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�صامدون في االحتجاج

»اإن المجتمع الحقيقي الذي يتخذ من الحوار والنقا�ش اأ�سلوبا اأ�سا�سيا للحياة، هو مجتمع تكتنفه 

الكثير من الأخطار«. رغم مرور اأكثر من ثالثين �سنة على كتابة موز�ش فينلي لهذه العبارات ما 

المر�سد. ي�سدره  الذي  ع�سر  الثاني  ال�سنوي  التقرير  هذا  فحوى  لتلخي�ش  ي�سلح  معناها  زال 

للمدافعين عن حقوق  الراهن  الو�سع  الدقة  قدر ممكن من  باأكبر  ي�سف  الذي  التقرير  اإن هذا   

الإن�سان في العالم في �سنة 2009، يقدم اأمثلة وا�سحة عن ال�سعوبة والأخطار التي ترافق تعزيز 

النقا�ش المفاهيمي والتعددية وحماية الحريات الأ�سا�سية والمثل الديمقراطية في جميع القارات، 

وجه  في  الوقوف  في  اأ�سا�سيا  دورا  يوؤدون  كانوا،  اأينما  المدافعين،  اأن  التقرير  هذا  كذلك  ويبين 

التع�سف والتجاوزات، وهم اأكثر من اأي وقت م�سى حجر الزاوية في دولة القانون.

اإن مر�سد حماية المدافعين عن حقوق الإن�سان نظام اإنذار وحماية وتعبئة، اأن�سئ �سنة 1997 من 

التعذيب  لمناه�سة  العالمية  والمنظمة   (FIDH) الإن�سان  حقوق  لرابطات  الدولية  الفدرالية  قبل 

(OMCT). وهو جاء ا�ستجابة للحاجة الملحة اإلى ردود فعل منتظمة من المنظمات غير الحكومية 

والمجتمع الدولي على القمع الذي يتعر�ش له المدافعون. وت�ستند اأن�سطة المر�سد اإلى مبداأ الت�ساور 

والتعاون مع منظمات غير حكومية وطنية واإقليمية ودولية. 

في �سنة 2009، ن�سر المر�سد 424 تدخال عاجال ب�ساأن 719 مدافعا و 100 منظمة في 72 بلدا.

World Organisation Against Torture
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»اإن المجتمع الحقيقي الذي يتخذ من الحوار والنقا�ش اأ�سلوبا اأ�سا�سيا للحياة، هو مجتمع تكتنفه الكثير من 

اأكثر من ثالثين �سنة على كتابة موز�ش فينلي لهذه العبارات ما زال معناها ي�سلح  . رغم مرور 
1
الأخطار«

لتلخي�ش  فحوى هذا التقرير ال�سنوي الثاني ع�سر الذي ي�سدره المر�سد. اإن هذا التقرير الذي ي�سف باأكبر 

قدر ممكن من الدقة الو�سع الراهن للمدافعين عن حقوق الإن�سان في العالم في �سنة 2009، يقدم اأمثلة 

وا�سحة عن ال�سعوبة والأخطار التي ترافق تعزيز النقا�ش المفاهيمي والتعددية وحماية الحريات الأ�سا�سية 

والمثل الديمقراطية في جميع القارات.

اإن الذي يتحكم في المجتمع المدني ي�سمن نتائج النتخابات – يبدو اأن العديد من الدول قد طبقت من 

جديد، هذا العام، هذه المقولة ال�ساذجة تطبيقا حرفيا. 

في  ال�سعوب  حق  بذلك  يق�سد  المعا�سرة  مجتمعاتنا  في  القانون  ودولة  الديمقراطية  عن  يتحدث  من  كل 

حرية اختيار حكامها عن طريق الت�سويت. وهذا الحق م�سمون ب�سكل �سريح في الإعالن العالمي لحقوق 

الإن�سان وهو حق يتطلب اإعماله اجتماع عنا�سر مختلفة – احترام حرية التجمع والتعبير وال�سفافية وحرية 

الإعالم وحرية الجتماع – واإن لم تتوفر تلك العنا�سر ل يمكن العتراف بالطابع الحر والنزيه لأي اقتراع. 

ورغم اإجراء عدة انتخابات في اأماكن كثيرة من العالم خالل عام 2009، افتقر الكثير منها اإلى العنا�سر 

ال�سرورية المذكورة. اإذ نالحظ في ظل المعلومات التي جمعناها خالل هذا العام اأن تلك المبادئ الأ�سا�سية 

قد تم انتهاكها في اأح�سن الأحوال اأو �سرب بها عر�ش الحائط في اأ�سواأ الأحوال. القليل فقط من القادة في 

البلدان ال�ستبدادية )وحتى في بع�ش الدول التي تو�سف بـ »الديمقراطية«( قبلوا القواعد التي تقوم عليها 

التعددية. اإذ �سهدنا في كثير من المرات، كيف تكبت المعار�سة وت�سخر و�سائل الإعالم، وفي بع�ش الأحيان، 

يتم تعديل الد�ساتير بكل وقاحة من اأجل الإبقاء على قادة الدول في ال�سلطة التي ل يريدون التخلي ولو عن 

�سبر منها. 

اأمريكا  في  د�ستوريا.  اأو  ع�سكريا  انقالبية  محاولت  عدة  الأفريقية  القارة  �سهدت  الأخيرة،  ال�سنوات  في 

الالتينية، حدث انقالب ع�سكري لأول مرة منذ نهاية الدكتاتوريات في الثمانينات، وكان ذلك في هندورا�ش 

�سنة 2009، وهذا دليل اآخر على اأنه لي�ش هناك و�سع في ماأمن من التقهقر. 

في اأو�ساع مثل تلك، خ�سع من جديد المدافعون عن حقوق الإن�سان الذين ي�سعون يوميا اإلى �سمان احترام 

الحقوق والحريات الأ�ضا�ضية، ل�ضغوط كبيرة وقد ي�ضل بهم الأمر اإلى دفع ثمن ن�ضالهم بحياتهم. اإن الدور 

الذي اأدوه في الم�ضارات النتخابية التي حظيت بع�ضها بتغطية اإعالمية وا�ضعة مثلما كان الحال في تون�س 

Moses I. Finley, Démocratie antique et démocratie moderne, 1976, éd. Petite bibliothèque Payot  /1

التحرير واالإعداد والتن�صيق:

لمناه�ضة  العالمية  �ضوتا�س )المنظمة  واإيريك  لوران�س لكروا  واآن  ديلفين روكولو ومير�ضيد�س رودريغاز مارتل 

الدولية  )الفدرالية  برنار  واأنطوان  فالو  وجوليان  غابيرو  وهيجو  كولرديل  وكلير  بوميون  واألك�سندرا  التعذيب( 

لحقوق الإن�سان(

يتوجه المر�سد بال�سكر اإلى كافة المنظمات الع�سو في المنظمة العالمية لمناه�سة التعذيب والفدرالية الدولية 

لحقوق الإن�سان واإلى الفرق العاملة في هاتين المنظمتين على م�ساهمتهم في اإنجاز هذا التقرير.

جزئه  في  وبالرو�ضية  والفرن�ضية،  والإ�ضبانية  الإنجليزية  باللغات  بكامله  من�ضور  التقرير  هذا  اإن  الن�صر: 

المخ�س�ش لأوروبا ورابطة الدول الم�ستقلة، وبالعربية في جزئه المخ�س�ش ل�سمال اأفريقيا وال�سرق الأو�سط.

اإعادة الطبع: اإن الفدرالية الدولية لحقوق الإن�سان والمنظمة العالمية لمناه�سة التعذيب ت�سمحان باإعادة الطبع 

الحر لأجزاء من هذا المن�ضور �ضرط ذكر الم�ضدر الأ�ضلي واإر�ضال ن�ضخة من المن�ضور الذي يحتوي على الجزء 

من التقرير اإلى مقر كل من المنظمتين.

الت�صميم: برو�ش بليزيه

ت�صوير: فريديريك ج. براون / الوكالة الفرن�سية لالأنباء*

طباعة: اإيلينا فيران

FIDH –International Federation for Human Rights 
17, Passage de la Main-d’Or
75011 Paris – France
Tel. + 33 (0) 1 43 55 25 18
Fax. + 33 (0) 1 43 55 18 80
fidh@fidh.org / www.fidh.org

OMCT - World Organisation Against Torture 
8, Rue du Vieux-Billard, Case postale 21
1211 Geneva 8 – Switzerland
Tel. + 41 (0) 22 809 49 39
Fax. + 41 (0) 22 809 49 29
omct@omct.org / www.omct.org

اإلى الي�ضار( الحزينة لفقدان ابنتها ال�ضغيرة زو منغزين، محتجزة وهي تحمل  بكين:ال�ضيدة ت�ضانغ �ضيزان )الثانية   *
�سورة لبنتها المتوفاة، اأمام مقر مديرية ال�سكاوى في وزارة ال�سحة في بكين في 8 اآيار/مايو 2009. هذه ال�سيدة تحتج 

للحليب  تناولها  ابنتها جراء  لوفاة  الكافية  الأهمية  اإيالء  زوكو في مقاطعة هينان على عدم  المحلية في  الحكومة  �سد 

الم�سموم في 2008. وقد مات ما ل يقل عن �ستة اأطفال ر�سع واأ�سيب حوالي 300.000 اآخرون بالمر�ش في 2008 بعد 

اإلى الحليب لكي يظهر وكاأنه  تناولهم م�سحوق حليب يحتوي على مادة الميالمين، وهي منتوج كيميائي �سناعي، اأ�سيف 

يحتوي على ن�سبة اأكبر من البروتينات.
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واإيران ونيكاراغوا، زاد من حدة القمع الم�سلط عليهم.

بع�ش الدول تف�سح مجال �سيقا جدا لحريات التجمع والجتماع والتعبير اإن لم يكن منعدما. وفي البع�ش 

منها مثل المملكة العربية ال�سعودية ل ي�سمح بتاأ�سي�ش منظمات م�ستقلة للدفاع عن حقوق الإن�سان. في ليبيا 

واأخيرا، عندما يكون  اإلى منظمة محظورة.  ينتمي  الإعدام لكل �سخ�ش  لعقوبات على عقوبة  ين�ش قانون 

وتظل  للغاية  يقيدها  مقنن  اإطار  في  اأن�ضطتها  ممار�ضة  اإلى  م�ضطرة  فاإنها  الجمعيات  بتاأ�ضي�س  م�ضموحا 

عن  مماثلة  قيود  فر�ش  خطر  حولها  يحوم  زال  فما  كمبوديا  اأما  ال�سلطات.  قبل  من  م�ستمرة  رقابة  تحت 

طريق م�سروع قانون �سارم ب�ساأن المنظمات غير الحكومية. في تون�ش، ما زالت المنظمات الموالية لل�سلطة 

تمار�ش ن�ساطها كما ت�ساء في بلد تتعر�ش فيه المنظمات الم�ستقلة المدافعة عن حقوق الإن�سان واأع�ساوؤها 

لم�سايقات متوا�سلة. اأما في التحاد الرو�سي، فاإن تنفيذ وعود الرئي�ش ميدفيدف بتعديل القانون الخا�ش 

اأن ي�سهل عمل منظمات المجتمع  اإ�سالح كان من المقرر  – وهو  ال�سنة  بالمنظمات غير الحكومية خالل 

المدني – كان غير كامل في اأواخر 2009.

اإلى عرقلة عمل المدافعين والمنظمات المدافعة عن حقوق  اإن مثل هذه الممار�سات توؤدي بطبيعة الحال 

الإن�سان، خا�سة في الفترات النتخابية. في اأمريكا واأذربيجان، تعر�ش بع�ش المكلفين بمراقبة النتخابات 

نددت  التي  الجمعيات  العام  ال�سلطات طيلة  ا�ستهدفت  نيكاراغوا  وفي  بعملهم،  القيام  من  منعوا  اأو  للقمع 

زادت  ذلك،  غرار  وعلى  ال�ضلطة.  في  اأورتيغا  دانيال  اإبقاء  اإلى  ترمي  كانت  التي  بالنتخابات  بالتالعب 

واجه  النيجر  وفي  وقيرغيز�ستان.  اأوزبك�ستان  في  النتخابات  اأثناء  للمدافعين  قمعها  �سدة  من  ال�سلطات 

اأيدي  كل من المدافعين عن حقوق الإن�سان والمنظمات غير الحكومية ممن انتقدوا تركيز ال�سلطات بين 

ال�سلطة التنفيذية عقبات عرقلت ن�ساطهم. وعومل الكثير من المدافعين كما لو كانوا من المعار�سة ومن 

الفترة  الم�سبوه فيها خالل  للقمع ب�سبب احتجاجهم على بع�ش الممار�سات  اأول من تعر�سوا  ثم كانوا من 

وجمهورية  ونيجيريا  )موريتانيا  التجاوزات  من  الكثير  �سابها  انتخابات  على  اأو  النتخابات  �سبقت  التي 

الكونغو(، اأو لتنديدهم بالعنف الذي مور�س بعد النتخابات )كينيا وزمبابوي( اأو دعوا اإلى اإجراء انتخابات 

حرة )ال�ضودان( واإلى احترام مبادئ الديمقراطية بمنا�ضبة اأزمة بين موؤ�ض�ضات الدولة )جمهورية الكونغو 

اأدى  ما  مماثلة،  منا�سبات  اأثناء  الجتماع  لحرية  ج�سيمة  انتهاكات  القارات  كافة  �سهدت  الديمقراطية(. 

اأيلول/�سبتمبر 2009 عندما فرق  اأحداث 28  اأعقاب  اأعمال انتقامية. وهكذا، وفي  اإلى  تعر�ش المدافعين 

حر�ش الرئا�سة بعنف الم�ساركين في المظاهرات ال�سلمية التي نظمت احتجاجا على تر�سح الرئي�ش بالأمر 

اأدى قمع  الرئا�سية في غينيا كوناكري. وعلى غرار ذلك،  ال�سيد مو�سى دادي�ش كامارا لالنتخابات  الواقع 

الم�ساركين في المظاهرات التي �سهدتها اإيران عقب النتخابات اإلى اعتقال اأعداد هائلة من المدافعين عن 

حقوق الإن�سان الإيرانيين، وفي بورما تميزت �سنة 2009 بحملة قادتها الطغمة الع�ضكرية بهدف ا�ضتئ�ضال 

كل اأ�سكال المعار�سة ع�سية انتخابات 2010. واعتقل الكثير من المدافعين وال�سحافيين والزعماء النقابيين 

والعمال الجتماعيين وحكم عليهم بعقوبات قا�سية. 

و�ضائل الإعالم : �ضيف ذو حدين - قوانين �ضحافة مقيدة، فح�س ومراقبة ر�ضائل البريد الإلكتروني، قانون 

تجريم الطعن في الذات الملكية في تايلند، بل حتى اإن�ساء محكمة خا�سة للنظر في جرائم ال�سحافة، كما 

هو الحال في اليمن : �ضل�ضلة التدابير الرامية اإلى تكميم و�ضائل الإعالم طويلة جدا. وقد اأدى ذلك، في جملة 

اأمور، اإلى ت�سجيع الرقابة الذاتية. اإذ رغم اأن العديد من ال�سحافيين في جميع اأنحاء العالم يوؤدون دورا 

هاما في تعزيز التعددية وحماية حقوق الإن�سان، يبقى هذا الو�سع ه�سا ويتطلب اأن تظل و�سائل الإعالم حرة 

وفي متناول الجميع واأن يتمكن ال�سحافيون من ممار�سة عملهم باأمان.

في بع�س البلدان، مثل ال�ضنغال، �ضهدت حرية ال�ضحافة تح�ضنا كبيرا، على الرغم من اأن و�ضائل الإعالم ما 

زالت تعاني من متاعب كثيرة. ولكن في ال�سومال ورو�سيا وكينيا و�سريالنكا تعر�ش العديد من ال�سحافيين 

لالغتيال اأو لالعتقال التع�سفي في عام 2009 ب�سبب اإدانتهم لنتهاكات الحقوق الأ�سا�سية. وتم تعليق بع�ش 

من و�سائل الإعالم الأخرى - بما في ذلك و�سائل الإعالم الأجنبية - اأو تم التفاق مع الموؤ�س�سات التي تكفل 

بثها بحيث ت�سبح البرامج الم�ستهدفة غير متاحة للم�ساهدين المحليين.

ومن جهة اأخرى، عندما تكون ال�سحافة في بلد ما موالية تماما لل�سلطة فمن الممكن اأن ت�ستخدمها كاأداة 

قوية للدعاية، وكاأداة فعالة جدا للت�سهير �سد المدافعين. فعبارات مثل »مرتزقة« و »جوا�سي�ش« و »م�ساغبون« 

التون�ضية  ال�ضحافة  اأعمدة  في  بغزارة  الم�ضتخدمة  الكثيرة  الأو�ضاف  من  بع�س  المثال،  �ضبيل  على  هي، 

لت�سويه �سورة ال�سحافيين الم�ستقلين الذين ا�ستنكروا مرة اأخرى غياب التعددية في النتخابات الرئا�سية 

التي جرت في اأكتوبر 2009. و�ضهد هذا العام كذلك حمالت ت�ضهير بالغة ال�ضرا�ضة �ضد المدافعين في كل 

من النيجر وال�سودان وجورجيا خالل فترات ما قبل النتخابات.

في  و�سعت  التي  الحماية  اآليات  تخ�سع  اأن  ال�سدفة  من  هل   - الدولية  الحكومية  الآليات  بع�ش  ه�سا�سة 

ال�سنوات الأخيرة في بع�ش المنظمات الحكومية لهجمات متكررة من الدول الأع�ساء فيها؟ كثير من الدول، 

مثل اأوزبك�ستان وباك�ستان وزيمبابوي ل تزال ترف�ش الدخول اإلى اأرا�سيها لبع�ش الإجراءات الخا�سة لالأمم 

المتحدة التي تطلب ذلك، ال�سيء الذي ي�ساهم في اإ�سعاف تلك الإجراءات الخا�سة الم�ستقلة. هذا العداء 

تجاه الهيئات الحكومية الدولية يمكن معاينته داخل مجل�ش حقوق الإن�سان والجمعية العامة لالأمم المتحدة، 

حيث تتعر�ش تقارير بع�ش الآليات لهجومات تزداد �سرا�سة.

على ال�سعيد الإقليمي كذلك، فاإن الو�سع مثير للقلق. في اإطار منظمة الأمن والتعاون في اأوروبا، ت�ستخدم 

�سمعة  وت�سويه  لو�سم  نفوذ  من  لديها  ما  كل  الو�سطى  اآ�سيا  بلدان  من  وغيرها  واأوزبك�ستان  رو�سيا  من  كل 

تقم  لم  الإن�ساني«.  البعد  تنفيذ  ب�ساأن  »اجتماعات  في  عام  كل  في  الم�ساركة  الحكومية  غير  المنظمات 

الإن�سان  حقوق  حالة  لتح�سين  �سيء  باأي  جانبها  من   2010 عام  في  المنظمة  تراأ�ست  التي  كازاخ�ستان 

اأو داخل البلد نف�سه. ومن جهة اأخرى، ل يزال هناك الكثير من  والمدافعين عنها، �سواء داخل الموؤ�س�سة 

الخطوات التي ينبغي القيام بها ل�ضمان التنفيذ الفعلي لقرارات اللجنة الأفريقية لحقوق الإن�ضان وال�ضعوب 

للغاية من  اللجنة ل تزال حذرة  اإلى ذلك، فاإن  الدول الأع�ضاء فيها. وبالإ�ضافة  )CADHP( من قبل 
م�ساءلة بع�ش الدول عن النتهاكات التي ترتكبها. اأما في اآ�سيا، فاإن الآلية النا�سئة داخل رابطة دول جنوب 

�سرق اآ�سيا )اآ�سيان( تواجه تحديات كبيرة، ومن المرجح اأن تحتاج اإلى عدة �سنوات لتفر�ش ا�ستقالليتها 

في المنطقة. ومن جهة اأخرى، فاإن �سيا�سات النفتاح التي اعتمدها التحاد الأوروبي تجاه بع�ش الدول مثل 

اأوزبك�ستان وبيالرو�ش لم توؤت ثمارها، كما يدل على ذلك رفع العقوبات عن هذه البلدان الذي - كما كان 

اأدوات  فاإن درجة تنفيذ  واأخيرا،  المدافعين.  الإن�سان وحماية  متوقعا - لم يرافقه تح�سن في حالة حقوق 
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ال�سيا�سة الخارجية لالتحاد الأوروبي - مثل المبادئ التوجيهية ب�ساأن المدافعين عن حقوق الإن�سان - ظلت 

في كثير من الأحيان خا�سعة لعتبارات �سيا�سية اأو اقت�سادية.

اإن هذا التقرير ال�ضنوي، الذي يتناول اأي�ضا حالة المدافعين في بلدان اأوروبا الغربية، يبين اأنه يجب توخي 

الحذر دائما حتى في الديمقراطيات الأكثر تقدما - اأو التي ترى نف�سها كذلك – واأن الدفاع عن الحقوق 

الأ�سا�سية يمكن اأن يو�سع جانبا في كل وقت لأ�سباب تتعلق بفعالية �سيا�سيات م�سكوك فيها، اأو بتحكم اأكبر 

في الهيئات الجتماعية. وعلى كل حال، يبين هذا التقرير اأن المدافعين، في اأي مكان، يوؤدون دورا اأ�سا�سيا 

في الوقوف في وجه التع�سف والتجاوزات، وهم اأكثر من اأي وقت م�سى حجر الزاوية في دولة القانون.

منهجية العمل
مر�سد حماية المدافعين عن حقوق الإن�سان

التقرير ال�صنوي لعام 2010

يقدم التقرير ال�سنوي 2010 لمر�سد حماية المدافعين عن حقوق الإن�سان تحليال للو�سع الإقليمي الذي عمل 

فيه المدافعون عن حقوق الإن�سان في عام 2009. و�ستتبع هذه التحليالت بطاقات تعر�ش الو�سع في كل بلد 

مبينة ال�سياق ال�سيا�سي ال�سائد على الم�ستوى الوطني خالل تلك ال�سنة، اإ�سافة اإلى اأهم اأنواع القمع �سد 

المدافعين مع اإعطاء اأمثلة ملمو�سة.

1
ل ت�ستمل الترجمة العربية لهذا التقرير اإل على الق�سم المخ�س�ش ل�سمال اأفريقيا وال�سرق الأو�سط.

اإن الحالت المعرو�سة في التحليل الإقليمي وفي بطاقات البلدان تعك�ش عمليات الإنذار والتعبئة والدعم التي 

قام بها المر�سد ا�ستنادا اإلى المعلومات التي تلقاها من المنظمات الأع�ساء اأو �سركاء الفدرالية الدولية 

. ونحن نغتنم هذه الفر�ضة لنعبر لهم عن امتناننا 
2
لحقوق الإن�سان والمنظمة العالمية لمناه�سة التعذيب

وت�سكراتنا الحارة على م�ساركتهم الثمينة وم�ساهمتهم ال�سرورية.

اإن هذا التقرير ال�سنوي لي�ش �سامال، اإذ ي�ستند اإلى المعلومات التي وردت اإلى المر�سد وعالجها في 2009. 

اإذ اإن القمع المنتظم الذي تمار�ضه بع�س الدول ي�ضل اإلى حد ي�ضتحيل فيه ممار�ضة اأي ن�ضاط م�ضتقل ومنظم 

للغاية  ال�ضعب  من  نزاعات  ت�ضهد  التي  الأماكن  بع�س  في  ذلك،  على  وعالوة  الإن�ضان.  حقوق  عن  للدفاع 

تحديد حالت القمع التي ت�ستهدف خ�سي�سا المدافعين عن حقوق الإن�سان. بع�ش الحالت التي لم تعالج 

في بطاقات البلدان تمت معالجتها بقدر الإمكان في التحليل الإقليمي.

1 /  الن�سخة الكاملة للتقرير متوفرة بالفرن�سية والإنجليزية والإ�سبانية ويمكن الح�سول عليها من مكاتب المنظمة 

العالمية لمناه�سة التعذيب والفدرالية الدولية لحقوق الإن�سان. وهي متوفرة كذلك على المواقع الإلكترونية لهاتين 

المنظمتين. 

2 /  راجع المرفق 1 �ش. 72
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الفل�ضطينية  والأر�س  اإ�ضرائيل  وبا�ضتثناء  ذلك،  اإلى  بالإ�ضافة  المغرب(.  ليبيا،  ال�ضعودية، م�ضر،  العربية 

المحتلة، فاإن مقررة الأمم المتحدة الخا�سة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإن�سان لم ي�سبق لها واأن 

ذهبت اإلى بلد من بلدان المنطقة رغم تقديمها طلب لذلك اإلى العديد منها في ال�سنوات الأخيرة )م�سر، 

 .
2
�سوريا، تون�ش(

في بع�ش البلدان حيث يمار�ش القمع ب�سفة منهجية، تعذر مرة اأخرى على الحركات المنظمة الم�ستقلة التي 

المدافعون ثمنا  ليبيا(، ويدفع  ال�سعودية،  العربية  العلن )المملكة  اأن تن�سط في  الإن�سان  تدافع عن حقوق 

باهظا على التزامهم بالدفاع عن الحريات، واأحيانا يكلفهم ذلك حياتهم، وذلك يت�سبب في تثبيط المجتمع 

من  المر�سد،  اإلى  وردت  التي  للمعلومات  وفقا  الحالت،  من  قليل  عدد  هناك  اأخرى،  بلدان  في  المدني. 

النتهاكات المبا�سرة للمدافعين عن حقوق الإن�سان. في الواقع، اإن الأ�ساليب الم�ستخدمة من قبل ال�سلطات 

في هذه البلدان ل يمكن تحديدها ب�سهولة وهي ل ت�ستهدف المدافعين بقدر ما ت�ستهدف الإطار المعياري 

الذي يعملون فيه )الإمارات العربية المتحدة، الأردن، �سلطنة عمان، قطر(. واأخيرا، في البلدان التي ت�سهد 

�ضراعات مثل العراق، فاإن درا�ضة حالة المدافعين عن حقوق الإن�ضان ل تزال �ضعبة للغاية ب�ضبب خطورة 

الو�سع الأمني.

الت�صريعات التقييدية والممار�صات االإدارية التع�صفية الرامية اإلى عرقلة حرية التجمع

تاأ�ضي�س  للغاية. وهكذا، ما يزال  المنطقة حقا ه�ضا  التجمع في  بها، تظل حرية  حتى عندما يكون معترفا 

الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الم�ستقلة المدافعة عن حقوق الإن�سان محظورا في كل من المملكة 

اإداري  اإذن  تاأ�سي�ش الجمعيات خا�سعا للح�سول على  العربية ال�سعودية و�سلطنة عمان. في عدة دول، ظل 

م�سبق )البحرين، م�سر، الأردن، ليبيا، �سوريا(. ونادرا ما يتم منح هذه الت�ساريح للجمعيات التي يدخل 

ن�ساطها في حقل الدفاع عن حقوق الإن�سان. وفي بع�ش البلدان، هناك عقبات ت�سريعية واإدارية تقيد اإلى 

حد كبير الحق في تاأ�سي�ش الجمعيات. في م�سر، يحظر القانون على الجمعيات ممار�سة اأن�سطة �سيا�سية اأو 

نقابية اأو تهدد الوحدة الوطنية اأو تخالف النظام العام اأو الآداب العامة. في المغرب، ل يمكن تاأ�ضي�س جمعية 

الترابية،  للوحدة  اأو  الملكي  للنظام  اأو  اأو م�سيئة لالإ�سالم  العامة  اأهدافها مخالفة لالآداب  اعتبرت  اإذا ما 

ال�ضلطات لحظر  الغام�ضة من جانب  التمييز. ومن الممكن ا�ضتخدام هذه ال�ضيغ  اإلى  اإذا كانت تدعوا  اأو 

المنظمات المدافعة عن حقوق الإن�سان. ومن جهة اأخرى، وفي البلدان الي تطبق نظام الت�سريح، حيث لي�ش 

اإداري لكي تمار�ش الجمعيات ن�ساطها، قد يحدث واأن ترف�ش ال�سلطات  من ال�سروري الح�سول على اإذن 

اإعمال هذا الحق. وعليه، فعندما تر�سل بع�ش الجمعيات اإ�سعار التاأ�سي�ش تمنع من حقها في الح�سول على 

الإي�سال القانوني الذي ل يمكنها التمتع بال�سخ�سية القانونية بدونه، ومن ثم ل يمكنها ممار�سة ن�ساطاتها 

)الجزائر، المغرب وال�ضحراء الغربية، تون�س(. وهكذا يتحول نظام الت�ضريح المن�ضو�س عليه في القانون 

اإلى نظام ترخي�ش م�سبق في واقع الأمر. وعالوة على ذلك، يتعر�ش المدافعون الذين يقومون باأن�سطتهم 

داخل جمعيات غير معلنة لمالحقات ق�سائية وعقوبات جنائية )الجزائر، البحرين، م�سر، �سوريا(. في 

2 /  عقب طلب قدم في 2005، دعيت المقررة اإلى العراق لكنها لم تتمكن من الذهاب اإلى هناك لجملة من الأ�سباب، 

منها اأ�سباب اأمنية.

 حتليل اإقليمي

�صمال اأفريقيا وال�صرق االأو�صط
مر�سد حماية المدافعين عن حقوق الإن�سان

التقرير ال�صنوي لعام 2010

في منطقة �سمال اأفريقيا، كانت �سنة 2009 �سنة النتخابات. وكما كان متوقعا، �سمحت النتخابات في كل 

في  الد�ستور  تعديل  تم  اأن  بعد  بمن�سبيهما،  بالحتفاظ  وليتيهما  المنتهية  للرئي�سين  وتون�ش  الجزائر  من 

كال البلدين في انتهاك �سارخ لمبداأ التداول على ال�سلطة الذي ي�سكل اإحدى ركائز النظام الديمقراطي. 

الرئي�سيين من خالل  المعار�سة  اإ�سعاف مر�سحي  اإلى  وبمنا�سبة تلك النتخابات تم اتخاذ تدابير تهدف 

اعتماد اإجراءات قمعية وتكميم اأ�سوات المعار�سة. من جهة اأخرى، فاإن ا�ستمرار حالة الطوارئ في العديد 

 ،1992 منذ  والجزائر   ،1981 منذ  وم�سر   ،1963 منذ  �سوريا   - الأو�سط  وال�سرق  اأفريقيا  �سمال  دول  من 

2009 - ُيخ�سع المدافعين عن حقوق الإن�سان وكل اأ�سوات 
1
واليمن في محافظة �سعدة منذ اآب/اأغ�سط�ش 

المعار�سة لت�سريعات ا�ستثنائية تنتهك الحقوق والحريات الأ�سا�سية وتعرقل حرية تاأ�سي�ش الجمعيات وحرية 

بينها  من  واليمن،  و�سوريا  م�سر  من  كل  في  ا�ستثنائية  محاكم  الت�سريعات  هذه  وترافق  ال�سلمي.  التجمع 

وتقوم هذه  و�سلطنة عمان.  وليبيا  العراق  التي نجدها كذلك في  الدولة  اأمن  الع�سكرية ومحاكم  المحاكم 

اأدنى مراعاة للحق في محاكمة  المحاكم بمحاكمة مدنيين، بمن فيهم مدافعين عن حقوق الإن�سان، دون 

ال�سلطات  تقوم  �سيا�سية،  ا�سطرابات  اأو  م�سلحة  نزاعات  تواجه  التي  الدول  في  واأخيرا،  ومن�سفة.  عادلة 

ب�ضفة متزايدة با�ضتغالل هذه النزاعات على نحو ي�ضمح لها بتقييد ن�ضاطات المدافعين عن حقوق الإن�ضان 

)اإ�ضرائيل والأر�س الفل�ضطينية المحتلة، المغرب وال�ضحراء الغربية، اليمن(.

الإن�سان  اآليات حماية حقوق  التعاون مع  المنطقة في رف�ش  ت�ستمر دول عديدة من  �سبق،  ما   عالوة على 

عمان  و�سلطنة  المتحدة  العربية  والإمارات  ال�سعودية  العربية  المملكة  مثل  دول  اإن  اإذ  المتحدة.  لالأمم 

وقطر لي�ست اأطرافا ل في العهد الدولي الخا�ش بالحقوق المدنية وال�سيا�سية ول في العهد الدولي الخا�ش 

للمبعوثين  اأرا�سيها  اإلى  الدخول  رف�ست  اأخرى  دول  وهناك  والثقافية.  والجتماعية  القت�سادية  بالحقوق 

المملكة  )الجزائر،  والتعبير  الراأي  في حرية  الحق  وحماية  بتعزيز  المعني  الخا�ش  المقرر  مثل  الأمميين 

العربية ال�سعودية، اإ�سرائيل، ليبيا، تون�ش(، والمقرر الخا�ش المعني بالتعذيب وغيره من �سروب المعاملة اأو 

العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو المهينة )الجزائر، المملكة العربية ال�سعودية، م�سر، العراق، اإ�سرائيل، 

�سوريا، تون�ش، اليمن(، والمقرر الخا�ش المعني بحالت الإعدام خارج نطاق الق�ساء اأو باإجراءات موجزة 

اأو تع�سفا )الجزائر والمملكة العربية ال�سعودية وم�سر واليمن(، والمقرر الخا�ش المعني بحقوق الإن�سان 

المملكة  )الجزائر،  التع�سفي  بالحتجاز  المعني  العامل  والفريق  وم�سر(،  )الجزائر  الإرهاب  ومكافحة 

1 /  اإن العزلة التامة التي توجد فيها منطقة �سعدة اإ�سافة اإلى حظر التجول المفرو�ش لمدة 12 �ساعة في اليوم من 

حكومة �سنعاء يجعل هذه المحافظة في حالة طوارئ باأمر الواقع.
 
قبل
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القانون العام، الأحكام ال�سادرة من المحاكم البتدائية في حق المدافعين عن حقوق الإن�سان )الجزائر، 

المغرب، تون�س(. وعليه، اأ�ضبح ا�ضتقالل الق�ضاء يعاني في هذه البلدان ب�ضبب حمالت الم�ضايقة الق�ضائية 

المتزايدة التي يتعر�ش لها المدافعون عن حقوق الإن�سان. وعادة ما تنتهي حمالت الم�سايقة هذه بعد �سدور 

عفو عن رئي�ش الدولة ) البحرين، تون�ش، اليمن(.

وفي بلدان اأخرى، ل تزال ممار�سة الختفاء الق�سري )�سوريا، اليمن( والتعذيب )البحرين، م�سر، تون�ش، 

ففي  وا�سع.  نطاق  على  منت�سرة  اإ�سرائيل(  )م�سر،  محاكمة  اأو  تهمة  اأية  دون  الإداري  والحتجاز  اليمن( 

21 اأيار/مايو 2009 توفي نا�سط معروف في مجال الدفاع عن حقوق الإن�سان في ليبيا، وهو ال�سيد فتحي 

اأّن  بالذكر  تلقي »عالج طبي عاجل«. ويجدر  اأجل  الأردن من  اإلى  الليبية  ال�سلطات  نقلته  عندما  الجهمي، 

الأول/ ت�سرين  في  توقيفه  منذ  الإن�سانية  غير  اعتقاله  بظروف  مرارا  نددت  كانت  دولية عديدة  منظمات 

اأكتوبر 2002.

عقبات اأمام حرية تنقل المدافعين عن حقوق االإن�صان

وفي البلدان التي �سهدت نزاعات م�سلحة، ُمنع المدافعون عن حقوق الإن�سان من اإجراء تحقيقاتهم وُفر�ست 

قيود على حرية تنقلهم. ا�ضتغلت ال�ضلطات الو�ضع الراهن لتقييد اأن�ضطة المدافعين عن حقوق الإن�ضان. في 

�سنة 2009، منعت ال�سلطات الم�سرية والإ�سرائيلية في الأر�ش الفل�سطينية المحتلة الدخول اإلى قطاع غزة 

خالل الهجوم الع�سكري الإ�سرائيلي ثم قيّدته على نحو �سارم فيما بعد. منذ 2007، ولأ�سباب اأمنية، ُمنع 

ال�ضحافيون الإ�ضرائيليون من زيارة قطاع غزة. رغم تح�ضن الو�ضع الأمني، ظلت نقاط التفتي�س في ال�ضفة 

الغربية قائمًة وتم بناء الجدار الفا�ضل في القد�س ال�ضرقية، وذلك يبرز ال�ضعوبات التي تواجه المدافعين 

اإلى الأرا�سي الفل�سطينية. وفي اليمن،  عن حقوق الإن�سان الفل�سطينيين والإ�سرائيليين والدوليين للدخول 

ُحظر ال�سحافيون ومنظمات حقوق الإن�سان من زيارة اإقليم �سعدة. اأثرت هذه العقبات تاأثيرا مبا�سرا على 

جمع المعلومات المتعلقة بحقوق الإن�سان في هذه الأقاليم، ول�سيما اآثار النزاعات الم�سلحة على المدنيين.

