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"تلك األايم والليايل احلزينة والباردة االبدية البد أن تنتهي لألبد يف يوم من األايم وحينها سيغمران
وعد احلياة املليء ابألمل .ال يراودين أي شك يف مستقبلنا املشرق ،سنتنفس يف بلد حر وحنن
حنتفل حبريتنا معا ...جيب أن نؤمن هبذا ونقف كسابق عهدان ،لدينا املعرفة واألمل".
(هباره هدایت  -مدافعة عن حقوق اإلنسان من إيران)

من الصعب أن ننظر إىل األمل يف العينني ونعرتف به ،ولكن هذا هو ابلضبط ما كنت أطلب من
اجلميع القيام به .نعم هناك حكومات مستعدة لغض الطرف عن معاانتنا ومصافحة أولئك الذين
يقمعوننا ،ولكن أعتقد أيضا أن هناك أشخاصا جيدين مبا فيه الكفاية يف العامل الذين يدركون النضال
احلسن ،والذين حيبون الناس الذين يضحون على أمل مبستقبل أفضل ،والذين ال يستطيعون البقاء
صامتني يف وجه الظلم".
(زینب اخلواجة  -مدافعة عن حقوق اإلنسان من البحرين)

مركز اخلليج حلقوق اإلنسان 1هو مركز مستقل غري هادف للربح وغري حكومي يقدم الدعم واحلماية للمدافعني عن حقوق اإلنسان
يف منطقة اخلليج والدول اجملاورة لتعزيز حرية التعبري والتنظيم والتجمع السلمي .يعمل مركز اخلليج حلقوق اإلنسان األن على دول جملس
التعاون اخلليجي الستة (البحرين ،والكويت ،وعمان ،وقطر ،والسعودية ،واإلمارات) وكذلك على إيران والعراق واليمن وسوراي.
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أولا :الملخص التنفيذي

يسعى مركز اخلليج حلقوق اإلنسان ( )GCHRمن خالل عمله ،خللق بيئة أكثر آمنا وتقدمي الدعم للمدافعني عن حقوق
اإلنسان.أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان  621مناشدة وبيان وحتديث يف قضااي ألكثر من  681مدافع عن حقوق اإلنسان يف
 .2161ويستخدم املركز منصات حملية وأوروبية ودولية ليأخذ على عاتقه أعمال املناصرة ورفع مستوى الوعي حول القضااي اليت
يواجهها املدافعون عن حقوق اإلنسان .ويقوم كذلك ببعثات حقوقية يف املنطقة وينشر التقارير املبنية على األدلة .نشر مركز اخلليج
حلقوق اإلنسان  61تقريرا يف  2161مبا يف ذلك تقريره السنوي ،واثنني من تقارير البعثات ،وتقريرين عن مراقبة احملاكمات .كما نظم
 61ورشة عمل تدريبية للمدافعني عن حقوق اإلنسان وساعد يف تقدمي املنح إىل تسعة من املدافعني عن حقوق اإلنسان.
كان مركز اخلليج حلقوق اإلنسان قادرا على زايدة مناصرته ودعمه للرجال والنساء من املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان  -مبا
يف ذلك احملامني املستقلني ،الصحفيني ،األكادمييني ونشطاء اإلنرتنت  -من منطقة اخلليج ،مع الرتكيز على بناء قدراهتم للقيام
بتوثيقاهتم ومناصرهتم اخلاصة ،بينما يبنون مساحة شعبية للنشاط.
جنح مركز اخلليج حلقوق اإلنسان يف صياغة اسرتاتيجيات مبتكرة ومنهجيات متطورة من أجل تدعيم شبكة للمدافعني عن حقوق
اإلنسان واجملتمع املدين .توفر الشبكة للمدافعني عن حقوق اإلنسان األدوات واملهارات الالزمة لتحقيق قدرهتم وللتواصل عرب احلدود
ولدعم التعلم من أقراهنم .ابلنسبة لنا ،فهي تعزز احلماية عندما يكون ذلك ممكنا ،وتسمح لنا ابلدفاع نيابة عنهم عند الضرورة .ان
التواصل مع املنظمات غري احلكومية احمللية والدولية والتحالفات يزيد من فعالية محالت املناصرة اليت يقوم هبا مركز اخلليج حلقوق
اإلنسان ،ال سيما من خالل التواصل مع األمم املتحدة واالحتاد األورويب  -واليت ترتبط أيضا حبماية ودعم املدافعني عن حقوق
اإلنسان املعرضني للخطر.
يقدم مركز اخلليج حلقوق اإلنسان الدعم املباشر للمدافعني عن حقوق اإلنسان يف املنطقة ،وتسهيل الطلبات العاجلة للمساعدة
(الدعم الطيب ،التدريب ،األمن ،مراقبة احملاكمات ،واإلخالء...اخل) .مع زايدة اإلنتهاكات ،زادت تغطية مركز اخلليج حلقوق اإلنسان
ودعمه للمدافعات عن حقوق اإلنسان يف منطقة الشرق األوسط ومشال افريقيا ،من خالل الشراكات الدولية ،تدريبات بناء القدرات،
التشبيك ،التقارير البحثية والدعاوي املشرتكة ،فضال عن الدعم يف حاالت الطوارئ الطبية والقانونية واإلخالء .ابإلضافة إىل توفري
املهارات وبناء القدرات ،توفر ورش العمل التدريبية فرص تواصل مثينة .لدينا رؤية لربط احلركات االجتماعية ،وحماربة الطائفية/االنقسام
وخلق مساحة إلجياد أرضية مشرتكة.
ومن خالل تقييم مت اجرائه يف أواخر  2161وأوائل  ،2162تلقى مركز اخلليج حلقوق اإلنسان الكثري من ردود الفعل اإلجيابية حول
عمله ،فضال عن اقرتاحات لكيفية العمل بشكل أكثر فعالية والذهاب اسرتاتيجيا إىل األمام.

"مركز اخلليج حلقوق اإلنسان هو املنظمة الوحيدة اليت تغطي منطقة اخلليج  -فأنتم حتصلون على بعض التغطيات يف دول أخرى مثل
البحرين والكويت  -ولكن ليس هناك منظمة تقوم بتغطية املنطقة أبكملها ٍ
بشكل متساو ".ـ ـ مدافع عن حقوق اإلنسان

4

"يُليب مركز اخلليج حلقوق اإلنسان حاجة حقيقية يف املنطقة .فهم متواصلون .ويعرفون املدافعني عن حقوق اإلنسان يف املنطقة .ولديهم
منصة جيدة لتعزيز حقوق اإلنسان يف املنطقة مع هذا اجلمع .ان الناس الذين يعملون هناك هم أشخاص جديرون ابلثقة .أنين اثق
حقا ابملعلومات ،وميكنين أن أشهد على التزامهم مبساعدة املدافعني عن حقوق اإلنسان والدفاع عنهم يف املنطقة .واألهم من ذلك ،إذا
قالوا شيئا ما ،ينفذونه ".ـ ـ شريك.
ثانيا ا :المقدمة

هذا هو التقرير السنوي اخلامس ملركز اخلليج حلقوق اإلنسان ،وهو منظمة مستقلة غري حكومية أسسها املدافعني عن حقوق اإلنسان
يف منطقة اخلليج عام  .2166يوثق مركز اخلليج البيئة اليت يعمل فيها املدافعون عن حقوق اإلنسان يف الدول األعضاء الست يف
جملس التعاون اخلليجي (البحرين ،الكويت ،عمان ،قطر ،اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة) ،وكذلك إيران والعراق
واليمن وسوراي .ويعرض هذا التقرير "أنظر ملعاانهتم...أدرك حقوقهم" عمل مركز اخلليج حلقوق اإلنسان على مدار سنة 2161
والقضااي الرئيسية اليت واجهت املدافعني عن حقوق اإلنسان يف منطقة اخلليج والدول اجملاورة وهم ينفذون عملهم املشروع و السلمي
من أجل تعزيز ومحاية أنشطة حقوق اإلنسان .كما وأنه يقدم توصيات لزايدة سالمتهم.
يف عام  ،2161عمل املدافعون عن حقوق اإلنسان يف منطقة اخلليج والبلدان اجملاورة يف بيئة متزايدة العداء واخلطورة .استمرت
الصراعات يف سوراي والعراق واليمن على مدار السنة ،فرتكت املدافعني عن حقوق اإلنسان واملدنيني يواجهون األعمال الوحشية من
قبل مجيع أطراف النزاع .ال تزال القيود املفروضة على احلق يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع مسألة خطرية يف مجيع أحناء
البلدان اليت يعمل فيها مركز اخلليج حلقوق اإلنسان .ان أولئك الذين يبلغون عن قضااي حقوق اإلنسان أو جمرد يبدون رأيهم ،مبا يف
ذلك احملامني املستقلني ،األكادمييني ،الصحفيني ،املدونني ،ونشطاء اإلنرتنت ،يتعرضون للتهديد ،االعتقال ،احلبس ،وعقوبة السجن
الطويلة وحىت االغتيال نتيجة لكتاابهتم .وكذلك فالتشريعات ايضا ،تستخدم بشكل متزايد للحد من معظم تلك احلقوق األساسية،
وال سيما قوانني مكافحة اجلرائم اإللكرتونية وقانون مكافحة اإلرهاب .ال يزال املدافعون عن حقوق اإلنسان بشكل عام مستهدفني
من قبل السلطات ،من خالل وسائل التهديد واملضايقة القضائية واالعتقال واحلبس وتكتيكات التهديد ومحالت التشهري .لقد بقي
ٍ
بظروف مروعة ،يف هناية عام  .2161وعلى الرغم من
العديد من املدافعني عن حقوق اإلنسان مفقودين أو رهن االعتقال ،وغالبا
هذه اخللفية الصعبة اليت يعملون فيها ،ال يزال املدافعون عن حقوق اإلنسان يعملون بشجاعة على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان.
أ .أنشطة وإنجازات مركز الخليج لحقوق اإلنسانً

يهدف مركز اخلليج حلقوق اإلنسان من خالل أنشطته إىل تزويد املدافعني عن حقوق اإلنسان ابلدعم والتأييد الذي حيتاجون إليه
لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان دون ٍ
خوف على سالمتهم .وحتقيقا هلذه الغاية ،يقوم مركز اخلليج حلقوق اإلنسان أبعمال املناصرة على
الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين .ابإلضافة إىل الثالثة عشر تقريرا خالل عام  ،2161أصدر  11نداء ،و 61نداء مشرتكا وخطااب،
و 21حتديثا و 61من األخبار عن قضااي املدافعني عن حقوق اإلنسان مينطقة اخلليج والبلدان اجملاورة .وقدم  61ورشة تدريبية ألكثر
من  211من املدافعني عن حقوق اإلنسان خالل العام حول مواضيع ترتاوح بني األمن الرقمي ،آليات األمم املتحدة ،تقارير حقوق
اإلنسان ،والتأهيل النفسي لضحااي العنف من النساء .قام مركز اخلليج حلقوق اإلنسان ببعثات إىل مخسة دول وإجراء مراقبة
للمحاكمات يف أر ٍ
بعة منها ،وكذلك أتمني الدعم يف حاالت الطوارئ واملنح ملساعدة تسعة من املدافعني عن حقوق اإلنسان.
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يعمل مركز اخلليج حلقوق اإلنسان بشكل وثيق مع منظمات شريكة لتنفيذ نشاطات حقوق اإلنسان ولضمان أهنا تقدم أفضل دعم
للمدافعني عن حقوق اإلنسان .وعزز يف  2161شراكته مع التحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني :سيفيكاس ،الفدرالية الدولية
حلقوق اإلنسان ،آيفكس ،التحالف العاملي للمدافعات عن حقوق اإلنسان ،وحتالف الشرق األوسط ومشال أفريقيا للمدافعات عن
حقوق اإلنسان ،كما أجرى أحبااث أيضا ملرقاب التحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني :سيفيكاس.
مراقبة ونشر حاالت املدافعني عن حقوق اإلنسان الذین یواجهون األخطار
قام مركز اخلليج حلقوق اإلنسان مبراقبة حاالت اإلنتهاكات ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان بشكل يومي ،مبا يف ذلك احملامني،
الصحفيني ،املدونني ،ونشطاء اإلنرتنت ،الذين يبلغون عن إنتهاكات حقوق اإلنسان ،يف املنطقة ونشرها على نطاق واسع .منذ عام
 ،2166توىل فريق البحث مبركز اخلليج حلقوق اإلنسان أكثر من  111قضية عن املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني الذين
هم يف خطر من سوراي ،البحرين ،العراق ،إيران ،الكويت ،اململكة العربية السعودية ،سلطنة عمان ،قطر ،اإلمارات العربية املتحدة ،و
اليمن .لقد مت إصدار أكثر من  6111نداء حيث أرسلت هذه احلاالت على ٍ
نطاق واسع كنداءات أو إجراءات عاجلة إىل قائمة
توزيع ألكثر من  2111جهة من جهات االتصال يف البلدان املستهدفة وخارجها .وهذا يشمل اآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية مبا
يف ذلك منظومة األمم املتحدة .مت نشر احلاالت على موقعنا اإللكرتوين وكذلك على فيسبوك وتويرت .واهلدف من ذلك هو خلق أتييد
شعيب هلؤالء املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين هم يف خطر والوعي مبحنتهم .انظر:
ww.gc4hr.org, @gulfxentre4hr, https://facebook.org/gc4hr/
محالت املناصرة يف األمم املتحدة
واصل مركز اخلليج حلقوق اإلنسان خالل  2161االخنراط بفعالية يف منظومة حقوق اإلنسان ابألمم املتحدة .يف الدورة  16جمللس
حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،عقد مركز اخلليج حلقوق اإلنسان ابلتعاون مع التحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني:
سيفيكاس ،هيومان رايتس ووتش ،والفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان فعالية جانبية بعنوان "انكماش اجملتمع املدين يف اململكة العربية
السعودية وقطر" يف  11مارس/آذار  .2161وخالل الفعالية عرضت نتائج تقارير مركز اخلليج حلقوق اإلنسان "قطر،اجملتمع املدين
وحقوق اإلنسان :عدم وجود مساحة للمجتمع املدين يعيق عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان" و"األصوات املكٌممة :اإلستهداف
ُ
القانوين حبق املدافعني عن حقوق اإلنسان يف اململكة العربية السعودية"( .انظر أدانه للمزيد من تفاصيل التقارير)
ويف فعالية جانبية أخرى ،عقدت يف  61مارس/آذار  2161صدر تقرير "املدافعون السوريون عن حقوق اإلنسان يفقدون األمل
ابجملتمع الدويل مع استمرار إنتهاكات حقوق اإلنسان دون انقطاع" .يوثق التقرير ثالثة أنواع من املدافعني عن حقوق اإلنسان األكثر
عرضة للخطر :احملامون الذين يواجهون اخللل من خالل عدم وجود اإلجراءات القضائية ،الصحفيون الذين يواجهون قيودا على سرد
احلقائق يف قطاع اإلعالم الفوضوي ،والعاملون يف اجملال اإلنساين الذين يواجهون صعوابت بسبب عدم الوصول إىل املناطق اليت هي
يف أمس احلاجة إليهم.
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يف الدورة  ،11اليت عقدت للفرتة من  61يونيو/حزيران حىت  16يوليو/متوز  ،2161نظم مركز اخلليج حلقوق اإلنسان حلقة نقاش
مشرتكة حول حقوق اإلنسان والوضع اإلنساين يف اليمن .دعا املشاركون يف احللقة اليت كانت بعنوان "حتت النار :املدافعون عن حقوق
اإلنسان والصحفيون والضحااي من املدنيني" ،إىل توفري املزيد من احلماية للعاملني داخل اليمن .ونُ ِظ َمت حلقة النقاش من قبل منظمة
مواطنة حلقوق اإلنسان ،مركز اخلليج حلقوق اإلنسان ،مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،هيومن رايتس ووتش ،مرصد محاية
املدافعني عن حقوق اإلنسان :املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب و الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان ،سيفيكاس:التحالف العاملي
ملشاركة املواطنني ،وجلنة محاية الصحفيني.
ألقى كذلك مركز اخلليج حلقوق اإلنسان مداخالت شفوية يف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ٍ
كجزء من االستجاابت
الشاملة ألخذ فعل ضد األعمال االنتقامية مبجال حقوق اإلنسان .على سبيل املثال ،ألقت مرمي اخلواجة يف سبتمرب/أيلول 2161
انظر
اإلنسان.
حقوق
عن
املدافعني
ضد
االنتقام
أعمال
حول
شفوية
مداخلة
https://www.youtube.com/watch?v=jmkMMQ7OyaA&feature=youtu.be
نتيجة لدعوة مركز اخلليج حلقوق اإلنسان ابألمم املتحدة ،فقد مت مترير قرارات عن البحرين على سبيل املثال .وقال أحد من الشركاء
"البيان املشرتك الذي ألقيناه  1مرات ،قادته سويسرا وانضم إليها  22دولة أخرى .لقد أرسلت رسالة قوية جدا حلكومة البحرين
وقامت بتخفيف سلوكها لفرتة من الوقت .مت إنشاء جزء كبري من هذه املبادرة من قبل سويسرا  -بسبب تعاوهنا مع مرمي  -وكنا
قادرين على إبقائها على جدول أعمال األمم املتحدة لفرتة كبرية من الوقت".
خالل تقييم مركز اخلليج حلقوق اإلنسان ،قال أحد املاحنني "أن هناك اآلن وعيا ومعرفة أن منطقة اخلليج ليست مبنأى عن إنتهاكات
حقوق اإلنسان .يعترب مركز اخلليج حلقوق اإلنسان واحدا من املنظمات القليلة اليت استطاعت أن تؤكد على ذلك  -خاصة داخل
منظومة األمم املتحدة .استضاف مركز اخلليج حلقوق اإلنسان عدد غري قليل من الفعاليات اجلانبية ملساعدة ترسيخ هذه املعرفة ،وأان
واثق أنه كان هناك أتثريا على قضااي حمددة .وميكن أن تنسب مسامهات مركز اخلليج حلقوق اإلنسان حلقيقة أنه ال يزال هناك أشخاص
ميكنهم استدعاء القضااي اليت يعملون عليها وأهنم عملوا ابلفعل على خروج الناس من السحن".
البعثات
قام العاملون مبركز اخلليج حلقوق اإلنسان واحملامون الدوليون حلقوق اإلنسان خالل سنة  2161خبمس ٍ
بعثات إىل أربعة بلدان خمتلفة.
ومشلت هذه البعثات بعثة إىل اإلمارات العربية املتحدة يف الفرتة من  21-22سبتمرب/أيلول ،وإىل البحرين يف القرتة من 16-28
أكتوبر/تشرين األول ،وإىلُ عمان من  2-1نوفمرب/تشرين الثاين ،وإىل الكويت من  21-61نوفمرب/تشرين الثاين ،وبعثة اثنية إىل
البحرين من  28-21ديسمرب/كانون األول .وكان الغرض من هذه البعثات االجتماع مع املدافعني عن حقوق اإلنسان واملنظمات
هبدف احلصول على معلومات وتوثيق قضااي املدافعني عن حقوق اإلنسان والتحدايت اليت يواجهوهنا فضال عن حالة حقوق اإلنسان
ومساحة اجملتمع املدين بشكل عام يف البالد اليت قاموا بزايرهتا.
تقاریر خاصة
أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان تقريره السنوي الرابع يف فرباير/شباط والذي استعرض فيه عمله وقضااي املدافعني عن حقوق
اإلنسان على مدار عام  .2161ونشر  62تقريرا آخر خالل .2161
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ويف مارس/آذار  ،2161قام بنشر تقرير بعثة قطر "قطر ،اجملتمع املدين وحقوق اإلنسان :عدم وجود مساحة للمجتمع املدين يعيق
عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان" والذي يناقش عدم وجود مساحة للمجتمع املدين ومشكالت حقوق اإلنسان يف قطر .تعرض
البلد النتقادات كبرية بسبب طريقة معاملتها للعمال والنساء املهاجرين فضال عن أولئك الذين حياولون التحدث ضد الدولة .وابلرغم
من هذه اإلنتهاكات إال أن رد الفعل املعارض كان قليال جدا من قبل اجملتمع املدين يف قطر .ويتناول هذا التقرير عدم وجود مساحة
للمجتمع املدين ،وخباصة فيما يتعلق ابملدافعني عن حقوق اإلنسان.
وعقب بعثة يف سوراي أبواخر  ،2161صدر تقرير البعثة "املدافعون السوريون عن حقوق اإلنسان يفقدون األمل ابجملتمع الدويل مع
استمرار إنتهاكات حقوق اإلنسان دون انقطاع" ويُظهر قصص املدافعني عن حقوق اإلنسان يف سوراي اليت مزقتها احلرب ،ويوضح
كيف يعمل الصحفيون ،احملامون ،واملدافعون عن حقوق اإلنسان يف بيئة صعبة وخطرية للغاية .وقدم التقرير توصيات لدعم املدافعني
عن حقوق اإلنسان.
صدر تقريران عن اململكة العربية السعودية من قبل مركز اخلليج حلقوق اإلنسان بسنة  .2161صدر يف ابريل/نيسان تقرير "األصوات
املكٌممة :اإلستهداف القانوين حبق املدافعني عن حقوق اإلنسان يف اململكة العربية السعودية" .وحتدث عن االستهداف املمنهج
ُ
للمدافعني عن حقوق اإلنسان والتكتيكات اليت تستخدمها السلطات لتكميم النشطاء مبا يف ذلك فرض حظر على السفر ،االعتقال
التعسفي ،التشهري ،التخويف القانوين واملقاضاة و احلبس لسنوات طويلة ،الغرامات ،واجللد.
ونشر تقرير حيمل العنوان "تقرير خاص :التعذيب يف اململكة العربية السعودية" يف سياق االستعراض الثاين للمملكة العربية السعودية
من قبل جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب .منذ االستعراض األويل يف عام  ،2112عدلت اململكة العربية السعودية تشريعاهتا من
أجل جعلها تتماشى مع االلتزامات الدولية وفقا لزعمها .وعلى الرغم من ذلك ،ال تزال السعودية عاجزة عن اإليفاء هذه االلتزامات
وال يزال التعذيب فيها قضية خطرية.
وضح تقرير "كردستان العراق :املدافعات عن حقوق اإلنسان يتحدين استمرار العنف" وضع املدافعات عن حقوق
ويف يوينو/حزيرانّ ،
اإلنسان الاليت يواجهن عنف وهتديدات ذات طابع جندري ابإلضافة إىل نفس أنواع املخاطر اليت يتعرض هلا املدافعون عن حقوق
اإلنسان يف منطقة اخلليج والبلدان اجملاورة .استند التقرير إىل املعلومات اليت مت مجعها يف شهر يناير/كانون الثاين  ،2161عندما
أجرى مركز اخلليج حلقوق اإلنسان حبثا يف كردستان العراق حيث التقى من خالله بعدد من املدافعات عن حقوق اإلنسان واملنظمات
العاملة يف جمال قضااي املرأة يف أربيل ،دهوك ،والسليمانية ،وذلك هبدف فهم طبيعة وضع املدافعات عن حقوق اإلنسان الاليت يعملن
يف املنطقة ،ولإلعالن عن الصعوابت اليت تواجههن والتضامن وتقدمي الدعم للعمل الذي يقمن به.
صدر يف أغسطس/آب  2161تقرير بعنوان "تقرير خاص حول التعذيب يف الكويت" يف وقت مبك ٍر من االستعراض الثالث للكويت
من قبل جلنة مناهضة التعذيب لألمم املتحدة جبلستها  18يف جنيف .قدم التقرير بعض القضااي واحلاالت اخلاصة ابملدافعني عن
حقوق اإلنسان .لقد شدد ايضا على القيود املفروضة على حرية التعبري واستخدام القضاء ملهامجة املدافعني عن حقوق اإلنسان ،وال
سيما نشطاء البدون ،حيث أن أزمة البدون الذين يشكلون ما يقرب من  681الف نسمة من السكان ال تزال دون حل.
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ويف نفس الشهر ،نشر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان تقريرا عن األعمال االنتقامية" .احلرية يف خطر :األعمال االنتقامية ضد املدافعني
عن حقوق اإلنسان يف منطقة اخلليج والبلدان اجملاورة" يستعرض حاالت املدافعني عن حقوق اإلنسان ،يف منطقة اخلليج والدول
اجملاورة ،الذين تعرضوا ألعمال انتقامية نتيجة لتعاوهنم وتعاملهم مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك هيئات األمم املتحدة.
أطلق مركز اخلليج حلقوق اإلنسان يف سبتمرب/أيلول تقريرا يسلط الضوء على حاالت القتل واهلجمات والتهديدات ضد الصحفيني
وغريهم من العاملني يف جمال اإلعالم يف البحرين ،العراق ،سوراي ،واليمن .وجد الصحفيني أنفسهم يف ميدان القتال يف هذه البلدان
واستهدفوا مباشرة بسبب أنشطتهم يف الدفاع عن حقوق اإلنسان سواء من قبل احلكومات أو املتطرفني أو اجلماعات املسلحة .وظل
مرتكبو تلك اهلجمات يتمتعون ابإلفالت من العقاب مما جعل الصحفيون الذين يعملون يف كل تلك البلدان معرضني خلطر داهم.
أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان يف اكتوبر/تشرين األول "قبل فوات األوان  -حتقيق أويل :آليات محاية ملموسة للمدافعات عن
حقوق اإلنسان يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا وما بعدها" .يهدف التقرير إىل فتح حوار حول جماالت ومواضيع خمتلفة ،منها
التعريفات املختلفة للمدافعات عن حقوق اإلنسان والعالقة بني هذه التعريفات وبني تلك املستخدمة من قبل آليات األمم املتحدة ،مبا
فيها املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين أبوضاع املدافعني عن حقوق اإلنسان .يستند التقرير إىل مقابالت مع املدافعات عن حقوق
اإلنسان الاليت يعملن ابملنطقة وما بعدها ،وكذلك البحث والتحليل ،وقد مت دعمه من قبل التحالف العاملي من أجل مشاركة
املواطنني :سيفيكاس ،وقدمت املسامهات من قبل املنظمات النسائية والنسوية الشركاء ملركز اخلليج حلقوق اإلنسان .يدرس هذا التقرير
االجتاهات والتهديدات احلالية اليت تواجه املدافعات عن حقوق اإلنسان يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا وخارجها والرتكيز على
مهارات القدرة على التكيف وختفيف األعباء اليت كثريا ما تلجأ هلا تلك النساء حلماية أنفسهن يف مساحات مقيدة وجماالت حمفوفة
ابملخاطر .واقرتح التقرير جمموعة من التوصيات اليت تستهدف خمتلف األطراف املعنية.
نشر يف نفس الشهر تقريرا بعنوان "دعوهم يتكلمون  -وسائل اإلعالم وحرية التعبري املستهدفة يف اليمن" .يقوم التقرير بتوثيق وتسليط
الضوء على بعض احلاالت ألولئك الذين تعرضوا إلنتهاكات حقوق اإلنسان أثناء قيامهم ابلتبليغ بشجاعة عن الوضع يف اليمن
وحياولون لفت االنتباه إليه.
أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان ثالثة تقارير ملراقبة احملاكمة من ُعمان ،الكويت ،واإلمارات العربية املتحدة ،واليت أظهرت أن
احملاكمات قد وقعت أقل بكث ٍري عن املعايري الدولية للمحاكمة العادلة.
نظم مركز اخلليج حلقوق اإلنسان كذلك ابلتعاون مع كل من الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب يف
إطار مرصد محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان ،الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان ،وفرونت الين ديفيندرز ببعثتني ملراقبة

