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اإلدارة جملس رئيس كلمة
�لرحيم �لرمحن �لله بسم

نرصة أال وهي منظمتنا، أجلها من �ألهداف �ليت أسست حتقيق أجل مواصلة �جلهد من �لسنة هذه هشدت لقد
توصلنا �ليت والمشجعة �لملموسة �لنتاجئ نثمن كنا وإذا حقوق �إلن�ن. لمبادئ كرامهتم وفقا واسرتجاع �لمظلومني
منظمات مجيعا، ليفرض علينا صوره أبشع يف ممار�ت �لقمع ومواصلة �لعريب �لعالم يف �لمعاش �لواقع أن إال إلهيا
تزتايد أعدادها �ليت �النهتاكات ألخطر حد لوضع �لغد، قبل �ليوم �لعاجل، �لسعي مواصلة وأفراد، مجعيات ،
عملها حجم إبراز منظمة كل حق من كان : فإذا أمرنا من يف حرية جيعلنا �لتقرير. وهذا ما كما يبينه هذا مروع بشكل
بل تفرحنا ال نقدمها �ليت �لهائلة فاألرقام �حلال. لهذا نأسف �لكرامة، أننا يف غري واإلحصاءات، باألرقام وأهميته
�إلمكانات قلة أو النقطاع �التصال أحسن وجه عىل م�عدته من لم نتمكن من هناك أن نعلم خاصة وأننا حتزننا،
يف ، �حلاالت من ويف كثري �رتكبت ولألسف وجرائم مآيس هذه �ألعداد واإلحصاءات فوراء كل والبرشية. �لمادية

�لالعقاب. أو �لالمباالة من جو

كل ذلك وقبل منظمتنا أعضاء به يقوم بالعمل �جلبار �لذي حققنا تقدما شك �لقامتة إال أننا وال هذه �لصورة ورغم
لمؤازرة �لسعي أو �نهتاكات قضايا بالمئات لعرض بنا يتصلون �إلن�ن �لذين عن حقوق والمدافعني �لمتطوعني
�ئر مع فيه نشرتك �جلهد، �لذي هذا ُحيدث بدأ وقد لمنظمتنا. �ليومي �لعمل  يف أو �لم�همة �لمظلومني
وفق للتحرك واستعدادًا �لعريب �لعالم �إلن�ن يف حقوق لثقافة ترسيخا �حلقوقيني، والنشطاء �حلقوقية �لمنظمات
جدارة بكل نالوا �لذين �لعريب �لعالم يف والمواطنات �لمواطنني من مزتايدة أعداد لدى �لزنهية �لقانونية �لطرق

�إلن�ن. حقوق عن حقيقيني صفة مدافعني واستحقاق

حقوق حلماية �لمتحدة �ألمم آليات وخرباء �لمنظمات والشخصيات وأعضاء كل أشكر هذا �لصدد أن يف يفوتين وال
يسعنا كمنظمة وال والتقدير. �لمهنية عىل مبنية مثمرة عالقة وتقوية منظمتنا مع �لمتمزي تعاوهنم �إلن�ن عىل
أو �لصالحيات حيث من سواء �آلليات لتقوية هذه إال أن ندعو �لمتحدة آليات �ألمم مع تعامال كرث حقوقية �أل

وجه. أحسن عىل مهمهتا أداء من تتمكن حىت والمادية �لبرشية �لموارد

جائزة للمدافعني عن هذه �لسنة يف �لكرامة أسست فقد �لعالم �لعريب، يف �إلن�ن نرصة مناضيل حقوق باب ومن
وذلك حقوق �إلن�ن، واحرتام �لظلم رفع عىل هوادة عملوا دون تكرميا لمناضلني نريدها �إلن�ن واليت حقوق
�لصارخة، ورفض �النهتاكات �لمرشوعة باحلقوق �لمطالبة عىل تعمل أن �لعربية للشعوب ودعوة خدمة للضحايا
ذريعة. بأية تربيرها ميكن ال �ليت �لتعسفي، �لقرسي واالعتقال واالختفاء والتعذيب �لقانون إطار خارج كاالغتيال

حقوق باحرتام والمطالبة والظلم  �لغنب لرفع مسريتنا مواصلة عىل نتعهد  منظمتنا، أعضاء كل وباسم وأخريا،
وكرامهتم حقوقهم تنهتك وال تزال �نهتكت للذين ووفاًء منطلقاتنا بأحقية منا إميانا �لعالم �لعريب بقاع يف كل �إلن�ن

كل بقعة. ويف حلظة كل يف

�لنعيمي عبد �لرمحن د.
�لكرامة مؤسسة إدارة جملس رئيس

مقدمـــــة
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الكرامة عن
�لكرامة هي مؤسسةسويرسيةمسّجلةوعاملةيفجمالحقوق
يف تأسست �لكرامة �لعريب. �لعالم أحناء مجيع يف �إلن�ن
حقوق  وناشطي �لمحامني من من فريق مببادرة 2004 عام
تعزيز يف �لم�همة أجل من وذلك �لمتطوعني �إلن�ن

�لعالم �لعريب. يف �إلن�ن حقوق ومحاية

ن�ت�لكرامةيفبداياهتاكجمعيةقبلأن تتحولإىلمؤسسة
.2007 يف يونيو/حزيران �لسويرسي للقانون خاضعة

�لمتحدة �ألمم وآليات �إلجراءات نظام مع تتعامل �لكرامة
حلقوق�إلن�نوذلك منأجلمحايةضحايا �نهتاكات حقوق
عىل ينصب �لكرامة �هتمام أن وحيث وعائالهتم. �إلن�ن
أهنا إال شمويل، وبشكل �إلن�ن مجيع حقوق وتعزيز محاية
�نهتاكاتبعض م�عدةضحايا أولوياهتا قدحددتضمن
�نهتاك أن نعترب ألننا وذلك خاص، بشكل �إلن�ن حقوق
�حلق أثرًا جسيمًا عىل يسّبب �أل�سية �حلقوق هذه مثل

: واحلرية والمعنوية �لمادية والكرامة �حلياة يف

�جلائرة والمحاكمات �لتعسفي �العتقال .1   
�لتعذيب .2   

�لقضاء نطاق خارج �لقتل .3   
�لقرسي �الختفاء .4   

حلقوق �لمتحدة  �ألمم  آليات كافة يف �لكرامة ت�رك
إىل�إلجراءات �لشكاوىوالتقارير �إلن�نمبا يفذلكتقديم
إىل وكذلك �لمعاهدات مبوجب �لقامئة والهيئات �خلاصة
�إلن�ن. حقوق جملس يف �ل�ملة �لدورية آلية �لمراجعة
�حلكومية �لغري �لمنظمات أهم أحد �لكرامة أصبحت وقد

�لعريب. �لعالم خيص فيما �آلليات �ألممية مع تعمل �ليت

بريوت (سويرسا)، جنيف يف وممثلون  مكاتب للكرامة
وصنعاء (�ليمن) (قطر) �لدوحة (بريطانيا)، (لبنان)، لندن
معظم يف  والمتطوعني �لمراسلني من �لعديد وكذلك 

�لبلدان�لعربية.

مع مجيع بّناء حوار إقامة إىل �لسعي �لكرامة يف هدف يكمن
حلقوق �لوطنية والمؤس�ت �لدول ذلك يف مبا �ألطراف،
حلقوق�إلن�نومجيع �ل�مية �إلن�نومكتب�لمفوضية

�لمدين. �لمجتمع أعضاء

للدفاع �لدولية �حلركة اليتجّزأ من كجزء ترى �لكرامة دورها و
مجيع جهود وحتّيي فهي تثّمن ومن ثم �إلن�ن، حقوق عن
�لتعاون ترسيخ  �لنبيلة. �لقضية هذه أجل من �لعاملني 
أمرا ليس �لمماثلة ذات �ألهداف والمنظمات �لكرامة بني
لتحقيقه. بن�ط �لكرامة تسعى بل فحسب فيه مرغوب

من1 كانون  �لممتدة �لتقرير، �لذي يغطي �لفرتة هيدفهذا
إىل �ألول/ ديسمرب 2009، كانون إىل 31 2009 يناير �لثاين/

�لكرامة. �ضطلعت هبا �ليت �ألنشطة خمتلف تقديم

قّدمهتا �ليت �حلاالت مجيع قامئة بأسماء �لتقرير هبذا ُيرفق كما
ومعجمات �إلن�ن، �ألمم �لمتحدة حلقوق آلليات �لكرامة
�لكرامة نرشهتا �ليت �لتقارير من وأخريا قامئة للمصطلحات

.2009 عام يف

رؤيتنا

ملجأ دويل، تكون بعد ذات وفّعالة، هبا موثوق منظمة بناء
الستعادة �لعريب �لعالم يف �إلن�ن حقوق �نهتاكات لضحايا
هذه �حلقوق. �حرتام أجل محلة من والدعوة إىل حقوقهم،

مهمتنا

والم�واة أمام �لعدل قيم ومحاية تعزيز أجل من �لعمل
حتقيق ونستند يف كرامة وحقوق �إلن�ن. واحرتام �لقانون
حقوق �إلن�ن �لدولية مبادئ عىل أ�يس ذلك بشكل

�إلن�ين. والقانون
  

نعمل ملن

نسعى جاهدينلم�عدة ضحايا �نهتاكات حقوق�إلن�ن
أو �لدين أو  �لعرق عن  �لنظر �لعريب، وبغض �لعالم يف 
�لذين أولئك جلميع خباصة ونعمل �أليديولوجية، �لعقيدة
نطاق خارج للقتل للتعذيب، لالختفاء �لقرسي، تعرضوا

لالعتقال �لتعسفي. أو �لقضاء

أهدافنا

�لعالم �إلن�ن يف حقوق �نهتاك حاالت عن �إلعالم •
هذه �النهتاكات؛ ضد يكافح لكل من �لعريب

�لقانونية لضحايا والم�عدة �لمعنوي �لدعم تقديم •
�النهتاكات؛ هذه

من �لعقاب؛ �إلفالت ومكافحة قضائيا متابعة �جلناة •
�إلن�ن، وممارسة حقوق �حرتام عىل �حلكومات تشجيع •

؛ �القتضاء عند �لمجال هذا يف علهيا �لضغوط
وتوعية �لعربية �لمجتمعات �إلن�ن يف حقوق ثقافة نرش •

حبمايهتا؛ �لكفيلة وباآلليات �لدستورية حبقوقه �لمواطن
حقوق محاية  تعزيز  إىل �لهادفة �لمبادرات مجيع دعم •

�لمواطنني ضد �النهتاكات.

العمل يف أساليبنا

�جلمع والتحقق عملية أثناء صارمة معايري تطبيق عىل حنرص
حلقوق مزعومة بانهتاكات �لمتعلقة �لمعلومات ونرش 
�لضحايا، �حرتام ب�ن حيوية أهمية نويل كما �إلن�ن.
ورسية�لمعلومات�لمتعلقةهبم.وإنرصامةأ�ليبعملنا
�العتماد وميكن منظمة ذات مصداقية من �لكرامة جعلت
، وأرسهم �لضحايا سيما �لرشكاء، وال خمتلف علهيا لدى
غري والمنظمات �إلن�ن حلقوق �لمتحدة �ألمم وآليات
كل هذا، حىت يومنا أّنه ذلك عىل مثال وخري �حلكومية.
�لتعسفي، باالعتقال �لمعين �لعمل فريق �عتمده قرار
إليه ذهبت ما أّكد قد �لكرامة، مهتا �ليت قّدّ �حلاالت ب�ن
كان �العتقال بأن يف شكاواها �عتربت عندما �لمنظمة هذه

بالفعلتعسفيا.
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اإلنسان حقوق آليات مع العمل
من عدد أكرب  مع �إلمكان  قدر  بالعمل  ملزتمة �لكرامة
هدفنا حتقيق من أجل �إلن�ن �لدولية حلقوق �آلليات
�نهتاكات لضحايا �إلغاثة  تقديم يف �لمتمثل �أل�يس
عام يف  تعاملنا وقد �لعريب. �لعالم يف �إلن�ن  حقوق
يف جملس حقوق  �إلجراءات نظام مع خاص بوجه 2009
ومع بعملنا، �لصلة ذات �لمتحدة �ألمم يف �إلن�ن
جلنة وهما دولية معاهدات  مبوجب �لمن�ة �لهيئات 

�لتعذيب. مناهضة وجلنة �إلن�ن حقوق

من  أكرث 2009 عام يف �لكرامة قّدمت �لمجموع، يف
فردية،  حالة  888 ب�ن  (شكوى) مذكرة 1000
خمتلف إىل  وذلك �إلن�ن،  حقوق �نهتاكات موضحة 
14 دولة  �لبالغات شملت هذه �لمتحدة. �ألمم آليات

�لفردية). �حلاالت قامئة - �لمرفق (أنظر عربية
 

�لدول أغلب ب�ن معلومات �لكرامة قّدمت كما
�لدورية �لمراجعة إطار يف �ستعراضها تّم  �ليت �لعربية

�ل�ملة.

�إلن�ن حقوق محاية تطور وضع آليات �لكرامة تابعت كما
ست�رك �لصدد هذا ويف �إلقليمي، �لمستوى عىل
بعقد �إلن�ن، منظمات حقوق مع غريها من �لكرامة،
جلامعة �لتابعة  �إلن�ن حقوق للجنة متهيدي �جتماع
سيعقد ومناقشة عملهم. لعرض �لعربية وذلك �لدول

مكتب  يف 2009 ترشين �ألول/أكتوبر يف �الجتماع هذا
�إلن�ن. �لمفوض �ل�مي حلقوق

�للجنة مثل �آلليات بعض عمل متابعة يف سنستمر كما
�إلسالمي �لمؤمتر  منظمة يف �إلن�ن حلقوق �لدامئة

�ألفريقية. واللجنة
لالحتاد �لربلماين �لتابعة �إلن�ن حقوق جلنة مع �لعمل
جملس من قرارات عدة إصدار مع - مهما أمرا كان �لدويل
قد �لكرامة كانت قضايا ب�ن �لدويل �الحتاد �لربلماين
�لعرايق �لربلماين قضية يف حدث كما �الحتاد لهذا مهتا قّدّ

�لدايين. حممد
�لموس�ت �لوطنية مع عملنا لتعزيز أيضا نسعى كما
�لدولية �لتنسيق جلنة مع والم�همة  �إلن�ن حلقوق
�لنظر إعادة يف �إلن�ن حلقوق �لوطنية للمؤس�ت 
عمل حتسني هبدف وذلك �لوطنية، �لموس�ت يف
�ليت والم�عدات �لواقع أرض عىل �لمؤس�ت هذه

�إلن�ن. حقوق ضحايا �نهتاكات يقّدموهنا إىل
�لمعنوي تقديم �لدعم يف هدفنا مراعاة ومع �لهناية يف
�إلن�ن، حقوق �نهتاكات لضحايا �لقانونية والم�عدة
�إلجراءات والو�ئل �لالزمة خمتلف �لكرامة �ستخدمت
تدخال  تطّلبت �ليت �لقضايا  من 50 من أكرث لمتابعة 
�لُمعتاد �لنطاق خارج  نعتربها أن ميكن واليت عاجال

منظمة �لكرامة. لعمل
إجراءات أمام منظمات �لقضايا وقد شملت هذه هذا
�لدولية واللجنة لالجئني �لعليا �لمفوضية متعددة (مثل
بالمنظمات �التصال ما يتطلب وهذا �ألمحر)، للصليب
ر�ئل عىل واحلصول �لمختصة؛ �لدولية �حلكومية غري
�لو�ئل من والعديد �للجوء بطلبات معلومات تزود
ومن خمتلفة جنسيات من كانوا �ألفراد . هؤالء �ألخرى

خمتلفة. بلدان يف �لمقيمني

اخلاصة اإلجراءات

إىل  قضية من 680 أكرث 2009 عام يف �لكرامة قّدمت
�لعمل إىل فريق وخاصة �لمتحدة، �ألمم آليات خمتلف

وإىل فريق �لعمل  حالة) �لتعسفي(200 باالعتقال �لمعين
 228) �لطوعي غري أو �لقرسي �الختفاء حباالت �لمعين
إىل  حالة) 183) بالتعذيب �لمعين �خلاص �لمقرر حالة)
 26 ) �لقضاء نطاق باإلعدام خارج �لمقرر �خلاص �لمعين
مناهضة  جلنة إىل فردية شكاوى 6 . كما ُقدمت حالة)
تناولنا �إلن�ن وأخريا حبقوق �لمعنية واللجنة �لتعذيب

أخرى.  إجراءات إطار حالة يف 387

ل�جراءات �خلاصة  موجهة قضايا 205 كما تعاملنا مع
إر�لها يتم عاجلة شكوى هكذا عاجلة. شكاوى أهنا عىل
تتطلب �لقضية بأن �لكرامة ترى عندما فوري بشكل

فريق �لعمل. أو �خلاص �لمقرر من فوريا �هتماما

بالنسبة �لكرامة قّدمهتا �ليت �حلاالت عدد فإن ول��رة،
�نهتاكات خطورة أو كمية تعّرب بالرضورة عن ال بلد لكل
ُيقّدم ب�ن لم أو ذاك. هذا �لبلد يف �إلن�ن حقوق
ُتعترب أهنا �لرغم من عىل حاالت قليلة غري �لدول بعض
(مثل ليبيا وسوريا �إلن�ن حلقوق �نهتاكا �لدول من أكرث

H R D , 
S U M X , 
S R H L T H ,          
S R C T , S U M X , 
I J L , F R D X
   468 (43%)

 W G E I D
(21%) 228

W G A D
(19%) 200

 S R T
(17%) 183
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�لقضايا مجع صعوبة إىل يعود  �ألمر  وهذا والعراق). 
حقوق �إلن�ن ناشطي ألن �لمعلومات وكذلك وتوفري
بعملهم قيامهم �الضطهاد أثناء يواجهون هذه �لدول يف

�إلن�ن. حقوق جمال يف
خطورة كرث �أل �لقضايا عىل �لرتكزي �لكرامة حاولت وقد
لنظام �لموّجهة قضايانا نوع فان عام وبوجه بلد، كل يف
بلد كل ج�مة هذا �النهتاك يف مع تتناسب �إلجراءات
�لمحور �لرئييس متّثل �لقرسي �الختفاء حاالت فمثال –
�لتعذيب م�لة عىل نرّكز أننا يف حني يف �جلزائر، لعملنا
قضايا مرص عىل يف �لرئييس ينصب تركزينا لبنان، بينما يف

�الحتجاز �لتعسفي.

خمتلف قبل من  �لكرامة ُدعيت ذلك، إىل وباإلضافة
وذلك �خلاصة �إلجراءات نظام عىل �لقامئة �ألجهزة
تعرضوا أشخاص مع ومقابالت حاالت عن أمثلة لتقديم
�ألجهزة هذه م�عدة هبدف وذلك �لرسي لالعتقال 
وسيتم �لرسي. �العتقال م�لة عن تقرير حتضري يف
لمجلس حقوق �إلن�ن  13 يف �لدورة �لتقرير هذا نرش
من �لمعلومات لمزيد .2010 مارس والمقرر عقدها يف
’�لفعاليات قسم عىل �الطالع �لرجاء �ألمر، هذا  حول

�لتقرير. هذا من والن�طات‘

مبوجب معاهدات  املنشأة اهليئات

حقوق جلنة  إىل  �لفردية �لشكاوى تقديم إىل إضافة
(�لدولتان �لوحيدتان واجلزائر ليبيا من كل ضد �إلن�ن
فقد �إلجراء)، هذا عىل وافقتا �للتان �لعريب �لعالم يف 
الستعراض معلومات ،2009 عام يف �لكرامة قّدمت
�لعهد من كل إطار يف �ألطراف للدول �لدورية �لتقارير
مناهضة واتفاقية والمدنية �لسياسية للحقوق �لدويل

: وهي �لتعذيب.
لمتابعة �لنظر �لمعلومات تقديم �إلن�ن: حقوق جلنة •
�لدوري ير والتقر تونس لدولة �خلامس �لدوري ير �لتقر يف

�لرابع لدولة �ليمن.
لمتابعة �لمعلومات تقديم �لتعذيب: مناهضة جلنة •
�لثانية �لدورية �لمراجعة  إطار يف �ليمن دولة تقرير
�لمطروحة واألسئلة �لقضايا  بقامئة يتعلق ما يف (سواء
معلومات تقديم متابعة عن �لبديل)، فضال ير بالتقر أو

�جلزائر. لدولة �لثالث �لدوري ير بالتقر متعلقة
قّدمهتا �لكرامة  �ليت �لمعلومات ُاستخدمت وقد هذا
�لدورية �لمراجعة خالل �ألممية �للجان هذه ِقبل من
هامة نقطة  إىل �إل�رة مع أعاله. �لمذكورة للدول
يف أدرجت،  قد  �لتعذيب مناهضة جلنة أن وهي أال
من مواطنني مخسة قضية لليمن، �خلتامية �لمالحظات
 15 منذ �ليمن يف �العتقال �لرسي يف حمتجزين �لكامريون
تقريرها يف �لكرامة أدرجهتا قد كانت هذه �لقضية عاما،
لدولة �لثاين �لدوري ير �لتقر يف �لنظر لمتابعة �لمقّدم

�ليمن.
جلنة قبل من  �ليمن دولة مراجعة �لكرامة كما حرضت 
�لثاين نوفمرب/ترشين  يف  جنيف، يف �لتعذيب مناهضة
ألغى (�لذي �ليمين �لوفد غياب يف ت ّمتّ 2009، �ليت
�لكرامة واستطاعت  �ألخرية). �للحظة  يف حضوره 

مثل �لقضايا، بعض إزاء معينة  خماوف عن تعرب أن
�حلكومة متارهسا �ليت �إلرهاب مكافحة تدابري �لتعذيب،

�ألجهزة �ألمنية. من قبل �لرهائن واحتجاز

الشاملة الدورية املراجعة

�ل�ملة �لدورية �لمراجعات حضور إىل باإلضافة
 2009 عام �لكرامة يف قّدمت �لعامل، جلل�ت �لفريق
إلجراءات  �خلاضعة �لدول من 4 خبصوص م�همات
والكويت والعراق  مرص  : �ل�ملة �لدورية �لمراجعة
.2010 عام يف هذه �لبلدان تتم مراجعة وسوف وقطر.

الدويل الربملاين االحتاد

جل�ت إحدى �لكرامة حرضت ،2009 يونيو/حزيران يف
�لربلماين لالحتاد �لتابعة للربلمانيني �إلن�ن حقوق جلنة
�ضطهاد معلومات ب�ن تقديم أجل �لدويل وذلك من
ب�نه أصدر (�لذي �لدايين  حممد �لعرايق �لربلماين

قرارين). �لدويل �لربلماين إدارة �الحتاد جملس
عن معلومات  �لسنة مدار  عىل �لكرامة قّدمت وقد
�لعرايق �لنائب �لعبيدي،  حارث  مثل �لربلمان  أعضاء
قّدمت كما .2009 حزيران/يونيو يف  �غتيل �لذي
وضع ب�ن �لدويل �لربلماين لالحتاد معلومات �لكرامة
�الضطهاد عن أدلة مجعت أن بعد مينيني، نواب ثالثة 

له. يتعرضون �لذي

اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسات

معلومات،   2009 شباط/فرباير يف �لكرامة  قّدمت
جلنة إىل  �إلن�ن، حلقوق �لوطنية �لمؤس�ت  ب�ن
حلقوق �إلن�ن، �لوطنية للمؤس�ت �لدولية �لتنسيق
�لوطنية (�للجنة �جلزائرية يتعلق بالمؤسسة فيما وذلك
كان وقد �إلن�ن). حقوق ومحاية لرتقية �الست�رية
يف ني�ن/أبريل ُموجه تقييم، إعادة لطلب �ستجابة هذا

جلنة  إىل �الست�رية  �لوطنية �للجنة هذه من 2008
ضت أن خّفّ بعد �لطلب هذا وجاء �لدولية، �لتنسيق 
درجة إىل �جلزائرية �للجنة مرتبة �لدولية �لتنسيق جلنة
�ليت �لوثائق واحدة لتقديم مهلة سنة إعطاهئا "ب" مع

"أ". �ل�بقة درجهتا إىل �لرتيق لها فرصة توفر أن ميكن
ونوفمرب/ترشين مايو/أيار هشري يف �لكرامة، وقّدمت
�لدولية �لتنسيق جلنة إىل إضافية معلومات �لثاين،
حلقوق �إلن�ن �ستجابة لتقدميات �لوطنية للمؤس�ت
ومحاية لرتقية �الست�رية �لوطنية �للجنة ِقبل من جديدة

أعاله. �لمذكورة حقوق �إلن�ن

اإلنسان حقوق آليات مع العمل
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اإلنسان حقوق آليات مع العمل
الكرامة  عمل تقييم

�نهتاكات لضحايا �لم�عدة تقديم إىل �لكرامة هتدف
�لتحقق �لصعب فمن  ذلك،  ومع  �إلن�ن.  حقوق
قرارات �حلكومة ر عىل  أّثّ قد أو ذاك �لن�ط هذا بأن
تعسفيا �لمعتقلني �ألشخاص أحد رساح إطالق يف
بعض رساح إطالق تّم فقد ذلك،  ومع �لمختفني. أو
10 أو 15 سنة بعد  منذ تعسفيا �لمعتقلني �ألشخاص
عّدة فقط أو عّدة أهشر بعد �لكرامة قضاياهم قّدمت أن

أ�بيع.

ُأصدرت حبقهم أو حماكماهتم ينتظرون كانوا �آلخر �لبعض
تّم إطالق ولكن قد �إلعدام، أو لسنوات بالسجن أحكام
عالقة أن هناك نرى ولهذا �لكرامة. حترك بعد رساحهم
�لملموسة والتطورات �لكرامة �ختذهتا �ليت �إلجراءات بني
ليست لكهنا ، أجلهم من نعمل �لذين �ألفراد يف حاالت

منتظمة. أو ثابتة

يتعلق ما يف وخاصة �لكرامة عمل تأثري قياس �لصعب من
يف �الختفاء- وحاالت �لتعذيب مثل �النهتاكات ببعض
من رسية أماكن يف ُتنّفذ ممار�ت هكذا �ألحيان أغلب
للم�ءلة خاضعة غري قوات أو �لدولة أمن خمابرات ِقبل

للحكومة. �لتنفيذي �لفرع أمام إال

من �لماضية  �لست �لسنوات  مدى  عىل ذلك، ومع
من وأرسهم �لضحايا  مع �النهتاكات هذه عىل �لعمل
�ألمم آليات ومع �حلكومات،  خمتلف مع �لبلدان، هذه 
بعض ردود فعل يف كبريا تغيريا فقد هشدنا �لمتحدة،
�لمعتقلني من �لكثري  بقضايا أبلغناهم وقد �حلكومات 
�لكرامة تدخل  أحدثه �لذي والتأثري وال�بقني  �حلاليني

�العتقال. يف أثناء أوضاعهم عىل

آليات مع أوثق بشكل �لعمل بدأت قد �حلكومات بعض
لطلبات باإلجابة سواًء حلقوق �إلن�ن، �لمتحدة �ألمم
إن �لنظر لها، بعض باإلمتثال نادرة حاالت أو يف �آلليات
أو للحفاظ �إلن�ن حقوق سجلها يف لتحسني كان ذلك
كان  5 سنوات، قبل �لدويل. �لمجتمع أمام صورهتا عىل
من �لعديد لطلبات �حلكومات تستجيب من �لنادر أن
عىل أجل �حلصول �لمتحدة من لألمم �خلاصة �إلجراءات
أكرث �لراهن وقتنا يف �لردود غدت بينما  �لمعلومات، 
�لمتخصصة �ألق�م قبل  من مهيأة أهنا  كما تفصيال 

�حلكومات. هذه �لتابعة إلدارة

�لذين  �ألفراد من عدد عن 2009 عام خالل فرج وقد ُأُ
�لكرامة تعاملت �لمتحدة أو �ألمم إىل ُأرسلت قضاياهم
تقديم عدم نفّضل ذلك ومع خمتلفة، حالهتم بطرق مع
عمل بأن ل�حياء  جتنبا �لمجال هذا يف إحصائيات
إلطالق رساحهم. والمبارش �لوحيد �لسبب هو �لكرامة
�ألمثلة بعض توضح بلد صفحة كل �لقضية �لُمدرجة يف

لعملنا. �لملموسة

�لتعسفي باالحتجاز �لمعين �لعامل �لفريق نظر لقد
 40 يف  وردت فردية حالة 190 يف  2009 سنة خالل 
A/) �لعامل للفريق �لرسمي ير �لتقر (أنظر للفريق قرارًا
جمموع هي �ألرقام  وهذه .(HRC/13/30/Add.1
لمجموع بالنسبة  أما �لعالمي. �لصعيد عىل �حلاالت

ختص  قرارًا 20 �لعامل فقد �ختذ �لفريق �لعربية، �لدول
�حلاالت  هذه من بـ 34 �لكرامة وتقدمت فردية. 76 حالة

11 قرارًا.  موضوع كانت �ليت �لفردية

جمموع  من  ٪ 44 بـ تقدمت �لكرامة  أن يعين  وهذا
للعالم  بالنسبة �لقرارات جمموع من ٪ 55 و �حلاالت
من  ٪ 18 هي فالنسب كله للعالم بالنسبة أما �لعريب.
�لرسم  إىل (أنظر من �لقرارات ٪ 27 و �لفردية �حلاالت

�لتبياين).

حاالت
الكرامة
(45%) 34

من حاالت
أخرى مصادر

(55%) 42

حاالت
الكرامة
(55%) 11

من حاالت
أخرى مصادر

(45%) 9
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املتحدة األمم مع الكرامة تعمل كيف

لحقوق خرق بحالة الكرامة  توصل
اإلنسان

من تتأكد الكرامة
المعلومات جميع  صحة

الحالة ترفع الكرامة
المتحدة  لألمم

للدولة المتحدة مخاطبة األمم
المعنية

رسمي لقرار المتحدة األمم إصدار

الضحية حقوق صيانة

/ �لمحامي طرف �لعائلة / من مثال:
متطوع بالميدان/ �لمنظمة مكتب

إلكرتوين بريد
 فاكس

�لكرامة موقع
�لهاتف

آخرى و�ئل

مثال �لمعلومات صحة من �لتأكد
�إللكرتوين �لربيد أو �لهاتف باستعمال

بالميدان موثوق مصدر
/�لميدان بالمنطقة �لكرامة ممثل

�خلاص (�لمقرر �خلاصة  �إلجراءات إىل 
�لهيئات �لتعذيب)، مب�لة �لمعين 
(�تفاقية معاهدات مبوجب �لمن�ة
أخرى آليات أو �لتعذيب) مناهضة

�إلن�ن حلقوق

�ألمم لدى �لدامئة �لبعثة طريق عن
جبنيف �لمتحدة

باالعتقال �لمعين �لعمل فريق إصدار
�لتعذيب مناهضة  وجلنة �لتعسفي 
لقرارات �إلن�ن حقوق وجملس
�لذي �لسنوي ير  �لتقر إىل  باإلضافة
حلقوق �خلاصة  �إلجراءات تصدره

�إلن�ن



R
e

d
 

 
 

S
e

a 

M e d i t e r r a n e a n  S e a

G
u l f  o f  A d e n

P
e

r
s

i a
n

 G
u

l f

 129
[43%]

 101
[34%]

 18
[6%]

52
[17%]

 32
[45%]
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6
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 4
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5
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  241         300

I R A Q
   
  22         71

L E B A N O N
        20         23

S Y R I A
28         17    

S A U D I  A R A B I A
                  36         50

Y E M E N
    
     22        36

  U A E
      11        26

P A L E S T I N E
           10         29

العراق

لبنـان

فلسطين

مصر
السعودية العربية

اإلمارات

قطر

سورية

اليمن

L I B Y A
    5           9

Q A T A R
       2           2

مذكرة

فردية حالة

الكرامة مت قدّ ،2009 عام خالل

بشأن

J O R D A N

K U W A I T

1079
888



During 2009, Alkarama submitted

1079 communications regarding  

888 individual cases

M e d i t e r r a n e a n  S e a
 A T L A N T I C

O C E A N

Alkarama submitted 387 individual cases to various confidential procedures during 2009 / 2009 عام خالل �لسّري، �لطابع ذات �إلجرءات إلى نظام فردية حالة 387 �لكرامة قّدمت
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[95%]

5
[0.04%]
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[0.01%]
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[11%]  6
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[11%]

1
[11%]
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A L G E R I A
 
     109         112

M O R O C C O
       
          5           5

T U N I S I A
        1           1

ليبيا
الجزائر

المغرب تونـس

لبنـان

L I B Y A
    5           9

Working Group on Arbitrary Detention
�لتعسفي باالحتجاز �لمعين �لعامل �لفريق

Working Group on Enforced Disappearances
غري �لطوعي أو �لقرسي �الختفاء حباالت �لمعين �لعامل �لفريق

Special Rapporteur on torture and 
other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment

من وغريه �لتعذيب مب�لة �لمعين �خلاص  المقرر
�لالإن�نية أو �لقاسية �لعقوبة أو �لمعاملة  رضوب

�لمهينة أو

�لمذكرات 
communications

�لقضايا �لفردية
individual cases

Other
أخرى آليات

مذكرة

�لمتحدة �ألمم في �إلنسان حقوق آليات إلى �لكرامة رفعتها �لتي �لمذكرات
ALKARAMA SUBMISSIONS TO UN HUMAN RIGHTS MECHANISMS 
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اخملتصرات

والسياسية �لمدنية باحلقوق �خلاص �لدويل ICCPR  �لعهد
والسياسية �لمدنية باحلقوق �خلاص �لدويل للعهد �الختياري OP ICCPR  �لربوتوكول

أو �لمهينة �لالإن�نية أو �لعقوبة �لقاسية أو �لمعاملة رضوب من وغريه �لتعذيب مناهضة CAT  �تفاقية
�لقاسية �لعقوبة رضوب �لمعاملة أو وغريه من �لتعذيب مناهضة التفاقية �الختياري OP CAT الربوتوكول

�لمهينة أو �لالإن�نية أو

�لقرسي �الختفاء من �ألشخاص مجيع حلماية �لدولية ICPPED  �التفاقية
�ل�ملة �لدورية UPR  �لمراجعة

�إلن�ن حقوق HRC   جملس
�إلن�ن حقوق HRCttee  جلنة

�لتعسفي باالحتجاز �لمعين �لعامل WGAD  �لفريق
غري �لطوعي أو �لقرسي �الختفاء حباالت �لمعين �لعامل WGEID  �لفريق

أو �لقاسية أو �لعقوبة �لمعاملة رضوب من �لتعذيب وغريه مب�لة �لمعين �خلاص SRT  �لمقرر
�لمهينة أو �لالإن�نية

�لمسلح باألطفال والزناع �لمعين لألمني �لعام �خلاص SRCAC  �الممثل
عام منذ �لمحتلة �لفلسطينية �ألرايض يف �إلن�ن حقوق حبالة �لمعين �خلاص SROPT  �المقرر

مكافحة �إلرهاب سياق يف �أل�سية واحلريات �إلن�ن ومحاية حقوق بتعزيز �لمعين �خلاص SRCT  �لمقرر
والمحامني �لقضاة باستقالل �لمعين �خلاص SRIJL  �لمقرر

�لبدنية �لصحة من ممكن مستوى �لتمتع بأعىل يف إن�ن كل حبق �لمعين �خلاص SRHLTH  �لمقرر
والعقلية

�إلن�ن حقوق عن �لمدافعني بوضع �لمعين �خلاص HRD  �لمقرر
والتعبري �لرأي حرية يف �حلق ومحاية بتعزيز �لمعين �خلاص FRDX  �لمقرر

أو تعسفًا موجزة بإجراءات أو حباالت �إلعدام خارج �لقضاء �لمعين �خلاص SUMX  �لمقرر
�إلن�ن �لوطنية حقوق مؤس�ت   NHRI

�إلن�ن حلقوق �لوطنية للمؤس�ت �لدولية �لتنسيق ICC  جلنة

ت
صرا

خت
الم
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�ألردن في مستمرة تزال ال �لتعذيب ممارسة أن إلى �لخاص « ويخلص �لمقرر
�لمؤسسي �لطابع بسبب  وكذلك بالمشكلة، �لوعي مستوى  تدني بسبب

 « �لعقاب من لمسألة �إلفالت
�لثاني/  ميدانية، 5 كانون يارة ز إطار في �ألردن إلى �لموفدة �لبعثة ير تقر بالتعذيب، �لمعني �لخاص �لمتحدة مقرر �ألمم -

2007 يناير

�لتعذيب خطر يواجهون �لذين �لفلسطينيين طرد

�إلداري �العتقال

�ألمنية �لقضايا في إطار �لتعسفي �العتقال

األردن
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(�لثالث) 1997.01.21 آخر تقرير مرتقب يف
(�لثالث) 2009.03.11 يف  تقدميه تم

(�لرابع) معروف غري يف مقرر ير �لتايل �لتقر
 

�لمدنية باحلقوق �خلاص �لدويل للعهد �الختياري  �لربوتوكول
ال فردية]: والسياسية[شكاوى

(�ألول) 1992.12.12 آخر تقرير مرتقب يف
(�ألول) 2009.03.11 يف تم تقدميه

(�لثاين) معروف غري يف مقرر ير �لتايل �لتقر

�لتعذيب مناهضة باتفاقية �خلاص �الختياري �لربوتوكول
ال إىل �لسجون]: [�لزيارات

 20 �لتعذيب �لمادة �تفاقية مناهضة
نعم : طرف �للجنة] رسي من [حتقيق

دولة  من [شكوى  21 �لتعذيب �لمادة �تفاقية مناهضة
فردية]: ال 22 [شكوى و طرف]

1975.05.28 يف عليه مصادق

2009.02.06 مراجعة آخر

 1991.11.13 يف إلهيا �لتوصل

ال

2009-2006 خالل عضو

�إلن�ن حقوق جملس

�إلن�ن حلقوق �لوطين �لمركز
(تراجع "أ" �لدولية : �لتنسيق جلنة لدى �العتماد صفة

 سنة 2010)

�إلن�ن حلقوق �لوطنية �لمؤس�ت

اخلاص الدولي  العهد
 باحلقوقاملدنيةوالسياسية

اتفاقية مناهضة التعذيب

جميع حلماية الدولية االتفاقية
القسري االختفاء من األشخاص

الشاملة الدورية املراجعة

�لدستور
08.01.1952 بتاريخ صدر

�لطوارئ حالة
ال

�ألخيرة �لتشريعات
عام في �عتمد �إلرهاب، محاربة  قانون

 2006

�لمتحدة لألمم �لقطرية يارات �لز
أبريل ني�ن/ منذ مفتوحة دعوة متديد 

2006

فعال متت �ليت �لزيارات
�خلاص �لمقرر يونيو 2006: 25-29 حزيران/

بالتعذيب �لمعين

األردن
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�نتهاكات �ستمرار على بظاللها تلقي �لبرلماني �لفساد قضايا
�إلنسان حقوق

يف  2009 عام يف �لداخلية �لسياسية �لقضايا �همت
م�كل مجة من حالة حقوق �إلن�ن يعرتي ما حجب
ذروته يف �لسيايس �لتوتر مستوى بلغ وقد �ألردن. يف
(�لغرفة  �لربلمان حبل �ألمر �نهتى حيث 2009 عام أواخر
صياغة إعادة توقع �لله مع �لملك عبد قبل من �لسفىل)
�نتخابات جديدة كما يرتقب إجراء قوانني �النتخابات،

.2010 لعام

�ألردني �لنواب مجلس مدخل

قوات واصلت �لسياسية، �لتطورات هذه عن وبعيدا
�لمواطنني �ألردنيني عىل واالعتداء معاملة إ�ءة يف �ألمن
سجلت وقد واعتقالهم. علهيم �لقبض خالل عمليات
�لثاين/نوفمرب ترشين يف �حلاالت هذه من �ثنني �لكرامة 
منازل مبداهمة  �ألمن  قوات  خاللها قامت ،2009
بالرضب علهيم واهنالت قضايئ، أمر دون أي أشخاص
وقد باحتجازهم،  قامت ثم وأطفالهم، زوجاهتم أمام
نفوس يف بالغة آثارا �لعنيفة �لعمليات هذه خلفت 
من للغاية وضعية هشة من تعاين تزال  ال �ليت �ألرس،

�الحتجاز رهن �لمعنيني �ألشخاص ويظل ذلك. جراء
حالة دراسة (�نظر �ألردنية �لسلطات من قبل �لتعسفي

�لرساوي). مجال
حقوق جلماعات بالنسبة �ألخرى �لقلق بواعث ومن 
للسلطات �ألردنية جيزي �لذي �جلرمية منع قانون �إلن�ن،
�لسلطة تعتربهم �لذين لألشخاص إإلداري �إلحتجاز
�رتكاب يف �لم�عدة أو جرمية، �رتكاب وشك ”عىل 
إيواء أو بالرسقة يقومون ما ”عادة“ �لذين �جلرمية“ أولئك
�لسماح حالة كل من قد يشكل، يف �لرسقة، أو مقرتيف
أن يعين وهذا �لناس.“ عىل ”خطرا  طليقا، بالبقاء له
�لسلطة من أمر عىل بناء تنفذ �العتقاالت من �لعديد
�لقضائية �لسلطة  من بأمر وليس �ألردنية �لتنفيذية
أي �عتقلوا دون �ألشخاص قد هؤالء يكون – وبذلك
�إلجرائية �لناحية من ومن ثم يتعذر علهيم قانوين، أ�س
�لعهد يف مطلوب  هو  كما �عتقالهم رشعية  يف �لطعن
عليه وبناء والسياسية، �لمدنية باحلقوق �خلاص �لدويل

تعسفي. إجراء �عتقالهم يعترب

من كل إطار  يف أنه �لمعروف من ذلك، عىل  وعالوة
إىل �ألفراد طرد حيظر �لدويل، والقانون �ألردين �لقانون
أن غري للتعذيب، �لتعرض خطر  فهيا يواجهون بلدان 
متخض قد �لغربية �لضفة من �ألردين �الرتباط فك عملية

لسحب �ستخدامه تم  للجدل، مثري قانون إصدار عن
�جلنسية حيملون  �لذين �ألفراد بعض عن �جلنسية
�لدويل. والقانون �ألردين للدستور �نهتاك يف �ألردنية،
جنسيهتم �ألردنية فقدوا �لذين أولئك بعض تعرض وقد
يواجهون حيث إرسائيل، أو �لغربية �لضفة حنو �لطرد إىل
سوء أو للتعذيب أو �لتعسفي، لالعتقال خطر �لتعرض

�لمعاملة.