في  �ضاركوا  اأن  بعد  توقيفهم  تم  اأو  بلدهم  مغادرة  من  الإن�ضان  في حقوق  يعملون  كثيرون  نا�ضطون  وحظر 

اإ�سرائيل،  ندوات دولية متعلقة بحقوق الإن�سان نظمت خارج بالدهم ) المملكة العربية ال�سعودية، م�سر، 

�سوريا، تون�ش(. على �سبيل المثال، في 23 تموز/يوليو 2009 اأبلغت ال�ضلطات ال�ضعودية ال�ضيد محمد �صالح 

البجادي، وهو م�سوؤول عن موقع الإنترنت »مر�سد حقوق الإن�سان في ال�سعودية«، باأن حظر ال�سفر ال�سادر 

في حقه ل يزال �ساريا. في اآذار/مار�ش 2009، ا�ستدعته م�سالح ال�ستخبارات في ال�سرطة وا�ستجوبته عن 

مقالته المن�سورة على الإنترنت والتي يدعو فيها اإلى اإ�سالحات ديمقراطية والإفراج عن بع�ش ال�سجناء في 

البلد. اإ�سافًة اإلى ما �سبق، ولأ�سباب تتعلق بـ » الأمن الداخلي«، ُمنع بع�ش المدافعين الأجانب من الدخول 

اإلى بع�ش بلدان المنطقة حيث كانوا ين�سطون في مجال الدفاع عن حق الإن�سان )م�سر(.

اأعمال عنف وترهيب �صد المدافعين عن حقوق االإن�صان

في 2009، ظل المدافعون عن حقوق الإن�سان عر�سة لأعمال العنف والترهيب بل حتى لالغتيال. في العراق، 

ليبيا، ين�ش كل من القانون رقم 71 ل�سنة 1972 وقانون العقوبات على فر�ش عقوبة الإعدام على اأي �سخ�ش 

ينتمي اإلى جماعات محظورة، بما في ذلك الجمعيات.

واإ�سافة اإلى ما �سبق، وا�سلت ال�سلطات في عدة بلدان من المنطقة في عام 2009 عرقلة ت�سجيل منظمات 

الدفاع عن حقوق الإن�سان ب�سفة منهجية )الجزائر، البحرين، م�سر، �سوريا، تون�ش( وا�ستمرت في مراقبة 

عمل الجمعيات. في الأردن على وجه الخ�سو�ش، ي�سمح قانون الجمعيات الجديد الذي اعتمده البرلمان في 

15 تموز/يوليو 2009 للحكومة بالتدخل في اأن�سطة المنظمات غير الحكومية، ومن الوا�سح اأن هذا القانون 

المدافعين عن  ن�ساطات  ومراقبة  الحريات  ممار�سة  على  ب�سكل ذكي  قيود  فر�ش  نحو  التجاه  في  ي�ساهم 

حقوق الإن�سان. وفقا لأحكام هذا القانون التي تمنع بروز حركة م�ستقلة للدفاع عن حقوق الإن�سان يجب على 

المجل�ش الإداري للجمعية اأن يعلم ال�سلطات م�سبقا بتاريخ ومكان وجدول اأعمال كل الجتماعات التي تنظم. 

وعالوة على ذلك، يخول لل�سلطات الحق في تفوي�ش ممثلين عنها لح�سور تلك الجتماعات، كما اأن بع�ش 

القرارات المتخذة يجب اأن تخ�سع لموافقة الحكومة. وي�سمح القانون كذلك للوزارة التي تخ�سع لها الجمعية 

با�ستبدال مجل�ش الإدارة بلجنة موؤقتة. واأخيرا، يجبر القانون الجمعيات على طلب موافقة ر�سمية للح�سول 

على اأي م�ساعدة مالية من الخارج. وعلى غرار ذلك، وفي ليبيا، اعتمد الموؤتمر ال�سعب العام في حزيران/

اإ�سعار ثالثين يوما قبل موعد  يونيو 2009 القرار 2009/312 الذي يفر�ش على كل جمعية جديدة تقديم 

انعقاد اجتماع اأو تظاهرة عامة واإعالم ال�سلطات بقائمة كل الم�ساركين والم�سائل التي �ستطرح. واأخيرا، في 

م�سر، يخول قانون الجمعيات لوزارة ال�سوؤون الجتماعية الحق في حل جمعية اإذا ما اعتبرت اأنها تمار�ش 

ن�ساطات »غير قانونية«، بدل اأن يعطى هذا الحق ل�سلطة ق�سائية.

الت�صهير بالمدافعين عن حقوق االإن�صان وتجريمهم وم�صايقتهم ق�صائيا 

الإعالم  و�ضائل  جانب  من  مغر�ضة  حمالت  اإلى   2009 �سنة  طوال  الإن�سان  حقوق  عن  المدافعون  تعر�ش 

الحكومية. فقد و�ضفوا بـ »الم�ضاغبين الذين يتحدون تعاليم اهلل ور�ضوله« )في المملكة المغربية( و«المرتزقة« 

و«الخونة« و«العمالء« )في تون�ش( اأو بـ »مقترفي جرائم داخل البالد وخارجها« )البحرين(. وتندرج هذه 

الحمالت المغر�ضة في ا�ضتراتيجية �ضاملة ترمي اإلى تجريم حركات الدفاع عن حقوق الإن�ضان. وبالفعل، 

اأو » ن�سر معلومات  عادة ما يدان المدافعون عن حقوق الإن�سان بتهم »القذف« و«�ستم الهيئات الحكومية« 

كاذبة« بعد اأن ا�ضطلعوا باأن�ضطة ترمي اإلى الدفاع عن حقوق الإن�ضان )الجزائر، البحرين، المغرب، �ضوريا، 

اليمن(. وتعر�سهم التهم لعقوبات �سجن قد ت�سل اإلى 15 �سنة )�سوريا(. عالوة على ذلك، اأوقفت �سلطات 

هذه البلدان المدافعين عن حقوق الإن�سان الذين نّددوا باأعمال العنف المرتكبة في اإطار نزاعات م�سلحة 

واتهموا  ق�سائيا  وتمت مالحقتهم  المحتلة(  الفل�سطينية  والأر�ش  )اإ�سرائيل  �سيا�سية  توترات  �سياق  في  اأو 

بالتواطوؤ مع حركات م�ضلحة متمردة اأو حركات انف�ضالية ) المغرب وال�ضحراء الغربية، اليمن(. 

الق�سائية  الإجراءات  ت�سخير  �سيا�سية  لأهداف  القمعية  القوانين  ا�ستعمال  يعزز  ما  فاإن  اأخرى،  ومن جهة 

لهذا الغر�س: محاكمات اأمام محاكم ا�ضتثنائية، وجل�ضات ا�ضتماع مغلقة، ومنع المحامين من الو�ضول اإلى 

الملفات، وا�ستعمال »اأدلة« ُح�سل عليها عن طريق التعذيب، وعدم احترام حقوق الدفاع )البحرين، م�سر، 

�سوريا، تون�ش، اليمن(. عادًة ما توؤيد المحاكم العليا في هذه البلدان، حتى عندما تمار�ش اخت�سا�سها في 
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اعتمد  المتحدة،  العربية  الإمارات  في  )اليمن(.  الوطنية«  الوحدة  »انتهاك  )�سوريا(،  القومي«  ال�سعور 

القانون الجديد  األغى  الثاني/يناير 2009.  الوطني التحادي قانون �سحافة جديد في 20 كانون  المجل�ش 

عقوبة �سجن ال�سحافيين، لكنه فر�ش غرامات مالية كبيرة على المن�سورات التي تنتقد اأع�ساء الحكومة 

اأو العائلة المالكة وعلى ال�سحف التي تن�سر معلومات »كاذبة« من �ساأنها اأن » ت�سلل الراأي العام« واأن« تلحق 

�سررا باقت�ساد البلد« ون�ش على حظرها.

التدخالت العاجلة التي اأ�صدرها المر�صد في 2009 والمتعلقة ببلدان المنطقة التي لم 

يخ�ص�ص لها ق�صم في هذا التقرير

تاريخ الن�صر مرجع التدخل
االنتهاك / 

المتابعة
اال�صم البلد

13 اآب/اأغ�سط�ش 

2009

نداء عاجل

/0809/SAU 001

OBS 117

انتهاك حرية 

التنقل

ال�سيد محمد 

�صالج البجادي

المملكة العربية 

ال�سعودية

2 كانون الأول/

دي�سمبر 2009

نداء عاجل

/1209/IRQ 001

OBS 178

اغتيال
ال�سيد مجيد 

�صاحب كريم
العراق

22 تموز/يوليو 

2009

بيان �سحفي 

م�سترك عقبات اأمام حرية 

تاأ�سي�ش الجمعيات

منظمة غير 

حكومية
الأردن

3 حزيران/يونيو 

2009

بيان �سحفي 

م�سترك وفاة
ال�سيد فتحي 

الجهمي
ليبيا

ا�ستهدفت �سل�سلة من الغتيالت نقابيين ومدافعين عن الحقوق القت�سادية والجتماعية، نذكر منهم مجيد 

�صاحب كريم، وهو اأمين العالقات الداخلية في التحاد العام لعمال العراق، وقتل في 26 ت�سرين الثاني/

نوفمبر 2009 اإثر انفجار �سيارته المفخخة. في الأر�ش الفل�سطينية المحتلة، اأطلق الجي�ش الإ�سرائيلي النار 

على متظاهرين كانوا تجمعوا للتعبير �سلميا عن معار�ستهم لبناء الجدار الفا�سل، ولم تتم مالحقة اأفراد 

الجي�ش الذين اأطلقوا النار. يتعر�ش بع�ش المدافعين عن حقوق الإن�سان لل�سب والإهانة، بل حتى لالعتداء 

الج�سدي في الأماكن العامة )تون�ش(، كما زادت ال�سلطات من المراقبة المفرو�سة عليهم وباتوا معر�سين 

للمزيد من الم�ضايقات في حياتهم العملية وال�ضخ�ضية : قطع خطوط الهاتف والإنترنت، مراقبة منازلهم 

ومنع اأي زائر من الدخول اإليها )تون�ش( والف�سل عن العمل )الجزائر( واقتحام المنازل )اإ�سرائيل والأر�ش 

الفل�سطينية المحتلة( وما اإلى ذلك. وفي 2009، اقتحمت قوات الأمن اأو اأ�سخا�ش مجهولون مقرات منظمات 

اإ�سرائيل   ( ذلك  غير  اإلى  الت�سوير  واآلت  والهواتف  كالحوا�سيب  الأجهزة  بع�ش  و�سادرت  حكومية  غير 

والأر�ش الفل�سطينية المحتلة، تون�ش، اليمن(.

م�صايقات �صد المحامين

�ضوريا،  الحكومة )المغرب،  ب�ضبب تدخلهم في ق�ضايا ح�ضا�ضة في نظر  ال�ضلطات  المحامون عداوة  واجه 

اليمن( اأو تكفلهم بالدفاع عن المدافعين عن حقوق الإن�سان )�سوريا(. تراوحت الأحكام ال�سادرة في حقهم 

الق�ضائية  والمالحقات  )�ضوريا(  المحامين  نقابة  من  النهائي  وال�ضطب  )المغرب(  المهني  التوبيخ  بين 

اإلى المراقبة والتخويف وتقييد  اآخرون  اأوالعقوبات الجنائية في بع�ش الحالت )�سوريا، اليمن(. وتعر�ش 

حريتهم في التنقل )تون�ش(.

تكميم و�صائل االإعالم

طوال �سنة 2009، ظلت حرية ال�سحافة في بلدان هذه المنطقة غير محترمة. تم �سحب بع�ش ال�سحف 

غلقت مراكز اإعالمية عديدة 
ُ
من الأك�ضاك وُمنع بع�ضها الآخر من ال�ضدور )الجزائر، المغرب، اليمن( واأ

الفل�سطينية المحتلة، �سوريا، تون�ش( وتمت مالحقة ال�سحافيين ق�سائيا لأنهم عبروا  )اإ�سرائيل والأر�ش 

المغرب،  البحرين، م�ضر،  )الجزائر،  الإن�ضان  انتهاكات حقوق  ك�ضفوا عن  ولأنهم  بكل حرية  اآرائهم  عن 

�سوريا، تون�ش، اليمن(. وتعر�ش م�ستخدمو الإنترنت )اأ�سحاب المدونات ومن�سطو المنتديات والم�ساركون 

ي�ضّرع  جديدا  قانونا  الجزائر  اعتمدت  اليمن(.  المغرب،  )م�ضر،  القمعية  الإجراءات  من  للمزيد  فيها( 

ممار�سة الرقابة والمراقبة على الت�سالت الإلكترونية. 

تن�ش قوانين الإعالم ال�سارية في هذه البلدان على عقوبات بال�سجن لجرائم ال�سحافة )الجزائر، م�سر، 

القانون  اإلى  ال�ضلطات  لجاأت  اأكبر،  حرية  ي�ضمن  ال�ضحافة  قانون  حيث  البلدان  وفي  تون�س(.  المغرب، 

الجنائي لمالحقة ال�سحافيين الذين يك�سفون عن انتهاكات حقوق الإن�سان 

القيود  فاإن  ن�سئت محكمة خا�سة لمحاكمة جرائم ال�سحافة. عالوة على ذلك، 
ُ
اأ اليمن،  )البحرين(. في 

المفرو�ضة على ال�ضحافة وا�ضعة النطاق وعادة ما يتم تعريفها با�ضتخدام عبارات غير دقيقة : »الت�ضهير« 

)الجزائر، الأردن، تون�ش، اليمن(، »تهديد لالأمن القومي« )م�سر(، »انتهاك القيم الإ�سالمية، والملكية، 

»اإ�ضعاف  )عمان(،  واآدابه«  البلد  ثقافة  »انتهاك  )المغرب(،  العام«  والنظام  الإقليمية  ال�ضالمة  وتهديد 
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منه  الثاني  الف�ضل  يغطي  الذي  القانون،  هذا  الإلكترونية.  الجريمة  ذلك  في  بما  ومكافحتها،  والت�ضال 

مراقبة الت�سالت الإلكترونية لأغرا�ش وقائية، ي�سمح بمراقبة الت�سالت الإلكترونية »للوقاية من الأفعال 

اأو  التحريات  و«لمقت�سيات  الدولة«،  باأمن  الما�سة  الجرائم  اأو  التخريب  اأو  الإرهاب  بجرائم  المو�سوفة 

اإلى  اللجوء  الجارية دون  الأبحاث  نتيجة تهم  اإلى  الو�سول  ال�سعب  الق�سائية عندما يكون من  التحقيقات 

المراقبة الإلكترونية«، واأخيرا، في حالة توفر »معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو 

يهدد النظام العام اأو الدفاع الوطني اأو موؤ�س�سات الدولة«. هذه الأحكام التي تكت�سي طابعا عاما يخ�سى منها 

اأن توؤدي اإلى ا�ستخدام القانون لمراقبة وقمع الأن�سطة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإن�سان. 

حرية تاأ�صي�ص الجمعيات مازالت في و�صع �صيء

عن  المدافعة  بالمنظمات  القانوني  العتراف  رف�سها  الجزائرية  ال�سلطات  وا�سلت   ،2009 عام  في 

اإنقاذ  المختفين، مثل جمعية  الآن جمعيات عائالت  اإلى حد  تتمكن  لم  ال�سياق،  الإن�سان. وفي هذا  حقوق 

بعد  ت�ستلم  لم  لأنها  وذلك  ب�سرعيتها،  العتراف  على  الح�سول  من   ،SOS-Disparu)e(s المختفين 

في  اأن�سئت  التي  جيجل،  في  المفقودين  لأبناء  م�سعل  جمعية   .
3
المحلية ال�سلطات  قبل  من  الت�سجيل  و�سل 

ت�سليمها  جيجل  ولية  في  الجمعيات  مكتب  رف�ش  اإذ  �سيء،  اأي  اأي�سا  هي  ت�ستلم  لم   ،2009 اأيار/مايو   22

مواطنة  اأجيال  جمعية  فاإن  ال�سياق،  ذات  وفي   .
4
الجمعية لإن�ساء   2009 اأيار/مايو   24 في  الت�سجيل   و�سل 

Générations citoyennes كانت في اأواخر عام 2009 ماتزال تنتظر ت�سجيلها. 

حظر التجمعات ال�صلمية المرتبطة بحقوق االإن�صان

 في عام 2009، وا�سلت ال�سلطات الجزائرية ب�سكل متكرر منع عقد اجتماعات تخ�ش ق�سايا حقوق الإن�سان، 

منتهكة بذلك اأحكام المادة 19 من الد�ستور التي ت�سمن حرية التجمع ال�سلمي. وهكذا، في16 تموز/يوليو 

2009، حظرت ال�سلطات عقد ندوة بعنوان »ذاكرة ال�سحايا لإعادة بناء المجتمع«، نظمت في دار النقابات 

في الجزائر من قبل تحالف جمعيات �سحايا الدولة و�سحايا الإرهاب، من بينها جمعية اإنقاذ المختفين، 

»�سمود«، »جزائرنا«، وتحالف عائالت المفقودين بالجزائر والفدرالية الأورومتو�سطية لمكافحة الختفاء 

الق�ضري. واأبلغ رئي�س اأمن الدائرة المنظمين اأن اأمر حظر هذه الندوة �ضدر من والي الجزائر العا�ضمة، 

لأ�سباب تتعلق«بالأمن العام«. واأخيرا عقدت الندوة في مقر جمعية اإنقاذ المختفين، لكن عدد الم�ساركين 

كان اأقل بكثير وجرت الندوة في ظروف اأكثر �ضعوبة: فقد عقدت في قاعة �ضغيرة جدا، دون تدفئة ولم يتم 

. وعالوة على ذلك، في قرار موؤرخ في 25 اأيار/مايو 
5
اإعالم كل الم�ضاركين اأنه طراأ تغيير على مكان الجتماع

2009 ول يذكر اأ�سباب اإ�سداره، منعت م�سالح مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة في ولية الجزائر عقد ندوة 

3 /  هذه الوثيقة تكر�ش العتراف الر�سمي بجمعية ما وت�سمح لها بموا�سلة اأن�سطتها. راجع القانون رقم 90-31 ب�ساأن 

الجمعيات.

4 /  راجع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان والبيان ال�سحفي الذي ن�سرته جمعية م�سعل   لأبناء المفقودين 

في جيجل في 30 حزيران/يونيو 2009.

5 /  راجع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان.

اجلـزائـر
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ال�صياق ال�صيا�صي

في 9 ني�سان/اأبريل 2009 اأعيد انتخاب الرئي�ش عبد العزيز بوتفليقة الذي كان في ال�سلطة منذ 1999 لولية 

رئا�ضية ثالثة على التوالي بعد اعتماد التعديل الد�ضتوري الذي يلغي تحديد عدد الوليات الرئا�ضية في 12 

ت�سرين الثاني/نوفمبر 2008. لقد جرت تلك النتخابات في جو من الرقابة ترتب عنها ا�ستحالة الحتجاج 

بل حتى تغطية العملية النتخابية. وهكذا فقد منعت ال�ضلطات الجزائرية ع�ضية موعد النتخابات الرئا�ضية 

توزيع ثالث �سحف فرن�سية، L’Express و Marianne و Le Journal du Dimanche انتقدت 

. وبالإ�سافة اإلى ذلك، قامت ال�سلطات الجزائرية في 9 ني�سان/اأبريل 2009 باإلقاء القب�ش 
1
تلك النتخابات

ه�ضام  ال�ضيد  هما  الأ�ضبوعية،  ال�ضحراء  المغربية  الأ�ضبوعية  لح�ضاب  يعمالن  مغربيين  �ضحفيين  على 

المدراوي وال�ضيد محفوظ اآيت بن �ضالح، بعد تغطيتهما لالنتخابات الرئا�ضية في الجزائر. تم ا�ضتجوابهما 

لعدة �ساعات في مقر الأمن المركزي بالجزائر قبل اأن يطلق �سراحهما دون توجيه اأي تهمة اإليهما. وبعد 

رجوعهما اإلى الفندق وجدا غرفتهما مخربة. في اليوم التالي وبينما كانا ي�ستعدان للذهاب اإلى المطار تم 

اعتقالهما من جديد من قبل ال�ضرطة وتمت م�ضادرة جوازاتهم. وبعد تدخل ال�ضفارة المغربية تمكنا اأخيرا 

.
2
من مغادرة الجزائر في اليوم التالي

للتلفزيون  الوطنية  الموؤ�س�سة  اأو�سع من  بف�ساء حرية  تتمتع  الخا�سة  ال�سحف  اأن  اأخرى، فرغم  ومن جهة 

الجزائري، وهي القناة الوحيدة وتابعة للدولة، فاإن القوانين القمعية �سد ال�سحافة واعتماد ال�سحف على 

مداخيل الإ�سهار في القطاع العام اإلى جانب عوامل اأخرى، كل ذلك يحد من حريتها في انتقاد الحكومة 

والجي�ش والنخب ال�سيا�سية والقت�سادية. وبوجه خا�ش، تن�ش القوانين الخا�سة بال�سحافة على عقوبات 

بال�ضجن وبغرامات �ضد كل من يتهم بالت�ضهير وبانتهاك ال�ضمعة تجاه ممثلي الحكومة وموؤ�ض�ضات الدولة. 

الذي  الداخلي  النزاع  حول  النقا�ش  اأ�سكال  من  �سكل  اأي  على  مفرو�سا  الحظر  مازال  ذلك،  على  وعالوة 

مزق الجزائر خالل الت�سعينات. وبالتالي فاإن ال�سلطات الجزائرية ترف�ش العمل من اأجل العدالة والذاكرة 

بخ�سو�ش الأحداث التي وقعت خالل ذلك النزاع.

حزيران/ في  الوطني  ال�سعبي  المجل�ش  م�سادقة  في  تتمثل  الرقابة  �سدة  زيادة  على  اأخرى  عالمة  ثمة 

المعلومات  بتكنولوجيات  المت�سلة  الجرائم  من  للوقاية  الخا�سة  القواعد  يت�سمن  قانون  على   2009 يونيو 

1 /  راجع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان والبيان ال�سحفي الذي ن�سرته منظمة �سحفيون بال حدود 

في 8 ني�سان/اأبريل 2009.

2 /  راجع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان والبيان ال�سحفي الذي ن�سرته منظمة �سحفيون بال حدود 

في 10 ني�سان/اأبريل 2009.
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اأعمال تخويف وم�صايقات ق�صائية �صد مدافع عن اأقلية دينية

في عام 2009، تعر�ش مدافع عن اأقلية دينية لم�سايقات. يوم 15 حزيران/يونيو 2009، األقي القب�ش على 

كمال الدين فخار، منا�سل في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان، من قبل عنا�سر من اأجهزة 

�سيارة  في  عمدا  النار  واإ�سرام  العامة  الممتلكات  »بتدمير  خطاأ  واتهم  الجزائر،  و�سط  غرداية  في  الأمن 

�ضرطة«، هذه الحوادث وقعت في كانون الثاني/يناير اأثناء اأعمال ال�ضغب التي هزت مدينة بّريان في ولية 

غرداية. واأطلق �سراحه بعد 24 �ساعة من قبل المدعي العام، الذي و�سعه تحت الرقابة الق�سائية. كمال 

 في الجزائر، ومن المحتمل اأن يكون 
8
الدين فخار هو اأحد المبادرين بالنداء اإلى تر�سيم المذهب الإبا�سي

. في اأواخر عام 2009، 
9
قد األقي عليه القب�ش ب�سبب ن�ساطه من اأجل العتراف بحقوق المواطنين الميزاب

كان التحقيق �سده ما زال جاريا. 

الم�صايقات �صد المدافعين عن حقوق االإن�صان الذين يف�صحون الف�صاد

وفي هذا  المحلية.  ال�سلطات  لف�ساد  ب�سبب ف�سحهم  المدافعين  العديد من  تمت محاكمة  في عام 2009، 

الإطار،تعر�س ال�ضيد حفناوي الغول، رئي�س فرع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإن�ضان في الجلفة، 

جنوب الجزائر العا�سمة، وال�سحافي في �سحيفة الو�سط، لعتداء في منزله في ليلة 06-07 كانون الثاني/

يناير 2009 من قبل مجموعة اأ�سخا�ش مقنعين كانوا يترب�سون به. وقد يرتبط هذا العتداء باأن�سطته في 

اأواخر  . وكان الغول قد رفع دعوى �ضد مجهول ولكن وحتى 
10

ف�سح الف�ساد الذي تف�سى في مدينة الجلفة

. وعالوة على ذلك،في 27 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2009، حكم على 
11

عام 2009 لم يتم بعد فتح اأي تحقيق

ال�ضيد الغول بال�ضجن لمدة �ضهرين مع وقف التنفيذ وبغرامة باهظة من قبل محكمة الجلفة في واحدة من 

الق�سايا التي واجه فيها اإحدى هيئات ال�سلطة المحلية. وقد حكم عليه بدفع غرامة قدرها 50.000 دينار 

)500 يورو( في دعوى �سد مدير اإدارة الإدارة المحلية ورئي�ش مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة بعد ن�سر 

مقال في 9 كانون الأول/�سبتمبر 2008 في �سحيفة الو�سط يدعو فيه اإلى »فتح تحقيق حول ق�سية الف�ساد 

. كما تم الحكم عليه بال�سجن لمدة �ستة اأ�سهر مع وقف التنفيذ في 
12

التي يتورط فيها م�ضوؤولون في الولية

�ضباط/فبراير  ن�سر مقال في 18  بعد  بالت�سهير  فيها  اتهمه  الجلفة  والي  قبل  المرفوعة �سده من  الق�سية 

2008 في الو�سط يف�سح انتهاك ال�سلطات المحلية للد�ستور والقانون نظرا لحظرها اجتماع نظمته منظمة 

8 /  الإبا�سية مذهب اإ�سالمي يختلف عن المذهب ال�سني والمذهب ال�سيعي.

9 /  �سكان وادي ميزاب وهم ينتمون اإلى المذهب الإبا�سي. راجع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان ومقال 

جريدة الوطن، 17 يونيو 2009.

10 /  راجع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان.

11 /  راجع الم�سدر ال�سابق

الأول/اأكتوبر  الإن�سان، 11 ت�سرين  للدفاع عن حقوق  الرابطة الجزائرية  البيان ال�سحفي الذي ن�سرته  12 /  راجع 

2009 ومقال جريدة الوطن، 28 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2009.

درا�سية تدريبية لل�سحفيين حول »دور ال�سحفي في مجال حماية حقوق الإن�سان«. وكان من المقرر انعقاد 

هذه الندوة، التي نظمتها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان،في مدينة زرالدة، غرب الجزائر 

العا�سمة، في 26 و 27 و 28 اأيار/مايو 2009، وح�سور 25 �سحفيا من مختلف المدن. وعلى غرار ذلك، في 

اإ�سعارا خطيا، ل يذكر  8 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2009 تلقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان 

اإ�سداره، من م�سالح مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة يعلمها بمنعها من عقد اجتماع وطني حول  اأ�سباب 

اإلغاء عقوبة الإعدام كان مقررا في 10 ت�ضرين الأول /اأكتوبر احتفال باليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام. 

الرابطة  النهاية في مقر  العا�سمة، عقد في  بالجزائر  الأبيار  الذي كان مقررا عقده في فندق  الجتماع، 

الجزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان. 

العقبات التي تعوق حرية تاأ�صي�ص النقابات والم�صايقات الق�صائية �صد النقابيين

في عام 2009، توا�سلت النتهاكات �سد الحرية النقابية، اإذ تعر�ش الأ�سخا�ش الذين يحاولون اإن�ساء نقابات 

ل�ضغوط �ضديدة. وفي هذا ال�ضياق، تعر�س، في عام 2009، ال�سيد زايد يا�سين، الأمين العام للفرع المحلي 

 Eurest Support Services لالتحاد العام للعمال الجزائريين في �سركة اأوري�ست �سوبورت �سرف�سز

، وهي �سركة تابعة لمجموعة كومبا�ش، وكان قد ف�سل عن من�سبه في 2007، لم�سايقات ق�سائية لأنه اأن�ساأ 

هذا الفرع النقابي من اأجل الدفاع عن م�سالح العاملين في �سركته. فقد تم ا�ستدعاوؤه في 31 اآذار/مار�ش، 

و 20 ت�سرين الأول /اأكتوبر و 3 و 17 و 24 ت�سرين الثاني/ نوفمبر و 1 و 8 و 30 كانون الأول/ دي�سمبر 2009 

لي�ستمع اإليه قا�سي محكمة ورقلة، �سرق البالد، في اإطار �سبع �سكاوى مرفوعة �سده من قبل م�سوؤول ال�سركة 

»�سب  و  »الت�سهير«  بتهمة  ق�سائيا  متابعا  زال  ما  كان  العام 2009،  نهاية  بحلول  الب�سرية.  الموارد  مدير  و 

و�ستم« جراء ت�سريحات ن�سرت على الإنترنت لالحتجاج على ف�سله وظروف العمل التي يعمل فيها العمال 

 .
6
في الموؤ�س�سات الأجنبية التي تن�سط في الجزائر

قبل  من  عنيف،  ب�سكل  اأحيانا  نقابات،  عدة  نظمتها  عديدة  �سلمية  م�سيرات  تفريق  تم  اأخرى،  جهة  ومن 

ال�سرطة وتعر�ش المتظاهرون لمتابعات ق�سائية. على �سبيل المثال، في 10 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2009، 

وا�سع  اإ�سراب  بالجزائر في  العمومية  الإدارة  لم�ستخدمي  الم�ستقلة  الوطنية  النقابة  نقابيا من  �سارك 50 

اأطلقته يومين من قبل �ست نقابات م�ستقلة لموظفي الخدمة العمومية في الجزائر، تم اعتقالهم من قبل 

موظفي  معاناة  على  لالحتجاج  الجمهورية  رئا�سة  مقر  اأمام  الليلة  لق�ساء  ي�ستعدون  كانوا  بينما  ال�سرطة 

المعاملة  ل�سوء  تعر�سوا  الن�ساء،  من  ومعظمهم  المعتقلون،  الأ�سخا�ش  الجزائريين.  العمومية  الخدمة 

واقتيدوا اإلى مركز ال�سرطة حيث مكثوا عدة �ساعات قبل اأن يطلق �سراحهم. وعلى غرار ذلك، تم العتداء 

على اأع�ساء في نقابة المجل�ش الوطني لالأ�ساتذة المتعاقدين الذين �ساركوا في ذلك الحتجاج بوح�سية على 

اأيدي اأعوان الأمن عندما حاولوا القتراب من وزارة التربية الوطنية التي تم �سد المنافذ الموؤدية اإليها من 

. اإلى غاية اأواخر عام 2009 لم تجر ال�سرطة اأي تحقيق جراء اأعمال العنف 
7
قبل وحدات كبيرة من ال�سرطة

ال�سابقة الذكر. 

6 /  راجع الم�سدر ال�سابق

7 /  راجع النقابة الوطنية الم�ستقلة لموظفي الإدارة العامة، 10 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2009.
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 تدخل عاجل ن�صره المر�صد في 2009

تاريخ الن�صرمرجع  التدخلاالنتهاك / المتابعةاال�صم

الرابطة الجزائرية 

للدفاع عن حقوق 

الإن�سان

عقبات اأمام حرية 

التجمع

نداء عاجل

DZA 001/1009/OBS 145
 9 ت�سرين الأول/

اأكتوبر 2009

ب

. وعلى غرار ذلك، في 6 تموز/يوليو 2009، حكم على ح�سن بورا�ش، ال�سحافي والنا�سط في 
13

غير حكومية

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان، بال�سجن لمدة ثالثة اأ�سهر وغرامة مالية قدرها 500.000 

دينار )حوالي 5.000 يورو( من قبل محكمة البّي�ش غرب البالد، بتهمة »الت�سهير«. وتمت محاكمته بعد 

ن�سر مقال �سهرا من قبل في اأ�سبوعية حوادث الخبر يف�سح فيه اأفعال الف�ساد التي يرتكبها بع�ش النواب. 

ال�سيد بورا�ش الذي لم يتلق ا�ستدعاء لهذه المحاكمة علم بذلك عن طريق محام كان حا�سرا في الجل�سة. 

البّي�ش  اأيدت محكمة  الثاني/نوفمبر 2009،  ت�سرين  ولكن في 9  ال�سادر بحقه،  الحكم  اعتر�ش على  وقد 

. ثم ا�ستاأنف ال�سيد بورا�ش هذا الحكم، وفي اأواخر عام 2009، كان ل يزال حرا. يوم 13 ت�سرين 
14

الحكم

الأول/اأكتوبر 0920، حكم على ال�سيد وحيد بولوح مرا�سل جريدة الخبر في �سوق اأهرا�ش، �سرق الجزائر، 

من قبل محكمة �ضدراتة بتهمة »الت�ضهير« بغرامة قدرها 5.000.000 دينار على �سبيل التعوي�ش للمدعي 

بعد ن�سر مقال يزعم اختال�ش اأموال الخدمات الجتماعية داخل الموؤ�س�سة العمومية لل�سحة الجوارية. وقد 

اإلى ذلك،  وبالإ�سافة   .
15

يتم تحديد موعد لال�ستئناف لم  اأواخر عام 2009،  الحكم. وحتى  ا�ستاأنف هذا 

Le carrefour d’Algérie في مدينة مع�سكر،  دالجيري  لوكارفور  حكم غيابيا على مرا�سل جريدة 

ال�سيد ليادي الأمين يحيى، في 11 �ضباط/فبراير 2009، من قبل محكمة ال�ستئناف في مع�سكر في غرب 

ت�سهير. وجرت  ق�سية  في  يورو(  دينار )200  قدرها 20.000  وغرامة  واحد  عام  لمدة  بال�سجن  الجزائر 

ق�سايا  في  عليه  باللوم  يلقي  مقال  ب�سبب  مع�سكر  ولية  في  التجار  رئي�ش جمعية  قبل  من  ق�سائيا  متابعته 

ف�ساد. ولم يتلق ال�سيد ليادي الأمين يحيى الذي تمت تبرئته في محاكمة 3 كانون الأول/دي�سمبر 2008 من 

قبل محكمة مع�سكر ا�ستدعاء لهذه الجل�سة. وعليه فقد اعتر�ش على الحكم، وفي اأواخر 2009 كان ما زال 

. واأخيرا، حكم على ال�سيد نوري بن زنين، المرا�سل ال�سابق لجريدة ال�سروق 
16

ينتظر ن�سر الحكم النهائي

اليومي، بال�سجن لمدة �سهرين وغرامة قدرها 50.000 دينار )500 يورو( بتهمة الت�سهير من قبل محكمة 

مغنية غرب البالد، في اأعقاب �ضكوى تقدم بها النائب في مجل�س الأمة عن المنطقة بخ�ضو�س تحقيق ن�ضر 

في 14 و 15 اآذار/مار�ش 2007 يف�سح تهريب الوقود في المنطقة. ولأنه لم يتم اإعالمه بتاريخ المحاكمة، 

 .
17

اعتر�ش ال�سيد بن زين على هذا الحكم

13 /  راجع الم�سدر ال�سابق. ومن جهة اأخرى وفي اأواخر 2009 كانت ال�ستئنافات الأربعة التي رفعت في 2004 اأمام 

محكمة ال�ضتئناف من قبل ال�ضيد غول �ضد اأربعة اأحكام �ضادرة بحقه مازالت قيد النتظار، وقد بلغ مجموع عقوباتها 

2.262.000 دينار )حوالي 22.143 يورو( كتعوي�ش عن الأ�سرار.  بال�ضجن اإحدى ع�ضر �ضهرا ومجموع الغرامات 

هذه الأحكام جاءت تبعا لعدة �سكاوى »بالت�سهير« و«انتهاك �سمعة هيئات دولة« و«ال�ستيالء على وثيقة من ال�سجن«، ول 

�سيما ال�سكوى التي تقدم بها والي الجلفة وعائلته. 

14 /  راجع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان.

15 /  راجع الم�سدر ال�سابق

16 /  راجع الم�سدر ال�سابق

17 /  راجع الم�سدر ال�سابق
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6
�سهد عام 2009 اأي�سا اإقدام ملك البحرين في �سهر ني�سان/اأبريل على اإ�سدار عفو عن 178 معتقال �سيا�سيا

اأدينوا اأو هم محل مالحقة ق�سائية بتهمة الإخالل بالأمن. غير اأن الذين يحتجون داخل الحكومة، وخا�سة 

اأولئك الذين ينددون بمظاهر التمييز �سد ال�سكان ال�سيعة، وينا�سلون من اأجل احترام الم�ساواة في الحقوق 

بين المواطنين، ما زالوا يتعر�سون للم�سايقات.

