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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الرابعة عشرة

   من جدول األعمال٢البند 
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

  وتقارير املفوضية السامية واألمني العام

التعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتـا يف         بشأن   تقرير األمني العام      
  *ميدان حقوق اإلنسان

  موجز    
 الذي دعا فيه اجمللُس     ١٢/٢ُيقدَّم هذا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان           

ل عام بعـد    األمني العام لألمم املتحدة إىل أن يقدم إليه، يف دورته الرابعة عشرة، ثُمَّ يف ك              
ذلك، تقريراً وفقاً لربنامج عمل اجمللس، يتضّمن جتميعاً وحتليالً ملا قد يتـاح مـن مجيـع           
املصادر املناسبة من معلومات عن األعمال االنتقامية اليت ُيدَّعى ارتكاهبا ضد األشـخاص             

 من القرار، وفضالً عن تقدمي توصيات بشأن كيفيـة التـصدي            ١املشار إليهم يف الفقرة     
  .ائل التخويف واألعمال االنتقاميةملس

  :أّما األشخاص املشار إليهم يف القرار فُهم كلُّ  
من يسعى إىل التعاون، أو تعاون فعالً، مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا              )أ(  

   معلومات؛إليهميف ميدان حقوق اإلنسان، أو أدىل هلم بشهادات أو قّدم 
، من اإلجراءات اليت ُوضعت برعاية األمم       فعلبالمن يستفيد، أو استفاد       )ب(  
ساعدة إليهم م محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وكلُّ من قدم         من أجل   املتحدة  

  قانونية أو غريها هلذا الغرض؛

__________ 

 .تأخَّر تقدمي هذه الوثيقة  *  
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فعل، بالغات يف إطار اإلجراءات املنشأة مبوجـب        بالمن يقدِّم، أو قدَّم       )ج(  
  مساعدة قانونية أو غريها هلذا الغرض؛هم إليصكوك حقوق اإلنسان، وكلُّ من قدَّم 

 صلة قرابة بضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان أو بأي شـخصٍ           ممن هل   )د(  
  .قدَّم للضحايا مساعدة قانونية أو غريها

وتبيِّن املقدِّمة أمهية التعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف ميـدان حقـوق      
  .األمم املتحدة األساسية الصادرة يف هذا الشأناإلنسان مشريةً إىل عدٍد من وثائق 

ويتضمن الفصل الثاين من التقرير املعلومات اليت ُجمعت خـالل الفتـرة قيـد                
. االستعراض، ومن بينها الرسائل اليت بعثها ممثلو خمتلف آليات حقوق اإلنسان إىل الدول            

 ١٩ردت قبـل    و الـيت    تلك الرسـائل  ردود الدول على    يف هذا الفصل أيضاً     درجت  أُو
 ن حلاالت األشخاص الـذي    األمني العام يف هذا الفصل سرداً     ويقدِّم  . ٢٠١٠مارس  /آذار

 بسبب تعاوهنم مع األمم املتحدة وممثليهـا        يةانتقامألعمال  تخويف أو   م تعّرضوا لل  يقال إهن 
نه  أل أو/؛ و ألهنم استفادوا من اإلجراءات الدولية    أو  /و  يف ميدان حقوق اإلنسان؛    اوآلياهت

أقارب ضحايا انتـهاكات    بوصفهم من   أو  / املساعدة القانونية هلذا الغرض؛ و     قُّدمت هلم 
 يفحاالت إضافية   إيراد  ، يف بعض احلاالت،      تعذّر  وجتدر اإلشارة إىل أنه    .حقوق اإلنسان 

ضني ألعمال انتقاميـة طلبـوا      هذا التقرير بسبب خماوف أمنية حمددة أو ألن األفراد املعرّ         
  .  حاالهتم علناًة عدم إثارصراحةً

ويؤكد التقرير على خطورة اسـتمرار      . م الفصل الثالث مالحظات ختامية    يقّدو  
. نتهاكات عديدة حلقوق اإلنسانالون ّرضعتالضحايا يية إذ إن  االنتقاماألعمال  التخويف و 

