر�س   2006 "احلق" يف  ملنظة  عاما  مديرا  جبارين  ال�صيد  عني  اأن  منذ   20

اإرهابية". منظمة  يف  نا�صط  "ع�صو  جبارين  ال�صيد  اأن  على  �رشية" تدل  "اأدلة  بحوزتها 

ال�صابق. امل�صدر  راجع   21

كل  يجدد  ع�صكري  اأمر  على  بناء  اأمنية  مراقبة  عليه  تفر�س  وهي   2004 يف  فعنونو  مردخاي  ال�صيد  عن  االإ�رشائيلية  ال�صلطات  اأفرجت  اأن  منذ   22

اإليها  رفعها  التي  الطلبات  كل  العليا  املحكمة  رف�صت  االأجنبية.  الدول  �صفارات  من  واالقرتاب  البلد  مغادرة  ومن  باأجانب  االت�صال  من  مينعه  اأ�صهر  �صتة 

القيود. تلك  الإلغاء  حماموه 
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في  الكتيبة  �صاحة  في  �صلمي  تجمع  في  الفل�صطينيين  اآالف  احت�صد   ،2011 اآذار/مار�س   15 ففي 

الغربية  ال�صفة  بين  المحتلة  الفل�صطينية  االأر�س  في  ال�صيا�صي  االن�صقاق  باإنهاء  للمطالبة  غزة 

قوات  عنا�صر  قبل  من  ثم  المدني  بالزي  رجال  قبل  من  البداية  في  المتظاهرون  هوجم  غز.  وقطاع 

عنيف  العتداء  وال�صحافيين  الن�صاء  من  عدد  تعر�س  كما  بالع�صي.  و�صربوهم  �صتموهم  الذين  االأمن 

.
23

االأمن من قبل قوات 

اإ�صرائيل في  العربية  االأقلية  عن  مدافعين  �صد  م�صايقات 

المفرو�صة على الحريات  المدافعين الذين كانوا ينددون بالقيود  2010-2011، تعر�س بع�س  في 

في  المثال،  �صبيل  على  ال�صلطات.  قبل  من  انتقامية  الأعمال  اإ�صرائيل  في  العرب  للمواطنين  ال�صيا�صية 

اأمير  ال�صيد  باعتقال  �صرطة  رجال  جانب  اإلى  العام  االأمن  جهاز  من  عنا�صر  قام   ،2010 اأيار/مايو   6

عن  للدفاع  ال�صعبية  اللجنة  ورئي�س  )اتجاه(  العربية  االأهلية  الجمعيات  التحاد  العام  المدير  مخول، 

اعتقاله،  اأثناء  اإ�صرائيل.  في  العربية  للجماهير  العليا  المتابعة  لجنة  اإطار  في  ال�صيا�صية،  الحريات 

وقتا  هذااالعتقال  جاء  ت�صوير.  واآلة  وحوا�صيبه  وهاتفه  الوثائق  بع�س  وم�صادرة  منزله  تفتي�س  تم 

ني�صان/  21 في  حقه  في  ل�صهرين  �صفر  حظر  االإ�صرائيلي  الداخلية  وزير  اأ�صدر  اأن  بعد  ق�صيرا 

ول�صوء  للتعذيب  خللها  اأخ�صع  يوما   12 لمدة  االنفرادي  الحب�س  في  مخول  ال�صيد  و�صع  اأبريل. 

كانون   30 في  بمحام.  االت�صال  من  يتمكن  اأن  دون  منه  اعترافات  على  الح�صول  بهدف  المعاملة 

ل�صنة  التنفيذ  وقف  مع  �صجنا  �صنوات  بت�صع  حيفا  محكمة  عليه  حكمت   ،2011 الثاني/يناير 

ني�صان/ اأواخر  في   .
اأجنبي"24 عميل  مع  و"ات�صال  و"التج�ص�س"  العدو"  لدعم  "التاآمر  بتهمة 

اإ�صرائيل. جنوب  الجلبوع،  �صجن  في  معتقل  كان   ،2011 اأبريل 

اإلى ني�صان/اأبريل 2011 التدخلت العاجلة التي ن�صرها المر�صد من كانون الثاني/يناير 2010 

.2011 اآذار/مار�س   16 االإن�صان،  حلقوق  الفل�صطيني  للمركز  ال�صحفي  البيان   23

االعرتاف  ب�صاأن عقوبته حيث قرر  تفاو�صيا  2010 حل  االأول/اأكتوبر  27 ت�رشين  �صهور قبل يف  لعدة  اإليه  املوجهة  التهم  ال�صيد خمول  اأن نفى  بعد   24

احلرب"،  وقت  العدو  "م�صاعدة  بتهمة  ملحقته  عن  النيابة  تخلت  املقابل،  ويف  اأجنبي".  عميل  مع  العدو" و"التج�ص�س" و"ات�صال  لدعم  "التاآمر  بتهم 

احلياة. مدى  بال�صجن  عليها  ويعاقب  االأخطر  التهمة  وهي 

االأ�صماء
االنتهاك/ 

بعة لمتا ا
التدخل الن�صرمرجع  تاريخ 

وال�صيد  جمعة  جمال  ال�صيد 

عثمان محمد 
تع�صفي احتجاز 

 ISR  نداء عاجل
002/ 1209/OBS 198.1

الثاني/يناير  كانون   7

2010

�صحفياإفراج بيان 
الثاني/ كانون   15

2010 يناير 
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االأ�صماء
االنتهاك/ 

بعة لمتا ا
التدخل الن�صرمرجع  تاريخ 

جمعة جمال  ال�صيد 
اأمام  عقبات 

التنقل حرية 
�صحفي 2010بيان  اأيار/مايو   28

العد هاجاي  ال�صيد 

اأمام  عقبات 

التجمع  حرية 

ل�صلمي ا

�صحفي بيان 
الثاني/ كانون   22

2010 يناير 

اأمام  عقبات 

تكوين  حرية 

ت لجمعيا ا

 ISR  نداء عاجل
001 /0210/OBS 013

�صباط/فبراير  1 

2010

اإجراء  اإلغاء 

ن�صاطات  يعيق 

عن  الدفاع 

االإن�صان حقوق 

 ISR  نداء عاجل
001 /0210/OBS 013.1

اآذار/مار�س 2010  11

اأمام   عقبات 

تكوين  حرية 

ت لجمعيا ا

م�صتركة مفتوحة   ر�صالة 

ال�صلطات اإلى 
اآذار/مار�س 2010  10

جبارين �صوان  ال�صيد 
اأمام  عقبات 

التنقل حرية 

 ISR  نداء عاجل
001 /0607/OBS 069.3

ني�صان/اأبريل  12 

2010
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االأ�صماء
االنتهاك/ 

بعة لمتا ا
التدخل الن�صرمرجع  تاريخ 

جبارين ح�صن   ال�صيد 

العامة اللجنة  عدالة،   / 

التعذيب  لمناه�صة 

والمركز اإ�صرائيل   في 

االإن�صان لحقوق   الفل�صطيني 

م�صلك ومركز  غزة   في 

الحركة حرية  عن   للدفاع 

اأطباء وجمعية  بمكوم   ومنظمة 

االإن�صان-اإ�صرائيل  لحقوق 

 ،Bimkom  وهاموكيد

الفرد، عن  الدفاع   مركز 

وجمعية بت�صيلم   ومركز 

اإ�صرائيل في  المواطن   حقوق 

متطوعين منظمة  دين،   ويي�س 

ومنظمة االإن�صان،   لحقوق 

وقناة ووت�س   ما�صوم 

SociaTV، و Zochrot 
الن�صاء( وتحالف   ذاكرات( 

وجمعية ال�صلم  اأجل   من 

حقوق اأجل  من   حاخامين 

االإن�صان

ت�صهير �صحفيحملة  بيان 
ني�صان/اأبريل  27 

2010

اأمام  عقبات 

تكوين  حرية 

ت لجمعيا ا

م�صترك �صحفي  2010بيان  اأيار/مايو   3

مخول اأمير  ال�صيد 

تع�صفي  اعتقال 

اأمام  / عقبات 

التنقل حرية 

 ISR  نداء عاجل
002/ 0510/OBS 058

2010 اأيار/مايو   10

انفرادي �صحفيحب�س  2010بيان  اأيار/مايو   12

تع�صفي  احتجاز 

معاملة �صوء   /
م�صترك �صحفي  2010بيان  اأيار/مايو   19

�صحفي بيان 
حزيران/يونيو  4 

2010

التقرير ال�صنوي لعام 2011
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االأ�صماء
االنتهاك/ 

بعة لمتا ا
التدخل الن�صرمرجع  تاريخ 

االأهلية المنظمات   �صبكة 

والهيئة  الفل�صطينية 

االإن�صان لحقوق   الم�صتقلة 

للمراأة العام   واالتحاد 

لفل�صطينية ا

اأمام  عقبات 

التجمع  حرية 

ل�صلمي ا

 PAL نداء عاجل
001 /0510/OBS 068

2010 اأيار/مايو   28

اأمام  عقبات 

تكوين  حرية 

ت لجمعيا ا

اإلى مفتوحة   ر�صالة 

ت ل�صلطا ا

الثاني/ كانون   13

2011 يناير 
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ف�صحوا  اأو  وثقوا  الذين  والمدونون  وال�صحافيون  والمحامون  الن�صطاء  تعر�س   ،2011-2010 في 

التي  االنتهاكات  اأو  العدالة  عمل  �صوء  اأو  المظاهرات  قمع  اأو  االنتخابات  �صابت  التي  المخالفات 

ا�صتمرت  كما  ق�صائية.  لم�صايقات  اأو  التع�صفي  للحتجاز  اأو  عنف  الأعمال  االأمن  قوات  ارتكبتها 

المدافعين  عمل  عرقلة  في  ال�صلمي  والتجمع  التعبير  وحرية  الجمعيات  تكوين  حرية  اأمام  العقبات 

االإن�صان. حقوق  عن 

ال�صيا�صي ال�صياق 

 2011 �صباط/فبراير   11 في  اأرغم  الحكم  في  عقود  ثلثة  مبارك  ح�صني  الرئي�س  ق�صى  اأن  بعد 

فيها  خرج  مثيل  لها  ي�صبق  لم  االحتجاجات  من  عارمة  موجة  �صغط  تحت  ال�صلطة  مغادرة  على 

والمطالبة  والف�صاد  بالفقر  للتنديد   2011 الثاني/يناير  كانون   25 من  ابتداء  المتظاهرين  اآالف 

المفرو�س  والحظر   
1

ال�صارية الطوارئ  حالة  رغم  وذلك  الرئي�س  وبرحيل  ديمقراطية  باإ�صلحات 

من  للمظاهرات  العنيف  القمع  اإلى  واإ�صافة  به.  التذكير  ال�صلطات  اأعادت  الذي  التظاهر  على 

�صبكات  بغلق  ال�صلطات  قامت   ،
2

الجرحى واآالف  قتيل   840 ر�صميا  خلف  والذي  االأمن  قوات  قبل 

تويتر  مثل  االجتماعي  التوا�صل  �صبكات  عبر  �صيما  وال  االت�صاالت  بذلك  مانعة  واالإنترنت  الهاتف 

المظاهرات. خلل  ال�صحافيين  من  العديد  على  االعتداء  تم  كما   .
3

وفاي�صبوك

في  البلد  قيادة  يتولى  الذي  الم�صلحة  للقوات  االأعلى  المجل�س  عين  مبارك،  ح�صني  رحيل  بعد 

بعر�س  مكلفة  قانونيين  خبراء  من  مكونة  لجنة   2011 �صباط/فبراير   15 في  االنتقالية  المرحلة 

وتمت   .2011 اآذار/مار�س   19 في  نظم  ال�صتفتاء  التعديلت  تلك  واأخ�صعت  د�صتورية.  اإ�صلحات 

للمتر�صحين  االنتخابات  مجال  فتح  اأ�صا�صا  تخ�س  وهي  االأ�صوات  من   %77 بن�صبة  عليها  الموافقة 

رئي�س  واليات  عدد  وتحديد  االنتخابات  على  ت�صرف  ق�صائية  هيئة  واإن�صاء  وللمعار�صة  االأحرار 

.
4

القادم الجمهورية 

اإجراءات مختلفة تهدف  2010 اتخذت  الثاني/نوفمبر  البرلمانية لت�صرين  وفي �صياق االنتخابات 

مر�صد حماية المدافعين عن حقوق االإن�صان

التقرير ال�صنوي لعام 2011

م�صر

.2011 11 �صباط/فرباير  امل�رشي يف  اجلي�س  2010. ورفعها  اأيار/مايو  الطوارئ ل�صنتني يف  1 مت متديد حالة 

.http://www.mohp.gov.eg/ 2 راجع موقع وزارة ال�صحة، 

 26 االإن�صان،  حلقوق  امل�رشية  املنظمة  بيان  راجع  املظاهرات.  عن  فيديو  �صور  ولبث  للتظاهر  نداءات  الإطلق  االجتماعي  التوا�صل  �صبكات  ا�صتخدمت   3

.2011 الثاين/يناير  كانون 

القدمية  االأحزاب  ير�صح  اأن  �صاأنه  من  وهذا   2012 قبل  ورئا�صية  برملانية  انتخابات  لتنظيم  املجال  الد�صتورية  التعديلت  على  املوافقة  اأي�صا  فتحت   4

ال�صعبية. االنتفا�صة  بعد  اأن�صئت  التي  ال�صيا�صية  االأحزاب  ح�صاب  على  امل�صلمون  االإخوان  �صيما  وال  للفوز 
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في  اأخرى،  جهة  ومن  االإعلم.  وو�صائل  ال�صحافة  تكميم  خلل  من  �صيما  وال  المعار�صة  اإ�صعاف  اإلى 

الر�صائل  على  جديدة  قيودا  االت�صاالت  تنظيم  هيئة  فر�صت   ،2010 الثاني/نوفمبر  ت�صرين   11

المجموعات  تر�صلها  التي  الر�صائل  مراقبة  بهدف  النقال  الهاتف  خدمة  �صركات  وعلى  الهاتفية 

.
5

للحكومة مناه�س  ن�صاط  كل  من  والحد  المعار�صة 

واأثناءها  الم�صرية  "الثورة"  قبل  االإن�صان  لحقوق  الج�صيمة  االنتهاكات  من  العديد  ارتكبت 

الم�صرية  ال�صلطات  تنتظر  زالت  ما  كثيرة  تحديات  ثمة  الطوارئ.  حالة  رفع  رغم  وذلك  وبعدها، 

تتعار�س  التي  الممار�صات  ووقف  االأ�صا�صية  الحريات  على  المفرو�صة  العديدة  القيود  رفع  �صيما  وال 

نحو  على  تمار�س  التع�صفي  واالحتجاز  االعتقال  اأعمال  زالت  فما  االأ�صا�صية.  الحقوق  مع  جلي  ب�صكل 

التعر�س  في  المدنيون  وا�صتمر   .
6

والتعذيب المعاملة  �صوء  جانب  اإلى  االأمن  قوات  قبل  من  وا�صع 

االأ�صا�صية  لل�صمانات  انتهاك  في  ع�صكرية  محاكم  قبل  من  بال�صجن  والأحكام  للمحاكمات 

االإنترنت  على  للحكومة  معار�صتهم  عن  لتعبيرهم  ومن�صفة،  عادلة  محاكمة  في  بالحق  المتعلقة 