يف سواء �لضوء، تسليط يف  �لكرامة تستمر وسوف
حلقوق �ألمم �لمتحدة آليات إبالغ أو عرب �لعام، �لمجال
عىل �ألردن يف ترتكب  �ليت �النهتاكات عن �إلن�ن، 
 2010 وانتخابات �لسيايس �الضطراب يلقي ال أن أمل
مع �ألنظار، عن  فتحجهبا �النهتاكات بظاللها عىل هذه
هذا �ختاذ خطوات ملموسة لتحسني يتم أن أيضا �ألمل

�لوضع.

�لنواب �ألردني لمجلس �لقاعة �لرئيسية

تأجيل موعد �النتخابات صالحية له �لله عبد �لملك

األردن
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لد
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ق

عنارص �قتحم نوفمرب 2009، �لثاين/  ترشين 7 ليلة يف
لمزنل �ألمامي �لباب �ألردنية �الستخبارات أجهزة من 
حىت  دون �لبيت واقتحموا نامئا، بينما كان �لرساوي مجال
ثم �هنالوا مالبهسا، لرتتدي �لكايف �لوقت زوجته أن متنح
زوجته ورقدت وأوالده. زوجته أمام �لمربح بالرضب عليه
جراء من نفسية بصدمة إصابهتا بعد �لمستشفى يف
�لهجوم ذلك بسبب  �لكالم تستطيع ال حيث ذلك،

�لعنيف.

كانت فيه بيته للهجوم، �لوقت �لذي تعرض نفس ويف
(توجد �لسن �لطاعن يف �لشيخ �لرساوي، شقة والد مجال
للمداهمة �ألخرى هي  تتعرض ذاته) �لمبىن  يف �لشقة
�الستخبارات أجهزة فقامت – نامئني وزوجته كان هو بينما
يغادره، دون أن قبل  �لبيت �لمزنل وفتشوا باب هبدم

تلك. �لعنيفة ألعمالهم تفسريات أي إعطاء

وجهت هبذه �حلالة، علما من إحاطهتا قصري وقت وبعد
ل�فراج �ألردنية  �لسلطات إىل علنية دعوة �لكرامة
هذه عن �لكاملة �لمسؤولية وحتمل مجال  عن �لفوري
�لمعاملة، سوء  من نوع أي وعن �لتعسفية �العتقاالت 
أجهزة هبا تقوم �ليت �ألعمال هذه وتشكل لها. يتعرض قد
�لدويل  �لعهد من 19 للمادة �نهتاكا �ألردنية �لمخابرات
صدقت واليت  والسياسية، �لمدنية  باحلقوق �خلاص
كثب عن �لكرامة �لرصد وتواصل �ألردنية. �لمملكة علهيا

قضية مجال.

منزله  مداهمة �لسراوي بعد جمال للسيد �لتعسفي �العتقال
�الستخبارات عناصر طرف من

تعسفي إعتقال : �النهتاك نوع
أردين : �جلنسية

07.11.2009 : �العتقال تارخي

األردن



18

ALKARAMA.ORG ير �لسنوي 2009 | �لتقرير حسب �لبلدان | �لتقر - الكرامة
 

لد
�لب

ول
ح

ت
ما

لو
مع

18

ALKARAMA.ORG ير �لسنوي 2009 | �لتقرير حسب �لبلدان | �لتقر - الكرامة

اإلمارات

أبو طبي
•

•دبي

خلف يلوي ذراعي وأخذ أرضا، بي فألقى وسحبني، بي أحدهم أمسك « ثم
ساقي، برفع آخر شخص فقام بركبتيه، �لضغط خالل من ظهري، وجلس عليهما
من أتيت ما بكل �صرخ فأخذت بعصا! قدمي بطن بجلد آخر بدأ حين في

« من أذى! بي لحق ما من شدة قوة،
ديسمبر 2008 كانون �ألول/ 16 ، �لمتحدة �لعربية �إلمارات �ألميركي، �لقنصل أمام حمدان، ناجي تصريح -

خالل سنة 2009 اإلمارات يف الكرامة عمل

آليات  قضية عاجلة إلى و 11 مذكرة الكرامة 15 مت قدّ

حالة فردية 11 بشأن المتحدة األمم في اإلنسان حقوق

 S R T  :  6  / /  W G A D  :  1 1  / /  W G E I D  :  5  / /  S R C T  :  4  : المذكرات

11.05.2009
�لمدافع  �لدقي ، حسن عن �الفراج
حبسه تم �لذي �إلنسان حقوق  عن

20.07.2008 منذ تعسفيا
• �لشارقة

19.10.2009
خمسة من مجموعة عن �إلفراج
للتعذيب وتعرضوا �عتقلوا أشخاص

2008 أكتوبر في

• فكان 12.10.2009خور
�لمعتقل  حمدان ، ناجي عن �الفراج
تعرض  والذي ، 2008 أغسطس منذ

�لدولة أمن قوات يد على للتعذيب

11.06.2009
بعد �لجناحي، �لرحمن عبد خليل عن �الفراج

في  محاكمة دون من �العتقال من شهرا  19
�إلمارات في أشهر وثمانية �لسعودية
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2008.12.04 مراجعة آخر

ال

ال

عضوا ليس

�إلن�ن حقوق جملس

موجودة غري

�إلن�ن حلقوق �لوطنية �لمؤس�ت

اخلاص الدولي  العهد
 باحلقوقاملدنيةوالسياسية

اتفاقية مناهضة التعذيب

جميع حلماية الدولية االتفاقية
القسري االختفاء من األشخاص

الشاملة الدورية املراجعة

�لدستور
ديسمبر  كانون �ألول/ 02 في �عتمد نعم،

1996 عام وبشكل نهائي في ،1971

�لطوارئ حالة
ال 

�ألخيرة �لتشريعات
1 لسنة  رقم �لقانون �التحادي، �لمرسوم

�لصلة  ذات �لجرائم مكافحة 2004 بشأن
باإلرهاب.



20

ALKARAMA.ORG | �لبلدان حسب ير �لسنوي 2009 | �لتقرير �لتقر - الكرامة
 

لد
�لب

ل 
حو

ير 
قر

ت

20

ALKARAMA.ORG | �لبلدان حسب ير �لسنوي 2009 | �لتقرير �لتقر - الكرامة

اإلمارات

إستمرار �لمضايقات؛ يواجهون �إلنسان حقوق عن �لمدافعون
واسع نطاق على �لتعذيب ممارسة

ديب يف إمارة يف حدث �لذي �لمايل �الهنيار  يشكل  قد
بث حمتوى إىل جانب ،2009 �لثاين ترشين نوفمرب/ أواخر
�لشيخ  يظهر �لذي  2009 ني�ن يف �لفيديو رشيط 
�إلمارات، دولة رئيس شقيق هنيان، آل زايد بن عيىس
�لتجارية، يف �ألعمال رشيكه ضد �لتعذيب ميارس وهو
دولة بارزة يف آثارا تركا �للذان �لرئيسيني �الثنني �حلدثني
إىل يارة بز �لكرامة  قامت  وقد .2009 عام يف �إلمارات

بأفراد  لالجتماع 2009 �بريل / ني�ن  يف �إلمارات
والمحامني. �حلكوميني، وبالمسؤولني �لضحايا أرس من
�إلجيابية �لتطورات من عدد عن �لزيارة هذه وأسفرت

�لكرامة. �هتمام حمل �لقضايا ب�ن
عىل �لضوء  �لرئيس، شقيق فيديو رشيط سلط وقد
�إلمارات: يف �إلن�ن حقوق قضايا أبرز من واحدة
�الحتجاز مراكز يف  �لتعذيب ممارسة �نت�ر وهي أال
تزال ال �النهتاكات، من �لنوع هذا جانب وإىل والسجون،
�ليت تطال �جلائرة والمحاكمات �لتعسفي �الحتجاز حاالت
.2009 عام يف قضايا رئيسية متثل �إلرهاب بهتمة �ألفراد
إلقاء وقضية محدان، ناجي قضية ذلك، وخري أمثلة عىل
أن  فكان“، غري ”خور جمموعة من أعضاء 6 عىل �لقبض
�لكرامة أبِلغت  حيث ذلك، عىل فقط  يقترص  ال �ألمر 
�آلخرين �ألفراد عرشات  تعرض عن تتحدث مبعلومات

�النهتاكات. لنفس
لمختلف أعاله �لمذكورة �حلاالت  �لكرامة وقدمت
تم أنه �إل�رة مع  ،2009 عام يف �خلاصة �إلجراءات
�لمنتمني �لستة ومجيع �ألعضاء محدان ناجي عن �إلفراج
كما لفتت .2009 عام هناية حبلول فكان خور لمجموعة
�إلن�ن، حلقوق  �لمتحدة �ألمم  آليات �نتباه �لكرامة
�عتقال �للذين �ليوغور �لصينيني من �ثنني حالة خبصوص
واحتجزا ،2008 حزيران / يونيو يف باإلرهاب تتعلق بهتم
ودون بأي حمامي، أو بعائالهتما �التصال من متكهنما دون

حماكمهتما. أو هتمة أية توجه إلهيما أن
�جلائرة والمحاكمات �لتعسفي �العتقال حاالت تقترص ولم
�لمعارضني أيضا شملت بل باإلرهاب،  �لمهتمني عىل
هذه عىل وخري مثال للحكومة. �لمنتقدين أو �لسياسيني
�لمدافع �لديق،  حسن قضية  �لمستمرة،  �لمضايقات
وقد �حلكومة. لسياسة والمنتقد �إلن�ن حقوق عن
ملفقة، بهتمة �عتقل ثم �لسيد �لديق ألقي �لقبض عىل
يف �لبالد حماكم إحدى قبل  من باإلعدام  عليه وحكم
�لكرامة قيام بعد خاصة ذلك، أعقاب ويف .2008 عام
لألمم �خلاصة �إلجراءات لدى �لم�عي من بالعديد
�الحتجاز مب�لة  �لمعين �لعمل فريق طلب  �لمتحدة،
سبب توضح أن �إلمارات دولة حكومة من �لتعسفي
أيار/ ويف �عتقاله.  واستمرار �لديق �لسيد عىل �لقبض
�لديق، �لسيد عن �إلمارات حكومة أفرجت ،2009 مايو
 8 قراره من إصدار �لعمل فريق مينع لم أن ذلك غري
يعلن �لذي أيلول / سبتمرب 2009، 2009 �لمؤرخ 1 /
2008 وأيار  متوز بني يف �لفرتة �لديق �لسيد �عتقال أن فيه
جنم  عما تعويضه ينبغي عليه وبناء تعسفيا كان 2009

�لتعسفي. �العتقال ذلك عن
واالعتقال �لقرسي �الختفاء حاالت مشكلة �عتربت كما
�هتمام موضوع �إلماراتية �ألمن  قوات قبل �لرسي من
�لكرامة تابعت حيث ،2009 عام يف للكرامة آخر بالنسبة

�لطالب �جلناحي، �لرمحن  عبد خليل كثب قضية عن
�لبحرينية  �جلنسية واحلامل سنة، 37 �لعمر من  �لبالغ 
�لعربية �لمملكة لالعتقال يف تعرض والذي واإلماراتية،
يوم �إلمارات  إىل ُنِقل ثم ،2007 عام منذ �لسعودية 
لم �لتارخي، ذلك ومنذ �لثاين/ نوفمرب 2008. ترشين 24
مكانه عن معلومات أي عىل من �حلصول عائلته تتمكن
نفت �إلماراتية �لسلطات وأن خاصة مصريه، عن أو 
أفراد لطلبات �الستجابة ورفضت  للمعين، �عتقالها
ميكن عليه، وبناء ب�نه- مبعلومات إلمدادهم  أرسته
أبريل / ويف ني�ن قرسا. �لمختفني ضمن فعليا �عتباره
�إلماراتيني �لمسؤولني مع قضيته �لكرامة أثارت ،2009
نفس ويف �لبلد، لهذا زيارهتا خالل �لتقت هبم �لذين

5 أهشر،  منذ �ألوىل للمرة أرسته تلقت يبا، تقر �لوقت
�لكرامة وذكّرت �جلناحي. �لسيد  من هاتفية  مكالمات 
�لتعسفي �الحتجاز مب�لة �لمعين �ألممي �لعمل فريق

أ�س  أي دون �عتقاله باستمرار 2009 مايو أيار/ يف
خليل رساح أطلق ،2009 يونيو / حزيران قانوين، ويف
أمام عرضه أو هتمة أية أبدا له توجه دون أن �جلناحي،
أرسته هناية �لمطاف بااللتحاق بأفراد يف وسمح له قاض،

ديب. يف

عملية خالل تسجل، أن �لكرامة رسور دواعي  ومن
دولة قيام ،2008 عام يف �ل�ملة، �لدورية �لمراجعة
�اللزتامات من عدد بتقديم  �لمتحدة �لعربية  �إلمارات
يف �لبالد. وأعدت �إلن�ن حقوق لتحسني حالة �لهامة
�ليت والتعهدات �لطوعية �لتأكيدات جردا لهذه �لكرامة
�الستعراض. وسيتم خالل هذا �إلمارات وفود قدمهتا
هذه صحة ومدى �لفعال �لتنفيذ مدى ب�ن �لتحقق
�لنتاجئ حتال �لقادمة، وسوف مدى �لسنوات عىل �لبيانات
�ل�ملة آلية �لمراجعة �لدورية إىل ذلك عن �لمتمخضة
يف عام �إلمارات �الستعراض �لمقبلة لدولة خالل عملية
إبالغ �لكرامة تواصل سوف ذلك، جانب وإىل .2012
�جلمهور، وعامة �إلن�ن، حلقوق �لمتحدة �ألمم  آليات

�إلماراتية. ترتكهبا �لسلطات �ليت أنواع �لتجاوزات عن

�لتعذيب يمارس نهيان آل زايد بن عيسى �لشيخ : فيديو شريط
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تعسفي إعتقال : �النهتاك نوع
لبناين/أمريكي : �جلنسية

2008.08.29 : �العتقال تارخي
43 : �لعمر

 WGAD/SRT : حالة مقدمة إىل
يف حالة رساح : �حلايل �لوضع

وكان  �لعمر. من سنة  43 محدان  ناجي  �لسيد يبلغ
�لمتحدة �لواليات إىل لبنان من مرة أول يف هاجر قد
�جلنسية عىل حصل حيث �لمنرصم، �لقرن  مثانينات يف
�لسيارات، غيار لقطع ناجحة �ألمريكية وكان يدير رشكة
�إلمارات �لعربية  دولة إىل ن�طه نقل قرر 2006 عام ويف
يتعرض ناجي بدأ ،2007 عام من واعتبارا �لمتحدة.
�لمتحدة �لواليات يف سواء لالستجواب، متكرر بشكل
مكتب �لتحقيقات قبل عمالء �إلمارات، من دولة يف أو
إىل وبينما كان م�فرا وأسفاره. �الحتادي، حول عمله

 2008 عام �للبنانية يف �لمخابرات قبل من لبنان، �عتقل
�لبالغ وابنه هو �ستجوابه، وتم للتعذيب، هناك وتعرض

وأسفاره. عمله حول �لعمر، من سنة 16

أجهزة قبل من مزنله يف ناجي عىل �لقبض أخريا وتم
أغسطس  29 آب/ يوم وذلك �إلماراتية، �الستخبارات
لمدة �النفرادي �حلبس رهن �لبداية يف وبقي ،2008
�خلارجي. بالعالم �التصال إمكانية دون من أهشر ثالثة
زوجته مع أجراها هاتفية مكالمة له، �تصال أول وكان
ترشين �ألول/  19 يف �ألمريكي �لقنصل من يارة ز وتلقيه

.2008 أكتوبر

�ألول/ ديسمرب 2008، كانون 3 يف �لثانية يارة �لز وخالل
�لشديد �لتعذيب ب�ن للقنصل بيانا  ناجي قدم
مصالح من عنارص أيدي عىل  له تعرض قد �لذي كان
�لمخابرات عمالء من حىت ورمبا �إلماراتية، �الستعالمات
فيه حمتجزا كان �لذي  للمكان  وصفا  وقدم  �ألجنبية.
إىل باإلضافة �ألرض، حتت شديدة �لربودة باعتباره غرفة
�لقدمني باطن عىل ذلك يف بانتظام، مبا للرضب تعرضه
يسمى هناك، �ل�ئع �لتعذيب أشكال من (شكل 
وهدد طويلة، لفرتات من �لنوم حرم أنه كما �لفالقة)،
�الهتامات يؤكد لم إذا عائلته أفراد ضد �نتقامية بأعمال
�لمعاملة  هذه من يوما  89 وبعد إليه. �لموجهة

كاذبة. بيانات توقيع عىل �لالإن�نية، واضطر ناجي

�حلكومة ضد شكوى رفع تم ترشين �لثاين 2008، 18 ويف
�لقبض أنه قد تم فهيا أكدت ناجي، عائلة من �ألمريكية
بناء �إلماراتية �لسلطات قبل من رسا واحتجازه عليه
حمكمة رفضت وقد �ألمريكية. �حلكومة من  أوامر عىل 
هذه �لقضية يف �لنظر ،2009 أغسطس / آب أمريكية يف

�لقضائية.

سجن �لوثبة إىل ناجي ُنِقل ترشين �لثاين 2008، 26 ويف
دولة يف �لعليا �لمحكمة أمام قضيته وأحيلت أبو ظيب يف
�لكرامة  قدمت كانون �لثاين 2009 ، 26 ويف �إلمارات.

طرف  حمدان من ناجي �ألمريكي �لمواطن وتعذيب �عتقال
�لمخابرات �إلماراتية

حمدان ناجي

�إلن�ن حقوق حبماية �لمعين �خلاص �لمقرر إىل قضيته
�لمعين �خلاص والمقرر �إلرهاب، مكافحة سياق يف

بالتعذيب،

�الحتجاز مب�لة �لمعين �لعمل فريق إىل وكذلك
عمليات يف حتقيقات إجراء إىل فهيا تدعوهم �لتعسفي،
حتت �لمنزتعة باألدلة �العتداد عدم �لتعذيب، ورضورة
أمام قضيته يف �لبحث  جلسة خالل �لتعذيب، وطأة

�لمحكمة.

�لعربية �إلمارات يارة بز �لكرامة عن وفد قام  وفد
أفراد  مع للتحدث  2009 أبريل / ني�ن يف �لمتحدة
�حلكوميني، للمسؤولني مع وكذلك  والمحامني عائلته

�لقضية. هذه ب�ن

جل�ت عدة عقدت ،2009 يونيو حزيران/ من واعتبارا
�ستخدمت �إلمارات، يف دولة �لعليا �ستماع بالمحكمة
كأدلة �لتعذيب،  حتت �نزتعت �ليت �العرتافات خاللها
من �لعديد �نهتاك جرى ذلك، وعالوة عىل ناجي. ضد
عادلة. حماكمة يف توفرها �لواجب �أل�سية �لضمانات
خالل �الستماع جل�ت من عددا �لكرامة وحرضت
لألمم �خلاصة �إلجراءات وقامت بإبالغ �لمحاكمة، هذه

�ألول  ترشين 14 ويف �النهتاكات. هذه عن �لمتحدة
هشرا  18 بعقوبة ناجي عىل �لمحكمة حكمت  ،2009
عهنا، �لصادر �حلكم أو قرارها مربرات تقديم دون سجنا
�إلفراج عنه تم  كاملة �لمدة هذه بالفعل لقضائه  نظرا
يف عائلته بأفراد �اللتحاق �حلني ذلك منذ فورا، ومتكن

شملهم. ليجتمع لبنان
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الجزائر

�لجزائر
•

بأي عملية �آلن، حتى تقم، لم [�لجزائر] سلطات أن بالغ بقلق �للجنة « وتالحظ
�إلنسان �لتي لحقوق �لخطيرة �النتهاكات علنية شاملة ومستقلة حول تقييم

 « في �لجزائر �رتكبت
ديسمبر 2007 �لفقرة 12 كانون �ألول/ 12 �لجزائر، �لختامية: �لمالحظات �إلنسان، حقوق لجنة -

(CCPR/C/DZA/CO/3)

خالل سنة 2009 يف اجلزائر الكرامة عمل

حقوق اإلنسان آليات مذكرة إلى الكرامة 111 مت قدّ

حالة فردية 109 بشأن المتحدة األمم في
C A T  :  1  / /  H R C t t e e  :  3  / /  S R T  :  1  / /  W G E I D  :  1 0 6

 
المذكرات:

�إلختفاءات �لقسرية �ستمرار

�لتعذيب تحت �لموت

�إلنسان لحقوق �لوطنية �لمؤسسة منزلة تخفيض
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اجلزائر

(�لثالث) 2000.01.06 آخر تقرير مرتقب يف
(�لثالث) 2006.09.22 يف  تقدميه تم
(�لرابع) 2011.11.01 يف مقرر ير �لتايل �لتقر

 
�لمدنية باحلقوق �خلاص �لدويل للعهد �الختياري  �لربوتوكول

1989.12.09 يف عليه مصادق فردية]:   والسياسية[شكاوى

(�ألول) 1998.10.11 آخر تقرير مرتقب يف
(�ألول) 2006.01.16 يف  تقدميه تم
(�لثاين) 2012.06.20 يف مقرر ير �لتايل �لتقر

�لتعذيب مناهضة باتفاقية �خلاص �الختياري �لربوتوكول
ال إىل �لسجون]: [�لزيارات

 20 �لتعذيب �لمادة �تفاقية مناهضة
نعم : طرف �للجنة] رسي من [حتقيق

دولة  من [شكوى  21 �لتعذيب �لمادة �تفاقية مناهضة
فردية]: نعم 22 [شكوى و طرف]

12.09.1989 يف عليه مصادق

2008.04.14 مراجعة أخر

 12.09.1989 يف إلهيا �لتوصل

2007.02.06 يف علهيا موقع

2007 - 2006 خالل عضو

�إلن�ن حقوق جملس

�إلن�ن حقوق ومحاية لتعزيز �لوطنية �الست�رية �للجنة

"ب" �لدولية : �لتنسيق جلنة لدى �العتماد صفة

�إلن�ن حلقوق �لوطنية �لمؤس�ت

اخلاص الدولي  العهد
 باحلقوقاملدنيةوالسياسية

اتفاقية مناهضة التعذيب

جميع حلماية الدولية االتفاقية
القسري االختفاء من األشخاص

الشاملة الدورية املراجعة

�لدستور
نوفمبر  �لثاني/ 12 تشرين في تعديل أخير

  2008

�لطوارئ حالة
فبراير  شباط/  09 منذ �لمفعول سارية

 1992

�لمتحدة لألمم �لقطرية يارات �لز
: عليها �لمتفق

SRFDX : 2005 ديسمبر

: �لمطلوبة
SUMX : 2007 & 1997

WGEID : 2008 & 2007 ,2006
   SRCT : 2006
WGAD : 2009
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اجلزائر

حاالت حول �لصمت �لتزام واستمرار نزيهة، غير �نتخابات
مركز �لمؤسسة �لوطنية مستوى �الختفاء �لقسري، وتخفيض

�إلنسان لحقوق
كرئيس �لثانية واليته خالل بوتفليقة، يز �لعز تقدم عبد
ترشين �جلزائري يف �لربلمان أمام بتعديل للدستور للدولة،
حيدد �لذي �لبند إلغاء فيه �قرتح ،2008 نوفمرب �لثاين/
�لذي قوبل �ألمر فحسب، فرتتني �لرئيس إىل فرتات والية
�نتخاب غري حمدود إلعادة لعدد �لطريق ميهد بالموافقة مما
�لتعديل هذا �لدولة. وأعقب إىل رئاسة بوتفليقة �لسيد
أبريل ني�ن / يف �لرئاسية إجراء �النتخابات �لدستوري
بنسبة بوتفليقة  يز عبد �لعز �نتخاب فهيا أعيد ،2009

تقدر بـ 74.5 ٪.  وم�ركة �ألصوات من �لمئة 90.2 يف
�إلن�ن �لدولية حقوق منظمات أدانت ذلك إثر وعىل
باعتبارها �النتخابات هذه �النتخابات مراقبة ومجاعات

�لزتوير. ب�ن واسعة �هتامات توجيه عادلة، مع غري

�جلزائرية �لسلطات �النتخابات من موقف تغري هذه ولم
حلقوق �جلسيمة �النهتاكات يف  حتقيقات إلجراء �لرافض

 20 �لـ �لسنوات خالل  �جلزائر يف وقعت �ليت �إلن�ن
برضورة مهنا يتعلق ما �خلصوص وجه وعىل �لماضية، 
يف �لمختفني من �آلالف حلالة بالنسبة �لوضع توضيح
قدمت �لكرامة �لمشكلة، هذه حلجم وتوضيحا �جلزائر.
يف �لقرسي �الختفاء  حباالت �لمعين  �لعمل فريق إىل
ألشخاص  أخرى حالة 104 ،2009 ديسمرب كانون �ألول/
تسعينيات �لقرن خالل �جلزائرية يد �لسلطات عىل �ختفوا
وبذلك �لمفقودين. عداد زالوا يف والذين ال �لمايض،
�لكرامة قدمهتا �ليت �الختفاء حاالت عدد  إمجايل يرتفع

من ألف حالة. أكرث إىل وحدها إىل �ألمم �لمتحدة

عىل م�لة غياب �لضوء �إلن�ن حقوق جلنة وسلطت
يف تقريرها �إلن�ن حقوق النهتاك تقييم أو أي حتقيق
�للجنة  وقدمت أعاله)، �القتباس (�نظر 2007 لعام
�حلصول وطلبت �ألخرى، �لملموسة �لتوصيات من عددا
وعدد �لطلبات هذه تنفيذ مدى ب�ن معلومات عىل
من واحد  عام غضون يف �لمحددة �لم�ئل من  آخر
�لسلطات تقدم ولم �خلتامية. �لمالحظات �عتماد هذه
�للجنة جعل مما �لمطالب، تلك  عىل رد أي �جلزائرية 
مرة أخرى طلهبا ،2009 عام من / أغسطس آب يف تكرر،
�لمعلومات والسيما  �لمعلومات، هذه عىل للحصول
حاالت يف للتحقيق وآليات �الحتجاز، مراكز مراقبة ب�ن
لوضع �لمتخذة واخلطوات �لعائالت، وتعويض �الختفاء
ولم �ألمن. قوات  جانب من �لتعذيب لممارسة  حد
أهنا كما �للجنة، الهتمامات �جلزائرية �لسلطات تستجب
هذه لتنفيذ فعالة تدابري  تتخذ لم جدا، �لواضح من

�لتوصيات.

�جلزائرية �لسلطات تطرحها �ليت �آلليات بني  ومن
�إلن�ن حقوق قضايا ضحايا �نهتاكات لمعاجلة كسبيل
وترقية حلماية �الست�رية �لوطنية �للجنة وعائالهتم،
حلقوق وطنية جزائرية مؤسسة (وهي �إلن�ن، حقوق
�لهيئة قامت ،2009 عام يف أنه، غري �إلن�ن)،
جلنة �لمؤس�ت، هذه أوضاع تستعرض �ليت �ألممية
ومحاية لتعزيز �لوطنية للمؤس�ت �لدولية �لتنسيق
�ليت �لمعلومات  ببحث حتديدا، �إلن�ن حقوق
�حلكومية، غري والمنظمات �جلزائرية �لسلطات قدمهتا
قرار خفض مستوى يف �لبت قبل �لكرامة، ذلك يف مبا
حلماية وترقية حقوق �الست�رية �لوطنية �للجنة مركز
كانت حتتلها إىل �لمرتبة �ليت ”ألف“ مرتبة من �إلن�ن،
يف وانعدام �لشفافية لالستقاللية الفتقارها نظرا ”باء“،
أن �لصدد يف هذا �إل�رة وجتدر ورئيهسا. أعضاهئا تعيني
”ألف“ مركز ذات حلقوق �إلن�ن، �لمؤس�ت �لوطنية
آليات بالم�ركة يف رسميا لها يسمح �ليت وحدها هي

�إلن�ن. حلقوق �ألمم �لمتحدة

�النسانية ضد جريمة : �لجزائر في قسريا �لمفقودون
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اجلزائر

�لقرسي. : �الختفاء �النهتاك نوع
مايو 1993 : 24 أيار/ �العتقال تارخي

�ختفاءه وقت عاما، 38 : �لعمر
إىل  مقدمة فردية شكوى : حالة مقدمة إىل

�إلن�ن حقوق جلنة
�ختفاء قرسي يف حالة : �حلايل �لوضع

�جلهبة صفوف آلالف �لنشطاء يف بالنسبة هو �حلال كما
�لقرن تسعينات أوائل يف (ج.إ.إ) ل�نقاذ �إلسالمية
ثم بوزنية، �ألخرض  �لسيد عىل �لقبض ألقي �لمايض،
وحيش لتعذيب حينذاك وتعرض رسي مكان يف �عتقل
عهدة يف كان يومه بينما كيل، بشكل آثاره ختتفي أن قبل

�جلزائرية. �ألمن مصالح
�لقبض  حني �لعمر من سنة 38 يبلغ بوزنية �لسيد وكان
ديسمرب1991  �ألول/ كانون 26 يف �نتخابه وتم عليه،
شفكة ببلدة �النتخابية �لمقاطعة عن �لربلمان يف عضوا
�النتخابات خالل وذلك �ألوىل، �جلولة يف (جيجل) 
11 كانون  �نقالب طريق توقيفها عن �ليت تم �لترشيعية

.1992 يناير �لثاين/
24  أيار / مايو  1993  يف �لقبض عليه ألقي أن وبعد
بلدة يف �لدرك �لوطين، قوات تفتيش أقامته عند حاجز
مقر �لرسي، يف �العتقال ظل رهن جيجل، والية يف �لعنرص
للبحوث �إلقليمي �لمركز يف للوالية، �لعسكري �لقطاع
نقل ثم �الستعالم واألمن، مديرية تديره �لذي والتحقيق،
�لسيد تعرض �لوطين، حيث �لدرك مراكز خمتلف إىل
�لتعذيب �لوحيش رضوب إىل شىت �ألثناء تلك يف بوزنية
�الستعالم واألمن والدرك مديرية من عنارص عىل يدي

”�لصلب“. تعريضه لعملية عن طريق خاصة �لوطين،
أمام  بوزنية �لسيد عرض تم واحد، هشر ميض وبعد
هذا إليه  وجه حيث ميليا، لمحكمة �لتحقيق قايض 
إىل باإلضافة إرهابية،  منظمة  إىل �النتماء هتمة �لقايض
ظل وهكذا دليل. تقديم أي �لقومي دون �ألمن هتديد
يف �حلبس جيجل، سجن يف �العتقال رهن �لسيد بوزنية
عام 1993، أكتوبر �ألول/ ترشين 27 غاية حىت �النفرادي
فيه إىل نقله أن يتم �لمفرتض من كان �لتارخي �لذي وهو

 17 يف إجراؤها �لمقرر حماكمته، �نتظار يف قسنطينة سجن
جرى �لذي بوزنية، �لسيد أن غري .1993 �لثاين ترشين
إىل سجن قط لم يصل للرشطة، سيارة يف نقله مبفرده

�حلني. منذ ذلك آثاره قسنطينة، واختفت
�لصحافة  أكتوبر 1993 أوردت ترشين �ألول/ ويف 31
قوات صادر عن بيانا �لعمومية �لتلفزيون �لمكتوبة وقناة
”إرهايب“ يدعى قضاءها عىل فيه �جلزائرية، تعلن �ألمن
�ألمر بادي يف �لضحية عائلة واعتقدت بوزنية. �ألخرض
�السم حيمل بشخص ترتبط كوهنا تعدو ال  �لم�لة أن
�لمقرر من �حلني، ذلك يف كان كبدها فلذة أن مبا نفسه،
يوم ترشين �لثاين 1993، 17 ويف �لمحكمة. أمام مثوله
�خلاصة رئيس �لمحكمة بعد مالحظة �لمحاكمة، جلسة
غلق عن أعلن بوزنية، �لسيد �لمهتم قسنطينة، غياب يف
واصل ذلك، ومع �لضحية. وفاة بسبب �لقضية، ملف
ينة أنه بوز �لسيد عائلة إىل تأكيده جيجل يف �لسجن مدير

قسنطينة. سجن أبدا يف �ستقبال �لضحية يتم لم
  

ظروف  حول �لشكوك �لمعلومات لرتسخ هذه وتأيت
18 عاما،  ميض بعد خاصة وأنه �لسيد بوزنية، �ختفاء
أية عىل �حلصول من هذا يومنا إىل عائلته  تتمكن لم
قيام من �لرغم عىل �لمختصة، �لسلطات معلومات من

وقانونية عديدة. إدارية مب�عي �ألرسة
أحباهئا، فقدت �ليت �ألخرى �ألرس آالف  غرار وعىل
حماولة كل عند �لصمت من بوزنية جبدار تصطدم عائلة
�جلزائرية �لسلطات من �عرتاف عىل للحصول مهنا
�الختفاء حلاالت �لمهنجية �لممارسة يف مبسؤولياهتا 
متابعة حىت يف أو �لمايض، �لقرن تسعينات �لقرسي يف
تذرعها �لسلطات يف هذه تستمر حيث عهنا، �لمسؤولني
بوجه واالحتماء �لمصاحلة �لوطنية“، ”عملية خلف ستار
كمربر يستخدم �لذي ،01-06 رقم بالمرسوم خاص
�الختفاء حباالت �لمتعلقة �لشكاوى مجيع أن ل�عالن

مقبولة. غري تعترب �لقرسي
خيار �لسيد بوزينة أمام عائلة يعد ذلك، لم ضوء ويف
إىل جلنة حقوق �إلن�ن �ألممية، شكوى تقديم آخر سوى
سنة مطلع يف �ألرسة عن نيابة �لكرامة به ما ستقوم وهو

.2010

�إلنسان  حقوق لجنة إلى بوزنية �ألخضر  قضية ترفع �لكرامة
�إلختفاء ثم للصلب تعرضه بعد

�ألخضر بوزنية
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السعودية العربية
�لقانونية �لواجبة، �إلجراءات إتباع دون من �العتقال �لتعسفي عمليات « إن
رئيسية مشكلة بحالها، تشكل عدة سنوات تستغرق والتي قد محاكمة، ودون

 « �لسعودية �لعربية �لمملكة في �إلنسان حقوق لقضايا بالنسبة
2 ص 8 أيلول/ سبتمبر 2008، �لشاملة، �لدورية �لمراجعة إلى �لكرامة ير تقر -

•
�لدمام

جدة•

•
�لرياض

• مكة

خالل سنة 2009 السعودية يف الكرامة عمل

حقوق  آليات عاجلة إلى قضايا و 6 مذكرة الكرامة 44 مت قدّ

حالة فردية 36 بشأن المتحدة األمم في اإلنسان
 H R D  :  2  / /  S R T  :  7  / /  S R H L T H  :  1  / /  S R C T  :  1 : مذكرات

 W G A D  :  3 4  / /  W G E I D  :  4  / /  F R D X  :  1 / /

السعودية في ||||السجون
�ألحساء، �لمنطقة �لشرقية سجن

�لقصيم ببريدة، منطقة �لعام سجن
عسير أبها، منطقة سجن

�لباحة �لباحة، منطقة سجن
�لطائف �لطائف، سجن

تبوك تبوك، منطقة سجن
جازان، منطقة جازان سجن
جدة جدة، محافظة سجن

حائل، حائل سجن
�لمكرمة مكة مكة، منطقة سجن

�لجوف،منطقة �لجوف منطقة سجن
نجران، منطقة نجران منطقة سجن

�لمدينة، �لمدينة �لمنورة سجن
�لرياض �لحائر، منطقة إصالحية سجن

�لرياض �لملز، منطقة سجن
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السعودية العربية

(�ألول) 1998.10.22 آخر تقرير مرتقب يف
(�ألول) 2001.02.27 يف  تقدميه تم
(�لثاين) 2002.10.22 يف مقرر ير �لتايل  �لتقر
(�لثالث) 2006.10.22     

�لتعذيب مناهضة باتفاقية �خلاص �الختياري �لربوتوكول
ال إىل �لسجون]: [�لزيارات

 20 �لتعذيب �لمادة �تفاقية مناهضة
ال : طرف �للجنة] رسي من [حتقيق

دولة  من [شكوى  21 �لتعذيب �لمادة �تفاقية مناهضة
فردية]: ال [شكوى 22 و طرف]

ال

2009.02.06 مراجعة: أخر

 1997.09.23 يف �لمصادق علهيا

ال

2009 - 2006 خالل عضو

�إلن�ن حقوق جملس

�إلن�ن حلقوق �لوطنية �جلمعية

ال يشء : �لدولية �لتنسيق جلنة لدى �العتماد صفة

�إلن�ن حلقوق �لوطنية �لمؤس�ت

اخلاص الدولي  العهد
 باحلقوقاملدنيةوالسياسية

اتفاقية مناهضة التعذيب

جميع حلماية الدولية االتفاقية
القسري االختفاء من األشخاص

الشاملة الدورية املراجعة

�لدستور
لسنة 1992   �ألساسي �لقانون

�لطوارئ حالة
ال

�ألخيرة �لتشريعات
تمويل ومكافحة �ألموال غسل قانون مكافحة

2003 أغسطس آب/ �إلرهاب:

�لمتحدة لألمم �لقطرية يارات �لز
: تمت �لتي �لزبارات

:  2002 أكتوبر  �ألول/ تشرين  27-20
 SRIJL

/65/2003/E/CN.4 رقم: �لتقرير
Add.3

 : �لمطلوبة
SRT : 2007 & 2006

  2008 في SUMX : 2005 تذكير
 SRFDX : 2004
WGAD : 2008
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السعودية العربية

واالعتقال �لقبض وعمليات �لجائرة �لمحاكمات تظل
�لمحورية �لقضايا ضمن �لتعسفيين

بدأه �إلصالح �لذي برناجم حبذر عبد �لله �لملك واصل
�لم�ركة من مزيد تشجيع وبغية للعهد، وليا كان عندما
عىل 2005�نتخابات عام يف �حلكومة أجرت �لسياسية،
�لمجالس أعضاء نصف  الختيار �لمملكة، مستوى
وزاري، تعديل أجري ،2009 فرباير شباط / ويف �لبلدية.