ا�صتمرار عرقلة حرية تاأ�صي�ص الجمعيات

ا�سطرت عدة منظمات غير حكومية في 2009، مثل جمعية �سباب البحرين لحقوق الإن�سان ولجنة العاطلين 

عن العمل ومتدني الأجر ومركز البحرين لحقوق الإن�سان، اإلى مزاولة ن�ساطها من دون اأن تكون م�سجلة. 

وفي غياب اعتراف ر�سمي بتلك المنظمات ظل موؤ�س�سوها عر�سة للمالحقات الق�سائية. فعلى �سبيل المثال، 

مازال ال�سيد محمد عبد النبي الم�سقطي، مدير جمعية �سباب البحرين لحقوق الإن�سان، مالحقا ق�سائيا 

منذ اأواخر 2007 بتهمة »اإعمال جمعية غير م�سجلة قبل �سدور بيان ت�سجيلها«. وهو يواجه عقوبة �سجن ب�ستة 

اأ�سهر وغرامة تقدر بـ 5000 دينار )ما يقارب 450 9 يورو(. اأخرت جل�سة المحاكمة من جديد من 16 نوفمبر 

2009 اإلى 25 كانون الثاني/يناير 2010.

عرقلة حرية التجمع ال�صلمي

ظل تنظيم الجتماعات العامة محدودا جدا في �سنة 2009. ففي 16 اأيار/مايو 2009، منعت القوات الخا�سة 

عقد ندوة عامة حول م�ساألة »التجني�ش ال�سيا�سي« في البحرين، وهي العملية التي من خاللها تمنح الحكومة 

ح�ساب  على  البحريني  المجتمع  في  ال�سكاني  التوازن«  »اإعادة  اأجل  من  �سنة  لأجانب  البحرينية  الجن�سية 

الطائفة ال�سيعية، وكان هدف الندوة التنديد بالتمييز �سد ال�سكان ال�سيعة. لقد نظمت تلك الندوة من قبل 

 وكان من المزمع اأن تعقد في مكان تابع لجمعية العمل الوطني الديمقراطي )وعد( 
7
�ست مجموعات �سيا�سية

الواقعة في جزيرة المحرق. قامت القوات الخا�سة بتطويق المبنى ومنعت معظم منظمي  في قرية عراد 

الندوة والم�ساركين فيها من الدخول اإليه بحجة اأن الندوة غير مرخ�ش لها من قبل ال�سلطات. ومن جهة 

اأخرى، وفي 25 اآب/اأغ�سط�ش 2009، قامت قوات الأمن باعتقال ال�سيد نبيل رجب، رئي�ش مركز البحرين 

ال�سفارة  اأمام  بالحتجاج  اآخرين  اأ�سخا�ش  ثالثة  رفقة  يقوم  كان  بينما  �ساعات،  لعدة  الإن�سان،  لحقوق 

ال�سعودية على العتقال التع�سفي لمواطن بحريني، يقبع منذ �سبع �سنوات في ال�سجون ال�سعودية. وقد هدد 

ال�سيد نبيل رجب بالتعر�ش لأعمال انتقامية اإذا ما عاد اإلى الحتجاج اأمام ال�سفارة ال�سعودية حتى واإن لم 

6 /  من بينهم ال�سيد ح�سن عبد النبي، ع�سو لجنة العاطلين ومتدني الأجر، وال�سيد ناجي الفتيل، ع�سو جمعية �سباب 

وال�ضيد عي�ضى  الأ�ضعار،  ال�ضنكي�س، موؤ�ض�س لجنة مناه�ضة غالء  وال�ضيد محمد عبد اهلل  الإن�ضان،  البحرين لحقوق 

ال�سرح، ع�سو الجمعية ال�سيا�سية »اأمل«. 

اأجل العمل الوطني الديمقراطي )وعد(، والمنتدى التقدمي والوفاق واأمل والتحالف  7 /  هي كل من الجمعية من 

الوطني والإخاء.

البــحريـن
مر�سد حماية المدافعين عن حقوق الإن�سان

التقرير ال�صنوي لعام 2010

ال�صياق ال�صيا�صي

حقوق  مجل�ش  في  الأع�ساء  الدول  قدمتها  التي  والتو�سيات  ال�سلطات  بها  تعهدت  التي  اللتزامات  رغم 

الإن�سان عند المراجعة الدورية ال�ساملة للبحرين في ني�سان/اأبريل 2008، لم ت�سهد �سنة 2009 اعتماد اأي 

. المجتمع البحريني المنخرط 
1
من الإ�سالحات الرئي�سية المنتظرة ل�سمان احترام اأكبر لحقوق المواطنين

بقوة في الكفاح �سد التمييز والف�ساد ما زال يتعر�ش لتدخل �سلطة تنفيذية قوية. ومن جهة اأخرى ما زالت 

 والحريات النقابية مقيدة للغاية.
4
 وحرية التعبير

3
 والجتماع

2
القوانين المنظمة لحرية تاأ�سي�ش الجمعيات

الإنترنت،  مواقع  بع�ش  اإلى  الو�سول  منع  ب�سبب  �سيما  ل  كبيرا،  تدهورا  بالخ�سو�ش  التعبير  حرية  عرفت 

حقوق  عن  المدافعين  بع�ش  �سد  الدعائية  والحمالت  ال�سحفيين  بع�ش  �سد  الق�سائية  والمالحقات 

الإن�سان. في 5 كانون الثاني/يناير 2009، �سدر مر�سوم من وزارة الثقافة والإعالم يمكن بموجبه حجب 

مواقع اإلكترونية بمجرد طلب يتقدم به الوزير وذلك في غياب اأية مراقبة ق�سائية. وبموجب هذا المر�سوم 

يفر�ش »على �سركات الت�سالت ومزودي خدمات النترنت منع جميع الطرق المتعارف عليها للنفاذ للمواقع 

 proxy المحجوبة �سواء عن طريق عناوين الإنترنت - اأ�سماء النطاق - من خالل ا�ستخدام الخادم البديل

اأو اأي طريقة اأخرى« )المادة 3(. هذا الإجراء يحرم المدافعين عن حقوق الإن�سان من اأداة اأ�سا�سية لف�سح 

انتهاكات حقوق الإن�سان. فعلى �سبيل المثال، وفي مطلع عام 2009، اأمرت ال�سلطات بحجب الموقع الإخباري 

Aafaq.org، ومقره في وا�سنطن )الوليات المتحدة(، ومدونة حواء البحرين Bahrain-eve لل�سيدة 
عام  اأواخر   .Bahrainblogs.org المدونات  ومجمع  الن�سائية  العري�سة  لجنة  رئي�سة  جم�سير،  غادة 

. حجب مواقع الإنترنت 
5
2009، ما يقرب من 600 موقع على �سبكة الإنترنت ل تزال محجوبة داخل البلد

يتم في جو ت�سوده الرقابة على نطاق وا�سع. في عام 2009 تزايد عدد الدعاوى الق�سائية �سد ال�سحفيين. 

ومن جهة اأخرى، فاإن م�سروع تعديل القانون رقم 47 المتعلق بال�سحافة والمعتمد في 2008 من قبل مجل�ش 

المجل�س  على  بعد  الحكومة  تعر�ضه  لم  ال�ضحفيين  في حق  بال�ضجن  العقوبات  اأغلب  يلغي  والذي  ال�ضورى 

الوطني اإلى حد كتابة هذه ال�سطور.

اأهم  لكن   ،  2008 تموز/يوليو   10 فى  ال�سامل  الدوري  ال�ستعرا�ش  تو�سيات  لتنفيذ  عمل  خطة  اعتماد  تم    / 1

الإ�سالحات الرئي�سية المتعلقة بالحريات الأ�سا�سية الواردة في الخطة ظلت معلقة في اأواخر 2009 .

2 /  راجع القانون رقم 21 ل�سنة 1989 الخا�ش بالجمعيات. هناك م�سروع قانون جديدب�ساأن الجمعيات اأعدته وزارة 

التنمية الجتماعية في 2007 بالت�ساور مع منظمات المجتمع المدني لم يتم اإلى حد كتابة هذا التقرير عر�سه على 

البرلمان.

3 /  راجع القانون رقم 32 ل�سنة 2006 ب�ساأن الجتماعات العامة.

4 /  راجع القانون رقم 17 ل�سنة 2002 ب�ساأن ال�سحافة والمطبوعات.

5 /  راجع البيان الذي ن�سرته مرا�سلون بال حدود، 14 اأيار/مايو 2009، ومركز البحرين لحقوق اإلنسان.
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. ا�ستكى العديد من النا�سطين الآخرين الذين اعتقلوا في ت�سرين الثاني/دي�سمبر عام 
12

بمكافحة الإرهاب

2008 ولهم عالقة بتلك الق�سية من تعر�سهم اإلى �سوء المعاملة والتعذيب اأثناء ال�ستجوابات. وقد تكون 

ال�سرطة اأجبرتهم على الإدلء بت�سريحات زائفة وعلى اتهام العديد من المدافعين عن حقوق الإن�سان، 

وقد قامت بعد ذلك كل من ال�ضحافة والتلفزيون بنقل تلك »العترافات«. بداأت محاكمة المعتقلين البالغ 

اأو الق�سية رقم  35 �سخ�سا والذين هم على �سلة بالق�سية المعروفة با�سم »الموؤامرة الإرهابية«،  عددهم 

2008/1403 في 23 �ضباط/فبراير 2009 اأمام المحكمة الجنائية العليا في المنامة. يوجد �سمنهم ال�سيد 

 
13

ح�سن م�سيمع وال�سيد عبد الجليل ال�سنكي�ش وال�سيد حبيب المقداد وال�سيد عبا�ش عبد العزيز العمران

وال�سيد عبد الر�سا ح�سن ال�سفار المعروف بعالقاته مع لجنة العاطلين عن العمل والذي اعتقل في 21 

ت�سرين الثاني/دي�سمبر 2008، وال�سيد علي م�سيمع وال�سيد عبد الروؤوف ال�سايب، الرئي�ش ال�سابق للجنة 

الحقوق.  في  بالم�ساواة  بمطالبتهم  الأ�سخا�ش معروفون  هوؤلء  كل  التعذيب.  و�سحايا  لل�سهداء  الوطنية 

ا�ستفاد في نهاية المطاف جميع النا�سطين المتهمين في تلك الق�سية من العفو الملكي الذي اأ�سدره الملك 

في 12 ني�سان/اأبريل 2009.

م�صايقات ق�صائية �صد �صحفيين يف�صحون انتهاكات حقوق االإن�صان

الإن�سان لمالحقات  انتهاكات حقوق  يف�سحون  كانوا  الذين  ال�سحفيين  العديد من  تعر�ش  �سنة 2009  في 

ق�سائية ب�سبب اأقوالهم. فقد اتهمت ال�سيدة مريم ال�سروقي، ال�سحفية في �سحيفة »الو�سط« بالإدلء بكالم 

»من �ساأنه الإ�سرار بالوحدة الوطنية واإحداث التفرقة بين ال�سنة وال�سيعة«، في اأعقاب ن�سر مقال في العدد 

ال�سادر يوم 27 اآب/اأغ�سط�ش 2008 نددت فيه بممار�سات التمييز في التوظيف التي يقوم بها ديوان الخدمة 

المدنية. وفي 17 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2009، حكمت عليها المحكمة الجنائية العليا في المنامة بدفع غرامة 

. وعلى غرار ما 
14

ال�سروقي هذا الحكم ال�سيدة مريم  ا�ستاأنفت  قدرها 50 دينارا )حوالي 92 يورو(. وقد 

�سبق، تم كذلك ا�ستدعاء ال�سيدة لمي�ش �سيف، وهي �سحفية في جريدة »الوقت«، في 5 اآذار/مار�ش 2009، 

الثاني/نوفمبر عام 2008  ت�سرين  و 26  بين 22  ما  المقالت  �سل�سلة من  ن�سر  بعد  العام  المدعي  قبل  من 

بعنوان »ملف العار الكبير« حيث نددت فيها باأوجه الق�سور التي ت�سوب النظام الق�سائي داعية اإلى اعتماد 

بموجب  علنية«  بطريقة  نظامية  هيئة  »اإهانة  بتهمة  ق�سائيا  ال�سيدة �سيف مالحقة  لالأ�سرة.  قانون جديد 

المادة 216 من قانون العقوبات التي تعر�سها لعقوبة بال�سجن قد ت�سل اإلى �سنتين، ولي�ش بموجب القانون 

.
15

رقم 47 الخا�ش بتنظيم ال�سحافة. في اأواخر 2009 ظلت الدعوى الق�سائية �سدها قائمة

12 /  التهمتان الأخريان اللتان وجهتا اإليهم، اأي »التحري�ش على قلب نظام الحكم والنظام ال�سيا�سي« و«التحري�ش 

بالن�سبة  �سنوات  لالأولى وثالث  بالن�سبة  �سنوات  بالحب�ش لخم�ش  القانون  يعاقب عليهما  الحكم«،  على كراهية نظام 

للثانية بموجب قانون العقوبات البحريني.

اأر�سلها  اإلى لئحة المتهمين المرتبطة بهذه الق�سية والتي  13 /  لم ي�سف ا�سم ال�سيد عبا�ش عبد العزيز العمران 

المدعي العام اإلى المحكمة الجنائية العليا اإل في 10 �ضباط/فبراير 2009. 

14 /  من المزمع اأن تعقد جل�سة ال�ستئناف في 17 كانون الثاني/يناير 2009. راجع مركز البحرين لحقوق الإن�سان 

والجمعية البحرينية لحقوق الإن�سان.

 ،(IFEX) 15 /  بيان م�سترك للفدرالية الدولية لحقوق الإن�سان و ال�سبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير

بتاريخ 10 اآذار/مار�ش 2009، وبيان مرا�سلون بال حدود، 14 اأيار/مايو 2009.

. وا�ستعملت قوات ال�سرطة العنف من جديد، لتفريق تجمع �سلمي 
8
يتعد عدد المتظاهرين الأربعة اأ�سخا�ش

غير مرخ�ش له. ففي 13 و15 اآذار/مار�ش 2009 قامت القوات الخا�سة التابعة لأجهزة الأمن باإطالق النار 

على عائالت تجمعت ب�سورة �سلمية في �سترة للمطالبة با�سترجاع اأرا�سيها التي �سادرها الجي�ش عند دوار 

الدراز، بالقرب من المنامة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ال�سيا�سيين، مما خلف العديد من الجرحى 

. ومن جهة اأخرى، وفي 11 �ضباط/فبراير 2009، اعتقل ال�سيد �سيد �سرف اأحمد، 
9
في �سفوف المتظاهرين

وهو ع�سو في اللجنة الوطنية لل�سهداء و�سحايا التعذيب، ب�سكل تع�سفي في منزله واحتجز لعدة اأيام دون 

اأي ات�سال مع اأ�سرته اأو محاميه. وال�سيد �سيد �سرف اأحمد معروف بدوره في تنظيم اعت�سامات �سلمية في 

�سترة لم�ساندة حقوق المعتقلين. وقد اعتقل دون �سدور اأمر بذلك، ثم اتهم بـ »حرق اإطارات �سيارات واإعاقة 

.
10

حركة ال�سير«. اأفرج عنه بعد �سهر لعدم كفاية الأدلة

تعر�س كذلك بع�س المدافعين البحرينيين المغتربين لأعمال ترهيب ب�ضبب م�ضاركتهم في تجمعات منددة 

العزيز  ال�سيد عبا�ش عبد  الإن�سان في بلدهم. ففي 2 تموز/يوليو 2009، تعر�ش كل من  بانتهاكات حقوق 

�سابق في  وال�سيد علي م�سيمع، وهو ع�سو  الإن�سان،  البحرين لحقوق  �سابق في مركز  العمران، وهو ع�سو 

لجنة العاطلين عن العمل ومتدني الأجر، لالعتداء في لندن على اأيدي ثالثة رجال يرتدون اأقنعة. ثالثة اأيام 

من بعد، تلقى ال�سيد م�سيمع مكالمة هاتفية من �سخ�ش مجهول هدده فيها باعتداء اآخر اإذا وا�سل ن�ساطاته 

الحتجاجية �سد الحكومة البحرينية. ال�سيد عبا�ش العمران وال�سيد علي م�سيمع متعودان على الم�ساركة في 

.
11

مظاهرات احتجاجية، ل �سيما اأمام �سفارة البحرين في لندن

ا�صتخدام قوانين مكافحة االإرهاب لمالحقة المدافعين عن حقوق االإن�صان

العديد من  بينهم  نا�سطا من   35 الإرهاب  قوانين مكافحة  اإلى  ترتكز  اعتقالت  2009 طالت موجة  في 

المدافعين عن حقوق الإن�ضان، بعد اأن اتهموا بالتورط في التح�ضير لـ »عملية اإرهابية« زعمت ال�ضلطات اأنها 

قامت باإحباطها في ت�سرين الثاني/دي�سمبر 2008. في 26 كانون الثاني/يناير 2009، تم اعتقال كل من 

ال�سيد ح�سن م�سيمع، رئي�ش التنظيم ال�سيا�سي غير المرخ�ش »حركة حق«، وال�سيد عبد الجليل ال�سنكي�ش، 

رئي�ش وحدة حقوق الإن�سان داخل الحركة نف�سها، وال�سيد حبيب المقداد، وهو رجل دين، في منازلهم على 

اأيدي عنا�سر الأمن، ثم اقتيدوا اإلى �سجن الحو�ش الجاف في جزيرة المحرق. وقد اأفرج عن ال�سيد عبد 

الجليل ال�سنكي�ش بكفالة في 27 كانون الثاني/يناير. جميع الموقوفين الثالثة وجهت اإليهم تهمة الم�ساركة 

في تاأ�سي�ش جمعية غير م�سروعة تتعار�ش مع الد�ستور البحريني وتتخذ الإرهاب و�سيلة لتحقيق اأهدافها، 

وهذا التهام قد يعاقب عليه بال�سجن مدى الحياة، بموجب المادة 6 من القانون رقم 58 لعام 2006 المتعلق 

اأكثر من  8 /  القانون رقم 32 لعام 2006 الخا�ش بالتجمعات العامة يحظر اأي تجمع غير مرخ�ش له ي�سارك فيه 

اأربعة اأ�سخا�ش.

9 /  راجع بيان مركز البحرين لحقوق الإن�سان، 26 اآذار/مار�ش 2009.

10 /  راجع بيان مركز البحرين لحقوق الإن�سان، 02 اآذار/مار�ش 2009، والجمعية البحرينية لحقوق الإن�سان.

11 /  راجع بيان مركز البحرين لحقوق الإن�سان، 02 اآذار/مار�ش 2009، والجمعية البحرينية لحقوق الإن�سان.
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مـ�صر 
مر�سد حماية المدافعين عن حقوق الإن�سان

التقرير ال�صنوي لعام 2010

ال�صياق ال�صيا�صي

163 ل�سنة  اإذ ل يزال قانون الطوارئ رقم  في عام 2009 ظل و�ضع حقوق الإن�ضان في م�ضر مقلقا للغاية 

1958 �ساريا ول تزال ال�سلطة التنفيذية تعمل به للحد من اأن�سطة مدافعي حقوق الإن�سان. تخّول المادة 3 

من قانون الطوارئ وزيَر الداخلية الحقَّ في اإ�سدار اأمر احتجاز اإداري في حق اأّي فرد ا�ستبه به في »تهديد 

الأمن العام والأمن القومي«، دون ثبوت تهمة اأو �سدور حكٍم في حقه، والحتجاز قابل للتمديد وغير محدد 

في الزمن، كما يمنح هذا القانون رئي�ش الجمهورية الحق في اإحالة الق�سايا المدنّية اإلى محكمة ع�سكريٍة. 

اإّن هذه المحاكم الموؤلفة من ع�سكريين والتي ل تجيز رفع ا�ستئناٍف �سد قراراتها اأمام محكمة عليا م�ستقلة 

الع�سكرية لمدينة  المثال، حكمت المحكمة  الأفراد في محاكمة من�سفة وعلنية. على �سبيل  ت�ستخف بحق 

الإ�سماعيلية في 11 �ضباط/فبراير 2009 على ال�سيد مجدي اأحمد ح�سين، وهو �سحافيٌّ واأمين عام حزب 

العمل، بال�سجن لمدة �سنتين مع النفاذ وغرامة مالية تقّدر بـ 5000 جنيه )ما يقابل حوالي 637 يورو( بتهمة 

كانون  الفل�سطينية في  الأرا�سي  اإلى  اأحمد ح�سين  �سافر مجدي   .
1
اإلى قطاع غّزة ال�سرعي«  »الدخول غير 

التي  الجوية  الغارات  بعد  الإ�ضرائيلية  الم�ضرية  للحدود  الحكومة  غلق  على  احتجاجا  الثاني/يناير 2009 

.
2
�ضّنتها اإ�ضرائيل على قطاع غزة. جرت محاكمته في جل�ضات مغلقة ولم ُي�ضمح لمحاميه الإطالع على الملف

عالوة على ذلك، ظلت ممار�سات التعذيب منت�سرة بكثرة في م�سر رغم حمالت المجتمع المدني المنّددة 

. ففي الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وني�سان/اأبريل 2009، ر�سدت المنظمة الم�سرية لحقوق 
3
بها

الإن�سان ت�سع حالت تعذيٍب وخم�ش وفيات مترتبة على التعذيب اأو اآثاره. وبالفعل، فبموجب المادة 126 من 

 .
4
م الموظف الحكومي الذي ي�ستخدم التعذيب على مّتَهٍم لإجباره على العتراف القانون الجنائي، ل ُيجرَّ

1 /  في اأواخر �سنة 2009، كان ال�سيد مجدي اأحمد ح�سين معتقال في �سجن المرج في �سمال القاهرة. جرت مالحقته 

دون  ال�سرقية  الحدود  من  غزة  اإلى  الدخول  يمنع  الذي   1995 ل�سنة   298 رقم  الرئا�سي  المر�سوم  بموجب  ق�سائيا 

ترخي�ش.

2 /  راجع بيان المنظمة الم�سرية لحقوق الإن�سان الموؤرخ في 4 �ضباط/فبراير 2009 و بيان الكرامة الموؤرخ في 9 

اآذار/مار�ش 2009.

3 /  في 26 تموز/يوليو 2009، طلبت المنظمة الم�سرية لحقوق الإن�سان من الحكومة تعديل مواد من القانون الجنائي 

�سروب  من  وغيره  التعذيب  لمناه�سة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  مع  تتما�سى  لكي  المعاملة  و�سوء  بالتعذيب  المتعلقة 

المعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو المهينة التي اأبرمتها م�سر في 1986. عالوًة على ذلك، في تموز/يوليو 

وَب اأّمٍة  2009 اأطلقت اللجنة الوطنية لمناه�سة التعذيب، وهي تاآلف منظمات من المجتمع المدني، حملًة بعنوان » �سَ

دون تعذيب« وبادرت باأن�سطة توعية عديدة.

4 /  راجع المنظمة الم�سرية لحقوق الإن�سان، التقرير المقّدم لمجل�ش حقوق الإن�سان لمنظمة الأمم المّتحدة في 

اإطار ال�ستعرا�ش الدوري ال�سامل، 31 اآب /اأغ�سط�ش 2009.

المداخالت العاجلة التي ن�صرها المر�صد في 2009

تاريخ الن�صر مرجع التدخل االنتهاكات
اأ�صماء المدافعين عن 

حقوق االإن�صان

7 كانون الثاني/يناير 

2009

نداء عاجل

BHR 001/0109/OBS 
003

حملة ت�سويه / اعتقال 

تع�سفي / تعذيب

ال�سادة عبد الهادي 

الخواجة وعلي م�صيمع 

وعبد الروؤوف ال�صايب 

وح�صن م�صيمع وعبد 

الجليل ال�صنكي�ص 

ومحمد حبيب المقداد 

وعلي اأحمد وعبد 

الر�صا ح�صن ال�صفار

6 �ضباط/فبراير 2009

نداء عاجل

BHR 001/0109/OBS 
003.1

اعتقال �سري / 

م�سايقات

ال�سادة عبد الجليل 

ال�صنكي�ص وح�صن 

م�صيمع ومحمد حبيب 

المقداد

24 �ضباط/فبراير 2009

نداء عاجل

BHR 001/0109/OBS 
003.2

م�سايقات ق�سائية / 

اعتقال تع�سفي / �سوء 

معاملة

ال�سادة عبا�ص عبد 

العزيز العمران وعبد 

الجليل ال�صنكي�ص 

وح�صن م�صيمع ومحمد 

حبيب المقداد وعبد 

الر�صا ح�صن ال�صفار 

وعلي م�صيمع وعبد 

الروؤوف ال�صايب

28 كانون الثاني/يناير 

2009

ر�سالة مفتوحة م�ستركة 

اإلى ال�سلطات
م�سايقات ال�سيدة غادة جم�صير

30 اآذار/مار�ش 2009 بيان �سحفي م�سايقات ق�سائية
ال�سيد محمد عبد النبي 

الم�صقطي

07 ني�سان/اأبريل 2009

نداء عاجل

BHR 001 / 0208 / OBS 
017.2

اإفراج / �سوء معاملة / 

تعذيب

ال�سيد ميثم بدر جا�صم 

ال�صيخ

13 اأيار/مايو 2009

نداء عاجل

BHR 002 / 0509 / 
OBS 071

اختطاف / اعتداء / 

�سوء معاملة
ال�سيد جعفر كاظم
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.
7
ت�سجيل جمعية الم�ساعدة القانونية لحقوق الإن�سان

العوائق التي تواجه حرية التجمع ال�صلمي

وقانون   1914 ل�سنة   10 رقم  التجمهر  قانون  وهي  م�سر  في  العامة  التجمعات  تنّظم  قوانين  ثالثة  هناك 

ل�سنة 1958. وبموجبها ل يحق  ل�سنة 1923 وقانون الطوارئ رقم 162  الجتماعات والمظاهرات رقم 14 

ال�سرطة  لقوات  ويجوز   )1914 �سنة  )قانون  واحد  عام  تجمع  في  ي�ساركوا  اأن  اأ�سخا�ش  خم�سة  من  لأكثر 

اأن �ساركوا  اأو تفريقها )قانون �سنة 1932(. في �سنة 2009 تم اعتقال عّدة متظاهرين بعد  منع مظاهرة 

وِقف 309 �سخ�سا في مدن عديدة من البالد وهم 
ُ
في تجّمعات �سلمية. في 2 كانون الثاني/يناير 2009، اأ

الجوية  الهجمات  بعد  الفل�سطيني  ال�سعب  مع  للت�سامن  مظاهرة  في  للم�ساركة  القاهرة  اإلى  طريقهم  في 

الإ�سرائيلية على غزة. في 5 كانون الثاني/يناير 2009، اتهموا بـ »النتماء اإلى مجموعة محظورة« وبـ »حيازة 

 اأمر اعتقالهم موؤقتًا 
8
وثائق غير �سرعية« ) المادة 86 من القانون الجنائي(. اأ�سدر نائب محكمة اأمن الدولة

. و�سيان الأمر بالن�سبة اإلى 
9
ريثما ينتهي التحقيق، واأطلق �سراحهم بعد 45 يومًا من ال�سجن دون ثبوت التهم

فيليب رزق، وهو موؤ�س�ش مدونة »تابول غزة« على �سبكة الإنترنت الذي ينقل اأخبار الفل�سطينيين في غزة. 

عتِقل في القاهرة يوم 6 �ضباط/فبراير 2009 مع اأربعة ع�سر منا�ساًل بعد انتهاء مظاهرة لم�ساندة ال�سعب 
ُ
اأ

الفل�سطيني. احتجزته المخابرات الم�سرية في �سرية تامة خالل خم�سة اأّيام وا�ستجوبته ب�ساأن عالقاته مع 

2009. وفي 4 اأيار/مايو 2009 
10

طلق �سراحه دون تهمة في 11 �ضباط/فبراير 
ُ
حركة حما�ش واإ�سرائيل ثم اأ

ُنّظم اعت�ساٌم اأمام مجل�ش الدولة فّرقته قوات الأمن بعنف واعتقلت اإثره ع�سرات المتظاهرين، من بينهم 

، جاوؤوا لالحتجاج على ت�ضدير الغاز الم�ضري اإلى اإ�ضرائيل 
11

�سحفيون واأع�ساء من حركة »�سباب 6 اأبريل«

ب�سبب انتهاكها الخطير لحقوق الإن�سان وللتنديد بعدم تنفيذ قرار 18 ت�سرين الثاني/نوفمبر ال�سادر عن 

طلق �سراح 
ُ
. اأ

12
محكمة الق�ضاء الإداري والقا�ضي بوقف ت�ضدير الغاز الطبيعي الم�ضري اإلى بع�س البلدان

المتظاهرين دون اأية تهمة بعد �ساعاٍت قليلة من اعتقالهم.

لبدو �سحراء  والجتماعية  القت�سادية  الحقوق  مدافعان عن  2009 ظل  �سنة  اأواخر  في  ذلك،  اإلى جانب 

حركة  وموؤ�س�ش  اأديب  وهو  ح�سين،  ح�سن  �سليمان  م�سعد  الحقيقي  وا�سمه  فجر،  اأبو  م�سعد  ال�سيد  �سيناء، 

»ِوْدنا نعي�ش« وال�سيد يحي اأبو ن�سيرة، وهو ع�سو في الحركة نف�سها، م�سجونين في �سجن برج العرب قرب 

7 /  اأغلقت جمعية الم�ساعدة القانونية لحقوق الإن�سان في اأيلول/�سبتمبر 2007 باأمر وزاري على اأ�سا�ش مخالفات 

مالية. 

اأمن  اأعمال تهدد  اأو  »اإرهابية«  باأعمال  المتعّلقة  الجنايات  ا�ستثنائية تخت�ش في كل  الدولة �سلطة  اأمن  8 /  محكمة 

الدولة.

9 /  راجع بيان المنظمة الم�سرية لحقوق الإن�سان، 6 كانون الثاني/يناير 2009.

العربية  ال�سبكة  وبيان   2009 �ضباط/فبراير   9 في  الموؤرخ  الإن�سان  لحقوق  الم�سرية  المنظمة  بيان  راجع    / 10

لمعلومات حقوق الإن�سان الموؤرخ في 11 �ضباط /فبراير 2009.

11 /  تاأ�س�ست هذه الحركة بعد اإ�سراب العمال والمظاهرات الجتماعية في المحله في منطقة الدلتا في ني�سان/

اأبريل 2008.

راجع بيان المنظمة الم�سرية لحقوق الإن�سان، 4 اأيار/مايو 2009.
 
 / 12

واأخيرا، ما انفكت ال�سلطات تعاقب كل اأ�سكال حرية التعبير طيلة ال�سنة المن�سرمة. ففي الفترة الممتدة 

بين كانون الثاني/يناير وني�سان/اأبريل 2009، ر�سدت المنظمة الم�سرية لحقوق الإن�سان 132 حالة انتهاك 

حرية التعبير والراأي، من بينها 110 حالة مثول اأ�سخا�ٍش اأمام محاكم مدنية اأو ع�سكرية بتهمة »الم�سا�ش 

باأمن الدولة ونظامها« ب�سبب التعبير عن اآراء تهدف اإلى زعزعة النظام والت�سهير و�سّب �سابط �سرطة اأو 

�ستمه، ف�سال عن اأربع حالت عنف تع�سفي �سد �سحافيين في مظاهرة �سلمية �سلع فيها موظفو �سرطة اأو 

 .
5
اأفراد من حر�ش الجامعات

العقبات القانونية واالإدارية التي تواجه حرية التجّمع

الحكومية  غير  المنظمات  تاأ�سي�ش  تنّظم  �سارمة  اأحكامًا   2002 لعام   84 رقم  الجمعيات  قانون  يت�سمن 

الم�سرية واأن�سطتها. فتاأ�سي�سها وحّلها يعتمد في اأّول مقام على ال�سلطة التنفيذية. بموجب المادة 11 من 

هذا القانون، يحق لوزير ال�سوؤون الجتماعية اأن يرف�ش ت�سجيل اأية جمعية قد »تهدد الوحدة الوطنية وتخالف 

الب�ضرة والّلغة  التمييز بين المواطنين ب�ضبب العرق والأ�ضل ولون  اإلى  اأو قد »تدعو  النظام العام والآداب« 

والدين والعقيدة«. عالوة على ذلك، ومع اأن المادة 6 من قانون الجمعيات تن�ش على اإجراءات ترتكز على 

نظام الت�سريح لتاأ�سي�ش الجمعيات، فاإن ال�سلوك الذي تمار�سه ال�سلطات في رف�سها تقديم و�سل ت�سجيل 

عند اإيداع ملف تاأ�سي�ش الجمعية يجعل من موافقة ال�سلطات �سرطا اإجباريا لتاأ�سي�سها. بموجب المادة 42 

من القانون ال�سالف الذكر، يحق لوزير ال�سوؤون الجتماعية اأن يحل، دون ال�ستناد اإلى حكم ق�سائي، جمعيًة 

قانون  المادة 17 من  اأحكام  يخالف  مما  الحكومة،  م�سبق من  ترخي�ش  بال  الخارج  ماليًا من  تلّقت دعما 

الجمعيات.

وفي هذا ال�سياق، ا�ستلمت المنظمة الم�سرية لحقوق الإن�سان في 27 ن�سيان/اأبريل 2009 ر�سالة من وزارة 

ال�ضوؤون الجتماعية تهّددها بالحل والغلق بموجب اأحكام المادتين 42 و17 من القانون. وجاء هذا الإجراء 

حرية  مركز  مع  بال�سراكة  للجميع”،  حٌق  “الإعالم  بعنوان  القاهرة  في  موؤتمرًا  المنظمة  عقدت  اأن  بعد 

المنظمة  اأنه في 31 تموز/يوليو 2008 طلبت  بالذكر  اإفريقيا. ويجدر  الأو�سط و�سمال  ال�سرق  الإعالم في 

حّرية  مركز  �سريكها،  من  مالي  دعم  من  ت�ستفيد  لكي  الحكومة  من  ترخي�سا  الإن�سان  لحقوق  الم�سرية 

اأّي  تتلق  لم  ولكنها  المذكور،  الموؤتمر  تكاليف  لتغطية  وذلك  اإفريقيا،  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  في  الإعالم 

بعدم  اأ�سعرتها  الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  من  ر�سالة  و�سلتها   ،2009 اأيار/مايو   10 وفي  الحكومة.  من  رد 

اتخاذ الوزارة لأي اإجراء يهدف اإلى حّلها اأو غلقها وباأّن ر�سالتها ال�سابقة كانت بمثابة تذكير بالإجراءات 

وزارة  تنّفذ  لم   2009 عام  اأواخر  في   .
6
الخارج من  مالي  دعم  على  للح�سول  احترامها  الواجب  القانونية 

باإعادة  والقا�سي  الأّول/اأكتوبر 2008  ت�سرين  ال�سادر في 26  الإدارية  المحكمة  قرار  الجتماعية  ال�سوؤون 

5 /  راجع الم�سدر ال�سابق

6 /  ل تبين المادة 17 من قانون الجمعيات اإذا ما كان غياب جواب من ال�سلطات يعني قبول اأو رف�ش الطلب. انظر 

بيان المنظمة الم�سرية لحقوق الإن�سان، 11اأيار/مايو 2009.
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ال�سيد مراد في 17  وِقف 
ُ
اأ »�سّب �سابط �سرطة«.  بتهمة  يورو(  يقابل 28  200 جنيه )ما  بمبلغ  كمال مراد 

حزيران/يونيو 2009 اإثر ا�ستجوابه لفالحين في منطقة عزبة محّرم والتقاطه �سور ُتظهر عنا�سر ال�سرطة 

منطقة  في  الرحمانية،  في  محلّي  مقاوٍل  مع  اإيجار  عقود  اإم�ساء  على  لإرغامهم  الفالحين  ي�سربون  وهم 

بحيرة الواقعة في الدلتا. في 8 تموز/يوليو 2008 بداأت �سرطة الرحمانية مالحقاتها الق�سائية �سد كمال 

مراد بتهمة »انتحال هوية« و«العتداء على ال�سرطة« و«التحري�ش على العنف« و«الت�سهير«. وتتراوح العقوبات 

على هذه التهم بين �ستة اأ�سهر وثالث �سنوات. اإلى جانب ذلك، في حزيران/يونيو 2009 اأ�سدرت محكمة 

مدينة الزهور في بور �ضعيد، الواقعة �ضرق القاهرة، حكمًا بتغريم المدّون تامر مبروك بمبلغ 45.000 جنيه 

)ما يقابل 5.760 يورو( بتهمة » الت�سهير« و«ال�سب« بعد اأن ِاتَهم م�سنع �سركة تر�ست للكيماويات بتلويث مياه 

 في اإحدى مقالته المن�سورة في مدونة “الحقيقة”.
16

المنطقة

التدخالت الطارئة التي ن�صرها المر�صد

تاريخ الن�صرمرجع التدخلاالنتهاك / المتابعةاالأ�صماء

المنظمة الم�سرية 

لحقوق الإن�سان

عوائق اأمام حرية 

التجّمع
30 ني�سان/اأبريل 2009بيان �سحفي م�سترك

ال�سيد وائل عّبا�ص

وقف تع�سفي / 

م�سادرة اأغرا�سه 

الخا�سة

نداء عاجل 

OBS 094/0709/EGY 001
1 تمّوز/يوليو 2009

المنظمة الم�سرية 

لحقوق الإن�سان

عوائق اأمام حرية 

التجّمع
24 اأيلول/�سبتمبر 2009بيان �سحفي

ال�سادة بير بجوركلند 

ووائل عّبا�ص وكمال 

عّبا�ص

عوائق اأمام حّرية 

التنقل / اإمكانية 

الإبعاد

نداء عاجل 

OBS 142/0909/EGY 002
30 اأيلول/�سبتمبر 2009

16 /  راجع المنظمة الم�سرية لحقوق الإن�سان.