.
7

�صلميا لتظاهرهم  اأو 

 17 في  بم�صر  المتعلق  اال�صتعرا�س  خلل  الم�صرية  ال�صلطات  التزمت  حين  ففي  اأخرى،  جهة  ومن 

التابع  االإن�صان  حقوق  لمجل�س  ال�صامل  الدوري  اال�صتعرا�س  اآلية  اإطار  في   2010 �صباط/فبراير 

توافق  لم  المجال،  هذا  في  الدولية  المعايير  مع  ليتوافق  التعذيب  تعريف  بتعديل  المتحدة  للأمم 

القوانين  بتعديل  يتعلق  ما  �صيما  وال  االإن�صان  حقوق  بحماية  الخا�صة  التو�صيات  من  عدد  على  م�صر 

اإلى  يهدف  قانون  اعتماد  اأو  االإن�صان  بحقوق  الخا�صة  الدولية  م�صر  التزامات  مع  لتتوافق  الم�صرية 

التمويل  بتلقي  الحكومية  غير  للمنظمات  ال�صماح  خلل  من  الجمعيات  تكوين  لحرية  اأكبر  �صمان 

.
8

الحكومة من  م�صبقة  موافقة  دون  الخارج  من 

ال�صلمي التجمع  حرية  اأمام  العقبات  ا�صتمرار 

لقوات  وي�صمح  عام  تجمع  في  بالم�صاركة  اأ�صخا�س  خم�صة  من  الأكثر  القانون  ي�صمح  ال  حين  في 

للتفريق  ال�صلمية  التجمعات  من  العديد  جديد  من  تعر�صت   ،
9

المظاهرات تفريق  اأو  بمنع  ال�صرطة 

توقيف  تم   ،2010 الثاني/يناير  كانون   15 في  المثال،  �صبيل  فعلى  االأمن.  قوات  قبل  من  بالقوة 

لم�صاندة  البلد(  )جنوب  قنا  محافظة  مقر  اإلى  و�صولهم  لدى  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين  من   33

.2010 االأول/اأكتوبر  ت�رشين   13 االإن�صان،  حلقوق  امل�رشية  املنظمة  بيان  راجع   5

االإن�صان.  حلقوق  امل�رشية  املنظمة  راجع  املخابرات.  عنا�رش  قبل  من  ا�صتجوابهم  اأثناء  للتعذيب  تعر�صهم  اإثر  املعتقلني  من  عدد  مات  املثال،  �صبيل  على   6

االإن�صان. حقوق  لدرا�صات  القاهرة  مركز  راجع  عذرية.  لفح�س  اأخ�صعهن  اجلي�س  اأن  املتظاهرات  بع�س  �رشحت  ذلك،  اإىل  وباالإ�صافة 

م�صتقلة. عليا  حمكمة  اأمام  اأحكامها  ا�صتئناف  ميكن  وال  ع�صكريني  من  املحاكم  هذه  تت�صكل   7

A/ املتحدة  االأمم  وثيقة  م�رش،   - ال�صامل  الدوري  باال�صتعرا�س  املعني  العامل  الفريق  تقرير  املتحدة،  للأمم  التابع  االإن�صان  حقوق  جمل�س  تقرير  راجع   8

HRC/14/17، 26 اآذار/مار�س 2010.
واملظاهرات  باالجتماعات  اخلا�س   1923 لعام   14 رقم  والقانون  بالتجمعات  اخلا�س   1914 لعام   10 رقم  القانون  الأحكام  العامة  التجمعات  تخ�صع   9

الطوارئ. اخلا�س بحالة   1958 لعام   162 والقانون رقم  العامة 
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والتنديد  القبطي  الميلد  عيد  في  اأقباط  �صبعة  �صحيته  راح  الذي  الر�صا�س  اإطلق  �صحايا  عائلت 

اأنهم  في  الم�صتبه  للأ�صخا�س  ال�صلطات  قبل  من  التع�صفي  وباالحتجاز  النطاق  وا�صعة  باالعتقاالت 

وراء اإطلق الر�صا�س. لم تقدم اأي مذكرة توقيف لهوؤالء االأ�صخا�س الذين ظلوا محتجزين داخل مقر 

احتجازهم  اأثناء  االأ�صخا�س  هوؤالء  واتهم  بمحاميهم.  االت�صال  من  التمكن  دون  قنا  في  االأمن  مديرية 

كما  التظاهر".  اإلى  للدعوة  اأ�صخا�س  خم�صة  على  تزيد  جماعة  و"ت�صكيل  الد�صتور"  "انتهاك  بـ 

من  عنف  الأعمال  تعر�صا  باأنهما  بدوي  اأحمد  وال�صيد  الفتاح  عبد  اإ�صراء  ال�صيدة  من  كل  �صرح 

حقوق  عن  المدافعين  هوؤالء  عن  اأفرج   ،2010 الثاني/يناير  كانون   16 في  ال�صرطة.  عنا�صر  قبل 

قوات  فرقت   ،2010 ني�صان/اأبريل   6 في  اأخرى،  جهة  ومن  اإليهم.  تهم  اأي  توجيه  دون  االإن�صان 

باإنهاء  للمطالبة   
10

اأبريل  6 حركة  اأطلقتها  لدعوة  تلبية  القاهرة  في  نظمت  مظاهرة  بالقوة  االأمن 

�صربا  عليهم  وانهالوا  بالمتظاهرين  االأمن  قوات  اأحاطت  االنتخابي.  القانون  وتعديل  الطوارئ  حالة 

فيهم  بما  منهم  العديد  وتعر�س  متظاهر   100 من  اأكثر  توقيف  تم  بالع�صي.  ثم  واالأيدي  باالأقدام 

المتظاهرين  �صراح  اأطلق  المدني.  الزي  االأمن يرتدون  قوات  ال�صرب من قبل عنا�صر من  اإلى  الن�صاء 

.
11

توقيفهم بعد  قليلة  اأياما  اإليهم  تهمة  اأي  توجيه  دون 

اأبو فجر، وا�صمه الحقيقي م�صعد �صليمان ح�صن  اإطلق �صراح ال�صيد م�صعد  2010 �صهد  اأن العام  غير 

�صيناء،  لبدو  نعي�س(  اأن  نعي�س" )نريد  "ودنا  حركة  في  اأع�صاء  ن�صيرة،  اأبو  يحيى  وال�صيد  ح�صين 

العديدة  القرارات  رغم  اال�صتثنائية  القوانين  بموجب  محتجزين  وكانوا  تموز/يوليو،  و18   13 في 

التظاهر"  على  "التحري�س  بـ  اتهموا  قد  وكانوا  عنهم.  باالإفراج  القا�صية  العدالة  اأ�صدرتها  التي 

.
12

�صيناء في  الم�صاكن  اآالف  تدمير  على  احتجاجا  مظاهرات  اإثر  ال�صلطات"،  على  و"التمرد 

التي  االأمن  قوات  قبل  من  العنيف  للقمع    2011 يناير   25 حركة  مظاهرات  كذك  وتعر�صت 

االأمن  قوات  اأطلقت  كما  المظاهرت  لتفريق  المطاطي  والر�صا�س  للدموع  الم�صيل  الغاز  ا�صتخدمت 

مراكز  اإلى  واقتادتهم  �صخ�س   2000 من  اأكثر  ال�صرطة  اأوقفت  المتظاهرين.  على  الحي  الر�صا�س 

المعتقلين  اأغلبية  عن  االإفراج  تم  المعاملة.  و�صوء  للتعذيب  تعر�صوا  حيث  االعتقال  ومراكز  ال�صرطة 

كانوا  االإن�صان  حقوق  عن  مدافعون  تعر�س  اأخرى،  جهة  ومن  توقيفهم.  تلت  التي  القليلة  االأيام  في 

اأوقفت   ،2011 �صباط/فبراير   3 في  ال�صلطات.  قبل  من  انتقامية  الأعمال  المظاهرات  ي�صاندون 

للحقوق  الم�صري  والمركز  للقانون  مبارك  ه�صام  مركز  اأع�صاء  من  ع�صوا   30 الع�صكرية  ال�صرطة 

الم�صاعدة  لتقديم  اأن�صئت  لجنة  وهي  م�صر،  متظاهري  عن  الدفاع  وجبهة  واالجتماعية  االقت�صادية 

وتم  الدولية،  العفو  ومنظمة  ووت�س  رايت�س  وهيومن  للمتظاهرين،  والمعنوية  واالإن�صانية  القانونية 

احتجاز هوؤالء االأ�صخا�س لمدة 24 �صاعة في مكان مجهول حيث اأمرتهم ال�صرطة بالكف عن م�صاندة 

المحامون  اأوقفوا  الذين  االأ�صخا�س  بين  من  يوجد  االأحيان.  بع�س  في  معاملتهم  م�صيئة  المتظاهرين، 

دانيال  وال�صيد  الم�صري  منى  واالآن�صة  الح�صن  وم�صطفى  ب�صير  ومح�صن  حمد  االإ�صلم  �صيف  اأحمد 

ظروف  على  االحتجاج  يف  الن�صيج  قطاع  يف  العمال  اآالف  بداأ  عندما   2008 ني�صان/اأبريل  يف  اأبريل   6 �صباب  حركة  اأو  اأبريل   6 حركة  ظهرت   10

املعي�صة. وغلء  عملهم 

.2010 ني�صان/اأبريل   8 ال�صخ�صية،  للحقوق  امل�رشية  املبادرة  بيان  راجع   11

االإ�صكندرية. العرب قرب  التاريخ يف �صجن برج  2007 واعتقلوا منذ ذلك  االأول/دي�صمرب  26 كانون  اأوقفوا يف  12 كانوا قد 
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الطاهر  محمد  وال�صيد  علي  خالد  وال�صيد  حدادي  �صعيد  وال�صيد  عابد  فاطمة  واالآن�صة  ويليام�س 

عنا�صر  اعتقلت  كما  �صادق  ندى  واالآن�صة  �صادي  اأبو  نادين  واالآن�صة  �صادي  اأبو  �صاهندا  واالآن�صة 

جهة  ومن  االإن�صان.  حقوق  لدرا�صات  القاهرة  مركز  في  باحث  �صالح،  عمرو  ال�صيد  الهوية  مجهولة 

للحقوق  الم�صري  والمركز  للقانون  مبارك  ه�صام  مركز  مقرات  الع�صكرية  ال�صرطة  فت�صت  اأخرى، 

االأ�صخا�س  جميع  عن  اأفرج  النقالة.  اأع�صائهما  وهواتف  اأجهتزها  و�صادرت  واالجتماعية  االقت�صادية 

 .2011 �صباط/فبراير  و6   4 بين  تهم  دون  الموقوفين 

اإذ  ال�صلمي.  التجمع  حرية  اأمام  تقف  التي  العقبات  رفع  اإلى   2011 يناير  "ثورة"  نجاح  يوؤد  ولم 

وين�س  واالإ�صرابات.  ال�صلمية  المظاهرات  يجرم   2011 ني�صان/اأبريل   12 في  جديد  قانون  اأدخل 

جنيه   50000 اإلى  ت�صل  قد  مالية  وغرامة  بال�صجن  عقوبة  على   2011 لعام   34 رقم  القانون 

اعت�صام  الم�صاركة في  االآخرين على  اأو ي�صجع  5700 يورو( لكل �صخ�س ي�صارك  م�صري )حوالي 

اأحكام  اإن  العامة.  وال�صلطات  الموؤ�ص�صات  عمل  يعرقل  اأو  يوؤخر  اأو  يعطل  اأن  �صاأنه  من  اآخر  عمل  اأي  اأو 

الذين  المتظاهرين  اأو  النقابيين  �صد  ت�صتخدم  اأن  �صاأنها  من  مبهمة  ب�صفة  �صيغت  التي  القانون  هذا 

.
13

ال�صلمي والتجمع  االإ�صراب  في  حقهم  يمار�صون 

اأعمال تخويف وم�صايقات ق�صائية �صد مدافعين عن حقوق االإن�صان مار�صوا حقهم في حرية التعبير

التعبير  حرية  في  حقهم  مار�صوا  الحقوقيين  الن�صطاء  من  عدد  ملحقة  تمت   ،2011-2010 في 

ق�صية  في  البت  القاهرة  في  الخليفة  محكمة  وا�صلت   ،2010 في  بالت�صهير.  تتعلق  ق�صايا  في 

االإ�صلم  �صيف  اأحمد  وال�صيد  االإن�صان،  حقوق  لمعلومات  العربية  ال�صبكة  مدير  عيد  جمال  ال�صيد 

الدولية،  العفو  منظمة  في  وع�صو  مدون  غربية،  عمرو  وال�صيد  الدولية  العفو  منظمة  موؤ�ص�س  حمد، 

كل  وكان  ات�صال".  لو�صائل  �صرعي  غير  و"ا�صتخدام  التهديد"  و"ا�صتعمال  "الت�صهير"  بـ  اتهموا 

كل  ن�صر  اأن  بعد  قا�س  قبل  من  ملحقين  حمد  االإ�صلم  �صيف  اأحمد  وال�صيد  عيد  جمال  ال�صيد  من 

في  موؤرخا  من�صورا  للقانون  مبارك  ه�صام  ومركز  االإن�صان  حقوق  لمعلومات  العربية  ال�صبكة  من 

ملحقا  فكان  غربية  عمرو  ال�صيد  اأما  باالنتحال.  القا�صي  فيه  يتهمان   2007 �صباط/فبراير   11

الجل�صة  خلل  مدونته.  على  القا�صي  ذلك  �صمعة  اإلى  ت�صيء  اأقواال  لكتابته  نف�صها  الق�صية  في 

حدا  و�صع  ما  بالت�صالح   الجنائية  الدعوي  انق�صاء  تم   ،2010 اأيلول/�صبتمبر   18 في  عقدت  التي 

اعتقلت   ،2011 اآذار/مار�س   19 في  اأخرى،  جهة  ومن  الثلثة.  المدافعين  �صد  الجنائية  للإجراءات 

في  االبتدائية  المحكمة  في  اأمريكية  و�صحافية  �صقيقتها  برفقة  محامية،  عمران،  راجية  ال�صيدة 

الد�صتورية.  التعديلت  على  اال�صتفتاء  عملية  �صير  تراقب  كانت  بينما  القاهرة  جنوب  الخلق  باب 

في  م�صاركتهما  ب�صاأن  ا�صتجوابهما  تم  حيث  القاهرة  في  االأمن  مديرية  اإلى  ال�صقيقتان  اقتيدت 

فح�س  وتم  واأغرا�صهما  هويتهما  بطاقتي  م�صادرة  تمت  المتحدة.  الواليات  مع  وعلقتهما  الثورة 

ت�صريح  دون  اال�صتفتاء  عملية  �صير  بمراقبة  اتهمتا  ومفكرتيهما.  هاتفيهما  في  الموجودة  المعلومات 

.2011 اآذار/مار�س   25 االإن�صان،  امل�رشية حلقوق  املنظمة  بيان  13 راجع 
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الق�صائية  اللجنة  من  �صادر  ر�صمي  ت�صريح  حوزتها  في  كان  عمران  راجية  ال�صيدة  اأن  رغم 

تم  الجي�س".  في  �صابط  "�صتم  بـ  كذلك  عمران  ال�صيدة  واتهمت  اال�صتفتاء.  على  للإ�صراف  العليا 