�لوزراء. جملس يف �مرأة أول وعينت

�لسعودية �نهتاكها �لعربية �لمملكة ذلك، واصلت ومع
�لرغم  عىل  ، 2009 عام يف �أل�سية �إلن�ن  حلقوق
حقوق جملس أمام هبا �خلاصة �الستعراض عملية من
شباط يف �ل�ملة �لدورية �لمراجعة مبناسبة �إلن�ن،
�لقلق، حمل �لرئيسية �لقضايا ومن بني .2009 فرباير /
�لتعذيب عمليات هناك حدو�ا، الستمرار نظرا
بتدابري �لمتعلقة واالنهتاكات �لتعسفي، واالحتجاز
حرية عىل �لمفروضة �لقيود عن فضال مكافحة �إلرهاب،
كما �إلن�ن، عن حقوق �لمدافعني عمل وعىل �لتعبري
والعمال �لمرأة �ألخرى، قضية حقوق �لشواغل شملت
عن خاصة �لمعاملة، لسوء يتعرضون �لذين �لمهاجرين،

�لطبية. من �لرعاية �حلرمان طريق

ومنتقدي �لسياسيني �لمعارضني �سهتداف ويستمر
بن�طات إرهابية قيامهم يف �لمشتبه جانب إىل �حلكومة،
�لله بقضية عبد �لكرامة تكّفلت وقد واعتقالهم تعسفيا.
�ل�بقني، غوانتانامو معتقيل �لنعيمي، أحد صياح ماجد
عليه أن ألقت بعد آثاره لمدة ستة أهشر �لذي �ختفت
أكتوبر �ألول/ ترشين يف �لقبض �لسعودية �ألمن قوات
�لدمام. سجن يف حماكمة دون حمتجزا يزال وال  ،2008
ومثانية �لهاشمي خمتار سعود عىل �لقبض �لقي كما
 2 يف �إلن�ن حقوق عن �لمدافعني من آخرين أشخاص
علهيم  ألقي �لذين �ألشخاص أحد يف مزنل 2007 شباط
منه �لهدف كان �جتماع خالل ذلك وجرى �لقبض،
�لمدنية �حلريات عن للدفاع جلنة مرشوع إلن�ء مناقشة
إصالحات إجراء رضورة موضوع والبحث يف والسياسية،
حىت �العتقال رهن يزالون وال �لبلد.  يف هذا  دستورية
فريق  قرار   2007 عام يف صدور من �لرغم عىل �آلن، 
�لذي يعلن �الحتجاز �لتعسفي، مب�لة �لمعين �لعمل

إجراءا تعسفيا. يشكل �العتقال ذلك بأن فيه

�لعزيز عبد بن �لداخلية نايف ير وز كان ،2008 عام ويف
ممن �عتقلوا  شخص 900 من آل سعود قد أعلن أن أكرث
عام يف سيحاكمون سنوات، طيلة تعسفية بصورة
�لمحاكمات هذه ما إذا كانت �لواضح غري ومن .2009
تشري �لتقارير بعض أن من �لرغم عىل بالفعل، قد متت
حماكمهتم  متت هؤالء �ألفراد من 300 يقرب من ما إىل أن
مما والزناهة، �لعدالة معايري كافة إىل يفتقر وعىل حنو رسيا
هؤالء عرض يتم أن من �لكرامة مرشوعية خماوف يؤكد
�لمعايري تكفل ال �ليت �الستثنائية �لمحاكم أمام �ألشخاص
هو كما ذلك، عىل وعالوة �لزنهية. للعدالة �أل�سية 
�لمرجح من  �لسعودية، يبدو �لعربية �لمملكة  يف  �ئع
مبحام �الستعانة يف  حقهم من يتمكنوا لن �لمهتمني أن
تناولت �لكرامة وقد أنفهسم. �لدفاع عن يف للم�عدة
�لتعسفي باالعتقال �لمتعلقة �حلاالت هذه من �لعديد

.2009 عام يف جائرة حماكمات يف أعقاب
عليه خييم �إلن�ن �لمدافعني عن حقوق واستمر وضع
قضية يف �حلال هو كما  �حلكومة، �نتقام وسيف خطر
ب�نه �لكرامة قدمت وأن سبق �لذي �لعمري، خالد 
كانون يف بالتعذيب �لمعين �خلاص �لمقرر إىل نداء عاجال
خالد عىل �لقبض ألقي  قد وكان .2009 يناير �لثاين/
مظاهرة  أعقاب يف �لثاين/ يناير 2009 كانون 2 يف �لعمري
يف �لرياض يف �إلن�ن  حقوق نشطاء نظمها سلمية
�جليش هجوم عىل �حتجاجا  ،2009 �لثاين  كانون  1

أي أمام ميثل أن حمتجزا دون يزال وال غزة، عىل �إلرسائييل
قانونية. ألية إجراءات خضوعه ودون قضائية سلطة

بالنسبة بالغا قلقا تزال تثري ال �لعمري وليد أن قضية كما
ورشة يف �رك قد �لعمري وليد  كان حيث للكرامة،
هشر وبعد ،2007 عام يف �لكرامة نظمهتا تدريبية عمل
�لمملكة يف �إلن�ن حقوق  جمال  يف �لعمل من واحد
لمدة رسا واعتقل �لقبض عليه ألقي �لسعودية، �لعربية

�حلني  ذلك منذ عائلته متكن من �لرغم وعىل  أهشر.  9
يرتبط وحرصي وحيد لسبب حمتجزا يزال فال يارته، ز من

آرائه. عن والتعبري �إلن�ن حقوق جمال يف بعمله

�لعربية �لمملكة  يف �لمعتقلني  من �لعديد أفاد وقد
ذلك يف مبا خطري، لتعذيب  تعرضوا  بأهنم  �لسعودية
ذلك، عىل مثال �حليوية، وخري �لطبية �لرعاية حرماهنم من
إجراء �لصحي وضعه �لذي يتطلب �لهاجري، نارص قضية
أن غري حياته، هيدد �لمخ ورم يف الستئصال عاجلة جراحة
له �لسماح �آلن، حىت رفضت، قد �لسعودية �لسلطات

�لطبية �لالزمة. �لعناية عىل باحلصول

وعدت  �ليت  900 �حلاالت تطور �لكرامة تتابع وسوف
�النهتاكات إىل باإلضافة مبعاجلهتا، �لسعودية �لسلطات
رعايا حق  يف والتعذيب �لتعسفي كاإلعتقال �ألخرى

أجانب.

�لحائر بسجن �لصعيري محمد خالد له تعرض �لذي �لتعذيب آثار
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السعودية العربية

تعسفي إعتقال : �النهتاك نوع
سعودي : �جلنسية

02.01.2009 : �العتقال تارخي
: سعودي �لعمر

SRT : حالة مقدمة إىل
رسي �عتقال : �حلايل �لوضع

حماكمة، دون  واالعتقال �لتعسفي واالعتقال �لتعذيب
�لعالم عن مبعزل واالحتجاز �النفرادي، واحلبس
سليمان خالد لها تعرض كلها �نهتاكات قد �خلارجي...
�النهتاكات أن �إل�رة  جانب ذلك، جتدر وإىل �لعمري.
�لمملكة �حلدوث يف نادرة ليست �لقبيل هذا من �خلطرية
�لقليل فيه  جند �لذي �لوقت ويف �لسعودية. �لعربية
سجل حيث من �لراهن �لوضع حتدي عىل جيرؤ ممن جدا
�لسيد يعترب �إلن�ن، حقوق جمال يف  �لمفزع �لمملكة 
�لذي �لدامس �لظالم حبر يف مضيئة ونقطة نربا� �لعمري

�لصارخة. والتجاوزات أمواج �النهتاكات تشكله تالطم

”�إلصالحيني“ حركة وسط  بارزة شخصية  وباعتباره
 2000 عام �لسعودية منذ �لعربية �لمملكة يف �لسياسية
جمتمع حقوق �إلن�ن �لسعودي، ألقي يف فاعال وعضوا
ني�ن  25 يف �ألوىل �لمرة �لعمري يف �لسيد عىل �لقبض
يف  أهشر لمدة ستة �النفرادي �لسجن يف واعتقل 2005
�لمعاملة لسوء تعرض أنه �لقول، عن وغين ألي�. سجن
تتم أن دون رساحه �لسجن، ثم أطلق سلطات عىل أيدي
�لقبض عملية �رتبطت وقد  حبقه. إجراءات قانونية أية
�لتلفزيونية يرة �جلز قناة براجم إحدى ظهوره يف حبادثة عليه
�لظروف جتاه سخطه عن خاللها أعرب  �ليت �لفضائية

بالده. يف �لسياسية

يف �لسيد �لعمري، �لقبض عىل فهيا مرة ألقي آخر وكانت
�ليت �لمرة وهي �لثاين/ يناير 2009، كانون 2 يف �لرياض
�لمعين �خلاص �لمقرر إىل شكوى ب�هنا �لكرامة قدمت
عملية ونفذت .2009 �لثاين  كانون  16 يف بالتعذيب
�لعمري �لسيد ووضع توقيف، مذكرة دون من �العتقال
مظاهرة تنظيم وكان حياول �النفرادي. �حلبس عىل �لفور يف
عىل لالحتجاج �إلن�ن حقوق جمال ناشطني يف مع سلمية
�لسلطات قامت غزة، عندما عىل �إلرسائيلية �لهجمات
عمال �لسلمية �لمظاهرة عليه، معتربين بالقبض �لدينية

مناهضا لمبادئ �إلسالم.

أي أمام �لعمري �لسيد ميثل  لم �لراهنة، �للحظة وحىت
قانونية. إجراءات ألية خيضع أنه لم كما قضائية، سلطة

خالد سليمان �لعمير بعدما  �لناشط �لحقوقي �لسيد �عتقال 
بالرياض سلمية مظاهرة تنظيم حاول

�لسيد ُوِضع ،2009 �لثاين ترشين يف �ألخرية، �آلونة ويف
أن بعد �حلائر سجن يف �النفرادي �حلبس رهن  �لعمري
وراء يقف من هو  بأنه �لسجن سلطات  �شتهبت
داخل �لتعذيب  ضحايا ألحد مصورة لقطات ترسيب
أخرى مرة قضيته بتقديم �لكرامة قامت وتباعا �لسجن.
مانفريد �لسيد بالتعذيب، �لمعين �خلاص �لمقرر إىل
هذه منهتزة ترشين �لثاين 2009، 25 يف وذلك نوفاك،
�ليت يتعرض �لمهينة �لظروف إىل �نتباهه لتوجه �لفرصة
�لذين وخباصة �لسعودية، �لسجون يف �لسجناء  لها
متطابقة أوردت مصادر وقد �عتقلوا ألسباب سياسية.
عىل �حلصول من منتظم بشكل حيرمون نزالء �لسجون أن
�لتعذيب واحلبس يشكل حني يف �لالزم، �لطيب �لعالج
داخل �ل�ئعة �لتأديب من أصنافا �لمطول، �النفرادي

�لسجون. هذه

�لتعبري وحقوق حرية يف �حلق يطبق فيه ال يكاد يف بلد
جهود �لعمري من سليمان خالد به يقوم ما فإن �إلن�ن،
وبقدر بالثناء. �إلن�ن جلدير حقوق ومحاية تعزيز جمال يف
قامئا بذاته، فإن تفرده يف منوذجا �لقضية هذه تشكله ما
�لكرامة بتحقيق �لراسخ  �عتقاده يف يكمن �لباب، هذا

عزميته. تقوية يف سوى لن يزيد �لذي �ألمر �إلن�نية،
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العراق
ومعالجة �لقانون، �لكاملة لسيادة لالستعادة كبير تقدم تحقيق يزال يتعين « ال
�لمتحدة بعثة �ألمم أعلنت وقد منهجية. بصورة �لعقاب مسألة �إلفالت من
دائم بشكل عليه �لحفاظ ال يمكن قد �لعراق في �ألمن أن باستمرار �لعراق في

�إلنسان... » وحقوق سيادة �لقانون مهمة لدعم خطوات �تخاذ يتم لم ما
يونيو 2009 ،  -- 30 حزيران/ يناير �لثاني/ 1 كانون ، �إلنسان حقوق - تقرير يونامي -- �لعراق �لمتحدة في �ألمم بعثة -

5 �لفقرة

بغداد

كربالء

•
البصرة

•
اربيل

العراق في مراكز االعتقال
في  �لمركزي �إلصالح بمرفق (�لملقب غريب أبو سجن (1)
في �لمركزي �لسجن محله وحل 2006؛ عام في أغلق  بغداد): 
منتصف شباط في �فتتح تجديدها)، أعيد �لتي �لمرافق بغداد (أحد

لبغداد)؛ �لغربية �لمشارف (على 2009 فبراير /
�لمتاخم  �لقصر، أم في أمريكية): عسكرية بوكا (قاعدة معسكر (2)
سبتمبر أيلول/ شهر أبوابه في أغلق جنوب �لعراق، �لكويتية، للحدود

2009؛
عسكرية  (قاعدة  كوك  معسكر أو �لتاجي  معسكر (3)

بغداد؛ شمال غرب ميال 12 بعد على أمريكية):
مخصص  مرفق أمريكية): عسكرية (قاعدة كروبر  معسكر  (4)
�ألمريكية، والبحرية �ألمريكي �لجيش يديره أمنية، للمحتجزين لدواعي

�لدولي؛ بغداد مطار قرب
�لشعب: مقاطعة بغداد، شرق �لرصافة، مجمع سجن (5)

�لعدل؛ وزارة سلطة تحت
وزارة بغداد: تحت سلطة في �لكاظمية، في �لنساء سجن (6)

�لعدل؛
�ألول: �للواء �لسادسة، �لفرقة للذكور، �لكاظمية مرفق (7)

�لدفاع؛ وزارة سلطة تحت
تحت �لخامس: �للواء �لسادسة، �لفرقة �لشرف، معسكر  (8)

�لدفاع؛ وزارة سلطة
بغداد؛ منطقة �لكرخ في في �ألحداث سجن (9)

تابع  �لنقل):  لعمليات مخصص (سجن  تسفيرات  مرفق (10)
�لداخلية؛ لوزارة

�لداخلية. لوزارة تابع أربيل: في �لمركزي �لمحطة سجن (11)

•

•

||||

خالل سنة 2009 يف العراق الكرامة عمل

آليات  إلى عاجلة  قضايا 36 و  مذكرة الكرامة 35 مت قدّ

حالة فردية 22 بشأن األمم المتحدة اإلنسان حقوق

 H R D  :  3  / /  S R T  :  3 0  / /  S U M X  :  2  / /  S R I J L  :  1 : مذكرات
W G A D  :  3  / /  W G E I D  :  3 2 / /
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العرلق

(�لرابع) 1995.04.04 آخر تقرير مرتقب يف
(�لرابع) 1996.05.02 يف  تقدميه تم
04.04.2000 (�خلامس) �لمرتقب ير �لتقر

 
�لمدنية باحلقوق �خلاص �لدويل للعهد �الختياري  �لربوتوكول

فردية]: ال   والسياسية[شكاوى

1971.01.25 يف عليه مصادق

 2010.02.16 �لمراجعة �لمقبلة

ال

ال

عضوا ليس

�إلن�ن حقوق جملس

موجودة غري

�إلن�ن حلقوق �لوطنية �لمؤس�ت

اخلاص الدولي  العهد
 باحلقوقاملدنيةوالسياسية

اتفاقية مناهضة التعذيب

جميع حلماية الدولية االتفاقية
القسري االختفاء من األشخاص

الشاملة الدورية املراجعة

�لدستور
مارس2007   آذار/ 26 تاريخ تعديله في  تم

�ألخيرة �لتشريعات
 2006 �إلرهاب لعام لمكافحة مؤقت قانون
2008 لفترة  يونيو / حزيران في تمديده تم

إضافيتين سنتين

منشورات �لكرامة
بالعراق: �لدورية �لشاملة �لخاصة �لمراجعة
�لدورة �نعقاد بمناسبة �لمقدم ير تقر
، جنيف �إلنسان، لحقوق �لكرامة �لسابعة،

08 أيلول/ سبتمبر 2009

�لمتحدة لألمم �لقطرية يارات �لز
: تمت �لتي يارات �لز

�لممثل  نوفمبر 2000 : �لثاني/ 5-9 تشرين
في �إلنسان حقوق بحالة �لمعني �لخاص

�لعراق
: رقم �لتقرير

42/2001/E/CN.4 
�لممثل  :  2002 فبراير  شباط/  15-11
في �إلنسان حقوق بحالة �لمعني �لخاص

�لعراق
: رقم �لتقرير

44/2002/E/CN.4 

: يارات �لمتفق بشأنها �لز
 HRDٍ
 SRT

: �لمطلوبة
 WGEID : 1995 يوليو تموز/

بمسألة  �لمعني  �لعامل  فريق  :  2008
�لمرتزقة �ستخدام
 SRIJL : 2008
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العرلق

وانتهاكات خطيرة لحقوق واسع نطاق �لعنف على ممارسة 
�إلنسان

WGAD
2      
 1       
مجموع    3

WGEID
18    
14     
مجموع  32

SRT
18     
12     
مجموع  30

آليات أخرى
0     
6      
مجموع   6
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90  2009 عام �لعراق خالل يف �إلن�ن حقوق قضية ظلت
جمالس �نتخابات كانت وقد  للغاية.  خطري وضع يف
لتسليط  مواتية  مناسبة   2009 يناير يف �لمحافظات
�نسحاب أن �لطائفية، كما �النق�مات حالة عىل �لضوء

 30 يف �لقتالية �لمهام من �لمتحدة  �لواليات قوات
�ليت  �لعنف أعمال �رتفاع وترية قد تبعه 2009 حزيران
مزيد بذل إىل حاجة مثة عليه، تسهتدف �لمدنيني. وبناء
ومعاجلة تام، بشكل �لقانون سيادة الستعادة �جلهود من

مهنجية. �لعقاب بطريقة �إلفالت من م�لة

�لوطنية �إلن�ن حقوق مؤسسة أن �إل�رة إىل وجتدر
�إلن�ن، حلقوق �لمستقلة �لعليا �للجنة �لعراقية-
�لدستور  من  102 �لمادة مبوجب  علهيا �لمنصوص
توفر �لتمويل نظرا لعدم عملها، لم تبارش بعد �لعرايق،

�لعراقية. قبل �لسلطات به من �لمتعهد �لالزم

علهيا ركزت �ليت �لرئيسية �لنقط أهم بني من وكان
�الختفاء حاالت قضية ،2009 عام يف �لعراق، يف �لكرامة
قوات وعنارص �لعراقية �لميليشيات أيدي عىل متت �ليت
ألقي �لذين �ألفراد من بعدد يتعلق ما وخاصة �ألمن،
�لربلمان بقضية عضو صلة ذي موضوع يف �لقبض، علهيم
�لدايين، حممد �إلن�ن حقوق عن والمدافع �لعرايق
بالنسبة �حلال هو �لمختفني، كما يف عداد يزال �لذي ال

هيثمي. نواف �ليمين للمواطن

مب�لة �ألمر ويتعلق  �الهتمام، يثري آخر موضوع ومثة
تفيد تقارير وردت  وقد  �لقضاء. نطاق  خارج  �إلعدام
أفراد يد عىل �لمعتقلني تعذيب وفيات بسبب بوقوع
إىل �لكرامة أحالت �لرشطة. وقد أو قوات �لعرايق �ألمن
�لمحامي قضية �إلن�ن حلقوق  �لمتحدة �ألمم آليات
يبدو، ما عىل مرصعه، لقي �لذي �لعرايق حقي إسماعيل،
�لربلمان يف �ل�بق عن �لعضو �لدفاع يف دوره بسبب
�لدكتور �غتيل ذلك، إىل �لدايين. وباإلضافة حممد �لعرايق
ونائب �لعرايق �لربلمان  يف  عضو وهو �لعبيدي، حارث
12حزيران/ يف يوم �لربلمانية، �إلن�ن حقوق جلنة رئيس
�لدكتور �لعبيدي  وكان بغداد. يف مسجد يف 2009 يونيو
خطاب ويف �لمعتقلني. حقوق عن دفاعا نفسه نذر قد
ندد قد كان 11 حزيران 2009، يف �لمجلس أمام ألقاه
�نه من  وحذر �لسجون، يف والتعذيب  �لمعاملة بسوء
�ليت �لدوائر عن �لمسؤولني مبثول �لوزراء يطلب سوف
يف الستجواهبم، �لربلمان أمام �الحتجاز، مراكز عىل ترشف

�لوضع. هذا حتسن عدم حالة

20 حالة، تنطوي  من أكرث �لكرامة مع يف �لواقع، تعاملت
عىل عمليات تعذيب جسيم بوقوع تفيد عىل مزاعم  كلها
نوري رئيس �لوزراء أن� وقد �لعراقية. �ألمن قوات يد
من  مؤلفة خاصة جلنة 2009 يونيو / حزيران �لمالكي يف
حقوق  وكاالت من وكذلك �ألمن وزارات من أعضاء 8
يف �لتحقيق من أجل وهيئات قضائية، وذلك �إلن�ن

يف واسع نطاق عىل �لمعاملة وسوء �لتعذيب مزاعم
نتاجئ عن �آلن، حىت �إلعالن، يتم لم أنه غري �لسجون،

�لتحقيقات. هذه

إىل يفتقر �لعدالة �لعرايق نظام أن ذلك، يبدو عىل وعالوة
�لمحاكمات، تأجيل بشكل متكرر جيري حيث �لفعالية-
فيما خاصة للغاية، مزرية �لسجون أوضاع تزال وال
ويرجع بالغا، قلقا تشكل أضحت �ليت باالكتظاظ يتعلق
�لمحتلة �ألمريكية �لعسكرية �لقوات قرار إىل جزئيا ذلك
�لعراقية �لسجون إىل معتقلهيا �آلالف من بنقل �لقايض
يف �لتنفيذ حزي عرايق، دخل أمريكي أمين �تفاق (مبوجب
من �لمعتقلني يف يزال �لعديد وال كانون �لثاين 2009). 1
سنوات، أو هشور لمدة حماكمة هتمة أو دون من �لسجون
قضية مثل عهنم، ل�فراج أوامر صدور رغم وأحيانا 
تستمر كما �لتالية)، �لصفحة  (�نظر  �لمهشداين أمحد 
�لعراقية �ألمن قوات �حتفاظ تؤكد �إلفادات �ليت ورود

رسية. �عتقال مبراكز والميليشيات،

�لعراق، يف �لوضع  متابعة �لكرامة تواصل  وسوف
�لدوري لالستعراض  �لقادمة �جللسة ضوء يف والسيما
معلومات �ل�ن هبذا �لكرامة قدمت (وقد �ل�مل 
شباط/ يف عقدها �لمقرر ،(2009 سبتمرب أيلول / يف

2010 فرباير

قضايا عادية
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تعسفي إعتقال : �النهتاك نوع
: عرايق �جلنسية

2006.09.29 : �العتقال تارخي
58 : �لعمر

 SRT : حالة مقدمة إىل
يف حالة رساح  : �حلايل �لوضع

�جليش يف متقاعد ضابط �لمهشداين، صالح عبد �محد
بغداد  يف 29 أيلول 2006 يف �لعرايق، ألقي عليه �لقبض
حىت إبالغه دون  ومن بل قضائية مذكرة أي  دون من 
ال �لكارثية، �ألحداث من سلسلة وبعد �عتقاله. بأسباب
�لرصافة سجن �لعراقية يف �لقوات حمتجزا من قبل يزال
رساحه. �لمحكمة بإطالق من أمر من صدور �لرغم عىل
�لمهشداين، بقضية �لظروف �لمحيطة هبول مهنا وشعورا
يف بالتعذيب �لمعين �خلاص �لمقرر بإبالغ �لكرامة قامت

�ألول/ ديسمرب 2009. كانون 11

�لمهشداين من قبل �لسيد عىل �لقبض ألقي وكان قد
وحلسن بالقتل، هددته �ليت �لعراقية، إحدى �لميليشيات
�لسيد تنقل �ليت كانت �لسيارات تعرضت قافلة حظه،
تقيمها تفتيش إحدى نقط قبل للتوقيف من �لمهشداين
فقررت �لشكوك،  �ورهتا �ليت �ألمريكية، �لقوات

إرشافها. حتت به �الحتفاظ

بتسليم �ألمريكية  �لقوات من �لفرقة هذه قامت ثم
بدال للرشطة،  �لتاجي خمفر  إىل �لمهشداين �لسيد
�لرشطة خمفر داخل تعرض  أنه غري إطالق رساحه، من 
غاية حىت وذلك أهشر، ثالثة لمدة واالعتقال للتعذيب
أمام حمكمة حيث ُعِرض �ألول/ ديسمرب 2006، كانون 3

عنه. باإلفراج أمرت �ليت �لعطافية

�لسيد �قتيد باإلفراج، �ألمر هذا من �لرغم  وعىل 
رهن ظل حيث للرشطة �لكاظمية خمفر إىل �لمهشداين
خمفر إىل نقله تم  �لتايل �ليوم �لليلة. ويف تلك �الحتجاز
أيضا هنا حيث تعرض �لصاحلية، يف حي للرشطة �خلرضاء
�لعدل إىل معسكر نقله حلظة لمدة يومني حىت للتعذيب
أوائل �خلامس) يف �لقسم سجن باسم أيضا (�لمعروف
�ليت فرتة �عتقاله وخالل .2006 ديسمرب / كانون �ألول
من �لرغم وعىل يف معسكر �لعدل، �هشر �ستمرت أربعة
والهالل �إلن�ن، حقوق منظمات من زيارات تلقيه 
بتسجيل قاموا �لذين  �إلن�ن، حقوق ووزارة �ألمحر

منتظم. للتعذيب بشكل كان يتعرض هشادته،

مرة �لمهشداين �لسيد ُعِرض ،2009 أبريل ني�ن/ ويف
�لمهشداين وأبلغ  �للجنة �لقضائية. أمام �لمحكمة، أخرى
�لذي �ألمر تعذيب، من له تعرض مبا �لمحكمة هيئة
للهتديد إلرغامه تعرض ذلك، وبعد �لمحكمة. جتاهلته
ووفقا له. رفض �النصياع وهو ما شكواه، سحب عىل
قد كان �لذي �لشخص نفس فإن �لكرامة، لمصادر
زور هشود بإعداد  أيضا قام �لمهشداين، �لسيد هدد
�لسيد طلب  وأخريا، �لمحكمة. أمام إفاداهتم لتقديم
تفاديا إىل سجن �لرصافة، حتويله يتم أن عىل �لمهشداين
2 أيلول/  يوم نقله بالفعل تم وقد �لتعذيب. من لمزيد

هذا. إىل يومنا هناك حمتجزا يزال 2009، وال سبتمرب

مراكز  في خمسة �لمشهداني للتعذيب �لسيد أحمد  تعرض
�لرصافة بسجن �لتعسفي �عتقاله واستمرار مختلفة �عتقال

�لرصافة داخل سجن من صور
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الكويت

الكويت مدينة
•

عليها في �لمنصوص �لحقوق جميع  �حترام تكفل  أن �لطرف �لدولة « على 
�لكويت أراضي �لموجودين داخل �ألفراد جميع يتمتع لكي وضمانها، �لعهد
�النتصاف سبل لهم تتاح وأن �لحقوق بهذه تمتعا كامال لواليتها والخاضعين

 « �لعهد 2 من �لمادة بأحكام عمال
في  �عتمدت 27 تموز/ يوليو 2000 �لتي للكويت، �ألولي �لتقرير �إلنسان، حول حقوق للجنة �لختامية �لمالحظات -

CCPR (CO/69/KWT) �لستين �لـتاسعة دورتها

وبعد �لصباح، أرسة دستورية حتكمها إمارة هي �لكويت
،1914 عام يف بريطانية حممية باعتبارها إن�هئا تم أن
دستور ويسمح .1961 يف عام �ستقاللها حصلت عىل

رئيس  وتعيني �لعهد ويل باختيار لألمري 1962 عام
عليه �لموافقة ليتم �لوزراء جملس يشكل �لذي �لوزراء
فإن كانون �لثاين 2006، 29 ومنذ �لبالد. أمري قبل من
�لصباح، �جلابر صباح �ألمحد هو �لشيخ �لكويت دولة أمري
من �لترشيعية �لسلطة  ومتارس �ل�بق. �لوزراء رئيس
دوائر   5 من �لمنتخبة  �لوطنية واجلمعية  �حلكومة  قبل
من �جلمعية أعضاء. وتتشكل عرشة من تتألف �نتخابية
حل  �ألمري وبوسع سنوات. 50 عضوا ينتخبون لمدة 4
تنظيم عليه، بناء يتعني ثم ومن �لوطنية مبرسوم، �جلمعية
�ست�رة يتم وال هشرين.  غضون يف �نتخابات جديدة
يف �لطعن بوسعه  لكن  �حلكومة، تشكيل أثناء �لربلمان
أ�س عىل وظائفهم  من عزلهم أو �لمنتخبني �لوزراء

�حلكومة. ضد �للوم مذكرات مترير فردي، وميكن

ذلك مع ولكن  هبا، مسموح  غري �لسياسية �ألحزاب
أصبح ،2005 عام ومنذ من كتل خمتلفة. �جلمعية تتكون
ترشيحاهتا لالنتخابات، وتقديم �لتصويت يف �حلق للمرأة
�لتصويت، يف �حلق لهم  �لكويتيون �لمواطنون  وحدهم
�لسنوات  مدى وعىل ناخب. ألف 385 وهناك حوايل
حل وتم حكومات مخسة �ستقالت �لماضية، �لثالث 
آذار/ آخرها يف -- ثالث مرات �ألمري من قبل �لربلمان
�لمنتخبني  �لمسؤولني بني �خلالفات بسبب - 2009 مارس
أيار يف جديدة برلمانية �نتخابات تنظيم وجرى واحلكومة.

ن�ء. أربع �نتخاب تم خاللها 2009 مايو /

�لرئيسية �لمتحدة �ألمم �تفاقيات عىل �لكويت صدقت
�لقضايئ واحلق �لنظام �ستقالل أن �إلن�ن.ومع حلقوق
�لقانون، يف علهيما  منصوص �لعادلة، �لمحاكمة يف
مهمة، ضمانات  مثة �لترشيعي، �لصعيد عىل أن كما 
�لممارسة أثناء أنه غري �لقانون، يف  علهيا منصوص
يف �ألمري، وخباصة  �لتنفيذية  �لسلطة ت�رك  �لعملية،
يف تدخال �عتباره ميكن �لقضاء، �ألمر �لذي تعيني رجال

�ستقالل �لنظام �لقضايئ.
�لمتكررة عن �لتقارير قلقها ب�ن عن �لكرامة تعرب كما
وسوء �لتعذيب وممارسة تعسفي �عتقال وقوع عمليات

�لبلد. �لمعاملة يف

2009 �رتفاع حدة وكثافة  عام هشد ذلك، وعالوة عىل
طالت �ليت تلك والسيما �لتعبري، عىل حرية �لهجمات
�ليت تلك خاصة �إلعالم، وو�ئل �لربلمان أعضاء

�حلكومة. لسياسة �نتقادها عن أعربت

يقرب من ما تستضيف �لكويت أن بالذكر �جلدير من كما
”�لبدون“.  �لمعروفني باسم �جلنسية، عدميي 120،000
طويلة، لمدة بالبلد هؤالء �لقامئني حبق �لدولة تعرتف وال
كما �لدامئة، �إلقامة �و �لكويتية �جلنسية �حلصول عىل يف
ونتيجة عدميي �جلنسية، أيضا من هم �لبدون أطفال أن
إىل �لكويت. حبرية والعودة �لبلد مغادرة ال ميكهنم لهذا،
واحدة لمرة سفر وثيقة �حلكومة لهم توفر ذلك، وبدال من
�لبدون، يعين حيارص �لذي �لوضع وهذا لتقديرها. وفقا
فرص عىل حصولهم إمكانية أن �لعملية، �لناحية من
�لصحية، للرعاية بالنسبة كذلك واألمر حمدودة، �لعمل

أرسة. وتأسيس ، والتعليم ، والزواج

�آلراء عن �لتعبير بسبب �لتوقيف �لتعسفي واالعتقال
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(�لثاين) 2004.07.31 آخر تقرير مرتقب يف
(�لثاين) 2009.08.18 يف  تقدميه تم

(�لرابع) معروف غري يف مقرر ير �لتايل �لتقر
 

�لمدنية باحلقوق �خلاص �لدويل للعهد �الختياري  �لربوتوكول
ال فردية]: والسياسية[شكاوى

(�ألول) 1997.04.05 آخر تقرير مرتقب يف
(�ألول) 1997.08.05 يف  تقدميه تم
(�لثاين) 2001.04.05 يف مقرر ير �لتايل �لتقر

�لتعذيب مناهضة باتفاقية �خلاص �الختياري �لربوتوكول
ال إىل �لسجون]: [�لزيارات

 20 �لتعذيب �لمادة �تفاقية مناهضة
ال : طرف �للجنة] رسي من [حتقيق

دولة  من [شكوى  21 �لتعذيب �لمادة �تفاقية مناهضة
فردية]: ال 22 [شكوى و طرف]

1996.05.21 يف عليه مصادق

2010.05.12 �لمراجعة �لمقبلة

 1996.08.03 يف إلهيا �لتوصل

ال

عضوا ليس

�إلن�ن حقوق جملس

موجودة غري

�إلن�ن حلقوق �لوطنية �لمؤس�ت

اخلاص الدولي  العهد
 باحلقوقاملدنيةوالسياسية

اتفاقية مناهضة التعذيب

جميع حلماية الدولية االتفاقية
القسري االختفاء من األشخاص

الشاملة الدورية املراجعة

�لدستور
في دستورها �عتمد ، دستورية وراثية إمارة

نوفمبر 1962 �لثاني/  11 تشرين

�لطوارئ  حالة
ال

منشورات �لكرامة
�لخاصة بالكويت �لشاملة �لمراجعة �لدورية
�لكرامة �لثامة، �لدورة أمام مقدم تقرير :
تشرين   2 في جنيف، �إلنسان، لحقوق

2009 �لثاني/ نوفمبر
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المغرب
وسوء بالتعذيب �لمتعلقة �الدعاءات من �لعديد قلقة إزاء تزال ال �للجنة « إن
هذه �رتكبوا �لذين �لمسؤولين كون �لقلق يساورها كما �لمحتجزين، معاملة
غياب فحسب، مع تأديبية إلجراءات سوى عامة، بصفة يتعرضوا، لم �ألعمال،

أي عقوبة »
ديسمبر 2004 كانون �ألول/ 1 �لمغرب، �إلنسان: حقوق للجنة �لختامية �لمالحظات -

خالل سنة 2009 املغرب يف الكرامة عمل

حقوق  آليات عاجلة إلى قضايا و 3 مذكرات الكرامة 8 مت قدّ

حاالت فردية 5 بشأن المتحدة األمم في اإلنسان
 / /  H R C t t e e  :  2  / /  H R D  :  1  / /  S R T  :  1  / /  W G A D  :  1 : مذكرات

/ / W G E I D  :  1  / /  F R D X  :  2

�ألمنية �لقضايا في والتعذيب �لتعسفي �العتقال

�إلنسان حقوق �نتهاكات مزاعم في �لتحقيقات غياب

قضايا حول �لعقاب من �ستمرار �إلفالت
�لماضية  �لحقبة في �لقسري �الختفاء

•الرباط
البيضاء الدار

•أكادير

•
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2003.10.31 (�خلامس) آخر تقرير مرتقب يف
2004.03.10 (�خلامس) يف  تقدميه تم
2008.11.01 (�ل�دس) يف مرتقب �لتايل ير �لتقر

 
�لمدنية باحلقوق �خلاص �لدويل للعهد �الختياري  �لربوتوكول

ال فردية]: والسياسية[شكاوى

2006.07.20(�لثالث) آخر تقرير مرتقب يف
2009.04.27(�لثالث) يف  تقدميه تم

(�الربع) معروف غري يف مقرر ير �لتايل �لتقر

�لتعذيب مناهضة باتفاقية �خلاص �الختياري �لربوتوكول
ال إىل �لسجون]: [�لزيارات

 20 �لتعذيب �لمادة �تفاقية مناهضة
نعم : طرف �للجنة] رسي من [حتقيق

دولة  من [شكوى  21 �لتعذيب �لمادة �تفاقية مناهضة
فردية]: نعم 22 [شكوى و طرف]

1979.05.03 يف عليه مصادق

2008.04.08 مراجعة أخر

 1993.06.21 يف إلهيا �لتوصل

2007.02.06 يف علهيا موقع

2007 - 2006 خالل عضو

�إلن�ن حقوق جملس

يف �لمغرب �إلن�ن حلقوق �الست�ري �لمجلس

(تراجع "أ" �لدولية : �لتنسيق جلنة لدى �العتماد صفة
 سنة 2010)

�إلن�ن حلقوق �لوطنية �لمؤس�ت

اخلاص الدولي  العهد
 باحلقوقاملدنيةوالسياسية

اتفاقية مناهضة التعذيب

جميع حلماية الدولية االتفاقية
القسري االختفاء من األشخاص

الشاملة الدورية املراجعة

�لدستور
 1996 سبتمبر أيلول/ في تعديله  تم

�لطوارئ حالة
ال

�ألخيرة �لتشريعات
03-03 �لمتعلق بمكافحة  رقم �لقانون

مايو 2003 28 أيار/  ، �إلرهاب

�لمتحدة لألمم �لقطرية يارات �لز
: فعال جرت �لتي يارات �لز

WGEID : 2009 يونيو 22-25 حزيران/

: �لمطلوبة
WGAD : 2009
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املغرب

خطيرة لحقوق �نتهاكات إلى  تؤدي �إلرهاب  مكافحة تدابير
حرية �لتعبير على تضييق �إلنسان -

بصورة �لمغرب  يف �إلن�ن حقوق حالة تدهورت
�لتعبري. حرية يف جمال والسيما ،2009 عام ملحوظة يف
يف �لرئيسية �إلن�ن حقوق  �نهتاكات  شملت  وقد
من ومتابعة �هتمام تلك �ليت كانت حمل خاصة �لمغرب،
بالتورط مهتمني أشخاص �عتقال �ستمرار �لكرامة، قبل

 2003 مايو أيار/ يف وقعت �ليت بالقنابل �لهجمات يف
هؤالء �لكثري من تعرض ذلك إثر وعىل �لبيضاء. �لدار يف
أجربوا أو �لرسي، �لقرسي أو �العتقال لالختفاء �ألشخاص
يف أدينوا ثم حتت �لتعذيب، كاذبة باعرتافات �إلدالء عىل
بقضية �لكرامة �هتمت ،2009 عام حماكمات جائرة. ويف
عليه �لذي ألقي �لتالية) �لصفحة (�نظر �لكريم عزو عبد
عائلته  تعلم أن دون 2003 واحتجز لعدة أهشر يف �لقبض

عليه. �لقبض وراء �لسبب مكان وجوده وال

�لذين �ألفراد ختص أخرى بتقارير �لكرامة توصلت كما
غري �عتقال مركز [وهو متارة مركز يف �ستجواهبم جيري
ممن يت)] (دي �س �إلقليم مراقبة مديرية تديره رسمي
تعذيب وسوء من له تعرضوا ما حول بهشاداهتم أدلوا
بالرشاكة �لكرامة قدمت �لمثال، سبيل فعىل �لمعاملة.
�لقاسم أبو �ألمريكية، قضية �لمدنية �حلريات �حتاد مع
حبماية �لمعين  �خلاص �لمتحدة �ألمم مقرر إىل  بريتل،
والمقرر �إلرهاب، مكافحة سياق يف �إلن�ن حقوق 
.2010 عام  حزيران  25 يف بالتعذيب �لمعين �خلاص
ينحدرون آخر �ألفراد، وعدد هؤالء بعض إدانة متت وقد
�ستخدام مع جائرة، حماكمات خالل �لبالد، مجيع أحناء من

�لتعذيب. حتت �لمنزتعة مهنم �ألدلة
�لقضاء نطاق خارج  �إلعدام حاالت عدد تراجع وبينما
يزال ال ،2009 عام يف نادرا وأصبح بل واالختفاء،

�لماضية، أفعاله عن ل�جابة م�ئلة حمل �لمغرب 
بني �ألشخاص  من  �آلالف �ختفاء حاالت ذلك  يف مبا
هبا قامت �ليت  �ألعمال أن  حني يف و1999. 1956
عىل أهنا هبا �العرتاف تم قد والمصاحلة �إلنصاف هيئة
�لدولة �عرتاف مع �لصحيح، �الجتاه يف أوىل �جيابية خطوة
يزال ال �لمايض، يف �رتكبت �ليت �جلسيمة باالنهتاكات 
�لدولة ألن نظرا �لعقاب، من باإلفالت شعور هناك 
�لمسؤولني يف حتاكم ولم حتقيقات هبذا �ل�ن جتر لم
عن �لمسؤولني �ألمن، قوات أفراد من أي أو �حلكومة

�النهتاكات. هذه
حىت يزال ال �لعقاب من باإلفالت  �لشعور وهذا
�لمتعلقة �لشكاوى أحدث  وأن خاصة  �ئدا، �ليوم
ب�هنا �لتقيص يتم ما نادرا �إلن�ن، بانهتاكات حقوق
تعلق سواء �لسلطات، قبل من
�نهتاكات وقوع بادعاءات �ألمر
من رفض أو �لرشطة �رتكبهتا
إصدار �لقضايئ �جلهاز أعضاء
عقب طبية فحوص بإجراء أوامر

�لتعذيب. �دعاءات

متابعة �لكرامة تواصل وسوف
أن أمل عىل �لمغرب، �لوضع يف
للنداءات �لسلطات تستجيب
�ألمم آليات قبل  من  �لمتكررة
�إلن�ن حلقوق �لمتحدة
حلقوق �حلكومية غري  والمنظمات
حد وضع أجل  من �إلن�ن 

أعاله. �لمذكورة لالنهتاكات

قسريا �لمختفين حول �لحقيقة بكشف يطالبون منظاهرون

بالقنيطرة �لمركزي �لسجن مدخل
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ويتابع  �لعمر،  من  سنة  22 يبلغ عزو �لكريم عبد كان
عائلته عندما مع أغادير مدينة يف كطالب مقيم دراسته
قبل من  ،2003 حزيران   21 ذات �لقبض  عليه ألقي 
أن دون من مزنله، يف �ألمنية واألجهزة �لرشطة عنارص 
باعتقاله. لها تسمح قضائية مذكرة �ألجهزة هذه تقدم
معرفهتا لعدم نظرا �لقلق، ببالغ أرسته شعرت وقد
تتمكن لم أهنا كما ذلك، إثر  عىل له حدث �لذي  ما
�عتقاله. من واحد هشر  ميض بعد إىل به �التصال من
يف حمام توكيل من  �لكريم لعبد ُسِمح �لهناية،  ويف
�عتقاله. من  أهشر 3 بعد أي  ،2003 سبتمرب /  أيلول
�لمعاريف خمفر إىل �ألمر بداية يف �لكريم عبد  وُنِقل
بعد ،2004 عام نقله يف تم ثم �لبيضاء، �لدار يف للرشطة
�لمخابرات مصالح تديره �لذي متارة معتقل حماكمته، إىل
تم وأخريا، �إلقليم). مراقبة (مديرية �لمغربية �لداخلية
حيث أغادير يف إىل سجن أيت ملول �لكريم عبد نقل