احملاكمة من أجل رصد القضية املستمرة ضد املدير املؤسس ملركز اخلليج حلقوق اإلنسان نبيل رجب يف البحرين والذي ال يزال يف
اقيب احملاكمة قادرين على مراقبة جلسة االستماع يف  16أكتوبر/تشرين األول 2161
السجن يف إنتهاك حلقه حبرية التعبري .كان مر ْ
و 28ديسمرب/كانون األول  .2161أطلق سراح نبيل رجب مؤقتا يف  28ديسمرب/كانون األول " 2161وذلك بعد عدم التمكن
من تقدمي أي سند أو دليل كايف على وجود صلة بينه وبني حساب التويرت اخلاص ابلتغريدات عن اليمن وسجن جو؛" ورغم ذلك مت
اعتقاله جمددا يف قضية أخرى.
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ٍ
جمموعات لتقدمي نداء إىل األمم املتحدة ومراقبة حماكمة األكادميي الدكتور انصر بن غيث،
قاد مركز اخلليج حلقوق اإلنسان ائتالفا من
بتهمة تغريدات انتقادية ،وذلك يف اإلمارات العربية املتحدة .ويتكون ائتالف دعم الدكتور بن غيث من مركز اخلليج حلقوق اإلنسان،
الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان ،مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،والفدرالية الدويل حلقوق اإلنسان واملنظمة العاملية
ملناهضة التعذيب يف إطار مرصد محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان؛ فرونت الين ديفندرز ،هيومن رايتس ووتش ،اخلدمة الدولية
حلقوق اإلنسان وعلماء يف خطر .لقد اعتقل ضباط أم ٍن مبالبس مدنية بن غيث يف أبو ظيب بتاريخ  68أغسطس/آب .2161
منعت احملكمة يف جلسة حماكمته ،يف  22سبتمرب/أيلول  ،2161حمامٍ من اململكة املتحدة من دخول احملكمة ملراقبة احملاكمة نيابة
عن االئتالف .أنه ال يزال يف السجن حىت يومنا هذا ،على الرغم من نقل قضيته إىل حمكمة االستئناف االحتادية.
أجرى مركز اخلليج حلقوق اإلنسان كذلك بعثة ملراقبة حماكمة صحفيي جريدة الزمان يف ُعمان ،يف الفرتة من  12-11نوفمرب/تشرين
ٍ
ائتالف ،جنبا إىل جنب مع الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان،
الثاين  .2161كان مركز اخلليج حلقوق اإلنسان جزء من
فرونت الين ديفندرز ،مراسلون بال حدود ،والفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب يف إطار مرصد محاية
املدافعني عن حقوق اإلنسان .لقد مت ختفيف األحكام الصادرة على الصحفيني يف وقت الحق.
وقد نشر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان تقريرا آخر من مراقبة احملاكمات حول قضية املدونة سارة الدریس يف الكويت ،عقب جلسة
استماع بتاريخ  22نوفمرب/تشرين الثاين  .2161وتكون االئتالف املراقب للمحاكمة من مجاعات حقوق اإلنسان وهي ،مركز اخلليج
حل قوق اإلنسان ،الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان ،اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان ،واالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان واملنظمة
العاملية ملناهضة التعذيب يف إطار مرصد محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان .تواجه الدريس حكما يصل إىل مخس سنوات يف السجن
بسبب تغريدة.
الدعم يف حاالت الطوارئ واملنح
طور مركز اخلليج حلقوق اإلنسان من عالقة عمله مع االحتاد األورويب يف عام  2161وشارك يف اجتماعني لالحتاد األورويب بربوكسل
ّ
مها :منتدى منظمات اجملتمع املدين ،واالحتاد األورويب واجتماع منصة النقل املؤقت للمدافعني عن حقوق اإلنسان ابالحتاد األورويب.
يعترب مركز اخلليج حلقوق اإلنسان شريكا رئيسيا يف جهود احلماية اإلقليمية لالحتاد األورويب .متكنا من إجالء العديد من املدافعني عن
حقوق اإلنسان إىل أماكن آمنة وتوفري املنح اآلمنة لآلخرين .قال أحد املدافعني عن حقوق اإلنسان يف تقييم مركز اخلليج حلقوق
اإلنسان "حنن نعمل يف وضع صعب للغاية  -نتعامل مع احلرب الداخلية واخلارجية .ابلنسبة لنا فأنه ألمر جيد جدا أن نعلم أن مركز
اخلليج حلقوق اإلنسان سوف يساندان .نشعر ابألمان أكثر بسبب هذا ألننا نعلم أن لدينا أصدقاء وأهنم يهتمون فعال بنا إذا حدث
شيء ما".
ٍ
لتسعة من املدافعني عن حقوق اإلنسان يف مخسة دول
ساعد مركز اخلليج حلقوق اإلنسان على مدار عام  2161يف توفري منح
خليجية ،بدعم من املؤسسة األورو-متوسطية لدعم املدافعني عن حقوق اإلنسان ،الفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان ،األمم املتحدة،
فريدوم هاوس ،ومنظمة دعم اإلعالم الدويل.
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ورش العمل التدریبية
نظم مركز اخلليج حلقوق اإلنسان مخسة عشر ورشة عمل تدريبية يف  2161ألكثر من مائة من املدافعني واملدافعات عن حقوق
اإلنسان .يتضمن ذلك ورشة عمل حول سالمة وأمن املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني يف البحرين خالل شهر يناير/كانون
الثاين ،ومخسة ورش عمل ابلعراق حول بناء القدرات والتدريب يف جمال األمن الرقمي ،وتدريب صحافة حقوق اإلنسان ،واثنني حول
التدريب على التأهيل النفسي لضحااي العنف من النساء .وعقدت دورة تدريبية مبصر يف يناير/كانون الثاين للسوريني عن الرفاهية
والتعامل مع الضغط ،وكذ لك ورشة عمل عن بناء القدرات للمحامني حول استخدام آلية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان واليت عقدت
يف فرباير/شباط .وعقدت سبع ورش عمل خمتلفة يف لبنان على مدار السنة ،ثالثة ورش منهم بواسطة شبكة املرأة للمدافعات عن
حقوق اإلنسان ،واثنني حول سالمة وأمن الصحفيني يف سوراي واثنني عن األمن الرقمي.
التشبيك والشراكات الدولية
يعمل مركز اخلليج حلقوق اإلنسان مع منظمات أخرى غري حكومية يف الشرق األوسط والعامل وأيخذ على عاتقه مبادرات املناصرة
وتدريب بناء القدرات .فعلى سبيل املثال ،جيري مركز اخلليج حلقوق اإلنسان تدريب بناء القدرات ابلشراكة مع مؤسسة مهارات،
ويعمل مع مركز نظرة للدراسات النسوية يف مصر على جهود تشبيك متبادلة ،مبا يف ذلك التحالف اإلقليمي للمدافعات عن حقوق
اإلنسان يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا ،والذي لديه مكتب يف لبنان .واصل مركز اخلليج حلقوق اإلنسان يف  2161شراكته مع
مؤسسة رافتو حلقوق اإلنسان من أجل توفري ورشة عمل حول بناء القدرات والتدريب لشبكة املرأة .ان مركز اخلليج حلقوق اإلنسان
هو أيضا عضو ابلتحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني :سيفكاس ،الفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان ،آيفكس ،والتحالف الدويل
للمدافعات عن حقوق اإلنسان.
أصبح مركز اخلليج حلقوق اإلنسان يف  2161شريكا يف إجراء األحباث ملرقاب التحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني:
سيفكاس ،الذي هو أول أداة على اإلنرتنت لتتبع ومقارنة احلرايت املدنية على نطاق عاملي .ان األداة (املرقاب) اليت مت إطالقها يف
 22أكتوبر/تشرين األول ،توفر حلظة بلحظة معلومات حول املساحة املدنية حول العامل وتقوم بتقييم الدول على أساس مدى احرتامها
للحقوق األساسية الثالث اليت متكن الناس من التحرك بشكل مجاعي وإحداث التغيري :حرية تكوين اجلمعيات ،حرية التجمع
السلمي ،وحرية التعبري .يراقب مركز اخلليج حلقوق اإلنسان البحرين ،الكويت ،عمان ،اململكة العربية السعودية ،قطر ،اإلمارات العربية
املتحدة ،إيران ،سوراي ،العراق ،واليمن .ويف البالد اليت يقوم مركز اخلليج حلقوق اإلنسان بتغطيتها ُ،تنتهك فيها هذه احلقوق األساسية
بشكل منتظم من قبل تلكم الدول.
ان مركز اخلليج حلقوق اإلنسان هو أيضا عضو نشط يف العديد من جمموعات العمل مبا يف ذلك قيادة منظمات حقوق اإلنسان،
والعمل معا إلحداث تغيري يف بلدان مثل سوراي ،اململكة العربية السعودية ،اإلمارات العربية املتحدة ،البحرين ،اليمن ،والعراق .وهتدف
هذه اجملموعات إىل اختاذ إجراءات فورية ملعاجلة بعض التحدايت املزمنة اليت يواجهها املدافعون عن حقوق اإلنسان يف الشرق األوسط.
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ثانيا ا :ملخصات الدول

البحرین
كانت احلملة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان يف البحرين قاسية يف  2161حيث مت استهداف حرية التعبري ،حرية التجمع وحرية
التنقل بشكل خاص .يواجه املدافعون عن حقوق اإلنسان املضايقة القضائية ،االعتقال واحلبس ،الظروف السيئة ،وسوء املعاملة يف
املعتقل .مت فرض املنع من السفر عن املدافعني عن حقوق اإلنسان على مدار العام يف حماولة لعرقلة أنشطتهم .لقد منعت السلطات
املدافعني عن حقوق اإلنسان من السفر إىل دورات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف حماولة للحد من أعمال املناصرة
الدولية .يف حني شهدت سنة  2161اطالق سراح زینب اخلواجة وغادة مجشري يف هناية املطاف ،فالقبض عليهم واعتقاهلم وتوجيه
التهم إليهم دليل على االستهداف الذي يواجهونه من قبل السلطات نتيجة ملمارسة حقهم يف حرية التعبري .يف ختام عام  ،2161مت
اعتقال العديد من املدافعني عن حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك املدافع البارز عن حقوق اإلنسان نبيل رجب  -الذي اعتقل يف
يونيو/حزيران وظل يف املعتقل بتهمٍ ملفقة .أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان  11نداء يف اجململ ،ونداءات مشرتكة وحتديثات عن
البحرين يف .2161
إیران
استمر املدافعون عن حقوق اإلنسان يف إيران ابلعمل ببيئة مهددة يف عام  .2161ظلت حرايت التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع
السلمي والتنقل خاضعة للقيود .واجهت املدافعات عن حقوق اإلنسان االعتقال ،االحتجاز وأحكام ابلسجن ملدة طويلة نتيجة
لعملهم يف جمال الدفاع عن حقوق املرأة .واجهت الناشطة يف جمال املرأة واحملامية نرجس دمحمى عقوبة السجن ملدة  61عاما وبقيت
يف املعتقل رغم تدهور حالتها الصحية .مت إطالق سراح الناشطة يف حقوق املرأة والطالب هباره هدایت أخريا بعد القبض عليها يف

 ،2111وألقي القبض على الربوفيسورة هوما هودفار ملدة  611يوما يف عام  .2161أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان 8
نداءات يف اجململ عن إيران يف .2161
العراق
ميارس املدافعون عن حقوق اإلنسان أعماهلم حتت التهديد ابهلجوم ،املضايقة ،االعتقال التعسفي ،وحىت املوت .ويتم استهداف
الصحفيني وأولئك الذين ميارسون حقهم يف حرية التعبري بشكل متزايد .أصدر مركز اخلليج عقب بعثة إىل العراق يف يناير/كانون الثاين
تقرير "كردستان العراق :املدافعات عن حقوق اإلنسان يتحدين استمرار العنف" ،استعرض من خالله وضع املدافعات عن حقوق

اإلنسان .اختطفت الصحفية أفراح شوقي يف  21ديسمرب/كانون األول  2161من منزهلا يف بغداد من قبل جمموعة من املسلحني
واحتجزت ملدة أسبوع .أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان  1نداءات عن العراق 2 ،منهم ذات صلة أبزمة الصحفيني.
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الكویت
ال تزال حرية التعبري مقيدة بشدة يف الكويت ويتعرض املدونون واملدافعون عن حقوق اإلنسان للحبس ،االعتقال ،واحلكم ابلسجن
ملدة طويلة .تعتمد السلطات على النصوص املبهمة اخلاصة بتشريعات مكافحة اجلرائم اإللكرتونية اجلديدة ضد أولئك الذين ميارسون
حقهم يف حرية التعبري على اإلنرتنت .ال يزال االضطهاد قائما ضد مجاعة البدون يف  2161وأولئك الذين يطالبون حبقوقهم يتم
استهدافهم من قبل السلطات .نشر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان تقريرا عن "التعذيب يف الكويت" ،ضمن االستعراض الثالث للكويت
الذي قامت به جلنة مناهضة التعذيب لألمم املتحدة يف جلستها  .18أصدر املركز  62نداء وحتديثا وخربا عن الكويت يف 2161
بينهم مخسة عن حالة الناشط يف جمال حقوق البدون عبد احلكيم الفضلي.