�صراح  اأطلق  بينما  الم�صاء  في  �صراحها  يطلق  اأن  قبل  ق�صيرة  لمدة  االأمريكية  ال�صحافية  ا�صتجواب 

ال�صيدة  كانت   ،2011 ني�صان/اأبريل  اأواخر  في  التالي.  اليوم  في  و�صقيقتها  عمران  راجية  ال�صيدة 

الجي�س". في  �صابط  "�صتم  بتهمة  ملحقة  زالت  ما  عمران  راجية 

االإن�صان  حقوق  انتهاكات  يف�صحون  كانوا  الذين  ال�صحافيين  من  العديد  تعر�س   ،2010 في 

�صباط/  17 في  مدون،  وهو  م�صطفى،  اأحمد  ال�صيد  توقيف  تم  الق�صائية.  والم�صايقات  للعتقال 

القاهرة  في  الع�صكرية  المحكمة  اأمام  ملحقته  وتمت  المخابرات  عنا�صر  قبل  من   2010 فبراير 

و"اإهانة  الجي�س"  عن  كاذبة  اأخبار  و"ن�صر  االإنترنت"  على  ع�صكرية  اأ�صرار  "ن�صر  بتهمة 

بال�صجن  لعقوبة  �صاحبها  تعر�س  مخالفات  الحربية" وهي  الكلية  في  الطلب  قبول  عن  الم�صوؤولين 

 2009 �صباط/فبراير   15 في  مقال  ن�صر  اإثر  االتهامات  هذه  وجاءت  ون�صف.  �صنوات  ت�صع  مدتها 

اآذار/  7 في  عنه  واأفرج  تبرئته  تمت  الم�صلحة.  القوات  داخل  المح�صوبية  فيه  ف�صح  مدونته  على 

ال�صيد يو�صف �صعبان،  اأخرى، تم توقيف  . ومن جهة 
14

2010 �صرط �صحب مقاله عن مدونته مار�س 

بينما  االإ�صكندرية  في   2010 الثاني/نوفمبر  ت�صرين   20 في  االإلكترونية،  البديل  يومية  مرا�صل 

كان  بينما  توقيفه  تم  طردهم.  على  احتجاجا  �صليمان  اأبو  حي  ل�صكان  مظاهرة  بتغطية  يقوم  كان 

ت�صرين   29 في  تهمة  دون  عنه  اأفرج  المتظاهرين.  اأحد  ي�صرب  وهو  �صرطة  ل�صابط  �صورا  يلتقط 

.
15

العام النائب  من  باأمر   2010 الثاني/نوفمبر 

.2010 اآذار/مار�س   7 االإن�صان،  حقوق  ملعلومات  العربية  ال�صبكة  بيان  راجع   14

.2010 الثاين/نوفمرب  29 ت�رشين  البديل،  مقال  15 راجع 
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التدخلت العاجلة التي ن�صرها المر�صد من ت�صرين الثاني/نوفمبر 2010 اإلى ني�صان/اأبريل 2011

االأ�صماء
االنتهاك/ 

بعة لمتا ا
التدخل الن�صرمرجع  تاريخ 

وال�صيد  عبا�س  وائل  ال�صيد 

وال�صيدة  النجار  م�صطفى 

وال�صيدة  الفتاح  عبد  اإ�صراء 

وال�صيد  حنا  ناجي  ماريان 

وال�صيد  با�صم  عو�س  �صمير 

وال�صيد  با�صم  محمد  فتحي 

محمود  العزيز  عبد  �صريف 

محمد  محمود  وال�صيد 

�صاهيناز  وال�صيدة  خالد 

نا�صر  وال�صيد  ال�صلم  عبد 

وال�صيدة  الحميد  عبد 

روؤى  وال�صيدة  عقل  �صلمى 

اأحمد  وال�صيد  اإبراهيم 

وال�صيد  المجيد  عبد  بدوي 

وال�صيد  زكري  اأبو  اأحمد 

وال�صيد  ال�صاوي  طلعت 

م�صطفى  محمود  اأحمد 

عمر  �صيد  اإ�صماعيل  وال�صيد 

محمد  فتحي  اأحمد  وال�صيد 

علي  �صابر  ح�صام  وال�صيد 

اإ�صماعيل  حنان  وال�صيدة 

الفتاح  عبد  حمادة  وال�صيد 

وال�صيد  فريد  جمال  وال�صيد 

وال�صيد  محمد  خلف  محمد 

اأحمد  �صيد  الح�صيني 

ح�صن  حمدي  محمد  وال�صيد 

محمد  اهلل  محمدعبد  وال�صيد 

اهلل  عبد  ح�صمت  وال�صيد 

اإ�صماعيل  وال�صيد  محمد 

طارق  وال�صيد  االإ�صكندراني 

وال�صيدة  اهلل  عبد  �صبري 

باروني  الزيني  نادية 

الطحاوي  اأميرة  وال�صيدة 

اأمين  عبده  بوال  وال�صيدة 

اأحمد  فوؤاد  منى  وال�صيدة 

انفرادي  حب�س 

اإفراج / �صوء   /

ملة معا

 EGY 001 نداء عاجل
/0110/OBS 009

الثاني/يناير  كانون   20

 2010



85

التقرير ال�صنوي لعام 2011

�صماء االأ
االنتهاك/ 

بعة لمتا ا
التدخل الن�صرمرجع  تاريخ 

للدفاع  حكومية  غير  منظمة 

االإن�صان حقوق  عن 

اأمام  عقبات 

تكوين  حرية 

ت لجمعيا ا

 EGY  نداء عاجل
001 /0111/OBS 009

الثاني/يناير  كانون   27

2011

االإ�صلم  �صيف  اأحمد  ال�صيد 

وال�صيد  �صادق  ندى  وال�صيدة 

منى  وال�صيدة  طاهر  محمد 

علي خالد  وال�صيد  الم�صري 

انفرادي م�صتركحب�س  �صحفي  2011بيان  �صباط/فبراير   3

االإ�صلم  �صيف  اأحمد  ال�صيد 

ال�صيد  ب�صير  مح�صن  ال�صيد 

وال�صيدة  الح�صن  م�صطفى 

دانيال  ال�صيد  الم�صري  منى 

فاطمة  واالآن�صة  ويليام�س 

حدادي  �صعيد  ال�صيد  عابد 

ال�صيد  علي  خالد  ال�صيد 

واالآن�صة  الطاهر  محمد 

واالآن�صة  �صادي  اأبو  �صاهندا 

واالآن�صة  �صادي  اأبو  نادين 

عمرو  ال�صيد  �صادق  ندى 

�صلح

توا�صل 

االحتجاز
�صحفي 2011بيان  �صباط/فبراير   4

�صحفياإفراج 2011بيان  �صباط/فبراير   7

عمران راجية  اإفراجال�صيدة   / �صحفياعتقال  اآذار/مار�س 2011بيان   28
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ال�صلطات  رف�س  ب�صبب  ال�صرعية  من  محرومة  الجمعيات  من  العديد  ظلت   ،2011-2010 في 

التجمعات  من  العديد  قمع  تم  ذلك،  اإلى  وباالإ�صافة  التاأ�صي�س.  اإعلن  اإيداع  و�صل  منحها  المحلية 

اإلى االحتجاز  ال�صلمية التي نظمت من اأجل الدفاع عن حقوق االإن�صان وخ�صع العديد من المدافعين 

الغربية. ال�صحراء  في  ارتكبت  التي  االإن�صان  حقوق  وبانتهاكات  بالف�صاد  تنديدهم  التع�صفي 

ال�صيا�صي ال�صياق 

مدن  عدة  في   2011 �صباط/فبراير   20 في  بداأت  التي  االحتجاجية  المظاهرات  على  ردا 

االحتجاجية  الحركات  غرار  على  الف�صاد،  وبمكافحة  د�صتورية  باإ�صلحات  للمطالبة  مغربية 

حزمة  باإجراء  ال�صاد�س  محمد  الملك  وعد  م�صابهة،  مطالب  حملت  والتي  المنطقة  اجتاحت  التي 

الفردية  الحريات  مجال  وتو�صيع  والموؤ�ص�صات  الحق  دولة  "تر�صيخ  �صاأنها  من  االإ�صلحات  من 

واالقت�صادية  ال�صيا�صية  اأبعادها  بكل  االإن�صان  حقوق  منظومة  وتعزيز  ممار�صتها  و�صمان  والجماعية 

جديدا  و�صيطا  الملك  عين   ،2011 اآذار/مار�س   3 ففي  والبيئية".  والثقافية  والتنموية  واالجتماعية 

اآذار/  9 وفي  ؛ 
1

االإن�صان  لحقوق  وطنيا  مجل�صا  واأن�صاأ  الوطني  ال�صعيد  على  االإن�صان  بحقوق  مكلفا 

اآذار/مار�س   18  ؛ وفي 
"اإ�صلحات د�صتورية �صاملة"2 اأعلن عن ت�صكيل لجنة مكلفة بتح�صير  مار�س 

المجال.  هذا  في  العامة  ال�صيا�صات  عمل  تن�صيق  ب�صمان  مكلفا  االإن�صان  لحقوق  وزاريا  مندوبا  عين 

المعتقلين  من  العديد  بينهم  من  �صجينا   190 قرابة  �صمل  عفوا  الملك  اأ�صدر  ني�صان/اأبريل   14 وفي 

اإ�صلحات د�صتورية ما زالت لم تطبق  اأن هناك  اأو قل�صت مدتها. غير  ا�صتبدلت عقوبتهم  ال�صيا�صيين 

2005 والذي يت�صمن �صل�صلة من  الختامي في  والم�صالحة تقريرها  االإن�صاف  اأن ن�صرت هيئة  منذ 

�صنوات  خم�س   .
3

االإن�صان حقوق  انتهاكات  تكرار  وتجنب  القانون  دولة  احترام  ل�صمان  التو�صيات 

الملك  عنه  اأعلن  ما  تنفيذ  يتم  ولم  التو�صيات.  تلك  تنفيذ  في  طفيف  تقدم  �صوى  يحرز  لم  بعد،  من 

الت�صديق  عند   1993 في  المغرب  اأبداها  التي  التحفظات  برفع   2008 االأول/دي�صمبر  كانون  في 

المراأة.  �صد  التمييز  اأ�صكال  جميع  على  الق�صاء  اتفاقية  على 

 Le Journal �صحيفة  من  كل  ا�صطرت  فقد  ال�صحافة.  حرية  تقييد  ا�صتمر   ،2010 في 

االأول/ وت�صرين  الثاني/يناير  كانون  في  الغلق  اإلى  ني�صان  اأ�صبوعية  و   hebdomadaire

مر�صد حماية المدافعين عن حقوق االإن�صان

التقرير ال�صنوي لعام 2011

المغرب / ال�صحراء الغربية

اإن�صاء املجل�س الوطني حلقوق االإن�صان انتهت والية املجل�س اال�صت�صاري حلقوق االإن�صان. وتتمثل �صلحياته يف حماية وتعزيز حقوق االإن�صان مبا يف  1 مع 

االإن�صان. حلقوق  انتهاكات  حدوث  حال  يف  حتقيقات  فتح  العدالة  من  يطلب  اأن  له  ويحق  وامل�صاحلة.  االإن�صاف  هيئة  تو�صيات  تنفيذ  ذلك 

مزيد  وتوفري  االأول  الوزير  �صلطات  تو�صيع  على  اأمور  جملة  بني  من  تن�س  التي  الد�صتورية  االإ�صلحات  امللك  عر�س   ،2011 حزيران/يونيو   17 يف   2

للق�صاء. االأعلى  املجل�س  ال�صتقللية  ال�صمانات  من 

يف  االإن�صان  حقوق  النتهاكات  جرد  بعملية  للقيام  ال�صاد�س  حممد  امللك  من  مببادرة   2003 الثاين/نوفمرب  ت�رشين  يف  وامل�صاحلة  االإن�صاف  هيئة  اأن�صئت   3

الثاين )1999(. امللك احل�صن  واإىل غاية وفاة  اال�صتقلل )1955(  ابتداء من  املغرب 
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االإ�صهار. جمال  يف  املقاطعة  اإىل  اأ�صا�صا  تعر�صوا   4

القناة قبل  اإجراءات ق�صائية �صد  اأي  العيون للتحقيق يف مقتل �صاب. مل تتخذ  اإىل  اأن توجه �صحافيون من قناة اجلزيرة  اأياما قليلة بعد  القرار  5 جاء هذا 

 2010 الثاين/نوفمرب  3 ت�رشين  االإن�صان،  املغربية حلقوق  واملنظمة  االإن�صان  الدولية حلقوق  للفدرالية  امل�صرتك  ال�صحفي  البيان  قرار غلق مكاتبها. راجع 

.2010 االأول/اأكتوبر  ت�رشين   29 حدود،  بل  مرا�صلون  ملنظمة  ال�صحفي  والبيان 

وفقا  ال�صحراء  ملنطقة  الذاتي  اال�صتقلل  منح  ب�صاأن  تفاو�صي  حل  اإىل  التو�صل  �صبيل  يف  املغرب  من  مببادرة  املتحدة  االأمم  نظمتها  التي  املحادثات  اإن  اإذ   6

اأي نتيجة. اإىل  2007 مل تف�س  املتحدة يف ني�صان/اأبريل  االأمم  ملقرتح 

املغربية.  الدولة  قبل  من  املرتكبة  اجل�صيمة  االنتهاكات  ل�صحايا  ال�صحراوية  للجمعية  وفقا  وثلثة  االإن�صان  حلقوق  املغربية  للمنظمة  وفقا  اثنان   7

كان   .2010 الثاين/نوفمرب  ت�رشين   13 املغربية،  الدولة  قبل  من  املرتكبة  اجل�صيمة  االنتهاكات  ل�صحايا  ال�صحراوية  للجمعية  ال�صحفي  البيان  راجع 

8 ت�رشين الثاين/ اإيزيك على بعد ب�صعة كيلومرتات من مدينة العيون يف  اإزالة خميم كدمي  اإقدام ال�صلطات املغربية على  ال�صبب يف ن�صوب تلك االأحداث 

حقوقهم  احرتام  عدم  على  للحتجاج  �صحراويني  �صكان  قبل  من  ال�صابق  االأول/اأكتوبر  ت�رشين   10 من  ابتداء  اأقيم  قد  املخيم  وكان   .2010 نوفمرب 

املعتقلني فيما بعد دون توجيه  اأفرج عن معظم  االأ�صخا�س.  اعتقال مئات  االأمن على  اأقدمت قوات  امل�صري. كما  االجتماعية واالقت�صادية وللحق يف تقرير 

ال�صحفية  البيانات  راجع  املركزي.  العيون  �صجن  يف  معتقلني  امراأتان  بينهم  من  �صحراويا   26 ظل   2011 ني�صان/اأبريل  اأواخر  يف  لكن  اإليهم  تهمة  اأي 

.2011 ني�صان/اأبريل  و18   16 املغربية،  الدولة  قبل  من  املرتكبة  اجل�صيمة  االنتهاكات  ل�صحايا  ال�صحراوية  للجمعية 

مواقف  ب�صبب  ال�صلطات  قبل  من  عليهما  الممار�س  المالي  الت�صييق  اإثر  التوالي  على   2010 اأكتوبر 