حاليا. حمتجز هو

�ألوىل �لوهلة منذ  للتعذيب �لكريم عبد  تعرض وقد
أسوأ ” بأنه نفسه هو  وصفه �لذي �ألمر  �عتقاله،  من
تتوقف لم أحد“، كما ببال خيطر ال �لذي �لتعذيب أنواع
�حتجازه أثناء والتضييق �لنفيس �لضغط أصناف عنه
وكان والرشطة. �الستخبارات أجهزة أيدي عىل �ألويل،
منه شىت رضوب �لتعذيب �نزتاع �ستخدام وراء �لهدف
عبد بأن وقع بالفعل �ألمر �نهتى وقد كاذبة- �عرتافات
أن دون من حىت  �لكاذبة �العرتافات هذه عىل �لكريم 

قراءهتا. من يتمكن

بـ �لمصادر بعض وصفته  ما خالل ،2004 عام ويف
�رتكاب هتمة عزو للسيد ُوِجهت �لصورية“، ”�لمحاكمة
عاما   20 بعقوبة عليه وُحِكم باإلرهاب، تتعلق  جرمية
تم ثم سال. مدينة يف حمكمة �الستئناف من قبل سجنا
�حلكم.  هذا نقض بعد عاما 12 إىل ختفيض �لعقوبة الحقا
�لمحاكمة إىل يف �ستخدامها تم �ليت �ألدلة �ستندت وقد
طلب عندما لكن حتت �لتعذيب، منه �عرتافات �نزتعت
�إلصابات لمعاجلة فحص طيب بأن جيرى له �لسيد عزو

طلبه. رفض �لتعذيب، عن �لنامجة

وقد ،2009 عام يف �لكريم عبد بقضية �لكرامة وأبِلغت
قد علما بأنه أخذها عند خاصة قلقها، هذا �لوضع أثار
�لمعاملة سوء ومن منه للتعذيب وما زال يعاين تعرض
له يتعرض وما �لطبية �لرعاية نقص بسبب �الحتجاز أثناء

منتظم. بشكل �لرضب من

للتعذيب  وتعرضه  بآكادير  عزو  �لكريم  عبد  �لسيد �عتقال 
ملول وسجن آيت بتمارة بالمعتقل �لسري

تعسفي : إعتقال �النتهاك طبيعة
: مغربي �لجنسية

29 : �لسن
21.06.2003 : �إلعتقال تاريخ

SRT : إلى رفعت شكوى
أيت ملول سنة بسجن 12 عقوبة يقضي : �لحالي �لوضع

: يشكل �لكريم بانه عبد ما كتب وفق وجاء

�لذين أولئك �لصمت من هذا ”ضحية
لتسجيل واحدا يوما  وال  يكرسوا لم
�أللم قصص  أو  �لمأ�ة هذه أطوار
جنب لها، جنبا إىل �ليت أتعرض واجلروح
م�ر يف �لمحتجزين، من غريي عدد
واالحتجاجات �الرضابات خوضهم

والترصحيات“. 
إرضاب يف دخل �لكريم أيضا بأن عبد �لكرامة أبلغت كما

�حتجاجا  2009 لمدة 40 يوما مايو أيار/ يف �لطعام عن
لمدة �لطعام عن إرضابه وكذلك �حتجازه، ظروف عىل
من بدورنا وقمنا أغسطس 2009. آب / يوما يف  15
خبصوص �لمعين بالتعذيب �خلاص �لمقرر بإبالغ �لمنظمة

سبتمرب 2009. أيلول/ 29 يوم قضيته

�ألمم �لمتحدة، متكن �لكرامة قضيته إىل أحالت أن ومنذ
وهو هشادة عىل إكمال دراسته للحصول من �لكريم عبد
يف �لكرامة ذلك، تستمر ومع بصحة جيدة. يتمتع حاليا
وستواصل فورا رساحه إطالق أجل من دعوهتا توجيه 
�لمتحدة �ألمم آليات رسمي بشكل وإبالغ مراقبة وضعه
�إلفراج غاية إىل أية تطورات ب�نه عن �إلن�ن حلقوق

عنه.
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اليمن

�الختفاء حاالت لمواجهة �لالزمة �لتدابير جميع تتخذ أن �لطرف �لدولة « على
واالحتجاز مذكرة توقيف دون لممارسة �العتقاالت �لجماعية �لقسري، والتصدي
 « �لواجبة �لقضائية �إلجراءات إتباع أو �لمعنيين، إلى توجيه تهم دون �لتعسفي

CAT/C/YEM/CO/2 - 2009 ألول/ ديسمرب� كانون 17 ،8 �لفقرة -

قضايا عادية

قضايا عاجلة

WGAD
2      
 1       

مجموع    3

WGEID
18    
14     
مجموع  32

SRT
18     
12     
مجموع  30

أخرى آليات
0     
6      
مجموع   6

3

6

9

0

15

12

خالل سنة 2009 اليمن يف الكرامة عمل

آليات  إلى عاجلة  قضية  14 و  مذكرة 23 الكرامة  مت قدّ

حالة فردية 22 بشأن المتحدة األمم في اإلنسان حقوق

: مذكرات
H R D  :  2  /  S R T  :  8  /  S U M X  :  3  /  W G A D  :  1 5  /  W G E I D  :  8  /  F R D X  :  1
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(�خلامس) 2009.07.01 آخر تقرير مرتقب يف
(�خلامس) 2009.12.14 يف  تقدميه تم

معروف غري يف مرتقب �لمقبل ير �لتقر
 

�لمدنية باحلقوق �خلاص �لدويل للعهد �الختياري  �لربوتوكول
ال فردية]: [شكاوى والسياسية

(�لثاين) 1996.12.04 آخر تقرير مرتقب يف
(�لثاين) 2008.07.03 يف  تقدميه تم
(�لثالث) 2000.12.04 يف مقرر ير �لتايل �لتقر
(�لرابع) 2004.12.04     
2008.12.04 (�خلامس)     

�لتعذيب مناهضة باتفاقية �خلاص �الختياري �لربوتوكول
ال إىل �لسجون]: [�لزيارات

 20 �لتعذيب �لمادة �تفاقية مناهضة
: نعم �للجنة] من طرف رسي [حتقيق

دولة  من [شكوى  21 �لتعذيب �لمادة �تفاقية مناهضة
فردية]: ال 22 [شكوى و طرف]

1987.02.09 يف �النضمام

2009.05.11 لمراجعة آخر

 1991.11.05 يف �النضمام

ال

عضوا ليس

�إلن�ن حقوق جملس

موجودة غري

�إلن�ن حلقوق �لوطنية �لمؤس�ت

اخلاص الدولي  العهد
 باحلقوقاملدنيةوالسياسية

اتفاقية مناهضة التعذيب

جميع حلماية الدولية االتفاقية
القسري االختفاء من األشخاص

الشاملة الدورية املراجعة

�لدستور
2001 فبراير في عدل

�لطوارئ  حالة
ال

�ألخيرة �لتشريعات
معروضة جديدة قوانين مشاريع ثالثة

قانون ذلك في بما �ليمني ، �لبرلمان على
وتمويل �إلرهاب وغسل �ألموال مكافحة

�إلرهاب

منشورات �لكرامة
حقوق لجنة لتوصيات �لكرامة متابعة �ليمن:
جنيف،  �إلنسان، لحقوق �لكرامة �إلنسان،

مارس 2009 19 آذار/

لجنة إلى �لموجه �لظل، تقرير �ليمن:
�لدوري  (�الستعراض �لتعذيب، مناهضة
، جنيف �إلنسان، لحقوق �لكرامة �لثاني)،

أكتوبر 2009 تشرين �ألول/ 16

�لمسائل قائمة إعداد في �لمساهمة : �ليمن
�لتعذيب مناهضة لجنة إلى موجهة للبحث،
�لكرامة ، �لثاني)  �لدوري (�الستعراض 
فبراير 2009 27 شباط/ ، �إلنسان لحقوق

�لمتحدة لألمم �لقطرية يارات �لز
: بالفعل �لتي تمت يارات �لز

WGEID : 1998 أغسطس 17-21 آب/
Corr.1و Add.1/62/1999/E/CN.4

: يارات �لمتفق عليها �لز
SUMX

: بالفعل تمت زيارات
SRT : 2007 & 2005
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اليمن

من ل�فالت مواتي لمناخ تؤّسس �إلرهاب“ على ”�لحرب
�لعقاب

أعقهبا قد �ليمنية �ألوضاع �لسياسية واألمنية تدهور إن
حقوق جمال يف �لتدهور من  �لقدر  بنفس متزي  وضع
صعدة، يف منطقة �حلوثية �حلركة وقد اكتسبت �إلن�ن.
عمليات من كبري عدد وقوع إىل  أدى مما كبريا، زمخا
عىل للحركة، م�عدهتم يف  يشتبه ألشخاص �لقبض
�لبالد، جنوب يف أما والمخابرات. �ألمن قوات أيدي
لعمليات ذلك جزئيا ويرجع حدة �لسخط، �زدادت فقد
أفراد ضد وخاصة �ليمنية، �حلكومة هبا تقوم �ليت �لتميزي
يف �بقًا �إلشرتاكي للنظام �لتابعني  �لمسلحة �لقوات
كما .1990 سنة �لشمال مع  �لوحدة قبل  �جلنوب،
�نتماهئم يف من يشتبه ضد هجماهتا من ضاعفت �حلكومة
عدد تنفيذ عن  مما أسفر �لقبلية، �لمناطق يف للقاعدة
تهشد كما �لتعسفية، واالعتقاالت �لقبض من عمليات
من مزيدا عموما �ليمنيني  للسكان �لمعيشية �لظروف
�لقانون سيادة  غياب  إىل جزئيا ذلك  ويرجع �لتدهور،

�لف�د. وتفيش

يف �لرئيسية �لمشكلة ميثل �لتعسفي �العتقال يزال وال
�ألمن قوات فهيا تقوم �ليت يف �حلاالت وخاصة، �ليمن،
تسليم أنفهسم. عىل أجل إجبار آخرين من �ألفراد باعتقال
�لتعسفي، باالحتجاز �لمعين �لعمل فريق أصدر وقد
إىل  فيه َخُلص 2009/13 رقم قراره �لمثال، سبيل عىل
�ألمن من قبل �حتجزوا �لذين �لعباب، �إلخوة �عتقال أن
شقيقهم،  بدل  2007 يوليو  متوز/  19 منذ �لسيايس
إجراء هو مبحام، أو إمكانية �التصال حماكمة، أو هتمة دون
�الحتجاز قضايا أخرى من قضية مروعة وهناك تعسفي.
كامريونيني، مواطنني خبمسة تتعلق والرسي، �لتعسفي 
مدة أي  ،1995 عام منذ  �لرسي  �العتقال رهن ظلوا

مهنم،  أربعة هوية حتديد وقد تم عاما. 14 دامت إمجالية
مشوب، وبودلري بنغو، بيار موافو، لودو �لتوايل: وهم عىل

 1995 مارس آذار/ وبعد �لقبض علهيم يف أوافو. يا وزكر
�ألمن أجهزة قبل من صنعاء يف سويتس بالزا فندق يف
آب ويف �لعاصمة. يف �عتقال مركز �قتيدوا إىل �لسيايس،
9 سنوات بعد �لقبض  من أكرث أي ،2004 أغسطس /
ر�لة ترسيب من �ألربعة �ألشخاص هؤالء علهيم، متكن
قدمت وقد عهنم. �لمفرج �لسجناء أحد طريق عن
�الحتجاز مب�لة �لمعين �لعمل فريق إىل قضيهتم �لكرامة
 1 يف بالتعذيب �لمعين �خلاص والمقرر  �لتعسفي،
مناهضة جلنة أمام  قضيهتم أثارت كما  ،2009 ني�ن
يف �لثاين �لدوري �الستعراض  عملية مبناسبة �لتعذيب

2009 نوفمرب

أخرى مشكلة مثة �لتعسفي، عن �العتقال �لنظر برصف
�سهتداف وهي أال �لكرامة، قلق تثري �خلطورة  بالغة
جتسيد أوضح جتد �إلن�ن، �ليت حقوق عن �لمدافعني
�لمنظمات �لعاملني يف من عدد عىل �لقبض يف صورة لها
ما عىل  وهناك واختفاهئم.  والصحفيني، �حلكومية غري 
حبيث �ألمن،  مصالح عنارص يسلكه  معتاد  مهنج  يبدو
قبل عرضهم وإخفاهئم �ألفراد عىل �لقبض بإلقاء يقومون

�ليت �ألدلة �ستخدام خاللها يتم �ليت �لمحاكمات، عىل
عىل واألمر ينطبق �لتعذيب، حتت �لمهتمني من �نزتعت
�لمقرر إىل قضيته إحالة تم  �لذي  �لوزير، يارس قضية
 20 يف �إلن�ن حقوق عن بالمدافعني �لمعين  �خلاص

.2009 �لثاين ترشين

�لمثال، سبيل عىل نذكر �ألخرى، �لشواغل  بني ومن
�ألمن، قوات بني صفوف �لعقاب من �إلفالت ظاهرة
�لعائدين من لألشخاص �لتعسفي �العتقال جانب إىل
�خلاص بالوضع  �العرتاف وعدم غوانتانامو، معسكر
�النهتاك هذا بوضوح مثل مثال يبني وأفضل للقارصين.
�لمحفيل، عىل أمحد �لقبض عملية يف متمثال جنده �ألخري،

 9 تفوق لمدة �لسيايس، �ألمن من قبل قارص �عتقل وهو
ترشين  11 يف أخريا من شقيقه (أطلق رساحه بدال أهشر

.(2009 �لثاين

�ألمن عنارص بني �لعقاب من �إلفالت يزال وال
مالحقة يتم لم حيث �لقاعدة،  يشكل  واالستخبارات
�لمسؤولني من عنارص �ألمن قليل جدا عدد سوى قضائيا
�لصلة ذات �لقضية ويف �إلن�ن. حقوق عن �نهتاكات
أيدي عىل حماكمة، بدون �لعديين، ماجد بعملية إعدام
�لموكل إليه �لعام تعرض �لمدعي �ألمن، قوات من أفراد
�ليمنية، �ألمن أجهزة قبل من لضغوط وفاته، �لتحقيق يف
إصدار أوامر وعدم �لقضية متابعة عدم فهيا عىل حيثونه

�جلناة ضد �عتقال

أيضا من معسكر غوانتانامو هم تعرض �لعائدون كما
�لصدد، هذا �ليمن. ويف إىل عودهتم بعد �لرسي لالعتقال
مخيس سعيد بكرامة تتعلق للنظر، ملفتة جد قضية مثة

15 أيلول  يف �لسلطات �ليمنية تسليمه إىل تم مخي�ن:
�لمتحدة،  �لواليات حكومة قبل من 2005 سبتمرب /
�بق واعتقاله وقت يف عليه �لقبض عملية بعد وهكذا
يف أخرى مرة �لقبض  عليه  ألقي ،2005 عام يف رسا 

�ألمن  قبل  من أهشر  5 لمدة  رسا واحتجز 2009 عام
أية إليه توجه أن  دون رساحه يطلق أن قبل �لسيايس

حماكمته. ودون هتمة

تعاون �حلكومة غياب عن قلقها إزاء �لكرامة وأخريا، تعرب
وخري �إلن�ن، �لمتحدة حلقوق �ألمم آليات مع �ليمنية
�لثاين ير �لتقر �ستعراض عملية لدى ذلك، عىل مثال
يف �لتعذيب مناهضة جلنة أمام �ليمنية، بالدولة �خلاص
وفد أي حيرض لم حيث  ،2009 �لثاين/نوفمرب ترشين
حالة متابعة �لكرامة تواصل وسوف �لمناسبة. ميين هبذه
عىل �ليمنية �حلكومة وحتث �ليمن،  يف �إلن�ن حقوق
آليات من وغريها �خلاصة �إلجراءات مع �لكامل �لتعاون

�إلن�ن. حلقوق �ألمم �لمتحدة
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 / 23 شباط صباح من �ل�عات �ألوىل يف ألقي �لقبض
 17 قارص عمره وهو �لمحفييل، أمحد 2009، عىل فرباير
ومسلحني ملثمني، عنارص داهم أن ذلك بعد عاما، وتم
وقامت �لمحفييل. عائلة بيت أوتوماتيكية، بر��ت
عنارص من أهنم عىل عرفت بنفهسا �ليت �لقوات، هذه
�لرغم عىل �لمحفييل، أمحد �لقبض عىل فألقوا �حلكومة،
فاقتادوه عن شقيقه، حبثا �ألمر واقع جاؤوا يف أهنم من
�لذي متاما ما جيهلون أرسته أفراد وظل جمهولة، وجهة إىل

حيدث له. سوف

ما معرفة عىل للحصول مستميتة حماولة من �لرغم وعىل
�الستخبارات أجهزة مبختلف �التصال خالل من له حدث
�حلصول من أمحد عائلة تتمكن لم �ألمنية، واألجهزة
كرث من وذلك أل ، وجوده مكان عن أية معلومات عىل
�لسيايس �لقبض من �ألمن عنارص أقر وأخريا، هشرين.
لم ما به سيحتفظون بأهنم موضحني واحتجازه، عليه 
أهنم رصاحة  يعلنون بذلك  وهم نفسه،  شقيقه يسلم
أعربت وقد قانوين. أ�س دون أي رهينة حيتجزونه كانوا
صحته، عىل �لشديد بالقلق شعورها عن أمحد عائلة
سن يبلغ كونه بالكاد �لنفسية، خيص حالته فيما السيما

رهيبة. سجن لظروف ويتعرض عرش، �ل�بعة

قدمت �لقضية، لهذه �لقانوين  غري �لطابع ضوء ويف 
باالعتقال �لمعين �لعمل فريق  إىل  أمحد قضية �لكرامة
باحتجازه  إلبالغه 2009 مايو   / أيار   20 يف �لتعسفي
�لمقرر إىل عاجال نداء �لكرامة وجهت كما �لتعسفي.
أكتوبر  ترشين �ألول/ 23 يوم بالتعذيب، �لمعين �خلاص
�لقضية، هذه يف �لعاجل �لتدخل تلتمس منه  ،2009
قد والعقلية �جلسدية �محد حالة  أن علمت  عندما

�حتجازه. �ستمرار بسبب فظيع حنو عىل تدهورت

�إلفراج عن أخريا تم أنه �لكرامة، دواعي �طمئنان ومن
أكرث  بعد - 2009 نوفمرب  �لثاين/  ترشين 11 يف أمحد
�ألمن مقر يف �لتعسفي �العتقال من أهشر تسعة من 
وافته قد والده  كان لألسف، لكن صنعاء، �لسيايس يف
لمرض نتيجة رساحه إطالق من وقت قصري قبل �لمنية
أمحد يستأنف �لطليق. وسوف يرى �بنه أن دون مزمن،

يبا. دراسته قر

�لمحفلي وأخذه رهينة  للشاب أحمد �لسياسي �ألمن �عتقال
بدال عن أخيه

�لتعسفي : �الحتجاز �النتهاك نوع
: ميين �جلنسية

23.02.2009 : �العتقال تارخي
17 : �لعمر

�لتعذيب بمسألة �لمعني �لخاص والمقرر �لتعسفي باالحتجاز �لمعين �لعامل : �لفريق إىل شكاوى
11.11.2009 : أفرج عنه يوم �حلايل �لوضع

أخذ خاللها يتم �ليت �حلادثة هذه أن �إل�رة وجتدر
�ألجهزة قبل من �لمطلوبني �لعائلة رهائن بدال من أفراد
أبلغت كما - �ليمن يف معزوال حدثا  ليست �ألمنية
بقضية �لتعسفي باالحتجاز �لمعين فريق �لعمل �لكرامة
بدال �العتقال رهن حاليا يظلون �لذين �لعباب، �ألشقاء
وقد �إلرهاب. بهتم للمحاكمة �لمطلوب من شقيقهم،
قراره �لتعسفي باالحتجاز �لمعين �لعمل فريق أصدر 

ومن  تعسفي، إجراء �حتجازهم أن فيه 2009/13 يعلن
عنه. إىل �إلفراج ثم يدعو
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تونس
�إلنسان حقوق  منظمات مختلف قدرة لعدم قلقها عن �للجنة وتعرب  »
ممارسة أو حرية  بكل أنشطتها مزاولة على �إلنسان حقوق  عن والمدافعين
�لمضايقات أصناف من �لتجمع �لسلمي، وما يتعرضون له في �لمشروع حقها

 « وأحيانا �العتقال والترهيب، بل
20 �لفقرة أبريل 2008، 23 نيسان/ ختامية: تونس ، ، مالحظات �إلنسان حقوق لجنة –-

(CCPR/C/TUN/CO/5)

•
تونس

خالل سنة 2009 تونس الكرامة يف عمل

اإلنسان حقوق آليات و إلى مذكرة الكرامة 1 مت قدّ

حالة فردية 1 بشأن المتحدة األمم في
W G A D  :  1 : مذكرات

في واالعتقال للضرب �لصحافة رجال تعرض
إجراء �النتخابات ما قبل �لفترة

حقوق لجنة طلبات تلقي عدم
�لتونسية �لسلطة من رد أي �إلنسان

رهن �لمعتقلين معاناة
رهيبة �عتقال ظروف
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تونس

1998.02.04 (�خلامس) آخر تقرير مرتقب يف
2006.12.14 (�خلامس) يف  تقدميه تم
2012.03.31 (�ل�دس) يف مرتقب �لتايل ير �لتقر

 
�لمدنية باحلقوق �خلاص �لدويل للعهد �الختياري  �لربوتوكول

ال فردية]: والسياسية[شكاوى

 2001.10.22 آخر تقرير مرتقب يف
(�لثالث)

(�لثالث) 16.11.2006 يف تم تقدميه
معروف غري يف مقرر ير �لتايل �لتقر

   
   

�لتعذيب مناهضة باتفاقية �خلاص �الختياري �لربوتوكول
ال إىل �لسجون]: [�لزيارات

 20 �لتعذيب �لمادة �تفاقية مناهضة
نعم : طرف �للجنة] رسي من [حتقيق

دولة  من [شكوى  21 �لتعذيب �لمادة �تفاقية مناهضة
فردية]: نعم 22 [شكوى و طرف]

1969.03.18 يف عليه مصادق

2008.04.08 مراجعة أخر

 1988.09.23 يف إلهيا �لتوصل

2007.02.06 يف علهيا موقع

عضو خالل 2006 - 2007

�إلن�ن حقوق جملس

واحلريات �أل�سية �إلن�ن حلقوق �لعليا �للجنة

�إلن�ن حلقوق �لوطنية �لمؤس�ت

اخلاص الدولي  العهد
 باحلقوقاملدنيةوالسياسية

اتفاقية مناهضة التعذيب

جميع حلماية الدولية االتفاقية
القسري االختفاء من األشخاص

الشاملة الدورية املراجعة

�لدستور 
2002 عام في تعديله  تم

�لطوارئ حالة
No

�ألخيرة �لتشريعات
 10 يوم صدر  �إلرهاب مكافحة قانون

2003 ديسمبر

منشورات �لكرامة
بتونس �لخاصة �لشاملة �لدورية �لمراجعة
�إلنسان، حقوق لتوصيات لجنة �لمتابعة :

11 مارس  جنيف �إلنسان ، لحقوق �لكرامة
2009

�لمتحدة لألمم �لقطرية يارات �لز
�لخاص �لمقرر بالفعل:  تم �لتي  يارات �لز

�لتعبير حرية حول

حول  �لخاص : �لمقرر 6-10 ديسمبر 2009
والتعبير �لرأي حرية

رقم: �لتقرير
Add.4/63/2000/E/CN.4 

�لمطلوبة:
�لمعني  �لخاص  �لمقرر   : 2007 و   1998

بالتعذيب
�لخاص  �لممثل  : 2008 عام في تذكير
حقوق عن �لمدافعين بحالة �لمعني لألمين

�إلنسان
�لرأي  حرية حول �لخاص �لمقرر  : 2009

والتعبير
�لمعني  �لخاص  �لمقرر   : 2010 يناير   21
�لرأي حرية  في �لحق وحماية بترقية 

والتعبير
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تونس

�إلنسان حقوق لجنة إعراب �لرغم من على �لتعبير حرية سحق
�لشأن مخاوفها بهذا عن

أكتوبر  ترشين �ألول/ 25 يف تونس يف أجريت �النتخابات
عىل  �عتربت، حيث مجة شكوك دارت حولها وقد 2009
وقمع تزوير عمليات �بهتا إذ هية، نز غري واسع، نطاق
فرض لواحئ أن مرشحي �لمعارضة. كما واسعة شملت
حركات عدة أن معناه �النتخابية صارمة لتنظيم �لعملية
�لرئيسيني مرشحهيا يف تقديم حقها من حرمت معارضة
�لصحافة، فضال حرية تقييد تم كما �النتخابات، لهذه
عن أي تعبري ضد صارمة إجراءات �ختاذ �لسلطات عن
وإن �لمعارضة. وزعماء �لصحفيني معارضة من أو نقد 
زين �لرئيس علهيا حصل �ليت �لمعلن عهنا رسميا، �لنتيجة

�ألصوات،  من ٪ 89.9 بلغت واليت عيل، بن �لعابدين
خطرية  خماوف تثري ٪ 89 حدود يف �إلقبال نسبة  مع

�النتخابات. هذه مصداقية حول

حقوق عن �لمدافعون تعرض ،2009 عام وطوال
ألقي حيث والصحفيون لمضايقات مستمرة، �إلن�ن
�نتقاد عن بالتعبري بسبب قيامهم واعتقلوا �لقبض علهيم
ثالثة أن هو للقلق، إثارة كرث واأل سيا�هتا. �حلكومة أو
حزيران يف جنيف يف �لكرامة زاروا �لذين �لمحامني من
تعرضوا  قد تونس، يف �لوضع لمناقشة 2009 يونيو /
وتم تونس، عودهتم إىل لدى �لمعاملة للمضايقة وسوء
حل�ب يعملون �لذين �ألمن أعوان أيدي عىل ذلك

�حلكومة.

من �لصحفيني عدد ألقي �لقبض عىل ذلك، جانب إىل
بريك، بن توفيق ذلك يف مبا �حلكومة، ينتقدون �لذين
تعرض كما �النتخابات، من فرتة قصرية قبل �عتقل �لذي
أو �لشفهية، �جلسدية للمضايقة �لصحفيني من �لعديد
من وتعرض كل عمالء �حلكومة. أهنم من يعتقد قبل من
�حلمامي، ومحة مستقل،  صحايف وهو بوخذير، سليم
للرضب �لمعارض، �لتونيس �لشيوعي �لعمال زعيم حزب
يف حني عمالء �حلكومة، من أهنم يعتقد رجال أيدي عىل
وأمام مطوال ل�هانة �جلزيرة قناة من لطفي حجي تعرض
�حلكومة. لصالح يعمل �نه يعتقد رجل قبل من �ألهشاد،

�لم�لة قلقها إزاء هذه عن �إلن�ن حقوق جلنة وأعربت
عام يف �خلتامية مالحظاهتا  يف أعاله)  �القتباس (�نظر
�للجنة توصيات بتنفيذ �لتونسية �حلكومة تقم ولم .2008
يف �لتونسية، �حلكومة تذكر �للجنة جعل مما فعاال، تنفيذا
تفرض علهيا �لزتامات، من علهيا يقع مبا متوز 2009، 30
لتنفيذ �خلطوات �لمتخذة عن �للجنة إىل يرا تقر تقدم بأن

للجنة. �خلتامية �لمالحظات يف �لواردة �لتوصيات

�لتوصيات، هذه تنفيذ عملية متابعة �لكرامة وستواصل
�لمراجعة أثناء تونس قطعهتا �اللزتامات �ليت عن فضال
�آلليات �لكرامة وستبلغ ،2008 عام يف �ل�ملة �لدورية
عدم أو �لتنفيذ،  عملية بنتيجة �لمتحدة لألمم �لتابعة
أخرى �نهتاكات أي عن كذلك �للجنة وإبالغ إجراءها،

�لتونسية. �لسلطات ترتكهبا

تونس في �لسجون خارطة
باجة،  �لناضور،�لهوارب، �لرومي، برج بنزرت، 9 أبريل،
جندوبة، حربوب، قرمبالية، قفسة، قابس، �لعمري، برج
مرناق، منستير، مساعدين،  منوبة، �لمهدية،  �لكاف،

سليانة سفاقس، مرناقية،

من للضرب تعرض �إلنسان، حقوق عن مدافع عيادي، رؤوف
من جنيف يوم 23.06.2009 عودته لدى تونس  طرف شرطة مطار
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�لدكتور �لصادق قضية حول �لكرامة عمل إطار متابعة يف
تقريرها ضمن إدراجها تم �ليت ،2008 عام يف شورو،
إىل آخرا تذكريا �لكرامة  وجهت ،2008 لعام �لسنوي
يف �لتعسفي �الحتجاز  مب�لة �لمعين �لعمل فريق

�لقضية. هذه حول 2009 سبتمرب

�لرئيس هو شورو �لدكتور أن �لصدد هذا يف ونذكر
عليه �لقبض ألقي وقد �لتونسية، �لهنضة حلركة �ل�بق
حلركة دوره كرئيس بسبب فرباير 1991، 17 يوم مرة أول
عام يف يف تونس عسكرية حمكمة أمام عرضه وتم �لهنضة،
�عتربهتا  حماكمة بالسجن �لمؤبد خالل وحكم عليه 1992
ومنذ غري عادلة. حلقوق �إلن�ن �حلكومية غري �لمنظمات
من �لرأي  سجناء من شورو �لدكتور �عترب �حلني، ذلك
وظل �إلن�ن. حلقوق �حلكومية غري مجيع �لمنظمات قبل
لشىت خاللها تعرض طويلة، لفرتات �لرسي �العتقال رهن
تابعني عنارص أيدي عىل �لوحيش �لتعذيب أصناف
إىل هذا باإلضافة �لداخلية، وزارة ختضع لسلطة ألجهزة
زنزانة داخل للغاية صعبة �عتقال ظروف يف حمتجزا إبقائه
إرضابات  شورو �لدكتور وخاض عاما. 14 لمدة �نفرادية
يف كانت  �ألخرية مرة، عرشة �ثنيت من أكرث �لطعام عن 

2007 عام

�لثاين 2008  ترشين  5 �لدكتور شورو يف أفرج عن قد 
�حلكومة  سجنا، بعد صدور عفو من سنة 18 قضائه بعد
بالذكرى  لالحتفال  �لهنضة حركة من عضوا 21 لصالح
�لعابدين زين �لرئيس لتويل والعرشين �لسنوية �لواحدة
لبث ما لكنه ،1987 عام يف �حلكم  مقاليد عيل بن

أعقاب  يف �ألول 2008 كانون 3 يوم �عتقاله أعيد أن
من عديدة، إعالمية منابر مع أجراها هاتفية مقابالت
يف �حلوار“ ”قناة عربية تلفزيون  قناة  مع مقابلة مجلهتا
قضايا خاللها  ناقش ،2008 �ألول/ديسمرب  كانون 1
�عتقاله. وظروف بلده، يف والسياسية �حلريات �لمدنية

إىل تذكرة �لكرامة وجهت سبتمرب 2009، أيلول/ 9 ويف
تلتمس �لتعسفي �الحتجاز مب�لة �لعمل �لمعين فريق
ظروف �لتونسية، خبصوص �لسلطات �لتدخل لدى منه
بزنرت) (قرب  �لناظور سجن  يف شورو �لدكتور �حتجاز
تدهورا تسبب  أضحت �ليت �لطبية، �لرعاية وانعدام

�لصحية. حالته يف خطريا

لحركة �لنهضة  شورو �لرئيس �لسابق �لصادق �لدكتور �عتقال
�لحوار �لفضائية قناة مع هاتفية مقابلة إجرائه �لتونسية بعد

تعسفي : إعتقال �النتهاك طبيعة
: تونسي �لجنسية

62 : �لسن
03.12.2008 : �إلعتقال تاريخ

معتقل : �لحالي �لوضع

شورو �لصادق

يف �لعمل فريق إىل شكوى منظمتنا أن قدمت  وسبق
�عتقاله،  إعادة �ألول/ ديسمرب 2008 بسبب كانون 19
هناك وليس واحد. هشر من بأقل عنه  �إلفراج بعد 
تنفيذا جاءت  �لقاسية �لمعاملة هذه أن يف شك أدىن
�النتقام من  ونوعا  �لسياسية �لسلطات من  لتعليمات 
�لمتحدة. �خلاصة لألمم �إلجراءات إىل قضيته رفع عىل
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سورية
وأكره �لحق أعشق �الستبداد وأرفض ية �لحر أعشق إنني �لسادة، أيها  »
�لعيش وأرى  �لهيام درجة  إلى  �لشام دمشق أعشق  �لظلم  وأدين �لباطل 

« موات خارجها
 2009 نوفمبر �لثاني/ تشرين دمشق، في �لعسكرية �لمحكمة أمام �لمالح هيثم -

دمشق•

• حمص

•
الزور دير

• حماة

•
القامشلي

• صيدنايا

خالل سنة 2009 سورية يف الكرامة عمل

آليات  عاجلة إلى قضايا و 6 مذكرة الكرامة 22 مت قدّ

حالة فردية 17 بشأن المتحدة األمم في اإلنسان حقوق

 H R D  :  2  / /  S R T  :  4  / /  W G A D  :  4  / /  W G E I D  :  2 0 : مذكرات
 F R D X  :  2 / /

15.11.2009
طرف  من �لذيب  بوسف إعتقال

�لزور في دير �لمخابرات �لسورية

23.08.2009
بعد  رمضان  لزياد  عائلية يارة ز أول
�لجناح �لفلسطيني لسجن سنتين في

دمشق

2009 أغسطس-نوفمبر
في أكراد لثمانية يا قسر �إلختفاء

�لقامشلي

18.04.2009
رغم  رستناوي  نزار حبس مواصلة
سنوات بأربع سجنه حكم مدة �نقضاء

20.09.2005
حمص  في ببيته رمضان  زياد إعتقال
رفيق �غتيال شاهدًا في قضية بصفته

حريري

12.10.2009
يد  على قصريا �لمالح  هيثم إختفاء

دمشق في �لمخابرات أجهزة

18.04.2005
أجهزة  طرف رستناوي من نزار إعتقال

حماة في �لمخابرات
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سورية

2003.04.01(�لثالث) آخر تقرير مرتقب يف
2004.07.05(�لثالث) يف  تقدميه تم
(�لرابع) 2009.08.01 يف مرتقب �لتايل ير �لتقر

 
�لمدنية باحلقوق �خلاص �لدويل للعهد �الختياري  �لربوتوكول

ال فردية]: والسياسية[شكاوى

2005.09.19 يف مرتقب �ألول �لتقرير
(�ألول) 2009.06.16 يف  تقدميه تم

معروف غري يف مرتقب �لتايل ير �لتقر

�لتعذيب مناهضة باتفاقية �خلاص �الختياري �لربوتوكول
ال إىل �لسجون]: [�لزيارات

 20 �لتعذيب �لمادة �تفاقية مناهضة
ال : طرف �للجنة] رسي من [حتقيق

دولة  من [شكوى  21 �لتعذيب �لمادة �تفاقية مناهضة
فردية]: ال [شكوى 22 و طرف]

1969.04.21 يف �نضمام

2011 ديسمرب �ألول / كانون �لمقبلة: �لمراجعة

2004.08.19 يف �نضمام

ال

عضوا ليس

�إلن�ن حقوق جملس

موجودة غري

�إلن�ن حلقوق �لوطنية �لمؤس�ت

اخلاص الدولي  العهد
 باحلقوقاملدنيةوالسياسية

اتفاقية مناهضة التعذيب

جميع حلماية الدولية االتفاقية
القسري االختفاء من األشخاص

الشاملة الدورية املراجعة

�لدستور 
Yes 13.03.1973 

�لطوارئ حالة
8.03.1963 منذ �لمفعول ساري ، نعم

�لمتحدة لألمم �لقطرية يارات �لز
: �لمطلوبة

SRT :2007 & 2005
HRD :2008
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سورية

�إلنسان حقوق عن �لمدافعين ضد وقاس متواصل إضطهاد
�لسياسيين والمعارضين

من مزدوج: بدور تضطلع ،2009 عام �ستمرت سورية، يف
�لمتحدة �لواليات مع عالقاهتا حتسني عىل �لعمل جهة،
وتعاونا �نفتاحا والدول �لغربية منخاللتقديمموقفأكرث
أسلوهبا واصلت ثانية، جهة ومن �لدويل، �لصعيد عىل
�قرتافها مع للحكومة، منتقد  وكل  �لمعارضني قمع يف
�لداخل. يف �إلن�ن حلقوق  وخمتلفة متكررة  �نهتاكات
تركيا مع عالقاهتا سورية عززت �لدويل، �لصعيد عىل 
ودول �لمتحدة �لواليات عالقاهتا مع يف �لدفء وأدخلت
حىت �لهنج �لمتبع يف تغيريا وكأنه يف ما بدا أخرى غربية
قدرا ب�ر �ألسد �لرئيس إبداء إىل باإلضافة �حلني، ذلك
متبوعا يكن لم �لسيايس هذا �النفتاح �النفتاح، لكن من
�ليت والمضايقات �لقمع عمليات  يف مواز بتخفيف
والمعارضون �إلن�ن عن حقوق لها �لمدافعون يتعرض
عملية خالل من جيل بشكل ذلك ويتضح للحكومة.
�لسوري �لمحامي �لمالح،  هيثم �لسيد  عىل �لقبض
حقوق  عن والمدافع 78 سنة �لعمر من �لبالغ �لبارز،
هذا أن علما عسكرية، حمكمة أمام وحماكمته �إلن�ن،
إىل ضمان �لتوصل يف بارز بدور �ضطلع قد كان �ألخري
تتعلق صياغة بنود يف ذلك مبا يف تفاهم، مذكرة صياغة
سورية بني �لرشاكة �تفاقية يف ضمها تم حبقوق �إلن�ن،
مع ،2009 عام يف توقيعها تم �ليت  �ألورويب واالحتاد
�لمذكرة هذه عىل �لتوقيع رفضت قد سورية �إل�رة أن
�لكرامة واصلت وقد �لمالح. �لسيد عىل �لقبض وألقت
هيثم دراسة حالة (�نظر كثب عن هذه �لقضية متابعة

�لمالح).