سلطنة ُعمان
واصلت حرية التعبري يف عمان خضوعها للقيود الشديدة يف  2161حيث استهدف جهاز األمن الداخلي وسائل اإلعالم
والصحفيني ونشطاء اإلنرتنت بشكل ممنهج .أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان  61نداء وحتديثا عن حالة جريدة الزمن والصحفيني

الثالث إبراهيم املعمري ،یوسف احلاج ،وزاهر العربي .توقفت أيضا الصحف املستقلة األخرى مثل املواطن والبلد نتيجة للبيئة

اخلطرية والعداء املتزايد لإلعالم وكتّاب اإلنرتنت .لقد مت إطالق سراح املدافع عن حقوق اإلنسان سعيد جداد يف أغسطس/آب بعد
ان قضى حكما ابلسجن ملدة عام يف ظروف قاسية هددت حالته الصحية ،يف حني حكم على الكاتب والناشط على اإلنرتنت

عبدهللا حبيب ابلسجن ملدة  1سنوات يف نوفمرب/تشرين الثاين  .2161أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان  28نداء ،وحتديثني
وخطاب مشرتكة يف اجململ خالل .2161
قطر

كشف تقرير مركز اخلليج حلقوق اإلنسان عن عدم وجود مساحة للمجتمع املدين يف قطر .ان حقوق املهاجرين وحقوق املرأة وحرية
التعبري والوصول إىل العدالة على وجه اخلصوص مازالت متثل مشاكل خطرية حلقوق اإلنسان واليت تبقى دون معاجلة .مت إصدار 1

نداءات ومقاالت إخبارية عن قطر يف  2161مبا يف ذلك ماخيص إطالق سراح الشاعر دمحم راشد العجمي بعد أن قضى  1سنوات
يف السجن بسبب قصيدة.
اململكة العربية السعودیة
واصلت حقوق اإلنسان يف اململكة العربية السعودية خضوعها لإلنتهاك الفادح خالل عام  ،2161ومت استهداف املدافعني عن
حقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين ،مع حرية تكوين مجعيات حمدودة للغاية .اهنم يواجهون التهديدات واالعتقال التعسفي
واحلبس ،ويتعرض املعتقلون لظروف سجن سيئة .وكثريا ما تغلق منظمات حقوق اإلنسان ابستمرار أو ال يتم منحها تصريح اإلنشاء.
يتم تقليص حرية التعبري بشكل خطري وجيري استهداف النشطاء بسبب ما ينشرونه على اإلنرتنت .وال يزال املوقع اإللكرتوين ملركز
اخلليج حلقوق اإلنسان حمظورا يف السعودية يف  .2161تستمر احلمالت على أعضاء مجعية احلقوق املدنية والسياسية يف السعودية
حيث حصل األعضاء على أحكام ابلسجن طويلة املدى.
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مت استعراض اململكة العربية السعودية يف اجللسة  12للجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،وقدم مركز اخلليج حلقوق اإلنسان تقريرا
يبني الوضع الذي يواجهه املدافعون عن حقوق اإلنسان .ونشر دراسة موجزة هي "األصوات املكٌممة :اإلستهداف القانوين حبق
ُ
املدافعني عن حقوق اإلنسان يف اململكة العربية السعودية" حيث خضعت اململكة السعودية الستعراض تقارير منتصف املدة .ابإلضافة
إىل التقارير ،صدر  61نداء مشلت أكثر من  21مدافعا عن حقوق اإلنسان.
سوراي
ال يزال املدافعون عن حقوق اإلنسان مستهدفني من قبل مجيع أطراف النزاع .حالة انعدام األمن على نطاق واسع ،واخلوف املستمر
وتطبيع العنف ،كل هذا جيعل حياة املدافعني عن حقوق اإلنسان صعبة للغاية وحمفوفة ابملخاطر .يتعرض الكثري منهم للحبس ،أو
االختفاء أو احملاكمة أمام احملاكم العسكرية وحماكم مكافحة اإلرهاب .وعلى الرغم من احلمالت الدولية ،فإن رزان زیتونة وأعضاء

آخرين من مركز توثيق اإلنتهاكات  ،مسرية اخلليل ،وائل محادة ،وانظم محادي ،املعروفني إبسم نشطاء دوما األربعة ،وكذلك املدافعني

عن حقوق اإلنسان ابسل خرطبيل وخليل معتوق ،مازالوا مجيعا خمتفني .أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان  61نداءات عن سوراي
يف  ،2161من بينهم اثنان من النداءات املشرتكة حول قضااي خليل معتوق ونشطاء دوما األربعة.
اإلمارات العربية املتحدة
ال تزال حقوق اإلنسان خاضعة للقيود يف اإلمارات العربية املتحدة .مازالت قضية اإلمارات 12مستمرة خالل العام حيث ظل
ٍ
بظروف سيئة .بعد أكثر من مثانية أشهر من االعتقال مبعزل عن العامل
عشرات املدافعني عن حقوق اإلنسان املعتقلني يف السجن
اخلارجي ،وتعرضه للتعذيب خالل تلك الفرتة ،مثّل املدافع عن حقوق اإلنسان الدكتور انصر بن غيث أمام احملكمة بتهمٍ ملفقة.
عرض مركز اخلليج حلقوق اإلنسان مذكرة لألمم املتحدة وأرسل مراقبا ملراقبة احملاكمة واليت إنتهكت إجراءات احملاكمة العادلة ،والتزال
جارية وهو يظل ابلسجن .أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان  61نداءات وحتديثات وأخبار عن اإلمارات العربية املتحدة يف
 ،2161يتعلق  1منها بقضية الدكتور انصر بن غيث وآخرين من نشطاء قضية اإلمارات ،12من بينها اثنني من النداءات املشرتكة.
اليمن
تشهد اليمن صراعات داخلية وإقليمية ،فقر ،وزمات إنسانية ،وإرث من إنتهاكات حقوق اإلنسان .تفشت اإلنتهاكات اخلطرية
واإلساءات للقانون الدويل واستمرت منذ بداية احلرب األهلية يف عام  .2162شارك مركز اخلليج حلقوق اإلنسان يف تنظيم فعالية
جانبية مبجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة عن اليمن ،وقام بنشر تقرير "دعوهم يتكلمون  -وسائل اإلعالم وحرية التعبري
ٍ
خطاب مشرتك إىل الدول األعضاء يف األمم املتحدة يستعرض إنتهاكات حقوق
املستهدفة يف اليمن" .وكان أحد املوقعني على
اإلنسان اليت يرتكبها مجيع األطراف ،ويدعو إىل إجراء حتقيق دويل مستقل عن مقتل وإصابة املدنيني يف اليمن .وتويف الصحفي دمحم

العبسي يف السجن مسموما .أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان  2بياانت صحفية وتقارير عن اليمن يف .2161
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ثالثا ا :تقارير الدول
البحرين

واصلت السلطات استهدافها للمدافعني عن حقوق اإلنسان يف سنة  .2161اهنم واجهوا املضايقات ،االعتقال ،االحتجاز واملنع من
السفر نتيجة لعملهم .كانت حرية التنقل مقيدة بشكل خاص يف  2161حيث مت منع أولئك املشاركون يف املناصرة الدولية من
مغادرة البالد حلضور فعاليات حقوق اإلنسان مبا يف دورات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة .لقد صدرت عدة نداءات
حول قضيتا زينب اخلواجة وغادة مجشري عقب القبض عليهم واإلفراج عنهم يف هناية املطاف ،وكذلك قضية نبيل رجب الذي مازال
مستهدفا من قبل السلطات نتيجة لعمله السلمي يف جمال حقوق اإلنسان.
بتاريخ  16يناير/كانون الثاين  ،2161أصدر مركز اخلليج نداء عن حالة املدافع عن حقوق اإلنسان والصحفي حممود عبد الرضا
اجلزیري الذي قبض عليه يف منزله أثناء مدامهة من قبل قوات األمن .لقد جاء إلقاء القبض عليه بعد ٍ
يوم واحد من كتابته مقالة عن

جلسة جملس الشورى العادية بصحيفة الوسط ،واليت مت خالهلا تقدمي ٍ
طلب من أحد النواب إىل السلطات ملعاقبة املواطنني البحرينيني
من الذين مت حرماهنم من جنسيتهم ألسباب سياسية وذلك حبرماهنم ايضا من اإلسكان احلكومي .ووجهت إليه هتم مزعومة بدعم
اإلرهاب والتحريض على كراهية النظام ،وجود اتصاالت مع دولة أجنبية ،والسعي لقلب نظام احلكم من خالل االنضمام إىل حركة
الوفاء وحركة الشباب  62فرباير .لقد تعرض كذلك لسوء املعاملة أثناء االحتجاز مبا يف ذلك جعله معصوب العينني وعدم السماح له
ابجللوس أو النوم ملدة  1أايم .ال يزال حمتجزا وإذا ثبتت عليه التهم ،سيواجه مدة عقوبة رمبا تصل إىل مدى احلياة وسحب اجلنسية
منه.
بتاريخ  12يناير/كانون الثاين  ،2161قامت حمكمة االستئناف بتربأة املدافع البارز عن حقوق اإلنسان دمحم املسقطي .لقد أسقطت
احملكمة احلكم عليه ابلسجن ملدة ستة أشهر والذي أصدرته احملكمة اجلنائية الصغرى بتهمة "الشغب واملشاركة يف جتمع غري قانوين".
يعمل املسقطي بفرونت الين ديفيندرز وهو املؤسس والرئيس السابق جلمعية شباب البحرين حلقوق اإلنسان وهو أيضا مشارك نشط
يف يف أنشطة جملس حقوق اإلنسان.
اليزال انجي فتيل عضو جملس إدارة مجعية شباب البحرين حلقوق اإلنسان يف السجن منذ أن حكم عليه ابلسجن ملدة  61عاما يف
سنة  ٣١٠٢لعمله يف جمال حقوق اإلنسان .يف  21يناير/كانون الثاين صدر حبقه من قبل احملكمة اجلنائية العليا أحكاما إضافية ملدة
 61عاما بتهمة مزعومة تفيد بتورطه يف أعمال شغب بسجن جو وذلك يف مارس/آذار  .2161لقد خفضت حمكمة االستئناف
احلكم إىل  ٠١أعوام ،اتركة له عقوابت تصل إىل  21سنة.
بتاريخ  1يناير /كانون الثاين ،مت استدعاء املدافع عن حقوق اإلنسان ورئيس وحدة احلرية الدينية يف مرصد البحرين ميثم السلمان
ملديرية التحقيقات اجلنائية .متت مساءلته حول خطاب ألقاه يف اجتماع بتاريخ  22ديسمرب /كانون األول خبصوص استمرار احتجاز
زعيم املعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان ،قبل إطالق سراحه دون هتم .ويف نفس األسبوع ،اعتقل الدكتور سعيد السماهيجي من

منزله ومت احتجازه ملدة أسبوع بسبب بعض تغريداته على وسائل التواصل االجتماعي االيت تدين إعدام  22سجينا يف اململكة العربية
السعودية .مت القبض على كال الرجلني سابقا ومت احتجازمها بسبب ممارسة حقهما يف حرية التعبري.
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شهدت  2161استمرار استهداف املدافع عن حقوق اإلنسان نبيل رجب .ونبيل رجب هو املدير املؤسس ملركز اخلليج حلقوق
ُ
اإلنسان ،رئيس مركز البحرين حلقوق اإلنسان ،انئب األمني العام للفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان سابقا ،وعضو اللجنة االستشارية
لقسم الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف هيومن رايتس ووتش.
يف  26يناير/كانون الثاين ،كان مركز اخلليج حلقوق اإلنسان واحدا من  281من منظمات حقوق اإلنسان اليت أرسلت رسالة إىل
ملك البحرين تدعوه فيها لرفع حظر السفر عن املدافع عن حقوق اإلنسان نبيل رجب حىت يتمكن من السفر إىل اخلارج لتوفري
مساعدة طبية لزوجته .لقدُ فرض عليه املنع من السفر دون أي حكم قضائي يف يوليو/متوز  2161استنادا إىل هتمٍ تتعلق حبرية
التعبري.
استمر فرض عقوبة السجن على املدافعني عن حقوق اإلنسان خالل شهري يناير/كانون الثاين وفرباير/شباط .يف يناير/كانون الثاين،
حكم على املدافعة عن حقوق املرأة غادة مجشري أبحكام إضافية ملدة  2شهور يف السجن بسبب تغريداهتا على تويرت .يف يوم 2
فرباير/شباط أيدت احملكمة حكما غيابيا ابلسجن ملدة تسعة أشهر ضد زينب اخلواجة ،حملاولتها زايرة والدها يف السجن حينما كان
مضراب عن الطعام .ويف اليوم التايل أيدت احملكمة حكما ابلسجن ثالثة أشهر ضد املصور أمحد الفردان ومت إلقاء القبض عليه للبدء يف
عقوبته.
استمر استهداف زينب اخلواجة خالل النصف األول من عام  .2161وهي مدافعة ابرزة عن حقوق اإلنسان واليت قامت حبمالت
لإلفراج عن أبيها ،املدافع البارز عن حقوق اإلنسان واملؤسس املشارك ملركز اخلليج حلقوق اإلنسان عبد اهلادي اخلواجة ،والذي يقضي
حاليا عقوبة السجن مدى احلياة يف سجن جو سيء السمعة نتيجة لنشاطه احلقوقي .وحكم عليها مبا جمموعه ثالث سنوات وشهر
واحد يف السجن ،على خلفية جمموعة من التهم مبا يف ذلك حكمني لتمزيقها صورة ملك البحرين وسنة واحدة يف السجن بتهمة
"إهانة" ضابط شرطة.
اعتقلت زينب اخلواجة يف  62مارس /آذار  2161من قبل جمموعة تتبع شرطة مكافحة الشغب يف زي مدين من منزهلا .وأخذت مع
رضيعها الذي يبلغ من العمر  61شهرا إىل مركز شرطة احلورة مث إىل وزارة الداخلية وبعدها إىل سجن مدينة عيسى للنساء .وقد منع
ابنها من املاء والطعام خالل اليوم األول من االحتجاز واحتجز كالمها يف ظروف سيئة .وجاء اعتقاهلا بعد حضور شقيقتها مرمي
اخلواجة ،املدير املشارك أنذاك مبركز اخلليج حلقوق اإلنسان ،دورة جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف جنيف.
قال املتحدث ابسم املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،روبرت كولفيل "حنن قلقون بشدة بسبب اعتقال … انشطة
شبكات التواصل االجتماعي واملدافعة عن حقوق اإلنسان زينب اخلواجة ،اليت اعتقلت مع طفلها ذي السنة والنصف .مت إدانة
اخلواجة سابقا يف ٍ
عدد من التهم ،مبا يف ذلك إهانة امللك .يقضي أابها عبد اهلادي اخلواجة ،املشارك يف أتسيس مركز البحرين حلقوق
اإلنسان ،حكما ابلسجن مدى احلياة منذ  ".2166ذكر البيان أيضا نبيل رجب.
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انتقد كذلك املقرر اخلاص لألمم املتحدة عن حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان ،ميشيل فورست ،القبض على زينب اخلواجة ،وقال
"أهنا حمتجزة ببساطة بسبب آرائها االنتقادية ضد السلطات احلكومية" .وأشار "هذه االنتقادات ليست فقط مشروعة وفقا اللتزامات
البحرين مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان .اهنا ضرورية للغاية إلجراء النقاش احلر والعام الالزم من أجل جمتمع مدين انبض
ابحلياة ".وحث فورست احلكومة البحرينية على وقف املضايقات املستمرة وجترمي الناشطني يف البحرين وأعرب عن قلقه إزاء الوضع
العام للمدافعني عن حقوق اإلنسان ،وال سيما القيود املفروضة على احلق يف حرية التعبري .ومت أتييد بيان فورست من قبل املقرر اخلاص
املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري ،دیفيد كاي.

يف  61مارس/آذار ،أطلق سراح املدافع عن حقوق اإلنسان صالح اخلواجة ،شقيق عبد اهلادي اخلواجة بعد أن حكم عليه ابلسجن
ملدة مخس سنوات بتهم تتعلق أبنشطته السلمية يف حقوق اإلنسان.
يف أبريل/نيسان  ،2161اختريت زينب اخلواجة لتكون سجينة شهر أبريل/نيسان يف محلة "حريتهم حقهم" .كما قاد مركز اخلليج
حلقوق اإلنسان محلة ( )Thunderclapانضم إليها أكثر من  11منظمة حقوق إنسان ومئات األفراد كما وصلت إىل أكثر من
 6.2مليون مشارك على شبكات التواصل االجتماعي .ودعا إىل اإلفراج عن زينب اخلواجة وإسقاط التهم عنها.
يف يوم  11مايو/أاير عام  ،2161صرح متحدث إبسم وزارة اخلارجية البحرينية أبنه سيتم إطالق سراح كل من زينب اخلواجة
وسجينة روسية وسيفرج عنهم كأجانب ألسباب إنسانية تتعلق أبطفاهلم .جاء ذلك بعد بيان صدر يف  12أبريل/نيسان 2161
عقب اعتقال زينب يف  62مارس/آذار  2161من قبل وزير اخلارجية خالل مؤمتر صحفي مع وزير اخلارجية األمريكي جون كريي،
حيث قال إن زينب اخلواجة سيفرج عنها.
ويف يوم  61مايو/أاير  ،2161كتبت مثاين منظمات غري حكومية دولية إىل وزير الشؤون اخلارجية السويسرية يعربون عن قلقهم إزاء
أول زايرة مللك البحرين إىل سويسرا .وحثت وزير اخلارجية ديدييه بريكهالرت ،للمطالبة ابإلفراج عن زينب اخلواجة ،وجعل حقوق
اإلنسان يف قلب الزايرة ااحلكومية لبحرينية.
يف وقت الحق من ذلك الشهر ،زادت حالة زينب اخلواجة سوء ومل تعد قادرة على رعاية طفلها .إال أن إدارة السجن مل تسمح
لزوجها أو أمها أبخذ الطفل .ويف يوم  16مايو/أاير  ،2161أطلق سراح زينب اخلواجة أخريا من السجن .ومت تبليغها أبن عليها
مغادرة البالد فورا مع عائلتها أو التعرض للسجن ٍ
ألجل غري مسمى .ووصلت إىل الدمنارك ،حيث متتلك جنسية مزدوجة ،يف 11
يونيو/حزيران .2161
يف يوم  61يونيو/حزيران  ،2161اعتقلت الشرطة نبيل رجب بقيادة وحدة جرائم اإلنرتنت .حاصر العشرات من رجال الشرطة
منزله ،وصادروا ممتلكاته الشخصية وقاموا ابعتقاله .ويتعلق القبض عليه بتهم نشر أخبار كاذبة وشائعات حول الوضع الداخلي يف
حماولة لتشويه مسعة البحرين وهي هتمة تتعلق ابلبيان الذي ألقاه نبيل رجب خالل مقابالت تلفزيونية يف أوائل عام  2161و.2161
وأثناء اعتقاله ،مت إحياء اهتامات سابقة تتهمه "ابإلساءة إىل بلد أجنيب" (اململكة العربية السعودية) بسبب تغريدات تنتقد مشاركة
البحرين ابلعمليات العسكرية اليت تقودها اململكة العربية السعودية يف اليمن ،واليت وفقا لألمم املتحدة ،مسئولة حىت اآلن عن مقتل
اآلالف من املدنيني .وابإلضافة إىل ذلك ،يواجه اهتامات "ابإلساءة للمؤسسات الوطنية" بسبب تعليقات حول مزاعم تعذيب
السجناء يف سجن جو ابلبحرين يف مارس/آذار  .2161انه يواجه عقوبة قد تصل إىل  61عاما يف السجن يف هذه القضااي.
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يف مطلع اغسطس/آب ،أجلت السلطات يف البحرين مواعيدا عاجلة يف املستشفى لرجب ،والذي وصفه مركز اخلليج حلقوق اإلنسان
""ان هذا ليس اقل من حماولة لكسر نبيل نفسيا وجسداي" .يف يوم  11أكتوبر/تشرين األول  ،2161خضع رجب لعملية جراحية
إلزالة املرارة وعاد مرة أخرى إىل السجن يف ظروف غري صحية بعد ذلك بوقت قصري ،فضال عن وجود جلسة استماع له يف يوم 11
أكتوبر/تشرين األول.
أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان املزيد من النداءات من أجل رجب يف سبتمرب/أيلول وأكتوبر/تشرين األول وديسمرب/كانون األول.
بشكل ٍ
ٍ
كاف .يف سبتمرب/أيلول اختري
وهو حمتجز يف ظروف سيئة ويعاين من عدد من احلاالت الطبية اخلطرية ،واليت ال يتم عالجها
نبيل رجب ليكون سجني شهر سبتمرب/أيلول يف محلة "حريتهم حقهم" .مت أتجيل جلسة االستماع املتعلقة بتغريداته حول اليمن
وتقارير سجن جو يف  16أكتوبر/تشرين األول حىت  61ديسمرب/كانون األول.
دعت بعثة مراقبة احملاكمة املشرتكة ،واليت أتلفت من الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان ،فرونت الين ديفندرز ،مركز اخلليج
حلقوق االنسان ،ومن الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان ،واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب ،يف إطار مرصد محاية املدافعني عن حقوق
اإلنسان ،إىل اإلفراج الفوري وغري املشروط عن رجب .مت أتجيل القضية من يوم  ٠١ديسمرب/كانون األول حىت  12ديسمرب/كانون
األول  2161عندما قررت احملكمة اإلفراج عنه بكفالة عن هت ٍم تتعلق بتغريدات تويرت .ومع ذلك ،مت القبض عليه جمددا خبصوص
مقابالت تلفزيونية تعود إىل عام  2161و .2161بعد بعثة مراقبة اثنية مشرتكة حلضور حماكمة رجب يوم  28ديسمرب/كانون األول
 ،2161دعا مركز اخلليج حلقوق اإلنسان ،فرونت الين ديفيندرز ،الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان ،الفدرالية الدولية حلقوق
اإلنسان ،واملنظم ة الدولية ضد التعذيب حكومة البحرين إىل اإلفراج الفوري وإسقاط كل التهم عنه .ال يزال يف السجن عن عدة هتم
إىل اترخينا هذا على الرغم من العديد من جلسات االستماع وطلبات اإلفراج عنه بكفالة.
جاء القبض على رجب يف يونيو/حزيران حيث افتتحت الدورة  12جمللس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف جنيف .وقبلها بيوم
واحد ،منع املدافعون عن حقوق اإلنسان وضحااي اإلنتهاكات البحرينيني من السفر إىل جنيف .لقد فرضت السلطات البحرينية حظرا
على سفر كل من حسني راضي من مركز البحرين حلقوق اإلنسان ،ابتسام الصایغ ،ابراهيم الدمستاين ووالدي علي مشيمع ،ضحية