، ول�سيما 
13

اأو باإلغاء قرار اعتقالهما الإ�ضكندرية رغم �ضدور اأحكام ق�ضائية عديدة تاأمر بالإفراج عنهما 

القرار الموؤرخ في 16 حزيران/يونيو 2009 وال�سادر عن محكمة الق�ساء الإداري للقاهرة. تم اعتقالهما في 

26 كانون الأّول/دي�سمبر 2007 واتهما بـ »التحري�ش على التظاهر« و«التمّرد على ال�سلطة« بعد مظاهرات 

.
14

ُنظمت في العري�ش �سمال �سيناء للمطالبة بالحقوق القت�سادية والجتماعية لبدو �سحراء �سيناء

انتهاكات جديدة لحرية تنّقل مدافعي حقوق االإن�صان

في 2009 وقفت عقباٌت جديدة في وجه مدافعي حقوق الإن�سان حالت دون تمتعهم بحرية التنقل، وعزي 

اأوقفت الجمارك وائل  اأن�سطتهم في الدفاع عن حقوق الإن�سان. ففي 30 حزيران/يونيو 2009  اإلى  ذلك 

عّبا�ش، وهو كاتب مقالت في مدونة الوعي الم�سري، في مطار القاهرة الدولي واحتجزته دون �سبب لمدة 

 والمنعقد 
15

ع�سر �ساعات عند عودته من منتدى تالبيرغ 2009 المعنون » �سبل العي�ش معًا على وجه الأر�ش«

بين 24 و29 حزيران/يونيو 2009 في ال�سويد. ُفح�ست اأغرا�سه فح�سا دقيقا و�سودر حا�سوبه. قّدم ال�سيد 

اأيلول/�سبتمبر 2009  عّبا�ش �سكوى احتجاجا على احتجازه في المطار ولكن لم ُيجد ذلك نفعا. وفي 29 

اإلى لندن للم�ساركة في ندوة عن  اأن ي�سافر  �سادرت ال�سرطة جواز �سفره في مطار القاهرة الدولي قبل 

الإعالم ينّظمها معهد التنوع الإعالمي في 30 اأيلول/�سبتمبر 2009. ا�ستعاد جواز �سفره لحظاٍت قبل اإقالع 

الطائرة. عالوة على ما �سبق، في 11 اأيلول/�سبتمبر 2009 اأوقف �ضّباط اأمن مطار القاهرة الدولي ال�ضيد 

كمال عّبا�ش، وهو المن�سق العام لدار الخدمات النقابية والعّمالية في م�سر، قبل اأن ي�سافر اإلى بيت�سبرغ في 

الوليات المتحدة الأمريكية للم�ساركة في الموؤتمر ال�ساد�ش والع�سرين لنقابة العمال الأمريكيين المنّظم 

بين 14 و17 اأيلول/�سبتمبر 2009. �سودر جواز �سفره لمدة �ساعتين وا�ستعاده لحظاٍت قبل اإقالع الطائرة. 

اإلى جانب ذلك، في 29 اأيلول/�سبتمبر 2009 اأوقف موظفو الهجرة في مطار القاهرة الدولي ال�سحافي 

الحر بير بجوركلند الذي كان يغطي المظاهرات الجتماعية ويف�ضح انتهاكات حقوق الإن�ضان في م�ضر. 

اأنه يقيم في  اأخبرته ال�سلطات باأنه ل ي�ستطيع الدخول اإلى م�سر حمايًة »لالأمن القومي«، ويجدر بالذكر 

 1 اأي مطار براغ، في  اإلى المطار الذي قدم منه،  اأبعدته ال�سلطات الم�سرية  م�سر منذ ثالث �سنوات. 

ت�سرين الثاني/اأكتوبر 2009.

توا�صل م�صايقة ال�صحافيين الذين يف�صحون انتهاكات حقوق االإن�صان

في �سنة 2009 ا�ستمرت حمالت م�سايقة ال�سحافيين الذين ي�سلطون ال�سوء على انتهاكات حقوق الإن�سان. 

حافي  في هذا ال�سياق، اأ�سدرت محكمة ال�ستئناف للرحمانية، في 16 كانون الأّول/دي�ضمبر، حكم تغريم ال�ضِ

ن�سيرة عن محكمة  اأبو  يحي  وال�سيد  اأبو فجر  م�سعد  ال�سيد  تبرئة  2008، �سدر حكُم  �ضباط/فبراير  في 12 
 
 / 13

ال�ستئناف لمدينة الإ�سماعيلية، واأّيدً  الحكم الذي اأ�سدرته محكمة العري�ش. ولكن وزير الداخلية قّرر اإبقاءهما في 

والدفاع عن حقوق  التمييز  لمناه�سة  الم�سرية  المنظمة  بيان  الطوارئ. راجع  قانون  المادة 3 من  بموجب  ال�سجن 

الطفل، 2 حزيران/يونيو 2009.

بعد  اعتقلوا  بدو  وبتحرير  الزراعية  لأرا�سيهم  و�سهادات  بناء  تراخي�ش  بالح�سول على  �سيناء  �سّكان  14 /  يطالب 

عمليات التفجير المرتكبة في طابا و�سرم ال�سيخ ودهب بين 2004 و2006.

15 /  في اإطار هذه الندوة، �سعى الم�ساركون اإلى اإبراز اأ�سباب الأزمة العالمية الحالية وبادروا باإيجاد حلول للخروج منها.
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اإ�صرائيل / االأر�ص الفل�صطينية املحتلة
مر�سد حماية المدافعين عن حقوق الإن�سان

التقرير ال�صنوي لعام 2010

ال�صياق ال�صيا�صي

�سهدت �سنة 2009 في اإ�سرائيل والأر�ش الفل�سطينية المحتلة العملية المعروفة با�سم »الر�سا�ش الم�سبوب«، 

فل�سطينيا   1419 مقتل  في  ت�سبب  غزة  قطاع  ا�ستهدف  النطاق  وا�سع  اإ�سرائيلي  ع�سكري  هجوم  وهي 

. اأثناء ال�سراع وبعده، منعت القوات الم�سلحة الإ�سرائيلية تو�سيل الم�ساعدات الإن�سانية 
1
وجرح5300 اآخرين

، مما زاد من تفاقم الأزمة الإن�سانية التي ت�سبب 
2
والم�ساعدات الم�ستعجلة بكميات كافية اإلى هذه المنطقة

اإن   .2007
3

حزيران/يونيو  منذ  الإ�سرائيلية  ال�سلطات  قبل  من  م�ستمر  ب�سكل  المفرو�ش  الح�سار  فيها 

الح�سار الذي يعد �سكال من اأ�سكال العقاب الجماعي ينتهك العديد من الأحكام الأ�سا�سية لحقوق الإن�سان، 

بما فيها حرية تنقل الأ�سخا�ش والب�سائع والحق في �سكن لئق، خا�سة اأنه يحرم المدنيين الفل�سطينيين من 

حقهم في اإعادة بناء الم�ساكن والمباني التي دمرتها عملية »الر�سا�ش الم�سبوب« بالآلف؛ وعليه فاإن �سكان 

اإلى حياة طبيعية بعد الهجوم. وفي في 16 ت�سرين الأول/اأكتوبر  اأجل العودة  غزة ما زالوا ي�سارعون من 

2009، �سدق مجل�ش حقوق الإن�سان التابع لالأمم المتحدة على تقرير بعثة التحري الدولية بقيادة القا�سي 

ريت�سارد غولد�ستون الذي يتحدث عن جرائم حرب بل حتى عن جرائم �سد الإن�سانية ارتكبتها قوات الجي�ش 

الفل�سطينية  . لكن على الم�ستوى المحلي، �سواء في الأر�ش 
4
الفل�سطينية الإ�سرائيلي والجماعات الم�سلحة 

اإ�سرائيل، لم تتخذ اأي تدابير في اأواخر 2009 من اأجل القيام بتحقيقات م�ستقلة عن تلك  اأو في  المحتلة 

ال�سحايا  بين  الثاني/يناير 2009. وكان من  اإلى 18 كانون  الأول/دي�سمبر 2008  العملية من 27 كانون  1 /  دامت 

926 مدنيا ومن بين الجرحى 1600 طفل و860 امراأة. راجع تقرير المركز الفل�سطيني لحقوق الإن�سان، »23 يوما من 

الحرب و928 يوما من الح�سار«، كانون الأول/دي�سمبر 2009. اأما بت�ضيلم فتقول من جهتها اأن عدد القتلى بلغ 1387 

قتيال وعدد الجرحى بلغ 5300 جريحا. راجع بيان بت�سيلم، 9 اأيلول/�سبتمبر 2009. راجع كذلك تقرير بعثة التحري 

لتق�سي  المتحدة  الأمم  بعثة  »تقرير  غولد�ستون،  بتقرير  المعروف  المتحدة،  لالأمم  التابع  الإن�سان  حقوق  لمجل�ش 

الجمعية  اعتمدت   .2009 اأيلول/�سبتمبر   25  ،A/HRC/12/48 المتحدة  الأمم  وثيقة  غزة«،  في  النزاع  ب�ساأن  الحقائق 

العامة لالأمم المتحدة، في قرارها الموؤرخ في 5 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2009، التو�سيات الواردة في هذا التقرير. 

2 /  راجع بيان اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر، 3 كانون الثاني/يناير 2009.

3 /  فر�ش الح�سار مبا�سرة اإثر تولي حما�ش مقاليد ال�سلطة في قطاع غزة وتوا�سل طيلة عام 2009. وو�سط هذا 

الح�سار، يعاني 60 في المائة من �ضكان غزة من ندرة المواد الغذائية، كما نفذت 24 في المائة من الأدوية ال�سرورية، 

وتعر�ش الجزء الأكبر من الأرا�سي الزراعية للتدمير، و50 في المائة من احتياجات الوقود غير متوفرة، اإلخ. راجع 

تقرير المركز الفل�سطيني لحقوق الإن�سان المذكور اأعاله وتقرير جمعية حقوق المواطن في اإ�سرائيل، »تقرير عن حالة 

حقوق الإن�سان في اإ�سرائيل والأرا�سي المحتلة«، 2009.

4 /  راجع ا�ستنتاجات تقرير غولد�ستون المذكور اأعاله.

.
5
النتهاكات الخطيرة لحقوق الإن�سان والقانون الإن�ساني الدولي

في هذا ال�سياق، تعر�ست ن�ساطات الدفاع عن حقوق الإن�سان اإلى ت�سييق �سديد. وكان الدخول اإلى قطاع غزة 

م�ستحيال على و�سائل الإعالم وال�سحفيين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإن�سان اأثناء الهجوم الع�سكري، ثم 

المنظمات غير الحكومية  للعديد من  ال�ضماح  الإ�ضرائيلية  الم�ضلحة  القوات  اإذ رف�ضت  للغاية.  �ضار مقيدا 

.
6
الإ�سرائيلية والدولية الدخول اإلى غزة

القانوني  الإطار  في  تدخل  التي  الإداري  الحتجاز  اإجراءات  ا�ستخدام  اإ�سرائيل  وا�سلت  اأخرى،  ومن جهة 

الع�ضكري ال�ضاري على ال�ضفة الغربية، لحتجاز دون تهم ول محاكمة المئات من المدنيين الفل�ضطينيين، 

�سيما  ول  الإ�سرائيلية،  بال�سيا�سة  �سلمية  ب�سفة  ينددون  الذي  المدافعين  من  والعديد  ق�سر،  بينهم  من 

اإعالم  يتم  ول  ق�ضائية  مراقبة  لأي  تخ�ضع  ل  الممار�ضة  وهذه  الغربية.  ال�ضفة  في   
7
الفا�سل الجدار  بناء 

المحتجزين بالتهم الموجهة اإليهم وبالتالي فال يمكنهم العترا�ش عليها. الحتجاز الإداري الذي يدوم من 

ثالثة اإلى �ستة اأ�سهر يمكن تجديده اإلى ما لنهاية. في كانون الأول/دي�سمبر 2009، ووفقا لمركز بت�سيلم، 

.
8
كان 278 فل�سطينيا محتجزا اإداريا وبع�سهم منذ اأكثر من ثالث �سنوات

في الأر�ش الفل�سطينية المحتلة، ت�سببت الأزمة العميقة بين حكومة حما�ش في غزة وال�سلطة الفل�سطينية في 

ال�ضفة الغربية في انتهاكات جديدة لحقوق الإن�ضان. كلتا الف�ضيلتين قامت باعتقالت تع�ضفية – م�ستخدمة 

العنف في بع�ش الأحيان - ومار�ست التعذيب وقمعت خ�سومها. في اأيار/مايو 2009، اعتقلت قوات الأمن 

التابعة لل�سلطة الفل�سطينية اأكثر من 500 �سخ�ش على خلفية عالقاتهم المزعومة مع حما�ش. وعلى غرار 

ذلك، اعتقل ع�سرات الأ�سخا�ش في غزة ب�سبب م�ساندتهم المزعومة لحركة فتح، الحزب الذي ينتمي اإليه 

قانوني  اإطار  اأي  خارج  والقتل  للتعذيب  وتعر�سوا  الآخرين  ع�سرات  واختطف  الفل�سطينية.  ال�سلطة  رئي�ش 

. عالوة على ذلك، قد يوؤدي قرار منظمة التحرير الفل�سطينية تمديد ولية 
9
ب�سبب عالقاتهم مع اإ�سرائيل

 اإلى زيادة التوتر بين حما�ش وفتح.
10

رئي�ش ال�سلطة الفل�سطينية

5 /  ح�سب ال�سلطات الإ�سرائيلية، تم ال�سروع في 140 تحقيقا ب�ساأن »اأحداث« قد ل توؤدي �سوى �ستة منها اإلى مالحقات 

جنائية، لكن هذه التحقيقات تقوم بها �سرطة التحقيقات الع�سكرية في الجي�ش الإ�سرائيلي، وهي موؤ�س�سة تتبع ال�سلطة 

الع�سكرية وبالتالي فهي لي�ست هيئة م�ستقلة ومحايدة. راجع بيان بت�سيلم، 4 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2009. 

6 /  على �ضبيل المثال تم منع المنظمات غير الحكومية التالية من الدخول اإلى غزة: هيومن رايت�س ووت�س في 29 

ني�ضان/اأبريل  الإن�ضان في  المتو�ضطية لحقوق  الأوروبية  ال�ضبكة  �ضباط/فبراير،  بيت�سيلم في 9  الثاني/يناير،  كانون 

والفدرالية الدولية لحقوق الإن�سان في كانون الثاني/يناير وني�سان/اأبريل واأيار/مايو 2009.

الأر�ش  الجدار في  بناء  اأن  فيه  تعتبر  ا�ست�ساريا  راأيا  الدولية  العدل  اأ�سدرت محكمة  7 /  في حزيران/يونيو 2004 

الفل�سطينية المحتلة يخالف القانون الدولي.

8 /  راجع تقرير بت�ضيلم، بدون محاكمة: اعتقال الفل�ضطينيين اإداريا من قبل اإ�ضرائيل وقانون اعتقال المقاتلين غير 

القانونيين، ت�سرين الأول/اأكتوبر 2009. 

9 /  راجع بيان مركز الحق، 13 حزيران/يونيو 2009.

10 /  انتهت وليته في كانون الأول/دي�سمبر 2009. 
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قمع المدافعين عن حقوق الإن�سان الذين ينددون ببناء الجدار الفا�سل وبالهجوم الإ�سرائيلي

�سهد عام 2009 ا�ستداد القمع �سد المدافعين الذين عبروا بطريقة �سلمية عن معار�ستهم لبناء الجدار 

ال�ضفة في حملة  المتطوعين في  اأحد  ال�ضيد محمد عثمان، وهو  تعر�س  الغربية. فقد  ال�ضفة  الفا�ضل في 

 لالعتقال في 22 اأيلول/�سبتمبر 2009 من قبل جنود اإ�سرائيليين 
11)Stop the wall( »اأوقفوا الجدار«

الفل�سطينية  الحكومة  من  واأع�ساء  �ستى  فل�سطينية  بمجموعات  التقى  حيث  النرويج  من  راجعا  كان  بينما 

اأن  دون  �ضهرين  لمدة  لال�ضتجواب  احتجز  وقد  الغربية.  ال�ضفة  في  الفا�ضل  الجدار  ق�ضية  عن  للتحدث 

توجه اإليه اأي تهمة. وقام اأي�سا جهاز الأمن العام الإ�سرائيلي با�ستجوابه ب�ساأن اأقاربه وات�سالته مع بع�ش 

الثاني/نوفمبر  ت�سرين   22 في  الجدار«.  »اأوقفوا  حملة  اإطار  في  ن�ساطه  عن  وكذلك  الأوروبية  المنظمات 

الغربية  لل�ضفة  مغادرته  عدم  وب�ضرط  بكفالة،  عنه  بالإفراج  الع�ضكرية  ال�ضتئناف  محكمة  اأمرت   ،2009

والتوجه ب�سكل منتظم اإلى مركز �سرطة اإ�سرائيلي. لكن في 25 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2009 اأيدت المحكمة 

ال�سيد محمد  الع�سكري يق�سي بو�سع  العام  المدعي  الإداريين قرارا من  بالمحتجزين  الخا�سة  الع�سكرية 

عثمان قيد الحتجاز الإداري. في اأواخر 2009، ظل ال�سيد عثمان محتجزا دون تهمة وفي غياب المراقبة 

. وعلى نف�ش المنوال، اعتقلت 
12

الق�سائية في مركز كي�سون لال�ستجواب، الواقع في جالمة �سمال اإ�سرائيل

ال�سلطات الإ�سرائيلية في 16 كانون الأول/دي�سمبر 2009 ال�سيد جمال جمعة، من�سق حملة »اأوقفوا الجدار« 

وع�سو موؤ�س�ش في عدة منظمات غير حكومية اأخرى، من بينها لجان الإغاثة الزراعية الفل�سطينية. فت�ش 

الجي�ش منزل ال�سيد جمعة، بينما كان حا�سرا رفقة عائلته، و�سادر حا�سوبه وهواتفه. اقتيد ال�سيد جمعة 

اإلى مركز تحقيق الم�ضكوبية في القد�س الغربية ومنع محاميه من زيارته. في اأواخر 2009، ظل ال�سيد جمعة 

.
13

قيد الحتجاز الإداري دون توجيه تهمة اإليه من قبل الجي�ش الإ�سرائيلي الذي مدد فترة احتجازه مرتين

كما قامت ال�سلطات الإ�سرائيلية بمنع اأو بقمع التجمعات الجماهيرية المنددة بالهجوم الإ�سرائيلي ب�سفة 

منهجية : قمعت قوات الجي�س الإ�ضرائيلي التجمعات التي نظمت م�ضتخدمة العنف على نحو منتظم، ل �ضيما 

عبر اإطالق عيارات مطاطية وقنابل يدوية �ساعقة وغازات م�سيلة للدموع، واعتقل المئات من المتظاهرين 

الفل�ضطينية  الأر�س  في  الفل�ضطينيون  وتعر�س  التجمعات.  تلك  اأثناء  الغربية  ال�ضفة  وفي  اإ�ضرائيل  في 

المحتلة والمواطنون الإ�سرائيليون العرب بالخ�سو�ش اإلى العتداء الج�سدي وال�سفوي من قبل قوات الأمن 

الجي�ش  قادها  الليلية  العتقالت  �سل�سلة من  ا�ستهدفت  ومنذ 23 حزيران/يونيو 2009   .
14

اعتقالهم اأثناء 

اأ�سبوعية احتجاجا على بناء جدار الف�سل. بين  الإ�سرائيلي �سكان قرى كانت تنظم فيها تجمعات �سلمية 

حزيران/يونيو واآب/اأغ�سط�ش 2009، تعر�ش اأكثر من 26 �ضخ�ضا من �ضكان قرية بلعين في ال�ضفة الغربية 

11 /  ت�سم هذه الحملة منا�سلين من اأجل ال�سالم، اإ�سرائيليين وفل�سطينيين واأجانب. 

12 /  اأفرج عن ال�سيد عثمان بكفالة في 13 كانون الثاني/يناير 2010.

13 /  اأفرج عن ال�ضيد جمعة دون �ضروط في 13 كانون الثاني/يناير 2010.

14 /  راجع تقرير جمعية حقوق المواطن في اإ�ضرائيل المذكور اأعاله. وهكذا، فاإن ال�ضتخدام المفرط للقوة من قبل 

الجي�ش الإ�سرائيلي لتفرقة المتظاهرين ت�سبب في مقتل ال�سيد با�سم اإبراهيم اأبو رحمة، في 17 ني�سان/اأبريل 2009، 

بعد تلقيه قنبلة غاز م�سيل للدموع بينما كان ي�سارك في مظاهرة �سلمية.

، لالعتقال في منازلهم ليال من قبل قوات 
15

التي �سمت اإ�سرائيل 51 في المئة من اأرا�سيها الزراعية اإليها

. تعر�ش اأع�ساء من اللجنة ال�سعبية لمناه�سة جدار الف�سل والم�ستوطنات في بلعين 
16

الدفاع الإ�سرائيلية

الأمر  بموجب  مظاهرات«  في  و«الم�ساركة  بالحجارة«  و«الر�سق  »التحري�ش«  بتهمة  ق�سائية  لمالحقات 

الع�سكري رقم 101 الخا�س بحظر اأعمال التحري�س والدعاية العدائية ال�ضاري على ال�ضفة الغربية، والذي 

. على �سبيل المثال، اعتقل ال�سيد 
17

تحظر المادة 3 منه كل »م�سيرة اأو اجتماع اأو تجمع دون اإذن من الجي�ش«

ليلة  الإ�ضرائيلي في  الجي�س  اأفراد في  قبل  المذكورة، من  اللجنة  ومن�ضق  اأبو رحمة، وهو مدر�س  عبد اهلل 

التا�سع اإلى العا�سر من كانون الأول/دي�سمبر 2009 ووجهت اإليه المحكمة الع�سكرية الإ�سرائيلية في عوفر 

تهمة »التحري�ش عل العنف والم�ساركة في تجمع غير مرخ�ش له«. اأواخر 2009، ظل ال�ضيد عبد اهلل ابو 

. اأما ال�سيد محمد خطيب، الع�سو في اللجنة ذاتها 
18

رحمة معتقال في قاعدة عوفر الع�ضكرية، غرب رام اهلل

واأمين عام مجل�ش القرية، فقد اعتقل في ليلة الثاني اإلى الثالث من اآب/اأغ�سط�ش 2009 ووجهت اإليه تهمة 

»التحري�ش على العنف«. اأطلق �سراحه في 16 اآب/اأغ�سط�ش 2009 تحت �ضرط التقدم اإلى المركز الع�ضكري 

اأواخر 2009، ظل هذا ال�ضرط �ضاري  اإلى غاية انتهاء محاكمته.  الإ�سرائيلي كلما نظمت مظاهرة، وذلك 

المفعول وكان ال�سيد محمد الخطيب ينتظر محاكمته.

اقتحام مكاتب المنظمات غير الحكومية بالقوة وال�صطو عليها بهدف تخويف المدافعين عن 

حقوق االإن�صان

خالل عام 2009 تعر�ست عدة منظمات غير حكومية فل�سطينية مدافعة عن حقوق الإن�سان لل�سطو، ومن 

اأع�ساء في جمعية »ال�سمير« لحقوق  اأن الهدف منه كان تخويفهم. ففي 15 نوفمبر 2009 لحظ  الوا�سح 

الإن�سان في غزة اأن مقر مكتب الجمعية قد تعر�ش لل�سطو. تم بعثرة بع�ش الوثائق وال�ستيالء على جهازي 

حا�سوب. كما تم محو محتوى بطاقة ذاكرة لآلة ت�سوير تمتلكها الجمعية. قدمت الجمعية �سكوى ب�ساأن هذا 

العتداء في اليوم ذاته. على غرار ذلك، وفي 13 دي�سمبر 2009، تعر�ست مكاتب �سبكة المنظمات الأهلية 

الفل�سطينية ومكاتب موؤ�س�سة الإ�سكان التعاوني الواقعة في غزة لل�سطو. و�سرقت األف دولر )اأي ما يعادل 

7000 يورو( من �سبكة المنظمات غير الحكومية الفل�سطينية. فتح تحقيق في الق�سية لكن واإلى غاية اأواخر 

2009 لم يتم التعرف على اأي من الذين قاموا بالقتحام.

15 /  في اأيلول/�سبتمبر 2007، ق�ست المحكمة العليا الإ�سرائيلية اأن م�سار الجدار يلحق �سررا بقرية بلعين واأمرت 

بتعديله، ما �سي�سمح للقرية با�سترجاع قرابة 50 في المائة من الأرا�سي التي �سودرت منها اأواخر 2004. لكن، في 

اأواخر 2009، لم يتم بعد تطبيق هذا القرار. 

16 /  اأفرج عن اثني ع�سر منهم في 26 اآب/اأغ�سط�ش 2009، لكن تم اعتقال اأ�سخا�ش اآخرين من �سكان القرية في 

الأ�ضهر التي تلت ذلك، من بينهم ال�ضيد عبد اهلل اأبو رحمة. راجع تقرير جمعية حقوق المواطن في اإ�ضرائيل المذكور 

اأعاله وبيان بت�سيلم، 18 اآب/اأغ�سط�ش 2009.

17 /  المادة 7 من هذا الأمر يحظر كذلك التحري�ش ب�سفته »محاولة �سفوية اأو غيرها من اأجل التاأثير على الراأي 

العام في ال�ضفة الغربية بطريقة تزعزع ال�ضلم العام اأو النظام العام ]…ب«.

18 /  راجع بيان بت�سيلم، 22 ني�سان/اأبريل 2009.
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انتهاك حرية تنقل المدافعين عن حقوق االإن�صان

التي  الإ�سرائيلية  ال�سلطات  تفر�سها  لقيود  تتعر�ش  المحتلة  الفل�سطينية  الأر�ش  في  التنقل  حرية  ظلت 

 –  2009 اأواخر  الغربية  ال�ضفة  – ما بين 60 و80 نقطة تفتي�س في  المتنقلة  التفتي�س  �ضاعفت من نقاط 

. بالإ�سافة اإلى هذه 
19

ومنعت ا�ستعمال العديد من الطرق )تم ر�سد 630 عملية غلق طرق في اأواخر 2009(

العقبات الرئي�ضية، منعت ال�ضلطات الع�ضكرية الإ�ضرائيلية بع�س المدافعين عن حقوق الإن�ضان من مغادرة 

ال�ضفة الغربية وقطاع غزة والتنقل بينهما. هذا ما ح�ضل لل�ضيد �ضوان جبارين، المدير العام لمركز«الحق«، 

اآذار/ اإلى 19  اإلى هولندا من 11  ي�سافر  اأن  المفتر�ش  اإذ كان من  فل�سطينية،  وهي منظمة غير حكومية 

اآذار/مار�ش   10 في  »الحق«.  مركز  عن  نيابة  الإن�ضان  لحقوق  غويزنبيننغ  جائز  ل�ضتالم   2009 مار�ش 

2009، قررت المحكمة العليا الإ�سرائيلية الإبقاء على الحظر على ال�سفر الذي اأ�سدرته في حقه ال�سلطات 

الع�سكرية الإ�سرائيلية. وفي اأعقاب جل�ستي محاكمة في 5 و9 اآذار/مار�ش 2009 لم تح�سرها كل الأطراف، 

اأي اقت�سرت على ح�سور الق�ساة والمدعي العام واأع�ساء من جهاز الأمن العام، راأى الق�ساة اأن بحوزتهم 

. ومن جهة اأخرى، وفي قطاع 
20

»اأدلة �سرية« تدل على اأن ال�سيد جبارين »ع�سو ن�سيط في منظمة اإرهابية«

غزة، منعت قوات الأمن التابعة لحما�ش في اآيار/مايو 2009 وفدا من التحاد العام للمراأة الفل�سطينية موؤلفا 

.
21

من ت�ضعين امراأة من مغادرة قطاع غزة لح�ضور موؤتمر ينظمه التحاد في ال�ضفة الغربية

منظمات  في  للعمل  المحتلة  الفل�سطينية  الأر�ش  اإلى  يذهبون  الذين  الأجانب  واجه  �سبق،  ما  على  عالوة 

دفاع عن حقوق الإن�سان �سعوبات متزايدة في مجال حرية التنقل. منذ اآب/اأغ�سط�ش 2009، لم تعد وزارة 

الداخلية تمنحهم رخ�ش عمل بل �سارت تكتفي باإعطاء تاأ�سيرات �سياحية ل ت�سمح لهم بالعمل اأو تمنعهم 

من الذهاب اإلى اأماكن غير تلك التي تحددها لهم ال�سلطات الإ�سرائيلية. وبالإ�سافة اإلى ذلك، وفي كانون 

الثاني/يناير 2010، توقفت وزارة الداخلية من منح رخ�ش عمل لالأجانب العاملين في اأغلب المنظمات غير 

الحكومية الدولية التي تن�سط في الأر�ش الفل�سطينية المحتلة. هوؤلء الأ�سخا�ش من المفرو�ش اأن يخ�سعوا 

لمن�سق الأن�سطة الحكومية في الأر�ش الفل�سطينية المحتلة، والذي يتبع مكتبه وزارة الدفاع ويمنح تاأ�سيرات 

�سياحية مرفوقة برخ�ش للعمل في الأر�ش الفل�سطينية المحتلة. هذا الإجراء من �ساأنه منع دخول المنظمات 

غير الحكومية الدولية اإلى القد�ش ال�سرقية واإلى 60 في المئة من ال�ضفة الغربية )المنطقة ج(، وهي اأرا�س 

ل تعتبرها الحكومة الإ�سرائيلية جزءا من الأر�ش الفل�سطينية المحتلة.

19 /  راجع المركز الفل�سطيني لحقوق الإن�سان.

20 /  منذ 23 اآذار/مار�ش 2006، اأي اليوم الذي �سادرت فيه ال�سلطات الإ�سرائيلية وثائق �سفر ال�سيد جبارين، رف�ش 

الجي�ش والق�ساء الإ�سرائيلي كل الطلبات التي تقدم بها للح�سول على اإذن لل�سفر.

21 /  التحاد العام للمراأة الفل�سطينية الذي كان يقوم بن�ساطات في المجال القت�سادي والجتماعي في عام 1993، 

اأ�سدر وثيقة اإعالن مبادئ الحقوق ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية للمراأة الفل�سطينية، وي�سعى جاهدا 

للدعوة اإلى تطبيق ما جاء في الوثيقة. راجع بيان مركز الحق، 13 حزيران/يونيو 2009. 

التدخالت العاجلة التي ن�صرها المر�صد في 2009

تاريخ الن�صرمرجع التدخلاالنتهاك / المتابعةاالأ�صماء

ال�سيد �صوان جبارين
انتهاك حرية التنقل / 

م�سايقة

نداء عاجل 

OBS 069.2/0607/ISR 001
18 اآذار/مار�ش 2009

ال�سيد محمد عثمان
احتجاز تع�سفي / 

م�سايقة ق�سائية

نداء عاجل

 OBS 162/1109/ISR 001

6 ت�سرين الثاني/نوفمبر 

2009

 نداء عاجل

OBS 162.1/1109/ISR 001

1 كانون الأول/دي�سمبر 

2009

موؤ�س�سة ال�سمير لحقوق 

الإن�سان
�سطو / م�سايقة

نداء عاجل

OBS 170/1109/ISR 001

19 ت�سرين الثاني/

نوفمبر 2009

�سبكة المنظمات الأهلية 

الفل�سطينية وموؤ�س�سة 

الإ�سكان التعاوني

�سطو / م�سايقة
نداء عاجل

OBS 191/1109/ISR 001

15 كانون الأول/دي�سمبر 

2009

ال�سيد جمال جمعة
احتجاز تع�سفي / 

م�سايقة ق�سائية

نداء عاجل

OBS 198/1109/ISR 001

23 كانون الأول/دي�سمبر 

2009
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املغرب / ال�صحراء الغربية
مر�سد حماية المدافعين عن حقوق الإن�سان

التقرير ال�صنوي لعام 2010

ال�صياق ال�صيا�صي

في حين رحبت ال�سحافة الوطنية في 2009 بالتقدم الذي اأحرزه المغرب بمنا�ضبة الذكرى العا�ضرة لعتالء 

الأمال  م�ستوى  اإلى  الإن�سان  حقوق  مجال  في  الإ�سالحات  ح�سيلة  ترق  لم  العر�ش  ال�ساد�ش  محمد  الملك 

المحلي  الم�ضتوى  على  �ضواء  المغرب  اتخذها  التي  العديدة  والمبادرات  اللتزامات  بعد  عليها  علقت  التي 

الإعالن  تطبيق  اإلى  يهدف  تنفيذي  اأي مر�ضوم  المغربية  الحكومة  تعتمد  لم  اأواخر 2009،  في  الدولي.  اأو 

1993 عند الت�سديق  اأبداها المغرب في  التي  اإلى رفع التحفظات  الملكي ال�سادر في 2008 والذي يدعو 

على اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد المراأة. ولم يتم تنفيذ التو�سيات التي قدمتها كل من 

هيئة الإن�ساف والم�سالحة ولجنة حقوق الإن�سان التابعة لالأمم المتحدة عند المراجعة الدورية ال�ساملة 

في ني�سان/اأبريل 2008.

في 2009، تدهورت حرية التعبير اإلى حد كبير حيث تعر�ش العديد من ال�سحفيين لمالحقات ق�سائية واأحكام 

بال�سجن. وهكذا، فاإن قانون ال�سحافة، الذي ينتظر م�سروعا اإ�سالحيا هو مو�سع نقا�ش منذ ثالث �سنوات، ما 

زال يعاقب بالحب�ش على جنح ال�سحافة )المادة 41(. وبينما تحظى ال�سحافة بقدر من حرية التعبير اأكبر مما 

هو موجود في دول اأخرى من المنطقة ما زالت هناك بع�ش الموا�سيع المحرمة مثل الدين والملك والموؤ�س�سة 

الملكية والوطن والوحدة الترابية. اإذ ين�ش القانون الجنائي على عقوبات بال�سجن على كل من »اأهان« موؤ�س�سات 

اأو العلم الوطني )المواد 263 و265 و267(. على �سبيل المثال، في 31 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2009،  الدولة 

حكمت محكمة الدار البي�ساء على ال�سيد توفيق بوع�سرين، مدير جريدة اأخبار اليوم، وال�سيد خالد كدار، ر�سام 

كاريكاتوري في اليومية ذاتها، بال�ضجن لمدة عام غير نافذة وبغرامة مالية قدرها 10.000 درهم )اأي ما يعادل 

حوالي 900 يورو(، بعد اأن ن�سرت الجريدة في عددها ال�سادر في 27 اأيلول/�سبتمبر 2009 ر�سما كاريكاتوريا 

يتناول حفل زفاف الأمير مولي اإ�ضماعيل. وقد اأغلقت ال�ضرطة المغربية مكاتب الجريدة في 28 اأيلول/�سبتمبر 

. ومن جهة اأخرى، وفي 15 ت�سرين الأول/
1
2009 باأمر من وزارة الداخلية وذلك قبل اأن تبت العدالة في الق�سية

اأكتوبر 2009، حكمت المحكمة البتدائية في الرباط على ال�ضيد اإدري�س �ضحتان، مدير ن�ضر جريدة الم�ضعل، 

ب�ضنة �ضجنا نافذة وبغرامة قدرها 10.000 درهم كما حكمت اأي�سا على ال�سحفيين ر�سيد محاميد وم�سطفى 

حيران، وهما يعمالن في اليومية ذاتها، بال�ضجن لمدة ثالثة اأ�ضهر نافذة وبغرامة مالية قدرها 5.000 درهم 

2009. اإن هذه الأحكام 
2
)ما يعادل حوالي 440 يورو( بعد ن�سر مقال يتحدث عن �سحة الملك في اأيلول/�سبتمبر 

ت�سير اإلى وجود مناخ ت�سوده الرقابة ب�سكل يثبط عزيمة المدافعين عن حقوق الإن�سان.