�لمناطق يف �لناشب �لتوتر هيدأ لم �لوقت نفسه، ويف
بلغت �ليت �لكردية“ ”�النتفاضة منذ السيما �لكردية،
تعرض  �لسياق هذا ويف . 05-2004 فرتة خالل ذروهتا
�لسياسيني، �لقادة من بأهنم �لمهتمني كراد �أل عرشات
حركات يف أعضاء  أو معارضني  كتاب إىل باإلضافة
ويف �لقرسي. �الختفاء أو �لكردي، لالعتقال �الستقالل
�لعمل فريق إىل �لكرامة أحالت ،2009 مايو / أيار
أكراد   8 حاالت �لقرسي �الختفاء حباالت �لمعين �ألممي
يف �لقبض علهيم �لقي �حلركة، هذه باالنتماء إىل مهتمني
بعد  2008 واختفوا عام صيف خالل �لقامشيل منطقة
تطلب وقد �ألمنية. �ألجهزة من عنارص  يد عىل ذلك
ليعود �ألفراد ،2009 سبتمرب / أيلول غاية �نتظار �ألمر
مثولهم لدى ذلك وكان جديد، من �لظهور إىل �لثمانية

�لدولة. أمن حماكم أمام

�لمعارضني  من �لعديد �لقبض عىل ألقي 2009 عام ويف
إلعالن �لوطين �لمجلس أعضاء وخباصة �لسياسيني، 
أ�س أي دون ذلك إثر عىل �عتقالهم  فتم دمشق،
�لسياسية، بآراهئم ترتبط آنذاك، �لوحيدة قانوين، هتمهتم
جمموعة عن صادر هو بيان أن إعالن دمشق �إل�رة مع
إىل  يدعو 2005 عام �لسياسيني يف �لفاعلني من متنوعة
�لكرامة وقدمت سورية. يف �لسلمي �لدميقراطي �لتغيري
من عددا  �إلن�ن،  حلقوق �لمتحدة �ألمم  آليات إىل

 18 �لمتكررة للمواد �النهتاكات هذه توضح �ليت �حلاالت
�لمدنية  باحلقوق �خلاص �لدويل �لعهد من 19 و 21 و
إىل  تدعو عاجلة نداءات 6 ذلك يف مبا والسياسية،

�لمتحدة. آلية �ألمم قبل �لفوري من �لتدخل
وسعهيا �النهتاكات هذه إدانهتا �لكرامة  تواصل وسوف

صيدنايا سجن في �لقضبان وراء

عدرا بسجن لمعتقلين صور

حلقوق �لمتحدة �ألمم آليات إبالغ ضمان إىل �لدؤوب
�إلن�ن حقوق �نهتاكات ب�ن �لعام، والرأي �إلن�ن،

�لسلطات �لسورية. قبل �لمرتكبة من
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�رك هيثم عام 2009 أكتوبر �ألول/ ترشين 12 يوم
 78 �لعمر �لبارز، والبلغ من �لمحامي �لسوري  �لمالح،
ورئيس �بق �إلن�ن حقوق جمال يف  والناشط سنة،
طريق عن مقابلة يف سوريا، يف حقوق �إلن�ن جلمعية
"بردى"، �لسورية، �لتلفزيونية �لمحطة مع �لهاتف
�لسلطات عالين بشكل  خاللها �نتقد لندن، ومقرها
ويف حرية �لتعبري. يف للحق �لمستمر قمعها عىل �لسورية
إىل �ستدعي عام 2009، أكتوبر �ألول/ ترشين 13 يوم
دمشق إلجراء حتقيق يف �لسوري �لسيايس �ألمن مكاتب

�الستجابة لالستدعاء. رفض لكنه معه،

أكتوبر  ترشين �ألول/ 14 صباح يوم مزنله غادر أن وبعد
مكتبه. إىل  طريقه يف كان بينما آثاره �ختفت ،2009

5 أيام،  طيلة مدة عنه أخبار أي دون من وظلت عائلته
أكتوبر،  �ألول/ ترشين 19 يوم جديد من ظهوره غاية إىل
بـ �هتمته �لذي  �لعسكري �لعام  �لمدعي أمام  وذلك
عىل �لروح تؤثر أن �هنا كاذبة من معلومات ”جرمية نرش

لألمة“. �لمعنوية

عسكرية، حمكمة أمام �لمالح �لسيد حماكمة يتم وهكذا
ميكن أنه علما  عسكرية، صفة أية حيمل ال كونه رغم
�لعسكرية �لمحاكم قبل سوريا  من يف �لمدنيني حماكمة
وذلك ،1963 عام يف أنشئت �ليت �لطوارئ يف ظل حالة
�نتقدت وقد �إلن�ن. حلقوق �لدويل للقانون يف �نهتاك
ومنظمات �إلن�ن حلقوق �لمتحدة �ألمم منظمة آليات
�ليت �لطوارئ  حلالة  �لدائم �لطابع مرارا �إلن�ن حقوق
�خلاص  �لدويل �لعهد من 4 �لمادة حسب ينبغي،
ظروف ظل يف تطبيقها والسياسية، �لمدنية باحلقوق 
هتدد �ليت �لعامة �لطوارئ أوقات ”يف للغاية:  حمدودة

.” �ألمة حياة

لألمم �لمتحدة �لعام �ألمني إىل ر�لة �لكرامة وقد بعثت
فهيا  منه تلتمس �ألول/ ديسمرب 2009 كانون 23 يوم
�ستف�ر منه وتطلب �لمالح �لسيد عن نيابة �لتدخل
�لطوارئ حالة تكون أن ميكن كيف �لسورية �حلكومة 
متسقة  عاما  45 من أكرث منذ  سوريا  يف هبا �لمعمول
�لمدنية  باحلقوق �خلاص �لدويل �لعهد من 4 �لمادة مع
�لسيد قضية �لكرامة قدمت أن وسبق والسياسية.
�الختفاء �لقرسي حباالت �لمعين �لعمل فريق إىل �لمالح

�لعمل  فريق وإىل عام 2009 أكتوبر �ألول/ ترشين 20 يف
�ألول 2009. ترشين 27 يف �لتعسفي باالعتقال �لمعين

1980 و 1987  عامي بني �لمالح هيثم ُسِجن وسبق أن
ويف �إلن�ن. حقوق مدافع عن باعتباره  عمله بسبب
عسكرية لنرشه جملة حمكمة أمام عرضه تم ،2002 عام
صدور بسبب ذلك بعد رساحه غري �نه أطلق لبنان، يف
الحق، وقت �ألسد. ويف ب�ر �جلمهورية، رئيس من قرار
عام يف  وذلك كمحامي، �لعمل  رخصة منه سحبت

من  أو �لبلد �لسفر خارج من  مرات عدة 2004 ومنع
�لذي يتوىل �لمحامي فهو �لمحارضات. ول��رة إلقاء
�آلخرين �لمدافعني أحد �حلسين، عن مهند مهام �لدفاع
�لسلطات قبل حاليا من �إلن�ن �لمحتجزين حقوق عن

�لسورية.

عن فضال �لمالح، �لسيد عىل �لقبض عملية وتشكل
واضحا �حلسين، مؤرشا �لسيد موكله، عىل �لقبض إلقاء
من للعديد  �لصارخ �لسورية �لسلطات جتاهل عىل 
يف �حلق �لتحديد، وجه عىل ومنه �لقانون �لدويل، مبادئ

21 من  �لمادة يف �لمنصوص عليه عىل �لنحو �لرأي حرية
والسياسية. باحلقوق �لمدنية �خلاص �لدويل �لعهد

�لمالح  هيثم �لسوري �لحقوقي والناشط �لبارز �لمحامي �ختفاء
�لقناة �لفضائية "بردى" مع حوار هاتفي مباشرة بعد

: �النتهاك طبيعة
تعسفي �عتقال ثم قسري إختفاء

: سوري �لجنسية
78 : �لسن

12.10.2009 : �إلعتقال تاريخ
معتقل : �لحالي �لوضع
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فلسطين

�ألسرائيلي طرف �لجيش من �ألبيض بالفسفور قصف �لمتحدة خالل لألمم �لتابع "�نروا" مبنى أمام وهلع فرار �لمسعفين :2009 يناير غزة،

 4 �لساعة حوالى ألقت، قد �إلسرائيلية �لقوات أن �لى �لبعثة توصلت « وقد
�لديب دار في �لقذائف هذه سقط أحد قذائف هاون. أربع عن يقل ال مساء، ما

« الحق وقت فى واثنين �لفور على �شخاص تسعة مقتل عن أسفر مما
  A/HRC/12/48 25 أيلول/ سبتمبر 2009، غزة، في �لنزاع بشأن �لحقائق لتقصي �لمتحدة �ألمم ير بعثة تقر -

خالل سنة 2009 فلسطني يف الكرامة عمل

آليات  مذكرة إلى الكرامة 27 مت قدّ

حالة فردية 11 بشأن المتحدة األمم في اإلنسان حقوق

 / / S R C A C  :  5  / /  S R O P T  :  1 1  / /  S U M X  :  1 1  : مذكرات
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فلسطني

�لبشرية �لنفس لحقوق جسيمة وخروقات �لتوتر بؤر تفاقم

عام يف �لفلسطينية �حلاالت من بعدد �لكرامة تكفلت
لعدة أسباب، نظرا فلسطني، لم تركز عىل لكهنا ،2009
�ليت ال واحلاالت �لبلدان عىل �لكرامة مقدمهتا، تركزي يف
ال وحيث �لتغطية، من  أدىن حبد �لظروف فهيا تسمح 
�لمنظمات �ألخرى من كايف عدد �لمكان عني يف يتواجد
فهناك فلسطني، يف أما أنشطهتا. مزاولة  بوسعها  �ليت
بفعالية تنشط �ليت �حلكومية، �لمنظمات غري من عدد
ومن �لكرامة. �هتمام مبجال �لصلة ذات �لميادين يف
�لمحالة �لشكاوى تكون أن ينبغي أنه مبا أخرى، جهة
موجهة ضد �إلن�ن  حلقوق  �لمتحدة �ألمم آليات إىل
حالة يف �لسيادة فم�لة �ألممية، يف �لمنظمة طرفا دولة
�لمعالم بالنسبة واضحة غري والضفة �لغربية غزة قطاع

تلك �آلليات. إىل

تقدم بأن �لكرامة من  عائالت عدة ذلك، طلبت ومع
�لمتحدة. �ألمم إجراءات هبا، إىل أقار ختص �ليت �حلاالت
ختص قضايا �لكرامة  قدمت �لطلبات هذه عىل  وبناء
ناشطي حقوق  أحد ديب، عائلة حسني من عضوا 11
�لعدوان خالل قتلوا بقذائف إرسائيلية غزة، من �إلن�ن
إىل ،2009 �لثاين/يناير كانون يف �لقطاع �إلرسائييل عىل
فلسطيين مواطن وهو زهري، أبو يوسف قضية جانب

�لمرصية. �لسجون للتعذيب حىت �لموت يف تعرض

�لمقرر من �لكرامة طلبت 31 آذار / مارس 2009، ويف
�لقضاء نطاق خارج  �إلعدام حباالت �لمعين �خلاص
حتقيق بإجراء لتطالهبا �لسلطات �إلرسائيلية لدى �لتدخل
�لقضاء،  نطاق خارج 11 مدنيا، إعدام حالة مستقل يف
وفقا  طالبت بأن تتم حماكمة �جلناة كما أطفال، 5 بيهنم

�إلن�ين. والقانون �إلن�ن حلقوق �لدولية للمعايري

جريانه من آخر وعدد ديب عائلة كانت �لتذكري، باب ومن
ناشط معروف يف وهو ديب، إىل مزنل حسني جلأوا قد
بعد عىل  �لواقع ببيته لالحتماء �إلن�ن، حقوق جمال 
�لمتحدة ل�غاثة  �ألمم لوكالة تابعة مدرسة من مرت 100
يف "�ألونروا"، بالالجئني �لفلسطينيني، �خلاصة والتشغيل
عىل كانون �لثاين 2009، 6 ويف جباليا. خميم �لفاخورة، يف
أطلقت ،(15:30) ونصف عرصا �لثالثة �ل�عة حوايل
إنذار، �بق دون مرتني قذائفها  �إلرسائيلية  �لدبابات 
�لمزنل، حائط من بالقرب �ألوىل �لقذيفة سقطت وبينما
كان حيث مبارشة، إصابة �لغرفة داخل �لثانية أصابت
وتصاعد �لقذائف تلك شظايا فأسفرت �لضحايا، حيتمي
عىل مرصعه يلق لم كل من �لكثيف، عىل إصابة �لدخان
كل �لهجوم ذلك خالل تويف جبروح خطرية. وقد �لفور

: من

؛ حسني ديب والدة ، 67 عاما ، ديب شمة .1
؛ حسني ديب شقيق ، 43 عاما ، سمري ديب .2

؛ سمري ديب �بن ، 24 عاما ، حممد ديب .3
؛ سمري ديب �بنة ، 22 عاما ، ديب فاطمة .4
؛ سمري ديب �بن ، ديب ، 12 عاما عصام .5

؛ حسني ديب سلفة ديب ، 37 سنة، أمل .6
؛ ديب أمل �بنة وهي ، سنة 22 ، �لديب عالء .7

؛ �مل ديب �بن عاما ، ديب ، 17 حممد .8
ديب ، �بن أمل عاما 11 ، أسيل ديب .9

؛ �مل ديب �بن عاما ، 12 ديب، مصطفى .10
؛ ديب أمل �بنة سنوات، 4 11. نور ديب ،

�لكرامة قدمت عام 2009، أكتوبر �ألول/ ترشين 20 ويف
بإجراءات �إلعدام حباالت  �لمعين �خلاص �لمقرر إىل
�لمعين �خلاص �لمقرر وإىل �لتعسفي  واإلعدام موجزة
(أبو عوض محدان يوسف �لسيد  قضية بالتعذيب 
ألقي  �لعمر، من 38 سنة فلسطيين يبلغ وهو زهري)
يف �لمرصية �لدولة أمن مباحث قبل من �لقبض عليه

�لسجون  يف أهشر 7 لمدة واحتجز ني�ن 2008، 28
�لموت حىت تعرض خاللها للتعذيب �لمختلفة، �لمرصية
يف وكان ذلك �لدولة، أمن مباحث من عنارص يد عىل
أن �إل�رة وجتدر عام 2009. أكتوبر �ألول/ ترشين 10
باسم �لمتحدث  شقيق هو زهري أبو يوسف �لسيد 

زهري. �مي أبو �لسيد �لفلسطينية، محاس حركة

تقىص بعثة إىل ديب أرسة  قضية �لكرامة قدمت كما
تقريرها �لبعثة إعداد إطار غزة، يف ب�ن �لزناع يف �حلقائق
�إلن�ن حقوق جملس �عتمده �لذي (�لتقرير �لزناع عن
هذه �لقضية، إحالتنا ويف أعقاب عرش). �لثانية دورته يف
�حلادث، وتم يف �مال حتقيقا �حلقائق تقيص بعثة أجرت
�لمعنون �لقسم (�نظر ذلك تقريرها يف إدراجه مفصال
�لمسلحة �لقوات  قبل من �لعشوائية '�لهجمات 
واإلصابات �ألرواح يف خ�رة عن أسفرت  �إلرسائيلية
قبل �لفاخورة من �رع و'قصف ، �لمدنيني' يف صفوف

.(659 �لفقرة ،' �إلرسائيلية �لمسلحة �لقوات

كما فلسطني،  يف �لوضع رصد �لكرامة تواصل  وسوف
كلما طلبت خطرية حاالت أية وقوع باإلبالغ عن ستقوم

�ألرس �لمعنية. ذلك مهنا

ديب عائلة ضحايا بعض جثث أمام واأللم �لصدمة
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قطر
�لسلطة موظفي من جزء كون في تتمثل واحدة، مشكلة ثمة ذلك، ومع  »
يجعل مما عقود، يعملون بموجب �لذين غير �لمواطنين من يتألف �لقضائية
إقامتهم. بوضعية لسبب يرتبط أي وقت، في �لعقود ممكن هذه فسخ إمكانية
بطريقة مهامهم بممارسة لهم يسمح ال بالمخاطر �لمحفوف �لوضع وهذا
�لوظيفي �ألمن لمبدأ  مقيد عائق بمثابة �عتباره يمكن �لذي �ألمر  مستقلة،

« للقضاة
3 ص سبتمرب 2009، أيلول/ 1 قطر، لدولة �ل�ملة �لدورية �لمراجعة خالل �لكرامة ير تقر -

الدوحة
•

خالل سنة 2009 يف قطر الكرامة عمل

آليات  قضيتين عاجلتين إلى و 2 مذكرتين الكرامة 2 مت قدّ

حالتين فردية 2 بشأن المتحدة األمم في اإلنسان حقوق

W G A D  2  : مذكرتين

من يجردون �لذين �ألفراد تعرض
�إلنسان حقوق النتهاكات جنسيتهم

عادلة غير محاكمات

سيئة ظروف في �لمهاجرين �لعمال عيش
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 2000.02.10 آخر تقرير مرتقب يف
2005.02.09 يف  تقدميه تم
2008.02.10 يف مقرر ير �لتايل �لتقر

�لتعذيب مناهضة باتفاقية �خلاص �الختياري �لربوتوكول
�لسجون]: ال إىل [�لزيارات

 20 �لتعذيب �لمادة �تفاقية مناهضة
نعم : طرف �للجنة] رسي من [حتقيق

دولة  من [شكوى  21 �لتعذيب �لمادة �تفاقية مناهضة
فردية]: ال [شكوى 22 و طرف]

ال

2010.02.08 �لمراجعة �لمقبلة

 2000.01.11 يف �نضمام

ال

عضوا ليس

�إلن�ن حقوق جملس

�إلن�ن  حلقوق �لوطنية �للجنة
(تراجع "أ" �لدولية : �لتنسيق جلنة لدى �العتماد صفة

 سنة 2010)

�إلن�ن حلقوق �لوطنية �لمؤس�ت

اخلاص الدولي  العهد
 باحلقوقاملدنيةوالسياسية

اتفاقية مناهضة التعذيب

جميع حلماية الدولية االتفاقية
القسري االختفاء من األشخاص

الشاملة الدورية املراجعة

�لدستور 
08 كانون �لثاني/ يناير 1952   بتاريخ  صدر

�لطوارئ  حالة
ال

�ألخيرة �لتشريعات
/ مارس �إلرهاب، آذار مكافحة قانون

�لمجتمع لحماية �لقانون ؛ 2004

منشورات �لكرامة
بقطر: �لخاصة �لشاملة �لدورية �لمراجعة
�لدورة خالل �لمقدمة �لكرامة مساهمة 
جنيف ، �إلنسان لحقوق �لكرامة �لسابعة،

1 أيلول/ سبتمبر 2009
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قطر
وإلى غيرها جائرة محاكمات إلى تؤدي �إلرهاب مكافحة قوانين

�إلنسان �نتهاكات حقوق من

سبتمرب 1971، أيلول/ 3 يف �ستقاللها عىل قطر حصلت
ثاين، �لذي خليفة آل بن محد �ألمري، �لشيخ �لبالد، وحيكم
�لبالد أمري ويتوىل .1995 عام يف سدة �حلكم إىل وصل
لتسيري ثاين آل أرسة أفراد عىل  ويعتمد �لدولة رئاسة
�جتماعية تغيريات أدخلت إمارته، ظل ويف �حلكم. دفة
�لنفاذ حزي  �جلديد �لدستور دخل كما كثرية، وسياسية
برلمان إن�ء عىل �لدستور هذا وينص ،2005 عام يف
باالقرتاع �لعام  منه �لثلثان ينتخب عضوا، 45 من يتألف
�لواقع، �ألرض لكن عىل �آلخر. �لثلث يعني �ألمري فيما
ميارس زال �ألمري وما �لربلمان، هذا إن�ء بعد يتم لم
إن�ء �ستمرار حظر إىل �أل�سية، باإلضافة �لصالحيات

�لسياسية. �ألحزاب

إقليميا قطر به تقوم أن �لذي ميكن بالدور منه وشعورا
من �لعديد ثاين آل محد �لشيخ �ختذ  فقد ودوليا، 
والثقافية واإلعالمية �لدبلوماسية �ل�حة عىل �لمبادرات
شبكة وهي قناة �جلزيرة، �ستضافة يف ذلك مبا والرياضية،
خطوات �لقطرية �حلكومة �ختذت كما  �لعربية، لألخبار
وصدقت �إلن�ن، �حرتام حقوق أجل تعزيز من عديدة
عىل تصدق  لم لكهنا �لدولية، �لمعاهدات بعض  عىل
ويف والسياسية. �لمدنية باحلقوق �خلاص �لدويل  �لعهد
حلقوق �لوطنية �لمؤسسة قطر أن�ت ،2002 عام
حلقوق  مديرية 2005 عام يف كما تم تأسيس �إلن�ن.
�لكرامة وقدمت  �لداخلية. وزارة إطار يف �إلن�ن،
عام يف �إلن�ن حلقوق �لقطرية �لوطنية إىل �للجنة هتانهيا
جلنة  قبل من �لناجح �ستعراضها عملية أعقاب يف 2009
مما �إلن�ن، �لدولية للمؤسسة �لوطنية حلقوق �لتنسيق
حلقوق �لقطرية �لوطنية �للجنة حصول ذلك عن متخض
مواصلة من  سيمكهنا �لذي ألف، مركز عىل �إلن�ن

�لمتحدة. آليات �ألمم �لتفاعل رسميا مع

�عتبارها أقل قطر ميكن يف �إلن�ن حقوق حالة أن ورغم
هناك جمال �لعريب، فال يزال �لعالم بقية مع بالمقارنة قلقا
�لمثال، سبيل عىل يشمل �لوضع، هذا لتحسني فسيح
مكافحة �إلرهاب، إطار يف قطر هبا �ليت تضطلع �لتدابري
�لمهاجرون �لعمال �ليت يعاين مهنا �لمعاملة إىل باإلضافة

من جنسيهتم. �ألشخاص جتريد وكذلك م�لة ،

�لواليات  عىل 2001 أيلول   11 هجمات أعقاب ويف
مكافحة �إلرهاب: إطار يف قانونني قطر سنت �لمتحدة،
�لمجتمع“،  بـ“محاية �لمتعلق 17 لسنة 2002 رقم �لقانون
يثريان  �لقانونان فهذان �إلرهاب. لمكافحة 2004 وقانون
حمكمة أية أمام �لطعن إمكانية لعدم نظرا كبرية إشكالية
هذا �لقوانني، هذه مبوجب �لصادرة �لقرارات ضد 
عىل مبوجهبما، �لمحتجزين حصول تعذر إىل باإلضافة
يضفي �لرشعية أن ذلك �لقانونية. ومن �ن �لمشورة
�لباب ويفتح  والرسي �لتعسفي �العتقال عىل  فعليا،
عىل ومثال �النهتاكات. من واسعة  طائفة أمام مرشعة
�حلسن غانم خوار و�لم �لله جتسده قضية عبد ذلك،
�الستخبارات أجهزة قبل كالهما من �عتقل وقد �لكواري،

هذا يف �إل�رة وجتدر .2009 يونيو  حزيران/  27 يف
قاض، ولم توجه أمام مثولهما بعد يتم لن إىل أنه �لصدد
للطعن �لفرصة  بعد لهما تتح لم كما هتمة، أية إلهيما
مبحام، �التصال من يتمكنا ولم �حتجازهما، قانونية يف

�عتقالهما. أسباب جهل �ستمرار أهالهيما عن فضال

ثالثة يشكلون �لمهاجرين �لعمال أن �لبالد ممزيات ومن
من غريها أو آسيا جنوب من �لكثري مهنم �لسكان، أرباع
نظام عىل �لقائم ونظًر� لوضعية إقامهتم، �لبلدان �لعربية.
وهش ح�س وضع يف يف �لبلد، فهم �لمعتمد �لكفالة

لعمليات �لتميزي. يتعرضون ما غالبا للغاية، حيث

تتمثل قطر تواجه �ليت �لرئيسية �لقضية فإن وأخريا،
يقترص وال جنسيهتم. من �ألشخاص جتريد يف معضلة
أو منح ختوله �ليت �لواسعة، �ألمري صالحيات عند �ألمر
�حلرمان لم�لة ميكن ولكن �لقطرية، �جلنسية سحب
�حلال هو كما مجاعيا، أن تأخذ شكال من �جلنسية أيضا

رؤ�ء  من 927 جرد حيث �لغفران، لقبيلة بالنسبة
عىل  جنسيهتم بناء من شخصا 5266 ميثلون �لذين �ألرس
وكان �ألول 2004، ترشين 1 يف �لداخلية ير وز من قرار
�ألمري والد جنب إىل �لغفران وقفوا قبيلة أفراد  بعض
تال �لذي �لفاشل �النقالب وعقب وقت إقالته يف �حلايل
باعتباره، �إلجراء هذا بعض �لمراقبني، فرس وقد ذلك،

�لعقاب �جلماعي. من أشكال شكال

عىل �لقطرية  �حلكومة �لكرامة تشجع ذلك، ضوء ويف
يف تستمر وسوف �إلن�ن، حقوق حالة حتسني مواصلة
�إلبالغ عن وكذلك �لبالد، �إلن�ن يف حقوق حالة رصد
وغريها �لمتحدة �ألمم إىل �إلن�ن حلقوق �نهتاكات أي

�إلن�ن آليات حقوق �آلليات �لمناسبة من من
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�لدوحة. �لكواري يف و�لم خوار �لله عبد من كل يقيم
قبل  27 حزيران 2009 من يف علهيما �لقبض ألقي لقد
رهن �ألمر بادي يف وضعهما وتم �لدولة، من أمن عنارص
علهيما، �لقبض بعد إلقاء أ�بيع لعدة �لرسي �العتقال
بالهتم إبالغهما أو قاض أمام عرضهما �آلن حىت ولم يتم

لهما. �لموجهة

مندوب  ويعمل �لعمر من سنة  28 �لله عبد  ويبلغ 
�حلماية  جمال ويعمل يف سنة 31 فعمره �لم أما مبيعات،
يف و�لم �لله عبد  من �لقبض عىل كل وتم �لمدنية،
مصالح  من ضباط قبل 27 حزيران 2009 من بيته يوم
�لمصالح هذه فيه �لوقت �لذي نفذت �لدولة. ويف أمن
أهنا كما �لتوقيف، مذكرة باستظهار تقم لم �لقبض عملية

�العتقال. سبب تقدم لم

�لله  عبد  من كل �قتيد علهيما، �لقبض إلقاء  وبعد
أية دون من عائالهتما وظلت جمهولة، وجهة إىل و�لم
يتمكن ولم أ�بيع. لعدة وجودهما مكان عن أخبار 
بعد إال زيارات من عائالهتم و�لم من تلقي �لله عبد
جلهاز �الحتجاز �لتابع مركز يف ذلك وكان أ�بيع، مرور

�لمخابرات.

�لرسمية �لسلطات من عائالهتما ضمانات  تلقي ورغم
أنه إال  و�لم، �لله عبد عن �إلفراج يتم  سوف بأنه
هذا �الجتاه، هذا  يف إجراءات أي �آلن حىت تتخذ لم
من شكل أي تلقي من �لمعنيان  حرمان  إىل باإلضافة

�لقانونية. �لمعونة أشكال

قضيهتما عىل �لكرامة أحالت �لمعلومات، هذه ضوء ويف
كانون   22 يف �لتعسفي باالعتقال  �لمعين �لعمل فريق
�لقطرية �لسلطات لدى �لتدخل عىل حتثه ،2009 �ألول
�ألقل، عرضهما عىل أو و�لم،  �لله عبد عن ل�فراج

ضدهم. �هتام الحئة وجود حالة يف �لمحاكمة عىل

طرف  من �لكواري  وسالم خوار �لله عبد �لسيدين توقيف
�لسر في واعتقالهما �لدولة أمن عناصر

�لتعسفي : �الحتجاز �النهتاك نوع
: قطرية �جلنسية

27.06.2009 : �العتقال تارخي
�لم 31 / �لله 28 : عبد �لعمر

�لتعسفي باالحتجاز �لمعين �لعامل : �لفريق إىل شكاوى
: حمتجزين �حلايل �لوضع
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لبنان
400 حالة  من أكثر وقوع عن 1993 و 2008، عامي بين �لفترة في �إلبالغ « تم

« بها موثوق وفقا لمصادر لبنان في تعذيب
2009، ص6 أكتوبر �لكرامة، جنيف، تشرين �ألول/ هذاالنمط“، لكسر حان �لوقت في لبنان - “�لتعذيب -

قيود دون قائما ال يزال �لتعذيب - نمط لبنان

معتقل �لقبة

بيروت

طرابلس

••
•

•

•

•

خالل سنة 2009 لبنان يف الكرامة عمل

آليات إلى قضيتين عاجلتين و 2 مذكرة الكرامة 21 مت قدّ

حالة فردية 20 بشأن المتحدة األمم في اإلنسان حقوق

S R T  :  2 3 مذكرات:

رومية سجن
مخفر حبيش

�لدفاع وزارة

�لقبة  ثكنة
سنة �لبارد �لنهر أزمة خالل أهم معتقل

تعذيب  حالة  25 من  أكثر -  2007
موثقة.

�لدفاع وزارة
لبنان في للتعذيب مركز أشهر

برومية �لمركزي �لسجن
تعذيب - �لمعاملة وسوء إكتضاض
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لبنان

(�لثالث) 1986.03.21 آخر تقرير مرتقب يف
(�لثالث) 1996.08.06 يف  تقدميه تم
(�لرابع) 2001.03.21 يف مرتقب �لتايل ير �لتقر

 
�لمدنية باحلقوق �خلاص �لدويل للعهد �الختياري  �لربوتوكول

ال فردية]: والسياسية[شكاوى

2001.10.05 يف مرتقب �ألول �لتقرير

�لتعذيب مناهضة باتفاقية �خلاص �الختياري �لربوتوكول
إىل �لسجون]: [�لزيارات

2008.12.22 عليه يف تم �لموافقة
 20 �لتعذيب �لمادة �تفاقية مناهضة
نعم : طرف �للجنة] رسي من [حتقيق

دولة  من [شكوى  21 �لتعذيب �لمادة �تفاقية مناهضة
فردية]: ال 22 [شكوى و طرف]

يف 1972.11.03 علهيا موقع

2010.12.01 �لمراجعة �لمقبلة

يف 2000.10.05 علهيا موقع

2007.02.06 يف علهيا موقع

2007 - 2006 خالل عضو

�إلن�ن حقوق جملس

موجودة غري
�إلن�ن حلقوق �لوطنية �لمؤس�ت

اخلاص الدولي  العهد
 باحلقوقاملدنيةوالسياسية

اتفاقية مناهضة التعذيب

جميع حلماية الدولية االتفاقية
القسري االختفاء من األشخاص

الشاملة الدورية املراجعة

�لدستور 
مايو 1926   23 أيار/ تاريخ في صدر  نعم

�لطوارئ حالة
ال

منشورات �لكرامة
في لبنان: �لتعذيب �لكرامة عن ير لبنان: تقر
�لكرامة �لنمط“، هذا لكسر �لوقت ”حان

2009 أكتوبر جنيف، �إلنسان، لحقوق

لألمم �لمتحدة �لقطرية يارات �لز
مشتركة  زيارة 7-10 أيلول/ سبتمبر 2006 :
�لخاص �لمقرر قبل من وإسرائيل لبنان إلى
واإلعدام محاكمة بال بحاالت �إلعدام �لمعني
�لمقرر محاكمة،  دون واإلعدام �لتعسفي
�لمقرر داخليا، بالمشردين �لمعني �لخاص
والمقرر �لالئق بالسكن �لمعني �لخاص

بالصحة �لمعني �لخاص
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لبنان

قيود دون ال يزال قائما نمط �لتعذيب

،2009 يونيو / حزيران يف لبنان يف �نتخابات أجريت لقد
دامت �جلمود،  من حالة  ترسيخ عن أسفر  �لذي �ألمر
حكومة، ولم لتشكيل متكررة حماوالت يف أهشر، مخسة
نوفمرب �لثاين/ ترشين حبلول إال تسوية إىل �لتوصل يتم
�لوطنية،  وحدة حكومة تشكيل عىل �التفاق بعد 2009
وال  آذار. 14 آذار وقوى 8 قوى من كل صفوفها تضم يف

مرتفعا. ولبنان بني إرسائيل �لتوتر مستوى يزال

�لمخاوف هذه �ستخدام عرب �لبالد، سلطات واستمرت
مع بالتعاون �لمهتمني �ألفراد �عتقال يف كمربر، �ألمنية 

وغريهم إرسائيل
�لمشتبه من
باالنتماء فهيم
�جلماعات إىل
، مية سال إل �
مجاعة إىل والسيما
- �إلسالم فتح
�جلماعات إحدى
لمسلحة �
�ستولت �ليت
هنر خميم  عىل
لالجئني �لبارد 
لفلسطينيني �
لبنان شمال يف
خالل صيف عام

من هؤالء �ألشخاص عىل �لقبض تم ما وعادة .2007
تفيد كما �لقانونية، �لناحية من سليم، قضايئ إذن دون
واستمرار للتعذيب �لمعتقلني تعرض عن �لمصادر بعض
حماكم عسكرية، أمام حماكمهتم أو حماكمة دون �حتجازهم
(�نظر ذلك. تربر أية صفة عسكرية توفرهم عىل عدم رغم

�إلخوة ح�ش). حالة دراسة

نطاق عىل �لتعذيب �ستخدام طبيعة توضيح أجل ومن
نرشت �الحتجاز،  ومراكز �للبنانية، �لسجون يف واسع
حتت ،2009 أكتوبر �ألول/  ترشين يف  تقريرا، �لكرامة
هذا لكرس �لوقت حان  لبنان: يف ”�لتعذيب عنوان
مضمونه، من �لكثري يف �لتقرير �ألسلوب“. ويستند هذا
قبض �لذين �ألشخاص من مجعها تم �ليت �لمعلومات إىل
وجاء .2007 عام يف �لبارد خميم هنر أزمة أثناء وبعد علهيم
تعرضوا قد بأهنم �لمعتقلني هؤالء من �لمئات إفادة وفق
�ألمن قوات يد عىل �لمعاملة وسوء �جلسيم للتعذيب
�لمحلية، �الستخبارات ومكاتب مؤقتة، مراكز �حتجاز يف
أيضا �لتقرير ويبحث بريوت. يف �لدفاع  وزارة ومقر
تقارير يف إلهيا �لم�ر �لتعذيب من أخرى  حاالت يف
15 �لماضية.  �لـ �لسنوات مدى عىل أعدت هبا موثوق
موقع عىل مرفقاته ومجيع �لتقرير عىل هذا �حلصول ميكن

�إلنرتنت: شبكة �لكرامة عىل
www.alkarama.org

خبصوص قلقها بالغ عن �لكرامة تعرب أخرى، جهة من
�لمركزي يف �لسجن �لمعتقلون نظمها �ليت �لمظاهرات
�عتقال ظروف من يعانونه مبا تنديدا بريوت يف رومية يف
عن وجنم �لعام، طوال �ستمرت �ليت مزرية، �لمظاهرات

�لمعتقلني. من عددا إصابة مهنا بعض

�لنواب جملس صدق ،2008 ديسمرب �ألول/ كانون ويف
مناهضة التفاقية �الختياري �لربوتوكول عىل �للبناين

 2009 ديسمرب �ألول/ كانون حدد تارخي �لذي �لتعذيب،
إن�ء �للبنانية �حلكومة عىل مبوجبه  يتعني أجل كأخر

وطنية، وقائية آلية
�ليت �آللية وهي 
ضمان �هنا من
خرباء زيارة إمكانية
للسجون مستقلني 
سياق ويف �للبنانية.
من �لمبذولة �جلهود
قصد �لكرامة قبل
يف �ألوضاع حتسني
ومراكز �لسجون
وبغية �الحتجاز،
لممارسة حد وضع
يف لبنان، �لتعذيب
�لكرامة تعيني  تم
للمنظمات كممثل
لدى �حلكومية غري 
�آللية هذه ينشئ  سوف �لذي �لقانون صياغة  جلنة
خمتلف وثيق مع بشكل �لكرامة وعملت �لوقائية �لوطنية،
غري �لقانون، مرشوع إلعداد �للبنانية �ل�حة �لفاعلني يف
بإن�ء �لشديد، لألسف تقم، لم �للبنانية �حلكومة أن
/ �ألول يف كانون �لمحدد يف �لموعد �لهنايئ �آللية هذه

.2009 ديسمرب

�حلكومية غري �لمنظمات من وغريها �لكرامة وتواصل 
إن�ء لضمان جهودها  �لعملية، هذه يف  �لم�ركة
أيضا �لكرامة تقدم وسوف  حنو فعال، عىل �آللية هذه
هذه �جلهود، مع تقديم إطار يف �لمحرز �لتقدم عن تقارير
والمعلومات �العتقال ظروف حول حمددة معلومات
إىل جلنة �لتعذيب، ممار�ت �ستمرار مبشكلة فيما يتعلق
�لتعذيب من بالوقاية �لمعنية �لفرعية �لمتحدة �ألمم

.2010 عام يف لبنان إىل ياراهتا ز أثناء

بيروت في 15 مايو 2009 في �إلنسان لحقوق �لسامية �لمفوضية نظمتها ندوة
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مصباح وشقيقه ح�ش عامر عىل �لقبض ألقي 
عنارص من  قبل من ترشين �لثاين 2007 16 يف ح�ش
لقوى �ألمن للمديرية �لعامة �الستخبارات �لتابعة أجهزة
 3 لمدة �حلبس �النفرادي رهن علهيما وأبقي �لداخيل،
إىل نقلهما تم ثم شديد، لتعذيب خاللها تعرضا أهشر،
�نتظار يف �العتقال رهن يوجدان  حيث رومية، سجن

عسكرية. حمكمة أمام �لمحاكمة

�لمعين �خلاص �لمقرر تدخل  �لكرامة  �لتمست وقد
ني�ن/  24 يوم ومصباح عامر عن نيابة بالتعذيب

وضعهيما. حول مبعلومات توصلها فور ،2009 أبريل

يف  �لعمر، من سنة 34 �لبالغ ح�ش، عامر ويقيم
شقيقه أما �لعربية. �جلامعة  يف رصاف ويعمل بريوت
سنة   39 فيبلغ بائعا، يعمل �لذي ح�ش، مصباح 
عىل �لقبض وقد ألقي �لشويفات. يف من �لعمر ويقيم
لقوى �لعامة �لمديرية من ضباط قبل من ومصباح عامر
هذه تستظهر ولم مدنية، مالبس يرتدون �لداخيل �ألمن
لم كما عمليهتا تنفيذ لدى توقيف مذكرة أي �لقوات 
عىل �لقبض ألقي وقد �العتقال. بأسباب �لضحيتان ُيَبَلغ
بينما �لمسجد إىل طريقه يف بينما كان يغادر مزنله عامر
كان �ليت والدته، مزنل مقر مصباح يف عىل �لقبض وقع

يزورها.