األمـم املتحـدة وممثليهـا     مواصلةضرورة غ عنها األعمال االنتقامية املبلَّ  تؤكد خطورة   و
للمـساعدة  ، بالتعاون مع الدول،      يف ميدان حقوق اإلنسان اختاذ خطوات عاجلة       اوآلياهت

ال بد من    و .من العقاب مرتكبيها  ضمان عدم إفالت    لمثل هذه األعمال و   وقوع  على منع   
التـصدي هلـا     و يةاالنتقاماألعمال  مجيع أعمال التخويف و   والفورية على   ضاة الفعالة   املقا

نتـصاف  اال إىل العدالة وتوفري سـبل       مرتكيب تلك األعمال    تقدمي غيبنوي. مالئمةبطريقة  
إدانة تلك األعمال علناً من شأن و. ضحايا من أجل مكافحة اإلفالت من العقابللاملناسبة 
أن يسهم أيضاً يف مكافحة ما يتصل هبا من  عنهاآليات حقوق اإلنسان ذات الصلة  وإبالغ

  .اإلفالت من العقابحاالت 
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  احملتويات
  الصفحة فقـراتال 

  ٤  ١٢-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  املعلومات الواردة بشأن حاالت األعمال االنتقامية بسبب التعاون مع األمم املتحدة  - ثانياً  

  ٦  ٥١-١٣  ......................................وممثليها وآلياهتا يف ميدان حقوق اإلنسان     
  ٦  ١٧-١٣  ....................................................اإلطار املنهجي  - ألف     
  ٧  ٥١-١٨  ....................................................موجز احلاالت  -  باء     

  ١٦  ٥٨-٥٢  ...............................................................نتاجاتاالست  - ثالثاً  
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  مقدمة  -أوالً 
 عن قلقه إزاء استمرار ورود تقـارير        ١٢/٢أعرب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -١

عن التخويف واألعمال االنتقامية اليت يتعرض هلا من يسعى من األفـراد واجلماعـات إىل               
عـاون معهـم   التعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف ميدان حقوق اإلنسان أو مـن ت     

وأدان اجمللس مجيع أعمال التخويف واألعمال االنتقامية اليت قامت هبا حكومـات            . بالفعل
وأعرب اجمللس أيضاً عن قلقه     . وجهات فاعلة من غري الدول ضد أولئك األفراد واجلماعات        

 إزاء خطورة األعمال االنتقامية املبلَّغ عنها وتعرُّض الضحايا النتـهاكات حقـوق           ) أ(البالغ  
اإلنسان، مبا فيها حق اإلنسان يف احلياة وحقه يف احلرية ويف األمان على شخصه، وكـذلك                

إزاء التقارير  و) ب(حقه يف عدم التعرض للتعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،            
الواردة عن حوادث ُعرقلت فيها حماوالت األفراد االستفادة من اإلجراءات الـيت ُوضـعت              

  . ة األمم املتحدة من أجل محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسيةبرعاي
، دعا جملس حقوق اإلنسان األمني العام إىل تقدمي تقرير إىل اجمللس             نفسه ويف القرار   -٢

عن األعمال االنتقامية اليت ارُتكبت بسبب التعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف ميدان     
  . من القرار١ا األشخاص املشار إليهم يف الفقرة حقوق اإلنسان، ال سيم

ولتعاون األفراد واجلماعات مع األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان يف مناخ من               -٣
ضمان اّتباع هنجٍ فعال وقائم على النتائج من أجل تعزيز حقوق           لاحلرية واألمان أمهية حامسة     

  .اون يف عدة وثائقوقد مت تأكيد أمهية هذا التع.  ومحايتهااإلنسان
، أكّـد رؤسـاء الـدول       )١(٢٠٠٥ؤمتر القمة العاملي لعـام      يف الوثيقة اخلتامية مل   و  -٤

ورّحبوا، علـى اخلـصوص،     . واحلكومات جمدَّداً أمهية اجملتمع املدين يف عمل األمم املتحدة        
، يف تشجيع   باملسامهة اإلجيابية للقطاع اخلاص واجملتمع املدين، مبا فيه املنظمات غري احلكومية          

وتنفيذ برامج التنمية وحقوق اإلنسان، كما أكّدوا أمهية استمرار مشاركتهما مع احلكومات            
  ).١٧٢الفقرة (واألمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف تلك اجملاالت احليوية 