1 /  راجع البيان الم�ضترك للمنظمة المغربية لحقوق الإن�ضان والفدرالية الدولية لحقوق الإن�ضان، 9 ت�سرين الأول/

اأكتوبر 2009. في اأواخر 2009، كانت مكاتب الجريدة مغلقة.

2 /  راجع المنظمة المغربية لحقوق الإن�ضان.

واأخيرا، ظلت م�ضاألة حل نزاع ال�ضحراء الغربية معلقة منذ اإخفاق المفاو�ضات المبا�ضرة التي اأو�ضى بها 

قرار مجل�ش الأمن لالأمم المتحدة ال�سادر في 30 ني�سان/اأبريل 2007. في 1 اأيار/مايو 2009، تم تمديد 

جهة  ومن  �ضنة.  ككل  اآخر،  لعام  )مينور�ضو(  الغربية  ال�ضحراء  في  لال�ضتفتاء  المتحدة  الأمم  بعثة  ولية 

اأخرى، لم ت�سهد حالة حقوق الإن�سان في هذه المنطقة اأي تح�سن في 2009. خا�سة واأن ال�سلطات ا�ستمرت 

في و�سع العراقيل وممار�سة القمع �سد كل �سكل من اأ�سكال العترا�ش على الموقف الر�سمي القا�سي باأن 

ال�ضحراء الغربية جزء من المغرب. 

بع�ص الحركات تظل محرومة من حرية تاأ�صي�ص الجمعيات

رغم اأن حرية تاأ�ضي�س الجمعيات في المغرب م�ضمونة في الد�ضتور المغربي )المادة 9( وي�سبطها الظهير 

ال�سريف رقم 376-58-1 ال�سادر في 15 ت�سرين الثاني/نوفمبر 1958 والمعدل في 2002 و2006 ورغم اأن 

ت�سجيل الجمعيات يعتمد على نظام الت�سريح ظلت  الجمعيات تواجه عقبات عديدة للح�سول على الأهلية 

القانونية، لي�ش على الم�ستوى الت�سريعي فح�سب بل على الم�ستوى الإداري اأي�سا. تن�ش المادة 3 من قانون 

تاأ�سي�ش الجمعيات على اأن كل جمعية توؤ�س�ش لهدف قد يم�ش بالدين الإ�سالمي اأو بالنظام الملكي اأو بوحدة 

التراب الوطني اأو اإذا كانت تدعو اإلى كافة اأ�سكال التمييز تكون باطلة. هذه العبارات المبهمة قد ت�ستخدمها 

ال�سلطات لتبرير منع تاأ�سي�ش جمعية، واإن كان ذلك نادرا ما يحدث. ومن جهة اأخرى، فاإن نظام الت�سريح 

الذي اأدخل في 2002 ل يحترم، حيث اإن ال�سلطات ترف�ش في بع�ش الحالت منح و�سل اإيداع، وهي الوثيقة 

. على �سبيل المثال، 
3
التي تثبت اإيداع الملف والتي بعد اأن تت�سلمها الجمعية ب�سهرين ت�سبح م�سجلة قانونيا

قدمت كل من الجمعية الوطنية لحملة ال�ضهادات المعطلين بالمغرب ومجموعة مناه�ضة العن�ضرية والدفاع 

عن الأجانب والمهاجرين )GADEM( طلب تاأ�ضي�س جمعية في مقر ولية الرباط – �سال – زمور – 

. في بع�ش الأحيان، قد ترف�ش ال�سلطات 
4
زعير لكنها واإلى غاية اأواخر 2009 لم تح�سل  على و�سل الإيداع

الت�سريح الذي يقدمه ممثلو الجمعية لت�سجيلها. وهكذا، فقد رف�ست ال�سلطات المحلية في الدار البي�ساء 

في ت�سرين الثاني/نوفمبر 2004 ا�ستالم ت�سريح جمعية الن�سير لم�ساندة المعتقلين الإ�سالميين بحجة اأنه 

من ال�سروري التحقيق في الأع�ساء الموؤ�س�سين للجمعية. ورغم ذلك قامت الجمعية بالإعالن عن تاأ�سي�سها 

 .2009
5
بوا�سطة مرا�سلة بالبريد الم�سجل مع الإ�سعار بال�ستالم وفقا للقانون لكنها لم ت�ستلم و�سل اإيداع في 

وعلى غرار ذلك، ترف�ش ال�سلطات المحلية في العيون منذ2005 ا�ستالم وثائق تاأ�سي�ش الجمعية ال�سحراوية 

المحكمة  اأ�ضدرته  قرارا  بذلك  المغربية خارقة  الدولة  المرتكبة من طرف  الج�ضيمة  النتهاكات  ل�ضحايا 

ملف  برف�سها  �سلطتها  تجاوزت  ال�سلطات  هذه  اإن  فيه  جاء   2005 اأيلول/�سبتمبر  في  اأغادير  في  الإدارية 

3 /  يتم تاأ�سي�ش جمعية ما في مرحلتين. يجب على الموؤ�س�سين في مرحلة اأولى اأن يودعوا لدى ال�سلطات التي تتبع 

المحلية  ال�سلطات  لها  ت�سلم  الوثائق. عندها  بعدد من  مرفوقا  بتاأ�سي�ش جمعية  ت�سريحا  )القايد(  الداخلية  وزارة 

و�سل اإيداع موؤقت ثم بعدها و�سل اإيداع نهائي في ظرف �ستين يوما. واإن لم تح�سل الجمعية على و�سل اإيداع نهائي 

تاأ�سي�ش الجمعيات(، عدم الح�سول على  يمكنها مزاولة ن�ساطها بحرية دون اعتراف قانوني )المادة 5 من قانون 

و�ضل الإيداع ل يعرقل ن�ضاط الجمعية.

4 /  راجع مجموعة مناه�سة العن�سرية والدفاع عن الأجانب والمهاجرين. 

5 /  راجع جمعية الن�سير.
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تاأ�سي�ش الجمعية المذكورة. وبدون و�سل اإيداع موؤقت، ل ت�ستطيع جمعية ما ال�سطالع باأن�سطتها على اأكمل 

اأو  فيها  العاملين  برواتب  الت�سريح  اأو  م�سرفي  ح�ساب  فتح  اأو  محل  با�ستئجار  لها  ي�سمح  ل  اأنه  بما  وجه 

يتعر�ش  قد  اإلى ذلك،  اإ�سافة  عام.  مكان  في  تنظيم مظاهرة  اأو حتى  ا�ستراكات  اأو  اأموال  على  الح�سول 

اأع�ساء الجمعية لمالحقات ق�سائية على اأ�سا�ش »النتماء اإلى جمعية غير مرخ�سة«، وفقا للمادة 8 من قانون 

. هذه العقبات المختلفة من �ساأنها اإفراغ اإ�سالح عام 2002 الذي اأدخل نظام الت�سريح 
6
تاأ�سي�ش الجمعيات

من م�سمونه واإ�سعاف الجمعيات.

عرقلة حرية التجمع ال�صلمي

حدث  ومثلما  وهكذا،  ال�سديد.  القمع  اإلى  جديد  من  ال�سلمية  التجمعات  بع�ش  تعر�ست   ،2009 �سنة  في 

ال�سهادات  لحملة  الوطنية  الجمعية  نظمتها  التي  العت�سامات  من  العديد  الأمن  قوات  فرقت   ،2008 في 

 8 في  الأحيان.  بع�س  في  العنف  م�ضتخدمة  الرباط،  في  البرلمان  مقر  اأمام  خا�ضة  بالمغرب،  المعطلين 

ني�سان/اأبريل 2009، فرقت قوات ال�سرطة بوح�سية اعت�ساما �سلميا نظمته الجمعية اأمام وزارة العدل مما 

.
7
اأ�سفر عن اإ�سابة ما ل يقل عن اأربعة متظاهرين

ومن جهة اأخرى، ظل 22 �سخ�سا معتقلين في مطلع 2009 عقب قمع اإ�سراب في مدينة �سيدي اإفني جنوب 

المحلية  للجنة  العام  الأمين  بارا،  اإبراهيم  ال�سيد  المعتقلين  بين  من  ويوجد   2008
8

في  المغرب  غرب 

الوطني  التحاد  في  والع�سو  )اأطاك(  المواطنين  م�ساعدة  اأجل  من  المالية  المعامالت  ت�سريب  لجمعية 

لطلبة المغرب، اإ�ضافة اإلى العديد من اأع�ضاء اأطاك المغرب. في 10 ني�سان/اأبريل 2009 حكمت محكمة 

اأغادير على 19 �سخ�سا بعقوبات بال�سجن ت�سل اإلى �سنة ون�سف �سجنا نافذة بتهمة »تكوين وقيادة ع�سابة 

اإجرامية« و«محاولة اغتيال« و«التجمهر الم�سلح« و«حمل اأ�سلحة ظاهرة اأثناء مظاهرات« و«تخريب من�ساآت 

�سناعية ومرافق مينائية«. حكم على ال�سيد اإبراهيم بارا بال�سجن لثماني اأ�سهر نافذة و�سهرين غير نافذة 

بينما ا�ستفاد ثالثة اأ�سخا�ش من البراءة. في اأواخر 2009، بقي اثنان منهم في ال�سجن ليق�سي كل منهما 

مدته.

اأحكام بال�صجن النافذ على اثنين من المدافعين عن حقوق االإن�صان ب�صبب ك�صفهم عن ق�صايا 

مت�صلة بتهريب المخدرات في �صمال المغرب

تهريب  ق�سايا  في  بال�سلوع  ال�سلطات  اتهما  الإن�سان  المدافعين عن حقوق  اثنان من  اعتقل   ،2009 في 

المخدرات وحكم عليهما بال�سجن النافذ. في 24 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2009 حكمت محكمة ال�ستئناف 

6 /  يعاقب موؤ�ض�ضو الجمعية اأو مديروها اأو مت�ضرفوها بحب�س لمدة تتراوح بين ثالثة اأ�ضهر و�ضنتين وبغرامة يتراوح 

قدرها بين 10.000 و50.000 درهم اإذا ما خالفت الجمعية الأحكام الواردة في المادة 5. 

7 /  راجع بيان الجمعية المغربية لحقوق الإن�ضان، 8 ني�سان/اأبريل 2009.

8 /  في 7 حزيران/يونيو 2008 فرقت قوات الأمن بعنف المتظاهرين الذين قاموا ب�سد المنافذ اإلى ميناء مدينة 

�سيدي اإفني احتجاجا على الأو�ساع القت�سادية والجتماعية في المنطقة وللمطالبة بتفعيل ال�سيا�سة التنموية التي 

وعدتهم بها ال�سلطات المحلية والوطنية منذ �سنوات. 

في الدار البي�ساء على ال�سيد �سكيب الخياري، رئي�ش جمعية الريف لحقوق الإن�سان وع�سو في المجل�ش 

750.000 درهم  وبغرامة قدرها  �ضنوات  لمدة ثالث  بال�ضجن  الأمازيغي،  العالمي  للكونغر�س  الفدرالي 

القانون  265 من  و   263 المادتين  »اإهانة هيئة نظامية«، بموجب  بتهمة  يورو(   68.500 يعادل  )اأي ما 

متورطين في ق�سايا  الدولة  في  كبار  بم�سوؤولين  تتعلق  اأجنبية معلومات  اإلى جهات  �سرب  لأنه  الجنائي، 

والذي  البي�ساء  الدار  في  عكا�سة  �سجن  في  معتقال  كان  اأن  بعد  الريف.  منطقة  في  المخدرات  تهريب 

تعلم  اأن  دون  �سجن مكنا�ش  اإلى  الأول/دي�سمبر  كانون   25 نقل في   ،2009 �ضباط/فبراير   21 دخله في 

2009 ال�سيد ح�سن برهون، ممثل  عائلته ومحاميه بذلك. ومن جهة اأخرى، اعتقل في 26 �ضباط/فبراير 

موقع  ل�ضالح  و�ضحفي  مدون  اأي�ضا  وهو  المغرب،  في  )را�ضد(  الإن�ضان  لحقوق  الفل�ضطينية   الجمعية 

»Internet sans frontières«، وحكمت عليه محكمة تطوان في 8 اآذار/مار�ش 2009 بال�سجن لمدة 
5.000 درهم ) اأي ما يعادل 440 يورو( بتهمة »الت�سهير بال�سلطة الق�سائية«  �ضتة اأ�ضهر وبغرامة قدرها 

مهرب  فرار  في  بال�سلوع  تطوان  في  ال�ستئناف  محكمة  لدى  العام  المدعي  فيه  يتهم  لمقال  ن�سره  بعد 

اأ�سهر  بعد خم�سة   2009 اآب/اأغ�ضط�س  المغرب عفوا عنه في  اأ�ضدر ملك  للمخدرات في مدينة تطوان. 

.
9
ق�ساها في ال�سجن

ا�صتمرار الم�صايقات في حق المدافعين عن حقوق االإن�صان الذين يف�صحون تجاوزات مكافحة 

االإرهاب وظروف احتجاز ال�صجناء 

في 2009، تعر�ش العديد من المدافعين عن حقوق المعتقلين الم�ستبه في انتمائهم اإلى التيار الإ�سالمي اإلى 

اأعمال انتقامية مار�ضتها ال�ضلطات المغربية. فقد اأيدت محكمة النق�س القرار ال�ضادر في 24 تموز/يوليو 

2008 من محكمة ال�ضتئناف في الرباط والذي وجه توبيخا اإلى المحامي توفيق م�ضاعف بنحمو، وهو ع�ضو 

في هيئة المحامين بالرباط، بعد ت�ضريحات اأدلى بها ون�ضرت في 19 اآب/اأغ�سط�ش 2006 في يومية النهار 

المغربية يف�ضح فيها التجاوزات التي ارتكبتها اأجهزة الأمن وال�ضلطات الق�ضائية خالل الإجراءات الجنائية 

التي ا�ستهدفت �سبكة اإرهابية. عقدت الجل�سة اأمام محكمة النق�ش في مكتب رئي�ش المحكمة بطلب من هذا 

.على غرار ما �سبق، تعر�ست جمعية الن�سير لم�ساندة 
10

الأخير عو�سا من اأن تعقد في القاعة المعدة لذلك

المعتقلين الإ�سالميين ورئي�سها ال�سيد عبد الرحيم مهتاد اإلى اأعمال تخويف عدة مرات. و�سع مقر الجمعية 

تحت الرقابة الدائمة من خالل و�سع عن�سر من اأجهزة الأمن على بعد اأمتار من مدخل مكتب الجمعية كما 

ذهب اأفراد من اأجهزة الأمن عدة مرات اإلى هناك ل�ستجواب رئي�ش الجمعية ب�ساأن ن�ساطاته. وهكذا، وفي 

26 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2009، توجه اأربعة اأفراد من جهاز الأمن اإلى مقر الجمعية ل�ستجواب ال�سيد 

 27 اأخرى، وفي  مهتاد ب�ساأن الموارد المالية الخا�سة بالمنظمة وعالقاتها بالإرهاب الدولي. ومن جهة 

2009، بينما كان ال�سيد مهتاد في طريقه اإلى مقر الجمعية على متن دراجة نارية، اأوقفه  �ضباط/فبراير 

�سرطيان في حي �سيدي برنو�سي في الدار البي�ساء رغم اأنه لم يرتكب اأي مخالفة لقانون المرور. طلب 

منه ال�سرطيان وثائقه ثم اتهموه باأنه اأجابهم بلهجة متعالية فو�سعوا فور ذلك الأغالل في يديه و�سربوه. 

9 /  راجع بيان را�سد والمنظمة الوطنية لحقوق الإن�سان في �سوريا، 8 اآب/اأغ�سط�ش 2009 والمنظمة المغربية لحقوق 

الإن�سان.

10 /  راجع التقرير ال�سنوي لعام 2009.
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بعد اأن رد على ال�سربات التي تلقاها اقتيد ال�سيد مهتاد اإلى مركز ال�سرطة، واأف�سى التحقيق اإلى اأن ما 

. وبعد ذلك لم تتم مالحقته ق�سائيا.
11

حدث هو �سرب متبادل ت�سبب في جروح

ومن جهة اأخرى، فاإن المدافعين عن حقوق الإن�سان من الأفراد والمنظمات الذين ف�سحوا عنف ال�سرطة 

في ال�ضجون المغربية وتدهور ظروف الحتجاز التي يعاني منها ال�ضجناء في 2009 قد تعر�ضوا اإلى �ضغوط 

مار�ستها عليهم ال�سلطات. وهكذا، وفي 2 كانون الأول/دي�سمبر 2009، مور�ست اأعمال تخويف على ال�سيدة 

خديجة ريا�ضي، رئي�ضة الجمعية المغربية لحقوق الإن�ضان، وال�ضيد عبد الإله بن عبد ال�ضالم، نائب رئي�س 

الجمعية وع�سو في الجمعية العامة للمنظمة العالمية لمناه�سة التعذيب. اتهمهم ال�سيد حفيظ بن ها�سم، 

المندوب العام لإدارة ال�ضجون، بن�ضر تقرير �ضلبي عن المغرب وذلك بهدف »الح�ضول على اأموال« و«خيانة 

البلد«. ون�ضحهما عالوة على ذلك بمغادرة المغرب »اإن كانا غير را�ضيين«. هذه الأحداث جاءت عقب 

25 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2009 لر�سالتين تف�سحان ظروف  ن�ضر الجمعية المغربية لحقوق الإن�ضان في 

اعتقال ال�سجناء في �سجون الدار البي�ساء و�سطات. اإ�سافة اإلى ذلك، وفي 4 كانون الأول/دي�سمبر 2009، 

الإ�سالميين  المعتقلين  لم�ساندة  الن�سير  نظمته جمعية  اعت�سام  لتفريق  العنف  الأمن  قوات  ا�ستخدمت 

اأمام وزارة العدل بالرباط وطوقت الم�ضاركات في العت�ضام من زوجات المعتقلين الإ�ضالميين واأمهاتهم 

واأخواتهم، ثم اأركبوهن في حافالت نقلتهن اإلى الدار البي�ساء حيث يقطن اأغلبهن. و�سرح العديد منهن 

ال�سرطة بالزي المدني قد اعتدوا عليهن بال�ستم بل حتى ج�سديا. وقد نظمت المظاهرة  اإن اأفرادا من 

م�ساندة لواحد وت�سعين معتقال دخلوا في اإ�سراب عن الطعام منذ 24 �ضباط/فبراير 2009 للتنديد بظروف 

اعتقالهم ال�ضعبة في ال�ضجون المغربية وبالخ�ضو�س �ضجن عكا�ضة في الدار البي�ضاء وال�ضجن المركزي 

.
12

بالقنيطرة

م�صايقات في حق المدافعين المنددين بانتهاكات حقوق االإن�صان في ال�صحراء الغربية

في 2009، توا�سلت اأعمال القمع والتخويف �سد المدافعين عن حقوق ال�سحراويين. فقد اأيدت محكمة 

ال�ستئناف في اأغادير في 24 حزيران/يونو 2009 الحكم بال�سجن لمدة 15 عاما نافذة الذي اأ�سدرته 

المحكمة البتدائية في حق ال�سيد يحيى محمد الحافظ اإعزى، وهو ع�سو في تجمع المدافعين ال�سحراويين 

2008 في محله التجاري الكائن  عن حقوق الإن�سان. وكان ال�سيد اإعزى قد اعتقل في 29 �ضباط/فبراير 

بمدينة طانطان جنوب المغرب لم�ضاركته في مظاهرات �ضلمية قتل فيها �ضرطي، يومين من قبل. اأثناء جل�ضة 

المحاكمة لم تاأخذ المحكمة في العتبار ادعاءات التعذيب الذي تعر�ش له المتهم بعد اإلقاء القب�ش عليه 

. ومن جهة اأخرى، و�سع 
13

واأثناء احتجازه. في اأواخر 2009، كان معتقال في �سجن اأيت ملول قرب اأغادير

ال�سيد النعمة اأ�سفاري الرئي�ش الم�سارك للجنة من اأجل احترام الحريات وحقوق الإن�سان في ال�سحراء 

الغربية رهن الحتجاز في 14 اآب/اأغ�سط�ش 2009 بعد م�سادات مع �سرطي اأثناء اإخ�ساعه للتفتي�ش في 

نقطة تفتي�س تقع على طريق قرب مدينة طانطان جنوب المغرب. يبدو اأن �ضبب ال�ضجار هو علم ال�ضحراء 

11 /  راجع المنظمة المغربية لحقوق الإن�ضان.

12 /  راجع جمعية الن�سير.

13 /  راجع الجمعية ال�ضحراوية ل�ضحايا النتهاكات الج�ضيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية. 

الغربية الذي كان على حلقة مفاتيح ال�ضيد اأ�ضفاري. بعد اأن حكمت عليه محكمة طانطان بال�ضجن لمدة 

اأربعة اأ�سهر في 27 اآب/اأغ�سط�ش 2009 بتهمة »اإهانة موظف عمومي« اأفرج عن ال�سيد اأ�سفاري في 14 

2009. ومن جهة اأخرى، وفي 8 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2009، اعتقل عنا�سر اأجهزة 
14

كانون الأول/دي�سمبر 

الأمن المغربية �ضبعة مدافعين عن حقوق الإن�ضان من ال�ضحراء الغربية في مطار محمد الخام�س في 

الدار البي�ساء بعد عودتهم من زيارة اإلى مخيمات الالجئين ال�سحراويين الواقعة جنوب غرب الجزائر، 

وهوؤلء هم علي �سالم التامك، نائب رئي�ش تجمع المدافعين ال�سحراويين عن حقوق الإن�سان، وال�سيد 

اإبراهيم دحان، رئي�ش الجمعية ال�سحراوية ل�سحايا النتهاكات الج�سيمة لحقوق الإن�سان المرتكبة من 

طرف الدولة المغربية، وال�ضيد اأحمد النا�ضيري اأمين عام اللجنة ال�ضحراوية للدفاع عن حقوق الإن�ضان 

في ال�سمارة وع�سو المجل�ش التن�سيقي للجمعية ال�سحراوية ل�سحايا النتهاكات الج�سيمة المرتكبة من 

طرف الدولة المغربية ومديرعام الجمعية المغربية لحقوق الإن�ضان في ال�ضمارة، وال�ضيد يحظيه التروزي، 

ع�ضو في الجمعية المغربية لحقوق الإن�ضان، وال�ضيد �ضالح لبيهي رئي�س منتدى حماية الطفولة ال�ضحراوية 

والم�ضوؤول عن فرع ال�ضمارة للجمعية المغربية لحقوق الإن�ضان، وال�ضيدة الدكجة ل�ضكر، الع�ضو في المكتب 

التنفيذي للجمعية ال�ضحراوية ل�ضحايا النتهاكات الج�ضيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية، وال�ضيد 

ر�ضيد ال�ضغير، الع�ضو في لجنة مناه�ضة التعذيب في الداخلة. في كانون الأول/دي�ضمبر اأحيل على قا�ضي 

. ال�سيدة 
15

التحقيق لمحكمة الرباط الع�ضكرية. في اأواخر 2009 كانوا معتقلين دون محاكمة في �سجن �سال

الغالية اأدجيمي، نائبة رئي�س الجمعية ال�ضحراوية ل�ضحايا النتهاكات الج�ضيمة لحقوق الإن�ضان المرتكبة 

من طرف الدولة المغربية، وال�ضيد الدويهي ح�ضن، ع�ضو في الجمعية، تعر�ضا لأعمال تخويف مار�ضها اأفراد 

من ال�سرطة في زي مدني جاوؤوا اإلى منزليهما في 3 و 10 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2009 على التوالي بينما 

كانا برفقة محامين اإ�ضبان كانوا يقومون بتحريات دولية عن حالة حقوق الإن�ضان في ال�ضحراء الغربية. اأمر 

اأفراد ال�ضرطة المحامين بالرجوع اإلى فندقهم واأخبروا المدافعين الثنين كذبا اإن القانون المغربي يحظر 

ا�ستقبال اأجانب دون اإذن من ال�سلطات المحلية.

اأعمال تخويف وحملة ت�صهير �صد مجموعة من المدافعين عن الحريات الفردية

في 2009، تعر�ش منظمو عمل احتجاجي ل�سالح احترام الحريات الفردية والم�ساركون فيه اإلى اأعمال 

تخويف خطيرة وهي عالمة على ت�سنج ال�سلطات عندما يعاد النظر في بع�ش الثوابت. اإذ ا�ستهدفت العديد 

من اأعمال التخويف اأع�ساء الحركة البديلة من اأجل الدفاع عن الحريات الفردية، عقب محاولة الحركة 

لتناول وجبة غذاء في 13 اأيلول/�سبتمبر 2009 في غابة قريبة من المحمدية تنديدا بالقانون الذي يحظر 

اأع�ساء  يفد  كان  بينما   ،2009 اأيلول/�سبتمبر   13 في  رم�سان.  نهار  في  العلني  الإفطار  الم�سلمين  على 

بتوقيفهم  كثيرة  ت�سم عنا�سر  ال�سرطة  القطار، قامت فرقة من  بوا�سطة  المحمدية  اإلى محطة  الحركة 

وتفتي�سهم والعتداء عليهم ج�سديا و�ستمهم ثم �سجلوا اأ�سامي �ستة منهم وهم الآن�سة ابت�سام بتي ل�سكر 

14 /  راجع بيان الجمعية ال�ضحراوية ل�ضحايا النتهاكات الج�ضيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية، 18 ت�سرين 

الثاني/نوفمبر 2009.

والجمعية  المغربية  الدولة  طرف  من  المرتكبة  الج�ضيمة  النتهاكات  ل�ضحايا  ال�ضحراوية  الجمعية  راجع    / 15

المغربية لحقوق الإن�ضان. اأطلق �ضراح ال�ضيدة الدكجة ل�ضكر موؤقتا في 28 كانون الثاني/يناير 2010 لأ�سباب �سحية.
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والآن�ضة زينب الغزاوي، اأع�ضاء واإحدى موؤ�ض�ضات الحركة والطلبة عبد الرحيم مقتفي وغ�ضان بويغروني 

ونزار بنامت وال�سحفي عزيز اليعقوبي قبل اإجبارهم على ال�سعود اإلى القطار مجددا. تلقى بعد ذلك كل 

اأع�ساء الحركة تهديدات بالقتل عبر �سفحاتهم في الفي�سبوك كما تعر�ش بريدهم الإلكتروني و�سفحاتهم 

في الفي�سبوك للقر�سنة. في 15 و16 و17 اأيلول/�سبتمبر 2009 اعتقلت ال�سرطة كال من ال�سيد عبد الرحيم 

مكتفي وال�ضيد غ�ضان بويغروني وال�ضيد عزيز اليعقوبية وال�ضيد نزار بن زيمات ثم اقتيدوا اإلى مركز ال�ضرطة 

في المحمدية. ثم اأطلق �سراحهم في �ساعة متاأخرة من الليل دون توجيه تهمة اإليهم. بعد ذلك، �سدر حظر 

من مغادرة الوطن بحق الآن�ضة ابت�ضام ال�ضقر والآن�ضة زينب الرحزاوي بينما كانتا �ضتذهبان اإلى باري�س 

ت�سرين   19 في  الحريات  بيان  �ستنظمها جمعية  كانت  والعبادة  العتقاد  نقا�ش عن حرية  لح�سور حلقة 

الأول/اأكتوبر 2009. رفع هذا الإجراء بعد فترة ق�سيرة من تاريخ عقد حلقة النقا�ش، بطلب من محاميهن.

تدخل عاجل ن�صره المر�صد في 2009

تاريخ الن�صرمرجع التدخلاالنتهاك/المتابعةاال�صم

احتجاز تع�سفيال�سيد �صكيب الخياري
نداء عاجل

OBS 044/0309/MAR 001
9 اآذار/مار�ش 2009

اإدانة / احتجاز 

تع�سفي

نداء عاجل

OBS 044.1/0309/MAR 001
30 حزيران/يونيو 2009

نداء عاجل

OBS 044.2/0309/MAR 001

2 كانون الأول/دي�سمبر 

2009

الآن�سة ابت�صام بتي 

ل�صكر والآن�سة زينب 

الغزاوي وال�سادة عبد 

الرحيم مقتفي وغ�صان 

بويغروني ونزار بنامت 

وعزيز اليعقوبي 

عرقلة حرية التنقل 

/ حملة ت�سهير / 

م�سايقات / تهديد 

بالقتل

نداء عاجل

OBS 151/1009/MAR 002

19 ت�سرين الأول/اأكتوبر 

2009

ال�سيدة الغالية اأدجيمي 

وال�سيد دويهي ح�صن

م�سايقات / انتهاك 

حرية تاأ�سي�ش 

الجمعيات

نداء عاجل

OBS 166/1109/MAR 003

12 ت�سرين الثاني/

نوفمبر 2009

ال�سيدة خديجة ريا�صي 

وال�سيد عبد االإله بن 

عبد ا�صالم

تخويف / م�سايقات
نداء عاجل

OBS 184/1209/MAR 004

9 كانون الأول/دي�سمبر 

2009

�صــوريا
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ال�صياق ال�صيا�صي

رغم انتعا�ش العالقات الدبلوما�سية بين �سوريا والعديد من البلدان الأوروبية، �سهدت البالد طيلة �سنة 2009 

انتهاكات عديدة للحقوق الأ�سا�سية. فاأحكام قانون الطوارئ ال�ساري منذ 1963 واأحكام قانون العقوبات ل 

تزال تمنح ال�سلطات �سالحياٍت وا�سعة لقمع �ستى اأ�سكال المعار�سة. وغالبا ما ت�ستند ال�سلطات اإلى المادتين 

بعقوبات  الإن�ضان  مدافعي حقوق  على  للحكم  الغام�ضة،  �ضياغتهما  بفعل  العقوبات،  قانون  و286 من   285

. عالوة على ذلك، ل يزال النظام ال�سوري يحظر الأحزاب الأخرى عدا حزب البعث الحاكم ويعتبر 
1
�سارمة

اأع�ساءها بموجب  ال�سيا�سية منّظماٍت غير �سرعية كما ل يزال يالحق ق�سائيا  الأحزاب والحركات  �سائر 

اإن�ساء محكمة  على  الطوارئ  قانون  اأحكام  تن�ش  �سبق،  ما  اإلى  اإ�سافة   .
2
العقوبات قانون  من   288 المادة 

اإقامة محاكم ع�سكرية لمحاكمة  اأمن الدولة العليا الموؤ�س�سة بموجب المر�سوم رقم 47 ل�سنة 1968 وعلى 

تراعي حق  ل  اإذ  العليا،  الدولة  اأمن  التي تجرى في محكمة  بالمحاكمات  التنديد  يتم  ما  المدنيين. عادة 

المتهم في محاكمة من�سفة وتت�سم قراراتها بطابع نهائي ل يمكن رفع ا�ستئناٍف �سّدها ) المادة 8(  ولأنها 

. فعلى �سبيل المثال، حكمت محكمة اأمن الدولة العليا، 
3
تعتبر »العتراف« بعد التعذيب دليال يثبت التهمة

في 13 اأيلول/�سبتمبر 2009، في حق ال�سيد اأنطوان عربجي، وهو �ساحب مدونة على �سبكة الإنترنت، بثالث 

�سنوات �سجنا نافذة بعد اأن انتقد ال�سلطات ال�سورّية في المنتدى ال�سيا�سي »الأخوية« على �سبكة النترنت. 

.
4
وفي اأواخر �سنة 2009 كان م�سجونا في �سجن �سيدنايا قرب دم�سق

اإلى جانب ما ذكر، ل تزال الختفاءات الق�سرية ممار�سة منت�سرة في �سوريا. فطوال �سنة 2009 وقع اأكثر من 

التع�سفي ثم لالعتقال  للوقف  الإن�سان  الق�سري وتعر�ش مدافعو حقوق    �سحية لالختفاء 
5
خم�سين �سخ�سا

ال�سري دون اأن ي�سمح لهم بالتوا�سل مع اأهلهم اأو محاميهم. واإذ نحن في اأواخر �سنة 2009، لم تردنا بعد اأخبار 

عن م�سير معتقلي �سجن �سيدنايا حيث قتل 17 �سجينا في 5 تموز/يوليو 2008 اإثر مواجهات بين ال�سجناء 

والحرا�ش. لم تف�سح ال�سلطات ال�سورية عن اأ�سماء القتلى وحظرت الزيارات اإلى ال�سجن منذ تلك الحوادث.

1 /  بموجب هاتين المادتين، يعاقب بـال�سجن لمدة يمكن اأن ت�سل 15عاما كل �سخ�ش ينقل عمدا اأخبارا »كاذبة اأو 

معلومات مبالغ فيها من �ضاأنها اأن توهن نف�ضية الأمة« اأو«ت�ضعف ال�ضعور القومي«. اأدين معظم المدافعين عن حقوق 

الإن�سان المذكورين في هذه الوثيقة بموجب المادة 285 و/اأو 286 من قانون العقوبات.

النوع دون  اأو منظمة من هذا  يلتحق بجمعية �سيا�سية ذات طابع دولي  المادة 288 على معاقبة كل فرد  2 /  تن�ش 

ترخي�ش من الحكومة، بال�سجن اأو الإقامة الجبرية لمدة تتراوح بين ثالثة اأ�سهر و ثالث �سنوات.

3 /  راجع المنظمة الوطنية لحقوق الإن�سان في �سورية، التقرير ال�سنوي، حزيران/يونيو 2009.

4 /  راجع بيان لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية و حقوق الإن�سان في �سوريا، 13 اأيلول/�سبتمبر 2009.

5 /  راجع تقرير المنظمة الوطنية لحقوق الإن�سان في �سورية عن الختفاء الق�سري، 8 اأيلول/�سبتمبر 2009.



48

مر�سد حماية المدافعين عن حقوق الإن�سان

49

التقرير ال�سنوي لعام 2010

في �سنة 2009، تعر�س النا�ضطون الأكراد لقمع �ضديد من جديد واأ�ضدرت في حقهم عقوبات �ضارمة للغاية. 

وفي هذا ال�سياق وبتاريخ 11 اأيار/ مايو 2009، حكم على ال�سيد م�سعل التمو، وهو الناطق الر�سمي للحزب 

و286   285 المادتين  بموجب  �سجنا  ون�سف  �سنوات  بثالث  الكردي«،  الم�ستقبل  »تيار  المحظور  ال�سيا�سي 

العليا على �سبعة  الدولة  اأمن  ني�سان/اأبريل 2009، حكمت محكمة  . وفي 14 
6
ال�سوري العقوبات  من قانون 

من  جزٍء  اقتطاع  »محاولة  بتهمة  �سنوات  و�سبع  خم�ش  بين  مّدتها  تتراوح  �سجن  بعقوبات   
7
اأكراد نا�سطين 

الأرا�سي ال�سورية ل�سّمه اإلى دولة اأجنبية« )المادة 267 من قانون العقوبات( وانتمائهم اإلى حزب »التحاد 

الديمقراطي« المحظور. وطوال الإجراءات الق�سائية، منع المحامون من زيارة الموقوفين اأو التحّدث معهم 

. في �سنة 2009 قمعت ال�سلطات ال�سورية تجمعات �سلمية عديدة ول�سيما التجّمعات المنّددة 
8
على انفراد

بالمر�سوم الرئا�سي رقم 49 ل�سنة 2008 الذي يحظر �سراء ممتلكاٍت عقارية في بع�ش المناطق ذات الأغلبية 

.
9
الكردية

الذي  الكبير  »القمع  بـ   2009 �سبتمبر  اأيلول/   17 بتاريخ  �سادر  قرار  في  الأوروبي  البرلمان  ندد  واأخيرا، 

اأّي  اإزاء عدم اإحراز ال�سلطات ال�سورية  اإليه مدافعو حقوق الإن�سان في �سوريا«، واأعرب عن »قلقه  يتعّر�ش 

.
10

تقّدم في مجال حقوق الإن�سان« وطالبها بـ »و�سع حدٍّ ل�سطهاد وم�سايقة مدافعي حقوق الإن�سان واأهلهم«

العوائق التي تواجه حّرية االجتماع 

)القانون  ال�سورية  الحكومة  من  ترخي�ش  دون  الإن�سان  حقوق  مجال  في  تعمل  منظمة  تاأ�سي�ش  يمكن  ل 

النظر في �سرعية رف�ش  القانونية عدم حر�ش المحاكم على  القيود  ل�سنة 1958( وما يعزز هذه  رقم 93 

الحكومة لت�سجيلها. فطوال �سنة 2009 وا�سلت جمعيات �سورّية عديدة ن�ساطها دون اأن توؤّكد ال�سلطات على 

ال�سورية  المنظمة  قّدمته  الذي  ال�ستئناف  طلب  يزال  ل   ،2009 �سنة  اأواخر  في  ونحن  ت�سجيالتها.  قبول 

ل�سنة   617 رقم  المر�ضوم  لإلغاء  وهو طلب  معّلقا،  الأول/دي�سمبر 2006  كانون   27 بتاريخ  الإن�سان  لحقوق 

2006 المتعّلق برف�ش ت�سجيل المنظمة. وبالفعل، ما انفّكت المحكمة الإدارية لدم�سق توؤجل جل�سات هذه 

الإدارية  المحكمة  اإلى  كتابيا  ال�سوؤون الجتماعية طلبا  وزير  ني�سان/اأبريل 2009 قدم  المحاكمة، وفي 14 

لمالحقة اأع�ساء الجمعية بموجب المادة 71 من  قانون الجمعيات التي تن�ش على اأن كل من يمار�ش ن�ساطا 

لم   ،2009 �ضنة  اأواخر  في  ونحن  �ضجنا.  اأ�ضهر  وبثالثة  مالية  بغرامة  يعاقب  م�ضّجلة  اإطار جمعية غير  في 

6 /  اأوِقف في اآب/اأغ�سط�ش 2008 وهو في طريقه اإلى حلب. راجع تقرير لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية و 

حقوق الإن�سان في �سوريا  بمنا�سبة يوم المعتقل ال�سيا�سي في �سورية  في 22 حزيران/يونيو 2009.