�العتقال مركز يف �النفرادي �حلبس رهن �لشقيقان وظل
ظروف يف �لداخيل �ألمن لقوى �لعامة للمديرية �لتابع
منطقة يف يقع �لمركز هذا  أن علما  �لصعوبة، بالغة 

�لداخلية. ير وز لسلطة وخيضع بريوت، يف �ألرشفية

عىل ومصباح عامر  إجبار تم  �حتجازهما،  فرتة  وخالل
جوعا يتضورون مالبس، كل من عراة مستيقظني، �لبقاء
يف والغطس للرضب والشتم تعرضا كما أيام، ثالثة لمدة
�لغسل، أو �لمرحاض �ستخدام من ومنعا �لبارد، �لماء
طويلة. لفرتات �ألعني معصويب إىل إبقاهئما باإلضافة هذا
هتديد إىل مصباح مع �لتحقيق أجرى �لذي وجلأ �لفريق
معه. وكان �لتعاون رفضه حالة يف �لثالث وبناته زوجته
هو هذه �لتعذيب من أ�ليب �لهدف أن من �لواضح
يسمح لم  ”�عرتافات“ عىل �لتوقيع عىل  �ألخوين إجبار
يارة ز تلقهيما فبعد ذلك، عىل وعالوة بقراءهتا. لهما
لمصباح و  لعامر يسمح لم عائالهتما، أفراد  من  أوىل

أخرى. مرة عائالهتم رؤية بعده من

�لسري  لالعتقال حشاش مصباح و  عامر  �إلخوين تعرض
على عرضهما بانتظار واآلن  أشهر. ثالثة لمدة والتعذيب

�لعسكرية �لمحكمة
تعسفي : إعتقال �النتهاك طبيعة

: لبناني �لجنسية
مصباح 39 / 34 : عامر �لسن
16.11.2007 : �إلعتقال تاريخ

�لتعذيب بمسألة �لمعني �لخاص �لمقرر : إلى شكوى
رومية سجن في معتقلين : �لحالي �لوضع

 23 يف مصباح عامر إىل �هتام الحئة  وجهت �ألخري ويف
�عتقالهما. أهشر من أربعة بعد أي ،2008 / فرباير شباط
قضيهتما، يف �لتحقيق عىل �لمسؤول �لقايض جتاهل وقد
بإجراء ولم يأمر للتعذيب تعرضهما حول أفادوا به ما كل
حماكمهتا، وبعد �لتعذيب. تقارير من للتأكد طيب فحص
آذار/ ويف رومية، سجن إىل �إلجحاف، نقال كالهما بينة
أحد ”ب“، �لمبىن إىل  أخرى مرة نقال  ،2008 مارس

حىت يومنا هذا. حيث يوجدان نفسه، �لسجن فروع
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ليبيا
حاالت من  �لمزعوم �لكبير �لعدد إزاء قلقها عن مجددا �للجنة وتعرب   »
أو تعسفي نحو على أو موجزة، بإجراءات �إلعدام �لقسري وحاالت �الختفاء
�لتوضيحات �لطرف [ليبيا] بتقديم �لدولة عدم قيام �لقضاء، وعن نطاق خارج

« �لشأن بهذا �لالزمة
نوفمبر 2007 �لثاني/ 15 تشرين �لعربية �لليبية، �لجماهيرية �إلنسان، حقوق للجنة �لختامية �لمالحظات

خالل سنة 2009 ليبيا يف الكرامة عمل

آليات  عاجلة إلى قضايا و 5 مذكرة الكرامة 23 مت قدّ

حالة فردية 20 بشأن المتحدة األمم في اإلنسان حقوق

 / /  H R C t t e e  :  2  / /  H R D  :  1  / /  S R T  :  1  / /  W G A D  :  1 مذكرات: 
/ / W G E I D  :  1  / /  F R D X  :  2

حقوق لجنة طلبات تلقي عدم
�لسلطة �لليبية من رد �إلنسان أي

حقوق عن �لمدافعين تعرض
للمضايقات �إلنسان

�لشرطة جهاز وحشية
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ليبيا

(�لرابع) 2002.10.01 آخر تقرير مرتقب يف
(�لرابع) 2005.12.06 يف  تقدميه تم
2010.10.30 (�خلامس) يف مقرر ير �لتايل �لتقر

 
�لمدنية باحلقوق �خلاص �لدويل للعهد �الختياري  �لربوتوكول

1989.05.16 يف �لتوقيع فردية]:   والسياسية[شكاوى

(�لثالث) 1998.06.14 آخر تقرير مرتقب يف
1998.09.02(�الثالث) يف  تقدميه تم
(�لرابع) 2002.06.14 يف مرتقب �لتايل ير �لتقر
(�خلامس) 2006.06.14     

   
�لتعذيب مناهضة باتفاقية �خلاص �الختياري �لربوتوكول

�لسجون]: ال إىل [�لزيارات
 20 �لتعذيب �لمادة �تفاقية مناهضة
: نعم �للجنة] من طرف رسي [حتقيق

دولة  من [شكوى  21 �لتعذيب �لمادة �تفاقية مناهضة
فردية]: ال 22 [شكوى و طرف]

1970.05.15 يف عليه مصادق

30.11.2010 �لمقبلة �لمراجعة

 1989.05.16 إلهيا يف �النضمام تم

ال

عضوا ليس

�إلن�ن حقوق جملس

والتنمية �خلريية للجمعيات �لعالمية مؤسسة �لقذايف

�إلن�ن حلقوق �لوطنية �لمؤس�ت

اخلاص الدولي  العهد
 باحلقوقاملدنيةوالسياسية

اتفاقية مناهضة التعذيب

جميع حلماية الدولية االتفاقية
القسري االختفاء من األشخاص

الشاملة الدورية املراجعة

�لدستور
آذار/ في �لشعب سلطة إنشاء عن �إلعالن

1977  مارس

�لطوارئ حالة
ال

�لمتحدة لألمم �لقطرية يارات �لز
: عليها �لمتفق

SRFDX (تأجلت) 
WGAD

: �لمطلوبة
SRT :2007 & 2005
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ليبيا

يغطي على �النتهاكات �لدولي �لوضع على �لمستوى تحسن
�لمستمرة

النقالب 2009 بالذكرى �لسنوية 40�ألربعني سنة متزيت
�لبالد، يف �حلكم سدة واعتالئه �لقذايف، معمر �لعقيد
عبد عودة مثل أخرى هامة أحداث إىل باإلضافة  هذا
وحماكمة واحتجاز لوكريب،  مفجر �لمقرحي، �لباسط 
سلطات قبل من �لسويرسيني  �ألعمال رجال من �ثنني
قوة مدى أظهرت مغزى ذات دالالت وكلها طرابلس،

�لدولية. �ل�حة عىل �لليبية والدولة �لقذايف
�لدولية  �ل�حة عىل �لليبية �لدولة قوة ُترمجت وقد
�لسلطات نفذهتا تعسفية إجراءات خالل من ميدانيا
�ألمن قوات صفوف إىل شعور عام يف باإلضافة �لليبية،
بوضع �حلاكم �لنظام يف وأعضاء حكوميني ومسؤولني

�لعقاب. من �إلفالت من ميكهنم
إىل  أدى قد �لعقاب من باإلفالت �لشعور وهذا 
أيدي عىل والتعذيب �لعنف قضايا من �لعديد وقوع 
ه�م قضية تسمح �ل�ن، هذا ويف �لرشطة. عنارص
هذه مثل عىل جيل، حنو عىل �لضوء، بتسليط  �لطباخ

: �لممار�ت
يعمل  �لذي �لطباخ، �لله عبد �لسيد حاول عندما  
لنجدة  �لتدخل �لعمر، من سنة  30 والبالغ مدر�،
ضباط من عدد قبل من للرضب مسن كان يتعرض رجل
أمسك مايو 2008، أيار/  19 يوم طرابلس يف �لرشطة
�لقوا ثم �ل�رع يف رضبا عليه فاهنالوا �لرشطة رجال به
إىل �لسيارة هذه داخل وتعرض للرشطة. سيارة به داخل
ضباط �لرشطة، وبلغ من أربعة قبل �لمربح من �لرضب
مبجرد �ألمر تطلب حبيث �لوحشية من مبلغا �العتداء هذا
�لمستشفى. إىل  فورا نقله �لرشطة،  مركز إىل وصولهم
بالتعذيب عن �لمعين �خلاص �لكرامة �لمقرر أبلغت وقد

سبتمرب 2009. أيلول/ 11 يوم �لقضية هذه
�لذين  �لليبيني من عدد قضايا متابعة �لكرامة وواصلت
�لمتحدة لألمم �خلاصة إىل �إلجراءات قدمهتا سبق وأن
يونيو حزيران/ ويف �إلن�ن. حبقوق �لمعنية واللجنة
سدرة، أبو  حسن حممد �لدكتور رساح أطلق ،2009
أنه  �إل�رة وجتدر �لسجن،  يف عاما  20 قضائه بعد
�لمعين �لعمل فريق أحالت قضيته إىل للكرامة أن سبق
أيضا  ذلك  وكان   2007 عام يف �لتعسفي باالعتقال
�لعمل  فريق عن �لصادر  2007/16 �لقرار موضوع

�لتعسفي. باالعتقال �لمعين
يف  عليه �لقبض ألقي �لذي �لرقويب، �للطيف عبد أما
�آلخر  هو كان لمدة سنة، فقد واحتجز رسا 2006 عام
2006 و  يف عامي �لكرامة هبا تقدمت شكاوى موضوع

أكتوبر 2009 ترشين �ألول/ 15 يف عنه وأفرج ،2007
يف عام 2009  �إلن�ن حقوق عن �لمدافعون كما تعرض
تقييد �ستمرار إىل باإلضافة هذا وحشية، قمع لعمليات
قدمت �لصدد هذا ويف ليبيا.  يف �لتعبري حلرية صارم
قضية حلقوق �إلن�ن �لمتحدة �ألمم آليات إىل �لكرامة
من والبالغ �إلن�ن،  حقوق عن �لمدافع �حلاج مجال
�لعدل  ير  وز إىل  ر�لة كتب �لذي عاما، 54 �لعمر
�لسلطات قبل من �إلن�ن حقوق �نهتاكات فهيا ينتقد

،2009 �ألول  كانون 9 يف �لقبض عليه  فألقي �لليبية، 
يسمح لم كما حماكمة، أي دون �لسجن إىل مبارشة ونقل

عائلية. زيارات أي بتلقي له
بكل  ليبيا يف �لوضع متابعة �لكرامة تواصل وسوف
هذه من حالة ب�ن كل �لعام �لرأي إخطار عناية، مع
�ألمم بإبالغ آليات �لمنظمة قيام إىل باإلضافة �النهتاكات،

�ل�ن. هبذا �إلن�ن حلقوق �لمتحدة

سجن  معتقال من 88 سراح  إطالق 15 أكتوبر 2009:
هدمه الليبية السلطات قررت بعدما سليم أبو
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�لطبيب، سدرة، أبو حسن حممد �لدكتور أمىض
من �لعمر،  53 سنة والبالغ �لباثولوجيا، يف �الختصايص
مرتني، �ختطافه وبعد �لسجن. يف حياته نصف من أكرث
20 عاما،  لمدة �لتعسفي واالحتجاز للتعذيب وتعرضه

7 حزيران 2009. يف أخريا عنه أفرج

عنارص قبل من سدرة أبو �لدكتور عىل ألقي �لقبض لقد
إىل جانب هذا �لبيضاء، مدينة يف مزنله يف �لداخيل �ألمن
يناير  �لثاين/  كانون 19 ليلة يف  وذلك �ألربعة، إخوته
رسا واحتجزوا للتعذيب  مجيعهم تعرضوا وقد ،1989
من  حالة تعيش أرسهتم ظلت فيما سنوات، 3 لمدة
إذا وما لهم، حدث �لذي ما جتهل وأهنا خاصة �لهلع، 

أموات. هم أم عىل قيد �حلياة ال يزالون كانوا

فظيعة ظروف يف من �الحتجاز وبعد مرور ست سنوات
عن أفرج طرابلس، يف �لصيت سليم ذائع أبو يف سجن
نفسه سدرة أبو سدرة، لكن �لدكتور أبو �لدكتور إخوة
�لسلطات إجراء من دون يف �لسجن رهن �العتقال ظل

حبقه. قانونية إجراءات أية �لمعنية

يف سجن �لليبية �ألمن نفذهتا قوات �ليت �لمجزرة وبعد
واليت لقي خاللها  28 و 29 حزيران 1996 يف سليم أبو
�لدكتور  �حتجاز ظروف �زدادت مرصعه، شخص 1200
معزوال سنوات عدة - وقىض كبري حد سوءا إىل أبو سدرة
�لسماح دون من �خلارجي، �لعالم عن وصارمة تامة عزلة
حماميه. من أرسته أو أفراد من ال زيارات، أية بتلقي له

من  كاملة عاما  12 بعد  أي فقط،  2004 عام ويف
أمام سدرة أبو �لدكتور عرض تم �ألوىل، للمرة �عتقاله
يف �لشعبية �لمحكمة قبل من أدين حيث �لمحكمة،
تم جائرة، حماكمة إثر �حلياة �لسجن مدى بعقوبة طرابلس

حرصيا. معتقداته �لسياسية خاللها عن �ستجوابه

2 حزيران 2005  أخرى يف مرة �لدكتور أبو سدرة ثم ُحِكم
 10 لمدة عليه بالسجن حكمت حمكمة مدنية، قبل من
طويل، أمد  منذ قضاها قد كان �ليت �لمدة سنوات،
عاما،   16 منذ �عتقاله حقيقة �العتبار يف  أخذنا إذا 
أنه غري عنه، باإلفراج يأمر �لمحكمة رئيس ما جعل وهو
وجه حنو أخرى مرة سدرة أبو �لدكتور �قتيد بدل ذلك،

جمهولة.

كانون �لثاين 2007 لكي  31 تارخي �نتظار من بد وكان ال
لقوات �لرئييس �لمقر يف رسية يف حمتجز أنه أرسته تعلم

�لمحكمة �لرغم من قرار عىل طرابلس يف �ألمن �لداخيل
�لدكتور تعرض �لفرتة، تلك  ويف  عنه. باإلفراج �لقايض
حياته عرض مما �لرهيب، �لتعذيب سدرة ألصناف أبو
�لذي �لسبب  هو هذا ذلك  وكان  �لوشيك. للخطر 

بإر�ل  �لكرامة بتكليف 2007 يناير يف تقم أرسته جعل
�إلن�ن، حلقوق �ل�مي �لمفوض إىل عاجل نداء 
تدخلها �خلاصة لاللتماس �إلجراءات خمتلف إىل وكذلك
أبو �لدكتور رساح بإطالق مطالبة �لليبية �لسلطات لدى

سدرة.

فريق أصدر �لتدخل، برضورة �لكرامة أعقاب طلب ويف
 2007/16 رقم قراره �لتعسفي باالحتجاز �لمعين �لعمل
�لدكتور  ”�عتقال أن فيه 2007 يعلن سبتمرب أيلول/ يف
مع يتناىف ألنه هو إجراء تعسفي، سدرة حسن أبو حممد

�إلن�ن  �لعالمي حلقوق من �إلعالن  9 و 10 �لمادتني
باحلقوق  �خلاص �لدويل �لعهد من 14 و   9 والمادتني
�لليبية �لسلطات �لعمل فريق ودعا والسياسية.“ �لمدنية
لم �لسلطات هذه سدرة، لكن �لدكتور أبو عن ل�فراج

�لقرار. لذلك أخرى مرة متتثل

�لو�ئل مجيع �ستنفاد وبعد باليأس، �ألرسة شعور وأمام
أبو �لدكتور عائلة  طلبت �الستئناف،  سل من �ألخرى
�إلن�ن حقوق إىل جلنة �لقضية إحالة �لكرامة سدرة من
�ألول/ ترشين يف �لكرامة  قدمت عليه، وبناء  �ألممية.
�إلن�ن، موجهة حقوق جلنة إىل شكوى ،2007 أكتوبر

�لليبية. �حلكومة ضد

7 حزيران  يف وذلك سدرة، أبو �لدكتور رساح وأخريا أطلق
إبداء  من �إلن�ن حقوق جلنة تتمكن أن قبل 2009

�لكرامة. قبل �لمقدمة من ب�ن �لشكوى نظرها وجهة

محمد حسن أبو سدرة في 7 يونيو 2009  �لسيد عن �إلفراج
سنوات عشر من أكثر دام تعسفي �عتقال بعد

�لقرسي والتعذيب واالختفاء �لتعسفي، : �الحتجاز �النهتاك نوع
19.01.1989 : �العتقال تارخي

سنة 53 : �لعمر
�إلن�ن حقوق وجلنة �لتعسفي باالحتجاز �لعامل �لمعين : �لفريق إىل شكاوى

07.06.2009 يف عنه : أفرج �حلايل �لوضع
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مصر
�لحقوق لتعليق  واسعة صالحيات  �لداخلية وزارة تمنح �لطوارئ حالة إن  »
محاكمة. أو تهمة دون مسمى غير ألجل �ألشخاص �حتجاز قبيل �ألساسية، من
بالنسبة �لشاغل �لشغل يشكل  �لطوارئ  حالة  مدة  طول موضوع فتئ وما

« �لعمل وفريق �إلنسان حقوق لمجتمع
سبتمرب 2008   أيلول/ 10 يف �لمعتمد ،N.2O/2008 رقم  �لقرار �لتعسفي. مب�لة �الحتجاز �لمعين - �لفريق �لعامل

القاهرة

اإلسكدرية• • دمنهور

•

خالل سنة 2009 يف مصر الكرامة عمل

آليات  قضية عاجلة إلى و 128 مذكرة الكرامة 300 مت قدّ

حالة فردية 241 بشأن المتحدة األمم في اإلنسان حقوق

 H R C  :  4  / /  S R T  :  1 0 1  / /  S R H L T H  :  2  / /  S R C T  :  1   S U M X  : مذكرات:
1 1  / /  W G A D  :  1 2 9  / /  W G E I D  :  5 2

12.11.2009
�لراضي عبد أحمد وتعذيب إعتقال

أسوان شرطة طرف من

Aswan•

•العريش

2009 أكتوبر
�إلخوان  من  عضوا  112 �عتقال
معتقداتهم بسبب �لمسليمين

وموافقهم �لسياسية

17.05.2009
بعد  بجراحه متأثرا بركات يتوفي فارس
من �لعامة �لمباحث رجال رماه ما

�لربع �لطابق

25.03.2009
�لله عوض من  عبد  وتعذيب إعتقال

�لعامة �لمباحث طرف
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1994.12.31(�لثالث) آخر تقرير مرتقب يف
2001.11.13(�لثالث) يف  تقدميه تم
2004.11.01 (�لرابع) يف مقرر ير �لتايل �لتقر

 
�لمدنية باحلقوق �خلاص �لدويل للعهد �الختياري  �لربوتوكول

ال فردية]:   والسياسية[شكاوى

(�لرابع) 2000.06.25 آخر تقرير مرتقب يف
(�لرابع) 2001.02.19 يف  تقدميه تم
2004.06.25 (�خلامس) يف مقرر ير �لتايل �لتقر

�لتعذيب مناهضة باتفاقية �خلاص �الختياري �لربوتوكول
ال إىل �لسجون]: [�لزيارات

 20 �لتعذيب �لمادة �تفاقية مناهضة
: نعم �للجنة] من طرف رسي [حتقيق

دولة  من [شكوى  21 �لتعذيب �لمادة �تفاقية مناهضة
فردية]: ال 22 [شكوى و طرف]

1982.01.14 يف عليه مصادق

2010.02.17 �لمراجعة �لمقبلة

 1986.06.25 يف إلهيا �لتوصل

ال

2010 - 2007 خالل عضو

�إلن�ن حقوق جملس

�إلن�ن حلقوق �لمرصي �لوطين �لمجلس

(تراجع "أ" �لدولية : �لتنسيق جلنة لدى �العتماد صفة
 سنة 2010)

�إلن�ن حلقوق �لوطنية �لمؤس�ت

اخلاص الدولي  العهد
 باحلقوقاملدنيةوالسياسية

اتفاقية مناهضة التعذيب

جميع حلماية الدولية االتفاقية
القسري االختفاء من األشخاص

الشاملة الدورية املراجعة

�لدستور 
مارس 2007   26 آذار/ في تعديله  تم

�لطوارئ  حالة
،1967 منذ عام �لمفعول نعم، سارية

تعليقها وذلك  18 شهرا تم لمدة باستثناء
رقم  لقانون �لطوارئ 1980 وفقا عام في

 06 في أعيد فرضها ثم 162 لعام 1958.
أعقاب  1981  في أكتوبر �ألول/ تشرين

�لسادات. �لرئيس أنور �غتيال

�ألخيرة �لتشريعات
في للمرة �ألخيرة حالة �لطوارئ تجديد

رقم 162  لقانون �لطوارئ 2006 وفقا عام
بقانون �ستبداله �لمنتظر ومن ،1958 لعام

يزال قيد �إلرهاب، ال لمكافحة جديد
�لنظر.

منشورات �لكرامة
بمصر: �لخاصة �لشاملة �لدورية �لمراجعة
�لدورة �نعقاد بمناسبة �لمقدم �لكرامة ير تقر
لحقوق �لكرامة ،2010 لعام �لسابعة
أغسطس 2009 31 آب/ جنيف، �إلنسان،

�لمتحدة لألمم �لقطرية يارات �لز
: بالفعل تم �لتي يارات �لز

SRCT : 2009 17-21 أبريل

: �لمطلوبة
SRIJL : 2009

 HRD : 2008 & 2003
SRT : 2007 & 1996

WGAD : 2008
SUMX : 2008
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قد يف مرص �لطوارئ حالة إعالن يكون ،2009 عام يف
بقوانني �لعمل ويستمر والعرشين، �لثامن عامه �جتاز
حالة لقيام نتيجة �لتنفيذ حزي دخلت �ليت �لطوارئ،
حقوق �نهتاكات من كاملة تربير جمموعة من أجل �لطوارئ،
�حتجاز �آلالف من �ألشخاص والسيما مرص، يف �إلن�ن
إىل �لداخلية، وزارة عن صادرة إدارية أوامر مبوجب
�لمعارضة تطال أعضاء �جلماعية �ليت �العتقاالت جانب
�ستعداداهتم وإعاقة تنظيماهتم صفوف إرباك قصد
�لثاين/ ترشين يف �لمرتقبة �لترشيعية لالنتخابات ختضريا
حالة طبيعة فإن ذلك، عىل وعالوة .2010 نوفمرب
�إلفالت من عهنا مناخا قد تولد زمنيا �لممتدة �لطوارئ
(من قوات �ألمن منح �لذي �لبلد هذا يف من �لعقاب
حد عىل �لمحلية �لرشطة وقوات �لدولة، مباحث أمن
ترتاوح خطرية �نهتاكات �رتكاب يف �لكاملة �حلرية سواء)
وقد �لقضاء. نطاق خارج إعدام وعمليات �لتعذيب بني
عىل  2009 عام يف  جهودها من �لكثري �لكرامة  ركزت
يف �إلن�ن حلقوق �النهتاكات هذه عىل �لضوء تسليط

مرص.

مباحث مصالح  نفذت  ،2009 عام صيف وخالل
وزارة من صادرة أوامر مبوجب �لمرصية، �لدولة أمن
للمعارضني �جلماعية  �العتقاالت  من محلة �لداخلية،
لمدة رهن �العتقال �ألشخاص هؤالء ظل ثم �لسياسيني.
أية هتمة إلهيم توجه أن للغاية، دون سيئة يف ظروف أهشر
والمدافعون عن أمجع �لمحامون، وقد حماكمة. دون ومن
واحد رأي �لمراقبني، عىل من  وغريهم حقوق �إلن�ن
من جزءا تشكل  �لتعسفية �العتقاالت هذه أن مفاده
جللب حماولة أي لعرقلة �حلكومة  هبا تقوم �ليت  �حلملة
�لمعارضة، صفوف يف �لبارزة �لشخصيات لفائدة �لدعم
كسب يستطيعون �لذين �لوافرة، �حلظوظ أصحاب
يف �لمقبلة �لربلمانية �النتخابات يف �لمواطنني تأييد
�لمعين �لعمل فريق إىل �لكرامة وقدمت .2010 نوفمرب
ختص  حالة 112 من جمموعة تتألف �لتعسفي باالحتجاز
علهيم ممن ألقي وأتباعهم، �لمسلمني �إلخوان مجاعة قادة
�ألول/أكتوبر وترشين متوز/يوليو بني �لفرتة يف  �لقبض
أي ودون أو حماكمة، هتمة بدون �عتقلوا 2009، �لذين
(�نظر سوى ألهنم عربوا عن آراهئم ليشء ال قانوين، أ�س
�إلفراج وقد تم أرشف عبد �لغفار). �لدكتور حالة دراسة
�حلاالت  ضمن شخصا 25 عىل أكرث من �حلني ذلك منذ

.2009 أكتوبر �ألول/ رشين قدمهتا �لكرامة يف �ليت

إىل  حالة 100 من أكرث �لكرامة قدمت ،2009 عام ويف
�لمقرر  إىل حالة 11 و بالتعذيب �لمعين �خلاص �لمقرر
نطاق خارج  �لموجزة �إلعدام حباالت �لمعين �خلاص
�النهتاكات �ستمرار عىل  �لضوء فهيا تسلط �لقانون، 
�لرشطة �لدولة وقوات مباحث أمن ترتكهبا قوات �ليت
من تنفيذها عمليات �العتقال �لتعسفي، عند �لمحلية،
مناسبات وقيامها يف وتعذيب �لمعتقلني، معاملة سوء
إعدام أو �لموت إىل مفضية تعذيب بعمليات عديدة 

يف هبا مسموح �لتجاوزات فهذه ب�طة. بكل �لمعتقلني
�لعقاب، من �لتام �إلفالت ألصحاهبا حالة تضمن ظل
متابعة قضائية أي جتري ال �لمسؤولة �لسلطات أن مبا هذا
بل �لتجاوزات، تلك عن �لمسؤولني من أي مالحقة أو
حلالة �لطوارئ. نظرا رضورية باعتبارها �حلاالت وتربر تلك
إىل �لكرامة �ليت قدمهتا �لتجاوزات هذه عىل مثال وخري
قضية موجزة،  بإجراءات �إلعدام حباالت �خلاص �لمقرر
�لذي �لفلسطينيني، �لمعتقلني أحد زهري، أبو يوسف
مباحث من عنارص يد عىل للتعذيب حىت �لموت تعرض

.2009 أكتوبر �ألول/ يف ترشين �لدولة أمن

حول �لدائر  �لنقاش كثب  عن �لكرامة  تتابع وسوف 
عىل �حلصول ينتظر �لذي �لطوارئ، حالة جتديد موضوع

عىل  وكذلك 2010 مايو أيار/ يف عليه �لربلمان موافقة
�ليت والترشيعات �لدستور عىل  �لمقرتحة �لتعديالت
من �ألنظمة �لكثري عىل �لقانون صفة جوهرها تضفي يف
مما يسمح للدولة �لمرصية �لطوارئ، حالة يف هبا �لمعمول
لالنهتاكات حدا  تضع أن  دون  من  �لطوارئ  حالة  برفع
�لكرامة تواصل وسوف �لقوانني. هذه إطار يف نفذت �ليت
قوانني حتت محاية تتم �ليت عىل �النهتاكات �لضوء تسليط
هبا �لسلطات قامت أخرى �نهتاكات أية وعىل �لطوارئ،

�لمرصية.

�لجسيمة �النتهاكات لتبرير �لطوارئ حالة �ستمرار �ستخدام
�إلنسان لحقوق
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ويقيم  �لعمر من 54 سنة �لغفار عبد أرشف �لدكتور يبلغ
ذلك يف  مبا هامة، مناصب  عدة ويتوىل �لقاهرة يف عادة
وكالة ومقرر �لمرصية �لطبية للجمعية �لعام �ألمني  نائب
كما لها، مقرا  �لقاهرة تتخذ �ليت �إلن�نية، �لم�عدات
�لبالد، �لعمال يف أكرب �حتادات إحدى يف منتخب أنه زعيم
هتديدا باعتباره إليه �لسلطات �لمرصية تنظر تلك، وبصفاته
متوز  2 يف �لغفار عبد �لدكتور عىل �لقبض ألقي وقد سياسيا.
جانب  تركيا، إىل إىل طريقه يف وهو �لقاهرة مطار يف 2009
ل�خوان  �لدويل ”�لتنظيم �النتماء إىل آخرا بهتمة شخصا 22

�لمسلمني“.

�العتقال،  من �عة 48 خالل �لغفار، عبد �لدكتور وأجرب
أو والطعام  �لنوم من حرمانه  مع كريس،  عىل �جللوس عىل
�خلاص أخذ دواءه من �ألمن قوات منعه عنارص كما �لرشاب،
�حلقن تعاطيه من وكذا �لكبد �لوبايئ، بالهتاب إصابته مبعاجلة
إىل �لذي يصل �أللم لتجنب إلهيا �ليت حيتاج �قه، يف �ليومية
�العتقال، من �ألولني �ليومني خالل ُمِنع كما شل حركاته، حد

�خلارجي. �لعالم �تصال مع أي إجراء من

�لمقرر أخذها علما بقضيته، قدمت �لكرامة شكوى إىل وبعد
عن فهيا تعرب 5 آب 2009، يف �لتعذيب لمناهضة �خلاص
صحته، عىل وخيمة خماطر من ينجم قد ما ب�ن قلقها
�لطبية �لرعاية  تلقي يف  حرمانه �لسلطات تعمد جراء من
مب�لة فريق �لعمل �لمعين إىل قضيته أحيلت ثم �لواجبة.
ختص  أخرى حالة 111 جانب هذا إىل �الحتجاز �لتعسفي،
جلماعة باالنتماء واهتموا �لقبض علهيم �لقي مرصيني مواطنني
يف �لرئيسية �لمعارضة حركة متثل �ليت �لمسلمني، �إلخوان
�لكرامة تابعت وقد �ألول 2009. ترشين 27 يف وذلك مرص،
سياسية، ألسباب �العتقاالت من �حلاالت هذه  كثب عن
وأفراد عبد �لغفار مبحامي �لدكتور وثيق �تصال عىل وظلت
موقع عىل بوضعيته �لتحديثات �لمتعلقة نرشت وقد أرسته.

بأول. أول �لكرامة،

حماكمة،  أو هتمة دون من أهشر من �العتقال 5 ميض وبعد
صبيحة يف �لغفار أرشف عبد �لدكتور عن أخريا تم �إلفراج
ما زالت لألسف، لكن �لثاين/ نوفمرب 2009. ترشين 20 يوم
والمهينة �لالإن�نية والمعاملة �لتعسفي �العتقال حاالت

منتظم. مرص بشكل حتدث يف

نوفمبر 2009، شهر خالل �لغفار عبد �لدكتور عن �إلفراج
مرة 15 �عتقاله فترة تمديد وتم �عتقل

�لتعسفي : �الحتجاز �النهتاك نوع
02.07.2009 : �العتقال تارخي

سنة 54 : �لعمر
�لتعذيب بمسألة �لمعني �لخاص والمقرر �لتعسفي باالحتجاز �لمعين �لعامل : �لفريق إىل شكاوى

عنه : أفرج �حلايل �لوضع
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�إلعالم يف �لكرامة منظمة حضور ترّسخ ,2009 عام يف
تسليط إىل �إلعالم سعت و�ئل حيث مزتايد, بشكل
حلقوق بانهتاكات  متعلقة خاصة حاالت عىل �لضوء
قد �لكرامة كانت واليت نراقهبا �ليت �لبلدان �إلن�ن يف
إلقامة مستعدا كان بعضها أن بالذكر واجلدير تبنهتا.
عملية أن كما حكومية. أخرى غري رشاكة مع منظمات
رسيع نرش إىل أدى عاجلة لقضايا ملفات تقديم بدء
يتعلق آخر تطور هناك وكان �لقضايا. هذه لمختلف
بدأت حيث  �إلعالم, و�ئل إلسرتاتيجية جديد بأداء
شبكة مواقع بعض عىل صحفية بإصدار بيانات �لكرامة
منظمة موقع خضع كما وتويرت. فايسبوك مثل �إلنرتنت

تصميم �لموقع. مستوى عىل وخاصة لتغيري �لكرامة

اإلعالمي احلضور زيادة مستوى

خمتلفة قضايا عن صحفية بيانات عدة �لمنظمة أصدرت
�لدايين حممد �ل�بق �لعرايق �لربلمان حالة عضو مثل 
�لعراقية �حلكومة  طرف من  الضطهاد تعرض �لذي
�لذي �جلنسية  أمريكي-لبناين وهو محدان ناجي  وحالة
ذلك أن وُيعتقد �لمتحدة �لعربية �ألمارات يف ُاعتقل
�ألمريكية. �الستخبارات أجهزة طلب عىل بناًء جاء
�لرئيسية �لدولية  �لمنشورات يف �لمقاالت هذه وتظهر
(�لمملكة   The Independent/إلندبندنت� مثل
 The Washington بوست/ وواشنطن �لمتحدة)
وكاالت  أهم ويف �ألمريكية) �لمتحدة (�لواليات Post

.Associated Press برس/ �ألسوشييتد مثل �ألنباء

مع مشرتك بشكل �لصحفية �لبيانات وُأصدرت
منظمات

�لقاسم أبو بالنسبة حلالة هو �حلال كما حكومية, أخرى غري
�ألمريكي �الحتاد مع بالتعاون رساحه أطلق بريتل �لذي
مشرتكة صحفية بيانات أصدرت كما �لمدنية. للحريات
وذلك ووتش رايتس وهيومان �لدولية �لعفو منظمة مع

محدان. ناجي قضية مقاالت يف عىل شكل
عدد  يف  ملحوظ �زدياًد هناك كان 2009 سنة ويف
�لموقع يف �لمنشورة �لكرامة لمنظمة �لصحفية �لبيانات
ما وهو أخرى، منظمات أيضًا تستعملها واليت �إللكرتوين
خمتلف �لمنظمات �لمزتايد مع لعملنا �ألرجح, يعود, عىل
نظام بوضع �لمنظمة وقامت �لمحلية. �حلكومية غري

موقعنا. عىل �لصحفية �لبيانات ظهور لرصد

�إلعالم بأن ُتعطى و�ئل ممثيل �لمنظمة من وقد ُطلب
مثال يتعلق فيما خمتلفة, قضايا وب�ن معلومات خمتلفة
�لواليات �نتخاب أو ليبيا يف �إلن�ن حقوق بوضعية
حلقوق �ألممي �لمجلس يف  كعضًو �ألمريكية �لمتحدة

جنيف. يف 2009 يونيو/حزيران يف �إلن�ن

طارئة بيانات

بإصدار ,2009 منذ منتصف عام بدأت منظمة �لكرامة,
طابع ذات خطرية أو معلومات عند تلقهيا طارئة بيانات
�لفجوة يف تقليص هذه �لمبادرة أولوية طارئ. ومتّثلت
بني �ألحيان، غالب يف تفصل، كانت �ليت �لكبرية �لزمنية
والوقت �حلالة معلومات عن نتلقى فيه �لذي �لوقت

نظام إىل هذه تقديم حول صحفيا بيانا فيه �لذي نعرض
�لمتحدة. �ألمم يف �إلجراءات

�لصحفية  �لبيانات 2009 أصبحت أغسطس/آب ومنذ
عىل ليس معلومات طارئة، خاللها نرش من نستطيع أداة
و�ئل �إلعالم من غري ذلك ِعرب أيضا بل فقط موقعنا

�إلنرتنت. شبكة عىل

جمال يف والناشطني �لضحايا عائالت بإمكان وأصبح
�لطارئة �لمستجدات �الستفادة من آخر �إلن�ن حقوق
إطالع عىل والبقاء والبيانات �لصحفية �لكرامة لمنظمة
�لذي �لوقت  نفس يف �لمستجدات آخر عىل مبارش

�لمعلومات. �لكرامة منظمة فيه تتلقى

اجلديدة اإلعالم وسائل

�ل�حة عىل  نفسهيما  وتويرت فايسبوك من كل فرض 
�إلعالم. و�ئل من  �جلديد للجيل أ�سية كأدوات
�جلديدة �الجتماعية �لشبكات هذه تسمح حيث
آخر بنرش �لكرامة,  كمنظمة  �لصغرية,  للمنظمات
من عدد ألوسع �لعاجلة والمعلومات واألخبار �لتطورات
�لكرامة أن بالذكر واجلدير أعىل مستوى. وعىل �جلمهور
باستخدام بدأت أن منذ هاما نسبيا جناحا حققت قد
عدد وبلغ .2009 منتصف يف �إلعالمية, �لو�ئل هذه

سمح  كما 295 عضوا حاليا �لمنظمة مع �لمتعاطفني
هذه �لمنظمة إىل بانضمام موقعه, آليات عرب فايسبوك
حلقوق منارصة يف قضايا والم�ركة �الجتماعية �لشبكة

�إلن�ن.

غوغل قرر أن بعد جدًا هاما أصبح قد تويرت أثر  وكان 
َعرب �حلقيقي �لوقت يف تويرت حتديثات عن �لبحث بإجراء
بالتوغل منظمة �لكرامة فقط ميّكن لم وهذا �لبحث. حمرك
أيضا منحها بل �إلنرتنت �لبحث عرب حمرك يف قنوات أكرث
�لطارئة �لصحفية  لبياناهتا  واألهمية  �لفورية من مزيدا
�إلنرتنت شبكة عىل �ألخرى واإلصدارات بشكل خاص
لمحات �لكرامة وضعت �حلايل، يف �لوقت عام. بشكل

�لعربية باللغة يف تويرت عهنا

طرأ كلما آلية بصفة تتجدد واليت والفرنسية واالجنلزيية
عىل ُينرش بيانا صحفيا أو مقاال كان سواء جديد تطور

�إللكرتوين. موقعنا

�لم�ركني مئات من �لكرامة حاليا مع منظمة  وتتصل
كأداة �ألحيان غالب يف تويرت يستخدم بينما  تويرت. عرب
وهذا موقعنا, عىل �ليت توضع لنرش �لمعلومات إضافية
عىل �لكرامة �عد �لتويرت قد مستخدمي مع �لتفاعل
خمتلف �لمدافعني �إلنرتنت مع عالم خالل من روابط خلق
والمنظمات �لمجال يف والناشطني �إلن�ن  حقوق عن

عامة. بصفة

اإلعالم وسائل في الكراكة
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�إلدارة لرقابة �لكرامة سويرسية،ختضع مؤسسة باعتبارها
هذا �ختيار سويرسا. يف �لداخلية للشؤون �الحتادية 
�لعمل يف ُمؤسسهيا للكرامة يعكس إرادة �لقانوين �لشكل
أهدافها، حتقيق وضمان إدارهتا يف  ودّقة شفافية بكل
وكذلك لرشكاهئا �ستقرار  مصدر يشّكل  ما وهذا 

�لسلطات. لمختلف

ح�بات مراجعو فللكرامة �لقانون، يقتيض كما
حل�بات �لسنوية بالمراجعة يضطلعون مستقلون

�لمؤسسة.

�لمنظمة  قبل 2008 من عام بدأ يف �لذي برناجم �لتنمية
متعددة جوانب شمل قد ،2009 �لعام خالل نقله وتّم
تكنولوجيا �لبرشية،  �لموارد �لتنظيم، أ�ليب مثل

�لمعلومات واإلدارة.

جناحا �لمجاالت، هذه مجيع  يف �لعام، هذا هشد وقد
يف وملحوظ كبري منو إىل جانب عملنا، وطيدا إلجراءات
مقّرنا يف �لمكاتب م�حة تضاعفت حيث منظمتنا. 
حتسني تّم إجراء لقد نفس �لوقت ويف جنيف، يف �لرئييس

�لمعلومات. تكنولوجيا أنظمة عىل رئييس

هبا �هتمت �ليت �لقضايا  عدد �زدياد إن  �لواقع، يف 
�لمنظمة،

�لتقرير، هذا يف �لمبينة  �ألخرى �ألنشطة عن فضال
�لمناسبة �إلجراءات بعض وتنفيذ تصميم تّطلب  قد
عام وُيعترب هذا �لعمل. فريق إلدارة والتقنيات �لرضورية
�لكرامة  �لرامية جلعل �جلهود إطار يف بارزا معلما 2009
ومهنية وكفاءة مصداقية ذات �إلن�ن حلقوق منظمة

عالية.

�لهيكل والموارد �لبرشية
�لمكاتب وتقع جنيف. يف للكرامة �لرئييس �لمكتب 
عمل وي�هم يف وصنعاء، والدوحة بريوت يف �ألخرى
معظمهم  متطوعني، عضًو� ونشطاء 150 من �لكرامة أكرث

�لعربية. �لبلدان يف

والثقافات �جلنسيات  متعددة منظمة هي �لكرامة
أو والمتطوعني �لموظفني تعيني  إّن واألعراق. واللغات
فضال �لكرامة لرؤية ور�لة يكون وفقا �لمتدربني حىت

�لعالية. �لمهنية معايريها عن

يف �ألشخاص من مزيد بتوظيف �لكرامة قامت كما
يف بدأته قد كانت �لذي لالجتاه �ستمرارا ،2009 عام
يعمل كان واحد شخص هناك أن يف حني .2008 عام
 10 �آلن وهناك ،2007 عام أواخر يف  كامل بدوام
يف ومعظمهم للمنظمة، كامل  بدوام  يعملون موظفني
كل من ي�هم، كما يف جنيف. �أل�يس �لمنظمة مقر
أنشطة يف فّعال بشكل والمتدربني، والطالب �لمتطوعني

�لمؤسسة.

بأن �لكرامة منظمة �إلجيابية �لتجربة هذه مّكنت لقد
�لمنظمات من غريها مع مثمرة تعاون عالقة تقيم
والعالم �لمدين �لمجتمع ومؤس�ت �حلكومية،  غري
جذب من متّكننا �جيابية حالة  إىل  ووصلنا كادميي. �أل
حقوق عن والمدافعني �لموهوبني �لشباب �لعديد من
للتعلم فرصة لهم  نقّدم  �لوقت  نفس  ويف  �إلن�ن،
�لنبيل �لعمل ُمؤهلني يف إرشاف حتت مهاراهتم وحتسني

�إلن�ن. حقوق عن للدفاع

وديناميكية �لكرامة، أنشطة يف كبري حد وإىل �هم، كما
�لذين �لناشطني من �لعديد ِقبل  من والتفاين �لتعاون
من عىل �لمعلومات للحصول �لرئييس مصدرنا يشكلون

�لعريب. �لعالم

املايل التقرير

�لمقام �ألول، ويف �لعام، هذا مؤسسة �لكرامة �عتمدت
�لكرامة ومتّكنت أنشطهتا، لتمويل مؤسسهيا تربعات عىل
أدناه. يف �جلدول هو مفّصل نفقاهتا كما مجيع تغطية من
،2009 عام يف  �لكرامة، ح�بات مراجعة ّمتت ولقد 
تّم تعييهنا واليت (كوفيجست)، �ئتمانية رشكة ِقبل من
للمعايري طبقا  تدقيق  كهيئة  رسميا  عهنا  والترصحي

�لقانونية.