قتل خارج نطاق القضاء يف  .2166ومت إيقاف والد ضحية أخرى قتلت خاج نطاق القضاء ،سيد هاشم ،على جسر امللك فهد ومت
إبالغه ابحلظر .أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان مع  21منظمة أخرى من منظمات حقوق اإلنسان نداء مشرتكا للمطالبة ابإلفراج
الفوري عن رجب ،وإزالة حظر السفر ووقف العمليات اإلنتقامية ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان يف البحرين.
يف يوم  68يونيو/حزيران  ،2161مت منع املدافع عن حقوق اإلنسان والكاتب عبد النيب العكري من السفر إىل الشارقة يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة من مطار البحرين الدويل .ان العكري هو الرئيس السابق للجمعية البحرينية للشفافية وعضو مرصد البحرين
حلقوق اإلنسان وله اتريخ طويل من العمل من أجل حقوق اإلنسان يف البحرين .وينضم إىل قائمة طويلة من أعضاء اجملتمع املدين
املمنوعني من السفر يف عام  ،2161مبا يف ذلك عشرات من األشخاص الذين منعوا من السفر حلضور اجللسة  12جمللس حقوق
اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف جنيف .منع أيضا الناشط وسجني الراي السابق الدكتور طه الدرازي من السفر مع زوجته إىل اململكة

املتحدة .مل يسمح لنائب رئيس مجعية املعلمني البحرينية جليلة السلمان مبغادرة البالد عندما حاولت السفر إىل أوسلو.

18

منعت الصحفية البحرينية نزیهة سعيد من السفر يف مطار البحرين الدويل بتاريخ  21يونيو/حزيران  .2161وهي مراسلة فرانس 22
و إذاعة مونت كارلو الدولية يف البحرين .اعتقلت يف  2166ومت استجواهبا ملدة  61ساعة من قبل رجال الشرطة .واهتمت ابلكذب
يف تقاريرها و"اإلضرار بصورة البحرين ".تعرضت كذلك لالعتداء اللفظي واجلسدي ،مبا يف ذلك الضرب خبرطوم والصعق ابلصدمات
الكهرابئية ،اليت تعترب تعذيبا .وعلى الرغم من تعرفها على مخسة من رجال الشرطة الذين قاموا ابالعتداء عليها ،فأن واحدا منهم فقط
وهي شرطية تدعى سارة املوسى متت حماكمتها وحصلت على الرباءة الحقا .استدعيت سعيد إىل النيابة العامة يوم  62يوليو/متوز
 2161حيث اهتمتها هيئة شؤون اإلعالم البحرينية "مبمارسة الصحافة بدون ترخيص" .ادعت هيئة شؤون اإلعالم البحرينية أهنا
انتهكت املادة  88من قانون  22لسنة  2112الذي ينظم عمل الصحافة الطباعة ،والنشر ،وذلك بسبب انتهاء رخصتها .وهذه
هي املرة األوىل اليت مل تتلقى فيها سعيد ترخيصا.
قاد مركز اخلليج حلقوق اإلنسان يف  16يوليو/متوز  2161نداء مشرتكا مع عشر منظمات أخرى ،بشأن املضايقات املستمرة
للمدافعات عن حقوق اإلنسان وقضية الكاتبة واملدونة والصحفية ورئيسة جلنة العريضة النسائية غادة مجشري .يف  22يونيو/حزيران
 ، 2161حكم خالل جلسة االستئناف على مجشري ابلسجن من قبل احملكمة اجلنائية العليا الثانية ألربع قضااي تشهري واملتعلقة
بتغريدة هلا على حساهبا اخلاص على موقع تويرت حول الفساد يف مستشفى امللك محد .هناك  62هتمة ضدها تتعلق هبذه القضية وقد
سبق وأن حكم عليها ابلسجن ملدة سبعة أشهر يف ثالث هتم أخرى ذات صلة ،ابإلضافة إىل سنة واحدة يف السجن (مع وقف
التنفيذ) بتهمة ملفقة بزعم "االعتداء على ضابط شرطة" بينما هي كانت يف املعتقل.
قاد مركز اخلليج حلقوق اإلنسان نداء مشرتكا آخر وقّعت عليه  22منظمة غري حكومية من أجل مجشري يف  61نوفمرب/كانون الثاين
 ،2161وذلك أثناء احتجازها يف سجن مدينة عيسى للنساء .وقد حرمت من إطالق سراحها رغم معاانهتا من التهاب املفاصل وال
تلقى العالج املناسب يف السجن .اعتقلت يف  61أغسطس/آب  2161لدى وصوهلا من اململكة املتحدة يف مطار املنامة وتلقت
حكما مركبا ملدة عشرة أشهر بسبب ممارستها حقها يف حرية التعبري على موقع تويرت .أطلق سراحها يف  62ديسمرب/كانون األول بعد
أن أمضت أربعة أشهر يف السجن .لقد توصلت إىل اتفاق أبن تعمل يف وظيفة حكومية معينة ملاتبقى من عقوبتها البالغة العشرة
أشهر ،ولكن حىت اآلن مل يكن هناك أنباء عن كيفية تنفيذ هذا الشرط .ويف الوقت الذي رحب فيه مركز اخلليج حلقوق اإلنسان
ابإلفراج عن غادة مجشري ،فانه دعا إىل عدم تكملة مدة عقوبتها وإلغاء األحكام الصادرة ضدها.
أجريت املزيد من القيود على حرية التنقل يف يوليو/متوز حيث استمر حظر السفر ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان .يف 18

يوليو/متوز ُ،منع حمامي حقوق اإلنسان دمحم التاجر من السفر إىل اململكة العربية السعودية بدون أتكيد رمسي أو مربر للحظرُ .منع
ومنعت زینب اخلميس
أيضا رئيس اجلمعية البحرينية للشفافية شرف املوسوي من السفر إىل اململكة العربية السعودية يف نفس اليومُ ،
عضو مرصد البحرين حلقوق اإلنسان من السفر إىل الكويت.

استمرت احلملة على املدافعني عن حقوق اإلنسان وحرية التعبري يف أغسطس/آب .قدمت حكومة البحرين املزيد من القيود على
استخدام اإلنرتنت ،ومركزت القدرة على حجب املواقع اإللكرتونية لدى هيئة تنظيم االتصاالت البحرينية.
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استدعي ميثم السلمان املدافع عن حقوق اإلنسان واملسؤول عن احلرايت الدينية لدى مرصد البحرين حلقوق اإلنسان لالستجواب
من قبل السلطات األمنية يف  62أغسطس/آب  2161فيما يتعلق أبنشطته السلمية واملشروعة يف حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك
الدعوة إلطالق سراح رجب يف فيديو نشر مؤخرا .ووجهت إليه هتمة "التجمع غري القانوين" وأفرج عنه بكفالة .واهتم الدكتور طه
الدرازي بنفس التهمة .تتعلق تلك التهم ابلتجمع السلمي يف قرية الدراز ،واليت مت حماصرهتا من قبل الشرطة منذ يونيو/حزيران بعد أن
بدأت االحتجاجات تنطلق فيها على نطاق واسع ،وشكل اذلك إنتهاكا حلقهم يف حرية التجمع.
استمر حظر السفر خالل شهر أغسطس/آب .مت منع إیناس عون ،و حسني راضي ،من فريق الرصد والتوثيق مبركز البحرين حلقوق
اإلنسان ،من مغادرة البالد.
أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان يف  11أغسطس/آب نداء حيث مت حظر سفر الكثري من املدافعني عن حقوق اإلنسان ومنعهم
من املشاركة يف محالت املناصرة مع األمم املتحدة .يف مساء ليلة  21أغسطس/آب  ،2161مل يتم السماح لرئيس قسم العالقات

الدولية مبركز البحرين حلقوق اإلنسان نضال السلمان ،من مغادرة البالد يف طريقها حلضور اجللسة  11جمللس حقوق اإلنسان التابع
لألمم املتحدة جبنيف ،والذي عقد يف الفرتة من  11 -61سبتمرب/أيلول  .2161ومن املدافعني اآلخرين عن حقوق اإلنسان الذين

منعوا من مغادرة البالد ،أمحد الصفار عضو املنظمة األوروبية البحرينية حلقوق اإلنسان  ،ابتسام الصايغ عضو منظمة سالم

للدميقراطية وحقوق اإلنسان ،وعيسى الغایب مدير مركز اللؤلؤة حلقوق اإلنسان.

ألي صوت
أعرب مركز اخلليج حلقوق اإلنسان عن قلقه البالغ من البيان الصادر عن وزير الشؤون اخلارجية الذي قال فيه "لن نلتفت ِّ
يبتزان من اخلارج وخصوصا جملس حقوق اإلنسان" وفقا لتقارير إخبارية من البحرين .ان هذا مثري للقلق خاصة أن البحرين ستقدم
ّ
مراجعتها الدورية خالل املراجعة الدورية الشاملة لدى لألمم املتحدة يف عام .2162
سلط نداء مركز اخلليج حلقوق اإلنسان بتاريخ  61نوفمرب/تشرين الثاين الضوء على احلمالت املستمرة ضد حرية التعبري وحرية
التجمع .وعلى مدار أسبوع يف شهر نوفمرب/تشرين الثاين ،مت استجواب أربعة أعضاء من مركز البحرين حلقوق اإلنسان وهم ،حسني
راضي ،نضال السلمان ،إيناس عون ،وأمحد الصفار بسبب أنشطتهم احلقوقية .ومت كذلك استجواب دمحم التاجر وعبد النيب العكري
من قبل السلطات خالل شهر نوفمرب/تشرين الثاين حيث استمرت اهلجمات االنتقامية ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان بال هوادة.
إیران
ظلت حقوق املدافعات عن حقوق اإلنسان يف إيران مقيدة بشدة خالل  2161ومت استهداف أولئك الذين يقاتلون من أجل تعزيز
ومحاية حقوق اإلنسان من قبل السلطات .يف عام  ،2161ألقي القبض على املدافعات عن حقوق اإلنسان واحتجازهم ب ٍ
ظروف
سيئة ،وعلى األخص يف سجن إيفني سيء السمعة حيث الظروف القاسية ويتعرض السجناء فيه لسوء املعاملة على أساس يومي .يف
حني شهدت  2161إطالق سراح بعض املدافعني عن حقوق اإلنسان بعد ضغوط دولية ،تظل أوضاع حقوق اإلنسان يف البالد يف
وضع حرج.
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أطلق سراح الناشطة يف جمال حقوق الطفل آتنا دائمى يف  61فرباير/شباط  ،2161على الرغم من العقوبة السارية ملدة  61سنة.
وألقي احلرس الثوري اإليراين القبض عليها يف أكتوبر /تشرين األول  2162واقتيدت إىل سجن إيفني حيث احتجزت يف زنزانة
انفرادية ملدة ثالثة أشهر .يف مايو/آاير  ،2161وبعد حماكمة استمرت  61دقيقةُ ،حكم عليها ابلسجن ملدة  62سنة .عملت آتنا
دائمى بال كلل من أجل حقوق الطفل وإقامة دورات تدريبية ألطفال الشوارع ومعارض الرسم املنظمة لرفع مستوى الوعي حول قضية
أطفال الشوارع يف إيران .كما شاركت يف مظاهرات تضامنا مع األطفال يف كوابين وقطاع غزة .لقد دفعت  211مليون تومان
( 212،111دوالر أمريكي) إلطالق سراحها يف فرباير/شباط.
من املؤسف انه أعيد القبض على دائمى يف  21نوفمرب/تشرين الثاين  2161لتمضية بقية عقوبتها بعد االستئناف .يف 21
سبتمرب/أيلول  ،2161خفضت حمكمة االستئناف عقوبتها يف هتمة "إهانة املرشد األعلى" من ثالثة سنني إىل سنتني ،وهتمة "التجمع
والتواطؤ على األمن القومي" من سبع إىل مخس سنوات .وكان قد ألقي القبض عليها بوحشية يف  21نوفمرب/تشرين الثاين الستئناف
تنفيذ عقوبة السجن ،وتواجه اآلن اهتامات جديدة بسبب تقدميها شكوى حول استخدام القوة املفرطة اليت تتعرض هلا هي وأسرهتا
أثناء اعتقاهلا.
يف اليوم العاملي للصحافة 11 ،مايو/آاير  ،2161رحب مركز اخلليج حلقوق اإلنسان خبرب إطالق سراح رسامة الكاريكاتري اإليرانية

واملدافعة عن حقوق اإلنسان آتنا فرقداىن من سجن ايفني .ومتت تربئتها من هتم التواطؤ على األمن القومي ،وحكما ابلسجن لثالث
سنوات بتهمة إهانة املرشد األعلى (آية هللا علي خامنئي) مت تعليقه بعد جلسة استماع مبحكمة االستئناف يف أبريل/نيسان .2161

يف نوفمرب/تشرين الثاين  ،2161ألقي القبض على فرقداىن بتهم تزعم "إهانة أعضاء الربملان" الذين يدعون أهنا قامت بتصويرهم
كاحليواانت يف رسم كاريكاتريي ينتقد مشروع قانون يهدف إىل تقييد الوصول إىل حتديد النسل ،وحكم عليها ابلسجن  62عاما يف
 16يونيو/حزيران  .2161وعانت أثناء احتجازها من تدهور حالتها الصحية وسوء املعاملة يف السجن .ودخلت إضرااب عن الطعام
احتجاجا على معاملة السجناء .حصلت على جائزة الشجاعة يف حترير الرسوم الكاريكاتورية من شبكة حقوق رسامي الكاريكاتري
سنة  2161وأضافها مؤشر الرقابة ضمن قائمة املائة من أبطال حرية التعبري يف .2161
يف  68مايو/آاير  ،2161تلقت نرجس دمحمى ،احملامية وانشطة حقوق املرأة ،حكما مركبا ابلسجن ملدة  61عاما بسبب نشاطها
احلقوقي .تضمنت التهم "االنتماء جملموعة خطوة خطوة [احملظورة حاليا] لوقف عقوبة اإلعدام" ،و "التواطؤ والتجمع ضد األمن
القومي" .وكانت يف سجن إيفني منذ مايو/آاير  .2161تعاين من اعتالل صحتها اليت تزداد تدهورا بسبب املعاملة والظروف السيئة
يف السجن .أمضت وقتا ابلسجن يف عام  2162ولكن أطلق سراحها لظروف صحية ويعرب مركز اخلليج حلقوق اإلنسان عن قلقه
الشديد من أجل رفاهيتها .كانت انئب مدير مركز املدافعني عن حقوق اإلنسان ورئيس اللجنة التنفيذية للمجلس الوطين للسالم يف
إيران .حصلت على جائزة “بر انغر” يف عام  2166من قبل احلكومة السويدية لعملها يف جمال حقوق اإلنسان وميدالية "مدينة
ابريس" يف مايو/آاير  2161لكتاابهتا عن حقوق اإلنسان.
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يف  22يونيو/حزيران ،بدأت دمحمى إضرااب عن الطعام احتجاجا على عدم السماح هلا مبهاتفة أطفاهلا وزوجها ،املدافع عن حقوق