، الذي أُنشئ جملس حقوق اإلنسان مبوجبه،       ٦٠/٢٥١وعمالً بقرار اجلمعية العامة       -٥
جمللس بالعمل يف ميدان حقوق اإلنسان بتعاون وثيق مـع احلكومـات واملنظمـات              كُلِّف ا 

  . اإلقليمية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين
، اليت أنشئت أو جددت مبوجبها      ويف عدة قرارات صادرة عن جملس حقوق اإلنسان         -٦
ة اليت تتعاون مع أفراد من اجملتمع       ية اإلجراءات اخلاصة، مت تأكيد أمهية اإلجراءات اخلاص       وال

         .املدين وحتصل على معلومات من مجيع املصادر املوثوقة، ومن بينها ضـحايا االنتـهاكات             

__________ 

 .٦٠/١قرار اجلمعية العامة  )١(
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ـ    يف متكني املكلّفني بواليات من االضطالع بوالياهتم      ومما له أمهيته احليوية      درة ، أن تتاح الق
 اإلنسان وأعضاء اجملتمع املدين علـى       لضحايا وأفراد أسرهم والشهود واملدافعني عن حقوق      ل

اإلعراب عن شواغلهم للمكلَّفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعة للمجلس، دون            
 لذلك، فإن اختصاصات بعثات تقصي احلقائق اليت يقـوم هبـا            خوف من أعمال انتقامية،   

، التـذييل   E/CN.4/1998/45الوثيقـة   (لجنة حقوق اإلنـسان      ل اخلاّصوناملمثلون  /املقرِّرون
، على حنو ما يضطلع به املكلّفون بواليات من ِقبل جملس حقوق اإلنسان، تقتـضي      )اخلامس

أالّ يتعرض األشخاص، من املوظفني العموميني أو       "أن تضمن احلكومات لإلجراءات اخلاصة      
يتـه، هلـذا    فيما يتصل بوال  اخلاص  املمثل  /ملقرِّربااألفراد املستقلني، الذين كانوا على اتصال       

  ".السبب، للتهديد أو املضايقة أو العقوبة أو إلخضاعهم إلجراءات قضائية
، الذي حدد فيه اجمللس طرائـق عمليـة         ٥/١وجاء يف قرار جملس حقوق اإلنسان         -٧

االستعراض الدوري الشامل اليت جيريها، أنه ينبغي أن تكفل اآللية مشاركة مجيع أصـحاب              
 املنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان،        املصلحة ذوي الصلة، مبن فيهم    

، ١٩٩٦/٣١ وقرار اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي        ٦٠/٢٥١وفقاً لقرار اجلمعية العامة     
وجاء يف قرار جملس حقوق اإلنسان      . فضالً عّما قد يتخذه اجمللس من مقرَّرات يف هذا الشأن         

راض تشجيع التعاون واالخنراط الكـاملني مـع        أيضاً أنه ينبغي أن يكون من أهداف االستع       
. اجمللس وغريه من هيئات حقوق اإلنسان ومع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان            

وينبغي أن تشتمل وثائق االستعراض الدوري الشامل على ما يقدِّمه أصحاب مصلحة آخرون     
ا كي يضعها اجمللس يف االعتبار      ذوو صلة من معلومات إضافية ميكن الوثوق هبا والركون إليه         

  .أثناء االستعراض
دولية وهيئات الرصد املتصلة    الصكوك  خمتلف ال وقد أبرزت قرارات اجلمعية العامة بشأن         -٨

  .)٢(هبا أمهية العمل مع اجملتمع املدين، وال سيما مع املنظمات غري احلكومية، وشجَّعت عليه
ركيزة من ركائز األمم املتحدة، ينبغي      كل  يشاحترام حقوق اإلنسان    بالنظر إىل أن    و  -٩

أن تتاح لكل شخص فرصة التفاعل، بال خوف، مع املنظمة وممثليها وآلياهتا يف ميدان حقوق             
استمرار حدوث أعمال التخويف واألعمال االنتقامية بسبب التعـاون مـع           يعدُّ  و. اإلنسان

عدة هيئات  الغ، وهو أمر تناولته     ثار قلق ب  األمم املتحدة فيما يتعلّق بقضايا حقوق اإلنسان م       
  .وآليات تابعة لألمم املتحدة

مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أمام جملـس  البيان الذي أدلت به   ويف    -١٠
، أشارت إىل حصوهلا على معلومـات، حـصلت       ٢٠١٠ مارس/ آذار ٤حقوق اإلنسان يف    

عّرضوا ألعمالٍ انتقاميٍة بعد تعاوهنم مـع       عليها أيضاً اإلجراءات اخلاصة، تفيد بأن أشخاصاً ت       
__________ 

قضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز     االتفاقية الدولية لل  بشأن   ٦٣/٢٤٣نظر، مثالً، قرار اجلمعية العامة      ا )٢(
 .اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بشأن ٦٤/١٣٨ أو قرارها العنصري
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وحثّت املفوضة السامية الدول على ضمان محاية َمن ُهم على اتصال           . آليات حقوق اإلنسان  
  . باإلجراءات اخلاصة من األعمال االنتقامية

وقد وضع عدة مكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة إجراءات حمددة بغرض              -١١
فعلى . ملساعدة على كبح هذه الظاهرةإبرازها من أجل ا مال االنتقامية و  التصدي حلاالت األع  

سبيل املثال، كّرس املقرِّر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بـإجراءات              
الوثيقة (إىل جملس حقوق اإلنسان     املقدم   ٢٠٠٩موجزة أو تعسفاً جزءاً من تقريره عن عام         

A/HRC/11/2 ( األشخاص الذين يتعاونون مع اإلجراءات اخلاصة من األعمـال          ملسألة محاية 
وقرر الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، بـدوره، أن يـدرج يف تقريـره              . االنتقامية

السنوي أي حالة يأخذ علماً هبا من حاالت األعمال االنتقامية اليت ُترتكب بسبب التعـاون               
 أنه طُلب إىل املقرِّرة اخلاصة املعنية بوضع املـدافعني          وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل     . معه

، أن تقوم   ٧/٨عن حالة حقوق اإلنسان، يف حدود الوالية اليت أسندها إليها اجمللس يف قراره              
التماس املعلومات اخلاصة حبالة وحق أي شخص يعمل مبفرده أو باالشتراك مع            "بأمور منها   

احلريات األساسية، وتلقِّي تلك املعلومات وفحصها      آخرين يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان و      
  ". والرد عليها

جملس حقـوق   على حنو ما طلبه     وهذا التقرير، إذ ينشر حاالت األعمال االنتقامية          -١٢
اإلنسان، يساهم يف مكافحة اإلفالت من العقاب على األعمال االنتقامية والتخويف بسبب            

ياهتا يف ميدان حقوق اإلنسان، وذلك هبدف كبح هذه         التعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآل     
  .املمارسات غري املقبولة

املعلومات الواردة بشأن حاالت األعمال االنتقامية بسبب التعاون مع           -ثانياً   
  األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف ميدان حقوق اإلنسان

  اإلطار املنهجي  -ألف   
، يتضمَّن هذا التقرير معلومـات تتعلـق        ١٢/٢وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان        -١٣

  :بأعمال ختويٍف أو انتقامٍ ُترتكب يف حق الفئات التالية من األفراد أو اجلماعات
من يسعى إىل التعاون، أو تعاون بالفعل، مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا              )أ(  

  ات؛هم معلوميلإيف ميدان حقوق اإلنسان، أو أدىل هلم بشهادات أو قّدم 
من يستفيد، أو استفاد بالفعل، من اإلجراءات اليت ُوضعت برعاية األمـم              )ب(  

مـساعدةً  إليهم  املتحدة من أجل محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وكل من قدَّم            
  قانونيةً أو غريها هلذا الغرض؛
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 من يقدِّم، أو قدَّم بالفعل، بالغات يف إطار اإلجراءات املنـشأة مبوجـب              )ج(  
  مساعدةً قانونيةً هلذا الغرض؛إليهم صكوك حقوق اإلنسان وكل من قدَّم 

أي شخص قـدم   صلة قرابة بضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان أو ب      ممن هل   )د(  
  .مساعدةً قانونيةً أو غريهاللضحايا 