لتقرير ال�سنوي 2009 وبيان المنظمة الوطنية لحقوق الإن�سان في �سورية، بيان 12 اأيار/مايو 2009.

ور�ساد  ح�سين  م�سطفى  نوري  و  محّمد  ابن  م�ستو  و�سالح  علو�ش  �سيخو  واإبراهيم  ر�سو  حب�سي  محمد  ال�سادة    / 7

اإبراهيم بيناف وال�سيدتان لطيفة محمد منان وزينب محّمد حورو.

8 /  راجع بيان المنظمة الوطنية لحقوق الإن�سان في �سورية، 15 ني�سان/اأبريل 2009.

 ،Group Denial: Repression of Kurdish Political and Cultural Rights in Syria »9 /  راجع بيان »هيومان رايت�ش ووت�ش

ت�سرين الثاني/نوفمبر 2009.

10 /  راجع القرار P7_TA)2009(0024 ال�سادر عن برلمان التحاد الأوروبي ب�ساأن �سوريا، 17 اأيلول/�سبتمبر 2009.

يخطر اأع�ساء المنظمة بم�ستجدات هذا الإجراء.

تعمل في  انترنت ثالث منظمات  مواقع  ال�سورية  ال�سلطات  اأغلقت  �سنة 2009  اأواخر  في  اإلى جانب ذلك، 

مجال الدفاع عن حقوق الإن�سان وهي المنظمة العربية للدفاع عن حقوق الإن�سان واللجنة الكردية للدفاع عن 

. ومن جهة اأخرى، في 13 اأيلول/
11

حقوق الإن�سان في �سوريا والمنظمة ال�سورية للدفاع عن حقوق الإن�سان

�سبتمبر 2009 اأغلقت قوات الأمن وال�سرطة و رئي�ش بلدية منطقة المزة، الواقعة غرب دم�سق، مكتب ال�سيد 

مازن دروي�ش، وهو مدير المركز ال�سوري لالإعالم وحرية التعبير، دون تقديم مبّرر وا�سح اأو اأمر ر�سمي. 

ف�سخت ال�سلطات عقد اإيجار المكتب بذريعة اأّنه ي�ستخدمه لأغرا�ش ربحية. وقبل اأ�سبوع من هذا الحدث، 

كانت قوات الأمن قد ا�ستدعت ال�سيد مازن دروي�ش ثالث مّرات وطلبت منه و�سع حدٍّ لأن�سطته. يجدر بالذكر 

اأن ال�سيد دروي�ش ن�سر في نهاية �سهر اأّيار/مايو تقريرا م�ستركا مع »فرونت لين« عن اإجراءات منع مدافعي 

لالإعالم  ال�ضوري  المركز  التقرير، يظل  لهذا  كتابتنا  يوم  اإلى  الوطني.  التراب  الإن�ضان من مغادرة  حقوق 

مغلقا.

تخويف وم�صايقة المحامين الذين ينددون بانتهاكات حقوق االإن�صان

 في �سنة 2009، ا�ستهدفت ال�سلطات ال�سورية المحامين الذين يلقون ال�سوء على انتهاكات حقوق الإن�سان. 

 ورئي�ش منظمة الدفاع عن حقوق الإن�سان »�سوا�سية«، في 28 
ٍ
اأوِقف ال�سيد مهّند الح�سني، وهو محام فقد 

القومي«  ال�سعور  »اإ�سعاف  بـ  يوما ول يزال مّتهما  �سّري لمدة 12  اعتقاله في مكان  تم  تموز/يوليو 2009. 

وبـ »نقل اأخبار كاذبة من �ساأنها اأن توهن نف�سية الأمة« )المادتان 285 و286 من قانون العقوبات(، ب�سبب 

ت�سرين   10 وفي  لهم.  وم�ساندته  العليا  الدولة  اأمن  محكمة  اأمام  مثلوا  اأ�سخا�ش  محاكمة  على  احتجاجه 

الثاني/نوفمبر 2009، اأ�سدر المجل�ش التاأديبي لدى فرع نقابة المحامين بدم�سق قرارا يمنعه من ممار�سة 

المحاماة نهائيا. اتِهم بمخالفة قانون مهنة المحاماة لأنه »اأ�ّس�ش منظمة �سوا�سية دون ترخي�ش ر�سمّي من 

الحكومة وا�سطلع باأن�سطة قد تلحق ال�سرر ب�سوريا« ولأنه »ح�سر اإجراءات محكمة اأمن الدولة العليا وجمع 

في  القرار  ا�ستئناف �سد هذا  الح�سني طلب  ال�سيد  رفع  للمتهمين«.  يكون محاميا  اأن  دون  معلومات  عنها 

اأواخر �سنة 2009، كان مهّند الح�سني محتجزا موؤقتا في الجناح  2009. وفي 
12

20 كانون الأول/دي�سمبر 

ال�سيد  اأّما  اإلى خم�سة ع�سر �سنة.  التهم لعقوبة الحب�ش لمدة قد ت�سل  . تعر�سه 
13

ال�سابع من �سجن عدرا

هيثم المالح، وهو محامي ال�سيد الح�سني ورئي�ش �سابق لمنظمة حقوق الإن�سان في �سوريا، فقد اأوقفته قوات 

الأول/ كانون   3 في  اأيام.  خم�سة  لمدة  �سري  مكان  في  واعتِقل   2009 الأول/اأكتوبر  ت�سرين   14 في  الأمن 

11 /  راجع بيان المركز ال�سوري لالإعالم وحرية التعبير، 6 كانون الأول/دي�سمبر 2009. ر�سد المركز 244 موقعا 

تحت رقابة ال�سلطات ال�سورية، ويرى اأّن عدد المواقع المراقبة اأكثر بكثير.

12 /  في اأواخر �سنة 2009، كان ال�ستئناف الذي رفعه �سد ال�سطب في طور الدرا�سة. راجع بيانات لجان الدفاع 

عن الحريات الديموقراطية و حقوق الإن�سان في �سوريا، 2 و 4 اآب/اأغ�سط�ش، 8 اأيلول/�سبتمبر و  10 ت�سرين الثاني/

نوفمبر 2009. 

13 /  الجناح 7 مخ�ض�س لمقترفي الجرائم الجن�ضية. ويتعّر�س هناك لأعمال انتقامية : لي�س له �ضرير ول ي�ضمح له 

بالدخول اإلى المكتبة ول ي�سمح له بالكتابة واأوقات الزيارة الخا�سة به اأق�سر من الأوقات الم�سموح بها عاديا.
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نوفمبر، اأخطره قا�سي التحقيق للمحكمة الع�سكرية في دم�سق باأنه متهم بـ »نقل اأخبار كاذبة من �ساأنها اأن 

توهن نف�سية الأمة« و«ذم ال�سلطة الق�سائية« )المادتان 286 و376 من قانون العقوبات(. جاءت هذه الهم 

بعد اأن اأجرى مقابلة �سحفية مع قناة بردى الف�سائية التي تبث برامجها من اأوروبا وبعد اأن ن�سر مقالت عن 

الف�ساد المتف�سي في الدوائر الحكومية وانتهاكات حقوق الإن�سان في �سوريا. تعر�سه التهم لعقوبة الحب�ش 

في  م�سجونا  المالح  هيثم  كان  �سنة 2009،  اأواخر  في  �سنة.  ع�سر  وخم�سة  �سنوات  بين ثالث  تتراوح  لمدة 

.
14

�سجن عدرا

توا�صل الحب�ص التع�صفي للعديد من مدافعي حقوق االإن�صان

اأغلب المدافعين عن حقوق الإن�سان م�سجونين ب�سكل تع�سفي رغم الإفراج عن بع�سهم. وبالفعل،  ل يزال 

فقد اأطلق �سراح كل من مي�سيل كيلو ومحمود عي�سى في اأيار/مايو وحزيران/يونيو 2009 بعد اأن ق�سيا مدة 

. في اأواخر �سنة 2009، كان ال�سيد اأنور البني ل يزال معتقال في �سجن 
15

الحكم المنطوق في حّقهما كاملة

 وع�سو موؤ�ّس�ش لجمعية حقوق الإن�سان في �سورية وحكم عليه بخم�ش �سنوات �سجنا للتهم 
ٍ
عدرا، وهو محام

نف�سها. كما ل يزال وليد البني، وهو ع�سو في جمعية حقوق الإن�سان في �سورية، معتقال منذ 2007 في �سجن 

، اأوقفته ال�سلطات بتهمة »نقل اأخبار كاذبة من �ساأنها اأن توهن نف�سية الأمة« بعد اأن اتهمه �سجناء 
16

عدرا

باأنه عّبر عن اآراٍء مهينة للمحكمة الخا�سة بلبنان ولرئي�ش الجمهورية ولرئي�ش ق�سم المخابرات الع�سكرية 

كفاية  لـ«عدم  بدم�سق  الع�سكرية  الجنايات  بّراأته محكمة  المطاف،  اآخر  في  اللبنانية.  ال�سورية  وللعالقات 

الأدلة«، في 17 حزيران/يونيو 2009. اأّما المدافعون عن حقوق الإن�سان الذين حّرروا اإعالن دم�سق، و هم 

اأكرم البني وعلي عبد اهلل وفائز �ضارة وجبر ال�ضوفي ومحمد حجي دروي�س واأحمد الطعمة ويا�ضر العيتي 

اأبو دان ومروان العي�ش وال�سيدة فداء الحوراني، فكانوا معتقلين في �سجن عدرا في  وريا�ش �سيف وطالل 

المادة 172 من  بموجب  ال�سلطات  التم�سوا عفوا من  الأول/دي�سمبر 2009،  كانون  �سنة 2009. في  اأواخر 

قانون العقوبات التي تن�ش على اإفراج المدانين عند ق�سائهم ثالث اأرباع  مّدة عقوبتهم، ولكن لم ي�سدر 

القا�سي حكما ب�ساأنهم اإلى يوم كتابتنا هذا التقرير ولم تدر�ش محكمة ال�ستئناف بعد طلبهم المقّدم في 

نهاية �سنة 2008. في 23 ني�سان/اأبريل 2008، اأ�سدر في حق كمال اللبواني، المعتقل حاليا لمدة 12 �سنة، 

بعد اأن طالب باإ�سالح �سوريا �سلميا، حكما اآخر يعاقبه بثالث �سنوات اإ�سافية بعد اأن انتقد ال�سلطات ال�سورية 

اأمام �سجناء اآخرين. لم يفرج عنه في اأواخر �سنة 2009. اإلى جانب ذلك، كانت عائلة نزار ر�ستناوي، وهو 

موؤ�س�ش المنظمة العربية لحقوق الإن�سان في �سوريا وع�سو في لجنة الدفاع عن الحريات الديمقراطية وعن 

حقوق الإن�سان، ترتقب اإطالق �سراحه في ني�سان/اأبريل 2009، ولكنه ل يزال معتقال اإلى يومنا هذا، ولم 

14 /  راجع بيان مركز الإعالم ال�سوري، 4 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2009. في 31 كانون الثاني/يناير 2009، اأيدت 

د تاريخ لمحاكمته. محكمة ال�ستئناف في دم�سق اإحالة الق�سية اإلى محكمة ع�سكرية و لم يحدَّ

15 /  تم توقيفهما في اأيار/مايو 2006 و في 31 اأيار/مايو اأ�سدر في حقهما حكم بال�سجن لثالث �سنوات لم�ساركتهما 

في تحرير اإعالن بيروت ـ دم�سق المطالب باإعادة العالقات الدبلوما�سية بين لبنان و�سوريا.

16 /  في 29 ت�سرين الثاني/اأكتوبر 2006، اأ�سدر في حقه حكٌم بال�سجن لمدة �سنتين لن�سمامه اإلى المجل�ش الوطني 

لإعالن دم�ضق للتغيير الوطني الديمقراطي، وهي حركة معار�ضة ائتالفية تطالب باإ�ضالحات �ضيا�ضية  وباإر�ضاء نظام 

ديمقراطي في �سوريا. في 9 كانون الأول/دي�سمبر 2007، اأوقفت قوات الأمن حوالي اأربعين �سخ�سا بعد اجتماع عقده 

اأع�ساء اإعالن دم�سق اأف�سى اإلى تاأ�سي�ش المجل�ش الوطني لإعالن دم�سق.

. واأخيرا، اأ�سدرت محكمة الجنايات  بدم�سق حكما يق�سي ب�سجن الكاتب حبيب 
17

تبلغها اأخبار عنه منذ مدة

�سالح لمدة ثالث �سنوات نافذة بمقت�سى المادتين 285 و286 من قانون العقوبات. وكان اأوِقف في 7اأيار/

مايو 2008 بعد اأن ن�سر مقالت على الإنترنت، ل �سيما في موقع »اإيالف« المحظور في �سوريا، تطالب باإر�ساء 

الديمقراطية في �سوريا. في اأواخر �سنة 2009، كان معتقال في �سجن دم�سق المركزي.

م�صايقة مدافعي حقوق االأكراد

لأعمال  الكردية  الأقليات  حقوق  عن  المدافعين  المدني  المجتمع  ن�سطاء  مجّددا  تعر�ش   ،2009 �سنة  في 

انتقامية. في 12 كانون الأول/دي�سمبر 2009، تم اعتقال م�سطفى اإ�سماعيل وهو محام ونا�سط كردي بعد 

ول  وجوده  مكان  التقرير  هذا  كتابة  حد  اإلى  اأهله  يعلم  ول  حلب،.  لأمن  الفرعي  المكتب  اإلى  ا�ستدعَي  اأن 

اأ�سباب اعتقاله. قبل العتقال، ن�سر م�سطفى اإ�سماعيل مقالت عديدة على الإنترنت تندد بالتمييز الذي 

يعاني منه الأكراد.

انتهاكات حرية التنقل

ل  ما  ثمة  الإن�ضان.  حقوق  مدافعي  من  العديد  الوطني  التراب  مغادرة  منع  اأوامر  �ضملت   ،2009 �سنة  في 

عن  بالدفاع  مرتبطة  اأن�ضطة  في  �ضاركوا  اأن  بعد  الوطني  التراب  مغادرة  من  منعوا  �ضخ�ضا  يقل عن 101 

، ول�سيما اأع�ساء المنظمة ال�سورية للدفاع عن حقوق الإن�سان. في 4 كانون الثاني/يناير 
18

حقوق الإن�سان

اإلى  ال�سفر  من  �سادق،  جميلة  ال�سيدة  الإن�سان،  حقوق  عن  للدفاع  ال�سورية  المنظمة  اأمينة  ُمنعت   ،2009

م�سر للم�ساركة في دورة تاأهيلية متعّلقة بالمحاكمات المن�سفة، اإذ اأ�سدرت اأجهزة اأمن محافظة حلب اأمرا 

بمنعها من مغادرة التراب الوطني. و�ضّيان الأمر بالن�ضبة اإلى اإبراهيم عي�ضى الذي لم ي�ضتطع ال�ضفر اإلى 

الأردن للم�ساركة في موؤتمر 

عن حقوق الأقليات ب�سبب اأمٍر مماثل �سادر عن الأمن ال�سيا�سي لمحافظة الح�سكة موؤّرخ في 3 كانون الأول/

دي�سمبر 2008. اإلى جانب ذلك، منعت ال�سلطات ال�سورية رئي�ش لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية 

و حقوق الإن�سان ال�سيد دانيال �سعود من ال�سفر اإلى �سوي�سرا للم�ساركة في موؤتمر عن �سبل »درا�سة الأ�سباب 

عقدته  المتحدة«  لالأمم  الخا�سة  الإجراءات  نظام  خالل  من  للعنف  والثقافية  والجتماعية  القت�سادية 

ال�سلطات  تقّدم  لم   .2009 تموز/يوليو  و3  حزيران/يونيو   29 بين  التعذيب  لمناه�سة  العالمية  المنظمة 

اأ�ضباب حظر مغادرة التراب الوطني.

17 /  اأوِقف ال�سيد ر�ستناوي في ني�سان/اأبريل 2005 و في 19 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2006 حكمت عليه محكمة اأمن 

الدولة العليا بال�سجن لمدة اأربع �سنوات لأنه انتقد و�سع حقوق الإن�سان في �سوريا.

18 /  راجع مركز الإعالم ال�سوري. ل تقر ال�سلطات بال�ستخدام المنهجي لهذا الإجراء.
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التدخالت العاجلة التي ن�صرها المر�صد في 2009

تاريخ الن�صرمرجع التدخلاالنتهاك/ المتابعةاالأ�صماء

ال�سيدة جميلة �صادق 

وال�سيدان اإبراهيم 

عي�صى ومحّمد بديع 

دك الباب

انتهاك حرية 

التنقل/ م�سايقة

نداء عاجل

OBS 027/0209/SYR 001 
17 �ضباط/فبراير 2009

م�سايقة ق�سائيةال�سيد خليل معتوق
نداء عاجل

OBS 065/0409/SYR 002 
24 ني�سان/اأبريل 2009

29 ني�سان/اأبريل 2009 بيان �سحفي م�ستركاحتجاز تع�سفيال�سيد كمال اللبواني

ال�سيد وليد البني
احتجاز تع�سفي/ 

م�سايقة ق�سائية

نداء عاجل 

OBS 081/0509/SYR 003
29 اأيار/مايو 2009

تبرئة / احتجاز 

تع�سفي

نداء عاجل

OBS 081.1/0509/SYR 003 
23 حزيران/يونيو 2009

انتهاك حرية التنقلال�سيد دانيال �صعود
نداء عاجل

OBS 097/0709/SYR 004 
3 تموز/يوليو 2009

المنظمة ال�سورية لحقوق 

الإن�سان /ال�سيد عمار 

قرابي

عوائق اأمام حّرية 

الجتماع / م�سايقة 

ق�سائية

24 تموز/يوليو 2009بيان �سحفي م�سترك

ال�سيد مهّند الح�صني
احتجاز تع�سفي/ 

م�سايقة ق�سائية
31 تموز/يوليو 2009بيان �سحفي م�سترك

تاريخ الن�صرمرجع التدخلاالنتهاك/ المتابعةاالأ�صماء

ر�سالة مفتوحة م�ستركة
6 ت�سرين الثاني/نوفمبر 

2009

بيان �سحفي م�سترك
19 ت�سرين الثاني/

نوفمبر 2009

المركز ال�سوري لالإعالم 

وحرية التعبير

عوائق اأمام حرية 

التعبير
15 اأيلول/�سبتمبر 2009بيان �سحفي م�سترك

اختفاء ق�سريال�سيد هيثم المالح
نداء عاجل

OBS 149/1009/SYR 005 

15 ت�سرين الأول/اأكتوبر 

2009

بيان �سحفياختفاء ق�سريال�سيد نزار ر�صتناوي
22 كانون الأول/دي�سمبر 

2009
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تـونـ�ص
مر�سد حماية المدافعين عن حقوق الإن�سان

التقرير ال�صنوي لعام 2010

ال�صياق ال�صيا�صي

في عام 2009، كان خطاب الرئي�ش التون�سي زين العابدين بن علي حول احترام حقوق الإن�سان متناق�سا، 

ع�سية  الرئي�ش  هدد  وبينما  الدولي.  المجتمع  لدى  �سورته  �سيانة  على  النظام  حر�ش  اإلى  ي�سير  ما  وهو 

الإعالن عن نتائج النتخابات الرئا�سية والت�سريعية التي اأجريت يوم 25 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2009 باتخاذ 

اأدلة  تقديم  دون  من  النتخابية،  العملية  نزاهة  ب�ساأن  �سكوكا  اأو  اتهامات  يبث  من  كل  »�سد  »اإجراءات« 

ملمو�سة«، ذكر في خطابه الفتتاحي للحملة النتخابية، الذي األقاه يوم 11 ت�سرين الأول/اأكتوبر في راد�ش، 

جنوب تون�ش، بالتزامه، منذ توليه مقاليد الحكم في عام 1987، بالعمل على »حماية ]حقوق الإن�سانب 

نظام  »تعزيز  بـ  اأي�سا  التزم  وقد  في حقلها«.  ين�سط  الذي  المدني  المجتمع  ودعم  ]...ب  ثقافتها  ون�سر 

، ا�ستد 
1
حماية حقوق الإن�سان«. ومع ذلك، و�سواء اأثناء الحملة النتخابية اأو منذ اإعادة انتخاب ال�سيد بن علي

قمع الن�سطاء ال�سيا�سيين والمدافعين عن حقوق الإن�سان. اإذ طوال عام 2009، مار�ست ال�سلطات التون�سية 

مختلف اأ�ضكال الم�ضايقات �ضد كل المعار�ضين، ول �ضيما المدافعين عن حقوق الإن�ضان: عقبات اأمام حرية 

التنقل، منع و�سائل الت�سال  وت�سديد المراقبة من قبل ال�سرطة، واحتجاز تع�سفي واأعمال عنف، كل ذلك 

عاد لي�سبح مرة اأخرى الواقع اليومي لمنظمات المجتمع المدني الم�ستقلة. 

بينما ت�سم تون�ش اأكثر من 250 �سحيفة وثالث اإذاعات وقناتي تلفزيون اثنتين ظلت الأغلبية ال�ساحقة من 

و�سائل الإعالم خا�سعة ل�سلطة الإدارة في 2009. فمن جهة اأولى، عندما ترف�ش الإدارة تقديم و�سل ت�سليم 

لإن�ساء و�سيلة اإعالمية فاإنها تخ�سعه لنظام الرخ�سة الم�سبقة. ومن جهة اأخرى، فاإن جرائد المعار�سة مثل 

مواطنون والموقف التي ما زالت تعاني من �سح مالي خانق، حيث ل يمكنها ال�ستفادة من الموارد المالية 

العامة الممنوحة لل�سحف، محرومة من الإعالنات العامة والمعلنون الخوا�ش ل يتعاملون معهم خوفا من 

التعر�ش لأعمال انتقامية. واأخيرا، فاإن توزيع هذه الجرائد يعاني من العراقيل ب�سبب �سل�سلة من التدابير 

التي تقو�سه.

من جهة اأخرى، فاإن رد ال�سلطات التون�سية على طلب لجنة حقوق الإن�سان التابعة لالأمم المتحدة للح�سول 

على معلومات اإ�سافية عند النظر في التقرير المقدم من تون�ش يعك�ش بو�سوح احتقارها لاللتزامات الدولية 

الخا�سة بحقوق الإن�سان. اإذ اإن المعلومات التي قدمتها تون�ش – ول �سيما تلك المتعلقة بالتعذيب وحماية 

ورف�ش  الإن�سان  الدفاع عن حقوق  ت�سجيل جمعيات  ودرا�سة طلبات  الإن�سان  المدافعين عن حقوق  اأن�سطة 

1 /  اأعيد انتخاب الرئي�ش بن�سبة 89،62 % من الأ�سوات في النتخابات الرئا�سية. وفاز التجمع الد�ستوري الديمقراطي، 

الحزب الحاكم، بالنتخابات الت�سريعية بنتيجة 84،59 % من الأ�سوات، محتفظا بذلك لأغلبية المقاعد في البرلمان.

 .
2
ت�سجيلها – كانت غير كافية ح�سب اللجنة

في  الأ�سا�سية  والحريات  الحقوق  حماية  مجال  في  كبيرا  ق�سورا  ت�سهد  تون�ش  ظلت  �سبق،  ما  اإلى  اإ�سافة 

القمع  الم�سوؤولون عن  يتعر�ش  ولم  ؛  الوطني  التراب  فوق  العقاب  يفلتون من  الدولة  اأعوان  اإذ ظل   .2009

. وعالوة على ذلك، ا�ستمرت 
3
العنيف للمظاهرات التي �سهدتها منطقة قف�سة خالل �سيف 2008 لأي عقاب

بم�ساألة  المعني  الخا�ش  المتحدة  الأمم  مقرر  قدمها  التي  الزيارة  طلبات  تجاهل  في  التون�سية  ال�سلطات 

اأنها التزمت بذلك عندما انتخبت تون�ش كع�سو في مجل�ش حقوق  التعذيب في 2005 و2006 و2007 رغم 

الإن�سان التابع لالأمم المتحدة في 2006. اإ�سافة اإلى ذلك، رغم تقديم طلب اآخر في 2008 لم تتلق مقررة 

الأمم المتحدة الخا�سة المعنية بحقوق الإن�سان اأي دعوة من تون�ش.

ا�صتمرار قمع حركات االحتجاج االجتماعي

�سهد عام 2009 �سل�سلة من المحاكمات غير العادلة بحق مدافعين عن حقوق الإن�سان �ساركوا في حركات 

القا�سي  اأيدت محكمة ال�ستئناف في قف�سة الحكم   ،2009 الحتجاج الجتماعي. يوم 3 �ضباط/ فبراير 

في  الجتماعية  الحتجاجية  الحركة  قيادتهم  خلفية  على  الإجرامي«  »التاآمر  بـ  اتهموا  �سخ�سا   38 باإدانة 

التعذيب  بادعات  المتعلقة  الم�سائل  اإلى  التطرق  يتم  لم   .
4
قف�سة-الرديف في  الواقع  المنجمي  الحو�ش 

رف�ش  ذلك،  على  وعالوة  التحقيق.  مرحلة  اأثناء  المتهمين  اإلى  ال�ستماع  وعدم  الإجراءات  في  والق�سور 

رئي�ش المحكمة قراءة لئحة التهام في بداية المحاكمة ولم يمنح المتهمون �سوى وقت ق�سير للكالم. في 

22 اآب/اأغ�سط�ش 2009 رف�ست محكمة ال�ستئناف في تون�ش طلب ال�ستئناف الذي قدمه محامو المتهمين. 

لكن في 4 و5 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2009 ا�ستفاد المتهمون الذين كانوا قيد الحتجاز من اإطالق �سراح 

م�ضروط بمنا�ضبة الذكرى 22 لو�سول الرئي�ش بن علي اإلى ال�سلطة. غير اأنهم مهددون بالعودة مرة اأخرى اإلى 

2 /  راجع ر�سالة المقرر الخا�ش المكلف بمتابعة المالحظات الختامية للجنة حقوق الإن�سان، 30 تموز/يوليو 2009.

3 /  في 2008 ظهرت في الحو�ش المنجمي الواقع بمنطقة قف�سة حركة احتجاجية اجتماعية وا�سعة النطاق منددة 

بالف�ساد والبطالة والفقر. وقد حظيت هذه الحركة التي دامت عدة اأ�سهر بدعم وا�سع من الراأي العام ومن منظمات 

الرديف  في  متظاهرين  ثالثة  مقتل  ق�سية  في  للنظر  تحقيق  اأي  يفتح  لم   ،2009 اأواخر  في  ودولية.  ووطنية  محلية 

الطلبات  باإجراء معاينة طبية رغم  الق�ساة  ياأمر  لم  المعتقلون.  بها  التي جاء  بالتعذيب  المتعلقة  ول في الدعاءات 

المجل�ش  راجع  المتهمون.  لها  تعر�ش  �سوء معاملة  �سجل ممار�سات  التحقيق  اأن مح�سر  ورغم  الدفاع  المتكررة من 

الوطني للحريات في تون�ش والرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان، تقرير متابعة المالحظات الختامية للجنة 

حقوق الإن�سان، اآذار/مار�ش 2009.

4 /  بعد توقيفهم ما بين �سهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2008 اأدينوا في 11 دي�سمبر 2008 بتهمة »النخراط في 

ع�سابة والم�ساركة في وفاق بق�سد تح�سير وارتكاب اعتداء على الأ�سخا�ش والأمالك« و»توزيع ]...ب ن�سرات من 

�ساأنها تعكير �سفو النظام العام«. بعد ا�ستئناف الحكم خف�ست مدة العقوبات بالن�سبة لخم�سة من المتهمين لت�سل اإلى 

ما بين �ست وثماني �سنوات �سجنا نافذة بعد اأن حكمت عليهم المحكمة البتدائية بع�سر �سنوات �سجنا. بينما خف�ست 

كما خف�ست محكمة  نافذة.  �سجنا  �سنوات  واأربع  بين ثالث  ما  اإلى  �سنوات  �ست  اآخرين من  متهمين  ت�سعة  عقوبات 

اأحكاما  اأيدت  اأو  باأربع �سنوات �سجنا واأ�سدرت المحكمة  اأن حكم عليهم  اأربعة متهمين ب�سنة بعد  ال�ستئناف عقوبة 

بال�سجن غير النافذ بحق متهمين اآخرين. لكن المحكمة حكمت بال�سجن لمدة �سنتين غير نافذة بحق خم�سة متهمين 

كانوا ا�ستفادوا من براءة في المحاكمة البتدائية.
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ال�سجن لإكمال عقوبتهم اإذا ما اأدينوا في الخم�ش �سنوات المقبلة بارتكاب جنحة اأو جريمة ت�ستحق ال�سجن. 

لكن المالحقات ما زالت قائمة في حق ال�سيد الفاهم بوكدو�ش، مرا�سل القناة الف�سائية الحوار والجريدة 

 وال�سيد محي الدين �سربيب، ع�سو موؤ�س�ش في اللجنة من اأجل احترام الحريات وحقوق 
5
الإلكترونية البديل

اأدين  والمقيم في فرن�سا، وقد  ال�سفتين  اأجل مواطنة بين  التون�سي من  تون�ش ورئي�ش التحاد  الإن�سان في 

كالهما غيابيا.

من جهة اأخرى، طالت موجة قمع في 2009 الطلبة التون�سيين المنخرطين في النقابات، ل �سيما المنا�سلين 

في التحاد العام لطلبة تون�ش. في 14 كانون الأول/دي�سمبر 2009 كان من المقرر محاكمة ع�سرين طالبا 

اأمام محكمة منوبة كانوا اعتقلوا في 1 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2009 لم�ساركتهم في اعت�سام �سلمي دام 28 

يوما في الإقامة الجامعية »الب�ساتين« ت�سامنا مع طالبات في جامعة منوبة كن يطالبن بحقهم في الح�سول 

على ال�سكن الجامعي. في الوقت الذي كان من المقرر اأن تنظر فيه المحكمة في الق�سية انهالت قوات الأمن 

الأول/دي�سمبر 2009، حكم على 17 من هوؤلء  كانون  المتهمين ومحاميهم. في  بالهراوات على عدد من 

الطلبة بال�سجن لمدة ت�سل اإلى 37 �سهرا �سجنا وغرامة قدرها 9،6 دينار )اأي حوالي 5 يورو( بتهمة »عرقلة 

. اأما الأربعة الآخرون فقد ا�ستفادوا من براءة. عالوة 
6
حرية العمل«،«�ضرقة«،«اإتالف اأمالك الغير« و«�ضخب«

العام  الأمين  ال�ضيد ناجح �ضغروني،  ال�ضرطة  اأوقفت قوات  الأول/دي�سمبر 2009  على ذلك، وفي 4 كانون 

لمكتب التحاد العام لطلبة تون�ش في جامعة العلوم القت�سادية والقانونية ب�سفاق�ش اأياما بعد توقيعه على 

عري�سة دولية للت�سامن مع منا�سلي التحاد العام لطلبة تون�ش الذين تعر�سوا للقمع. في 14 كانون الأول/

 بال�سجن لمدة �سهرين. ولقد ا�ستاأنف كل من الأع�ساء ال�سبعة 
7
دي�سمبر 2009 حكمت عليه محكمة �سفاق�ش

ع�ضرة في التحاد الطالبي وال�ضيد �ضغروني هذا الحكم. اأواخر 2009، كانوا معتقلين في �سجن مرناقية، 

في �ساحية تون�ش، حيث �سرعوا في اإ�سراب عن الطعام في 24 كانون الأول/دي�سمبر 2009 احتجاجا على 

 .
8
الطابع غير العادل للمحاكمة

5 /  في دي�سمبر 2008، حكم على ال�سيد الفاهم بوكدو�ش غيابيا بعقوبة بال�سجن لمدة �ست �سنوات بعد اأن ن�سر �سل�سلة 

من المقالت والتحقيقات ي�سف فيها تعبئة �سكان هذه المنطقة. اأيدت محكمة ال�ستئناف هذا الحكم في 3 �ضباط/

فبراير 2009. في �سياق قمع الحركة الحتجاجية وتبعاته دخل ال�سيد بوكدو�ش في العمل ال�سري. بعد اإطالق �سراح 

المعتقلين في ق�سية حركة قف�سة-الرديف الحتجاجية، ذهب ال�سيد بوكدو�ش اإلى ال�سلطات الأمنية لالعترا�ش على 

الحكم ال�سادر في حقه رغم اأن ال�سلطات لم تعلن عن اأي اإجراء مت�سامح في �سالحه. في 13 يناير 2010، حكمت 

باأربع �سنوات �سجنا بتهمة »الم�ساركة في وفاق بق�سد تح�سير  ال�سيد بوكدو�ش  المحكمة البتدائية في قف�سة على 

وارتكاب اعتداء على الأ�سخا�ش والأمالك«. لم يرفق الحكم باأمر بالحتجاز، في انتظار ال�ستئناف المقرر  في 23 

للعاطلين  المحلية  اللجنة  بن عبد اهلل، وهو منا�ضل في  ال�ضيد ح�ضن  فاإن  2010. وعلى غرار ذلك،  �ضباط/فبراير 

عليه  حكم  والذي   ،2008 حزيران/يونيو  منذ  فرار  حالة  وفي  قف�سة-الرديف  في  الحتجاجية  والحركة  العمل  عن 

اأي�سا غيابيا بع�سر �سنوات �سجنا على اأ�سا�ش التهم ذاتها في 4 �ضباط/فبراير 2009، كان من المقرر اأن يحال على 

محكمة ال�ستئناف في 23 �ضباط/فبراير وعلى المحكمة البتدائية في 42 �ضباط/فبراير 2010 من اأجل تنفيذ الحكم 

ال�سادر في حقه. 

احترام  اأجل  من  واللجنة   2009 �ضباط/فبراير   24 الإن�سان،  حقوق  عن  للدفاع  التون�سية  الرابطة  بيان  راجع    / 6

الحريات وحقوق الإن�سان في تون�ش.

7 /  راجع بيان التحاد العام لطلبة تون�ش ت�سامن، 14 دي�سمبر 2009.

8 /  راجع بيان التحاد العام لطلبة تون�ش ت�سامن، 1 يناير 2010. توقف الإ�سراب في نهاية عام 2009.

تقييد حرية تنقل المدافعين عن حقوق االإن�صان

في 2009، تعر�ش مرة اأخرى المدافعون عن حقوق الإن�سان �سواء التون�سيون والأجانب لتقييد كبير في حرية 

التنقل. فقد اأوقف ال�ضيد عبد الحميد اأمين، الأمين العام للجمعية المغربية لحقوق الإن�ضان، في 23 كانون 

اإلى مطار تون�ش قادما من الدار  الثني/يناير 2009 من قبل عدة عنا�سر من �سرطة الحدود عند و�سوله 

البي�ضاء )المغرب(. واأخبرته ال�ضرطة دون اإعطاء اأي تبرير اأنه غير مرغوب فيه في تون�س واأرغم على العودة 

اإلى الدار البي�ضاء. وكان ال�ضيد اأمين قد ذهب اإلى تون�س لتقديم عر�س عن التن�ضيقية المغاربية لمنظمات 

حقوق الإن�سان لل�سلطات والراأي العام التون�سي. وجه ال�سيد اأمين ر�سالة مفتوحة لرئي�ش الجمهورية التون�سية 

لالحتجاج على الطرد غير ال�سرعي الذي تعر�ش له والمطالبة بفتح تحقيق، لكن واإلى غاية 2009 لم يتلق 

اأما ال�سيدة را�سية ن�سراوي، وهي محامية ورئي�سة الجمعية التون�سية لمقاومة التعذيب وع�سو  اأية اإجابة. 