اإلنسان تقي رمحاىن ،الذي يعيش يف ابريس .أهنت إضراهبا عن الطعام يف  61يوليو/متوز عندما مسح هلا إبجراء اتصال هاتفي مع
أطفاهلا .يف  28سبتمرب/أيلول  ،2161مت أتييد احلكم الصادر ضدها من قبل حمكمة االستئناف .أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان
ثالث نداءات عن قضيتها.
يف  21مايو/آاير  ، 2161أصدر الفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز التعسفي التابع لألمم املتحدة إبداء رأي عن حالة املدافعة
هباره هدايت ،والذي رحب به مركز اخلليج حلقوق اإلنسان .وخلص إىل أن سجنها منذ عام  2111كان تعسفيا ويتعارض مع
القانون الدويل وطالب ابإلفراج الفوري عنها .تتألف األحكام من عامني بتهمة "إهانة املرشد األعلى" ،ستة أشهر بتهمة "إهانة
الرئيس" ،مخس سنوات بتهمة "العمل ضد األمن القومي ونشر األكاذيب" ،إضافة إىل سنتني إضافيتني (مع وقف التنفيذ) حول
"العمل ضد األمن القومي من خالل عقد مظاهرات احتجاجية للنساء ".وابإلضافة إىل قرار الفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز
التعسفي التابع لألمم املتحدة أن اعتقاهلا تعسفيا ،فانه مبوجب املادة  ٠٢١من قانون العقوابت اإلسالمي اإليراين اجلديد جيب أن
يطلق سراحها بعد أن قضت مدة احلكم األطول الصادر ضدها ،وهو مخس سنوات .وهي احد مؤسسي "محلة املليون توقيع من أجل
تغيري القوانني التمييزية ضد املرأة" ،وقامت بلفت األنظار إليها من خالل إجراء مقابالت مع وسائل إعالم حملية ودولية حول وضع
حقوق االنسان يف ايران .وعملت بشجاعة من أجل حقوق املرأة والطالب يف إيران واستمرت يف كتابة رسائل ملهمة لنشطاء حقوق
اإلنسان عندما كانوا يف السجون .أطلق سراحها أخريا بعد  21261يوم يف السجن يف سبتمرب/أيلول  .2161يف حني رحب مركز
اخلليج حلقوق اإلنسان ابإلفراج عنها ،دعا أيضا إىل محايتها وتوفري األمن هلا يف مجيع األوقات بعد إطالق سراحها.
يف  21سبتمرب/أيلول  ،2161أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان نداء على حالة الربوفيسورة هوما هودفار ،األستاذة األكادميية
الكندية-اإليرانية اليت ألقي القبض عليها يف  1يونيو/حزيران  .2161ويف مارس/آذار  ،2161متت مدامهة منزهلا ومصادرة جواز
سفرها يف اليوم الذي يسبقه حيث كان مقررا أن تسافر إىل لندن .وبعد املدامهة مت استدعائها مرارا لالستجواب قبل إلقاء القبض عليها
واقتيادها لسجن إيفني حيث أمضت  662يوما من االحتجاز.
ان هودفار هي أستاذة األنثروبولوجيا االجتماعية يف جامعة كونكورداي يف مونرتايل بكندا .وقد نشرت العديد من الدراسات حول النوع
االجتماعي والتنمية ،قانون األسرة اإلسالمي ،املشاركة السياسية للمرأة ،وأمهية مشاركة املرأة يف اجملتمع .وقد سامهت أيضا خبربهتا
للشبكات القائمة على األحباث مثل نساء يعشن حتت الشريعة اإلسالمية وشركات جاه .بعد تدهور حالتها الصحية وبعد ضغوط
دولية هائلة أطلق سراحها يف  21سبتمرب/أيلول  2161ومسح هلا مبغادرة إيران.
يف  2أكتوبر/تشرين األول  ،2161بدأ املعتقل عيسى سهرخيز إضرااب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله على الرغم من معاانته من
أمراض القلب .مبوجب املادتني  112و  122من القانون اجلنائي يؤهل السجني إىل احلصول على اإلفراج املشروط ألسباب اعتالل
الصحة .اعتقل سهرخيز ألول مرة يف  02نوفمرب/تشرين الثاين  2161مع ثالثة صحفيني آخرين واهتم أبنه جزء من مؤامرة أجنبية
لنشر الدعاية املعادية إليران .يف سبتمرب/أيلول  ،2161خفف الفرع  28من احملكمة الثورية عقوبة سهرخيز من ثالث سنوات إىل
مدة  26شهرا يف السجن بعد إدانته بتهمة "الدعاية ضد الدولة" و "إهانة املرشد األعلى".
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العراق
كان حالة حقوق اإلنسان يف العراق حرجة خالل عام  ،2161حيث استمر الصراع وارتكبت إنتهاكات حلقوق اإلنسان من قبل
مجيع األطراف .وقد تعرض املدافعون عن حقوق اإلنسان مبا يف ذلك الصحفيني وأولئك الذين ميارسون احلق يف حرية التعبري،
املضايقات والتهديدات والقتل يف  .2161أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان تقريرا عن حالة املدافعات عن حقوق اإلنسان يف
كردستان سلط الضوء على مدى تعرضهم للخطر على أساس قائم على النوع .ومن النداءات األربعة اليت أصدرها مركز اخلليج حلقوق
اإلنسان ،استندت ثالثة منها على حاالت الصحفيني الذين استهدفوا نتيجة لعملهم املشروع والسلمي.
يف يناير/كانون الثاين  ،2161قام مركز اخلليج حلقوق اإلنسان ببعثة إىل أربيل ،دهوك ،والسلمانية يف كردستان العراق .واستنادا إىل
البحوث اليت أجريت ،نشر تقرير بعنوان "كردستان العراق :املدافعات عن حقوق اإلنسان يتحدين استمرار العنف" ووضح كيف
تواجه املدافعات عن حقوق اإلنسان يف كردستان العراق نفس انواع املخاطر اليت يتعرض هلا اي مدافع عن حقوق اإلنسان يف اي
ٍ
مكان يف العامل ،اال أن كوهنن نساء جيعلهن عرضة لعنف وهتديدات ذات طابع جندري .كما كشفت البعثة عن تصاعد محلة القمع
على اجملتمع املدين يف املنطقة والبيئة الصعبة اليت تعمل فيها هذه املنظمات .مت إهداء التقرير إىل مسرية صاحل النعيمي ،املدافعة احلقوقية

اليت أعدمت علنا يف مدينة املوصل ابلعراق من قبل داعش يف سبتمرب/أيلول .2162
لقد صدر نداء عن حالة الصحفي ورئيس اجلمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيني إبراهيم السراجي .يف  21يوليو/متوز
 2161 ،2161أصدر جملس النواب العراقي بياان هدد فيه ابللجوء إىل القضاء ان مل يقدم السراجي اعتذارا رمسيا للمجلس عن
التصرحيات اليت أدىل هبا يف اليوم السابق واليت وصف فيها جملس النواب العراقي ابملؤسسة الرحبية وليس التشريعية بسبب قانون اجمللس
اجلديد املقرتح والذي يتضمن الكثري من اإلمتيازات للنواب .أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان نداء للتضامن معه ،ودعا جملس النواب
العراقي ابلكف عن استهداف الصحفي إبراهيم السراجي وغريه من الصحفيني خالفا للدستور العراقي الذي ضمن حرية التعبري.
يف أغسطس/آب  ،2161عُثر على الصحفي وه دات حسني علي ميتا مع عالمات تعذيب على جسده ختطافه مبدينة دهوك يف
كردستان .عقب وفاته ،قال منسق مركز ميرتو للدفاع عن الصحفيني ،شريك مركز اخلليج حلقوق اإلنسان" ،ان املشكلة املزمنة اليت
نواجهها يف كردستان هي اإلفالت من العقاب ".وأضاف " لقد قتل أربعة صحفيني آخرين سابقا يف إقليمنا ومل يقدم أحد إىل ساحة
العدالة فيما يتعلق هبذه اجلرائم".
يف هناية العام ،أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان نداء عندما اختطفت الصحفية املستقلة أفراح شوقي بتاريخ  21ديسمرب/كانون
األول  2161من منزهلا يف بغداد من قبل جمموعة من املسلحني .قاموا بفصلها عن أطفاهلا الثالثة وصادروا متعلقاهتا الشخصية.
وزعم أن اختطافها يرتبط مبقالة نشرهتا مؤخرا واليت دعت فيها الدولة إىل السيطرة على كل من االستخدام غري القانوين لألسلحة
ُ
وكذلك اجلماعات املسلحة غري القانونية .وقد أطلق سراحها دون أذى بعد أسبوع.
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الكویت
ال تزال مجاعة البدون ،اليت تضم أكثر من  611،111شخص يف الكويت ،حمرومة من املواطنة وحقوق اإلنسان األساسية ،وتواجه
املضايقات املستمرة من قبل السلطات الكويتية .استمر استهداف نشطاء حقوق اإلنسان البدون ،من ضمنهم عبد احلكيم الفضلي.
تظل حرية التعبري مقيدة على حنو خطري .انتهى العام مع قضية املدونة سارة الدريس اليت ماتزال جارية حيث تواجه عقوبة تصل إىل
السجن مخس سنوات بسبب تغر ٍ
يدات على موقع تويرت.
يف  26يناير/كانون الثاين  ،2161أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان نداء مشرتكا مع الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان،
املادة  ،61اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان ،ومراسلون بال حدود حول أتثري قانون رقم  11ملكافحة اجلرائم اإللكرتونية اجلديد.
ويتضمن القانون اجلديد  26مادة تسعى إىل تنظيم عدد من النشاطات على اإلنرتنت وتقييد حرية التعبري فيها .ان املواد  12و 11
و  12على وجه اخلصوص تضع أكثر مما هو مطلوب قيودا فضفاضة ختالف املادة  )1( 61من العهد الدويل لألمم املتحدة اخلاص
ابحلقوق املدنية والسياسية.
استمر استهداف مجاعة البدون يف الكويت خالل عام  .2161مت القبض على املدافعة عن حقوق اإلنسان ران السعدون ،املؤسس
املشارك ابللجنة الوطنية لرصد اإلنتهاكات واليت تراقب انتهاكات حرية التعبري .وأفرج عنها بعد يومني بكفالة .يف  26يونيو/حزيران
 ،2161أصدرت حمكمة اجلناايت يف الكويت ضدها حكما غيابياَ ابلسجن ملدة ثالث سنوات مع األشغال الشاقة .متت ادانتها
بسبب ترديدها خطاب كان قد ألقاه النائب السابق مسلم الرباك يف سنة  2162وانتقد فيه قانون االنتخاابت .ويقضي الرباك بسبب
خطابه هذا حكما ابلسجن ملدة سنتني.
تعرض الناشط عبد احلكيم الفضلي ،وهو أحد أفراد مجاعة البدون ،إىل القبض واالحتجاز على مدار السنة .وهو انشط ابرز يف جمال
حقوق البدون ،وشارك برصد إنتهاكات حقوق اإلنسان يف الكويت .وقد مت القبض عليه واحتجازه يف عدد من املناسبات .أصدر
مركز اخلليج حلقوق اإلنسان مخسة نداءات عن قضيته خالل  ،2161ويعتقد أنه كان يستهدف فقط نتيجة لنشاطاته املشروعة
والسلمية يف جمال حقوق اإلنسان .بتاريخ  21يناير/كانون الثاين  ،2161حكمت حمكمة اجلناايت يف الكويت على الفضلي بسنة
واحدة يف السجن مع األشغال الشاقة ،أعقبه حكما ابإلبعاد خارج البالد ملشاركته يف مظاهرة تدعو إىل حقوق البدون.
يف  68أبريل/نيسان  ،2161ألقي القبض على الفضلي من قبل قوات األمن .لقد مت القبض عليه مبنزل السياسي السجني مسلم
الرباك حيث كان يف جتمعٍ مت تنظيمه إلظهار التضامن معه .يف  61مايو/آاير  ،2161صادقت حمكمة التمييز يف الكويت على
عقوبته ابلرتحيل والسجن ملدة عام مع األشغال الشاقة .صدر نداء يف يونيو/حزيران حول الفضلي بعد تعرضه للضرب من قبل رجال
الشرطة أثناء نقله من احملكمة إىل السجن .يف جلسة االستماع هذه قررت احملكمة حتويل قضيته االوىل من جناية اىل جنحة مع وقف
تنفيذ حكم السجن ملدة سنة ،ومع ذلك ظل يف االحتجاز ملدة  1أشهر بسبب حكم صدر ضده يف فرباير/شباط بتهمة إساءة
استخدام اهلاتف احملمول .وأفرج عنه يف  12اغسطس/آب  2161بعد إهناء خدمته .يف  21سبتمرب/أيلول ،رفضت حمكمة
االستئناف الطعن الذي قدمه ضد التهم األخرى وأيدت احلكم الصادر حبقه بسنة واحدة يف السجن مع األشغال الشاقة يعقبه
الرتحيل عن بالده .قال الفضلي ملركز اخلليج حلقوق اإلنسان "سأظل أخدم الثمانية أشهر املتبقية من احلكم الصادر ملدة سنة ،ولكين
لن أوافق أبدا على قرار الرتحيل".
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يف يوليو/متوز  ،2161أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان تقريرا خاصا عن "التعذيب يف الكويت" والذي هدف إىل عرض بعض
القضااي واحلاالت اخلاصة ابملدافعني عن حقوق اإلنسان املرتبطة إبنتهاكات اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو املهينة .لقد مت نشرالتقرير ضمن االستعراض الثالث للكويت من قبل جلنة مناهضة
التعذيب واليت عقدت جلستها  18يف جنيف بني  21يوليو/حزيران و 62أغسطس/أب  .2161وأوجز التقرير كيف ان املدافعني
عن حقوق اإلنسان يف الكويت هم مستهدفون وعرضة للمضايقات القضائية والرتهيب وسوء املعاملة على يد السلطات .وشدد أيضا
على كيف ان النصوص القانونية اليت جترم التعذيب ،وتدعم اإلجراءات العادلة يف القضااي القانونية ،غالبا ما يتم جتاهلها يف إنتهاك
التفاقية األمم املتحدة.
أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان يف سبتمرب/أيلول بياان عقب وفاة املدافع البارز عن حقوق اإلنسان الكوييت انصر الراس يف كندا.
كان املدير التنفيذي ملنظمة سالم حلقوق اإلنسان وألقي القبض عليه ابلبحرين يف  2166عند زايرته لشقيقاته .وتعرض للتعذيب
أثناء االعتقال يف البحرين وحكم عليه ابلسجن ملدة مخس سنوات بته ٍم تتعلق ابملشاركة يف االحتجاجات السلمية .لقد مسح له يف
هناية املطاف على مغادرة البالد والعودة إىل كندا يف عام  .2162وتويف من مشاكل يف القلب يف س ٍن مبكر.
أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان ندائني مشرتكني يف قضية املدونة سارة الدريس .لقد مت اهتامها بدعوى التشهري أبمري دولة الكويت،
إنتهاك قانون اجلرائم اإللكرتونية وإساءة استخدام اهلاتف احملمول فيما يتعلق ابلتغريدات اليت نشرت على حساهبا على تويرت واليت
قامت ابإلبالغ عنها عنها وحدة اجلرائم اإللكرتونية .يف  11اكتوبر/تشرين األول  ،2161أطلق سراحها بكفالة وأتجلت قضيتها.
مت أتجيل النظر يف عدد من االهتامات ،وال تزال القضية جارية وتواجه عقوبة تصل إىل مخس سنوات يف السجن.
تعترب قضيتها مثاال آخر عن كيفية استخدام الدولة لقانون اجلرائم اإللكرتونية الستهداف املدافعني عن حقوق اإلنسان واحلق يف حرية
التعبري .راقب احملاكمة حتالف من مجاعات حقوقية تشمل مركز اخلليج حلقوق اإلنسان ،الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان،
اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان ،والفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب ضمن إطار مرصد محاية املدافعني
عن حقوق اإلنسان .وأشار تقرير مراقبة احملاكمة إىل إنتهاكات القانون الدويل واحلق يف حماكمة عادلة .وذكر أن "ملادة  21من قانون
العقوابت تضع ابلفعل حاكم الكويت أبعد من أي انتقاد علين بشكل فعّال .ولكن االستخدام املتزامن لقانون اجلرائم اإللكرتونية يف
هذه القضية يسبب آتكل املزيد من املساحة للتبادل احلر بني اآلراء واألفكار ".كما يتناول التقرير ابلتفصيل املزيد من املسائل القانونية
اليت تواجه الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف البالد واليت تشكل جزء من سياق املالحقات القضائية اليت تقوم هبا الدولة يف
.2161
عمان
يف عام  ،2161استهدفت السلطات العمانية ،وال سيما جهاز األمن الداخلي ،بشكل ممنهج أولئك الذين ميارسون احلق يف حرية
الرأي والتعبري .أغلقت وسائل اإلعالم ،وتعرض الصحفيون للمضايقات القضائية واالعتقال والتهديدات املستمرة ،ومت استهداف
نشطاء اإلنرتنت بسبب آرائهم على مواقع التواصل االجتماعي .واجه الصحفيون املعتقلون واملدافعون عن حقوق اإلنسان التعذيب
وسوء املعاملة على أيدي الفرقة اخلاصة للشرطة العمانية اليت متثل الذراع التنفيذي جلهاز األمن الداخلي .استمرت عمان لتكون واحدة
من أسوأ الدول يف العامل من حيث حرية الصحافة ومن أخطر األماكن للمدافعني عن حقوق اإلنسان.
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يف يناير/كانون الثاين  ،2161أجربت جريدة مواطن على وقف النشر بسبب املضايقات اليت يتعرض هلا املوظفني من خالل جهاز
األمن الداخلي .اهنا جملة إلكرتونية حملية مستقلة هتتم أبحداث اجملتمع العماين وقضاايه وقضااي حقوق اإلنسان ومحاية احلرايت العامة
يف عمان .لقد جرى استدعاء أحد حمرري اجمللة ،بسمة البادي ،وذلك من قبل جهاز األمن الداخلي حيث مت التحقيق معها على
مدى ثالثة أايم متتالية و أجربت على توقيع تعهد بعدم العمل مع اجلريدة .ويف عام  ،2161مت منع حمرر آخر من السفر دمحم

الفزاري ،ووضع حتت اإلقامة اجلربية .ومتكن من الفرار من البالد ويعيش اآلن يف املنفى .ومت حجز شقيقه حممود الفزاري والتحقيق
معه من قبل السلطات ملدة اسبوعني يف سنة .2161
يف  16يناير/كانون الثاين  ،2161أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان نداء حول قضية املدون معاویة الرواحي ،بعد أن مت أتجيل
جلسة حماكمته من قبل احملكمة االحتادية العليا يف دولة اإلمارات العربية املتحدة .وكان قد اعتقل يف فرباير/شباط  2161من قبل
جهازأمن الدولة اإلمارايت على احلدود ،ومل يسمح له ابلعودة إىل ُعمان .وخالل فرتة إعتقاله ُحرم من العالج الطيب .برأته أخريا احملكمة
االحتادية العليا يف  62مارس/آذار .2161
شام ابلسجن ملدة ثالث سنوات بسبب تغريداته على
يف  8فرباير/شباط  ،2161حكم على الناشط على اإلنرتنت حسن الب ّ

اإلنرتنت .وقد كتب حول الدفاع عن نشطاء حقوق اإلنسان وسجناء الرأي ،وشارك أيضا يف األنشطة اإلنسانية واالجتماعية يف
ُعمان .وقد تعرض للتعذيب خالل االعتقال من قبل القسم اخلاص للشرطة العمانية يف سجن صحار واليت متثل الذراع التنفيذي جلهاز
األمن الداخلي .وكان قد اعتقل يوم  1مايو/أاير وأيدت حمكمة االستئناف احلكم الصادر ضده يف  61يونيو/حزيران .2161
يف وقت الحق من الشهر ،حكم على الكاتب والناشط على اإلنرتنت سعيد الدارودي ابلسجن  1أشهر غيابيا ،بسبب منشورا على

حسابه على فسيبوك قال فيه "أان لست ُعماينّ........أان ظُفاري" .مت استدعاء الناشط على اإلنرتنت هالل العلوي الستجوابه من
قبل الفرقة اخلاصة يف صحار واحتجز مبعزل عن العامل اخلارجي .وقد أطلق سراحه بعد  61أايم .وهو مدون وانشط ابرز يف جمال
حقوق اإل نسان والذي قبض عليه واحتجز يف عدة مناسبات يف املاضي ،مبا يف ذلك قضاء عامني يف السجن قبل أن يطلق سراحه من
خالل عفو عام.
قضى املدافع البارز عن حقوق اإلنسان سعيد جداد ما تبقى من عقوبته ابلسجن ملدة سنة واحدة خالل عام  2161يف السجن
أرزات املركزي بصاللة .أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان نداءين عن قضيته ،يف شهري نيسان وأاير ،بشأن تدهور حالته الصحية
بسبب ظروف السجن وعدم توفري العالج الطيب الالزم .وأفرج عنه يف  21أغسطس/آب  .2161لقد مت القبض عليه يف
نوفمرب/تشرين الثاين  2161بعد اقتحام منزله يف أعقاب املصادقة على احلكم الصادر ضده ابلسجن ملدة سنة واحدة .متت ادانته
بتهمة مزعومة هي "إستخدام شبكة املعلومات (اإلنرتنت) يف نشر مامن شأنه املساس ابلنظام العام" حسب ماورد يف صك احلكم
الذي أصدرته احملكمة االبتدائية.
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يف  61أبريل/نيسان  ،2161مت استدعاء الكاتب والناقد السينمائي والناشط على اإلنرتنت عبد هللا حبيب من قبل جهاز األمن
الداخلي للمثول من أجل التحقيق أمام القسم اخلاص لدى القيادة العامة لشرطة عمان يف العاصمة مسقط .لقد مت اعتقاله على
الفور ،وحرمانه من الوصول إىل عائلته أو حماميه .ويرتبط اعتقاله بكتاابته على الفيسبوك اليت دافع فيها عن حقوق املواطنني يف عمان.
وأطلق سراحه يف  12مايو/أاير  2161ولكن مت استهدافه مرة أخرى يف نوفمرب/تشرين الثاين  2161حيث حكم عليه ابلسجن ملدة
 1سنوات مع غرامة مالية قدرها  2111رايل عماين (حوايل  1211دوالر أمريكي) .لقد مت حتديد الكفالة مببلغ قدره  6111رايل
عماين من أجل استئناف احلكم .ووجهت إليه هتمة إنتهاك املادة  61من قانون جرائم تقنية املعلومات وذلك بسبب"استخدام
اإلنرتنت يف ما من شأنه املساس ابلنظام العام للدولة".
يف  68أبريل/نيسان  ،2161مت استدعاء الكاتب واإلعالمي والناشط على االنرتنت سليمان املعمري من قبل جهاز األمن الداخلي
ومت القبض عليه على الفور .واحتجز مبعزل عن العامل اخلارجي يف مسقط ومل يسمح له ابالتصال أبسرته أو مقابلة حماميه .لقد حدث
هذا بعد وقت قصري من إعالنه تضامنه مع عبد هللا حبيب بعد اعتقاله.
أعتقل الكاتب والصحفي معتصم البهالين ومت التحقيق معه ملدة يومني من قبل جهاز األمن الداخلي يف يوليو/متوز  2161كنتيجة
ألنشطته على شبكات التواصل اإلجتماعي ابإلضافة إىل املقال الذي نشر يف "الفلق" حتت عنوان "عمان يف واثئق بنما".
شهد النصف الثاين من  2161محلة من جهاز األمن الداخلي تستهدف جريدة الزمن وموظفيها .لقد مت القبض على الصحفي البارز
ورئيس حترير جريدة الزمن إبراهيم املعمري يف  28يوليو/متوز  2161عقب نشره مقاال بعنوان "جهات عليا تغل يد العدالة" والذي
أشار اىل فساد بعض املسؤولني الكبار وتدخلهم يف األحكام القضائية .وقد حكم عليه سابقا ابلسجن مخسة أشهر يف سبتمرب/أيلول