وزير  اأعلن   ،2010 االأول/اأكتوبر  ت�صرين   29 وفي   .
4

النظام تنتقدان  ما  عادة  التي  ال�صحيفتين 

قواعد  عن  "انحراف  خلفية  على  �صحافييها  اعتماد  و�صحب  الجزيرة  قناة  مكتب  غلق  عن  االت�صال 

مقدمتها  وفي  العليا  بم�صالحه  �صريح  و"م�صا�س  المغرب"  ب�صورة  و"االإ�صرار  ال�صحفي"  العمل 

معطل   2007 في  عنه  اأعلن  الذي  ال�صحافة  قانون  اإ�صلح  م�صروع  وظل   .
الترابية"5 وحدته  ق�صية 

المغربية  لل�صحافة  الوطنية  والنقابة  جهة  من  والعدالة  االت�صال  وزارتي  بين  القائم  الخلف  ب�صبب 

على  االإبقاء  اإن  ال�صحافة.  جنح  اإلغاء  ب�صاأن  ثانية  جهة  من  ال�صحف  لنا�صري  المغربية  والفدرالية 

لعقوبات  االإن�صان  حقوق  انتهاكات  يف�صحون  الذين  اأولئك  �صيما  وال  ال�صحافيين  يعر�س  الجنح  تلك 

كبيرة. مالية  لغرامات  اأو  بال�صجن 

-2010 في  تح�صن  اأي  الغربية  ال�صحراء  في  االإن�صان  حقوق  و�صع  ي�صهد  لم  اأخرى،  جهة  ومن 

ا�صتفتاء  لتنظيم  المتحدة  االأمم  بعثة  والية  تمديد  تم  و2011،   2010 ني�صان/اأبريل  وفي   .2011

لم   ،2011 ني�صان/اأبريل   28 الموؤرخ   1979 القرار  اعتماد  عند  �صنة.  لمدة  الغربية  ال�صحراء  في 

رغم  الغربية  ال�صحراء  في  االإن�صان  حقوق  م�صاألة  اإلى  االأممية  البعثة  والية  االأمن  مجل�س  يو�صع 

. وهزت مدينة العيون 
6

اآلية حماية في هذا ال�صاأن باإن�صاء  مطالب جمعيات الدفاع عن حقوق االإن�صان 

ال�صحراويين ما خلف  االأمن وال�صكان  2010 بين قوات  الثاني/نوفمبر  مواجهات عنيفة في ت�صرين 

.
7

اثنين ومدنيين  �صرطيا  ع�صر  اثني  مقتل 

ال�صلمي االجتماع  وحرية  الجمعيات  تكوين  حرية  اأمام  العقبات  ا�صتمرار 

 376-58-1 اأن حرية تكوين الجمعيات مكر�صة ومنظمة بموجب الظهير )مر�صوم ملكي( رقم  رغم 

العديد من الجمعيات  2002 و2006 تظل  1958 والمعدل في  الثاني/نوفمبر  15 ت�صرين  الموؤرخ 

مناه�صة  ومجموعة  بالمغرب  المعطلين  ال�صهادات  لحاملي  الوطنية  فالجمعية  ال�صرعية.  من  محرومة 

المعتقلين  لم�صاندة  الن�صير  وجمعية  عنهم  والدفاع  والمهاجرين  االأجانب  ومرافقة  العن�صرية 
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الج�صيمة  االنتهاكات  ل�صحايا  ال�صحراوية  والجمعية  للمواطنة  اأمازيغ  و�صبكة  االإ�صلميين 

و�صل  على  تح�صلت  اأنها  رغم  ترخي�س  على  بعد  تح�صل  لم  المغربية  الدولة  قبل  من  المرتكبة 

المحلية. ال�صلطات  قبل  من  التاأ�صي�س  اإعلن  اإيداع 

الموؤرخ   377-58-1 رقم  الظهير  بموجب  م�صمونة  التجمع  حرية  اأن  ورغم  اأخرى،  جهة  ومن 

وا�صتمر  االإن�صان.  حقوق  عن  للدفاع  نظمت  التي  ال�صلمية  التجمعات  قمع  ال�صلطات  وا�صلت   1958

المعطلين  ال�صهادات  لحاملي  الوطنية  الجمعية  نظمتها  التي  والتجمعات  للعت�صامات  ال�صلطات  قمع 

 ،2010 الثاني/نوفمبر  ت�صرين   17 في  المثال،  �صبيل  فعلى  البلد.  اأرجاء  كل  في  بالمغرب 

المدينة  و�صط  من  �صلمية  م�صيرة  تنظيم  للجمعية  الح�صيمة  فرع  حاول  االأ�صحى،  عيد  وبمنا�صبة 

بعنف  المتظاهرين  االأمن  قوات  هاجمت   .
8

العمل في  الحق  باحترام  للمطالبة  الوالية  مقر  باتجاه 

وجه  على  المدينة  م�صت�صفى  اإلى  بع�صهم  ونقل  االأ�صخا�س  من  العديد  جرح  التجمع.  بداية  عند 

لحاملي  الوطنية  للجمعية  اعت�صاما  االأمن  قوات  فرقت   ،2011 �صباط/فبراير   26 وفي   .
9

ال�صرعة

الع�صي  م�صتخدمة  تاوريرت  في  العمل  في  الحق  باحترام  للمطالبة  بالمغرب  المعطلين  ال�صهادات 

�صباط/فبراير  و22   21 في  اأخرى،  جهة  ومن   .
10

المتظاهرين بين  الجرحى  من  العديد  خلف  ما 

العنف  با�صتخدام   
11

ال�صريع التدخل  ووحدات  المغربية  الم�صاعدة  القوات  من  عنا�صر  قام   ،2011

المطالب  لم�صاندة  الرباط  في  االأحد  باب  �صاحة  في  �صلميا  تجمعوا  الذين  المتظاهرين  لتفريق 

حقوق  احترام  تعزيز  اأجل  من  اللزمة  واالجتماعية  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  باالإ�صلحات  المتعلقة 

العديد  جرح  الرباط.  في  ليبيا  �صفارة  اأمام  الليبي  ال�صعب  مع  ت�صامنا  اعت�صاما  ونظموا  االإن�صان 

رئي�صة  ريا�صي،  خديجة  ال�صيدة  بينهم  ومن  الم�صت�صفى  اإلى  منهم   12 نقل  وتم  االأ�صخا�س  من 

وع�صو  الجمعية  رئي�صة  نائب  ال�صلم،  عبد  بن  االإله  عبد  وال�صيد  االإن�صان  لحقوق  المغربية  الجمعية 

وال�صيد  زكري  بن  الخالق  عبد  وال�صيد  التعذيب  لمناه�صة  العالمية  للمنظمة  العامة  الجمعية  في 

اآذار/مار�س   31 في  اأخرى،  جهة  ومن   .
12

للجمعية المركزي  المكتب  في  ع�صوان  عمري  محمد 

اأع�صاء في االتحاد  11 طالبا  ال�صادر في حق  اأيدت محكمة اال�صتئناف في مراك�س الحكم   ،2010

وكان  نافذة.  �صنوات  واأربع  �صنتين  بين  تتراوح  بال�صجن  بعقوبات  والقا�صي  المغرب  لطلبة  الوطني 

"الم�صاركة  2009 في المحاكمة االأولى بتهمة  هذا الحكم قد �صدر في حقهم في 9 تموز/يوليو 

 14 الخدمة" لم�صاركتهم في مظاهرة نظمت يوم  في تجمع م�صلح" و"اأعمال عنف �صد �صباط في 

االإفراج عن ت�صعة منهم  العمل. تم  اأو�صاع  2008 داخل حرم جامعتهم للمطالبة بتح�صين  اأيار/مايو 

.
13

عقوبتهم مدة  ق�صاء  بعد   2010 اأيار/مايو  في 

اإدارية. مقاطعة   8

.2010 الثاين/نوفمرب  ت�رشين   18 باملغرب،  املعطلني  ال�صهادات  حلاملي  الوطنية  للجمعية  ال�صحفي  البيان  راجع   9

.2011 �صباط/فرباير   27 باملغرب،  املعطلني  ال�صهادات  حلاملي  الوطنية  للجمعية  ال�صحفي  البيان  راجع   10

املغربية. امل�صاعدة  للقوات  تابعة  ال�رشيع  التدخل  وحدات  الداخلية.  لوزارة  تتبع  ع�صكرية  �صبغة  ذات  اأمن  قوات  هي  املغربية  امل�صاعدة  القوات   11

االإن�صان. حلقوق  املغربية  اجلمعية  راجع   12

وحممد  امل�صدويف  ويو�صف  جميلي  وحممد  الدربايل  وعلء  الرا�صدي  اهلل  وعبد  القطبي  جلل  وال�صادة  بودخور  زهرة  ال�صيدة  من  بكل  االأمر  يتعلق   13

على  نافذة  �صنوات  بثلث  حكم  اإذ  ال�صجن.  يف  زاال  فما  ال�صويني  مراد  وال�صيد  مفتاح  خالد  ال�صيد  اأما  ال�صوين.  وعثمان  العلوي  ويو�صف  جدي  العربي 

االإن�صان. حلقوق  املغربية  اجلمعية  راجع  الثاين.  على  نافذة  �صنوات  وباأربع  االأول 
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الف�صاد  �صد  يكافحون  الذين  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين  �صد  ق�صائية  م�صايقات 

اإلى  2010، تعر�س العديد من المدافعين عن حقوق االإن�صان الذين كانوا يكافحون �صد الف�صاد  في 

يومية  مرا�صل  عطاوي،  محمد  ال�صيد  توقيف  تم   ،2010 اآذار/مار�س   8 يوم  في  ق�صائية.  م�صايقات 

تهريب  فيها  ف�صح  المقاالت  من  لعدد  ن�صره  اإثر  واالأروي  االأرز  م�صتقبل  جمعية  ورئي�س  المنعطف 

والديوان  الدرك  بم�صاعدة  ميدلت  منطقة  في  الريفية  البلديات  في  م�صوؤولين  قبل  من  االأرز  خ�صب 

 2010 اآذار/مار�س  في  المدني  بالحق  االدعاء  على  عازمة  جمعيته  وكانت  والغابات.  للمياه  الوطني 

النافذ  بال�صجن  عليه  حكم   ،2010 اآذار/مار�س   22 في  التهريب.  هذا  عن  م�صوؤولين  محاكمة  في 

اأن  بعد  يورو(.   90 )حوالي  درهم   1000 قدره  مبلغ  ابتزاز  بتهمة  ميدلت  محكمة  قبل  من  ل�صنتين 

ال�صادر  الحكم  عطاوي  ال�صيد  ا�صتاأنف   2010 ني�صان/اأبريل   15 في  مالي  مبلغ  مقابل  عنه  اأفرج 

وفي   .
14

بعد اأجريت  قد  تكن  لم  اأبريل  اأواخر  وفي  مرات  عدة  اأجلت  المحاكمة  لكن  حقه  في 

االإن�صان  لحقوق  الريف  جمعية  رئي�س  الخياري،  �صكيب  ال�صيد  ا�صتفاد   ،2011 ني�صان/اأبريل   14

وكان  عنه.  االإفراج  وتم  ملكي  عفو  من  العالمي  االأمازيغي  للكونغر�س  الفدرالي  المجل�س  في  وع�صو 

في  اال�صتئناف  محكمة  قبل  من   2009 الثاني/نوفمبر  ت�صرين  في  الخياري  ال�صيد  على  حكم  قد 

68500 يورو(  750000 درهم )حوالي  البي�صاء بال�صجن لثلث �صنوات وغرامة مالية قدرها  الدار 

�صامين  م�صوؤولين  تخ�س  معلومات  عن  اأجنبية  لم�صادر  ك�صف  اأن  بعد  ر�صمية"  هيئة  "اإهانة  بتهمة 

وباالإ�صافة  الريف.  منطقة  في  مخدرات  تهريب  �صبكة  وفي  ف�صاد  ق�صايا  في  متورطين  الدولة  في 

الثاني/ كانون  و6   2010 االأول/دي�صمبر  كانون   9 بين  مرات  اأربع  ال�صلطات  منعت  ذلك،  اإلى 

النزاهة" لل�صيد  "جائزة  لت�صليم  حفل  عقد  من  الر�صوة  لمكافحة  المغربية  الجمعية   2011 يناير 

.
15

الف�صاد لمكافحتهما  الجمعية  وع�صو  محام  برادة،  الرحيم  عبد  وال�صيد  الخياري 

االإن�صان حقوق  عن  المدافعين  اأحد  تنقل  حرية  اأمام  عقبات 

ففي  البلد.  دخول  من  المغرب  اإلى  متوجها  كان  االإن�صان  حقوق  عن  مدافع  تون�صي  منع   ،2010 في 

المتو�صطية  االأوروبية  ال�صبكة  رئي�س  الجندوبي،  كمال  ال�صيد  اأبعد   ،2010 اأيلول/�صبتمبر   30

نزوله  بعد  التعذيب  لمناه�صة  العالمية  للمنظمة  التنفيذي  المجل�س  في  وع�صو  االإن�صان  لحقوق 

ق�صاء  اإلى  وا�صطر  لذلك.  تبرير  اأي  المغربية  ال�صلطات  تقدم  اأن  دون  باري�س  من  القادمة  الطائرة  من 

الرباط ليكرم على  اإلى  ال�صيد الجندوبي متوجها  اإلى باري�س. وكان  الطائرة قبل عودته  الليلة في 

االإن�صان.  لحقوق  المغربية  المنظمة  تنظيم  من  حفل  بمنا�صبة  االإن�صان  حقوق  مجال  في  عمله 

.2010 الثاين/يناير  كانون   16 و   14 املنعطف،  �صحيفة  ن�رشتها  التي  املقاالت  راجع   14

مر�صوم  يلغي  قرارا  الرباط  يف  االإدارية  املحكمة  اأ�صدرت  اأن  بعد   2011 اأيار/مايو  مطلع  يف  اجلوائز  ت�صليم  حفل  تنظيم  من  متكنوا  املطاف،  نهاية  يف   15

االإن�صان. حلقوق  املغربية  اجلمعية  راجع  ال�صلطة.  حدود  جتاوز  اأ�صا�س  على  وذلك  الرباط  وايل  اأ�صدره  الذي  احلفل  تنظيم  منع 
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توا�صل الم�صايقات �صد المدافعين الذين يف�صحون انتهاكات حقوق االإن�صان في ال�صحراء الغربية

ال�صلطات  قبل  من  تخويف  اأعمال  اإلى  ال�صحراويين  المدافعين  تعر�س  ا�صتمر   ،2011-2010 في 

الفندق  غرفة  المغربية  ال�صرطة  من  عنا�صر  ع�صرة  اقتحم   ،2010 �صباط/فبراير   7 ففي  المغربية. 