ويف احلاالت اليت قام فيها ضحايا األعمال االنتقامية، أفراداً كانوا أو منظمـات،               - ١٤
ل بإحدى هيئات اجمللس أو آلياته أو بإحدى هيئات املعاهدات، اّتخـذ املكلَّـف              باالتصا

وُوجِّهت يف بعض احلاالت    . بالوالية املعنية أو اهليئات ذات الصلة إجراءات بغرض محايتهم        
وأُدرج يف هذا التقرير موجز للردود      . نداءات أو رسائل ادعاءات عاجلة إىل الدول املعنية       

  .الواردة من الدول
أنه قد تعذّر، يف بعض احلاالت، إيراد حاالت خاصة يف هذا التقرير            ينبغي مالحظة   و  -١٥

لدواعٍ أمنية بعينها أو ألن األفراد املُعرَّضني ألعمال انتقامية طلبوا صراحةً عدم إثارة حاالهتم              
 التقارير   املعلومات الواردة يف هذا التقرير مدرجة أيضاً يف        أن جلّ ينبغي أيضاً مالحظة    و. علناً

  .اليت قّدمتها إىل اجلمعية العامة أو إىل جملس حقوق اإلنسان كل آلية على حدة
وال متثّل احلاالت املوصوفة يف هذا التقرير جمموع أعمال التخويـف أو األعمـال                -١٦

االنتقامية اليت ُترتكَب يف حق األشخاص أو اجلماعات اليت تسعى إىل التعاون مـع األمـم                
    إذ من املمكـن    . ها وآلياهتا يف ميدان حقوق اإلنسان، أو تعاونت معهم بالفعل         املتحدة وممثلي 

أالّ ُيبلَّغ عن تلك األعمال يف حاالت عديدة بسبب اجلهل بإمكانية اإلبالغ عـن األعمـال                
االنتقامية أو بسبب عدم إمكانية استخدام وسائل االتصال املناسبة أو بسبب اخلـوف مـن               

  .عمال االنتقاميةالتعرض للمزيد من األ
وأثناء الفترة قيد االستعراض، وردت معلومات بشأن أعمال ختويـف أو أعمـالٍ               -١٧

انتقاميٍة تلت التعاون مع األمني العام وجملس األمن واإلجراءات اخلاصة وهيئات املعاهـدات             
  .وآلية االستعراض الدوري الشامل

  موجز احلاالت  -باء   
ة متنوعة من احلاالت اليت تعـرَّض فيهـا أشـخاص           تشمل الفقرات التالية جمموع     -١٨

للتخويف أو ألعمال انتقامية بسبب تعاوهنم مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتـا يف ميـدان               
أو بـسبب تقـدميهم     /أو بسبب استفادهتم من اإلجراءات الدوليـة، و       /حقوق اإلنسان، و  

لقرابة اليت جتمعهم بضحايا انتهاكات أو بسبب صلة ا/املساعدة القانونية توخِّياً هلذا الغرض، و
  .حقوق اإلنسان
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  اجلزائر  -١  
املقرِّر للفريق العامل املعين  - ، أرسل كلٌٌّ من الرئيس٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٨يف   -١٩

 واملقرِّر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية         ،حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي     
قرِّرة اخلاصة املعنية بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان رسالة ادعاء بشأن            وامل ،الرأي والتعبري 

وُيدَّعى أن السيد موسى بورفيس، وهو طالب يف كلية الطـب وطبيـب             . موسى بورفيس 
نطينة، تعـّرض   طمتمرِّن يف وحدة طب التوليد وأمراض النساء يف املستشفى اجلامعي يف قس           

العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي        ألعمال ختويف بعدما اجتمع بالفريق      
وقد يفقد السيد بورفيس مركـزه كطبيـب متمـرِّن يف           . ٢٠٠٨نوفمرب  /يف تشرين الثاين  

ورّبما كان القصد من وراء الضغط الذي وقع علـى إدارة الكليـة             . املستشفى نتيجةً لذلك  
نشطته يف ميدان حقوق اإلنسان     نطينة إجباره على التخلي عن أ     طواملستشفى اجلامعي يف قس   

  .لفائدة أُسر املختفني

  كولومبيا  -٢  
ة اخلاصة املعنية بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان بزيارة إىل كولومبيا           رقامت املقرِّ   -٢٠