 2166بتهمة إهانة وزير ووكيل وزير وزارة العدل زعما .يف  11أغسطس/آب استدعي جهاز األمن الداخلي زاهر العربي ،الصحفي
جبريدة الزمن ،لالستجواب ومت احتجازه لدى وصوله.
أدىل انئب رئيس احملكمة العليا علي بن سامل النعماين بتصرحيات رحب هبا مركز اخلليج حلقوق اإلنسان ،شكرفيها جريدة الزمن على
نشرها "احلقائق دون افرتاء على أحد" وذكر ان إبرهيم املعمري حتدث "إبمانة وإخالص ".على الرغم من ذلك ،استمرت احلملة ضد

الزمن تزداد سوء عندما ألقي القبض على انئب رئيس التحرير یوسف احلاج وأغلقت احلكومة العمانية اجلريدة يف  11أغسطس/آب
 .2161بتاريخ  61أغسطس/آب  2161بدأت حماكمة إبراهيم املعمري ،يوسف احلاج وزاهر العربي يف احملكمة االبتدائية مبسقط.
ُوجهت هتم ضد املعمري تشمل خمالفته لقانون املطبوعات والنشر وقانون جرائم تقنية املعلومات ،النيل من هيبة الدولة ،اإلضرار ابلنظام
العام ونشر واثئق تتعلق بقضية التزال طور البحث لدى القضاء .ووجهت االهتامات نفسها ضد احلاج ابإلضافة إىل خمالفته قرار وزارة
زميليه الذين مت احتجازهم قبله .واجه العربي هتمة واحدة تتعلق إبستخدامه حلسابه على تويرت
اإلعالم بعدم نشر كل مايتعلق إبعتقال ْ
لوصف مكان إحتجاز زميله إبراهيم املعمري .يف جلسة االستماع ،وضح الصحفيون الثالثة ظروف احتجازهم السيئة و وضعهم يف
زنزاانت ضيقة التتوفر فيها ابسط متطلبات احلياة الكرمية.
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واعتقل قبل يوم من جلسة االستماع الكاتب محود الشكيلي بسبب مانشره على صفحته على فيسبوك حيث دعم صحفيي الزمن

وسلط الضوء على الفساد يف ُعمان .يف  61أغسطس/آب  ،2161أُلقي القبض على الكاتب والشاعر دمحم احلارثي من قبل جهاز
األمن الداخلي الستجوابه ،دون السماح له ابالتصال ٍ
مبحام .هناك اعتقاد قوي أبن اعتقال دمحم احلارثي و احتجازه يستندان على
تغريداته اليت نشرها يف حسابه على تويرت حيث عرب فيها عن تضامنه مع الصحفيني املعتقلني من جريدة الزمن ومع محود الشكيلي.

يف  22أغسطس/آب  ، 2161وخالل جلسة االستماع الثانية يف قضية الصحفيني الثالث جبريدة الزمن ،قرر القاضي عدم السماح
بنشر تفاصيل احملاكمة يف وسائل اإلعالم ،مشريا إىل املادة  21من قانون املطبوعات والنشر .وقرر القاضي ايضا اطالق سراح
الصحفي زاهر العربي بكفالة .يف اليوم نفسه بدأ يوسف احلاج اإلضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله السيئة ،واليت
استمرت ثالثة أايم .أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان حتديثا عقب جلسة اإلستماع الثالثة يف  21أغسطس/آب  2161وأعرب
عن املزيد من القلق إزاء سوء معاملة الصحفيني على يد القسم اخلاص يف مسقط.
يف  21سبتمرب/أيلول ،أصدرت احملكمة االبتدائية أحكاما ابلسجن على الصحفيني الثالثة وقررت إغالق اجلريدة هنائيا .وحكم على
كل من إبراهيم املعمري ويوسف احلاج ابلسجن ملدة ثالث سنوات ،ابإلضافة إىل غرامة مالية قدرها  1111رايل ( 2811دوالر
أمريكي) ومنعهم من مزاولة مهنة الصحافة ملدة سنة .اما الصحفي زاهر العربي ،فقد مت احلكم عليه ابلسجن ملدة سنة وتغرميه 6111
رايل عماين ( 2111دوالر أمريكي).
أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان نداءات حول حالة الكاتب والقاص محود الشكيلي .وكان قد اعتقل من قبل جهاز األمن الداخلي
يف أغسطس/آب ووجهت إليه التهم مبوجب قانون اجلرائم اإللكرتونية بزعم "التحريض على التظاهر "،واليت ترتبط بقصيدة نشرها على
صفحته يف الفيسبوك وبعض املشاركات حول اعتقال صحفيي الزمن والفساد يف عمان .صدر نداء واحد عندما اهتم يف سبتمرب/أيلول
وواحد آخر بعد رفض اإلفراج عنه بكفالة .صدر حتديث يف  21اكتوبر /تشرين االول عندما حكم عليه ابلسجن ملدة ثالث سنوات.
وأطلق سراحه بكفالة قدرها  1111رايل عماين ( )$ 61،111إبنتظار االستئناف.
يف  18أكتوبر/تشرين األول ،أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان نداء عن حالة الناشط على اإلنرتنت صقر البلوشي عقب القبض
عليه من قبل جهاز األمن الداخلي .لقد مت احتجازه منذ ذلك احلني مبعزل عن العامل اخلارجي يف زنزانة انفرادية ابلعاصمة العمانية
مسقط .انه استخدم شبكات التواصل االجتماعي للتعبري عن وجهات نظره ودعمه جلريدة الزمن والرتويج للدفاع عن حقوق اإلنسان.
وحكم عليه يف عام  2162ملدة سنة واحدة يف السجن بتهميت التجمهر واإلخالل ابلنظام العام.
شهد أكتوبر/تشرين األول جلسة اإلستماع األوىل حملكمة االستئناف يف القضية املرفوعة ضد صحفيي الزمن .وقررت احملكمة يف بداية
اجللسة حظر نشر وتداول تفاصيل جلسة االستماع يف مجيع أشكال وسائل اإلعالم .مت ختفيض الكفالة لكل من إبراهيم املعمري
ويوسف احلاج ومت اإلفراج عن الصحفيني يف انتظار نتيجة االستئناف.
يف أكتوبر/تشرين األول ،كان مركز اخلليج حلقوق اإلنسان واحدا من عشر منظمات قامت ابلتوقيع على رسالة مشرتكة إىل سلطان
ُعمان بشأن االستهداف املستمر للصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والنشطاء على اإلنرتنت من قبل جهاز األمن الداخلي.
وركز على حاالت صحفيي الزمن والنشطاء على اإلنرتنت مبا يف ذلك صقر البلوشي ،ومحود الشكيلي ودمحم احلارثي.
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ويف نفس الشهر ،أعلنت جريدة البلد اإللكرتونية على موقعها إغالق الصحيفة بعد  2أعو ٍام كاملة و  1أشهر من العمل الصحفي،
ألن "الظروف الراهنة تشري :حان هلا أن تتوقف إبرادة اتمة ".ان البلد هي جريدة مستقلة تركز على األحداث السياسية ،االقتصادية،
االجتماعية ،والثقافية يف عمان ،مبا يف ذلك الدفاع عن قضااي معتقلي الرأي ومحاية احلرايت العامة للمواطنني .أظهرت البلد تضامنها
مع زمالئهم يف جريدة الزمن .وإغالقها هو دليل آخر على االستهداف املمنهج حلرية التعبري والرأي يف ُعمان من قبل جهاز األمن
الداخلي.
يف نوفمرب/تشرين الثاين  ،2161دعى إئتالف من مجاعات حقوقية من اليت راقبت حماكمة جريدة الزمن والذي يتألف من مركز اخلليج
حلقوق اإلنسان ،الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان ،فرونت الين ديفندرز ،مراسلون بال حدود ،وكال من الفدرالية الدولية
حلقوق اإلنسان ،واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب يف إطار مرصد محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان ،إىل إسقاط األحكام وإلغاء
التهم املوجهة ضدهم .لقد أشار حمامي االئتالف الذي حضر جلسة االستئناف ،أن فريق الدفاع يواجه عقبات إجرائية هامة يف
حمكمة االستئناف ،وخمالفة للمعايري الدولية إلجراءات احملاكمة العادلة ،وأعرب عن قلقه إزاء وضع املعمري واحلاج ابحلبس االنفرادي.
وقد نشر تقرير مراقبة احملاكمة من قبل االئتالف يف أواخر نوفمرب /تشرين الثاين والذي وضح كيف اتسمت املالحقة القضائية بوجود
ثغرات إجرائية وإساءة استخدام قوانني الصحافة العقابية وبصورة ال تفي ابملعايري الدولية.
يف  21ديسمرب/كانون األول ،أعلنت حمكمة االستئناف حكمها يف القضية .وقد برأت زاهر العربي بينما حكم على كل من يوسف
احلاج ابلسجن ملدة سنة واحدة وإبراهيم املعمري ملدة ستة أشهر على أن يشمل ذلك املدة اليت قضوها يف االعتقال إىل اآلن .وقررت
احملكمة أيضا ألغاء قرار إغالق جريدة "الزمن" والذي صدر عن وزارة اإلعالم .يف الوقت الذي يرحب فيه مركز اخلليج حلقوق
اإلنسان إبلغاء القرار ،فإنه يعرض املضايقات واحلكم على الصحفيني الثالثة كدليل واضح على االستهداف املمنهج واالستهداف غري
العادل للصحفيني ووسائل اإلعالم وحرية التعبري يف عمان.
قطر

عقب بعثة إىل قطر يف ديسمرب/كانون األول  ،2161نشر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان تقريرا بعنوان "قطر :عدم وجود مساحة
للمجتمع املدين يعيق عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان" .مت إطالقه يف  11مارس/آذار أثناء فعالية جانبية مبجلس حقوق اإلنسان
التابع لألمم املتحدة .وانقش مشاكل حقوق اإلنسان يف قطر وسلط الضوء على احلاجة إىل توسيع مساحة اجملتمع املدينُ .وقام
ابلتعريف حبقوق العمال املهاجرين ،حقوق املرأة ،وحرية التعبري والوصول إىل العدالة ابعتبارها أولوايت حقوق اإلنسان .وخيلص التقرير
ابالعتماد على النتائج الرئيسية وتقدمي جمموعة من التوصيات حلكومة قطر ،مبا يف ذلك التصديق على الصكوك القانونية الدولية،
تعديل قانون اجلرمية اإللكرتونية والقوانني ذات العالقة ليصبح تشكيل املنظمات غري احلكومية أسهل.
يف  11مارس/آذار ،عقد مركز اخلليج حلقوق اإلنسان ابلتعاون مع التحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني ،هيومان رايتس ووتش،
والفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان فعالية جانبية كان حضورها جيدا ،بعنوان "تقييد اجملتمع املدين يف اململكة العربية السعودية و قطر"،
وذلك على هامش الدورة  16جمللس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة .حتدث جيمس مهيكان ،وهو ٍ
حمام من اململكة املتحدة
أجرى بعثة حقوق اإلنسان يف قطر واليت قام إبرساهلا املركز ،عن النتائج اليت توصل إليها تقرير مركز اخلليج حلقوق اإلنسان .ووصفت
مرمي اخلواجة ،املدير املشارك السابق ملركز اخلليج حلقوق اإلنسان ،اإلستهداف القانوين املستمر للمدافعني عن حقوق اإلنسان ،كما
هو مفصل يف تقرير مركز اخلليج حلقوق اإلنسان" ،تكميم األصوات :اإلستهداف القانوين للمدافعني عن حقوق اإلنسان يف اململكة
العربية السعودية".
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يف  62مارس/آذار  ،2161أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان نداء عقب اإلفراج عن الشاعر القطري دمحم راشد العجمي بعد مخس
سنوات يف السجن .وكان قد اعتقل يف  21نوفمرب /تشرين الثاين  ،2166حيث مت صدور حكم ضده ابلسجن مدى احلياة مت
ختفيضها الحقا إىل  61عاما بتهمة إهانة أمري قطر وزعم "التحريض على قلب نظام احلكم" .وجاء اعتقاله بعد نشر كتابه "قصيدة
اليامسني" اليت انتقدت احلكومات جبميع أحناء منطقة اخلليج يف أعقاب انتفاضات الربيع العريب .وقد أطلق سراحه مبوجب عفو من قبل
أمري قطر.
اململكة العربية السعودیة
مل يتحسن وضع حقوق اإلنسان يف  2161على الرغم من جلوس اململكة العربية السعودية مبجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم
املتحدة وتغري القيادة يف العام السابق .ال تزال حقوق املرأة مقيدة بشدة ،ويتم استهداف أولئك الذين يتحدثون دفاعا عن أنفسهم.
يتعرض املدافعون عن حقوق اإلنسان للتهديدات واالعتقال التعسفي واالحتجاز وحرية تكوين اجلمعيات حمدودة للغاية .استمرت
احلملة على أعضاء مجعية احلقوق املدنية والسياسية يف السعودية حيث صدرت أحكام ابلسجن لفرتات طويلة ويتعرض املعتقلون
لظروف سيئة .استمر حجب املواقع اإللكرتونية يف السعودية ،مبا يف ذلك موقع مركز اخلليج حلقوق اإلنسان طوال عام .2161
أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان تقريرين بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك واحدا عن القضااي اليت تواجه نشطاء
حقوق اإلنسان واآلخر عن التعذيب يف ضوء استعراض اململكة العربية السعودية من قبل جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب.
يف  62يناير/كانون الثاين  ،2161مت القبض على املدافعة عن حقوق اإلنسان مسر بدوي بعد أن مت استدعائها من قبل هيئة
التحقيق اجلنائي يف جدة للتحقيق معها .نقلت إىل سجن ذهبان قبل أن يتم اإلفراج عنها يف اليوم التايل .اهنا مدافعة ابرزة عن حقوق
اإلنسان واليت تدافع فيها عن حقوق املرأة مبا يف ذلك احلق يف التصويت .ويرتبط اعتقاهلا ببعض التغريدات على حساب تويرت العائد
إىل زوجها السابق حمامي حقوق اإلنسان املعتقل وليد أبو اخلري ،والذي مت الزعم أهنا تديره.

يف  21يناير/كانون الثاين  ،2161نشر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان حتديثا ذات صلة أبعضاء مجعية احلقوق املدنية والسياسية يف
السعودية ،الذين استهدفوا بشكل ممنهج من قبل السلطات يف حماولة لتفكيك املنظمة .أتسست مجعية احلقوق املدنية والسياسية يف
السعودية (حسم) يف  2111من أجل تعزيز احلقوق املدنية والسياسية واستجابة الرتفاع نسبة اإلعتقاالت يف أعقاب حرب اخلليج
الثانية .ترتاوح أنشطتها بني الرسائل املفتوحة والعرائض ،فعاليات التوعية اجملتمعية ،املشاركة يف فعاليات حقوق اإلنسان الدولية،
واالتصاالت املباشرة مع اجلهات ذات العالقة يف اململكة العربية السعودية .عملت اجلمعية على توثيق إنتهاكات حقوق اإلنسان،
استخدام اآلليات الدولية مبا يف ذلك منظومة األمم املتحدة حلماية حقوق الناس و زايدة الوعي ابحلقوق املدنية والسياسية.
بعد بضعة سنوات من أتسيسها ،مت استهداف أعضاء اجلمعية من قبل السلطات بتهمة حتريض العامة على االنشقاق عن احلكومة،
وقد مت استخدام الفقرة األوىل من املادة السادسة يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية لتربير التهم املوجهة إىل أعضاء اجلمعية .ابإلضافة
اىل ذلك ،فإن سلطة القاضي الشرعي "الديين" على اختاذ العقوبة اليت يراها مناسبة مت استغالهلا لتربير السجن ٍ
ملدد طويلة ،اجللد،
واملنع من السفر يف احلكم على أعضاء اجلمعية بسبب أنشطتهم السلمية .وقد اقيمت معظم احملاكمات ألعضاء اجلمعية يف احملكمة
اجلنائية املتخصصة واليت مت ختصيصها للنظر يف القضااي املتعلقة جبرائم اإلرهاب.
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يف أبريل/نيسان  ،2161نشر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان موجزا حيمل عنوان "األصوات املكٌممة" حول اإلستهداف القانوين ملدافعي
ُ
حقوق اإلنسان" يف الوقت الذي خضعت في ه اململكة لتقرير منتصف املدة ،ما بني االستعراض الدوري الشامل ،و مراجعتها من قبل
جلنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم املتحدة يف أبريل/نيسان .ويوضح التقرير كيفية استخدام السلطات التشريعات ،وعلى وجه
اخلصوص ،قانون مكافحة اإلرهاب وقانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية من أجل استهداف ممنهج للمدافعني عن حقوق اإلنسان .ان
الطرق املستخدمة من قبل السلطات ملالحقة الناشطني تتضمن فرض حظر على السفر ،االعتقال التعسفي ،التشهري واإلجراءات
القضائية وبضمنها أحكام اإلعدام ،الغرامات ،واجللد ،وهي ممارسة غري قانونية مبوجب القانون الدويل .يف فعالية جانبية مشرتكة ضمن
الدورة  16جمللس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف مارس/آذار ،وصفت مرمي اخلواجة ،املدير املشارك مبركز اخلليج حلقوق
اإلنسان ،االستهداف القانوين املستمر للمدافعني عن حقوق اإلنسان كما هو مفصل يف تقرير مركز اخلليج حلقوق اإلنسان.
نشر أيضا مركز اخلليج حلقوق اإلنسان "تقرير حول التعذيب يف اململكة العربية السعودية" كتقري ٍر بديل إىل الدورة  12للجنة مناهضة
ٍ
إنتهاك التفاقية مناهضة التعذيب وغريه
التعذيب التابعة لألمم املتحدة ،ويعرض القضااي اليت تواجه املدافعني عن حقوق اإلنسان يف
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .وعلى الرغم من أن اململكة العربية السعودية قد عدلت تشريعاهتا منذ
استعراضها األويل يف عام  ،2112ا فإهنا ال تزال قاصرة عن هذه االلتزامات وال يزال التعذيب مسألة خطرية ،ويستمر حصوله بشكل
متواصل مع اإلفالت من العقاب.
يف أبريل/نيسان ،حكم على املدافع عن حقوق اإلنسان عيسى احلامد ملدة تسع سنوات يف السجن بعد جلسة استماع أمام احملكمة
اجلزائية املتخصصة يف الرايض .هو أحد األعضاء املؤسسني والرئيس السابق جلمعية احلقوق املدنية والسياسية (حسم) .كذلك فأن

أخويْه ،الدكتور عبد هللا احلامد و الدكتور عبد الرمحن حامد هم يف السجن حاليا بسبب أنشطتهم يف جمال حقوق اإلنسان.