 2009 يف عام �لكرامة نفقات جدول

314114 وتكاليف �تصاالت، إجيار،

خارجية، أطراف خدمات رواتب،
544343 �لتوظيف   تكاليف

57955 ندوات �لمتدربون، �لسفر،

والطباعة �لمعلوماتيات
20633 �لربيد

737245 ْْْْْْ �لمجموع  

( �لسويرسي بالفرنك �ألرقام (مجيع

اإلداري التقرير
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المصطلحات فهرس
�لتوقيع

�لمصادفة

�النضمام

�لمن�ة مبوجب �إلن�ن حلقوق �لمتحدة �ألمم هيئات
معاهدات

والسياسية �لمدنية باحلقوق �خلاص �لدويل �لعهد
ICCPR - HRCttee

باحلقوق �خلاص �لدويل للعهد �ألول �الختياري �لربوتوكول
OP-ICCPR والسياسية �لمدنية

�الختفاء من �ألشخاص مجيع حلماية �لدولية �التفاقية
�لقرسي

ICPPED

دولة توقع عندما �لمعاهدات): (معظم �لبسيط �لتوقيع
أو للتصديق �لتوقيع قابال هذا �لمعاهدة، يكون عىل ما
�لدولة عىل يفرض ال لوحده �لتوقيع أو �لموافقة. �لقبول

�لمعاهدة. �لزتامات مبوجب

خالل من مبعاهدة �اللزتام عىل ما دولة موافقة تتم 
خطوتني: من مرحلة

�لدولة، من قبل صكوك �لتصديق تنفيذ .1
�لمتحدة) (�ألمم �جلهة �لمعنية لدى �لصك إيداع .2

عن ما، معاهدة �ليت لم توقع عىل �لدولة عندما تعرب
عن �لمعاهدة هذه  يف طرفا تصبح أن  عىل موافقهتا
لالنضمام نفس ويكون �النضمام“. ”صك إيداع طريق
أو �لقبول أو �لتصديق عىل يرتتب �لذي  �لقانوين �ألثر
بعد �لمصطلح هذا يستخدم ما غالبا ولكن �لموافقة

�لتنفيذ. حزي �لمعاهدة دخول

�لمن�ة مبوجب �إلن�ن حلقوق �لمتحدة �ألمم هيئات
مستقلني يقومون خرباء من تتألف جلان هي معاهدات
حبقوق �خلاصة �لمتحدة �ألمم معاهدات  تنفيذ  برصد
�لهيئات هذه وتضطلع �ألطراف. �لدول قبل �إلن�ن من
�لمقدمة للتقارير دورية مراجعة طريق عن �لمهام هبذه
لتنفيذ �لمتخذة �خلطوات عن �ألطراف �لدول من
�لمتحدة حلقوق �ألمم هيئات ومعظم �لمعاهدة. أحكام
الستالم خمولة معاهدات مبوجب �لمن�ة �إلن�ن
كبريا عددا أّن حني يف فهيا، والنظر �لفردية  �لشكاوى 
أيلول/سبتمرب من وابتداء حتقيقات. إجراء ميكهنا  مهنا

�إلن�ن  حلقوق  أممية هيئات 9 هناك كانت ،2008
معاهدات. مبوجب من�ة

 23 �لنفاذ:  بدء  تارخي  - 1966 ديسمرب  16 �العتماد:
1976 مارس

أ�س �إلعالن عىل تقوم �ليت �لمتحدة �ألمم  معاهدة
�لمدنية �حلقوق حيدد �لذي �إلن�ن حلقوق �لعالمي
(HRCttee) �إلن�ن حقوق جلنة وتقوم  والسياسية،

�ألطراف. هذا �لعهد من ِقَبل �لدول تنفيذ برصد

 23 �لنفاذ:  بدء  تارخي  - 1966 ديسمرب  16 �العتماد:
1976 مارس

دولية معاهدة هو للعهد �ألول �الختياري �لربوتوكول
�لمدنية باحلقوق  �خلاص �لدويل �لعهد الستكمال
�لربوتوكول هذا عىل �لتوقيع خالل ومن . والسياسية
حبقوق �لمعنية  للجنة �لسماح  عىل  �لدول هذه توافق
من �ألفراد �لمقّدمة �لفردية �لشكاوى يف للنظر �إلن�ن
�حلقوق من أّي عىل �حلصول من ُحرموا أهنم يّدعون �لذين

�لعهد. يف �لمنصوص علهيا

لم  �لنفاذ: بدء تارخي  - 2006 ديسمرب  20 �العتماد:
بعد �لنفاذ حزي تدخل

�لقرسي“ ”�الختفاء تعّرف �ليت �لمتحدة �ألمم معاهدة
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أو �لمعاملة رضوب من وغريه �لتعذيب مناهضة �تفاقية
أو �لمهينة �لالإن�نية أو �لقاسية �لعقوبة

CAT

من  رسي [حتقيق 20 �لتعذيب، �لمادة �تفاقية مناهضة
�للجنة] طرف

من  [شكاوى  21 �لمادة �لتعذيب،  مناهضة �تفاقية 
�لدول] طرف

رفع  [إمكانية  22 �لمادة �لتعذيب، مناهضة �تفاقية
فردية] شكاوى

وغريه �لتعذيب التفاقية مناهضة �الختياري �لربوتوكول
�لالإن�نية أو �لقاسية �لعقوبة أو �لمعاملة رضوب من

�لمهينة. أو

�لدول وُتلزم �لقانون �لدويل، مبقتىض جرمية باعتباره وتقّر
هذه عن �لمسؤولني عىل  أراضهيا عىل �لقبض بإلقاء
كما حماكمهتم. أو �لعدالة إىل  وتسليمهم �لممار�ت،
باإلضافة �لقرسي، �الختفاء حباالت �لمعنية متلك �للجنة
�لشكاوى يف والنظر �لرصد مهام من به تضطلعه ما إىل
عاجال، إن�نيا إجراءا �لدول،  بني  والشكاوى �لفردية
ميدانية، والقدرة �لقيام بتحقيقات عىل �لقدرة يف يتمثل
إزاء �لمتحدة لألمم �لعامة �جلمعية �نتباه لفت عىل 
وعىل منتظم حنو عىل �لقرسي �الختفاء ممارسة حاالت 
�لتنفيذ حال حزي �لمعاهدة هذه وستدخل واسع. نطاق

غاية  إىل أنه علما بلدا، 20 قبل من علهيا �لمصادقة
أطراف  هناك 5 دول أيلول/سبتمرب 2008 كان 30 تارخي
�الختفاء من �ألشخاص مجيع حلماية �لدولية �التفاقية يف

�لقرسي.

 26 �لنفاذ:  بدء  تارخي  - 1984 ديسمرب  10 �العتماد:
 1987 يونيو

وُتلزم �لتعذيب، تعّرف �ليت �لمتحدة �ألمم معاهدة
من وغريها �لفّعالة �لقانونية �لتدابري باختاذ �لدول
�لمعاهدة هذه وتنّص �لتعذيب، لمنع �لتدابري �لالزمة
�لتعّذر أو ، �لطوارئ حبالة  �الحتجاج قبول عدم عىل
عن �لصادرة �ألوامر أو ، �خلارجية �لهتديدات من بغريها
�لتعذيب. ممارسة لتربير سلطة، أو مرتبة أعىل موظفني 
عىل الجئ أّي إجبار من �لبلدان �لمعاهدة هذه وحتظر
�العتقاد إىل يدعو سبب هناك كان إذا بلده �لعودة إىل
مناهضة جلنة أنشئت كما للتعذيب.  سيتعّرض بأنه
وهي �لتعذيب، مناهضة �تفاقية مبوجب �لتعذيب،
مهمهتم مستقلني، خرباء عرشة من  جمموعة عن عبارة
�لدول ِقَبل من �لتعذيب مناهضة �تفاقية تنفيذ رصد

�ألطراف.

موثوقا هبا ”معلومات �لتعذيب مناهضة تلّقت جلنة إذا
إىل تشري قوي أ�س لها دالئل  تتضمن أهنا لها  يبدو 
طرف، أرايض دولة يف منظم حنو عىل ميارس تعذيبا أّن
يف معها �لتعاون إىل  �لطرف �لدولة هذه �للجنة تدعو
تقديم �لغاية، إىل لهذه وحتقيقا �لمعلومات، هذه دراسة
أن �لطرف وللدولة �لمعلومات. تلك بصدد مالحظات
مناهضة جلنة باختصاص تعرتف أن تريد  ال بأهنا تعلن

�التفاقية. �لتصديق أو �النضمام إىل حلظة �لتعذيب

�لزناعات  لتسوية �ختيارية آلية 21 �لمادة مبوجب أنشئت
�لطرف �لدولة عىل ويتعّني �لدول). بني (أي �ألطراف بني

لهذه �لمادة. تعلن قبولها أن

باالعرتاف  �لمختلفة  لألطراف  22 �لمادة تسمح
�لشكاوى يف �لنظر يف �لتعذيب مناهضة جلنة باختصاص
جانب �التفاقية من �نهتاكات ب�ن �ألفراد من �لمقّدمة
تعلن أن �لطرف �لدولة عىل  ويتعّني �لطرف. �لدولة 

�لمادة. لهذه قبولها

 22 �لنفاذ:  بدء  تارخي  - 2002 ديسمرب  18 �العتماد:
 2006 يونيو

�لتعذيب، مناهضة التفاقية مكّملة دولية معاهدة
هبا تقوم �لمنتظمة يارات للز ”نظام إن�ء عىل وتنّص
فهيا ُحيرم �ليت لألماكن مستقلة ووطنية دولية هيئات
وغريه �لتعذيب منع بغية وذلك حريهتم، من �ألشخاص
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�لالإن�نية أو �لقاسية �لعقوبة أو �لمعاملة رضوب من
التفاقية �الختياري �لربوتوكول ،1 (�لمادة �لمهينة“ أو

�لتعذيب). مناهضة

�ألمم منظومة من جزء �حلكومات، بني دولية ما هيئة هو
ومحاية  تعزيز مسؤولية لها دولة 47 من يتألف �لمتحدة،
هذا أنشئ  وقد �لعالم. أحناء مجيع  يف �إلن�ن حقوق 
يف �لمتحدة لألمم �لعامة  �جلمعية ِقَبل من �لمجلس
حاالت  لمعاجلة �لغرض �أل�يس مع 15 مارس 2006
توصيات خبصوصها. وتقديم �إلن�ن حقوق  �نهتاكات
�خلاصة �إلجراءات : هي �لمجلس يرعاها �ليت �آلليات
�لشكاوى إجراءات ، �لعمل ِفرق ، �لمتحدة لألمم

�ل�ملة. �لدورية والمراجعة

�ليت �آلليات عىل �خلاصة" عموما "�إلجراءات �سم ُيطلق
جملس هبا يضطلع  واليت �إلن�ن حقوق جلنة أن�هتا
أو حمددة قطرية حاالت لمعاجلة إما �إلن�ن، حقوق 
ويكون �لعالم. أحناء مجيع يف بعيهنا  حماور ختص  قضايا
(�لمقرر أفرادا إما �خلاصة �إلجراءات واليات أصحاب 
أو �لمستقل) �خلبري �لعام، لألمني �خلاص �لممثل �خلاص،
�لمكلفني حبوزة ويكون �لعمل). (فريق �ألفراد جمموعة من
ذلك يف مبا من �ألدوات، �خلاصة عدد �إلجراءات بواليات
�لبلدان، إىل يارات  بز والقيام  �لشكاوى  توجيه  صالحية
حمددة مواضيع حول درا�ت وإعداد �لتقارير، ونرش 

وإصدار بيانات صحفية.

يف بالتحقيق للقيام إن�ءها، تم �خلرباء  من جمموعة
�لمعلومات وتلقي والتماس �لتعسفي، �الحتجاز حاالت
من وغريها �حلكومية غري والمنظمات �حلكومات من
عاجلة نداءات وتوجيه واألرس، واألفراد �لمنظمات
توضيحات عىل �حلصول قصد �حلكومات إىل وشكاوى
بناء ميدانية  زيارات وإجراء ، معنية حاالت خبصوص
حول �لقضايا قرارات وصياغة ، من �حلكومات دعوة عىل

�لمعروضة

�ألرس  م�عدة مهمهتا مستقلني خرباء  5 من جمموعة
�لذين �لمفقودين، هبا وجود أقار ومكان مصري معرفة يف
�لقانون. محاية نطاق خارج  �ختفاهئم  بعد أصبحوا
قناة إقامة  عىل �لعامل �لفريق حيرص �لغاية،  ولهذه
إىل ضمان سعيا �لمعنية، واحلكومات �ألرس بني �تصال
كاف بشكل �لموثقة �حلاالت فرادي يف �لتحقيق إجراء
�لفريق نظر �ألرس �سرتعت واليت بوضوح والمحددة
مكان توضيح وضمان مبارشة، بصورة إلهيا �لعامل
يتبني عندما �لمهمة وتنهتي  �لمفقودين. �ألشخاص
أجرهتا حتقيقات نتيجة �لمفقود ومكان مصري بوضوح
�حلكومية، غري �لمنظمات أو �ستف�رات من  �حلكومة،
حقوق مسؤويل أو �لعمل لفريق تقيص �حلقائق أو بعثات
أخرى دولية منظمة أية يف أو �ألمم �لمتحدة يف �إلن�ن
عما إذا �لنظر �ألرسة، برصف بأحباث �لمجال، أو يف تعمل

ميتا. أو حيا �لشخص ذلك كان

وتشمل بالتعذيب. �لمتصلة �لم�ئل يف ينظر خبري 
كانت إذا عما �لنظر بغض �لبلدان، مجيع �لوالية هذه 
�لتعذيب مناهضة �تفاقية  عىل صادقت قد �لدولة
أو �لالإن�نية أو  �لقاسية �لمعاملة رضوب  من وغريه
عاجلة نداءات إحالة �لوالية هذه  وتشمل �لمهينة.
�حلقائق، تقّيص بزيارات والقيام �حلكومات، إىل وشكاوى
واجلمعية �إلن�ن إىل جملس حقوق سنوية تقارير وتقديم

�لعامة.

�إلن�ن حقوق جملس
HRC

�خلاصة �إلجراءات

�لتعسفي باالحتجاز �لمعين �لعمل فريق
WGAD

غري أو �لقرسي �الختفاء حباالت �لمعين �لعمل فريق
�لطوعي

WGEID

رضوب من وغريه بالتعذيب  �لمعين �خلاص �لمقرر
�لمهينة أو �لالإن�نية أو �لقاسية �لعقوبة �لمعاملة أو

SRT



75

ALKARAMA.ORG ير �لسنوي 2009 | �لمصطلحات | �لتقر - الكرامة

75

ALKARAMA.ORG ير �لسنوي 2009 | �لمصطلحات | �لتقر - الكرامة
 

ت
حا

طل
ص

لم
�

س
هر

ف

حقوق تعزيز ومحاية ب�ن ملموسة بتوصيات يتقّدم خبري
�إلرهاب، مكافحة سياق يف �أل�سية واحلريات �إلن�ن
�لمعلومات وتبادل وتلقي  وطلب،  جبمع، ويقوم
ب�ن �لصلة ذات �لمصادر مجيع من والشكاوى
�أل�سية واحلقوق �إلن�ن �لمزعومة حلقوق �النهتاكات
للمجاالت خاصة مراعاة �إلرهاب، مع سياق مكافحة يف
�خلبري هذا �حلاليني؛ ويدجم �لوالية أصحاب يغطهيا ال �ليت
أعمال واليته، يف كل مرحلة من مراحل �جلن�ين �لمنظور
مكافحة بتدابري �لمتعلقة �لممار�ت أفضل وحيدد 
واحلريات �إلن�ن حقوق فهيا حترتم  �ليت �إلرهاب
بعملية ويقوم �لممار�ت هذه ويشجع �أل�سية،
�ألمم وهيئات أخرى، واليات مع ويعمل ب�هنا �لتبادل

�لصلة. ذات �لمتحدة

حيثما �لصلة، ذات �لمعلومات  كل  جيمع يقوم خبري
�لعنف وأعمال والهتديد �لتميزي أعمال ب�ن حتدث،
�لموجهة �الضطهاد والرتهيب، ذلك يف مبا والمضايقة،
ممارسة تعزيز أو ممارسة إىل يسعون �ألشخاص �لذين ضد
معلومات وتلقي والتماس والتعبري  �لرأي  حرية  حق
غري والمنظمات والثقة من �حلكومات بالتصديق جديرة
�حلاالت، هبذه علم عىل تكون أخرى أطراف وأية �حلكومية
�لمتصلة �ألنشطة يشمل تقريرا �للجنة إىل ويقّدم سنويا
�إلن�ن حقوق جلنة إىل توصيات يتضمن  بواليته،
�لكفيلة والو�ئل �لسبل  ب�ن �لمقرتحات وتقديم
مجيع والتعبري يف �لرأي حرية �حلق يف ومحاية تعزيز بزيادة
�لعاجلة �لنداءات توجيه  �لوالية هذه مظاهره. وتشمل
لتقيص بزيارات والقيام �حلكومات، إىل  والشكاوى
�إلن�ن حقوق إىل جملس سنوية تقارير وتقديم �حلقائق،

�لعامة. واجلمعية

أو �لقضاء خارج  �إلعدام حاالت يف �لنظر يواصل خبري
�ليت �لنتاجئ ويعرض سنويا أو تعسفا، موجزة بإجراءات
جلنة إىل وتوصياته �ستنتاجاته إىل باإلضافة إلهيا، توّصل
يراه ما وفق أخرى تقارير عن فضال �إلن�ن، حقوق
باحلاالت علم عىل �للجنة إلبقاء �خلاص رضوريا �لمقرر
موجزة بإجراءات أو �لقضاء  خارج �إلعدام  من �خلطرية
عىل بفعالية ويرد فورا؛ هبا تكفله تربر �ليت تعسفا  أو
حالة تكون عندما وخاصة عليه، ُتعرض �لمعلومات �ليت
تعسفا أو موجزة بإجراءات أو �لقضاء خارج �إلعدام
فعال تقع عندما أو بالوقوع، هتدد أو �حلدوث وشيكة

�إلعدام. عملية

باستعراض �إلن�ن حقوق جملس خاللها يقوم عملية 
عددها �لبالغ �لدول، جلميع �إلن�ن حقوق  سجالت
سنوات. كل أربع مرة �لمتحدة، �ألمم يف �ألعضاء ،192
�جلديدة ”حتسني �آللية لهذه �لمعلنة �ألهداف وتشمل
�لدول ”وفاء و �لواقع“ أرض عىل حقوق �إلن�ن حالة
وتقييم �إلن�ن حقوق جمال يف والزتاماهتا بوجباهتا
هذه تواجهها �ليت والتحديات �إلجيابية �لتطورات

�لدول“.

يف �إلن�ن حقوق بتعزيز ومحاية �لمعين  �خلاص �لمقرر
�إلرهاب مكافحة إطار

SRCT

حرية �لرأي يف �حلق ومحاية بتعزيز �لمعين �لمقرر �خلاص
والتعبري
FRDX

أو �لقضاء خارج �إلعدام حباالت �لمعين �خلاص �لمقرر
تعسفا بإجراءات موجزة أو

SUMX

�ل�ملة �لدورية �لمراجعة
UPR
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�إلن�ن حلقوق �لوطنية �لمؤسسة
NHRI

حلقوق �لوطنية للمؤس�ت �لدولية �لتنسيق  جلنة 
�إلن�ن

ICC

�لدولية جلنة �لتنسيق لدى �العتماد صفة
ICC Status

مبعاجلة تقوم �لوطين �لمستوى  عىل  رسمية هيئة هي
مستقلة وبالتعاون بصورة �لبلد يف �إلن�ن حقوق قضايا

�لمعنية. �حلكومة مع

�لزتاما �لمؤس�ت هذه أن�هتا �ليت �لدولية �لهيئة هي
عىل بيهنا �لعمل  تنسيق أجل من باريس" بـ"مبادئ 

�لصعيد �لدويل.

حلقوق �لوطنية �لمؤسسة تلزتم مدى أّي  إىل تشري
�لرضورية حتدد �لمعايري �ليت باريس" بـ"مبادئ �إلن�ن
عملية وتفيض �لوطنية. �لمؤس�ت �ستقاللية لضمان

�آلتية: �ألربعة �لصفات إحدى إىل �العتماد

بـ"مبادئ �لوطنية �لمؤسسة  �لزتام  إىل تشري [A] "أ"  -
باريس"؛

�لوطنية �لمؤسسة �عتماد إىل تشري [A(R)] "أ(ت)" -
غري وثائق تسليم حالة يف ممنوح �عتماد  أي حتفظ، مع

[A]؛ صفة "أ" كافية لمنح
�لتنسيق جلنة لدى مراقب صفة تشري إىل [B] "ب" -
�لوطنية للمؤسسة  �لتام �اللزتام عدم بسبب �لدولية،
الختاذ كافية غري معلومات تقديم أو باريس" بـ"مبادئ

�لفاصل؛ �لقرار
�لوطنية �لمؤسسة �لزتام عدم إىل تشري  [C] "ج"   -

باريس". بـ"مبادئ

كل مخس سنوات، دوريا [A] "أ" �لصفة مراجعة تتم
�لم�ركة إمكانية �لوطنية �لمؤسسة �لصفة هذه ومتنح
�لتعاقدية كالهيئات �ألممية �إلن�ن حقوق آليات يف

�إلن�ن. حقوق وجملس
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الشاملة الدورية املراجعة
آب/ 31 جنيف، �إلن�ن، حلقوق �لكرامة �ل�بعة، ير �لكرامة للدورة تقر مرص: �ل�ملة لدولة �لدورية �لمراجعة

.2009 أغسطس

 31 جنيف، �إلن�ن، حلقوق �لكرامة �ل�بعة، للدورة �لكرامة ير تقر �لعراق: لدولة �لدورية �ل�ملة �لمراجعة
.2009 أيلول/سبتمرب

أيلول/ 1 جنيف، �إلن�ن، حلقوق �لكرامة �ل�بعة، ير �لكرامة للدورة تقر قطر: لدولة �لدورية �ل�ملة �لمراجعة
.2009 سبتمرب

 2 جنيف، �إلن�ن، حلقوق �لكرامة �ل�بعة، للدورة �لكرامة ير تقر �لكويت: لدولة �ل�ملة �لدورية  �لمراجعة
.2009 �لثاين نوفمرب/ترشين

حبقوق اإلنسان املعنية اللجنة
�لكرامة �خلامسة)، �لدورية �لمراجعة ) �إلن�ن حبقوق �لمعنية �للجنة لتوصيات �لكرامة متابعة تونس:

11 مارس/آذار 2009. جنيف، �إلن�ن، حلقوق

�لكرامة �لرابعة)، �لدورية �لمراجعة ) �إلن�ن حبقوق �لمعنية �للجنة لتوصيات �لكرامة متابعة �ليمن:
19 مارس/آذار 2009. جنيف، �إلن�ن، حلقوق

التعذيب مناهضة جلنة
�إلن�ن، حلقوق �لكرامة �لثالثة)، �لدورية �لمراجعة ) �جلزائر لتقرير �لكرامة متابعة �لتعذيب/�جلزائر: جلنة مناهضة

متوز/يوليو 16 جنيف،

حلقوق �لكرامة �لثالثة)، �لدورية ( �لمراجعة �لقضايا، الحئة �لكرامة لمتابعة ير تقر مناهضة �لتعذيب/�ليمن: جلنة
شباط/فرباير 2009. 16 جنيف، �إلن�ن،

�لدورية �لمراجعة ) �لتعذيب، مناهضة للجنة �لمقّدم  ير  للتقر �لكرامة  متابعة �لتعذيب/�ليمن: مناهضة جلنة
�ألول/أكتوبر.  ترشين 16 جنيف، �إلن�ن، حلقوق �لكرامة �لثانية)،

علنية تقارير
�لكرامة �ألسلوب، هذا �لوقت لكرس حان لبنان يف : �لتعذيب بعنوان لبنان �لتعذيب يف عن ير �لكرامة تقر : لبنان

2009 أكتوبر ، جنيف ، حلقوق �إلن�ن

2 0 0 9 نشرات الكرامة لعام
الكرامة نشرات



78

ALKARAMA.ORG �لفردية | ير �لسنوي 2009 | قاءمة �حلاالت �لتقر - الكرامة
 

دية
فر

�ل
ت

اال
�حل

ة 
امئ

ق

 #  N A M E  O F  V I C T I M الضحية Cاسم O U N T R Y البلد  

78

ALKARAMA.ORG �لفردية | ير �لسنوي 2009 | قاءمة �حلاالت �لتقر - الكرامة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

 Mounir HAMMOUCHE
Malek MEDJNOUNE
Ouaghlissi Maamar
 Malik MEDJNOUNE

 Adel SAKER
ABBAS Mourad

ABDELAZIZ Abdelkader
ACHOUCHE Amor
ADJEROUD Tahar

AKCHICHE Ali
ALIOUA Noureddine

AYACHIA Zoubir
BEKKOUCHE Said

BELAIBOUD Ahmed
BELAHOUENE Ammar

BELHIMEUR Ahcène
BELHIMEUR Kamel
BELMILI Mohamed
BELMILI Mustapha

BELTITANE Mohamed
BENABDELLIOUA Hocine
BENABDELLIOUA Rabah

BENBEKHMA Hocine
BENBEKHMA Nouari

BENBEKHMA Fodil
BENFRIH Mohamed

BENHEDJLA Said
BENKEDIDEH Ali

BERNIA Larbi
BEZIR Rabah
BEZIR Tahar

BEZZICHE Abdelhamid
BOUAFIA Ali

BOUAKEZ Abdessalem
BOUAKICHA Kamel

BOUAMLI Ferhat
BOUAOU Kamel

BOUATROUS Azzeddine
BOUATROUS Achour
BOUATROUS Kamel
BOUATROUS Rabah

BOUCHEKAIF Abdelaziz
BOUCHEKAIF Smail
BOUCHELITA Salah
BOUDENE Hacène

BOUDJEMA Mahmoud
BOUFENCHOUCHA Ammar

BOUHAOUIA Abdellah
BOUHBAL Mustapha

BOUHBAL Mekki
BOUHENECHE Kaddour

BOULAROUK Salah
BOULAROUK Fateh

BOULEMIA Mohamed
BOULEMIA Ahcène
BOUMAAZA Ferhat

BOUNAIRA Boualem
BOUNEAS Ali

BOUROUDI Ayache
BOUROUDI Rachid

BOUSDELNOU Ferhat
BOUSLOUB Ammar

BOUSSABOUN Ali
BOUZENIA Lakhdar

CHATAL Larbi
CHINE Yazid

FEDSI Mohamed
GHERDA Ahmed
GHERFI Ahcene
GRINE Mouloud

HABBACHE Ferhat
HEZOUETE Ahmed
HIMROUCHE Laid

KELIKHA Abderrahmane
KHELLAFI Boualem
LAGOUNE Mebarek
LAHMAR Mahfoud

LAKEHEL Smail
LAKEHEL Boudjema

LAOUICI Ammar
LAYEB Bachir

LEHILEH Abdelouaheb

Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر

منير حموش
مجنون مالك

معمر وغليسي
مالك مجنون
عادل ساكر
عباس مراد

القادر العزيز عبد عبد
عشوش عمور

طاهر أجرود
علي أقشيش

عليوة نور الدين
عياشية الزبير
بكوش سعيد
أحمد بلعيبود
عمار بلهوان

أحسين بلحمير
كمال بلحيمر

محمد بلميلي
مصطفى بلميلي

محمد بليطان
حسين الليوة بنعبد

رباح الليوة بنعبد
حسين بنبخمة
نواري بنبخمة
فضيل بنبخمة
محمد بنفريح

سعيد بنحجلة
علي بنقديدة
العربي برنية

بزير رباح
بزير طاهر

الحميد عبد بشيش
علي بوعافية

السالم عبد بوعكاز
كمال بوعكيشة
فرحات بوعملي

بوعو كمال
بوعتروس عزالدين
عاشور بوعتروس

كمال بوعتروس
رباح بوعتروس

بوشقايف عبد العزيز
بوشقايف اسماعيل

صالح بوشليطة
حسن بودين

محمود بوجمعة
عمار بوفنشوشة

اهللا بوحوية عبد
مصطفى بوهبال

مكي بوهبال
قدور بوحنش

صالح بولعروق
فاتح بولعروق
محمد بولمية

أحسين بولمية
فرحات بومعزة
بونيرة بوعالم
علي بونياس

عياش بورودي
رشيد بورودي

فرحات بوسدلنو
عمار بوصلوب
علي بوصابون

لخضر بوزنية
العربي شطال

يزيد شين
فدسي محمد

غردة أحمد
أحسين غرفي

مولود غرين
فرحات حبش
أحمد حزوات

العيد حيمروش
الرحمن عبد كليخة

بوعالم خالفي
مبارك لكون

محفوظ لحمر
اسماعيل لكحل

بوجمعة لكحل
عمار لعويسي

اليب بشير
الوهاب عبد لهيله
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143
144
145
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153
154
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LEHILEH Kaddour
LOUDINI Mohamed

MEHAMDIOUA Salah
MAKHTOUTE Salah

MAOUCHE Abdenour
MAOUCHE Rabie

MECHIDI Amor
MEKHALFA Karim
MERIGHED Fateh

MERIGHED Mouloud
MICHA Belkacem

NOURI Ferhat
SABOU Haroun

SADKI Sadek
SAMEH Salah

SAMEH Hocine
SAADA Ahcène

SLOUBI Abdeslam
SOUILAH Abdelaziz

TEMIZA Cherif
TIAR Samir

TOUAFEK Bilal
YEDRI Kamel
YEDRI Farid

ZEGHOUD Ferhat
ZERAOULIA Ammar

ZERAOULIA Salim
 Abdessadek Zahrane CHAHINE

 Ahmed Hassane FOUAD
 Mohamed Neboua ABDELHAFID

 Nasser Sadek Djaballah GEORGES
Mohamed Fahim Hussein

Khaled Adel Hussein
Ahmed Adel Hussein

Mohamed Salah Abdel Fattah
Mohamed Hussein Ahmed
Adel Mohamed el Gharieb

Ibrahim Mohamed Taha
Sameh Mohamed Taha
Ahmed Saad el Awadi

Ahmed Ezzat Ali
Samir Abdel Hamid El Metwalli

Ahmed el Sayed Nassef
Ahmed Farhan Sayed Ahmed

Ahmed el Sayed Mansi
Mohamed Khamis el Sayed Ibrahim

Yasser Abdel Qader Abd El Fattah Bisar
Farag Radwan Hammad El Ma'ani

Mohamed Radwan Hammad el Ma'ani
Tamer Mohamed Mousa Abou Gazar

Mostafa Abdo Abdo Mohamed Darwiche
Said Ahmed Mekheimar Ahmed Yucef

Mostafa Nasr Shakoush
Emad El Din Mahmud Yasin
Mohamed Hasan Abdel Ati

Mohamed Mohsen Ibrahim El Abasiri
 Sayed Zakaria

Ahmed Mohamed Sharawi
Mohamed Ahmed Sayed el Dessouki
Abdallah Abdel Mongi Abdel Samad

Fares BARAKAT
Emad Mohamed Fathi Abdel Hafez

Mohamed Mohamed Ismail El Erian
Ahmed Ali Hussein Eid

Hani Mohamed Gaber El Bakatouchi
 Said Mabrouk El Sayed Baraghit

Mohamed Abdel Nazir Mohamed Etman
Mohamed Abdel Hakim Abdel Rashid Abdel Moawad
Abdel Hakim Abdel Raouf Hassan Soliman
Mohamed Ahmed Abdel Mawogoud Mohamed

Ali Abdel Fattah Mohamed El Sheikha
,Sayed Hassan Salem El Bakatouchi

Ashraf Mohamed Nagib El Kateb
Ahmed Hassanen Ahmed Hegazi

Ahmed Ali Ghoneim Wahba
Magdy Zaky Atya Oda

Mohamed Mamdouh Ali Salman
Khaled Mahmoud Meligi Ali

Mohamed El Esawi El Zahabi
Ali Anwar Nasr

Ahmed Abdel Fattah Abdel Aziz El Sammad
Mohamed Hassan El Sayed Abou Hassan

Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Algeria الجزائر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
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Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر

قدور لهيله
محمد لوديني

صالح محمديوة
صالح مخطوط

النور عبد معوش
معوش ربيع

عمور مشيدي
كريم مخالفة

فاتح مغيرد
مغيرد مولود

بلقاسم ميشا
فرحات نوري
هارون صابو

صدقي صادق
صالح سامح

سامح حسين
أحسين صعدة

صلوبي عبد السالم
العزيز عبد صويلح

شريف تميزة
تيار سمير
بالل توافق
يدري كمال
يدري فريد

فرحات زغود
عمار زروالية

سليم زروالية
شاهين زهران الصادق عبد

فؤاد حسن احمد
عبدالحفيظ النبوى محمد

جرجس صديق جاد اله ناصر
محمد فهم حسين
خالد عادل حسين
أحمد عادل حسين

فت عبد سالح محمد
محمد حسين أحمد
الغارين محمد عادل

طه محمد إبرهيم
طه محمد سامح

االودي سعد أحمد
علي عزة أحمد

عبد الحميد المتوالي سمير
أحمد السيد ناسف

سيد أحمد أحمد فرحان
أحمد السيد منسي

إبرهيم السيد خميس محمد
الفتح بصار عبد القادر ياسر عبد

المعني حامد رضوان فرغ
المعني حامد رضوان محمد
أبو جزار موصى طمر محمد

مصطفى عبدو عبد محمد درويش
يوسف أحمد مخيمار أحمد سيد

شكوش نصر مصطفى
عماد الدين محمود ياسن

أتي عبل حسن محمد
إبرهيم محسن محمد

زكرية سيد
شعروي محمد أحمد

الدسوقي سيد أحمد محمد
سماد المنجي عبد اهللا عبد

بركات فارس
السميع  عبد الحافظ عبد فتحى عماد محمد

العريان إسماعيل محمد محمد
عيد على حسين احمد

البكاتوشى محمد جابر محمد هانى
براغيت  السيد سعيد مبروك

محمد عتمان النظير محمود عبد
المعوض  عبد الرشيد عبد الحكيم محمد عبد

سليمان الرؤوف حسن الحكيم عبد عبد
الموجود محمد عبد محمد احمد
الشيخه الفتاح محمد عبد على
البكاتوشى سالم حسن سيد

الكاتب نجيب محمد اشرف
حجازى احمد حسنين احمد

غنيم وهبه احمد على
عوده عطيه زكى مجدى

سلمان على ممدوح محمد
على مليجى محمود خالد

الذهبى محمد العيسوى محمد
على أنور احمد نصر

الصماد اسماعيل الفتاح عبد احمد
حسن أبو محمد السيد حسن محمد
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Mohamed Abdel Monem Ibrahim Zeidan
Mohamed Hassan Mahmoud El Sakhawy
Aboul Fotouh Mohamed Abou El Yazid Aboul Fotouh

Osama Mohamed Ibrahim Soliman
Sheikh Messaad Bachir Ali Al Hadj

Dr Asfhraf Abdel Ghaffar
Mohamed Al Safi Ibrahim OTHMAN

Mustafa Sulaiman Abdullah SULEIMAN
Adel Abdul Wahab MERGI
Yahya Abdulati IBRAHIM
Yasser Ali ABDELRAFEA

Ibrahim Mustafa Abu Al-Saud
Sami Mohammed ABDEL-MOHSEN

Osama Abdel Nabi AHMAD
Hazem Suleiman KAMEL

Yahya Mohamed Mohamed HEGAZI
alsayed Darwish MWAANIS

Ali Mahmoud Taha IBRAHIM
Mohamed Suleiman AL-SHEIKH

Naji Abdul Rahim SARHAN
Fatah God Mansour

Abdullah Maher Ibrahim AWAD
Ghanam Said Mahmoud ABU DARB

Alaa Issa Ali BAKIR
Yusuf Hamdane AWADABU ZAHRI
Mohamed Yousef Ahmed Mansour
Nasser Khalil Moammar Abu Omra
Tamr Fahmi Mohamed Tamr Tawil

Ehab Sayed Mohamed Mohamed Moussa
"Ayman Mustafa Khalil Sheta

Nassar Jibril Abdelatif Jibril
Hassan Sayed Sayed Al Manakhili

Adel Salman Moussa Muslim Abu Omra
"Mohamed Ali Wafa Abdelhamid

 Muslim Ismail Muslim Hassan
Mohamed Abdelfatah Mustafa Shalabi
Ehab Abdelhadi Mohamed Al Kailoubi

Khater Abdullah Mukhtar Al Nour
Ibrahim Esam Saad Mohamed

 Hani Sayed Mutlek Ali Mohsen
Musaad Abderrahman Mohamed Al Sharif

Ehab Ahmed Ahmed Hassan Ismail
Shahin Mohamed Shahin Mohamed
Hussein Mohamed Hussein Khalifa
Salman Kamel Hamdane Radwan
Nidal Hassan Fathi Hassan Jawda

Mohamed Ramadan Abdelraouf Bikr
Ahmed Rajab Abdelradi

Ahmed Saad Douma
Abderrahman Sharquaoui / Sharkawy

Majdi Hamdi Saqr
Magdy Anwar Abu Al nader MOREI

farouk Mohamed Mahmoud Al Sayed
Hassan A. Shandi

 Magdy Ahmed HUSSEIN
 Tarek Abdelmoujoud AL ZUMER

Tarek Mohammad issa
Osama  Mohammed Issa

Reda Ibrahim Desouqi
Mustafa Mohamed Ahmed Mohammadein

Adel Mahmoud Amer
Islam Abd Al-Azim ali

Noah Suleiman Mohammed Draz
 Mesbah Abu Saty Tantawi Mohamed

Ahmed MohamedIbrahim Shabana
Ayman Ibrahim Al-Desouki

Abdul Rahman alsayed Abdul Rahman
Mohamed Ahmed Mostafa

Medhat alsayed  Mohammed Ibrahim
Abdul-Rahman Al-Baz

Majdi Mustafa Kamal Al-Halafawi
Mohamed Mahmoud Ibrahim

Ahmed Mohammed Murad
Yasser Mohammed Ibrahim

Mahmoud Al-Sayyed Abul-Fotouh
Hani Shaban ali

Amr Mohammad Mujib
Mahmoud Al-Sibai Mahmoud

Rajab Mohammad Metwali
Imad Hamdi Abu Al-Naga

Hamdi Hussein Yussef Abu Taleb
Hassan Abdullah Hassan Wahib

Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
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Egypt مصر
Egypt مصر
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زيدان إبراهيم المنعم عبد محمد
حسن محمود السخاوى محمد

الفتوح اليزيد أبو أبو الفتوح محمد ابو
سليمان إبراهيم محمد اسامه

علي الحاج مساعد الشيخ بشير
الغفار عبد أشرف

عتمان ابراهيم الصافي محمد
سليمان اهللا عبد سليمان مصطفى

الوهاب مرجي عادل عبد
ابراهيم العاطي عبد يحيى

الرافع عبد على ياسر
السعود ابو مصطفى ابراهيم
المحسن عبد محمد سامي

احمد النبي عبد اسامه
حازم سليمان كامل

حجازي محمد محمد يحيى
مونس مصطفى درويش السيد

إبراهيم طة محمود على
محمد الشيخ محمد سليمان

سرحان الرحيم عبد ناجى
منصور أحمد مسعود اللة فتح

عوض إبراهيم ماهر عبداهللا
رب أبو محمود سعيد غنام
درب أبو علي عيسى عالء

أبو زهري عواد يوسف حمدان
شهاب) (سامى منصور أحمد يوسف محمد

أبو عمره معمر ناصر خليل
الطويل نمر محمد فهمى نمر

موسى محمد محمد السيد إيهاب
شتا خليل مصطفى أيمن

جبريل اللطيف عبد جبريل نصار
المناخلى السيد السيد حسن

أبو عمره مسلم موسى عادل سلمان
الحميد عبد وفا على محمد

حسن مسلم إسماعيل مسلم
مصطفى شلبى الفتاح محمد عبد
القليوبى محمد الهادى عبد إيهاب

النور مختار اهللا عبد خاطر
محمد سعد عصام إبراهيم

على محسن مطلق هانى السيد
الشريف محمد الرحمن عبد مسعد
إسماعيل حسن أحمد أحمد إيهاب

شاهين محمد شاهين محمد
خليفه حسين محمد حسين
حمدان رضوان سلمان كامل

نضال حسن فتحي حسن جودة
بكر رمضان عبد الرؤوف محمد

الراضي عبد رجب أحمد
أحمد سعد دومه

الشرقاوي الرحمن عبد
صقر حمدي مجدي

النظر مرعي أبو مجدي أنور
محمود السيد فاروق محمد

شندي حسن
مجدي أحمد حسين

الزمر الموجود عبد طارق
عيسى محمد طارق

أسامة محمد عيسى
الدسوقي ابراهيم رضا

محمدين أحمد محمد مصطفى
محمود عامر عادل

على العظيم عبد إسالم
دراز سليمان محمد نوح

طنطاوى محمد ساطي مصباح أبو
شبانة ابراهيم محمد أحمد

الدسوقي ابراهيم أيمن
الرحمن عبد السيد الرحمن عبد

مصطفى أحمد محمد
محمد السيد مدحت

الباز عبدالرحمن إبراهيم
الحلفاوى كمال مصطفى مجدي

ابراهيم محمود محمد
مراد محمد أحمد

إبراهيم محمد ياسر
الفتوح أبو السعيد محمود

هاني شعبان على
مجيب محمد عمرو

 محمود السباعي محمود 
متولي محمد رجب

النجا  حمدي أبو  عماد
أبوطالب يوسف حسين حمدي

وهيب حسن حسن عبد اهللا
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Abd al-Hakim Mahmoud Mohamed
Mohamed alsayed Mohamed alsayed
Mustafa Mohamed Ibrahim Al-Msalhy
Ahmed Sha'rawi Abdullah Mohamed

Osama Mustafa Mohamed Nimat Allah
Hisham Mahmoud Ahmad Mahdi

Alaa Ahmed Mohamed Khalaf
Abdelati Hawash Ali Al Nadiri

Fathi Zaki Ahmed Al Soruri
Mohamed Anis Mohamed Al Sharif

Tariq Imam Mohamed Al Sharif
Sobhi Ahmed Issawi Jaafar

Hamdi Mohamed Abdoh Mohamed Mujahed
Tamer Ahmed Mohamed Nassar

Ali Sayed Rajb Rizq
 Mohamed Jamal Ahmed Hishmat Abdelhamid

Mohamed Mohsen Ibrahim Soweidan
Hamdi Abdelhamid Saad Obeid

Hosni Omar Ali Omaar
Mustafa Rizk Ismael Al Khouli

Mohamed Mohamed Ahmed Abu al Saad
Adli Abdelkawi Abu Shanaf

Mahdi Abdelhamid Karsham
Adel Mohamed Yunes

Hamed Abdleadim Mohamed Badawi
Sobhi Mohamed Talabah Tahan

Mohamed Abdallah Al Sharaki
Ali Ali Al Hadidi

Gamal AbdelSalam
Dr. Abdul Moneim Aboul Fotouh

Ahmad Ali Abbas
Khaled Al Said Baltagi

Redha Fahmi
Hazem Al Jundi

Abdulrahman Algamal
Dr Ossama Nasreddine

Dr Hossam Aboubakr
Dr. Ibrahim Mustafa

Hisham Sakr
Dr. Ashraf Abdelsami

Dr. Mohamed Said Alioua
 Ali Abdel Fattah

Dr. Assim Al Hadad
Mohamed Al Azbaoui

Mahmoud Al Bara
Al Husseini Mahmoud Al Shami

Hassan Shalan
Walid Shalabi

Adil Abdalrahim Afif
Mohamad Sa`ada

Mohamad `Abdelghani `Abderraheem 
Magdy Saqr .3

Ahmad al-Salkauwi
Adel Rashid`

Awad `Abdel Salam
Al-Said al-Lawi

Abdelateef al-Manahi`
Al-Said al-`Adawi

Wasfi al-Mahdi
Mohammad `Othman al-Junaidi 

Ali Syam`
Ahmad Farouq

Mohamad al-`Obeidi
Mustafa al-Deeb

Mohamad Youssef
Jihad Lutfi 

Ibrahim al-Baz 
Mamdouh Sabry

Said Tal`at
Sa`ad Ahmad

Abdullah `Abdelkader
Alaa Soueilem

Tariq Mohamad `Othman
Mohamad Rashid

Mohamad Mukhtar `Alioua
Ahmad Jawda Hasaneen 

Khaled al-Deeb
Esam Sharafeddine`

Mohamad Youssef Sunbul
Ameer Mahmoud al-Aswar

Kamal Metwali 
Hamad Humad `Abdelhafiz
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محمد محمود الحكيم عبد
السيد محمد السيد محمد

المصيلحي ابراهيم محمد مصطفى
محمد شعراوي عبداهللا أحمد

اهللا نعمت محمد مصطفى أسامة
مهدي محمود احمد هشام

عالء أحمد محمد خلف
النادرى على حواش العاطى عبد

السروى أحمد زكى فتحى
الشريف محمد أنيس محمد

الشريف محمد إمام طارق
عيسوى جعفر صبحى احمد
مجاهد محمد عبده حمدى

تامر أحمد محمد نصار
رجب رزق على السيد

الحميد عبد حشمت أحمد جمال محمد
سويدان إبراهيم محسن محمد
عبيد سعد الحميد عبد حمدى

حسنى عمر على عمر
الخولى إسماعيل رزق مصطفى

السعد محمد أحمد أبو محمد
عدلى عبد القوى أبو شناف

قرشم الحميد عبد مهدى
عادل محمد يونس

محمد بدوى العظيم حامد عبد
الطحان طلبه محمد صبحى

الشراكى اهللا عبد محمد
علي الحديدي علي

السالم عبد جمال
الفتوح أبو المنعم عبد .د.