الج�صيمة  االنتهاكات  ل�صحايا  ال�صحراوية  الجمعية  ع�صو  الدويهي،  ح�صن  ال�صيد  فيها  نزل  التي 

ال�صيد الدويهي في مدينة  اإلى مركز ال�صرطة. وكان  المرتكبة من قبل الدولة المغربية واقتادوه 

للمحامين  العام  المجل�س  من  فو�صا  اإ�صبانيين  دوليين  مراقبين  كمترجم  يرافق  كان  حيث  تيزنيت 

في  الم�صير  تقرير  اأجل  من  �صلميا  ينا�صلون  �صحراويين  �صباب  ع�صرة  محاكمة  لح�صور  االإ�صبان 

 .2010 �صباط/فبراير   9 في  اإليه  تهمة  اأي  توجيه  دون  عنه  اأفرج  وقد   .2010 �صباط/فبراير   8

الغربية  ال�صحراء  في  الم�صير  تقرير  مقترح  ب�صاأن  ال�صرطة  رجال  ا�صتجوبه  احتجازه،  واأثناء 

ال�صيدة  منزل  مدني  زي  في  ال�صرطة  رجال  من  اثنان  اقتحم  كما   .
16

ال�صهيد خط  حركة  وب�صاأن 

من  المرتكبة  الج�صيمة  االنتهاكات  ل�صحايا  ال�صحراوية  الجمعية  رئي�س  نائبة  الغالية،  دجيمي 

منا�صلين  اإلى  التحدث  من  لمنعها   ،2010 االأول/دي�صمبر  كانون   12 في  المغربية  الدولة  قبل 

�صحراويين  مدافعين  �صبعة  محاكمة  بداأت  اأخرى،  جهة  ومن   .
17

للقائها مدريد  من  قدموا  اإ�صبان 

قد  وكانوا  البي�صاء.  الدار  محكمة  اأمام   2010 االأول/اأكتوبر  ت�صرين  في  االإن�صان  حقوق  عن 

بينما  البي�صاء  الدار  في  الخام�س  محمد  مطار  في   2009 االأول/اأكتوبر  ت�صرين   8 في  اأوقفوا 

الجزائر.  غرب  جنوب  في  ال�صحراويين  اللجئين  مخيمات  اإلى  قادتهم  زيارة  من  عائدين  كانوا 

التامك، نائب رئي�س  ال�صادة علي �صالم  للبلد" اإلى كل من  الداخلي  باالأمن  "الم�صا�س  ووجهت تهمة 

ال�صحراوية  الجمعية  رئي�س  دحان،  واإبراهيم  االإن�صان،  حقوق  عن  ال�صحراويين  المدافعين  تحالف 

العام  االأمين  النا�صري،  وحمادي  المغربية،  الدولة  قبل  من  المرتكبة  الج�صيمة  االنتهاكات  ل�صحايا 

للجمعية  التن�صيقي  المجل�س  وع�صو  ال�صمارة  في  االإن�صان  حقوق  عن  للدفاع  ال�صحراوية  للجنة 

العام  والمدير  المغربية  الدولة  قبل  من  المرتكبة  الج�صيمة  االنتهاكات  ل�صحايا  ال�صحراوية 

المغربية  الجمعية  في  ع�صو  التروزي،  ويحظيه  ال�صمارة  في  االإن�صان  لحقوق  المغربية  للجمعية 

ال�صحراويين  االأطفال  حماية  اأجل  من  المنتدى  رئي�س  لبيهي،  وال�صالح  العيون،  في  االإن�صان  لحقوق 

في  ع�صو  ل�صكر،  الدكجة  وال�صيدة  االإن�صان،  لحقوق  المغربية  للجمعية  ال�صمارة  فرع  وم�صوؤول 

الدولة  قبل  من  المرتكبة  الج�صيمة  االنتهاكات  ل�صحايا  ال�صحراوية  للجمعية  التنفيذي  المكتب 

عنهم  اأفرج  الداخلة.و  في  التعذيب  مناه�صة  لجنة  في  ع�صو  �صغاير،  ر�صيد  وال�صيد  المغربية، 

المحكمة  لدى  التحقيق  قا�صي  قبل  من   2010 ل�صنة  االأول  ال�صدا�صي  خلل  موؤقتة  ب�صورة  جميعا 

في  االبتدائية  المحكمة  اإلى  بعد  فيما  الق�صية  اأحال  الذي   
18

بالرباط الم�صلحة  للقوات  الدائمة 

مجهولة  زالت  ما  اإليهم  الموجهة  التهم  كانت   ،2011 اأواخر  وفي   .
19

البي�صاء الدار  في  ال�صبع  عين 

لل�صحراء. الذاتي  اال�صتقلل  ملنح  املغربي  امل�رشوع  ت�صاند  حركة   16

.2010 االأول/دي�صمرب  كانون   12 املغربية،  الدولة  قبل  من  املرتكبة  اجل�صيمة  االنتهاكات  ل�صحايا  ال�صحراوية  للجمعية  ال�صحفي  البيان  راجع   17

 18 يف  الرتوزي  ويح�صيه  ال�صغري  ور�صيد  لبيهي  �صالح  ال�صادة  عن  واأفرج   ،2010 الثاين/يناير  كانون   28 يف  ل�صكر  الدكجة  ال�صيدة  عن  اأفرج   18

.2010 ني�صان/اأبريل   14 يف  النا�رشي  واأحمد  دحان  واإبراهيم  تامك  �صامل  علي  وال�صادة   2010 اأيار/مايو 

 20 املغربية،  الدولة  قبل  من  املرتكبة  اجل�صيمة  االنتهاكات  ل�صحايا  ال�صحراوية  للجمعية  ال�صحفية  والبيانات   2010 ال�صنوي  التقرير  راجع   19

.2011 ني�صان/اأبريل  و16  �صباط/فرباير  و13   2010 اأيلول/�صبتمرب  و23  اأيار/مايو 
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المدافعين  تجمع  في  ع�صو  عزا،  الحافظ  محمد  يحيى  ال�صيد  اأما  محاكمة.  جل�صة  اأي  عقد  يتم  ولم 

 2011 ني�صان/اأبريل  اأواخر  في  معتقل  زال  ما  فكان  )الكودي�صا(  االإن�صان  حقوق  عن  ال�صحراويين 

اإلى  اأغادير. وهو كان في حالة �صحية مقلقة جدا ما ا�صتدعى نقله  اأيت ملول بالقرب من  في �صجن 

يحق  ال  ذلك،  اإلى  وباالإ�صافة   .2010 االأول/دي�صمبر  كانون  في  اأيام  عدة  مكث  حيث  الم�صت�صفى 

اأقاربه الذين يحملون لقبه. وكان ال�صيد عزا قد اأوقف في �صباط/فبراير  اإال من  له ا�صتقبال زيارات 

�صرطي. اأثناءها  قتل  �صلمية  مظاهرات  في  لم�صاركته   2008

المنا�صلين  قبل  من  المنظمة  التجمعات  من  الكثير  المغربية  ال�صلطات  قمعت  اأخرى،  جهة  ومن 

نظمه  تجمعا  بالقوة  االأمن  قوات  فرقت   ،2010 اآذار/مار�س   2 في  المثال،  �صبيل  فعلى  ال�صحراويين. 

واالجتماعية  االقت�صادية  حقوقهم  باحترام  للمطالبة  العيون  مدينة  في  �صحراويون  منا�صلون 

هاجمت  االأوروبي.  واالتحاد  المغرب  بين  المبرم  البحري  بال�صيد  الخا�س  باالتفاق  وللتنديد 

 .
20

جريحا  25 خلف  ما  �صربا  عليهم  وانهالت  المتظاهرين  م�صبق  اإ�صعار  دون  ال�صرطة 

التدخلت العاجلة التي ن�صرها المر�صد من ت�صرين الثاني/نوفمبر 2010 اإلى ني�صان/اأبريل 2011

.2011 اآذار/مار�س   3 املغربية،  الدولة  قبل  من  املرتكبة  اجل�صيمة  االنتهاكات  ل�صحايا  ال�صحراوية  للجمعية  ال�صحفي  البيان  راجع   20

االأ�صماء
االنتهاك/ 

بعة لمتا ا
التدخل الن�صرمرجع  تاريخ 

الدويهي ح�صن  اعتقالال�صيد 
 MAR  نداء عاجل

001 /0210/OBS 024
2010 �صباط/فبراير   25

الجندوبي كمال  ال�صيد 
اأمام  عقبات 

التنقل حرية 

 MAR  نداء عاجل
002/ 1010/OBS 120

االأول/اأكتوبر  ت�صرين   1

2010
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في 2010 و 2011، تعر�س المدافعون عن حقوق االإن�صان للتوقيف واالعتقال التع�صفي ولمحاكمات 

مدنية  محاكم  اأ�صدرتها  ال�صرامة  �صديدة  حب�س  عقوبات  اإلى  اأف�صت  اأ�صا�س  اأي  اإلى  ت�صتند  ال 

تم  االإن�صان.  حقوق  عن  الدفاع  مجال  في  اأن�صطتهم  على  انتقامي  كاإجراء  ا�صتثنائية  محاكم  اأو 

في  االإن�صان  حقوق  بانتهاك  التنديد  اإلى  هدفت  �صلمية  تجمعات  في  م�صاركتهم  بعد  ا�صتهدافهم 

اأو  االحتجاج  حركات  قمع  اأثناء  المرتكبة  الخطيرة  االعتداءات  عن  لوثائق  اإ�صدارهم  وبعد  البلد 

والجنوب. ال�صمال  اأقاليم  في  القائمة  النزاعات  في 

ال�صيا�صي ال�صياق 

على  الم�صلط  القمع  وتفاقم  كبير  ب�صكل  اليمن  في  االإن�صان  حقوق  و�صع  تدهور   2011 عام  في 

منذ  البلد  يحكم  الذي  �صالح  اهلل  عبد  علي  للرئي�س  المعار�صة  ال�صلمية  االحتجاجية  الحركات 

في  عديدة  اأ�صابيع  طوال  المحتجين  اآالف  مئات  تجمع   ،2011 �صنة  مطلع  من  اعتبارا  �صنة.   32

ال�صعب  مع  ت�صامنهم  عن  للتعبير  والحديدة،  واإب  وتعز  وعدن  �صنعاء  في  وال�صيما  البلد،  مدن  �صتى 

قمعت  اأن  بعد  الرئي�س  بتنحي  للمطالبة  ثم  البلد،  في  �صيا�صية  باإ�صلحات  وللمطالبة  التون�صي 

هذه  قمع  اإلى  االأمن  قوات  عمدت  وبالفعل،  �صديد.  بعنف  االحتجاجية  الحركات  هذه  ال�صلطات 

المتظاهرين  لتفريق  للدموع  الم�صيلة  والقنابل  الحي  الر�صا�س  م�صتخدمة  ال�صلمية  المظاهرات 

 .2011
1

واآذار/مار�س  �صباط/فبراير  في  الجرحى  مئات  عن  واأ�صفر  �صخ�س   103 بحياة  اأودى  مما 

اآذار/مار�س   23 في  ق�صائي.  اأمر  دون  االأ�صخا�س  مئات  باعتقال  االأمن  قوات  قامت  ذلك،  مع  بالتزامن 

ومن  المعار�صة  من  دعما  الت�صويت  هذا  يلق  ولم  الطوارئ،  حالة  اإعلن  على  اليمني  البرلمان  �صوت 

يعرقل  اأن  �صاأنه  من  وا�صعة  �صلطات  االأمن  قوات  يمنح  الذي  القرار  هذا   .
2

المدني المجتمع  منظمات 

رئي�س  بين  اتفاق  اأي  يبرم  لم   ،2011 اأبريل/ني�صان  اأواخر  في   .
3

االإن�صان حقوق  مدافعي  اأن�صطة 

م�صتمرة. المظاهرات  وظلت  المعار�صة  وائتلف  الجمهورية 

المطالب  الحتواء  اليمنية  ال�صلطات  طرف  من  القمعية  االأ�صاليب  ا�صتخدام  تزايد   ،2010 في 

مر�صد حماية المدافعين عن حقوق االإن�صان

التقرير ال�صنوي لعام 2011

اليمن

 Report on human rights violations 1 اأكرث من 513 �صخ�صا جرحوا بالر�صا�س، راجع تقرير املر�صد اليمني حلقوق االإن�صان بعنوان

against peaceful protesters in Yemen )February - March 2011 ال�صادر يف اأبريل/ن�صيان 2011.
ت�صويتا  ي�صتلزم  ما  قانون  �رشعية  اأن  على  الد�صتور  ين�س  الت�صويت.  هذا  �رشعية  ملعار�صة  الد�صتور  اإىل  احلكومية  غري  واملنظمات  املعار�صة  ت�صتند   2

حلقوق  اليمني  املر�صد  بيان  راجع  الربملان.  يف  النواب  ثلث  من  اأقل  بح�صور  الطوارئ  قانون  على  �صوت  الربملان  اأن  غري  االقل  على  النواب  ن�صف  بح�صور 

.2011 اآذار/مار�س  االإن�صان، 

اأوقف العمل بالد�صتور وفر�س الرقابة على و�صائل االإعلم ومنع املظاهرات يف ال�صوارع و�صمح بتوقيف  القانون املتعلق بحالة الطوارئ الذي  3 وال�صيما 

ق�صائية. مراقبة  دون  فيهم  امل�صتبه 
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الزعيم  واأن�صار  اليمني  اجلي�س  بني  )ال�صمال(  �صعدة  منطقة  يف  عنيفة  حرب  اندلعت   ،2004 يف  احلوثي  الدين  بدر  ح�صني  الزيديني  زعيم  مقتل  منذ   4

�صباط/فرباير  يف  اليمني  واجلي�س  احلوثيني  بني  النار  اإطلق  وقف  اآخر  اأُبرم  الزيدية.  االأغلبية  ذات  املنطقة  هذه  يف  ال�ُصنة  ا�صتقرار  يعار�صون  الذين 

اجلنوب  ا�صم حراك  اأطلق عليها  �صيا�صية  ائتلف جمموعات  2007 على يد  اليمن يف عام  اندلعت حركات احتجاجية جنوبي  2010. علوة على ذلك، 

انف�صالية.  حركات  باأّنها  احلركات  هذه  اليمنية  احلكومة  و�صفت  اليمن.  جنوب  �صكان  له  يتعر�س  الذي  بالتمييز  نددت 

2010 مايو/اأيار  االإن�صان،  حلقوق  اليمني  املر�صد  بيان  راجع   5

االإن�صان. حلقوق  اليمني  املر�صد  راجع   6

عن  مقاالت  ن�رشت  اأن  بعد  ذلك  وجاء  البلد،  عن  اجلنوب  منطقة  انف�صال  على  حتفز  اآراء  بن�رش  واتهمت  ال�صحف  من  العديد  منع  مت   ،2009 مايو/اأيار  يف   7

املنطقة. تلك  يف  املظاهرات 

االأجهزة. تلك  القناتان  مل ت�صرتد  اأبريل/ن�صيان،  اأواخر  2010. يف  اآذار/مار�س   13 ال�صادر يف  االإن�صان  اليمني حلقوق  املر�صد  بيان  8 راجع 

باهظة  الذي يفر�س عليهم �رشائب  للتنديد ببط�س �صيخهم  اإب. يتظاهر معظمهم يف �صنعاء على نحو منتظم  اإقليم  اجلعا�صن من منطقة رعا�س يف  اأ�صل   9

ال�رشيبة. ت�صديد  على  القادرة  غري  االأ�رش  ويق�صي 

اإلى  الحكومة  ولجاأت   ،
4

ال�صمال في  المتمردة  الحوثية  الحركة  ولقمع  الجنوب  في  االنف�صالية 

بما  المعار�صين  �صد  ال�صارمة  الحب�س  وعقوبات  العادلة  غير  والمحاكمات  التع�صفي  التوقيف 