�سابق في مجل�ش المندوبين للمنظمة العالمية لمناه�سة التعذيب، فقد اأعلمت في 20 ت�سرين الأول/اأكتوبر 

ب�ضبب  الوطني  التراب  مغادرة  من  طائلة حظر  تحت  اأنها  تون�س  مطار  في  الحدود  �ضرطة  قبل  من   2009

اأن ت�سافر  المقرر  �سكوى جنائية رفعت �سدها و�سد زوجها في 2008 من قبل �سخ�ش مجهول. وكان من 

ال�سيدة ن�سراوي اإلى فرن�سا للم�ساركة في موؤتمر عن »الو�سع في الرديف والحو�ش المنجمي في قف�سة« في 

21 ت�سرين الأول/اأكتوبر ينظم بمنا�سبة الجل�سة العلنية للبرلمان الأوربي في �سترا�سبورغ. واإلى غاية اأواخر 

2009 ورغم محاولتها معرفة من الذي قدم ال�سكوى �سدها و�سد زوجها وما هو مو�سوع ال�سكوى لم تتو�سل 

اإلى ذلك. في اأواخر 2009، ظل ال�سيد علي بن �سالم، نائب رئي�ش فرع بنزرت للرابطة التون�سية للدفاع عن 

اأو منزله في بع�س الأحيان كلما حاول  حقوق الإن�ضان ممنوعا من مغادرة التراب الوطني بل حتى بنزرت 

التنقل، وذلك منذ عام 2006.

اإذاعة كلمة والعاملين معها م�صايقات على 

منذ اأن بداأت اإذاعة كلمة، اإذاعة و�سحيفة اإلكترونية اأن�ساأتها ال�سحافية والناطقة الر�سمية با�سم المجل�ش 

الوطني للحريات في تون�ش، ال�سيدة �سهام بن �سدرين، البث عبر الأقمار ال�سناعية، تعر�ش �سحافيوها 

اإلى عدة م�سايقات واأعمال تخويف. ففي 30 كانون الثاني/يناير 2009 وبعد ثالثة اأيام من ح�سار مكتب 

كلمة وكل الحي الذي يوجد فيه من قبل عدد كبير من رجال ال�سرطة، اقتحمت ال�سرطة مكتب اإذاعة كلمة 

و�سادرت كل اأجهزة الت�سال فيه )الحوا�سيب والهواتف وعتاد الفيديو اإلخ( واأغلقت المكان وختمت عليه 

بال�سمع بح�سور ممثل عن النائب العام. وتم فتح تحقيق ب�ساأن اإطالق بث اإذاعي دون ترخي�ش م�سبق وبث 

عبر القمر ال�سناعي من اإيطاليا في حين ل ي�سمح اإل بالبث الهوائي ول يوجد اأي قانون في تون�ش ي�سبط 

البث عبر الإنترنت. تعر�ش بعد ذلك �سحافيو الإذاعة اإلى مختلف اأعمال التخويف من قبل ال�سلطات. على 

�سبيل المثال، وفي 29 كانون الثاني/يناير قام �سابط �سرطة باإ�سهار �سكين مهددا ال�سيد عمر الم�ستيري، 

1 �ضباط/فبراير، منع ال�ضيد  اإذاعة الكلمة، بينما كان يغادر المبنى. عالوة على ذلك، وفي  مدير تحرير 

الم�ستيري من الركوب في الطائرة في مطار تون�ش. وتمت م�سادرة اأمتعته، وب�سبب رف�سه الخ�سوع للتفتي�ش 

لم يتمكن من ا�ضترجاع اأمتعته اإل بعد مغادرة الطائرة. في اأواخر 2009، بقي مكتب اإذاعة كلمة مغلقا ولم 

تعط اأي معلومات عن مدى تقدم الدعوى الق�سائية في حق اإذاعة كلمة.
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وجود اإرادة ل�صل منظمات المجتمع المدني

المدني. ففي 11  للمجتمع  الم�ستقلة  المنظمات  ن�ساطات  الت�سييق على  ال�سلطات في  ا�ستمرت  في 2009، 

اأيدت محكمة ال�ستئناف الحكم ال�سادر عن كل من  المحكمة البتدائية ومحكمة  حزيران/يونيو 2009، 

النق�ش في 2001 والذي يق�ضي باإلغاء الموؤتمر الخام�س للرابطة التون�ضية للدفاع عن حقوق الإن�ضان المنعقد 

�سكوى  تقديم  بعد  اأطلقت  قد  الدعوى  وكانت  المنبثقة عنه.  والقرارات  الهيئات  ومبطلة  اأكتوبر 2000  في 

بغر�س  الخام�س  الموؤتمر  اأثناء  اأنف�ضهم  ر�ضحوا  كانوا  الحاكم  الحزب  من  مقربين  منا�ضلين  اأربعة  من 

الح�سول على مقاعد في الهيئات القيادية للرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان. وبعد عدم انتخابهم 

اأيلول/�سبتمبر 2009، منحت المحكمة البتدائية  اعتر�سوا على �سرعية الموؤتمر. ومن جهة اأخرى وفي 8 

عين  الذي  للنقابة  الجديد  التنفيذي  للمكتب  التون�سيين  لل�سحافيين  الوطنية  النقابة  مكاتب  تون�ش  في 

اأع�ساوؤه المقربين من ال�سلطة بعد عقد موؤتمر طارئ غير �سرعي. حا�سرت ال�سرطة مقر النقابة الوطنية 

ال�ضيد ناجي بغوري وهو رئي�س المكتب  اإ�ضدار الحكم. وتعر�س  اأن يتم  التون�ضيين وذلك قبل  لل�ضحافيين 

التنفيذي ال�سرعي لعتداء ج�سدي و�سفوي من ال�سرطة. هذه الإجراءات جاءت بعد ن�سر التقرير ال�سنوي 

جهة  ومن  تون�ش.  في  ال�سحافة  حرية  عن   2008 مايو  في  التون�سيين  لل�سحافيين  الوطنية  للنقابة  الأول 

اأخرى، ظلت الكثير من الجمعيات الم�ستقلة للدفاع عن حقوق الإن�سان غير �سرعية في 2009. 

م�صايقات ق�صائية ومحاكمات غير عادلة وعنف �صد ال�صحافيين في �صياق االنتخابات

تعر�س بع�س ال�ضحافيين للعنف ولم�ضايقات ق�ضائية ولأحكام بال�ضجن النافذ ب�ضبب ا�ضتغالهم في 2009  

بف�سح انتهاكات حقوق الإن�سان والممار�سات والأعمال المخالفة للمعايير الدولية والتي تزايدت في ال�سياق 

النتخابي. في 26 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2009 حكمت الغرفة الجنائية في محكمة تون�س على ال�ضيد توفيق 

بن بريك، �سحافي وموؤ�س�ش بال�ستراك للمجل�ش الوطني للحريات في تون�ش، بال�سجن لمدة �ستة اأ�سهر نافذة 

جاء  و«التجديف«.  الغير«  اأمالك  و«اإتالف  و«العتداء«  و«القذف«  الحميدة«  الأخالق  على  »العتداء  بتهمة 

هذا التهام بعد �سكوى قدمتها امراأة اأكدت اأنها تعر�ست لالعتداء بعد ا�سطدام �سيارتها ب�سيارة ال�سيد بن 

بريك في حين اأن العك�ش هو الذي حدث. اأوقف ال�سيد بن بريك في 2 ت�سرين الأول/اأكتوبر. وقد ا�ستاأنف 

. في اأواخر 2009، كان معتقال في �سجن �سليانة، على بعد 200 كلم من تون�ش. اإ�سافة اإلى 
9
محاموه الحكم

ذلك، وفي 1 كانون الأول/دي�سمبر 2009، اأدانت الغرفة الجنائية في محكمة قرمبالية ال�ضيد زهير مخلوف، 

�سحافي تون�سي م�ستقل واأمين عام جمعية الدفاع عن الحريات »حرية واإن�ساف« الم�سجون منذ 21 ت�سرين 

الأول/اأكتوبر 2009 في �ضجن المرناقية قرب تون�س بتهمة »الإ�ضاءة للغير عبر �ضبكة الت�ضالت العامة«. 

حكم عليه بثالثة اأ�سهر �سجنا نافذا وغرامة قدرها 200 دينار )حوالي 104 يورو( ودفع 6000 دينار )حوالي 

. جاء هذا التهام بعد اأن اأخرج ال�سيد 
10

3114 يورو( كتعوي�سات للم�ستكي. وقد ا�ستاأنف محاموه هذا الحكم

مخلوف وبث على الفي�سبوك تحقيقا يف�سح فيه التلوث واإتالف البيئة في مدينة نابل ب�سبب بع�ش الأن�سطة 

9 /  في 30 يناير 2010، اأيدت محكمة ال�ستئناف في تون�ش العقوبة التي اأ�سدرتها المحكمة االبتدائية.

االبتدائية  المحكمة  اأ�سدرتها  التي  العقوبة  نابل  2010، مددت محكمة ال�ستئناف في  10 /  في 3 �ضباط/فبراير 

بشهر.

الثاني/نوفمبر  ت�سرين  و24   19 في  مخلوف،  ال�سيد  ومحاكمة  بريك  بن  ال�سيد  محاكمة  اأثناء  ال�سناعية. 

المحامون عدة مرات من  للحق في محاكمة عادلة. فقد منع  انتهاكات  التوالي، لوحظت عدة  2009 على 

زيارة موكليهما في ال�سجن ما اأثر �سلبا على تح�سير دفاعهما. ولم يتم احترام مبداأ الإ�سهار بالتداولت، 

اإذ منع كل اأع�ساء المجتمع المدني من الدخول اإلى ق�سر العدالة. وبالإ�سافة اإلى ما �سبق، لم يتمكن كل 

محامي المتهمين من المرافعة وكانوا يقاطعون با�ستمرار اأثناء الجل�سات. ومن جهة اأخرى، وفي 28 ت�سرين 

واإن�ساف«  بال�ستراك لجمعية »حرية  �سليم بوخدير، �سحافي وموؤ�س�ش  ال�سيد  الأول/اأكتوبر 2009 تعر�ش 

لالختطاف اأمام منزله من قبل اأ�سخا�ش مجهولي الهوية كانوا يرتدون زيا مدنيا وع�سبوا عينيه واأرغموه 

على الركوب في �سيارة ثم اقتادوه اإلى ربوة البلفيدير في اأعالي تون�ش العا�سمة حيث انهالوا عليه بال�سرب. 

وقد ترك ال�سيد بوخدير في عين المكان بعد اأن جرد من ثيابه ومحفظته وهاتفه النقال، وكان يعاني من 

ك�سر في الأنف والعديد من الإ�سابات ال�سطحية واأخيرا اعتقل ال�سيد محمد ال�سوداني الع�سو في التحاد 

العام لطلبة تون�ش في 22 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2009 بعد مقابلة �سحافية اأجراها مع �سحافيين فرن�سيين 

الحميدة«  الأخالق  على  »العتداء  بتهمة  اأدين  ثم  النتخابات،  �سياق  في  الإن�سان  حقوق  حالة  حول  دارت 

و«ال�سكر العلني« و«التجديف« وحكم عليه في 24 ت�سرين الأول/اأكتوبر بال�سجن لمدة اأربعة اأ�سهر نافذة في 

محاكمة تتعار�ش مع جميع مبادئ المحاكمة العادلة. بعد اأن و�سع في �سجن المرناقية في �ساحية تون�ش 

اأفرج عنه في نهاية المطاف في 31 كانون الأول/دي�سمبر 2009 بعد اأن ق�سى مدة عقوبته. 

بالفعل،  والت�سريعية.  الرئا�سية  النتخابات  اإطار  في  انتقامية  لأعمال  الأجانب  ال�سحافيون  كذلك  تعر�ش 

فقد تم طرد ال�ضيدة فلوران�س بوجيه الم�ضوؤولة عن منطقة المغرب العربي في الق�ضم الدولي لجريدة لوماند 

التراب  تون�ش منعت من دخول  اإلى مطار  بعد و�سولها  اأكتوبر 2009.  تون�ش في 21  واأبعدت من  الفرن�سية 

التون�سي من قبل ال�سلطات التون�سية التي ذكرت في بيان لها »مواقف منحازة وعدائية ب�سكل منهجي« تجاه 

تون�ش دون اإعطاء مزيد من التفا�سيل. وبمنا�سبة مهمة �سابقة في بداية �سهر ت�سرين الأول/اأكتوبر اأجرت 

ال�سيدة بوجيه مقابلة مع وزير العدالة وحقوق الإن�سان ال�سيد ب�سير تكاري و�سردت يوميات اأحد المعار�سين، 

ال�سيد حمة الهمامي، وزوجته المحامية را�سية ن�سراوي. 

ا�صتمرار حمالت ت�صويه ال�صمعة بهدف نزع الم�صداقية عن المدافعين عن حقوق االإن�صان

اأ�سبوع مقالت كثيرة فيها ت�سهير وقذف في  لل�سلطة تن�سر كل  الموالية  اأواخر 2009، كانت ال�سحافة  في 

 2009 الأول/دي�سمبر  كانون   12 في  ال�سادر  عددها  في  الإن�سان.  حقوق  عن  المدافعين  من  العديد  حق 

اأطلقت اأ�سبوعية كل النا�ش حملة ت�سهير �سد ال�سيد كمال الجندوبي رئي�ش الجنـة من اأجل احترام الحريات 

وحقوق الإن�سان في تون�ش والع�سو في المجل�ش التنفيذي للمنظمة العالمية لمناه�سة التعذيب ورئي�ش ال�سبكة 

الأوروبية-المتو�سطية لحقوق الإن�سان وال�سيدة �سهام بن �سدرين وال�سيدة �سناء بن عا�سور، رئي�سة الجمعية 

التون�سية للن�ساء الديمقراطيات، وال�سيد مختار الطريفي، رئي�ش الرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان، 

وال�سيد خمي�ش �سماري، الع�سو في المجل�ش الإداري للموؤ�س�سة الأورو-متو�سطية لدعم المدافعين عن حقوق 

الإن�سان ونائب رئي�ش الفدرالية الدولية لحقوق الإن�سان �سابقا، بعد اأن اتهموا بالعمالة لأجهزة المخابرات 

بك�سفهم  العربية  والدول  الفل�سطينية  المقاومة  �سد  والتاآمر  الأوروبية  ال�ستخبارية  والوكالت  الإ�سرائيلية 

لأ�سرار عنها ل�سحافيين. تعر�ست بعدها ال�سحيفة اإلى ال�سيد مي�سال توبيانا، الرئي�ش ال�سرفي للفدرالية 
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الدولية لحقوق الإن�سان، الذي و�سف بـ »المحامي اليهودي الذي جند تون�سيين«. واأو�سحت ال�سحيفة كذلك 

اأن تلك المعلومات التي تم الك�ضف عنها من �ضاأنها اأن تت�ضبب في ردود فعل عنيفة في بيروت وفي الأو�ضاط 

اأعمال العنف التي قد تنجم عن تلك الت�سريحات. قدم  الفل�سطينية، مبررة في �سكل دعوة �سبه �سريحة 

العديد من هوؤلء المدافعين عن حقوق الإن�سان �سكوى ولكن وحتى اأواخر 2009 لم يتم اأخذها في العتبار. 

تزايد االعتداءات ال�صفوية والج�صدية �صد المدافعين عن حقوق االإن�صان من قبل اأعوان الدولة

20 ت�سرين  2009. ففي  اأعمال العنف �سد المدافعين عن حقوق الإن�سان في  اأخرى، تزايدت  ومن جهة 

الأول/اأكتوبر اعتدت ال�سرطة بعنف على ال�سيدة �سهام بن �سدرين بينما كانت في طريقها للم�ساركة في 

دورة تدريبية كان �سينظمها في تون�ش تحالف من خم�ش منظمات غير حكومية في مقر الجمعية التون�سية 

وتجميد  لن�ساطاتها  تع�سفي  )منع  م�ستمرة  م�سايقات  اإلى  بدورها  تعر�ست  التي  الديمقراطيات  للن�ساء 

اإلخ(، كان مو�ضوع الدورة التدريبية تقييم تغطية و�ضائل الإعالم  الم�ضاعدات المالية القادمة من الخارج 

اأر�سا بعنف من قبل العديد من  ال�سيدة بن �سدرين من �سيارتها وطرحت  اإخراج  للم�سار النتخابي. تم 

اأخرى،  اإلهام مرزوقي. ومن جهة  انهالوا عليها �سربا، كما تم طردها بعنف من معهد  الأمن ثم  رجال 

فاإن المحامية را�سية ن�سراوي والمحامي عبد الروؤوف العيادي، الأمين العام ال�سابق للمجل�ش الوطني 

للحريات في تون�ش والع�سو في اللجنة التنفيذية لجمعية حرية واإن�ساف، والمحامي �سمير ديلو، ع�سو في 

الجمعية الدولية لم�ساندة الم�ساجين ال�سيا�سيين، ا�ستقبلوا في 23 حزيران/يونيو 2009 في مطار تون�ش 

من قبل رجال �سرطة في زي مدني وطلبوا منهم الخ�سوع لتفتي�ش ج�سدي. واأمام رف�ش المحاميين الخ�سوع 

للتفتي�ش قائلين اأن هذا الإجراء غير قانوني، اقتادتهما ال�سرطة اإلى غرف منعزلة في المطار حيث فت�ست 

محتوى اأمتعتهما. ثم قامت ال�سرطة بتمزيق ثياب ال�سيد العيادي عمدا ولطخت محتوى حقائب ال�سيد ديلو 

بمادة ت�ستعمل للتنظيف. تعر�ش كل من المحامي العيادي والمحامية ن�سراوي لل�سب اأمام المالأ في داخل 

منطقة التفتي�ش وعند مخرجها وتلقى المحامي العيادي �سربة عنيفة على الركبة. وفي اليوم ذاته تعر�ش 

المحامي عبد الوهاب معطر، الع�سو في الجمعية الدولية لم�ساندة الم�ساجين ال�سيا�سيين، لعتداء مماثل 

عند و�سوله اإلى مطار �سفاق�ش حيث احتجز لمدة �ساعتين واعتدي عليه بعنف. هذه الأعمال كانت نتيجة 

لنعقاد موؤتمر تاأ�سي�سي للمنظمة الدولية لعودة المنفيين ال�سيا�سيين في 20 و21 حزيران/يونيو في جنيف 

2009 وبينما كانت المحامية  اأيار/مايو   19 اإلى ذلك، وفي  ب�سوي�سرا الذي حظره المحامون. بالإ�سافة 

را�سية ن�سراوي عائدة من فرن�سا حيث قامت بمداخلة ب�ساأن الحريات في تون�ش ل �سيما اأحداث الحو�ش 

المنجمي ا�ستجابة لدعوة من قائمة »Europe-Ecologie«، وعند و�سولها اإلى مطار تون�ش اأوقفتها 

اأعوان  اأمن في زي مدني. وبعد تفتي�ش حقيبتها ومحفظتها دفعها  واأعوان  مجموعة مكونة من م�سوؤولين 

الأمن بقوة باتجاه مكتب �ضغير منعزل حيث طلبت منها موظفة من الجمارك الخ�ضوع لتفتي�س ج�ضدي، 

لكن ال�سيدة ن�سراوي رف�ست ذلك. عقب ذلك تعر�ش لها بع�ش اأعوان الأمن بال�سب ثم تبعوها اإلى خارج 

المطار. وعلى غرار ذلك، وفي 28 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2009، بعد اأن رجعت ال�سيدة نزيهة رجيبة، نائبة 

رئي�ش مر�سد حرية ال�سحافة والن�سر والإبداع في تون�ش، من الوليات المتحدة حيث تلقت جائزة حماية 

 .
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ال�سحافيين تعر�ست لتفتي�ش مذل في مطار تون�ش قرطاج

11 /  راجع اللجنة الوطنية لمقاومة التعذيب.

مراقبة متزايدة من ال�صرطة للمدافعين عن حقوق االإن�صان

و�سائل  تعطيل  جانب  اإلى  الإن�سان  حقوق  عن  المدافعين  على  الم�سددة  المراقبة   2009 عام  في  تزايدت 

ال�سيد  منزل  تطويق  تم  فقد  ال�سرطة.  قبل  من  منازلهم  وتطويق  والبريد(  والإنترنت  )الهاتف  ات�سالهم 

خمي�ش �سماري عدة مرات من قبل رجال �سرطة في زي مدني مانعين الزوار من الدخول. على �سبيل المثال 

منعت ال�سرطة في 24 حزيران/يونيو الدخول اإلى منزل ال�سيد �سماري ال�سيد عيا�سي الهمامي، الأمين العام 

لفرع تون�ش للرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان، وال�سيد لطفي حجي، �سحافي ونائب رئي�ش فرع 

ال�سابي،  ال�سيد نجيب  تموز/يوليو 2009 منع   7 وفي  الإن�سان.  للدفاع عن حقوق  التون�سية  للرابطة  بنزرت 

محام واأمين عام الحزب الديمقراطي التقدمي، وزجته من دخول منزل ال�سيد �سماري. في اأواخر 2009، 

ظل الدخول اإلى منزل ال�سيد بن علي �سالم ومكاتب فرع بنزرت للرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان 

منازل  اأمام  ال�سرطة  مراقبة  تزايدت  المنوال،  نف�ش  وعلى  المكان.  على  اأجنبي  �سخ�ش  كل  على  ممنوعا 

ومكاتب المحامين عبد الروؤوف العيادي وعيا�ضي الهمامي ومحمد عبو ورا�ضية ن�ضراوي. ومور�ضت �ضغوط 

اأن يحرم هوؤلء المحامين من  اأي�سا على موكليهم لكي يتوقفوا عن ال�ستعانة بخدماتهم، وهذا من �ساأنه 

ممار�سة مهنتهم واأن يقطع عنهم و�سيلة رزقهم. ففي 21 اأيار/مايو 2009 منع بع�ش رجال ال�سرطة المحامية 

اأن هذا الأخير  اإلى موكلها ال�سيد عمار عمرو�سية عند مدخل مدينة قاف�سة. وورد  ن�سراوي من التحدث 

اأن يركب في �سيارة المحامية ن�سراوي لكن ال�سرطة منعته من ذلك. وكان ال�سيد عمرو�سية تقدم  حاول 

اأنهم  ال�سرطة زعم  ال�سيدة ن�سراوي ليطلب منها تمثيله في دعوى ق�سائية مرفوعة �سد عنا�سر من  اإلى 

اعتدوا عليه في 15 و16 اأيار/مايو 2009. واأخيرا، ومنذ ت�سرين الأول/اأكتوبر 2009 واإلى غاية تاريخ ن�سر 

هذا التقرير كانت ال�سيدة ن�سراوي تمنع اإما من قبل المحاكم اأو اإدارة ال�سجن من زيارة موكليها المعتقلين. 

التدخالت العاجلة التي ن�صرها المر�صد في 2009

تاريخ الن�صرمرجع التدخلاالنتهاك/ المتابعةاالأ�صماء

ال�سيدة �صهام بن 

�صدرين / اإذاعة كلمة

حملة ت�سهير / 

م�سايقات

نداء عاجل

TUN 001/0109/OBS 001

6 كانون الثاني/يناير 

2009

ال�سيد ظافر عطي / 

اإذاعة كلمة

اختفاء ق�سري / 

م�سايقات / تخويف

نداء عاجل

OBS 001.1/0109/TUN 001 

27 كانون الثاني/يناير 

2009

اإفراج / م�سايقات / 

تخويف

نداء عاجل

TUN 001/0109/OBS 001.2 

28 كانون الثاني/يناير 

2009

اإذاعة كلمة / ال�سيد 

عمر الم�صتيري 

وال�سيدة فاتن حامدي 

وال�سيد حاتم بوك�صرة 

وال�سيدة زكية �صيفاوي

تفتي�ش وم�سادرة 

/ غلق / اعتقال 

تع�سفي / تهديدات / 

م�سايقات ق�سائية / 

عرقلة حرية التنقل

نداء عاجل

TUN 001/0109/OBS 001.3 
3 �ضباط/فبراير 2009
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تاريخ الن�صرمرجع التدخلاالنتهاك/ المتابعةاالأ�صماء

المتهمون الـ 38 في 

ق�سية الحو�ش المنجمي
بيان �سحفيم�سايقات ق�سائية

9 كانون الثاني/يناير 

2009

اإدانة بعد ا�ستئناف 

/ انتهاك الحق في 

محاكمة عادلة

11 �ضباط/فبراير 2009بيان �سحفي

الرابطة التون�سية 

لحقوق الإن�سان / 

ال�سادة محمد بن �صعيد 

ولطفي حجي و�صالم 

حداد وعبد الرحمن 

حديلي

2 حزيران/يونيو 2009بيان �سحفيعرقلة حرية التنقل

المتهمون الـ 38 

في ق�سية الحو�ش 

المنجمي، من بينهم 

ال�سيد ب�صير العبيدي

م�سايقات ق�سائية / 

احتجاز تع�سفي
17 تموز/يوليو 2009ر�سالة مفتوحة م�ستركة

اإدانة / احتجاز 

تع�سفي

نداء عاجل

 TUN 004/0408/OBS 

049.3

27 اآب/اأغ�سط�ش 2009

المتهمون الـ 38 

في ق�سية الحو�ش 

المنجمي، من بينهم 

ال�سيد الفاهم بوكدو�ص 

وال�سيد محي الدين 

�صربيب

اإفراج م�ضروط / 

م�سايقات ق�سائية
بيان �سحفي م�سترك

5 ت�سرين الثاني/نوفمبر 

2009

ال�سيد عبد الحميد 

اأمين 

اإبعاد / عرقلة حرية 

التنقل

نداء عاجل

TUN 002/0109/OBS 016 

28 كانون الثاني/يناير 

2009

عرقلة حرية التنقلال�سيد توفيق بن بريك
نداء عاجل

TUN 003/0509/OBS 067 
6 اأيار/مايو 2009

ال�سادة توفيق بن 

بريك و�صليم بوخدير 

ومولدي زوابي

اعتقال تع�سفي / 

م�سايقات ق�سائية / 

اعتداء / تخويف

بيان �سحفي م�سترك
29 ت�سرين الأول/اأكتوبر 

2009

تاريخ الن�صرمرجع التدخلاالنتهاك/ المتابعةاالأ�صماء

ال�سيد توفيق بن بريك 

وال�سيدة �صهام بن 

�صدرين وال�سادة عمر 

الم�صتيري ولطفي 

حجي وعبد الكريم 

حروني ومحمد 

ال�صوداني

بيان �سحفي م�ستركم�سايقات ق�سائية
20 ت�سرين الثاني/

نوفمبر 2009

بيان �سحفي م�ستركاإدانة
26 ت�سرين الثاني/

نوفمبر 2009

بيان �سحفي م�ستركاحتجاز تع�سفي
2 كانون الأول/دي�سمبر 

2009

الأ�ستاذة را�صية 

ن�صراوي
�سطو / م�سايقات

نداء عاجل

TUN 004/0509/OBS 079 
15 اأيار/مايو 2009

نداء عاجل

TUN 004/0509/OBS 079.1
2 حزيران/يونيو 2009

بيان �سحفي م�سترك
21 ت�سرين الأول/اأكتوبر 

2009

الرابطة التون�سية لحقوق 

الإن�سان
15 حزيران/يونيو 2009بيان �سحفي

الأ�ستاذة را�سية 

ن�سراوي والأ�ستاذ 

عبد الروؤوف العيادي 

والأ�ستاذ �صمير ديلو 

والأ�ستاذ عبد الوهاب 

معطر وال�سادة خمي�ص 

�صماري وعيا�صي 

الهمامي ولطفي حجي

25 حزيران/يونيو 2009بيان �سحفي م�سترك

م�سايقاتال�سيد خمي�ش �سماري
نداء عاجل

TUN 005/0709/OBS 101 
8 تموز/يوليو 2009

النقابة الوطنية 

لل�سحفيين التون�سيين

عرقلة حرية تاأ�سي�ش 

الجمعيات
9 اأيلول/�سبتمبر 2009بيان �سحفي

ال�سيدة �سهام بن 

�سدرين

�سوء معاملة / 

م�سايقات / انتهاك 

حرية الجتماع 

ال�سلمي وحرية 

تاأ�سي�ش الجمعيات

نداء عاجل

TUN 006/1009/OBS 152 

22 ت�سرين الأول/اأكتوبر 

2009
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تاريخ الن�صرمرجع التدخلاالنتهاك/ المتابعةاالأ�صماء

ال�سيد زهير مخلوف

احتجاز تع�سفي / 

خوف على ال�سالمة 

الج�سدية والنف�سية / 

م�سايقات ق�سائية

نداء عاجل

TUN 007/1009/OBS 154 

26 ت�سرين الأول/اأكتوبر 

2009

بيان �سحفي م�سترك
29 ت�سرين الأول/اأكتوبر 

2009

ال�سادة زهير مخلوف 

و�صعيد الجازي
بيان �سحفي م�ستركم�سايقات ق�سائية

26 ت�سرين الثاني/

نوفمبر 2009

بيان �سحفي م�ستركاإدانة
2 كانون الأول/دي�سمبر 

2009

ال�سيدة �سهام بن 

�سدرين وال�سيد محمد 

عبدو وال�سيد �صوقي 

تبيب وال�سيد عيا�سي 

الهمامي وال�سيد نجيب 

�صبي وال�سيد زهير 

مخلوف 

اعتداء / عدم 

احترام حقوق الدفاع
بيان �سحفي م�سترك

3 ت�سرين الثاني/نوفمبر 

2009

ال�سيد عبد الكريم 

هاروني وال�سيد حمزة 

حمزة وال�سيد عمر 

الم�ستيري والحكيم عبد 

الروؤوف العيادي

اعتقال تع�سفي / 

اعتداء / م�سايقات
بيان �سحفي م�سترك

17 ت�سرين الثاني/

نوفمبر 2009

ال�سيدة �سهام بن 

�سدرين وال�سيدة �صناء 

بن عا�صور وال�سيد 

خمي�ش �سماري وال�سيد 

مي�صال توبيانا وال�سيد 

كمال الجندوبي

بيان �سحفي م�ستركت�سهير
18 كانون الأول/دي�سمبر 

2009

اليـمــن
مر�سد حماية المدافعين عن حقوق الإن�سان

التقرير ال�صنوي لعام 2010

ال�صياق ال�صيا�صي

اأن�سار  اليمني  الجي�ش  قوات  فيها  واجهت  البالد  �سمال  ن�سوب حرب عنيفة  اليمن  في  �سنة 2009  �سهدت 

. هذا ال�سراع الذي بداأ في 2004 ا�ستدت حدته في اآب/اأغ�سط�ش 
1
الزعيم الزيدي ح�سين بدر الدين الحوثي

. ومن المحتمل اأن تكون 
2
2009 الأمر الذي نتج عنه نزوح حوالي 175.000 �سخ�ش ومقتل مئات المدنيين

اأ�سفرت  قد  �سعدة  منطقة  قرية عدي جنوب  اأيلول/�سبتمبر 2009    16 في  ا�ضتهدفت  التي  الجوية  الغارة 

. منذ 5 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2009 يتعر�س المدنيون لغارات ت�ضنها القوات الجوية 
3
عن مقتل 80 مدنيا

ال�سعودية التي اتهمت المتمردين اليمنيين بالتوغل في اأرا�سيها. ولقد خلفت هذه الهجمات ع�سرات القتلى، 

. اإ�سافة اإلى ذلك، يكاد ي�ستحيل على عمال الإغاثة الإن�سانية وال�سحفيين 
4
معظمهم من الن�ساء والأطفال

الدخول اإلى تلك المنطقة.

وفي جنوب اليمن كذلك ا�ستدت الحركة الحتجاجية التي يقودها ائتالف من عدة مجموعات �سيا�سية يدعى 

»الحراك اليمني الجنوبي« منذ ني�سان/اأبريل 2009، وهي ال�سنة التي ت�سهد الذكرى الخام�سة ع�سر لندلع 

. رد ال�سلطات على تلك الحركة الحتجاجية 
5
الحرب الداخلية بين حكومة �سنعاء والنف�ساليين في الجنوب

الثاني/يناير وت�ضرين الأول/ ال�ضلطات، بين كانون  اأقدمت  اإذ   : الإن�ضان  انتهاكات ج�ضيمة لحقوق  رافقته 

اأكتوبر 2009، على اعتقال اأكثر من 2300 �سخ�ش دون وجود اأمر اعتقال بحقهم في اأغلب الحالت، وتعر�ش 

قمع  خالل  اآخرون   40 جرح  كما  المتظاهرين  من  عدد  وقتل  الق�سري،  لالختفاء  الأ�سخا�ش  من   العديد 

1 /  اأ�س�ش ال�سيد ح�سين بدر الدين الحوثي في الت�سعينات حركة ال�سباب الموؤمن )الحوثيون( لالحتجاج على تو�سع 

الوليات  بقيادة  التحالف  قوات  قبل  من  العراق  اجتياح  بعد  الزيدية.  الأغلبية  ذات  ال�سمال  محافظات  في  ال�سنة 

المتحدة في 2003 نظم الحوثيون عدة مظاهرات، ل �سيما في �سنعاء، مرددين �سعارات معادية للوليات المتحدة 

اندلعت جراء ذلك  الحوثي.  الدين  بدر  ال�سيد ح�سين  قتل  العتقالت. وفي عام 2004،  تلتها موجة من  ولإ�سرائيل 

معارك �سارية بين اأن�ساره والجي�ش اليمني توا�سلت منذ ذلك اليوم اإلى حد الآن وتخللتها فترات من الهدنة. وتتهم 

اليوم حكومة �سنعاء الحوثيين بال�سعي اإلى النف�سال عن اليمن.

2 /  راجع بيان المفو�سية العليا لالأمم المتحدة ل�سوؤون الالجئين، 11 كانون الأول/دي�سمبر 2009.

للدفاع عن  الوطنية  والهيئة  الإن�سان،  الدولية لحقوق  الإن�سان والفدرالية  القاهرة لحقوق  بيان معهد  3 /  راجع 

احلقوق والحريات )هود( ومنتدى ال�سقائق العربي لحقوق الإن�سان، 24 اأيلول/�سبتمبر 2009.
4 /  راجع بيان المركز اليمني لدرا�سات حقوق الإن�سان، 21 كانون الأول/دي�سمبر 2009.

5 /  تندد الحركة الجنوبية باأ�سكال التمييز التي يتعر�ش لها �سكان جنوب اليمن وبالخ�سو�ش �سلب الأرا�سي التي 

كانت قد اأممت غداة نهاية الحرب الأهلية اليمنية في 1994 واإحالة عنا�سر الجي�ش والموظفين في الجمهورية اليمنية 

الديمقراطية )اليمن الجنوبي( اإلى التقاعد  في عام 1994.
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المظاهرات. وتم نقل اأكثر من 130 �سخ�سا من بين المعتقلين لمحاكمتهم اأمام محاكم ا�ستثنائية ل تحترم المعايير 

 .
6
الدولية فيما يخ�ش المحاكمة العادلة

العديد من  اأيار/مايو منعت  �سهر  كبيرا في 2009. في  تدهروا  ال�سحافة  اأخرى، عرفت حرية  ومن جهة 

و«الأهالي«  و«الديار«  و«الم�سدر«  و«الوطني«  و«ال�سارع«  و«النداء«  »الأيام«  بينها  من  ال�سدور،  من  الجرائد 

قوات  اأغلقت  اأيار/مايو   04 في  البالد.  جنوب  هزت  التي  للمظاهرات  تغطيتها  ب�ضبب  م�ضادرتها  وتمت 

الأمن جميع منافذ مقر �سحيفة »الأيام« التي اتهمت بم�ساندة »الحركة النف�سالية« في الجنوب من خالل 

مقالتها. وفي اأواخر 2009، ظلت ال�سحيفة محتجبة. وبالإ�سافة اإلى ذلك، وفي 11 اأيار/مايو 2009، اأقر 

المجل�ش الأعلى للق�ساء، باقتراح من وزير الدفاع، اإن�ساء محكمة متخ�س�سة لل�سحافة هي بمثابة محكمة 

قد  الذي  القمع  �سدة  زيادة  اإلى  توؤدي  اأن  �ساأنها  من  الخطوة  هذه   .
7
ال�سحافة جنح  في  للنظر  ا�ستثنائية 

. اأ�سدرت هذه المحكمة منذ اإن�سائها عقوبات قا�سية بحق 
8
ي�ستهدف كل ن�ساطات الدفاع عن حقوق الإن�سان

.
9
العديد من ال�سحفيين

التابع لالأمم المتحدة في  اأيار/مايو 2009 تم ا�ستعرا�ش تقرير اليمن من قبل مجل�ش حقوق الإن�سان  في 

اإطار اآلية ال�ستعرا�ش الدوري ال�سامل. ورغم اأن اليمن تلقى تو�سيات عديدة تحثه على و�سع حد للتعذيب 

و�سوء المعاملة التي يمار�سها جهاز الأمن ال�سيا�سي واأع�ساء اإدارة ال�سجون لم تتخذ ال�سلطات اأية خطوة في 

هذا التجاه. ثمة تو�سيات كثيرة طالبت اليمن بو�سع حد للرقابة والعتقالت التع�سفية لل�سحفيين واحترام 

حرية التعبير احتراما تاما. بالإ�سافة اإلى ذلك غابت ال�سلطات اليمنية عن الدورة الثالثة والأربعين للجنة 

مناه�سة التعذيب التابعة لالأمم المتحدة والتي كان من المقرر اأن تدر�ش في ت�سرين الثاني/نوفمبر 2009 

التقرير الدوري الثاني الذي قدمه اليمن. اإن اللجنة التي اأعربت عن قلقها اإزاء النت�سار الوا�سع لممار�سة 

الطرف.  الدولة  غياب  في  وتو�سياتها  ا�ستنتاجاتها  الأخير  في  قدمت  اليمن  في  المعاملة  و�سوء  التعذيب 

و�سرحت اللجنة اأنها »قلقة اإزاء الأنباء عن الختفاءات الق�سرية وممار�سة العتقالت الجماعية على نطاق 

وا�سع دون اأمر توقيف والعتقالت لفترات طويلة دون توجيه تهمة اأو اإجراءات ق�سائية«، اإ�سافة اإلى »الأنباء 

عن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون التي تقوم بها قوات الأمن وعن انتهاكات ج�سيمة اأخرى لحقوق 

و�سعية  ب�ساأن  قلقها  عن  اللجنة  اأعربت  اأخيرا،  الجنوب«.  وفي  البالد  �سمال  �سعدة  محافظة  في  الإن�سان 

المدافعين عن حقوق الإن�سان والمعار�سين ال�سيا�سيين وال�سحفيين الذين يتعر�سون لالعتقالت التع�سفية 

6 /  راجع المر�سد اليمني لحقوق الإن�سان.