 هبدف تقييم وضع املـدافعني عـن حقـوق          ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٨ إىل   ٧يف الفترة من    
ومبجموعة كبرية  كبار  حكوميني  مبسؤولني  رة اخلاصة   واجتمعت املقرِّ . اإلنسان يف ذلك البلد   

  .من املدافعني يف العاصمة ويف أربع مناطق
ملا علمتـه   انزعجت بشدة   "ويف تقرير البعثة الذي وضعته املقرِّرة اخلاصة، قالت إهنا            -٢١

تفيد بأنه، قبل بضع ساعات فقط من االجتماع الذي عقدته مع مدافعني حمليني يف      من تقارير   
  ).١٥، الفقرة A/HRC/13/22/Add.3" (ارانكيال، مت إرسال هتديدات إىل منظِّمي االجتماعب

  مجهورية الكونغو الدميقراطية  -٣  
قام املقرِّر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً   -٢٢

ـ           تـشرين   ١٥ إىل   ٥رة مـن    ببعثة لتقصي احلقائق يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف الفت
أكتوبر، بعث برسالة إىل احلكومة لالحتجاج      / تشرين األول  ١٥ويف  . ٢٠٠٩أكتوبر  /األول

ويف تلك الرسالة، أشار املقرِّر اخلاص إىل أنه عندما كـان           . على عرقلة السلطات لسري بعثته    
، يف  ٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين األول  ١٣مسافراً إىل كيسانتو يف مقاطعة الكونغو السفلي يف         

إطار بعثته الرمسية إىل البلد، ُمنع من التحدث إىل شهود عاينوا عمليـات القتـل الـيت راح           
وقـال  . يف السنوات األخـرية   " بوندو ديا كونغو  "ضحيتها أعداد كبرية من مؤيِّدي حركة       

أمر املقرِّر اخلاص كذلك إن هذه العرقلة لقدرته على القيام ببعثته الرمسية متّت، على ما يبدو، ب
وازداد الوضع سوءاً بسبب احتجاز الـشرطة فـور         . حاكم املقاطعة ونفّذها عمدة كيسانتو    

واقتضى . مغادرته كيسانتو الشخص الذي كان قد رّتب له االجتماع الذي كان مزمعاً عقُده
وفضالً عن ذلك، شدد املقرِّر . األمر عودة املقرِّر اخلاص إىل كيسانتو حىت يضمن اإلفراج عنه
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 على أنه ظل يشعر بالقلق على أمن الشخص الذي احُتجز وعلى أمن الشهود اآلخرين     اخلاص
  . اآلنومل يرد أي جواب على رسالته حىت . كذلك

  غواتيماال  -٤  
يف الدورة السادسة والسبعني للجنة القضاء على التمييز العنصري املعقودة          شاركت    -٢٣

لشعوب األصلية يف غواتيماال، مبا فيها      متثل ا شىت  منظمات   ٢٠١٠فرباير  /يف جنيف يف شباط   
املايـا  جمتمعـات    وحركة شباب املايا، إىل جانب       ،التنسيق الوطنية ألرامل غواتيماال   منظمة  

اإلثين عـشر   حمللية  اجملتمعات ا املتضررة من حمطات توليد الطاقة الكهرمائية و      احمللية  إكسيليس  
 وأثناء تلك الدورة، قّدمت تلـك  .مسنت يف سان خوان ساكاتيبيكيساالاملتضررة من مصنع    

املنظمات تقريراً عن حالة الشعوب األصلية وعن وضع املدافعني عن حقـوق اإلنـسان يف               
ومنذ تلك املشاركة يف الدورة، صارت تلك املنظمات موضوع تصرحيات علنيـة     . غواتيماال

          ظمـات  خطرية ُنشرت على شبكة اإلنترنت وبالربيد اإللكتروين، نعتـت ممثلـي تلـك املن      
وتلقّت ". األشرارالغواتيماليني  "ب ، و "جمموعات القاعدة /طالبان غواتيماال "ب ، و "اإلرهابيني"ب 

كلٌٌّ من املقرِّرة اخلاصة املعنية بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان واملقرِّر اخلاص املعين حبالة              
  .لق هبذا الوضعحقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية معلومات تتع