باالنتهاكات  نددوا  اأو  المو�صوع  هذا  في  وثائق  اأ�صدروا  الذين  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعون  فيهم 

 22 وفي  النزاعين.  هذين  اإطار  في  اليمنية  ال�صلطات  يد  على  المرتكبة  االإن�صان  لحقوق  الج�صيمة 

�صمل  رئا�صيا  عفوا  �صالح  اهلل  عبد  الرئي�س  اأ�صدر  اليمنية،  الوحدة  عيد  وبمنا�صبة   ،2010 اأيار/مايو 

الحرب  في  اأو  الجنوب  مظاهرات  في  م�صاركتهم  خلفية  على  اعتقالهم  تم  �صخ�س   3000 قرابة 

 ،2010 االأول  30 دي�صمبر/ كانون  باآرائهم فيها. وبالمثل، وفي  االإدالء  اأو  لها  اأو دعمهم   
5

في �صعدة

اتهموا  االإن�صان  حقوق  عن  مدافعون  بينهم  من  راأي،  �صجين   460 �صراح  اليمنية  ال�صلطات  اأطلقت 

تعزيز  اإلى  هدفت  التي  القطري  الو�صاطة  وفد  زيارة  مع  ذلك  وتزامن  الزيديين،  المتمردين  بدعم 

جانب  اإلى   2010.
6

�صباط/فبراير  في  الحوثيين  والمتمردين  الحكومة  بين  المبرم  الهدنة  اتفاق 

نذكر  عديدة  �صحف  حظر  تم  البلد.  في  واالأجنبية  الوطنية  ال�صحافة  حرية  و�صع  تفاقم  ذلك، 

القناتين  ات�صال  اأجهزة  ال�صلطات  �صادرت  كما   .
7

المعار�صة �صحف  اأهم  وهي  االأيام  �صحيفة  منها 

 .
8

البلد  جنوبي  للمظاهرات  تغطيتها  في  باالنحياز  اتهمتهما  اأن  بعد  والجزيرة  العربية  الف�صائيتين 

ال�صحافيين. من  كبيرا  عددا  ال�صرطة  اأوقفت  واأخيرا، 

ال�صلمي التجمع  حرية  انتهاك 

المدافعين  بع�س  اإثرها  واأوقفت  عديدة  �صلمية  مظاهرات  �صديد  بعنف  ال�صلطات  قمعت   ،2010 في 

12 ت�صرين االأول/اأكتوبر، قمعت قوات االأمن مظاهرة �صلمية نظمت تاأييدا  عن حقوق االإن�صان. وفي 

متظاهرين  جرح  اإلى  اأدى  مما  المتظاهرين  لتفريق  بال"  "الفل�س  �صلح  وا�صتخدمت   
9

للجعا�صن

التي  ال�صرابي  ب�صرى  ال�صيدة  قيود  بل  �صحافيات  لمنظمة  التنفيذية  المديرة  بينهم  من  كثيرين 

منظمة  رئي�صة  بينهم  من  متظاهرا   40 االأمن  قوات  واعتقلت  والظهر.  الفخذ  في  بجروح  اأ�صيبت 

اإليها  توجه  اأن  دون  �صاعات  ثلث  بعد  عنها  اأفرج  التي  كرمان  توكل  ال�صيدة  قيود  بل  �صحافيات 

االأول/ ت�صرين   16 في  �صراحهم  واأطلق  الجعا�صن،  من  معظمهم  اآخرون،  متظاهرون  ُاعتقل  تهمة.  اأية 

التهم. اإليهم  اأن توجه  2010 دون  اأكتوبر 
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ندد  حيث  الجنوب  اإقليم  في  اأولها  كانت  عديدة  حا�صدة  مظاهرات   2011 �صنة  و�صهدت 

احتجاجية  مظاهرات  ُنظمت  ما  �صرعان  ثم  المنطقة،  �صكان  له  يتعّر�س  الذي  بالتمييز  المتظاهرون 

عديدة  تدابير  ُاُتِخذت  الحريات.  وبتقييد  والبطالة  بالف�صاد  للتنديد  البلد  اأرباع  �صتى  في  اأخرى 

نقاط  ال�صلطات  اأقامت  المثال،  �صبيل  فعلى  لقمعها.  اأو  ال�صعبية  المظاهرات  هذه  تنظيم  دون  للحيلولة 

�صباط/  28 في  المظاهرات.  اأماكن  اإلى  الو�صول  من  المتظاهرين  لمنع  البلد  في  عديدة  مراقبة 

متظاهرين  واأوقفوا  عدن  مدينة  مدخل  عند  تفتي�س  حواجز  ال�صرطة  اأعوان  اأقام   ،2011 فبراير 

تجمع  في  الم�صاركة  من  اإياهم  مانعين  اأتوا  حيث  من  بالعودة  واأمروهم  المدينة  اإلى  متوجهين 

قوات  اأوقفت  ذلك  جانب  واإلى  الجنوبية.  االأقاليم  في  االإن�صان  حقوق  بانتهاكات  للتنديد  �صلمي 

عدن  اإلى  متوجهين  كانوا  ومحامون  ون�صطاء  �صحافيون  معظمهم  متظاهر   200  
10

تعز في  االأمن 

ال�صيدة  �صرطة  اأعوان  ثلثة  اأوقف   ،2011 الثاني/يناير  كانون   22 في  التجمع.  في  للم�صاركة 

اإليها تهمة  اأمر ق�صائي. وجهت  36 �صاعة دون �صدور  توكل كرمان من جديد وتم احتجازها لمدة 

غداة  البلد.  في  االحتجاجية  الحركة  تنظيم  في  العام" لم�صاركتها  االجتماعي  ال�صلم  "تقوي�س 
المدعي  مكتب  اإلى  وتوجهوا  م�صيرة  وطلب  و�صحافيون  االإن�صان  حقوق  عن  مدافعون  نظم  توقيفها، 

االلتحاق  من  الطلب  لمنع  �صنعاء  جامعة  االأمن  قوات  حينها  طوقت  �صراحها.  باإطلق  للمطالبة  العام 

ومدير  محام  وهو  االآن�صي،  خالد  ال�صيد  بينهم  من  متظاهرا   20 ال�صرطة  اأعوان  اأوقف  كما  بالم�صيرة 

المدير  وهو  الديلمي،  علي  وال�صيد  والحريات  الحقوق  عن  للدفاع  الوطنية  للمنظمة  تنفيذي 

في  عنهما  اأُفرج  الديمقراطية.  والحريات  االإن�صان  حقوق  عن  للدفاع  اليمنية  للمنظمة  التنفيذي 

اأواخر  غاية  اإلى  مرخ�صة".  غير  مظاهرة  في  "الم�صاركة  تهمة  اإليهما  وجهت  اأن  بعد  التالي  اليوم 

 .
11

والديلمي االأن�صي  وال�صيدين  كرمان  توكل  ال�صيدة  محاكمة  تجر  لم   ،2011 اأبريل/ني�صان 

م�صوؤول  من  هاتفية  مكالمة  كرمان  ال�صيدة  �صقيق  تلقى   2011 يناير   26 في  �صبق،  ما  على  وعلوة 

بيتها. في  تبق  لم  اإذا  �صتموت  اأخته  باأن  فيها  حذره  يمني 

واأع�صائها الحكومية  غير  المنظمات  ترويع  اإلى  تهدف  اإجراءات 

هدفت  وتهديدات  العتداءات  واأع�صاوؤها  الحكومية  غير  المنظمات  تعر�صت  و2011،   2010 في 

كما  ترويعية،  الإجراءات  االإن�صان  لحقوق  اليمني  المر�صد  اأع�صاء  تعر�س  فقد  ترويعهم.  اإلى 

للتهديد  االإن�صان،  لحقوق  اليمني  المر�صد  في  وع�صو  محام  وهو  البان،  �صعيد  محمد  ال�صيد  تعر�س 

معتقلي  زار  لما   2010 /اآذار  مار�س   17 يوم  عدن  في  الجنائي  البحث  �صباط  اأحد  من  باالعتقال 

لحقوق  اليمني  المر�صد  في  القانوني  الفريق  ع�صو  البان  ال�صيد  بالمدينة.  المركزي  ال�صجن 

المر�صد  اأع�صاء  باعتقال  ال�صابط  هذا  هدد  المعتقلين.  للمتظاهرين  ق�صائيا  دعما  يقدم  الذي  االإن�صان 

�صباط/  24 وفي   .
12

بعد فيما  التهديدات  هذه  ُتنفذ  لم  ال�صيا�صيين.  ال�صجناء  عن  يدافعون  الذين 

.2011 �صباط  28 فرباير/  االإن�صان،  اليمني حلقوق  املر�صد  بيان  10 راجع 

2011 الثاين/يناير  كانون   23 الدميقراطية،  واحلريات  احلقوق  عن  للدفاع  اليمني  املر�صد  بيان  راجع   11

2010 اآذار/مار�س   17 االإن�صان،  اليمني حلقوق  املر�صد  بيان  12 راجع 
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الذي  الحار�س  وتعر�س  �صنعاء  في  المر�صد  مقر  اقتحام  م�صلحة  مجموعة  حاولت   ،2010 فبراير 

ال�صرطة  ولكن  نف�صه  اليوم  في  �صكوى  المر�صد  قّدم  خطيرة.  لجروح  المكان  عن  الدفاع  حاول 

وهو  رجب،  نبيل  ال�صيد  تعر�س  �صبق،  ما  اإلى  اإ�صافة  الق�صية.  هذه  في   
13

ق�صائيا تحقيقا  تفتح  لم 

حزيران/ في  لليمن  زيارته  اإثر  عديدة  لم�صايقات  االإن�صان  لحقوق  البحريني  المركز  رئي�س 

وعر�س  المدني  المجتمع  ومنظمات  اليمنية  ال�صلطات  مقابلة  اإلى  زيارته  هدفت   .2010 يونيو 

على  االإرهاب  مكافحة  عواقب  مو�صوع  عن  االإن�صان  لحقوق  الدولية  الفيديرالية  ن�صرته  تقرير 

بتنفيذ  متعلقة  عمل  ور�صة  في  الم�صاركة  اإلى  زيارته  هدفت  كما  اليمن.  في  االإن�صان  حقوق  و�صع 

ال�صامل  الدوري  اال�صتعرا�س  اإطار  في  المتحدة  للأمم  االإن�صان  حقوق  مجل�س  قدمها  التي  التو�صيات 

�صنعاء  مطار  اإلى  و�صوله  عند  التعذيب.  لمكافحة  المتحدة  االأمم  لجنة  قدمتها  التي  وبالتو�صيات 

حقائبه  وُفّت�صت  عديدة  ل�صاعات  رجب  ال�صيد  اأمن  �صابطا  اأوقف   ،2010 حزيران/يونيو   19 في 

23 حزيران/ البلد في  االأمر عند مغادرته  اليمن. و�صيان  اإلى  واأخ�صع ال�صتجواب عن دوافع زيارته 

اأعوان االأمن اليمني جواز �صفره و�صاألوه عن االأ�صخا�س الذين قابلهم  اإذ �صادر ثلثة من  يونيو 2010، 

اإنه �صيمنع من  اإلى الطائرة وقالوا له  خلل زيارته وفت�صوا حقائبه من جديد. رافقه االأعوان الثلثة 

جديد. من  اليمن  اإلى  الدخول 

وال�صيما  االإن�صان،  حقوق  �صد  الج�صيمة  باالنتهاكات  ينددون  الذين  المدافعين  �صد  القمع  توا�صل 

الجنوب اأقاليم  في  ال�صائدة  والتوترات  ال�صمال  اأقاليم  في  الم�صلح  النزاع  اإطار  في 

وللقانون  االإن�صان  لحقوق  الخطيرة  باالنتهاكات  نددوا  الذين  المدافعون  تعر�س   ،2010 �صنة  في 

البلد  �صمال  في  الم�صلح  النزاع  اإطار  في  اليمنية  ال�صلطات  ارتكبتها  التي  الدولي  االإن�صاني 

على  اإدانتهم  وتمت  التع�صفي،  واالعتقال  للتوقيف  الجنوب  اأقاليم  في  القائمة  التوترات  اإطار  وفي 

الثاني/ كانون   17 قي  المثال،  �صبيل  فعلى  عادلة.  غير  محاكمات  وبعد  مبهمة  مخالفات  اأ�صا�س 

ع�صو  وهو  الوزير  الوهاب  عبد  يا�صر  ال�صيد  �صنعاء  في  الجنائية  المحكمة  اأدانت   ،2010 يناير 

�صنوات  بثماني  عليه  وحكمت  الديمقراطية،  والحريات  الحقوق  عن  للدفاع  اليمنية  المنظمة  في 

في  اأجريت  عادلة  غير  محاكمة  اإثر  الحكم  هذا  اأ�صدر  م�صلحة".  ع�صابة  "ت�صكيل  بتهمة  �صجنا 

 2008 5 حزيران/يونيو  جل�صة مغلقة دون ح�صور محاميه. اختطفت قوات االأمن ال�صيد الوزير في 

المنددة  اأن�صطته  ب�صبب  نف�صها  ال�صنة  من  اأيلول/�صبتمبر  �صهر  حتى  مجهول  مكان  في  واعتقلته 

اأحمد  علي  ال�صيد  مع   2011 الثاني/يناير  كانون   3 في  عنه  اأفرج  االإن�صان.  حقوق  بانتهاكات 

بعد  الديمقراطية،  والحريات  الحقوق  عن  للدفاع  اليمنية  المنظمة  في  ع�صو  اأي�صا  وهو  ال�صقاف، 

كانون   30 في   
14

�صعدة حرب  متعقلي  جميع  �صراح  اإطلق  قرار  اليمنية  ال�صلطات  اأ�صدرت  اأن 

ال�صيد  محاكمة   2010 ن�صيان   / اأبريل   17 في  بداأت  ذلك،  جانب  اإلى   .2010 االأول/دي�صمبر 

2011 �صباط/فرباير   24 االإن�صان،  حلقوق  اليمني  املر�صد  بيان  راجع   13

التهم  اإليه  توّجه  مل  �صعدة.  منطقة  يف  االإن�صان  حقوق  انتهاكات  �صد  حملة  يف  مل�صاركته   2009 اأيلول/�صبتمرب   28 يف  ال�صقاف  ال�صيد  اعتقل   14

ر�صميا.
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تهم  الدولة.  اأمن  محكمة  في  "اال�صتراكي"،  انترنت  موقع  تحرير  رئي�س  وهو  المقالح،  محمد 

لمدة  واعتقل   2009 �صبتمبر  اأيلول/  في  توقيفه  تم  وقد  بزعيمهم؛  وبات�صاله  الحوثيين  بدعم 

المدنيين  على  الجوية  بالهجمات  تندد  عديدة  مقاالت  ن�صر  اأن  بعد  مجهول  مكان  في  يوم   100

الجنائية  للمحكمة  العام  المدعي  اأمام  مثل  لما   ،2010 �صباط/فبراير   3 في  �صعدة.  منطقة  في 

ال�صيد  ق�صية  اأحيلت  عديدة.  الأيام  االأكل  من  حرم  وباأنه  للتعذيب  تعر�س  باأنه  �صرح  �صنعاء،  في 

رئي�س  "اإهانة  بتهمة   2010 ني�صان  اأبريل/   18 في  االإعلم  بق�صايا  الخا�صة  المحكمة  اإلى  المقالح 