7 /  تم اإقرار هذا القرار في 11 اأيار/مايو 2009 من قبل المجل�ش الأعلى للق�ساء. راجع الهيئة الوطنية للدفاع عن 

الحقوق والحريات.

8 /  راجع المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات  الديمقراطية والهيئة الوطنية للدفاع عن احلقوق واحلريات.

رئي�ش تحرير جريدة  ال�سيد �سمير جبران،  ال�سحافة على  الأول/اأكتوبر 2009 حكمت محكمة  ت�سرين  9 /  في 31 

الم�سدر، بال�سجن لمدة �سنة غير نافذة ومنعه من مزاولة ن�ساطه ال�سحفي ووظيفته كرئي�ش تحرير لمدة �سنة، كما 

حكمت اأي�سا المحكمة على ال�سحفي منير الماوري بال�سجن لمدة �سنتين نافذة ومنعه مدى الحياة من مزاولة ن�ساطه 

ال�سحفي بعد ن�سره لمقال في جريدة الم�سدر ينتقد فيه رئي�ش الجمهورية. راجع الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق 

والحريات.

.
10

والحتجاز في اأماكن مجهولة

انتهاكات ج�صيمة لحرية التجمع ال�صلمي وقمع عنيف للمتظاهرين

اإذ ين�ش القانون رقم 29  اإلى حد بعيد.  في �سنة 2009 توا�سل تقييد الحق في التجمع ال�سلمي في اليمن 

اأو  تنظيم مظاهرة  اأراد  كل من  اأنه يجب على  والمظاهرات على  الم�سيرات  بتنظيم  والخا�ش  لعام 2003 

م�سيرة �سعبية تقديم بالغ اإلى جهاز الأمن التابع لل�سلطات المحلية )محافظة اأو مديرية( قبل وقت ل يقل 

واأهدافها  اأ�سبابها  اأي�سا ذكر  المنظمين  تاريخ بدئها ومكان تجمعها وانطالقها. وعلى  اأيام من  عن ثالثة 

واإرفاق ال�ضعارات التي �ضترفع خاللها. بعد ذلك يجوز للجهات الأمنية منع المظاهرة اأو تغيير خط �ضيرها 

)المادتان 4 و5(.

في  الواقعة  المدن  من  العديد  في  وذلك  بعنف  مظاهرات  عدة  بتفريق  الأمن  قوات  قامت  عام 2009  في 

محافظات الجنوب. وا�ضتخدمت قوات الأمن الغازات الم�ضيلة للدموع وفي بع�س الأحيان اأطلقت النار على 

ال�ساحة  في  نظم  �سلميا  تجمعا  بعنف  الأمن  قوات  فرقت   2009 الثاني/يناير  كانون   13 في  المتظاهرين. 

اأ�سيب  المتظاهرين.  النار على  واأطلقت   ،
11

والم�سالحة الت�سامح  بيوم  احتفال  و�سط مدينة عدن  الواقعة 

كان  قا�سر  بينهم  �سخ�سا، من   144 يقل عن  ل  ما  اعتقال  وتم  بليغة  بجروح  اأ�ضخا�س  جراء ذلك خم�ضة 

عائدا من المدر�سة، قبل اإطالق �سراحهم دون توجيه تهم اإليهم وبعد اإجبارهم على اللتزام من خالل تعهد 

. ومن جهة اأخرى، وفي 15 تموز/يوليو 2009، حكمت محكمة 
12

خطي بعدم الم�ساركة في تجمعات اأخرى

القبيطة في محافظة لحج على ال�سيد اأني�ش من�سور، وهو ع�سو في فرع لحج للمر�سد اليمني لحقوق الإن�سان 

و�سحفي في جريدة الأيام، بال�سجن لمدة 14 �سهرا نافذة بتهم »الم�سا�ش بالوحدة الوطنية« و »الم�ساركة 

في مظاهرات غير مرخ�ش لها« و » دعوة اإلى اإثارة الفتنة« لم�ساركته في العديد من المظاهرات المنددة 

اأن ال�سكوى المرفوعة �سد ه قد �سدرت من المنظمة  بالتمييز الذي يتعر�ش له �سكان جنوب اليمن. يبدو 

من اأجل الدفاع عن وحدة اليمن المقربة من ال�سلطة. وخالل جل�سة ال�ستماع اأظهرت ت�سجيالت تعود اإلى 

عام 2007 تغطية ال�ضيد من�ضور لمظاهرات في منطقة كر�س. ا�ضتاأنف ال�ضيد من�ضور ذلك الحكم ال�ضادر 

�سلمية في  بعنف مظاهرة  اأيلول/�سبتمبر 2009  الأمن في 30  قوات  �سبق، فرقت  ما  وعلى غرار   .
13

بحقه

مدينة ال�سالع جنوب البالد باإطالق عيارات نارية على متظاهرين كانوا يطالبون باإعادة فتح �سحيفة الأيام 

التي هي من اأهم ال�سحف الم�ستقلة  اأغلقتها ال�سلطات منذ �سهر اأيار/مايو وكانت تطالب باإطالق �سراح 

الم�ساجين الذين اعتقلوا بعد م�ساركتهم في مظاهرات في جنوب البالد �سنة 2009 . قتل �سخ�سان واأ�سيب 

ثمانية اآخرون في تلك المظاهرة، كما تم اعتقال 45 �سخ�سا. اأكد العديد منهم تعر�سهم ل�سوء المعاملة 

10 /  راجع ال�ستنتاجات والتو�سيات الموؤقتة للجنة مناه�سة التعذيب، وثيقة الأمم المتحدة CAT/C/YEM/CO/2، بتاريخ 

19 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2009.

من  العديد  مقتل  عن  اأ�سفر  اليمن  جنوب  متناف�ستين  عائلتين  بين   1986 عام  ن�سب  نزاع  بذكرى  احتفال    / 11

األشخاص، ويهدف الحتفال اإلى تجنب حدوث مثل تلك الماأ�ساة.

12 /  راجع بيان المر�سد اليمني لحقوق الإن�سان، 13 يناير 2009.

13 /  راجع المر�سد اليمني لحقوق الإن�سان، 18 تموز/يوليو 2009.
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التقرير ال�سنوي لعام 2010

اأواخر 2009 ظل 12 �سخ�سا معتقال واتهموا  الوطني عندما كانوا محتجزين. في  من قبل عنا�سر الأمن 

. وفي 06 
14

باإطالق النار على قوات ال�سرطة، اأما الآخرون فقد اأطلق �سراحهم دون توجيه اأي تهمة اإليهم

ت�سرين الأول/اأكتوبر 2009 اعتدى حرا�ش على ال�سيدة توكل كرمان، رئي�سة منظمة »�سحفيات بال قيود«، 

وال�سيدة لبنى القد�سي، من�سقة وحدة الحقوق والحريات في المنظمة ذاتها، وذلك اأثناء اعت�سام نظم في 

تم   .
15

المقالح ال�سيد محمد  �سراح  واإطالق  الأيام  باإعادة فتح جريدة  للمطالبة  الحرية في �سنعاء  �ساحة 

القد�سي وك�سروا  وال�سيدة  ال�سيدة كرمان  اأيادي  وانتزع الحرا�ش الالفتات بعنف من  التجمع بعنف  تفريق 

.
16

اآلت الت�سوير التي كانت بحوزتهما

ومن جهة اأخرى، تعر�ش العديد من ال�سحفيين اإلى مختلف اأ�سكال الم�سايقات ب�سبب ف�سحهم لالنتهاكات 

المرتبطة بقمع تلك المظاهرات. فقد اعتقل كل من اأني�ش من�سور ووجدي ال�سعيبي، �سحفي متخ�س�ش في 

13 كانون الثاني/يناير 2009 لف�سح  اأثناء تغطيتهما لمظاهرة  ق�ضايا حقوق الإن�ضان في جريدة الوطني، 

الثاني/يناير  كانون  و27   15 في  اإل  �سراحهما  يطلق  ولم  التجمع،  ذلك  قمع  خالل  وقعت  التي  النتهاكات 

2009 على التوالي. وفي �سهر اآب/اأغ�سط�ش 2009 رف�ست م�سالح الهجرة والجوازات تجديد جواز �سفر 

ال�سيد ه�سام با�سراحيل، رئي�ش تحرير يومية الأيام، والذي كان ينوي التوجه اإلى المملكة العربية ال�سعودية 

جريدة  �سد  ال�سلطات  تقودها  التي  الحملة  �سمن  الرف�ش  هذا  يكون  اأن  المحتمل  ومن  �سحية.  لأغرا�ش 

.
17

الأيام

االإن�صان، ال �صيما في  النطاق لحقوق  الوا�صعة  الذين يف�صحون االنتهاكات  المدافعين  ترهيب 

اإطار النزاع الم�صلح في محافظات ال�صمال والتوترات في محافظات الجنوب

الإن�سان  لحقوق  الج�سيمة  النتهاكات  يف�سحون  كانوا  الذين  المدافعين  العديد من  تعر�ش  في عام 2009 

من قبل ال�سلطة، ل �سيما في اإطار اإدارتها للنزاع الم�سلح في محافظات ال�سمال والتوترات في محافظات 

 2009 حزيران/يونيو   18 في  الق�سائية.  والمالحقات  مجهولة  اأماكن  في  والعتقال  لالختطاف  الجنوب، 

عن  للدفاع  اليمنية  المنظمة  فرع  وم�سوؤول  �سحفي  وهو  ال�سقلدي،  يحيى  �سالح  ال�سيد  على  القب�ش  األقي 

الحقوق والحريات الديمقراطية بعدن ومحرر �سيا�سي في منتدى حقوق الإن�سان »حوار«، في منزله الكائن 

اليمنية  ال�سلطات  فيها  ينتقد  ن�سر مقالت  اأن  بعد  ال�سيا�سي في �سنعاء  الأمن  �سجن  به في  وزج  في عدن 

اأمام  مثل   2009 الأول/دي�سمبر  كانون   7 في  اليمن.  جنوب  في  تقترفها  التي  الإن�سان  حقوق  وانتهاكات 

المحكمة الجنائية المتخ�س�سة في �سنعاء بتهمة »الإخالل بالنظام العام« و«التحري�ش على الكراهية من 

خالل كتاباته على الإنترنت«. اأجلت المحاكمة التي كان من المقرر اأن تجرى في 24 كانون الأول/دي�سمبر 

14 /  راجع المر�سد اليمني لحقوق الإن�سان، 1 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2009 و7 كانون الثاني/يناير 2010.

15 /  انظر اأدناه

16 /  راجع المر�سد اليمني لحقوق الإن�سان والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات.

17 /  راجع بيان »�سحفيات بال قيود«، 19 اآب/اأغ�سط�ش 2009.

2010. في 17 اأيلول/�سبتمبر 2009 تم اختطاف ال�سيد محمد المقالح، 
18

2009 اإلى 4 كانون الثاني/يناير 

وهو ع�سو في الحزب ال�ستراكي اليمني ورئي�ش تحرير موقع »ل�ستراكي نت«، من اأحد �سوارع �سنعاء من 

قبل اأ�سخا�ش ي�ستبه في انتمائهم اإلى اأجهزة الأمن. بقي م�سيره مجهول في اأواخر عام 2009. من المحتمل 

اأن يكون الدافع من وراء اختطافه المقالت التي ن�سرها ال�سيد المقالح على موقع ال�ستركي نت والتي اتهم 

 .
19

فيها الجي�ش اليمني بالوقوف وراء مقتل العديد من المدنيين في حربه �سد الحوثيين في �سمال البالد

وفي نف�ش المنوال، اختطف العديد من اأع�ساء المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية 

في عام 2009 واحتجزوا في مكان مجهول وذلك ب�سبب دفاعهم عن حقوق المعتقلين، ل �سيما اأولئك الذين 

اأحمد  علي  ال�سيد  اختطف   2009 اأيلول/�سبتمبر   28 في  �سعدة.  في  بالنزاع  مت�سلة  لأ�سباب  في  اعتقلوا 

ال�سقاف في �سنعاء بعد خروجه من اإحدى ال�سيدليات. وكان تلقى قبل ذلك عدة مكالمات هاتفية مجهولة 

تحثه على وقف اأن�سطته المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإن�سان. في اأواخر 2009 ظل ال�سيد ال�سقاف معتقال في 

. ومن جهة اأخرى وفي 1 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2009 انطلقت محاكمة 
20

مكان مجهول دون اأي تهمة �سده

ال�سيد يا�سر عبد الوهاب الوزير المتهم بتاأ�سي�ش جماعة م�سلحة. اختطف ال�سيد الوزير في 5 حزيران/يونيو 

2008 من قبل عنا�سر من اأجهزة الأمن ثم احتجز في مكان مجهول اإلى غاية �سهر اأيلول/�سبتمبر من ال�سنة 

المحاكمة  ال�سيا�سي في �سنعاء. عقدت  الأمن  اأواخر عام 2009 ظل معتقال في �سجن  واإلى غاية  نف�سها. 

، بغياب محامي ال�ضيد الوزير لأنه 
21

الأولى في جل�ضة مغلقة في المحكمة الجنائية المتخ�ض�ضة في �ضنعاء

. في 26 كانون الثاني/يناير 2009 اأيدت محكمة ال�ستئناف اليمنية الحكم ال�سادر 
22

لم يعلم بعقد الجل�سة

ل�ست  ب�سجنه  يق�سي  والذي  ال�سورى،  لجريدة  ال�سابق  التحرير  رئي�ش  وهو  الخيواني،  الكريم  عبد  في حق 

. وقد 
23

�سنوات بتهمة »م�ساعدة التمرد« بعد ن�سره لمقالت يف�سح فيها القمع المت�سل بالحرب في �سعدة

ال�سقائق  منتدى  رئي�سة  وهي  البا�سا  اأمل  ال�سيدة  اأما   .2009 اآذار/مار�ش   14 في  رئا�سي  عفو  من  ا�ستفاد 

اأعمال  الترهيب غداة ن�سر تقرير عن التعذيب في  العربي لحقوق الإن�سان فتعر�ست لأ�سكال مختلفة من 

اليمن في 12 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2009. وفي 17 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2009 تم تخريب مكابح �سيارتها 

عمدا. ب�سعة اأيام من بعد ذلك اعتدى عليها �سخ�ش مجهول بعد خروجها من جل�سة في المحكمة ور�سها 

بالماء على وجهها، مثلما يفعل الأ�سوليون �سد الن�ساء غير المحجبات. بالإ�سافة اإلى ذلك، ت�سلل اأ�سخا�ش 

 في 22 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2009 اإلى مقر منتدى ال�سقائق العربي وبعثروا الوثائق والأر�سيف الموجودة 

18 /  من المنتظر اأن ت�سدر المحكمة حكمها في هذه الق�سية في 24 اأيار/مايو 2010. راجع المر�سد اليمني لحقوق 

الإن�سان والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات وبيان »�سحفيات بال قيود«، 1 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2009.

19 /  راجع المر�سد اليمني لحقوق الإن�سان والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات.

20 /  راجع المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية.

21 /  اأ�س�ست المحكمة الجنائية المتخ�س�سة في �سنعاء بموجب المر�سوم رقم 391 لعام 1999. هذه المحكمة تملك 

�سالحية النظر في الق�سايا المتعلقة بالأمن القومي )ع�سابات م�سلحة وقر�سنة جوية وبحرية واختطاف اأجانب وما 

اإلى ذلك، طبقا للمادة 3 من المر�سوم(.

22 /  عقدت الجل�سات الأخرى في 8 و 15 ت�سرين الثاني/نوفمبر وفي 6 كانون الأول/دي�سمبر 2009. راجع المنظمة 

اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية.

23 /  حكم على ال�سيد عبد الكريم الخيواني في 9 حزيران/يونيو 2008 في المحكمة البتدائية بالعقوبة نف�سها التي 

�سدرت من محكمة اأمن الدولة في �سنعاء. راجع الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات.
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فيه ولم ي�سرقوا اأي �سيء. رفعت المنظمة �سكوى اإثر ذلك وهناك تحقيق جار ولكنه وحتى اأواخر 2009 لم 

ي�سل اإلى اأي نتيجة بعد.

التدخالت العاجلة التي ن�صرها المر�صد في 2009

تاريخ الن�صرمرجع التدخلاالنتهاك / المتابعةاال�صم

منتدى ال�سقائق العربي 

لحقوق الإن�سان

�سطو / تهديد 

ال�سالمة الج�سدية 

والنف�سية / اأعمال 

ترهيب

نداء عاجل                     
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التقرير ال�سنوي لعام 2010

 املرفق 1
 مر�سد حماية المدافعين عن حقوق الإن�سان

التقرير ال�صنوي لعام 2010

مر�صد حماية المدافعين عن حقوق االإن�صان:

برنامج م�سترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإن�سان والمنظمة العالمية لمناه�سة التعذيب

اأن�صطة المر�صد

اإن المر�سد برنامج عمل اأن�سئ انطالقا من القناعة باأن تعزيز التعاون والت�سامن مع المدافعين عن حقوق 

الإن�سان ومنظماتهم ي�ساهم في فك العزلة التي يعانون منها. وهو يرتكز كذلك على الحاجة الملحة اإلى اأن 

تقوم المنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي ب�سفة منتظمة بالرد على القمع الذي يتعر�ش له المدافعون. 

ودولية. واإقليمية  وطنية  مع منظمات غير حكومية  والتعاون  الت�ساور  مبداأ  اإلى  المر�سد  اأن�سطة   وت�ستند 

ومن اأجل تحقيق ذلك، ي�ضعى المر�ضد اإلى:

التي تطال 	.  اإنذار منتظم للمجتمع الدولي ب�ساأن حالت الم�سايقات والقمع  اإن�ساء نظام 

تدخال  تتطلب  عندما  خا�سة  الأ�سا�سية،  والحريات  الإن�سان  حقوق  عن  المدافعين 

م�ستعجال.

مراقبة ق�سائية للمحاكمات، وعند القت�ساء، تقديم م�ساعدة قانونية مبا�سرة؛	. 

اإر�سال بعثات دولية للتحري والت�سامن؛	. 

تقديم م�ساعدة موجهة لالأفراد بقدر ما يمكن، بما فيها الم�ساعدة المادية، ل�سمان اأمن 	. 

المدافعين الذين يتعر�سون لنتهاكات ج�سيمة؛

اإعداد ون�سر وبث تقارير على ال�سعيد الدولي ب�ساأن حالت انتهاك حقوق وحريات الأفراد 	. 

اأو المنظمات التي تعمل في خدمة حقوق الإن�سان في العالم باأ�سره؛

ال�ضغط والت�ضاور الم�ضتمر مع منظمة الأمم المتحدة، ل �ضيما المقررة الخا�ضة المعنية 	. 

ح�سب  العاملة  والفرق  المقررين  القت�ساء،  وعند  الإن�سان،  حقوق  عن  بالمدافعين 

الموا�ضيع والمناطق الجغرافية؛

العمل على تعبئة المنظمات الحكومية الإقليمية والدولية، مثل منظمة الدول الأمريكية 	. 

اأوروبا  اأوروبا ومجل�ش  والتحاد الأفريقي والتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في 

والمنظمة الدولية للفرانكوفونية، ومنظمة الكومنولث وجامعة الدول العربية واتحاد دول 

جنوب اآ�سيا )اآ�سيان( ومنظمة العمل الدولية.

اإن المر�سد، واإذ يهتم بالفعالية، قرر اأن يكون اأكثر ليونة عند النظر في مقبولية الحالت التي ترد 

اإليه، م�ستندا اإلى »التعريف العملي« الذي اعتمدته كل من المنظمة الدولية لمناه�سة التعذيب والفدرالية 

الدولية لحقوق الإن�ضان:

اأو انتهاكات ب�سبب ن�ساطه، وفقا لل�سكوك  اأو م�سايقات  اأعمال انتقامية  اأو يقع �سحية  »كل �سخ�ش مهدد 

الدولية الخا�سة بحماية حقوق الإن�سان، بمفرده اأو بال�ستراك مع اآخرين، في �سبيل تعزيز واإعمال الحقوق 

الوارد ذكرها في الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان والتي ت�سمنها ال�سكوك الدولية المختلفة«.

اإ�سافة اإلى اإطالق اإنذارات وتوجيه دعوات للتعبئة، يتمتع المر�سد بنظام ات�سال موجه للمدافعين المهددين.

هذا النظام الذي يدعى الخط ال�ضتعجالي يمكن الت�ضال به عبر:

Appeals@fidh-omct.org :البريد الإلكتروني

الهاتف: + 33 1 43 55 55 05 / الفاك�س: + 33 1 43 55 18 80 )الفدرالية الدولية لحقوق الإن�سان(

الهاتف: + 41 22 809 49 39 / الفاك�س: + 41 22 809 49 29 )المنظمة الدولية لمناه�سة التعذيب(

القائمون على المر�صد

التعذيب  لمناه�سة  الدولية  والمنظمة  )باري�ش(  الإن�سان  لحقوق  الدولية  الفدرالية  مكاتب  من  انطالقا 

فالو،  جوليان  وال�سيدة  التنفيذي،  المدير  برنار،  اأنطوان  ال�سيد  من  كل  المر�سد  على  ي�سرف  )جنيف(، 

العام،  الأمين  �سوتا�ش،  اإيريك  وال�سيد  الإن�سان  لحقوق  الدولية  للفدرالية  الم�ساعدة  التنفيذية  المديرة 

وال�سيدة اآن لوران�ش لكروا، الأمينة العامة الم�ساعدة للمنظمة العالمية لمناه�سة التعذيب.

ي�سرف على التن�سيق مع المر�سد في المنظمة العالمية لمناه�سة التعذيب ديلفين روكولو، من�سقة البرنامج، 

بم�ضاعدة كارلو�س بامبين غار�ضيا رودريغيز مارتل. تود المنظمة العالمية لمناه�ضة التعذيب توجيه ال�ضكر 

اإلى اأندريا ميراز للم�ضاعدة المقدمة اأثناء اإعداد هذا التقرير، وكليمون�ضيا ديفيا �ضواريز وغورو اأنغ�ضتروم 

نيل�سن، من OMCT-Europe، وفاليري فان غوثم ومونيكا زفيغ. تتقدم كذلك المنظمة بال�ضكر اإلى 

قو�سيو اأهوخا ونوي�ش باري�ش واإنا�ش دياز واأتاوري وجاني�ش ماي وكري�ستين اأورام واإيزابيل رو�سييه وخو�سيه 

ريكاردو �ساينز واإيري�ش تيخادا وجوان تروخييو وخورخي زافاليتا لم�ساهمتهم في ترجمة هذا التقرير.

الم�سوؤولة عن  بوميون،  األك�سندرا  الإن�سان  لحقوق  الدولية  الفدرالية  في  المر�سد  مع  التن�سيق  ي�سرف على 

البرامج، وهيجو غابيرو، المكلف بالبرامج بم�ساعدة كلير كولرديل وم�ساندة الفرق الإقليمية والوفود، من 

غونزال�ش  و�سيلفيا  راينال  وديلفين  ريي�ش  وخيمينا  ييه  و�سيواي  اأتانا�سيو  واإيمانويل  برا�سيه  اإيزابيل  بينهم 

كيماني  وبولين  جيرولون  وت�سيرينا  جيل  وفلوران  �سيفيود  ومار�سو  ريزك  وفاني�سا  كولييفا  واألك�سندرا 

اأب�ضالوم  وكاترين  تيري  وغريغوار  مادلن  واأنطوان  الح�ضن  عبد  ولبنى  كامبرلن  وماري  دافيد  و�ضتيفاني 

وريفانون  كوني  ولوران�ش  ال�سامي  فرح  اإلى  بال�سكر  الفدرالية  تتوجه  دان�سيت.  و�سامويل  غروميلون  وجولي 

بيجنانبور وماري  واأنيك  ولد قا�سي  واإلى كاتيا كوكورينا وخالد  التقرير،  اإعداد هذا  لم�ساهمتهم في  كوير 
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ريغان وليزي رو�ضينغ وكري�ضتوفر تييري واآنا توغنيتي على م�ضاهمتهم في ترجمة هذا التقرير.

الدولية  والفدرالية  التعذيب  لمناه�سة  العالمية  للمنظمة  المحليين  ال�سركاء  كافة  بدعم  المر�سد  يحظى 

لحقوق الإن�سان في جميع الأن�سطة التي ي�سطلع بها.

العاملون في المر�صد

الفدرالية الدولية لحقوق االإن�صان

اإن الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإن�سان، التي اأن�سئت �سنة 1922، ت�سم اليوم 164 رابطة في اأكثر من 

مائة بلد. وهي تتولى التن�سيق بين اأن�سطتها وتقدم لها الدعم كما توفر لها و�سيلة لإي�سال �سوتها اإلى العالم. 

اإن الفدرالية تعمل من اأجل حماية �سحايا انتهاكات حقوق الإن�سان، والوقاية من هذه النتهاكات ومالحقة 

العالمي  الإعالن  في  الواردة  الحقوق  كل  احترام  اأجل  من  ملمو�سة  ب�سفة  تعمل  الفدرالية  اإن  مرتكبيها. 

والثقافية.  والجتماعية  القت�سادية  الحقوق  اإلى  اإ�سافة  وال�سيا�سية  المدنية  الحقوق   – الإن�سان  لحقوق 

هناك �ضبعة موا�ضيع ت�ضكل الأولويات التي توجه عمل الفدرالية على وتيرة يومية : حماية المدافعين عن 

حقوق الإن�سان وتعزيز حقوق المراأة وتعزيز حقوق المهاجرين والنازحين والالجئين وتعزيز اإدارة العدالة 

ومكافحة الإفالت من العقاب وتعزيز احترام حقوق الإن�سان في اإطار العولمة القت�سادية وتعزيز ال�سكوك 

والآليات الدولية والإقليمية المتعلقة بالحماية ودعم احترام حقوق الإن�سان و�سيادة القانون اأثناء النزاعات 

وفي الحالت الطارئة اأو في فترات التحول ال�سيا�سي. 

المتحدة  الأمم  منظمة  من  كل  لدى  مراقب  اأو  ا�ست�ساري  بمركز  الإن�سان  لحقوق  الدولية  الفدرالية  تتمتع 

الإن�سان  لحقوق  الأفريقية  واللجنة  للفرنكوفونية  الدولية  والمنظمة  اأوروبا  ومجل�ش  اليوني�سكو  ومنظمة 

وال�سعوب ومنظمة الدول الأمريكية ومنظمة العمل الدولية.

لدى الفدرالية مكاتب ات�سال في كل من جينيف ونيويورك وبروك�سل ولهاي، ت�سمح لها بالعمل على وتيرة 

فتحت  كما  الدولية.  العدل  ومحكمة  الأوروبي  والتحاد  المتحدة  الأمم  منظمة  من  كل  مع  ومنتظمة  يومية 

الفدرالية مكاتب لها في كل من القاهرة ونيروبي وبانكوك من اأجل تنمية اأن�سطتها مع جامعة الدول العربية 

والتحاد الأفريقي ومنظمة الآ�سيان. تقدم الفدرالية التوجيه لأكثر من مائتي ممثل عن �سبكتها كما تقدم 

لهم.الدعم يوميا.

يتاألف المكتب الدولي للفدرالية الدولية لحقوق الإن�سان من �سهير بلح�سن، ب�سفة رئي�سة، واأرتاك كيراكو�سيان 

)اأرمينيا( وروجيه بوكا اأووكو )جمهورية الكونغو( وخديجة �ضريف )تون�س( وبول ن�ضابو موكولو )جمهورية الكونغو 

الديمقراطية( ولوي غييرمو بيريز )كولومبيا(، ب�سفتهم اأمناء عامين، وجان فران�سوا بلنتان، اأمين الحزينة، 

ويو�ضف اآلطا�س )تركيا( واألياك�ضندر بياليات�ضكي )بيالرو�س( واأمينة بوعيا�س )المغرب( وخوان كارلو�س كابورو 

)الأرجنتين( وكريم لحيجي )اإيران( وفاطماتا مباي )موريتانيا( واأ�ضماء جيالني جاهنغير )باك�ضتان( وبولينا 

فيغا غونزالي�س )المك�ضيك( و�ضورايا غوتييريز اأرغويلو )كولومبيا( وراجي �ضوراني )فل�ضطين( وكري�ضتينا 

ررامدونك  فان  ودان  )زمبابوي(  ت�ضونغا  واأرنولد  المتحدة(  )الوليات  غالغير  وكاترين  )فنلندا(  كورو�س 

)بلجيكا( ودي�ضما�س كيتان جيانغا )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، ب�ضفتهم  نواب  رئي�س.

المنظمة العالمية لمناه�صة التعذيب

تعد اليوم المنظمة العالمية لمناه�سة التعذيب، التي اأن�سئت �سنة 1985، اأهم تحالف دولي للمنظمات غير 

الوح�سية  المعامالت  وكل  الق�سري  والختفاء  محاكمة  دون  والإعدام  التعذيب  �سد  تكافح  التي  الحكومية 

 )SOS-Torture( »والالاإن�سانية اأو المهينة. اإن المنظمة التي ت�سم من خالل �سبكتها »اإ�ش اأو اإ�ش تعذيب

297 منظمة هي اأكبر �سبكة تجمع بين منظمات غير حكومية تن�سط في مجال حماية وتعزيز حقوق الإن�سان 

في العالم. تقوم اأمانتها الدولية التي مقرها جينيف بتقديم م�ساعدة طبية وقانونية و/اأو اجتماعية فردية 

ل�سحايا التعذيب وتعمل على بث التدخالت الطارئة على وتيرة يومية في العالم باأ�سره بهدف الوقاية من 

اإلى ذلك،  بالإ�سافة  العقاب.  الإفالت من  ومكافحة  الأفراد  الإن�سان وحماية  لحقوق  الج�سيمة  النتهاكات 

اأن�سطتها اإلى تقديم الدعم وتوفير الحماية لبع�ش الفئات الم�ست�سعفة مثل الن�ساء والأطفال  تهدف بع�ش 

القت�سادية  الحقوق  بانتهاكات  خا�سة  بحمالت  كذلك  المنظمة  وتقوم  الإن�سان.  حقوق  عن  والمدافعين 

فردية  عرو�سا  التعذيب  لمناه�سة  العالمية  المنظمة  تقدم  اأن�سطتها  اإطار  وفي  والثقافية.  والجتماعية 

وتقارير بديلة لآليات الأمم المتحدة كما ت�ساهم بفعالية في اإعداد المعايير والآليات الدولية لحماية حقوق 

الإن�سان اإ�سافة اإلى حمايتها وتعزيزها.

الأوروبي.  التحاد  لدى  وبتمثيلها  اأوروبا  في  المنظمة  لن�ساطات  بالترويج  الدولية  الأمانة  من  وفد  يتكفل 

وهو ي�سكل همزة و�سل بينها وبين الهيئات الأوروبية. ويتمثل دوره في م�ساندة وليات الأمانة الدولية على 

الم�ستوى الأوروبي وال�سطالع بمهامها.

تتمتع المنظمة العالمية لمناه�سة التعذيب بمركز ا�ست�ساري اأو مراقب لدى المجل�ش القت�سادي والجتماعي 

الدولية  والمنظمة  وال�سعوب  الإن�سان  الأفريقية لحقوق  اللجنة  و  الدولية  العمل  المتحدة( ومنظمة  )الأمم 

للفرنكوفونية ومجل�ش اأوروبا.

يتاألف المجل�س التنفيذي من ال�ضيد اإيف بيرتولو، ب�ضفته رئي�س )فرن�ضا(، وال�ضيد خو�ضي دومينغو دوغان 

بيياكا، ب�سفته نائب رئي�ش )غينيا ال�ستوائية( وال�سيد اأنطوني ترافي�ش، اأمين الخزينة )المملكة المتحدة( 

وال�ضيد جوزيه بورل دي فيغيريدو )البرازيل( وال�ضيدة اأميناتا دياي )ال�ضنغال( وال�ضيد كمال الجندوبي 

)تون�ش( وال�سيدة تيناتن خيدا�سيلي )جورجيا( وال�سيدة جاهل كويروغا كارييو )كولومبيا( وال�سيدة كري�ستين 

�ضايغ )�ضوي�ضرا( وال�ضيد هنري تيفاغن )الهند(
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تم اإعداد هذا التقرير بدعم غالبيته من التحاد الأوروبي وثم بدعم من المنظمة الدولية للفرانكفونية وموؤ�س�سة 

OAK وجمهورية وكانتون جينيف. اإن الفدرالية الدولية لحقوق الإن�سان والمنظمة العالمية لمناه�سة التعذيب 
تتحمالن وحدهما الم�سوؤولية عن محتوى هذا التقرير الذي ل يعبر باأي �سكل من الأ�سكال عن اآراء الهيئات التي 

تدعمهما.
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�صامدون في االحتجاج

»اإن المجتمع الحقيقي الذي يتخذ من الحوار والنقا�ش اأ�سلوبا اأ�سا�سيا للحياة، هو مجتمع تكتنفه 

الكثير من الأخطار«. رغم مرور اأكثر من ثالثين �سنة على كتابة موز�ش فينلي لهذه العبارات ما 

المر�سد. ي�سدره  الذي  ع�سر  الثاني  ال�سنوي  التقرير  هذا  فحوى  لتلخي�ش  ي�سلح  معناها  زال 

للمدافعين عن حقوق  الراهن  الو�سع  الدقة  قدر ممكن من  باأكبر  ي�سف  الذي  التقرير  اإن هذا   

الإن�سان في العالم في �سنة 2009، يقدم اأمثلة وا�سحة عن ال�سعوبة والأخطار التي ترافق تعزيز 

النقا�ش المفاهيمي والتعددية وحماية الحريات الأ�سا�سية والمثل الديمقراطية في جميع القارات، 

وجه  في  الوقوف  في  اأ�سا�سيا  دورا  يوؤدون  كانوا،  اأينما  المدافعين،  اأن  التقرير  هذا  كذلك  ويبين 

التع�سف والتجاوزات، وهم اأكثر من اأي وقت م�سى حجر الزاوية في دولة القانون.

اإن مر�سد حماية المدافعين عن حقوق الإن�سان نظام اإنذار وحماية وتعبئة، اأن�سئ �سنة 1997 من 

التعذيب  لمناه�سة  العالمية  والمنظمة   (FIDH) الإن�سان  حقوق  لرابطات  الدولية  الفدرالية  قبل 

(OMCT). وهو جاء ا�ستجابة للحاجة الملحة اإلى ردود فعل منتظمة من المنظمات غير الحكومية 

والمجتمع الدولي على القمع الذي يتعر�ش له المدافعون. وت�ستند اأن�سطة المر�سد اإلى مبداأ الت�ساور 

والتعاون مع منظمات غير حكومية وطنية واإقليمية ودولية. 

في �سنة 2009، ن�سر المر�سد 424 تدخال عاجال ب�ساأن 719 مدافعا و 100 منظمة في 72 بلدا.
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