استمر استهداف أعضاء مجعية احلقوق املدنية والسياسية يف مايو/آاير .بتاريخ  21مايو/أاير  ،2161مت احلكم على املدافع عن

حقوق اإلنسان عبد العزیز الشبيلي ابلسجن ملدة مثانية سنوات تعقبها مثانية سنني أخرى من منع السفر تبدأ بعد انتهاء مدة
حمكوميته ،وذلك من قبل احملكمة اجلزائية املتخصصة .يتعلق اهتامه زعما بقيامه بنشر بيان يدعو إىل التظاهرات ،اهتام القضاة بعدم
األمانة و إنتهاك حقوق اإلنسان ،مشاركته يف مجعية غري مرخصة وهي مجعية احلقوق املدنية والسياسية يف السعودية (حسم) ،وعدم
االمتثال لقرار قضائي قد صدر حبلها.
يف يونيو/حزيران ،أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان ندائني ،عن قضية مدافع حقوق اإلنسان البارز واحملامي وليد أبو اخلري .لقد بدأ
إضرااب عن الطعام استمر  1أايم احتجاجا على سوء املعاملة اليت يتلقاها يف سجن ذهبان مبا يف ذلك عدم وجود رعاية طبية كافية.
أدان مركز اخلليج حلقوق اإلنسان استهداف وليد أبو اخلري ،ودعا السلطات إىل احرتام التزاماهتا املنصوص عليها يف قواعد األمم
املتحدة النموذجية ملعاملة السجناء لعام  .6111وهو يقضي حاليا حكما ابلسجن ملدة  61عاما صدرت ضده نتيجة لعمله السلمي
يف جمال حقوق اإلنسان .وهو مؤسس ومدير مرصد حقوق اإلنسان يف السعودية ،وهي منظمة جمتمع مدين مستقلة غري رحبية.
ووجهت عدة هتم ملفقة ضده مبا يف ذلك "استعداء املنظمات الدولية ضد اململكة "،واليت تتعلق بعمله مع اآلليات الدولية حلقوق
اإلنسان مبا يف ذلك منظومة األمم املتحدة و"إنشاء وإدارة مجعية غري مرخصة" يف إشارة إىل مرصد حقوق اإلنسان.
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بعد إصدار نداء عاجل من قبل مركز اخلليج حلقوق اإلنسان حول إضراب ابو اخلري عن الطعام ،حصلنا على رسالة من أخته ،قائلة:
"يف يوم األحد 66يونيو/حزيران ،اتصل يب شقيقي ،..ليخربان عن توقفه عن اإلضراب عن الطعام ،بعد ان استجاب إدارية السجن
من خالل اللقاء معه والسماح له بتلقي كتبه ،ويف نفس الوقت الذي مسحوا له بزايرة يومية إىل مكتبة السجن ،مسحوا له ابلفحوص
الطبية اليت يتعني عليه القيام هبا .طلب مين وليد أن أشكر كل واحد منكم لالستجابة الفورية والدعم ،الذي فرض على السجن بتخاذ
رد فعل سريع .ويود وليد أن يشكر على وجه اخلصوص ،منظمة العفو الدولية ،اندي القلم الدويل ،ومركز اخلليج حلقوق اإلنسان…
وكل الذين دعموه".
يف يوليو/متوز ،دعا مركز اخلليج حلقوق اإلنسان والشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل تعليق
عضوية اململكة العربية السعودية يف جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،وضمان عدم انتخاهبا لفرتة اثنية بناء على سجلها
السيئ يف جمال حقوق اإلنسان .وذكروا اجلمعية العامة بسجل حقوق اإلنسان املرتدية واإلنتهاكات املستمرة حلقوق اإلنسان اليت جتري
على أساس يومي مع اإلفالت من العقاب .وسلطت الضوء على قضااي املدافعني عن حقوق اإلنسان مبا يف ذلك األعمال االنتقامية
اليت يواجهوهنا بسبب التعاون مع آليات األمم املتحدة .منذ ان انتخبت اململكة العربية السعودية يف جملس حقوق اإلنسان بسنة
 ،2161فقد قامت ابرتكاب إنتهاكات ممنهجة حلقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك تنفيذ أكثر من  111إعداما.
تقود اململكة العربية السعودية التحالف العسكري الذي حيارب يف اليمن ،والذي قام هبجمات عديدة خمالفة للقانون الدويل اإلنساين،
مبا يف ذلك القيام بضرابت جوية ،يقدر أهنا تسببت يف مقتل وإصابة اآلالف يف صفوف املدنيني .وقد استغلت السعودية عضويتها يف
جملس حقوق اإلنسان ملنع فتح حتقيق دويل مستقل يف هذه اجلرائم الوحشية يف اليمن.
يف نوفمرب/تشرين الثاين ،أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان نداء عقب اجللسة األوىل يف احملكمة اجلزائية املتخصصة حملاكمة املدافعني

عن حقوق اإلنسان ،دمحم عبد هللا العتييب وعبد هللا العطاوي .تشمل التهم املوجهة إليهم أتسيس مجعية واإلعالن عنها قبل احلصول

على الرتخيص الرمسي ،ومشاركتهما يف اإلعداد والتوقيع على بياانت ونشرها على اإلنرتنت مبا يسيء لسمعة اململكة ومؤسساهتا
العدلية واألمنية .يف مارس/آذار  ، 2162بدأت هيئة التحقيق واالدعاء العام التحقيق معهم ،بعد أن أعلنوا أتسيس مجعية اإلحتاد
حلقوق اإلنسان ،جنبا إىل جنب مع دمحم عائض العتييب وعبد هللا فيصل بدراين.

ويف قضية أخرى ،بتاريخ  11نوفمرب/تشرين الثاين ،مت نقل مدافع حقوق اإلنسان خالد العمري من سجن احلائر يف الرايض إىل مركز
دمحم بن انيف للمناصحة استعدادا إلطالق سراحه .يف  11أكتوبر/تشرين األول  ،2161كان قد بدأ العمري إضرااب عن الطعام
احتجاجا على عدم اطالق سراحه ابلرغم من اهنائه ملدة حمكوميته وهي السجن لثمان سنوات.
لقد صدر نداء آخر يف ديسمرب/كانون األول عن قضية عيسى احلامد عندما حكم عليه ابلسجن ملدة سنتني إضافيتني وغرامة قدرها
 611،111رايل سعودي ( 21،111دوالر أمريكي) .يف  68ديسمرب/كانون األول  ،2161اعتقلت قوات األمن يف جازان
الناشط االجتماعي عيسى النخيفي .ويعتقد أن اعتقاله يرتبط جبهوده ملكافحة الفساد يف منطقة جازان واألنشطة اليت قام هبا مؤخرا
على اإلنرتنت .وقد قام حبملة ضد هتجري العائالت من احلدود السعودية اليمنية بسبب إجراءات أمنية دون تعويض مناسب .لقد أفرج
عنه يف أبريل/نيسان  2161بعد أن قضى ثالث سنوات ومثانية أشهر يف السجن .وأثناء احتجازه ورد أنه تعرض للتعذيب ووضع يف
احلبس االنفرادي.
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سوراي
يستمر تدهور وضع حقوق اإلنسان يف سوراي مع استمرار الصراع .يواجه املدافعون عن حقوق اإلنسان االستهداف من مجيع أطراف
النزاع .يظل املدافعون البارزون عن حقوق اإلنسان الذين اختفوا ابلقوة يف عداد املفقودين على الرغم من النداءات الدولية إلطالق
سراحهم .حرية التعبري مقيدة بشدة ،والصحفيون والنشطاء على اإلنرتنت مستهدفون نتيجة لعملهم.
ال يزال مكان املدافعة عن حقوق اإلنسان واحملامية رزان زيتونة ،واألعضاء اآلخرين مبركز توثيق اإلنتهاكات يف سوراي ،مسرية اخلليل،
وائل محادة ،وانظم محادي ،املعروفني بنشطاء دوما األربعة ،غري معلوم .ان مركز توثيق اإلنتهاكات يف سوراي هو منظمة مستقلة غري
حكومة وغري هادفة للربح ،تقوم مبراقبة وتوثيق إنتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي منذ أبريل/نيسان .2166
يف فرباير/شباط  ،2161أعلنت محلة "#حريتهم_حقهم" للدفاع عن سجناء الرأي العرب عن اختيار رزان زيتونة لتكون سجني
احلملة لشهر فرباير/شباط .مت إطالق احلملة من قبل مؤسسة "مهارات" و"الشبكة العربية ملعلومات حقوق االنسان" وعشرة منظمات
اخرى من بينها مركز اخلليج حلقوق اإلنسان .يف  11ديسمرب/كانون األول  ،2161اقتحمت جمموعة من املسلحني املكتب التابع
ملركز توثيق اإلنتهاكات يف مدينة دوما وقاموا ابختطاف زيتونة ،وزوجها وائل محادة ،وزمالئهم مسرية اخلليل وانظم محادي.
صدر نداء آخر يف  21ابريل/نيسان ،يف عيد ميالد رزان زيتونة ،للمطالبة ابإلفراج الفوري عن نشطاء دوما األربعة ،ومت األعراب عن
القلق على صحتهم ورفاهيتهم.
يف  11ديسمرب/كانون األول  ،2161ويف الذكرى السنوية الثالثة الختطاف نشطاء دوما األربعة ،كان مركز اخلليج حلقوق اإلنسان
واحدا من  11منظمة الذين وقعوا على نداء عاجل إلطالق سراحهم الفوري .وعلى الرغم من هذا الضغط الدويل ،ال تزال أماكن
تواجدهم وتفاصيل صحتهم وسالمتهم غري معروفة يف هناية عام  2161ويعرب مركز اخلليج حلقوق اإلنسان عن قلقه الشديد
لرفاهيتهم.
وقبل االختطاف ،ذكرت زيتونة ابستمرار إنتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي .وكانت قد نشرت عشرات املقاالت والتقارير يف خمتلف
املواقع والصحف عن احلقوق وحرية الرأي والتعبري يف سوراي منذ  .2112منحت زيتونة جائزة آان بوليتكوفسكااي للمدافعني عن
حقوق اإلنسان ،وحصلت كذلك على جائزة ساخاروف  2166حلرية الفكر من الربملان األورويب ، ،جنبا إىل جنب مع رسام
الكاريكاتري السوري البارز على فرزات .وقد تلقت هتديدات من مجاعات مسلحة حملية يف دوما قبل اختفائها.
نشر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان يف مارس/آذار  2161تقرير "املدافعون السوريون عن حقوق اإلنسان يفقدون األمل ابجملتمع الدويل
مع استمرار إنتهاكات حقوق اإلنسان دون انقطاع" .يستند التقرير إىل بعثة للحدود السورية يف عام  2161مت خالهلا مقابلة عشرات
من املدافعني عن حقوق اإلنسان ،وأحباث املتابعة مبا يف ذلك الشهادات الشخصية .يهدف هذا التقرير إىل تسليط الضوء على عدم
وجود استجابة لتعزيز ومحاية املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يعملون يف ظروف هتدد احلياة .ويركز على ثالث جمموعات من
املدافعني عن حقوق اإلنسان وهي :الصحفيون ،احملامون ،والعاملون يف اجملال اإلنساين ،ومت إطالقه بفعالية جانبية مبجلس حقوق
اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف  61مارس/آذار .2161
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مطور برجميات ومدافع
يف مارس/آذار  ،2161صدر نداء مشرتكا حول حالة ابسل خرطبيل يف الذكرى الرابعة العتقاله .خرطبيل هو ّ
عن حرية التعبري مت القبض عليه يف  61مارس/آذار  2162من قبل املخابرات العسكرية .واحتجزته مبعزل عن العامل اخلارجي  8أشهر
قبل نقله إىل سجن عدرا بدمشق .مت نقله يف وقت الحق إىل مكان غري معلوم وتشري التقارير الواردة أنه قد حكم عليه ابإلعدام من
قبل حمكمة امليدان العسكرية .ال يزال وضعه احلايل غري معروف على الرغم من النداءات واحلمالت الدولية املتكررة من أجل إطالق
سراحه .وقد حصل على العديد من اجلوائز ،مبا يف ذلك "جائزة مؤشر الرقابة على حرية التعبري الرقمية"  2161الستخدامه
التكنولوجيا لتعزيز اإلنرتنت املفتوح واحلر ،كما وضعته جملة "فورين بوليسي" ضمن قائمتها ألهم  611مفكر عاملي لعام ،2162
"إلصراره رغم كل الظروف على سلمية الثورة السورية" .أعلنت محلة "#حريتهم_حقهم" اختيار ابسل خرطبيل سجني شهر
أغسطس/آب .2161
يف ا ابريل/نيسان  ، 2161مت القبض على املدافع عن حقوق اإلنسان واملدير التنفيذي للمركز السوري للدميقراطية واحلقوق املدنية
جدیع عبد هللا نوفل يف مكتب اهلجرة على مقربة من احلدود السورية اللبنانية عندما كان متوجها اىل لبنان حلضور ورشة عمل حول

حقوق اإلنسان يف بريوت .وقد أطلق سراحه يف  21أبريل/نيسان .وقد مت القبض عليه واحتجازه يف عدة مناسبات لنشاطه يف جمال
حقوق اإلنسان .وقد قضى حكما ابلسجن ملدة مخس سنوات بني .6112-6112
يف  62يونيو/حزيران  ،2161جرت حماولة الغتيال املدافع عن حقوق اإلنسان السوري والصحفي أمحد عبد القادر يف تركيا من قبل
مجاعة إرهابية اتبعة لداعش .اطلق أثنني من املسلحني يقودون دراجة انرية النار على الصحفي ثالث مرات .وهذه هي احملاولة الثانية
الغتياله بسبب نشاطه احلقوقي والصحفي .وهو مؤسس املوقع اإلخباري "عني على الوطن" ،وأحد مؤسسي جمموعة الرقة تذبح
بصمت ،احلائزة على جوائز عدة ،واليت وثقت انتهاكات حقوق اإلنسان ،ال سيما من قبل داعش .أعلنت اجلماعة اإلرهابية
مسؤوليتها عن قتل عدد من الصحفيني ،بينهم شقيق عبد القادر ،إبراهيم عبد القادر ،يف أكتوبر/تشرين األول .2161
يف  21يونيو/حزيران  ،2161صدر نداء يف أعقاب هجوم جوي على مكاتب مركز توثيق االنتهاكات يف سوراي ،يف دوما .صاروخني
متتاليني قد أطلقا على املكتب والذي أدى حلسن احلظ فقط إىل تدمري املكتب ،دون وقوع أية إصاابت .يعتقد مركز اخلليج حلقوق
اإلنسان ان هذا االعتداء هو جزء من االستهداف املستمر ملنظمات اجملتمع املدين الذي تقوم به احلكومة السورية من خالل أجهزهتا
األمنية.
يف  2أكتوبر/تشرين األول  ،2161صدر نداء مشرتكا من قبل  16منظمة حقوقية من بينها مركز اخلليج حلقوق اإلنسان يف الذكرى
الرابعة لالختفاء القسري حملامي حقوق اإلنسان خليل معتوق ومساعده دمحم ظاظا .لقد كاان قد اعتقال يف  12أكتوبر/تشرين األول

 2162عند نقطة تفتيش تديرها احلكومة وهم يف طريقهما من منزل معتوق يف ضاحية صحنااي بدمشق إىل مكتبه يف املدينة نفسها.
وعلى الرغم من الطلبات املتكررة للحصول على املعلومات اليت قدمت ملكتب املدعي العام يف دمشق خالل عامي  2162و 2161
من أفراد العائلة والزمالء ،إال أن السلطات السورية نفت أهنا قد ألقت القبض على الرجلني .وعلى الرغم من إنكار السلطات ،إال أن
بعض احملتجزين الذين أفرج عنهم يف سنة  2161أبلغوا عائلة معتوق أهنم قد رأوه أثناء فرتة احتجازهم يف فرع أمن الدولة  281سيء
السمعة لظروفه السيئة ،اإلفراط يف االزدحام وعدم احلصول على الغذاء واملياه وانعدام النظافة .وعلى الرغم من دعوات النشطاء
ومنظمات حقوق اإلنسان لوضع حد ملمارسات االختفاء القسري والتعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملة يف أماكن االحتجاز
بسوراي ،إال أن معتوق وظاظا مل يتم اإلفراج عنهما حىت األن .وكرر بيان رائسة جملس األمن التابع لألمم املتحدة نفس النداء يف 62
أغسطس/آب .2161
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اإلمارات العربية املتحدة
استمرت معاانة املدافعني عن حقوق اإلنسان املنتمني جملموعة اإلمارات 12يف عام  .2161وال يزال الكثري منهم يف االحتجاز
يقضون أحكاما طويلة واستهدفت السلطات عائالهتم كوسيلة لزايدة استهداف املدافعني عن حقوق اإلنسان .أمضى الدكتور انصر
بن غيث األشهر األربعة األوىل من العام يف السجن االنفرادي أعقب ذلك حماكمة مستمرة واليت قصرت بشكل فاضح عن إجراءات
احملاكمة الدولية العادلة.
يف  12مارس/آذار  ،2161كان مركز اخلليج حلقوق اإلنسان واحدا من عشر منظمات معنية حبقوق اإلنسان واليت أصدرت نداء
مشرتكا مبناسبة حلول الذكرى السنوية الثالثة على بدء حماكمة جمموعة اإلمارات  12يدعو لإلفراج الفوري عنهم .تشمل جمموعة
اإلمارات  12منتقدي احلكومة ونشطاء اإلصالح ،من بينهم مدافعون ابرزون عن حقوق اإلنسان ،قضاة ،أكادمييون وزعماء للطلبة.
احملامني البارزيْن يف جمال حقوق اإلنسان د .دمحم الركن و د .دمحم املنصوري نتيجة أنشطتهم السلمية يف
وتضمنت قائمة الناشطني
ْ
جمال حقوق اإلنسان .وفشلت احملاكمة سيئة السمعة ،واليت بدأت يف  ،2161يف تلبية املعايري الدولية للمحاكمة العادلة ،ومتت
إدانتها على نطاق واسع من قبل منظمات حقوق اإلنسان والدولية ،مبا يف ذلك األمم املتحدة وهيئات حقوق اإلنسان.
يف وقت الحق من ذلك الشهر صدر نداء آخر عندما سحبت السلطات اجلنسية من أبناء أحد أعضاء مجاعة اإلمارات ،11
دمحم عبد الرزاق الصدیق ،وتركتهم بال دولة وبدون واثئق ثبوتية .انه يقضي حاليا حكما ابلسجن ملدة عشر سنوات .أدان مركز اخلليج
حلقوق اإلنسان استهداف أفراد أسرته وأعرب عن قلقه الشديد إزاء هذا التكتيك املستخدم كوسيلة لتشويه مسعة عمل املدافعني عن
حقوق اإلنسان.
بتاريخ  2أبريل/نيسان  ،2161بعد مثانية أشهر من اختفائه القسري ،مثّل الدكتور انصر بن غيث أمام دائرة أمن الدولة يف احملكمة
االحتادية العليا أببو ظيب بته ٍم ملفقة .انه أستاذ علوم االقتصاد واملدافع عن حقوق اإلنسان املعروف والذي أُلقي القبض عليه يف
أغسطس/آب  2161أثناء مدامهة منزله ومن مث مت احتجازه يف مكان مل يتم الكشف عنه حىت جلسة االستماع .وكان قد اعتقل
سابقا يف أبريل /نيسان  2166مع  2آخرين من املدافعني عن حقوق اإلنسان يف القضية اليت عرفت ابسم جمموعة اإلمارات .1
وجهت إليهم هتمة "اإلهانة العلنية" حلكام دولة اإلمارات العربية املتحدة واستخدام منتدى سياسي حمظور على اإلنرتنت.
واهتم الدكتور بن غيث زعما بتهمٍ تتضمن "ارتكاب عمل عدائي ضد دولة أجنبية"" ،نشر معلومات كاذبة من أجل تشويه مسعة
ومكانة الدولة وإحدى مؤسساهتا" ،و "نشر معلومات كاذبة حول قادة دولة اإلمارات العربية املتحدة وسياساهتم ،االنتقاد اهلجومي
لبناء معبد هندوسي يف أبو ظيب ،وحتريض شعب دولة اإلمارات العربية املتحدة ضد زعمائهم وحكومتهم ".وتتعلق التهم مبنشوراته على
اإلنرتنت حيث تغريداته عن احلكومة املصرية واالجتماعات مع النشطاء السياسيني السلميني ،وكذلك هتم مكافحة اإلرهاب املتعلقة
ابجتماعات أجراها مع املنفيني من اإلمارات العربية املتحدة يف تركيا يف إنتهاك حلقه حبرية التعبري.
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ويف خرق واضح للمعايري القانونية الدولية عُقدت جلسات االستماع خلف أبواب مغلقة .يف أبريل/نيسان ،أبلغ احملكمة كيف أنه كان
حمتجزا يف مكان سري ،حيث تعرض فيه للتعذيب اجلسدي والضرب أثناء االعتقال .عقدت جلسة االستماع الثانية يف مايو/أاير على
الرغم من حرمانه من االتصال مبحامي العائلة .وعقدت اجللسة الثالثة يف يونيو/حزيران بعد أن مت أتجيلها يف مناسبات سابقة.
وعقدت عدة جلسات أخرى يف سبتمرب/أيلول وأكتوبر/تشرين األول ونوفمرب/تشرين الثاين.
قاد مركز اخلليج حلقوق اإلنسان ائتالفا من اجملموعات لتقدمي نداء إىل األمم املتحدة ومراقبة حماكمة األكادميي الدكتور انصر بن غيث
بتهمة تغريدات انتقادية يف اإلمارات العربية املتحدة .يتكون االئتالف الداعم للدكتور بن غيث من مركز اخلليج حلقوق اإلنسان،
الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان ،مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان واملنظمة العاملية
ملناهضة التعذيب ضمن مرصد محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان ،فرونت الين ديفندرز ،اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان ،ومنظمة
علماء يف خطر .اعتقل ضباط أمن مبالبس مدنية بن غيث يف  68أغسطس/آب  .2161يف حماكمة الدكتور بن غيث على 22
سبتمرب/أيلول  ، 2161منع موظفو احملكمة حمامٍ من اململكة املتحدة من دخول احملكمة ملراقبة احملاكمة نيابة عن االئتالف .أنه ال
يزال يف السجن حىت يومنا هذا ،على الرغم من نقل قضيته إىل حمكمة االستئناف االحتادية.
أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان على مدار العام  1نداءات وحتديثات وأخبار ،من بينها نداءان مشرتكان عن قضية الدكتور بن
غيثُ .وجه نداء واحدا إىل قسم اإلجراءات اخلاصة لدى مفوضية حقوق اإلنسان يف جنيف لطلب املساعدة العاجلة يف أتمني اإلفراج
عنه .يف  11ديسمرب/كانون األول  ،2161رحب مركز اخلليج حلقوق اإلنسان خبرب نقل القضية إىل حمكمة االستئناف االحتادية،
والذي يسمح للدكتور بن غيث ابحلق يف استئناف قضيته يف ظل القانون اجلديد .وعلى الرغم من استمرار دعوات اإلفراج عنه من قبل
اجملتمع الدويل حلقوق اإلنسان ،ال يزال حمتجزا يف هناية عام .2161
يف  18أغسطس/آب  ،2161أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان نداء عن قضية املدافع عن حقوق اإلنسان أسامة النجار ،عقب
قرار تعسفي من قبل جهاز أمن الدولة بعدم اإلفراج عنه .وفقا للحقوق املمنوحة للمحكومني مبوجب قانون املنشآت العقابية يف