الرئي�س  عن  فيها  تحدث  الثوري  �صحيفة  في   2005 في  �صحفيا  مقاال  ن�صر  اأن  بعد  الجمهورية" 

في  عنه  اأُفرج   .2006 �صنة  في  الرئا�صية  للنتخابات  تر�صحه  بعدم  وعده  وعن  �صالح  اهلل  عبد 

الذي  العام  العفو  اإطار  في  ق�صائيا  ملحقته  وقف  اليمنية  ال�صلطات  وقررت   2010 اآذار/مار�س   25

كثيرين  �صحافيين  اأي�صا  �صمل  والذي  اليمنية  للوحدة  الع�صرين  العيد  بمنا�صبة  الرئي�س  اأعلنه 

البلد.  جنوبي  المظاهرات  لتغطيتهم  الوطنية"  بالوحدة  "الم�صا�س  بتهمة  ق�صائيا  ملحقتهم  تمت 

ال�صحيفة  في  �صحافيون  وهم  طه،  ومحمود  �صبيع  ونبيل  ح�صان  نائف  ال�صادة  بينهم  من  نذكر 

باالإعدام هما  اأ�صا�س تهمتين يعاقب عليهما  الدفاع ق�صائيا على  "ال�صارع"، الحقتهم وزارة  االأ�صبوعية 

اإلى كل من  اإلى جانب ذلك، وجهت  الجي�س".  اأ�صرار ع�صكرية" و" تقوي�س معنويات  " الك�صف عن 
تهمة  مح�صن  علي  ومحمد  ال�صيد  اأديب  وهما  نف�صها  ال�صحيفة  من  اآخرين  و�صحافيين  نائف   ال�صيد 

االإعلم  بق�صايا  الخا�صة  المحكمة  اأدانت   2010 اأيار/مايو   24 وفي  الوطنية".  الوحدة  "تقوي�س 
وهم  العبد،  و�صفيع  م�صعد  وفوؤاد  الرحمن  عبد  وميفع  المجيدي  العزيز  وعبد  غالب  �صامي  من  كل 

الوطنية" واأ�صدرت  الوحدة  "تقوي�س  بتهمة  "النداء"،  �صحيفة  في  و�صحافيون  محرر  التوالي  على 

المتهمين  غياب  في  الحكم  بهذا  ُنطق  التنفيذ.  اإيقاف  مع  �صنوات  لثلث  بال�صجن  حكما  حقهم  في 

الذي  الطعن  �صنعاء  في  اال�صتئناف  محكمة  رف�صت   ،2010 حزيران/يونيو   8 في   .
15

ومحاميهم

قّدموه في هذا الحكم. واأخيرا، في 29 مايو / اأيار 2010، اأفرج عن ال�صيد �صالح يحيى ال�صقلدي، 

في  الديمقراطية  والحريات  الحقوق  عن  للدفاع  اليمنية  المنظمة  فرع  عن  وم�صوؤول  �صحافي  وهو 

الرئا�صي. في  العفو  اإليه بموجب  الموجه  التهم  "حوار" واألغيت  االإن�صان  عدن ومحرر منتدى حقوق 

اأن  بعد  �صنعاء  في  ال�صيا�صي  االأمن  �صجن  في  وُحب�س  منزله  في  اأوقف   ،2009 حزيران/يونيو   18

االإن�صان. لحقوق  وانتهاكها  اليمنية  ال�صلطات  فيها  انتقد  مقاالت  اأ�صدر 

ف�صاد لق�صية  ف�صحه  خلفية  على  �صحافي  اإدانة 

وجهت   ،2010 اأيار/مايو   2 في  ف�صاد.  ق�صية  عن  ك�صف  اأن  بعد  �صحافي  ملحقة  تمت   ،2010 في 

الل�صوا�س  ح�صين  ال�صيد  اإلى  الوطنية"  الوحدة  "تقوي�س  تهمة  االإعلم  بق�صايا  الخا�صة  المحكمة 

ال�صحافة لمدة عام واحد.  وحكمت عليه بعقوبة �صجن نافذة ل�صنة واحدة وحظر عن مزاولة مهنة 

الكهرباء  �صركة  في  الف�صاد  تف�صي  ف�صحت  التي  مقاالته  ب�صبب  الل�صوا�س  ال�صيد  ملحقة  تمت 

�صكوى  تقديم  اإلى  االإقليم  وبمحافظ  ال�صركة  هذه  بمدير  اأدت  الجنوب(  )في  البي�صاء  لمدينة 

ال�صحافة. خمالفات  ملحاكمة   2009 مايو/اأيار  يف  اال�صتثنائية  املحكمة  هذه  اأُ�ص�صت   15



التقرير ال�صنوي لعام 2011

 24 واأفرج عنه في  المركزي ل�صنعاء  ال�صجن  الل�صوا�س في  ال�صيد  اعتقل  االإدانة  �صده. بعد �صدور 

الرئا�صي. العفو  بعد   2010 اأيار/مايو 

اأبريل/ني�صان  اإلى   2010 الثاني/يناير  كانون  من  المر�صد  اأ�صدرها  التي  العاجلة  التدخلت 

2011

االأ�صماء
االنتهاك/ 

بعة لمتا ا
التدخل الن�صرمرجع  تاريخ 

وال�صيد  المقالح  محمد  ال�صيد 

الوزير وهاب  يا�صر 
قمع �صحفياأعمال  بيان 

�صباط/فبراير   12

2010

نبيل  ح�صن،  نايف  ال�صادة 

اأديب  طه،  محمود  �صباعي، 

مح�صن،  علي  محمد  ال�صيد، 

العزيز  عبد  غالب،  �صامي 

عبد  ميفع  المجيدي، 

�صفيع  م�صعد،  فوؤاد  الرحمن، 

الل�صوا�س،  ح�صين  العبد، 

المقالح. محمد 

قمع �صحفياأعمال  2010بيان  اأيار/مايو   14

رجب نبيل  ال�صيد 

تخويف  اأعمال 

اأمام  / عقبات 

التنقل حرية 

 YEM نداء عاجل
001 /0710/OBS 083

2010 تموز/يوليو   7

كرمان توكل   ال�صيدة 

ال�صرابي ب�صرى  وال�صيدة 
اعتداء  / �صحفياعتقال  بيان 

الثاني/ ت�صرين   2

2010 نوفمبر 

كرمان توكل  بالقتلال�صيدة  تهديد 
 YEM نداء عاجل

001 /0111/OBS 011

الثاني/يناير كانون   27 

2011
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التقرير ال�صنوي لعام 2011

المرفق 2

االإن�صان لحقوق  الدولية  والفدرالية  التعذيب  لمناه�صة  العالمية  المنظمة  بين  م�صترك  برنامج 

االإن�صان حقوق  عن  المدافعين  حماية  مر�صد 

المر�صد اأن�صطة 

عن  المدافعين  مع  والت�صامن  التعاون  تعزيز  باأن  القناعة  من  انطلقا  اأن�صئ  عمل  برنامج  المر�صد  اإن 

الملحة  الحاجة  على  كذلك  يرتكز  وهو  عنهم.  العزلة  فك  في  ي�صاهم  ومنظماتهم  االإن�صان  حقوق 

يتعر�س  الذي  القمع  على  منهجية  ب�صفة  الدولي  والمجتمع  الحكومية  غير  المنظمات  ترد  اأن  اإلى 

حكومية  غير  منظمات  مع  والتعاون  الت�صاور  مبداأ  اإلى  المر�صد  اأن�صطة  وت�صتند  المدافعون.  له 

ودولية. واإقليمية  وطنية 

اإلى: المر�صد  ي�صعى  ذلك،  تحقيق  اأجل  ومن 

تطال  التي  والقمع  الم�صايقات  حاالت  ب�صاأن  الدولي  للمجتمع  منتظم  اإنذار  نظام  اإن�صاء  1 .

عاجل. تدخل  تتطلب  عندما  وخا�صة  االأ�صا�صية  والحريات  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين 

مبا�صرة؛ قانونية  م�صاعدة  تقديم  االقت�صاء،  وعند  للمحاكمات،  ق�صائية  مراقبة  2 .

دولية؛ وت�صامن  تحقيق  بعثات  اإر�صال  3 .

المدافعين  اأمن  ل�صمان  المادية،  الم�صاعدة  فيها  بما  االإمكان،  بقدر  �صخ�صية  م�صاعدة  تقديم  4 .

ج�صيمة؛ النتهاكات  يتعر�صون  الذين 

اأو  اإعداد ون�صر وبث تقارير على ال�صعيد الدولي ب�صاأن حاالت انتهاك حقوق وحريات االأفراد  5 .

باأ�صره؛ العالم  في  االإن�صان  حقوق  خدمة  في  تعمل  التي  المنظمات 

المعنية  الخا�صة  المقررة  �صيما  ال  المتحدة،  االأمم  منظمة  مع  الم�صتمر  والت�صاور  العمل  6 .

الموا�صيع  ح�صب  العاملة  والفرق  المقررين  االقت�صاء،  وعند  االإن�صان،  حقوق  عن  بالمدافعين 

الجغرافية؛  والمناطق 

الدول  منظمة  مثل  والدولية،  االإقليمية  الحكومية  المنظمات  تاأييد  ح�صد  على  الم�صتمر  العمل  7 .

ومجل�س  اأوروبا  في  والتعاون  االأمن  ومنظمة  االأوروبي  واالتحاد  االأفريقي  واالتحاد  االأمريكية 

واتحاد  العربية  الدول  وجامعة  الكومنولث  ومنظمة  للفرانكوفونية،  الدولية  والمنظمة  اأوروبا 

الدولية. العمل  ومنظمة  )اآ�صيان(  اآ�صيا  جنوب  دول 

في  النظر  عند  ليونة  اأكثر  يكون  اأن  قرر  اهتماماته،  طليعة  في  الفعالية  ي�صع  واإذ  المر�صد،  اإن 

المنظمة  من  كل  اعتمدته  الذي  العملي"  "التعريف  اإلى  م�صتندا  اإليه،  ترد  التي  الحاالت  مقبولية  98
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االإن�صان: لحقوق  الدولية  والفدرالية  التعذيب  لمناه�صة  العالمية 

ن�صاطه،  ب�صبب  انتهاكات  اأو  م�صايقات  اأو  انتقامية  اأعمال  �صحية  يقع  اأو  مهدد  �صخ�س  "كل 
في  اآخرين،  مع  باال�صتراك  اأو  بمفرده  االإن�صان،  حقوق  بحماية  الخا�صة  الدولية  لل�صكوك  وفقا 

ت�صمنها  والتي  االإن�صان  لحقوق  العالمي  االإعلن  في  ذكرها  الوارد  الحقوق  واإعمال  تعزيز  �صبيل 

المختلفة". الدولية  ال�صكوك 

للمدافعين  مخ�ص�صا  ات�صال  نظام  المر�صد  و�صع  التعبئة،  اإلى  والدعوات  االإنذارات  توجيه  ول�صمان 

المهددين.

عبر: اال�صتعجالي  الخط  يدعى  الذي  النظام  بهذا  االت�صال  يمكن 

Appeals@fidh-omct.org االإلكتروني:  البريد 

التعذيب( لمناه�صة  العالمية  )المنظمة 

الهاتف: 39 49  809 22 41 + / الفاك�س: 29 49 809 22 41 + 

االإن�صان( لحقوق  الدولية  )الفدرالية 

الهاتف: 18 25 55 43 1 33 + / الفاك�س: 80 18 55 43 1 33 + 

المر�صد من�صطو 

لحقوق  الدولية  والفدرالية  )جنيف(  التعذيب  لمناه�صة  العالمية  المنظمة  مكاتب  من  انطلقا 

للمنظمة  العام  االأمين  �صوتا�س،  اإيريك  ال�صيد  من  كل  المر�صد  على  ي�صرف  )باري�س(،  االإن�صان 

العالمية  للمنظمة  العام  االأمين  نائبة  الكروا،  لوران�س  اآن  وال�صيدة  التعذيب،  لمناه�صة  العالمية 

التعذيب،  لمناه�صة  العالمية  للمنظمة  العام  االأمين  نائب  �صتابيروك،  وجيرالد  التعذيب،  لمناه�صة 

جوليان  وال�صيدة  االإن�صان،  لحقوق  الدولية  للفدرالية  االأول  التنفيذي  الم�صوؤول  برنار،  واأنطوان 

للفدرالية.  التنفيذية  المديرة  فالو، 

رئي�صة  بوميون،  األك�صندرا  من  كل  االإن�صان  لحقوق  الدولية  الفدرالية  في  المر�صد  على  ي�صرف 

االإقليمية  الفرق  وبم�صاندة  كوالرديل  كلير  بم�صاعدة  البرنامج،  م�صوؤول  غابيرو،  وهيجو  البرنامج، 

وخيمينا  كنوت  وديفيد  ييه  و�صيواي  اأتانا�صيو  واإيمانويل  برا�صيه  اإيزابيل  بينهم  من  والمندوبين، 

�صيفيود  ومار�صو  ريزك  وفاني�صا  كوالييفا  واألك�صندرا  كوالرديل  وكلير  راينال  وديلفين  ريي�س 

و�صلمى  كامبرالن  وماري  دافيد  و�صتيفاني  كيماني  وبولين  جيرولون  وت�صيرينا  جيل  وفلوران 

غروميلون  وجولي  اأب�صالوم  وكاترين  تيري  وغريغوار  تيك�صير  وكلير  مادالن  واأنطوان  الح�صيني 

كارلين�س  ودلفين  بينا  وماريانا  بونو  وكارين  بول  وجنيفييف  فريزلونكي  واإيلين  بايو  وغلين 

وكارين  لوبينيك  وغوين  دوليغ  واأوليفييه  دياز  بيريتو  ونيكوال  �صيبا  واإيزابيل  رايدبرغ  99واآ�صا 
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وليديا  غارديه  وكري�صتوف  تيتو  بالرو  و�صيلين  كوزان  وداميان  مانيه  واأرتور  ميتر  وفابيان  اآبي 

نون�س  وناتالي  كول�س  وكايت  كارول  و�صاونا  بورك  فران�س  وماري  بيزان  وكورين  اأوغبازغي 

مينيه.  وطوني  مراح  و�صامية  فونت  و�صيرغاي 

البرنامج،  من�صقة  روكولو،  ديلفين  التعذيب  لمناه�صة  العالمية  المنظمة  في  المر�صد  على  ت�صرف 

رودريغاز  ومير�صيد�س  �صيبولفيدا  ميراز  واأندرايا  البرنامج،  من�صق  بينغا،  �صاينابو  من  كل  بم�صاعدة 

وحليمة  كورفوازييه  و�صيبا�صتيان  اأبر�صولد  مارك  اإلى  باالإ�صافة  برنامج،  م�صوؤول  وكلهما  مارتل، 

�صبرييه.  وزووي  غرا�س  ومارينيل  نيل�صن  انغ�صتروم  وغورو  �صواريز  ديفيا  وكليمان�صيا  دخي�صي 

واإيكاتيرينا  ال�صامي  وفرح  بيتانكور  ولورا  اأنغوتي  �صينزيا  من  كل  اإلى  بال�صكر  المر�صد  يتقدم 

واإلى  التقرير  هذا  اإعداد  في  لم�صاهمتهم  توث  واأور�صوليا  رابين  و�صتيفاني  مارتان  وماري  ليزينا 