عباس على أحمد م.
بلتاجي السيد خالد م.

فهمي رضا
الجندي حازم

الجمل الرحمن عبد
الدين اسامة نصر .د.

حسام أبوبكر د
مصطفى إبراهيم د

صقر هشام
أشرف عبد السميع د
عليوة سعد محمد د

الفتاح عبد علي
عصام الحداد د

العزباوي .محمد
البارة محمود

الشامي محمد الحسيني
حسن شعالن

وليد شلبي
الرحيم عفيف عادل عبد

سعدة محمد
الرحيم عبد الغني عبد محمد

مجدي صقر
السلكاوي أمجد

راشد عادل
السالم عبد عوض

السيد الالوي 
المناحي اللطيف عبد

العدوي السيد م.
المهدي وصفي

الجنيدي عثمان محمد
صيام علي

فاروق أحمد د.
العبيدي محمد

الديب مصطفى م.
 محمد يوسف 

لطفي جهاد
الباز إبراهيم

صبري   ممدوح
طلعت سيد م.

أحمد   سعد
القادر عبد اهللا عبد

سويلم عالء
عثمان محمد طارق

محمد راشد
عليوة مختار محمد

حسنين. جودة أحمد
الديب خالد د.

الدين شرف عصام
 محمد يوسف سنبل 

األسور محمود أمير
متولي كمال

الحافظ عبد حماد حمد
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Adel Sunbul`
Ahmad Juma`a

Rajab Hubala
Dr. Ashraf Abdelghaffar

Mahmoud ahmed Badawi FAYED
Ibrahim ABDALLAH

Majdi Mohamed Ali Mohamed FARGHALI
Mohamed Abdessalam Ali MOHAMED

Sobhi Abdelhadi ABDELHAKIM
Bahloul AHMED

Amer Fadl ABDELNAIM
Mohamed ABDELMOHSEN

Mostafa Fouad ABDELAWAD
Sayed Ali HASSAN

Imad Atifi HAMMAM
Nabil Mohamed Ali Hassan AL BATOUJI

Atef SULEIMAN
Khaled MOHAMED

Nasser Khayri Shahata AL MAHDI
Nasser Suleiman Yassin ABDENASSER

Ahmed CHALKAMI
Zitoun Group
 Issam DEEB

  Mohammed DEEB
 Aseel DEEB

 Mustafa DEEB
 Noor DEEB

 Shamma DEEB
 Samir DEEB

 Fatima DEEB
 Amal DEEB
 Alaa DEEB

Mohammed AL DAINY
Ismail Hakki

Ryad Ibrahim JASEM
Omar Ibrahim JASSEM

Odey Hassan MANSOOR
Hossein Gattouf MANSOUR
Alaa Khayr Allah AL MALIKI
Ahmed Majeed KACHKOUL

Abbas Kazem KHAMIS
Hashem kareem IBRAHIM

Mahmoud Kareem FARHAN
Rahman Ahmed KAREEM
Wissam Ibrahim JASSEM

Farkad Jamal Taha YASSINE
Ali Adel Taha YASSINE

Shaker AL BAYATI
Haytham Khaled BARBOOTY

Mahmoud MAKSOUD
Mohamed Hussein GHADBAN

 Nowfal Anwar Mohammad Al Hadithi
Ahmed Abdo Saleh Al Mashhadani

 Nawaf Abdullah Alawi Nasser AlHaithami
Amer Abdullah HALLAK
Bora Mohamed  FOUAD

Faissal Asaad Hashim AKBAR
 Ahmed Fuad AL MASRI
Hani Hisham AL-SHANTI

 Hassan Mohammed NABAH
Moaz Abdelghani SHOUSHA

 Mohammed Abdelrazzak AL-WAFAEI
Mohammed Ahmed QOJA
 Malik Mohammed NABAH

NASSER Tarek Rajaa
 Hamad Turkey AL- RDA

 Fadi SABUNAH
 Moaz Abdelghani SHOUSHA

 Amer HASHASH
 Mosbah HASHASH

 Kamal Al Nassan
 Malek Al Nassan
 Taha Mohamed

 Mustafa Seo
Jamal Al Hajji

 Abdelhamid AL DAQUEL
Abdulmuttalib ABOUSHAALA

Hisham TABAKH
Mufteh Younis Mufteh Al Rabassi

Abou Elkassim Britel
Abdelkarim AZZOU

Mohamed BOUROUIS

Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Egypt مصر
Palestine فلسطين
Palestine فلسطين
Palestine فلسطين
Palestine فلسطين
Palestine فلسطين
Palestine فلسطين
Palestine فلسطين
Palestine فلسطين
Palestine فلسطين
Palestine فلسطين
Irak العراق
Irak العراق
Irak العراق
Irak العراق
Irak العراق
Irak العراق
Irak العراق
Irak العراق
Irak العراق
Irak العراق
Irak العراق
Irak العراق
Irak العراق
Irak العراق
Irak العراق
Irak العراق
Irak العراق
Irak العراق
Irak العراق
Irak العراق
Irak العراق
Irak العراق
Lebanon لبنان
Lebanon لبنان
Lebanon لبنان
Lebanon لبنان
Lebanon لبنان
Lebanon لبنان
Lebanon لبنان
Lebanon لبنان
Lebanon لبنان
Lebanon لبنان
Lebanon لبنان
Lebanon لبنان
Lebanon لبنان
Lebanon لبنان
Lebanon لبنان
Lebanon لبنان
Lebanon لبنان
Lebanon لبنان
Lebanon لبنان
Lebanon لبنان
Libya ليبيا
Libya ليبيا
Libya ليبيا
Libya ليبيا
Libya ليبيا
Morocco المغرب
Morocco المغرب
Morocco المغرب

عادل سنبل
 أحمد جمعة 
هبالة   رجب

د.أشرف عبد الغفار
فايد بدوي أحمد محمود

اهللا عبد إبراهيم
فرغلي محمد علي محمد مجدي

السالم علي محمد عبد محمد
الحكيم عبد الهادي عبد صبحي

أحمد بهلول
النعيم عبد فضل عامر
المحسن عبد محمد

العواض فؤاد عبد مصطفى
سيد علي حسن

عماد عطيفي همام
البطوجي حسن علي محمد نبيل

سليمان عاطف
خالد محمد

المهدي شحاته خيري ناصر
الناصر عبد ياسين سليمان ناصر

شلقامي أحمد
زيتون مجموعة

ديب عصام
ديب محمد
ديب أسيل

ديب مصطفى
نور ديب

ديب شامة
ديب سمير
ديب فاطمة

ديب آمال
ديب عالء

الدايني محمد
إسماعيل حقي

جاسم ابراهيم رياض
جاسم ابراهيم عمر
منصور حسن عدي

منصور كطوف حسين
المالكي اهللا خير عالء
كشكول مجيد أحمد
عباس كاظم خميس
ابراهيم كريم هاشم
محمود كريم فرحان

كريم احمد رحمن
وسام ابراهيم جاسم

ياسين جمال طه فرقد
ياسين عادل طه علي

البياتي شاكر
بربوتي خالد هيثم

مقصود محمود
غضبان حسين محمد

الحديثي أنور نوفل
عبده صالح المشهداني أحمد

الهيثمي ناصر علوي عبداهللا نواف
حالق اهللا عبد عامر

براء محمد فؤاد
فيصل أسعد هاشم أكبر

المصري فؤاد أحمد
الشنطي هشام هاني

نبعة محمد حسن
الغني شوشة معاذ عبد
وفائي الرزاق عبد محمد

محمد أحمد كوجة
مالك محمد نبعة

الناصر رجاء طارق
الردعة تركي حمد

صابونة فادي
معاذ عبدالغني شوشة

عامر حشاش
حشاش مصباح
النعسان كمال
النعسان مالك

محمد طه
سيو مصطفى
الحاجي جمال

الداقل محمد الحميد الجيالني عبد
شعالة أبو المطلب عبد

الطباخ هشام
الرباصي مفتاح يونس مفتاح

بريطل القاسم أبو
عبد الكريم عزو

بورويس محمد سيدي
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439
440
441
442
443
444
445
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447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
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458
459
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464
465
466
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470
471
472
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Sadji Al OUASSINI
Khaled LAIDAOUI

Abdallah Ghanim Muslim Khowar
Salem Hassan Khalifa Rashed Al Kuwari

 Khaled AL-OMEIR
 Bachr b. Fahd B. Safrane AL BACHR

 Ali Khassif Said AL QARNI
 Abdallah Salem Ali AL-SOUIDANE

Saoud Mokhtar AL HACHEMI
Faysal Muhammed Al Jubauri

 Nacer Naïf Dhib AL HAJIRI
Abdullah majed Sayah AL-NUAIMY
Saad b. Ali b. Saad ABOUNAYANE

 Mohamed b. Rezk b. Abdenacer TARHOUNI
 Thamer Rekhis Eid Daghim AL MATIRI

Sulaiman AL RASHOUDI
Isam BASRAWY

Abdulrahman AL SHUMARI
Abdulaziz AL KHURAJI

Abdulrahman SADEK KHAN
Al-Sharif Seif Al-Dine SHAHINE

Mohammed Hassan AL QURASHI
Moussa Al-Qarni

Aziz Said Ghaleb AL RIMI
Mohamed Abdullah AL UTEIBI

Abdallah Ibrahim Abdelmohsen AL RAYYES
Nabil AL HASSANI

Adel Mohamed Naji Rashed AL HAMADANI
Ali Abdulrahmane AL FAQASI

Ayadia Ahmed AL SAYYAD
Salah Abdulrahmane AL FAQASI

Abdullah Abdulrrahmane ALFAQASI
Abdullah Zeid ZOHEIR

Mohamad Bassam Ismail HAMMOUD
Bilal Abo HAIKAL

Khalid Al Shammari
Abdelghani Saad Muhamad Al NAHI  AL CHEHRI

Mostapha Muhammed Al Jubairi
Rachid AHMED

Alaa Eddine Fawzi GHAZZAOUI
Abdulrahmane Mohamed  Kouki

Yusuf Abdullah Al Dheed
Ziad Wasef RAMADAN

Haytham AL-MALEH
Aqil Maan

NIZAR RASTANAWI
Munzer OSCAN

Nidal OSCAN
Abdel Baki KHALAF

Riad Oscan
Kadar Ali RASHO

Bengin RASHO
Lokman RASHO

Kawa OSCAN
Ammmar AL STTOF

Nabil KHLIOUI
Mohammed Ossama Shusha

Sadok CHOUROU
 Khelil Abdurahmane Abdulkarim AL-JUNAHI

Naji HAMDAN
Abdelsalam Abdallah SALIM

Akbar OMAR
Hassan Ahmad Hassan AL DIQQIi
Abdullah Sultan Sabihat AL ALILI

Badr Juman Mohamed AL MANSOURI
Marwan Ahmed Abdullah AL NAQBI

Rachid Daoud AL MANSOURI
Rachid Mohamed Suleiman AL NAQBI

Abullah Hassan Al Hamadi
Mohamed Mohamed AL MAGALEH

Yasser Abdelwahab Mohamed Al-Wazir
 Ludo MUAFO

 Pierre PENGOU
Baudelaire MECHOUP

 Zacharie OUAFO
Ahmed Mohsen Yahya Ali AL MAHFALI
Abdullah Saad Ghazi al Ghazi al RIMI

Abdelghani  Ahmed Hussein Suleiman
Saleh Mohammad Murshad Suleiman Al-Wusabi

Majed Al Odeini
 Amir AL ABBAB

 Mohamed AL ABBAB

Morocco المغرب
Morocco المغرب
Qatar قطر
Qatar قطر
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Saudi Arabia السعودية
Syria سورية
Syria سورية
Syria سورية
Syria سورية
Syria سورية
Syria سورية
Syria سورية
Syria سورية
Syria سورية
Syria سورية
Syria سورية
Syria سورية
Syria سورية
Syria سورية
Syria سورية
Syria سورية
Syria سورية
Tunisia تونس
UAE اإلمارات
UAE اإلمارات
UAE اإلمارات
UAE اإلمارات
UAE اإلمارات
UAE اإلمارات
UAE اإلمارات
UAE اإلمارات
UAE اإلمارات
UAE اإلمارات
UAE اإلمارات
Yemen اليمن
Yemen اليمن
Yemen اليمن
Yemen اليمن
Yemen اليمن
Yemen اليمن
Yemen اليمن
Yemen اليمن
Yemen اليمن
Yemen اليمن
Yemen اليمن
Yemen اليمن
Yemen اليمن

الوساني سادجي
خالدالعيداوي

خوار مسلم محفوظ غانم اهللا عبد
الكواري راشد خليفة حسن سالم

العمير سليمان خالد
البشر سفران بن فهد بن بشر

القرني سعيد خسيف علي
علي السويدان اهللا سالم عبد

الهاشمي مختار سعود
الجبيري محمد فيصل

الهاجري ديب نايف ناصر
النعيمي صياح ماجد اهللا عبد

بن سعد علي بن سعد أبو نيان
طرهوني بن الناصر عبد بن رزق بن محمد

المطيري دغيم عيد رخيص ثامر
الرشودي سليمان

البصراوي عصام
الشمري الرحمن عبد

الخرجي العزيز عبد
صادق خان عبد الرحمن

شاهين الدين سيف الشريف
القرشي حسن محمد

القرني موسى
الريمي غالب سعيد عزيز

العتيبي اهللا عبد هحمد
الريس المحسن إبراهيم عبد عبد اهللا

الحسني نبيل
الهمداني راشد ناجي محمد عادل

عبد الرحمن الفقعسي علي
الصياد أحمد العيادية

الفقعسي الرحمن عبد صالح
الفقعسي الرحمن عبد اهللا عبد

زهير زايد اهللا عبد
إسماعيل حمود محمد بسام

بالل أبو هيكل
الشمري خالد

الشهري سعد محمد الناهي الغني عبد
الجبيري محمد مصطفى

رشيد أحمد
غزاوي فوزي ال-دين عالء
كوكي محمد الرحمن عبد

الذيب عبداهللا يوسف
رمضان واصف زياد

المالح هيثم
معن عاقل

رستناوي نزار
اوسكان منذر
اوسكان نضال

عبد الباقي خلف
اوسكان رياض

راشو علي كادار
راشو بنجين
راشو لقمان
اوسكان كاوا

الصطوف عمار
الخليوي نبيل

محمد أسامة شوشة
صادق شورو

الجناحي عبدالكريم عبدالرحمن خليل
حمدان ناجي

سالم اهللا عبد السالم عبد
عمر أكبر

الدقي حسن أحمد حسن
العليلي سلطان صبيحات اهللا عبد

المنصوري محمد جمعان بدر
النقبي اهللا عبد أحمد مروان

المنصوري داوود راشد
النقبي سليمان محمد راشد

الحمدي حسن اهللا عبد
المقالح محمد محمد

الوزير محمد الوهاب عبد ياسر
لودو موافو
بيير بينغو

بودلير ميشوب
زاكاري وافو

المحفلي علي يحيى محسن أحمد
الريمي الغازي غازي سعد عبداهللا
سليمان حسين أحمد الغني عبد

الوصابي مرشد سليمان محمد صالح
العديني ماجد

العباب محسن ثابت اهللا أمير عبد
العباب محسن ثابت اهللا محمد عبد
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493
494
495
496
497
498
499
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 MOUAD AL ABBAB
Karama Khamis Said KHAMICEN

Mohammad Amer Ahmad AL BAADANI
Amer Ahmad Mohammad AL BAADANI

Amine Abdullah Ali AL NAGGAR
Abdul Rahmane Abdo Saleh Al Houssami

 Kassem AL GHOULI
 Mohamed AL GHOULI

 Ibrahim AL GhOULI

Yemen اليمن
Yemen اليمن
Yemen اليمن
Yemen اليمن
Yemen اليمن
Yemen اليمن
Yemen اليمن
Yemen اليمن
Yemen اليمن

العباب محسن ثابت اهللا معاذ عبد
خميسان سعيد خميس كرامة

البعداني أحمد عامر محمد
البعداني محمد أحمد عامر
النجار علي أمين عبد اهللا

الحسامي صالح عبدو الرحمن عبد
الغولي قاسم علي قاسم
الغولي علي قاسم محمد

علي الغولي إبراهيم قاسم
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 Scenes from a sit-in held outside
 the Syrian embassy in Sana’a.
 The peaceful protest was aimed at
 releasing of Yemeni prisoners held in
.Syria

جانب ُنظم �لذي من �العتصام مشاهد
�الحتجاج صنعاء. �لسفارة �لسورية في

�ليمنيين عن �إلفراج يهدف إلى �لسلمي
سوريا في �لمعتقلين

أخرى أنشطة



�لفائز بجائزة �لكرامة يحيى، علي �لنور عبد
حفل يلقي خطابه أثناء وهو ،2009 لسنة
 2009 ديسمبر   11 في �لجائزة تسليم

بجنيف



A L K A R A M A  A W A R D  2 0 0 9
 2009 الكرامة جائزة تسليم حفل

Alkarama attributed its first Alkarama Award for 
human rights defenders in a ceremony held on 11 
December 2009 at the International Conference 
Centre Geneva (CICG).

The Alkarama Award for human rights defenders 
will be attributed annually to mark the World Day 
of Human Rights, 10 December, to a person or 
organization that has significantly contributed to 
the protection and promotion of human rights in 
the Arab world. 

This year’s receipient was Mr. Abdennour Ali-Ya-
hia, a long time Algerian human rights defender. 
Abdennour Ali-Yahia, a lawyer by training, fought 
for the Algerian national movement and was 
imprisoned during the war of national liberation. 
Upon Algeria’s  independence in 1962, he became 
a member of the Constituent Assembly and mem-
ber of the Government, before resigning from his 
ministerial post in 1967. Thereafter, he devoted 
himself to human rights law, for which he was 
later detained and  
deported. In 1985, Abdennour Ali-Yahia, founded 
the Algerian League for the Defence of Human  
Rights, officially recognized by the Algerian au-
thorities in 1989 and is now its honorary presi-
dent. Born on 18 January 1921, Ali-Yahia Abde-
nour is one of the  deans of Arab human rights 
defenders. He is also the author of « Algérie 
: Raisons et déraison d’une guerre » (Editions 
L’Harmattan, Paris 1996) and « La dignité hu-
maine » (Editions INAS, Alger, 2007). 

The evening was a success, with representatives 
of various NGOs, UN human rights mechanisms, 
diplomatic missions and members of the Arab 
community in Geneva attending the ceremony. 
Congratulatory messages sent by friends and fel-
low defenders of human rights were read, includ-
ing messages from Ahmed Mannai, a Tunisian hu-
man rights defender, and Professor Mario Giro of 
the Sant’Egidio Community in Italy. All the speak-
ers championed Ali-Yahia’s long-term dedication 
to the promotion and defence of freedom, human 
rights, and human dignity. During the ceremony, 
a short documentary film produced by Alkarama 
was shown, retracing Ali-Yahia’s life and achieve-
ments. Following the award ceremony, Abdennour 
Ali-Yahia gave a speech thanking Alkarama and 
presenting a detailed analysis of the current hu-
man rights situation in Algeria.

�إلن�ن حقوق عن جائزة للمدافعني قّدمت �لكرامة أول
يف �لدويل  �لمؤمترات مركز يف عقد �لذي  �إلحتفال يف
�ألول/ديسمرب  كانون 11 �جلمعة يوم وذلك  جنيف،

.2009

�إلن�ن حقوق  عن للمدافعني �لكرامة جائزة وُمتنح
 10) �إلن�ن حلقوق �لعالمي �ليوم  مبناسبة عام كل
فّعال بشكل �همت منظمة أو شخصية إىل ديسمرب)،

�لعريب. �لعالم �إلن�ن يف حقوق وتعزيز يف محاية

�لعتيق �لمناضل نصيب من �لعام هذا جائزة كانت وقد
حييىالذي عيل �لنور �ألستاذ عبد �إلن�ن، حقوق جمال يف
وسجن �جلزائرية، �لوطنية �حلركة يف إطار ناضل قد كان

�لوطنية. ير �لتحر حرب خالل
�جلمعية يف  عضوا ُعّني ،1962 سنة �الستقالل عند
يستقيل أن قبل �لعمومية ، لألشغال �لتأسيسية ووزيرا
بعد نفسه ليكرس ،1967 عام يف �لوزاري منصبه من
�إلن�ن، مما حقوق والدفاع عن �لمحاماة  لمهنة ذلك
حيىي عيل �لنور عبد واألستاذ �لنفي. ثم �العتقال إىل قاده
حقوق عن للدفاع �جلزائرية للرابطة  �لرشيف �لرئيس هو 
واليت �عرتفت  1985 سنة بنفسه أسهسا �ليت �إلن�ن

.1989 عام رسميا �جلزائرية هبا �لسلطات

�لثاين  يناير/كانون 18 مواليد من �لنور عبد واألستاذ
حقوق عن �لمدافعني �لعرب ُعمداء من  هو  ،1921
حرب» ومحاقة أسباب «�جلزائر: كتاب ف أّلّّّ وقد �إلن�ن.
وكتاب آخر بعنوان (1996 باريس أرماتان، دار �لنرش )

.(2007 �جلزائر �ناس، �لنرش (دار �إلن�ن» «كرامة

من �لعديد حبضور �حلفل وتتوج ناجحة، �ألمسية كانت
حلقوق �ألممية  واآلليات �حلكومية غري  �لمنظمات ممثيل
يف �لعربية �جلالية من والبعثات �لرسمية ومجع �إلن�ن

�خلصوص. وجه عىل واجلزائرية جنيف

تعّذر للمحامي زمالء من هتنئة ر�ئل ُقرأت وقد 
حقوق عن �لمدافع بيهنم من  �لتكريم حفل حضورهم
جريو ماريو والدكتور مناعي أمحد �لتونيس �إلن�ن
مجيع نوّهت وقد �يطاليا. يف إجييديو �نت مجعية من
عيل لعبد �لنور �لطويلة �لنضالية بالمسرية �لمداخالت
�إلن�ن حقوق عن �لدفاع  يف  �لثابت وبالزتامه حيىي 
وثائقي فلم �حلفل خالل ُعرض كما �لبرشية. والكرامة 
�لنور لعبد �لنضالية للمسرية �لرئيسية ليبني �لمحطات
عبد �ألستاذ ألقى �جلائزة، تسلمه وعقب حيىي. عيل
أوضاع حقوق خاللها عرض شكر، كلمة حيىي عيل �لنور

يف �جلزائر. �إلن�ن
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Alkarama at UNIGE Open Day
معرض بجامعة جنيف 

 October 2009 : As part of the University of Geneva’s Open Day entitled  22
 “Un autre regard sur l’Orient”, Alkarama lended its support and gave a 

presentation on human rights in the Arab World

أقيم  الذي الذي المهرجان إطار في :  2009 أكتوبر  / األول تشرين  22
الكرامة شاركت عن المشرق» أخرى بعنوان «نظرة تحت جنيف بجامعة

العالم العربي في اإلنسان حقوق خالله وضع من قدمت بمعرض

Alkarama was invited to a attend AIESEC’s (an 
international platform for university students to 
develop their personal and professional qualities) 
annual cultural day at the University of Geneva 
held on 22 October 2009. The aim of this event 
was to provide another view of the Arab World to 
students. 

Alkarama was present with a stall outlining the 
work carried out by Alkarama, tended by various 
staff members who met with students and pass-
ers-by to explain and discuss our work. A well 
attended presentation also took place discussing 
working on human rights in the Arab World and 
more specifically what Alkarama does. 

Alkarama took this opportunity to recruit inter-
ested students looking for volunteer work, which 
led to the creation of a group of volunteers which 
Alkarama can call on for translation work or for 
assistance in the organisation of events and many 
other useful tasks. 

يف �لسنوي �ليوم �لثقايف حضور إىل �لكرامة دعيت كما
�لمهارات لتطوير �لدويل �لربناجم إطار يف  جامعة جنيف
عقد والذي �جلامعات، لطالب والمهنية �لشخصية
هذا من والهدف .2009 �لثاين  أكتوبر/ترشين 22 يف
�لعالم عن للطالب خمتلفة نظر وجهة �حلدث هو تقديم

�لعريب.

بالعمل للتعريف  منّصة مع �لكرامة حرضت وقد هذا
�لذين موظفهيا من عدد بواسطة وذلك به، تضطلع �ليت
�لكرامة. بطريقة عمل والطالب  �لمارة وناقشوا رشحوا
�ألشخاص،�ليت من كبري عدد أمام تقديم مداخلة، تّم كما
�لعريب �لعالم يف �إلن�ن حقوق أوضاع خاللها طرحت

�لمجال. هذا يف عمل �لكرامة حتديدا أكرث وبشكل

�لطالب الستقطاب  �لفرصة  هذه �لكرامة  �نهتزت
أّدى ما وهذا تطوعي، عمل  عن  والباحثني �لمهتمني 
تدعوه أن ميكن  �لذي �لمتطوعني من  فريق إن�ء إىل 
�لم�عدة عىل للحصول أو يف �لرتمجة، للعمل �لكرامة
�لمهام �لعديدة من وغريها �الجتماعات بعض تنظيم يف

والمفيدة.



April visit by Iraqi delegation
وفد عراقي بل نيسان من قِ زيارة في

 April - 3 May 2009 : Iraqi delegation is hosted by Alkarama during their  29
 European tour aimed at exposing human rights violations in Iraq since

2003
من  العراقي الوفد : استقبال ايار 2009 - 3 مايو/ 29 أبريل/نيسان

تسليط إىل تهدف كانت اليت االوروبية خالل جولتهم الكرامة بل فِ
2003 عام منذ العراق يف اإلنسان حقوق انتهاكات على الضوء

 The situation in Iraq, since the US invasion, is still
 chaotic, with numerous human rights violations
 taking place. In this context, following Iraqi MP Mr
 Al-Dainy’s visit in October 2008, Alkarama hosted
 the visit of an Iraqi delegation in April 2009. This
 delegation visited various cities throughout Europe
to meet with individuals and organisations to ex-
 pose the situation of human rights violations in

.Iraq

:The delegation was composed of   
 Dr. Mohammed Bashar Alfaydhi, spokesperson -
 and member of the Secretariat of the Association

,of Muslim Scholars in Iraq
 Mr Radd M. Nasser Al-Athami, a member of the -
political office of the Allegiance to Iraq Congrega-
 tion (also known as the Loyalty to Iraq Grouping)

 an Iraqi political party, and
 Mr Mohamed H. Al-Balwa, who was President of -
 the first Governing Council of Fallujah (in particular

.(during 2005-2006

 During their time in Geneva, the delegation met
with representatives of various international or-
 ganisations, non-governmental organisations and
 think tanks such as the Inter-Parliamentary Union
(IPU) and Office of the High Commissioner for Hu-
man Rights (OHCHR), United Nations High Com-
 missioner for Refugees (UNHCR), the International
Committee of the Red Cross (ICRC), and the Ge-
 neva Centre for the Democratic Control of Armed
 Forces (DCAF). A press conference was held, and
several interviews were given to the media, includ-
ing a television interview with Léman Bleu (a Ge-
 neva-based local television channel) and French

.channel France 24

The delegation was able to meet with many Ge-
 neva based organisations and personalities with
 whom they were able to discuss their concerns,
 share information about the situation in Iraq and
 that of Iraqis as well as outlining a way forward for

.their country out of the current crisis

�إلن�ن حقوق �نهتاكات من �لعديد و �لفوىض تزال ال
�لمتحدة �لواليات قادته �لذي �لغزو منذ �لعراق تعّم
�لعرايق �لنائب يارة ز �لسياق، وعقب هذا يف �ألمريكية.
يف عرايق لوفد يارة ز �لكرامة �ستضافت �لدايين، �لسيد
من �لوفد �لعديد أجرى هذا وقد .2009 ني�ن/أبريل
أجل من أوروبا، أحناء مجيع �لمدن ويف يف خمتلف �لزيارات
للوقوف عىل �نهتاكات والمنظمات �ألفراد مع �الجتماع

�لعراق. يف حقوق �إلن�ن

�لفييض، ب�ر  حممد �لدكتور من كل �لوفد ضّم وقد
علماء رابطة باسم �لمتحدث و �لعامة �ألمانة عضو
نارص �ألعظمي، حممود رعد �لسيد يف �لعراق، �لمسلمني
�لموحد �لعرايق لالئتالف �لسيايس �لمكتب عضو 
حزب للعراق)- وهو جتمع �لوالء باسم أيضا (�لمعروف
ألول رئي� كان �لذي بلوة حممد عرايق، والسيد سيايس
2005- عامي خالل سيما (وال يف �لفلوجة إدارة جملس

.(2006

مع جنيف، يف  وجوده فرتة خالل  �لوفد، هذا  �جتمع
�لدولية �لمنظمات  خمتلف  عن ممثلني  
مثل والرأي �لفكر ومؤس�ت �حلكومية غري والمنظمات
حلقوق �ل�مي �لمفوض مكتب �لربلماين �لدويل، �الحتاد
�لالجئني، لشؤون  �لمتحدة �ألمم مفوضية �إلن�ن،
للرقابة جنيف مركز و �ألمحر للصليب �لدولية �للجنة 

�لمسلحة. عىل �لقوات �لدميقراطية

�لمقابالت مع والعديد من مؤمترا صحافيا،  ُعقد وقد
ليمان مع تلفزيونية مقابلة ذلك مبا يف و�ئل �إلعالم،
جنيف، ومع يف �لمحلية �لتلفزيونية أحدى �لقنوات بلو،

.24 �لفرنسية �لقناة

�لمنظمات من  �لعديد لقاء من �لوفد متّكن  وقد
ذلك لهم أتاح جنيف حيث يف �لمقيمة والشخصيات
حول �لمعلومات  وتبادل خماوفهم، عن �إلعراب فرصة
�خلطوط �لعريضة وكذلك والعراقيني، �لعراق �لوضع يف
من أجل �لميض قدما عىل بلدهم ت�عد ميكن أن �ليت

�حلالية. �ألزمة من �خلروج



 Illustrations depicting the torture of  65
 year old Sheikh Mousaid Bashir Al-Haj,
 a Sudanese national who was arbitrarily
 arrested at Cairo International Airport on
 22 June 2009 while boarding his return
 flight to Khartoum with his family. Sheikh
Al-Haj had been receiving special medi-
 cal care inside Egypt for treatment of his
 chronic illnesses. After two months of
 in custody, 15 days incommunicado and
 various forms torture, he was released
 on 7 July 2009 and immediately taken to

.hospital



�لبالغ �حلاج, بشري مسعد �لشيخ ُتبني تعذيب �لرسوم
تّم  �لذين �لسودانيني �لرعايا أحد و عاما 65 �لعمر من
يف �لدويل �لقاهرة  مطار يف تعسفي بشكل �عتقالهم

عائلته.  مع �خلرطوم إىل أثناء عودته 22 حزيران 2009
داخل مرص خاصة طبية رعاية �حلاج �لشيخ يتلقى كان
من �الحتجاز, هشرين بعد مزمنة. أمراض من لعالجه

�لتعرض  مع �خلارجي, �لعالم عن يوما مبعزل 15 مهنم
 7 يف رساحه ُأطلق وقد �لتعذيب، أشكال لمختلف
�لمستشفى. إىل �لفور عىل نقله تّم حيث 2009 متوز



البلدان زيارات
�إلمارات  من كل 2009 سنة خالل  �لكرامة وفود زارت
شملت �ليت �لزيارات من وغريها واألردن �لعربية �لمتحدة
ولقاء عائالت �لمحاكمات مراقبة سري أجل أخرى من بلدانا
حاالت ومؤازرة حكومية غري ومنظمات والمحامني �لضحايا

خاصة.

يف ني�ن/أبريل �لمتحدة �لعربية �إلمارات يارة ز وسمحت
�إلماراتية  �لسلطات مع حاالت بإثارة  �لكرامة لوفد 2009
طرف من للكرامة وصلت كانت قد حاالت وهي �لمختصة،
والتعذيب باالختفاء �حلاالت هذه وتعلقت عائالت �لضحايا

�لتعسفي. واالحتجاز

مع �لكرامة  منظمة أثارهتا �ليت �خلمس �حلاالت بني ومن
�حلد وكان حاالت ألربع حّل  إجياد تم  �إلماراتية، �لسلطات

رساح �لضحايا. إطالق هو �ألدىن

إطالق رساح أن تزعم ال �لكرامة منظمة فإن سبق ذكره، وكما
فقط ُتشري هي بل به، قامت لما مبارشة نتيجة هو �لضحايا

وقعت. �ليت لألحداث �لزمين �لتسلسل إىل

�ألول أكتوبر/ ترشين يف لألردن, منظمة �لكرامة يارة ز هشدت
ومع �حلكومية �لمنظمات غري مع عدد من لقاءات ,2009
�لكرامة. لوفد أوضاعهم  رشحوا �لذين �لضحايا عائالت
عىل �حلفاظ من �لكرامة منظمة �للقاءات هذه ومّكنت
غري منظمات مع جديدة عالقات وإقامة �لقدمية عالقاهتا 

أردنيني. وحمامني حكومية

حكومية غري منظمات مع  لقاءات أخرى  زيارات وهشدت
سري ومراقبة خاصة حاالت لمؤازرة  ضحايا وعائالت
من �لكرامة منظمة وسزتيد بل وستستمر �لمحاكمات. 

2010 عام يف �لعربية للبلدان ياراهتا ز

العربية الدول يف الكرامة نشاط

COUNTRY VISITS
Alkarama delegations visited the UAE and Jordan 
during 2009, and other visits were carried out to 
various countries for trial observation, meeting 
with families, lawyers and NGOs and to advocate 
for particular cases.

The visit to the UAE in April 2009 allowed the Al-
karama delegation to raise cases sent to them by 
the families of victims - cases of disappearance, 
torture and arbitrary detention – with the relevant 
Emirati authorities. Of the 5 cases Alkarama 
raised with the authorities, 4 of them have now 
been resolved - meaning that, at minimum, the 
victim was released. As noted previously, Alkara-
ma does not claim that the releases are a direct 
consequence of its actions but simply mentions 
the chronology of the events as they unfold.

The visit to Jordan in October 2009 saw Alkarama 
meet with numerous local NGOs and with the 
families of victims who explained their situations 
to the delegation. The meeting ensured that 
Alkarama maintained its old relations and estab-
lished new connections with NGOs and lawyers in 
Jordan.  

Other visits were carried out to meet with par-
ticular NGOs or families, to advocate on particular 
cases and to observe trials. Alkarama’s country 
visits will continue and increase in 2010.

YEMEN
Alkarama organised and participated in a number 
of sit-ins, conferences and workshops in 
Yemen. For example, Alkarama coordinated a 
joint statement calling for the release of Yemeni 
detainees in Saudi Arabia signed by 7 Yemeni hu-
man rights organisations.

اليمن
والمؤمترات �العتصامات من عدد �لكرامة يف و�ركت نظمت
�لن�طات من عدد إىل وانضمت �ليمن، يف �لعمل وورش
�لمعتقلني رساح إلطالق �لدعوة مثل والترصحيات �لمشرتكة،
مع تّم توقيعها واليت �لسعودية، �لعربية �لمملكة يف �ليمنيني

�إلن�ن. مينية حلقوق سبع منظمات

Scenes from a peace-
 ful protesting against 
 Yemenis held in 
 Guantanamo Bay

Detention Center

�الحتجاج من  مشاهد
�ليمنيين لنصرة �لسلمي
مركز في �لُمحتجزين
غوانتانامو بخليج �الحتجاز



During 2009, Alkarama attended 9 workshops in 
Lebanon ranging from planning for the creation 
of the National Preventative Mechanism, aimed at 
combating torture, to a training session on docu-
menting cases of arbitrary detention in Lebanon.   

LEBANON
In September 2009, Alkarama organized a training 
course for Iraqi human rights defenders in Tripoli, 
northern Lebanon. The workshop, led by Mr. 
Abdulrahman Moubasher, Dr. Mahmoud Mubarak, 
and Dr. Moataz Qafisheh, concentrated on how to 
send cases and information about human rights 
violations to the UN mechanisms. 

On 20 June 2009, Alkarama was appointed the 
NGO representative in the committee established 
to draft the legal articles which would ensure 
Lebanon fulfilled its obligations under the Conven-
tion Against Torture and the Optional Protocol 
to CAT. This committee held numerous meet-
ings throughout 2009, submitted a draft law in 
September 2009 and will continue to work on the 
implementation of these articles in 2010.

ALKARAMA'S WORK IN THE FIELD

 Beirut, 25 June 2009: Open-dialogue workshop on « Prevenative
 mechanisms against torture within Lebanese prisons ». held at the
 Khiam Center for Rehabilitation of Victims of Torture. The

.workshop was attended by Arab and Lebanese organizations

لبنان  عمل يف ورش 9 ،2009 خالل عام �لكرامة، حرضت
�لوقائية، لآللية �لوطنية �للجنة إلن�ء �لتخطيط من  بدءا
حول تدريبية  دورة إىل �لتعذيب،  مكافحة  إىل هتدف �ليت

لبنان. يف �لتعسفي �الحتجاز حاالت توثيق

لبنان
تدريبية دورة ،2009 أيلول/سبتمرب يف �لكرامة نظّمت كما
�لواقعة طرابلس يف �إلن�ن، حقوق عن �لمدافعني للعراقيني
هذه، �لعمل لورشة  �لمبارشين �لمنّظمني  أّما لبنان. شمال
حممود والدكتور ، �لمبرش عبدالرمحن �لسيد من كل فهم 
كيفية عىل �لرتكزي تّم وقد ، قفيشة معزت والدكتور ، مبارك
حقوق بانهتاكات  �لمتعلقة والمعلومات �حلاالت إر�ل
-مكتب لبنان يف [صور �لمتحدة. �ألمم آليات إىل �إلن�ن

.[2009 صور لبنان-

عن كممثل �لكرامة تعيني جرى ،2009 حزيران   20 يف
مرشوع لسّن �لمن�ة �للجنة يف  �حلكومية غري �لمنظمات
لبنان إيفاء تضمن أن �هنا من قانونية  مواد  يتضمن
والربوتوكول �لتعذيب  مناهضة �تفاقية مبوجب بالزتاماهتا

�الختياري لهذه �التفاقية.

،2009 عام طوال  �جتماعات عّدة �للجنة هذه عقدت 
وسوف ،2009 أيلول/سبتمرب يف  قانون مرشوع وقّدمت

.2010 عام يف �لمواد هذه تطبيق عىل نواصل �لعمل

�لتعذيب منع عن « آليات عمل لورشة مفتوح 25 يونيو 2009: حوار بيروت،
�لتعذيب.  ضحايا لتأهيل �لخيام مركز في  ُعقد   .« �للبنانية  �لسجون داخل

واللبنانية �لمنظمات �لعربية من هذه عدد �لعمل ورشة حضر