اإلمارات ،له احلق يف إطالق سراحه بعد أن أمضى ثالثة أرابع مدة عقوبته .انه جنل الناشط حسني النجار ،أحد أعضاء جمموعة
اإلمارات  ،12ومت القبض عليه يف مارس/آذار  .2162وتشمل التهم املوجهة ضده زعما "ارتكاب عمل عدائي ضد دولة أجنبية"
و"نشر معلومات كاذبة من أجل تشويه مسعة ومكانة الدولة وإحدى مؤسساهتا".
يف يومي  61و 11أغسطس/آب  ،2161تلقى املدافع البارز عن حقوق اإلنسان واملدون أمحد منصور ،وهو عضو يف اجمللس
االستشاري ملركز اخلليج حلقوق اإلنسان ،رسائل نصية مع رابط تعرفت عليها "سيتزن الب" إبهنا برانمج "بيغاسوس" للتجسس .إذا
مت الضغط عليها ،لكان حمتمال أن تسمح للحكومة اإلماراتية بتنشيط ميكروفون اهلاتف وكامريته يف أي وقت ،تسجيل املكاملات
والرسائل من أي تطبيقات ،وتتبع موقع أمحد منصور .منذ خروجه من السجن يف عام  ،2166مل يلتزم الصمت حول إنتهاكات
حقوق اإلنسان ،على الرغم من الثمن اهلائل الذي كان عليه دفعه -ال جواز سفر ،ال حرية حركة ،ال وظيفة ،وخوف مستمر من
إعادة االعتقال.
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اليمن
يباشر املدافعون عن حقوق اإلنسان يف اليمن الذي مزقته احلرب عملهم يف بيئة خطرة ومعادية حيث يواجهون إنتهاكات حقوق
اإلنسان على أيدي مجيع أطراف النزاع .يباشر الصحفيون ونشطاء اإلنرتنت القيام بعملهم حتت هتديد لسالمتهم حيث يتم تقييد حرية
التعبري بشدة.
يف  61يونيو/حزيران  ، 2161عقدت فاعلية جانبية عن حقوق اإلنسان والوضع اإلنساين يف اليمن خالل الدورة  12جمللس حقوق
اإلنسان التابع لألمم املتحد يف جنيف .ودعا املشاركون يف الفعالية اليت كانت بعنوان "حتت النار :املدافعون عن حقوق اإلنسان
والصحفيون والضحااي من املدنيني" ،إىل توفري املزيد من احلماية للمتواجدين يف اليمن .ونُ ِظ َمت حلقة النقاش من قبل مركز اخلليج
حلق وق اإلنسان ،منظمة مواطنة حلقوق اإلنسان ،مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،هيومن رايتس ووتش ،مرصد محاية املدافعني
عن حقوق اإلنسان واملتكون من املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب ،الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان ،سيفيكاس:التحالف العاملي

ملشاركة املواطنني ،وجلنة محاية الصحفيني .دعا خالد إبراهيم ،املدير املشارك مبركز اخلليج حلقوق اإلنسان" ،مجيع أطراف النزاع يف
اليمن إىل محاية املدنيني ومواصلة املفاوضات ،وإىل احرتام ومحاية حرية التعبري من مجيع أطراف النزاع" كما طالب إبطالق سراح
املدافعني املعتقلني عن حقوق اإلنسان ،وضمان سالمة الصحفيني من قبل املسؤولني وإجراء حتقيق فوري وحيادي وشامل يف مقتل

عبد الكرمي اخليواين يف .2161

يف سبتمرب/أيلول  ،2161كان مركز اخلليج حلقوق اإلنسان واحدا من  66من منظمات حقوق اإلنسان اليت أصدرت خطااب مشرتكا
إىل األعضاء الدائمني والدول املراقبة التابعة لألمم املتحدة .أشار اخلطاب إىل إنتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبت من قبل كل من
التحالف الذي تقوده السعودية ومجاعة احلوثي املسلحة املتحالفة معها .وسلط الضوء على كيفية استمرار االنتهاكات اخلطرية
واإلساءات إىل القانون الدويل طوال فرتة القتال ،ودعا إىل دعم دعوة مفوضية األمم املتحدة من أجل إجراء حتقيق دويل مستقل يف
مقتل وإصابة املدنيني يف اليمن ،وهى دعوة أطلقتها املنظمات احمللية ،الدولية ،ومنظمات اجملتمع املدين مرارا وتكرارا.
يف  12أكتوبر/تشرين األول  ،2161اعتمد اجمللس قرار جملس حقوق اإلنسان  ،68/11وهو القرار املعيب الذي صاغته اململكة
العربية السعودية ،وهي طرف يف النزاع ،اليت جتاهلت يف وقت سابق دعوة إلجراء حتقيق دويل وبدال من ذلك أيدت اللجنة الوطنية
اليمنية .يف أغسطس/آب  ،2161خلص املفوض السامي حلقوق اإلنسان ،إىل ان اللجنة اليمنية مل تتحرك وفقا للمعايري الدولية" ،ال
تتمتع اللجنة ابلتعاون مع مجيع األطراف املعنية ،وال تستطيع أن تعمل يف مجيع أحناء اليمن "،و"مل تكن قادرة على توفري حتقيق حمايد
واسع النطاق الذي تتطلبه اإلنتهاكات اخلطرية واإلساءات.".ويف هناية عام  ،2161فأن حتقيقا مستقال مناسبا الزال يراد له أن يبدأ.
يف  22أكتوبر/تشرين األول  ،2161أطلق مركز اخلليج حلقوق اإلنسان تقريرا عن اليمن "دعوهم يتكلمون  -وسائل اإلعالم وحرية
التعبري املستهدفة يف اليمن" خالل نقاش حول طاولة مستديرة للمنظمات غري احلكومية يف نيويورك .ويهدف التقرير إىل توثيق وتسليط
الضوء على بعض حاالت الصحفيني والعاملني يف وسائل اإلعالم ونشطاء وسائل التواصل االجتماعي واملراسلني الذين تعرضوا
إلنتهاكات حقوق اإلنسان أثناء قيامهم ابإلبالغ بشجاعة عن الوضع يف اليمن حماولني لفت االنتباه إليه .وكانت من بني توصيات
التقرير دعوة األمم املتحدة والسلطات اليمنية إىل حتسني محاية وسائل اإلعالم واملدافعني عن حقوق اإلنسان مبا يشتمل على تعزيز
وقف إطالق النار ،واإلعرتاف أبمهية دور الشباب والنساء واجملتمع املدين يف عمليات بناء السالم.
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يف ديسمرب/كانون األول  ،2161أصدر مركز اخلليج حلقوق اإلنسان بياان متعاطفا بعد وفاة الصحفي املستقل البارز واملدافع عن

حقوق اإلنسان دمحم العبسي .وكان قد نشر العديد من األخبار واملقاالت حول الفساد يف اليمن ،واليت مت استهدافه بسببها إبستمرار.

يف فرباير/شباط  ،2162دعا مركز اخلليج حلقوق اإلنسان لفتح حتقيق مستقل ،حيادي ،وشامل يف وفاة الصحفي دمحم العبسي بعد
وصول نتائج تشريح اجلثة اليت أشارت إىل أنه مات مسموما عن طريق التعرض لغا ٍز سام.

رابعا ا :الخاتمة

واجهت دول منطقة اخلليج حتدايت خطرية إبستمرار يف  2161مبا يف ذلك عدم االستقرار السياسي والصراع وإنتهاكات حقوق
اإلنسان .مازالت البلدان اليت يعمل فيها مركز اخلليج حلقوق اإلنسان تعاين من أسوأ األزمات اإلنسانية وأزمات حقوق اإلنسان منذ
احلرب العاملية الثانية .ان أحداث احلركات الشعبية يف هذا العقد اليت كانت جزء من الربيع العريب كانت قد فتحت انفذة أمل لنشطاء
حقوق اإلنسان واجلماعات واملنظمات للحصول على فرصة إلحداث تغيري ممنهج على نطاق واسع .ومع ذلك ،فقد زادت احلروب
اجليوسياسية ،السياسات ،وعنف األنظمة احلكومية من تقلب املنطقة ويباشر املدافعون عن حقوق اإلنسان عملهم يف بيئة متزايدة
اخلطورة.
يتعرض الصحفيون والعاملون يف وسائل اإلعالم إىل التهديدات ،املضايقات ،االعتقال واالحتجاز ،وحىت حماوالت االغتيال بسبب
عملهم اهلام وخاصة يف البلدان اليت مزقتها احلرب ،العراق ،سوراي ،واليمن .وأغلقت وسائل اإلعالم والصحف وحجبت املواقع
اإللكرتونية يف ُعمان واململكة العربية السعودية .ويتم استهداف املدونني والنشطاء على اإلنرتنت جملرد التعبري عن آرائهم ومعتقداهتم
حيث ظلت القيود املفروضة على حرية التعبري مسألة حامسة يف منطقة اخلليج والبلدان اجملاورة يف عام  .2161وتستخدم التشريعات،
مبا يف ذلك قوانني مكافحة اجلرائم اإللكرتونية على حن ٍو متزايد لتقييد هذا احلق األساسي من حقوق اإلنسان ،وأولئك الذين ميثلون
أمام احملكمة ال تتاح هلم حماكمات حترتم املعايري الدولية للقانون.
تواجه املدافعات عن حقوق اإلنسان العبء اإلضايف من التهديدات والعنف القائم على أسس جندرية .أظهرت تقارير مركز اخلليج
حلقوق اإلنسان يف إقليم كردستان العراق والشرق األوسط ومشال أفريقيا بشكل عام التحدايت اليت تواجه هذه النساء الشجاعات مبا
يف ذلك االعتقال ،االحتجاز ،العنف ،واملضايقة القضائية .يف بيان مبناسبة اليوم الدويل للمدافعات عن حقوق اإلنسان ،بتاريخ 21
نوفمرب/تشرين الثاين  ،2161قال خرباء األمم املتحدة" :تواجه املدافعات عن حقوق اإلنسان حتدايت فريدة من نوعها ،يقودها
التمييز املتأصل ضد املرأة والصور النمطية عن دورها املناسب" ،وأوضح كيف كانت تقتل النساء ملوقفهن الشجاع ،بينما واجه آخرون
العنف والتحرش والوصم االجتماعي والسجن يف بعض األحيان.
وقد تعرض املدافعون عن حقوق اإلنسان لسوء املعاملة والتعذيب على أيدي السلطات طوال عام  .2161يف عام  ،2161مت
استعراض كل من الكويت واململكة العربية السعودية من قبل جلنة مناهضة التعذيب يف األمم املتحدة .يتم حجز املعتقلني من مجاعة
اإلمارات  ، 12ومجعية احلقوق املدنية والسياسية يف السعودية وكذلك املدافعني عن حقوق اإلنسان يف البحرين ومجيع أحناء منطقة
ٍ
بظروف مروعة يف كث ٍري من األحيان دون الوصول إىل املرافق الصحية األساسية أو العالج الطيب الالزم.
اخلليج والبلدان اجملاورة
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ان املساحة للمجتمع املدين يف منطقة اخلليج غري متوفرة .وغالبا ما ال متنح منظمات حقوق اإلنسان رخصة أو تُغلق أنشطتها من قبل
السلطات .يف بعض البلدان ،مثل قطر ،هناك قلة من منظمات حقوق اإلنسان نظرا للبيئة املعادية اليت تسود جتاههم .ان املدافعني عن
حقوق اإلنسان الذين يعملون مع اآلليات الدولية غالبا ما يواجهون أعماال انتقامية نتيجة لذلك مبا يف ذلك القبض عليهم واالحتجاز
واملنع من السفر .يف البحرين مت منع املدافعني عن حقوق اإلنسان من السفر إىل جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف جنيف
بشهري يونيو/حزيران وسبتمرب/أيلول بسبب فرض حظر السفر عليهم وذلك فقط قبل مغادرهتم.
عشية اليوم العاملي حلقوق اإلنسان 61 ،ديسمرب/كانون األول  ،2161قال خرباء من األمم املتحدة "اليوم ،هتب رايح ابردة خالل
الكثري من دول العامل واملفهوم االساسي حلقوق اإلنسان يتعرض ٍ
هلجوم متزايد .انشدت ما يسمى احلركات الشعبوية النزعة القومية
واملذهب التقليدي لتربير أشكال العنصرية ،كره األجانب ،العنصرية اجلنسية ،وغريها من أشكال التمييز الصارخ ،واستغالل صعوابت
املناخ االقتصادي احلايل أيضا ....يتم تعزيز هذه االعتداءات على حقوق اإلنسان يف أجزاء كثرية من العامل بواسطة اهلجمات على
حركة حقوق اإلنسان. .
ٍ
بشكل يومي حيث يسعون
ان هذه هي اهلجمات اليت يواجهها املدافعون عن حقوق اإلنسان يف منطقة اخلليج والبلدان اجملاورة
بشجاعة وسلمية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان .يهدف مركز اخلليج حلقوق اإلنسان من خالل عمله إىل دعم ومحاية هؤالء
املدافعني عن حقوق اإلنسان وضمان سالمتهم وهم يباشرون عملهم السلمي واملشروع يف جمال حقوق اإلنسان يف مواجهة الشدائد.
شكرا جلميع الداعمني يف مجيع أحناء العامل الذين يقدمون العزاء واملساعدة للمدافعني عن حقوق اإلنسان الذين هم يف أمس احلاجة
إليها.
خامسا ا :التوصيات

یوصي مركز اخلليج حلقوق اإلنسان مجيع احلكومات وسلطات الدولة يف منطقة اخلليج والدول اجملاورة مبا یلي:
.6
.2

.1
.2
.1
.1

ضمان احلق يف حرية التعبري وحرية الرأي ،من خالل إختاذ مجيع التدابري املمكنة مبا يف ذلك محاية الصحفيني واإلعالميني
والنشطاء على اإلنرتنت من أي انتقام أو املضايقة القضائية؛
التأكد من أن التشريعات ،مبا يف ذلك تشريعات مكافحة اجلرائم اإللكرتونية وتشريعات مكافحة اإلرهاب ،ال يتم
استخدامها كأداة الستهداف املدافعني عن حقوق اإلنسان بسبب عملهم السلمي يف جمال حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك
تعديل هذه التشريعات عند الضرورة؛
ضمان احرتام ومحاية احلق يف حرية التجمع السلمي حبيث يسمح للناس ابالحتجاج سلميا دون خوف من العنف اجلسدي
أو التهديد أو أي ٍ
شكل من أشكال االنتقام؛
ضمان احرتام ومحاية احلق يف حرية تكوين اجلمعيات السلمية حبيث ميكن للمنظمات غري احلكومية املستقلة حلقوق اإلنسان
أن تعمل بشكل آمن ٍ
وخال من التضييق القضائي واالعتقال واالعتداء؛
ضمان تعزيز ومحاية اجملتمع املدين وترسيخ دوره يف اجملتمع كوسيلة لتعزيز حقوق اإلنسان؛
تعديل أي قوانني وطنية لضمان أتمني وضع اإلقامة جلميع املقيمني ومنع استخدام أو التهديد ابستخدام قوانني اجلنسية
كوسيلة خلنق اجملتمع املدين؛
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 .2ضمان أن مجيع احملتجزين يعاملون بكرامة ،ومحاية سالمتهم اجلسدية والنفسية وأن األوضاع يف مجيع مرافق االحتجاز
تتماشى مع املعايري الدولية؛
 .8ضمان أن مجيع احملتجزين يتم محايتهم من أي ٍ
شكل من أشكال سوء املعاملة والتعذيب على النحو املبني يف القانون الدويل؛
 .1ضمان أنه يف حالة وجود أدلة على التعذيب أو سوء املعاملة من جانب سلطات الدولة ،يتم إجراء حتقيق سريع ومستقل
هبدف تقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة مبا يتماشى مع املعايري الدولية؛
 .61ضمان أن الوصول إىل العدالة مكفول للجميع وأن أي إجراءات قانونية اختذت تلتزم ابحلق يف احملاكمة العادلة واملعايري
الدولية لإلجراءات القانونية العادلة؛
 .66توفري قنوات وآليات مناسبة إلعداد التقارير والتحقيق يف أي شكل من أشكال املضايقة والرتهيب أو استهداف املدافعني
عن حقوق اإلنسان ،من قبل سلطات الدولة واهليئات األخرى ،ونتيجة للعمل السلمي واملشروع يف جمال حقوق اإلنسان؛
 .62ضمان أن مجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان ،ومجيع املواطنني ،أحرار يف االستفادة من والتواصل مع آليات األمم املتحدة
حلقوق اإلنسان واجملتمع الدويل حلقوق اإلنسان؛
 .61التعامل مع آليات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة كلما كان ذلك سيعود ابلنفع على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ،و
 .62ضمان أن املدافعني عن حقوق اإلنسان قادرون على القيام بعملهم املشروع والسلمي يف جمال حقوق اإلنسان دون خوف
من االنتقام وخالية من مجيع القيود.

41