وجوان  هيريرا  واألين  دياز  وفيكتور  بو�س  وكر�صتيان  باديا  باري�س  ونييو�س  اأهوجا  رو�صيو  من  كل 

ريغان  وماري  بيك  واإيلينا  قا�صي  ولد  وخالد  ماي  وياني�س  ميزو  مارتيناز  ومر�صيد�س  هات�صين�صون 

ترجمة  في  لم�صاهمتهم  �صوازي  ونيكول  تييريه  وكري�صتوفر  رو�صينغ  وليزي  رو�صييه  واإيزابيل 

التقرير. هذا 

وللمنظمة  االإن�صان  لحقوق  الدولية  للفدرالية  المحليين  ال�صركاء  كافة  بم�صاعدة  المر�صد  يحظى 

التعذيب. لمناه�صة  العالمية 

المر�صد في  العاملون 

التعذيب لمناه�صة  العالمية  المنظمة 

دولي  تحالف  اأهم   ،1985 �صنة  اأن�صئت  التي  التعذيب،  لمناه�صة  العالمية  المنظمة  اليوم  تعد 

الق�صري  واالختفاء  محاكمة  دون  واالإعدام  التعذيب  �صد  تكافح  التي  الحكومية  غير  للمنظمات 

اأو  "اإ�س  �صبكتها  في  ت�صم  التي  المنظمة  اإن  المهينة.  اأو  واللاإن�صانية  الوح�صية  المعاملت  وكل 

حكومية  غير  منظمات  من  مكونة  �صبكة  اأكبر  هي  منظمة   297  )SOS-Torture( "تعذيب اإ�س 

جنيف،  ومقرها  الدولية،  اأمانتها  تقوم  العالم.  في  االإن�صان  حقوق  وتعزيز  حماية  مجال  في  تن�صط 

بث  على  وتعمل  التعذيب  ل�صحايا  �صخ�صية  اجتماعية  و/اأو  وقانونية  طبية  م�صاعدة  بتقديم 

الج�صيمة  االنتهاكات  من  الوقاية  بهدف  باأ�صره  العالم  في  يومية  وتيرة  على  العاجلة  التدخلت 

بع�س  تهدف  ذلك،  اإلى  باالإ�صافة  العقاب.  من  االإفلت  ومكافحة  االأفراد  وحماية  االإن�صان  لحقوق 

واالأطفال  الن�صاء  مثل  الم�صت�صعفة  الفئات  لبع�س  الحماية  وتوفير  الدعم  تقديم  اإلى  اأن�صطتها 

الحقوق  بانتهاكات  تتعلق  بحملت  كذلك  المنظمة  وتقوم  االإن�صان.  حقوق  عن  والمدافعين 

ن�صاطاتها  اإطار  في  التعذيب  لمناه�صة  العالمية  المنظمة  وتقدم  والثقافية.  واالجتماعية  االقت�صادية 

اإعداد وحماية وتعزيز  عرو�صا فردية وتقارير بديلة الآليات االأمم المتحدة كما ت�صاهم بفعالية في 

االإن�صان. حقوق  لحماية  الدولية  واالآليات  المعايير  100
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االتحاد  لدى  وبتمثيلها  اأوروبا  في  المنظمة  لن�صاطات  بالترويج  الدولية  االأمانة  من  وفد  يتكفل 

االأوروبية؛ ويتمثل دوره في م�صاندة واليات  الهيئات  بينها وبين  االأوروبي. وهو ي�صكل همزة و�صل 

بمهامها. واال�صطلع  االأوروبي  الم�صتوى  على  الدولية  االأمانة 

المجل�س االقت�صادي  المراقب في  اأو  التعذيب بمركز اال�صت�صاري  العالمية لمناه�صة  المنظمة  تتمتع 

وال�صعوب  االإن�صان  لحقوق  االأفريقية  اللجنة  و  الدولية  العمل  ومنظمة  المتحدة(  )االأمم  واالجتماعي 

اأوروبا. ومجل�س  للفرنكوفونية  الدولية  والمنظمة 

دومينغو  خو�صي  وال�صيد  )فرن�صا(،  رئي�س  ب�صفته  بيرتولو،  اإيف  ال�صيد  من  التنفيذي  مجل�صها  يتاألف 

الخزينة  اأمين  ترافي�س،  اأنطوني  وال�صيد  اال�صتوائية(  )غينيا  رئي�س  نائب  ب�صفته  بيياكا،  دوغان 

)ال�صنغال(  دياي  اأميناتا  وال�صيدة  )البرازيل(  فيغيريدو  دي  بورل  جوزيه  وال�صيد  المتحدة(  )المملكة 

وال�صيد كمال الجندوبي )تون�س( وال�صيدة تيناتن خيدا�صيلي )جورجيا( وال�صيدة جاهل كويروغا 

)الهند(. تيفاغن  هنري  وال�صيد  )�صوي�صرا(  �صايغ  كري�صتين  وال�صيدة  )كولومبيا(  كارييو 

االإن�صان لحقوق  الدولية  الفدرالية 

في  رابطة   164  ،1922 �صنة  اأن�صئت  التي  االإن�صان،  حقوق  لرابطات  الدولية  الفدرالية  اليوم  ت�صم 

و�صيلة  لها  توفر  كما  الدعم  لها  وتقدم  اأن�صطتها  بين  التن�صيق  تتولى  وهي  بلد.  مائة  من  اأكثر 

االإن�صان  حقوق  انتهاكات  �صحايا  حماية  اأجل  من  تعمل  الفدرالية  اإن  العالم.  اإلى  �صوتها  الإي�صال 

اأجل  من  ملمو�صة  ب�صفة  تعمل  الفدرالية  اإن  مرتكبيها.  وملحقة  االنتهاكات  هذه  من  والوقاية 

وال�صيا�صية  المدنية  الحقوق   – االإن�صان  لحقوق  العالمي  االإعلن  في  الواردة  الحقوق  كل  احترام 

االأولويات  ت�صكل  موا�صيع  �صبعة  هناك  والثقافية.  واالجتماعية  االقت�صادية  الحقوق  اإلى  اإ�صافة 

حقوق  وتعزيز  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين  حماية   : يومية  وتيرة  على  الفدرالية  عمل  توجه  التي 

االإفلت  ومكافحة  العدالة  اإدارة  وتعزيز  واللجئين  والنازحين  المهاجرين  حقوق  وتعزيز  المراأة 

واالآليات  ال�صكوك  وتعزيز  االقت�صادية  العولمة  اإطار  في  االإن�صان  حقوق  احترام  وتعزيز  العقاب  من 

وفي  النزاعات  اأثناء  القانون  و�صيادة  االإن�صان  حقوق  ودعم  بحماية  الخا�صة  واالإقليمية  الدولية 

االنتقالية.  المراحل  اأثناء  اأو  الطارئة  الحاالت 

االأمم  منظمة  من  كل  في  المراقب  اأو  اال�صت�صاري  بمركز  االإن�صان  لحقوق  الدولية  الفدرالية  تتمتع 

االأفريقية  واللجنة  للفرنكوفونية  الدولية  والمنظمة  اأوروبا  ومجل�س  اليوني�صكو  ومنظمة  المتحدة 

الدولية. العمل  ومنظمة  االأمريكية  الدول  ومنظمة  وال�صعوب  االإن�صان  لحقوق 

بالعمل  لها  ت�صمح  والهاي،  وبروك�صل  ونيويورك  جنيف  من  كل  في  ات�صال  مكاتب  الفدرالية  لدى 

العدل  ومحكمة  االأوروبي  واالتحاد  المتحدة  االأمم  منظمة  من  كل  مع  ومنتظمة  يومية  وتيرة  101على 
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تنمية  اأجل  من  وبانكوك  ونيروبي  القاهرة  من  كل  في  لها  مكاتب  الفدرالية  فتحت  كما  الدولية. 

�صنة  كل  الفدرالية  تقدم  االآ�صيان.  ومنظمة  االأفريقي  واالتحاد  العربية  الدول  جامعة  مع  اأن�صطتها 

وتيرة  على  لهم.الدعم  تقدم  كما  ل�صبكتها  التابعة  المنظمات  عن  ممثل  مائتي  من  الأكثر  توجيهات 

يومية.

رئي�صة،  ب�صفة  بلح�صن،  �صهير  من:  االإن�صان  لحقوق  الدولية  للفدرالية  الدولي  المكتب  يتاألف 

واأرتاك كيراكو�صيان )اأرمينيا( وروجيه بوكا اأووكو )جمهورية الكونغو( وخديجة �صريف )تون�س( 

ب�صفة  )كولومبيا(،  بيريز  غييرمو  ولوي�س  الديمقراطية(  الكونغو  )جمهورية  موكولو  ن�صابو  وبول 

واألياك�صندر  )تركيا(  اأالتا�س  ويو�صف  الخزينة،  اأمين  )فرن�صا(،  بلنتان  فران�صوا  وجان  عامين،  اأمناء 

وكريم  )االأرجنتين(  كابورو  كارلو�س  وخوان  )المغرب(  بوعيا�س  واأمينة  )بيلرو�س(  بياليات�صكي 

فيغا  وبولينا  )باك�صتان(  جاهنغير  جيلني  واأ�صماء  )موريتانيا(  مباي  وفاطماتا  )اإيران(  لحيجي 

)فل�صطين(  �صوراني  وراجي  )كولومبيا(  اأرغويلو  غوتييريز  و�صورايا  )المك�صيك(  غونزالي�س 

)زيمبابوي(  ت�صونغا  واأرنولد  المتحدة(  )الواليات  غاالغير  وكاترين  )فنلندا(  كورو�س  وكري�صتينا 

ب�صفة  الديمقراطية(،  الكونغو  )جمهورية  �صانغا  كيتانغي  ودي�صما�س  )بلجيكا(  رامدونك  فان  ودان 

الرئي�س. نواب 
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تعربا  اأن  التعذيب  لمناه�صة  العالمية  والمنظمة  االإن�صان  لحقوق  الدولية  الفدرالية  من  كل  تود 

المنظمة  واإلى  للمر�صد  ال�صنوي  التقرير  هذا  اإ�صدار  تي�صيره  على  االأوروبي  للتحاد  �صكرهما  عن 

االإن�صان  لحقوق  الدولية  الفدرالية  تتحمل  جنيف.  وكانتون  وجمهورية  للفرانكفونية  الدولية 

يعبر  ال  الذي  التقرير  هذا  محتوى  عن  الم�صوؤولية  وحدهما  التعذيب  لمناه�صة  العالمية  والمنظمة 

للمنظمتين. الداعمة  الهيئات  راأي  عن  االأ�صكال  من  �صكل  باأي 



ويا  �صالح  اهلل  عبد  علي  ويا  القذافي  معمر  ويا  مبارك  ح�صني  ويا  علي  بن  العابدين  زين  يا  ""ارحل!" 
العالم  ربوع  كل  اإلى  والعدالة  والحرية  الكرامة  اأجل  من  ال�صعبية  االنتفا�صة  تو�صعت  لقد  االأ�صد...:  ب�صار 

مثل  العالم  عوا�صم  من  كثير  على  هبت  قد  الحرية  رياح  اإن  بل  و�صوريا...  والبحرين  واليمن  ليبيا  العربي، 

وفي  ت�صامنية.  مظاهرات  نظمت  حيث  وعمان  وباكو  واإ�صطنبول  طهران  وحتى  وبرلين  وروما  ولندن  باري�س 

التون�صية." اليا�صمين  ثورة  غرار  اليا�صمين" على  "تجمعات  عليها  اأطلق  �صلمية  م�صيرات  نظمت  ال�صين، 

�صتيفان  وال�صيد  لل�صلم،  نوبل  جائزة  على  وحائزة  برمانية  �صيا�صية  معار�صة  ت�صي،  �صو  �صان  اأونغ  داو 

 2011 �صنة  واألف  االإن�صان  لحقوق  العالمي  االإعلن  �صياغة  في  �صارك  �صابق  فرن�صي  دبلوما�صي  هي�صل، 

كبيرا. رواجا  القى  "اغ�صبوا" والذي  عنوان  يحمل  الذي  البيان 

ال�صنوي  التقرير  التي ي�صملها  الفترة  اآخر على  اأي حدث  اأكثر من  العربي الحدث الذي طغى  الربيع  كان 

على  يبعث  ذلك  اأن  �صك  من  هناك  ولي�س  االإن�صان.  حقوق  عن  المدافعين  حماية  لمر�صد   2011 لعام 

التي  الدول  في  االأ�صا�صية  وحقوقه  االإن�صان  كرامة  عن  يدافعون  الذين  لكل  اإلهام  م�صدر  وي�صكل  االأمل 

قام  حيث  التراجع،  من  حاالت  ثمة  بالتفاوؤل  المفعم  الجو  هذا  فوراء  ذلك،  رغم  لكن  لل�صتبداد.  تخ�صع 

حركات  اطلق  اإلى  ال�صاعية  المحاوالت  كل  باإجها�س  �صلطتها  على  قلقة  كانت  التي  الحكومات  من  عدد 

ذلك  ي�صغلنا  اأن  ينبغي  فل  االأو�صط  وال�صرق  اإفريقيا  ب�صمال  مهتمين  كنا  اإذا  اأخرى،  جهة  ومن  احتجاجية. 

العديد  للغاية. ففي  المدافعون في ظروف �صعبة  فيها  التي يعمل  العالم  من  االأخرى  بالمناطق  االهتمام  عن 

التهديدات  حيث  من  تفاقما  زادت  بل  حالها  على  بقيت  التي  االأو�صاع  على  تغيير  اأي  يطراأ  لم  البلدان  من 

يناير/كانون  بين  المر�صد  ن�صرها  التي  التدخلت  اإن  االإن�صان.  حقوق  عن  المدافعين  �صد  واالعتداءات 

في  للمدافعين  فردية  بحاالت  متعلقا  تدخل   509 عددها  بلغ  والتي   2011 واأبريل/ني�صان   2010 الثاني 

ملح.   بطابع  تت�صم  زالت  ما  العالم  في  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين  حالة  اأن  على  وا�صح  لدليل  بلدا   66

الدولية  الفدرالية  قبل  من   1997 �صنة  اأن�صئ  الذي  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعين  حماية  مر�صد  اإن 

برنامج  اأهم  هو   )OMCT( التعذيب  لمناه�صة  العالمية  والمنظمة   )FIDH( االإن�صان  حقوق  لرابطات 

المدافعين  وبين  مع  الت�صامن  باأن  يقينه  اإلى  عمله  وي�صتند  االإن�صان.  حقوق  عن  المدافعين  لحماية  عالمي 

وهو  التهمي�س.  من  واإخراجهم  عنهم  العزلة  وفك  �صوتهم  اإ�صماع  ي�صمن  ومنظماتهم  االإن�صان  حقوق  عن 

عبر  االإن�صان  حقوق  عن  المدافعون  لها  يتعر�س  التي  االنتقام  واأعمال  التهديدات  على  الرد  اإلى  ي�صعى 

بعثات  واإر�صال  الطارئة  الحاالت  في  اإليها  يحتاج  من  لكل  ال�صرورية  الم�صاعدة  وتقديم  عاجلة  تدخلت 

حمايتهم. �صمان  اأجل  من  والمحلي  الدولي  ال�صعيدين  على  بالدعوة  والقيام  دولية 

املنظمة العاملية ملناه�صة التعذيب 