  اهلند  -٥  
، أرسل املقرِّر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حريـة           ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٩يف    -٢٤

ة اخلاصـة  افعني عن حقوق اإلنسان واملقـرِّر الرأي والتعبري واملقرِّرة اخلاصة املعنية بوضع املد 
تعلق بالدكتورة هارشـينيندار    املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه رسالة ادعاء ت         

قـد  بورورو للتنمية االجتماعية والثقافية،     لدكتورة كاور، اليت متثل رابطة م     اوكانت  . كاور
كلمةً علنيةً أثناء الدورة احلادية عشرة جمللس حقوق اإلنسان املعقـودة يف جنيـف يف             ألقت  
وتناولت . مال اجمللس  من جدول أع   ٣، كجزٍء من املناقشة العامة للبند       ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

الدكتورة كاور يف كلمتها اخلطية والشفهية العنف الذي تتعّرض له النساء، وبوجه أخـص،              
الشواغل املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان اليت ُترتكب يف حق النساء يف اهلند وتتمثّـل يف               

وأعربـت  . ورإجهاض األجّنة اإلناث وقتل املولودات واالغتصاب واملمارسات املتعلقة بامله        
الدكتورة كاور يف كلمتها عن قلق عام بشأن هذه األشكال من انتهاكات حقوق اإلنـسان               

  .ودّعمت ما قالته ببعض اإلحصاءات
 ٨ بعد أن ألقت كلمتـها بعـد ظهـر يـوم             ،تقارير بأن الدكتورة كاور   الوتفيد    -٢٥

 نفسها على أهنا    ، تلقت اتصاالً من سيدة قدمت     يونيه يف مبىن قصر األمم يف جنيف      /حزيران
 وُيزعم أن املـرأة املـذكورة       .وهددهتا شفهياً برد انتقامي   " مسؤولة كبرية يف حكومة اهلند    "

هدَّدت الدكتورة كاور بقوهلا إنه مت االتصال مبسؤولني رفيعي الرُّتب يف اهلنـد ويف منطقـة                
قالت عن مكان وجود أسرهتا و    ما أدلت به من تصرحيات، واستفسرت منها        البنجاب بشأن   
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ويف وقت الحق، زار بيت الدكتورة كـاور يف         . إهنا تستطيع إيذاءها حال عودهتا إىل اهلند      
مكتـب االسـتخبارات    (منطقة البنجاب موظٌّف ُوصف بأنه يعمل يف احلكومة املركزيـة           

  .أمام جملس حقوق اإلنسانليستفسر منها عن البيان الذي أدلت به ) املركزي
ى الرسالة اليت بعث    ، رّدت حكومة اهلند عل    ٢٠٠٩رب  ديسم/ كانون األول  ٢٩ويف    -٢٦

جدت أن تلـك االدعـاءات غـري        ون اخلاصون بالقول إهنا نظرت يف الرسالة وو       هبا املقرِّر 
 ٨مسؤول يف حكومـة اهلنـد يف جنيـف يـوم            صحيحة، وأن املذكورة مل يتصل هبا أي        

تب بزيارة إىل مرتهلـا يف      أّما فيما يتعلق بادعاء قيام أحد موظفي املك       . ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
.  أنه ال أساس له من الصحة      البنجاب، فقد حقّق الفرع احمللي للمكتب يف هذا االدعاء ووجد         

وبعد أن أخذ املكتب علماً باالدعاء، اّتصل باملعنية وزوَّدها مبعلومات لالتصال بالـشخص             
  . املكتباملناسب كي يساعدها إذا ما اّتصل هبا أي شخص يف املستقبل يتصّرف باسم

  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران   -٦  
، أرسل كلٌٌّ من الرئيس املقرِّر للفريق العامـل املعـين           ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣يف    -٢٧

باالحتجاز التعسفي واملقرِّر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني واملقرِّر اخلاص املعين حبق            
حة البدنية والعقلية واملقرِّر اخلاص املعـين       كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الص        

  أو الالإنسانية أو املهينـة نـداءً  مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 
عاجالً مشتركاً إىل مجهورية إيران اإلسالمية بشأن آية اهللا السيد حسني كاظميين بروجردي             

تقارير بأنه تعـرَّض للتعـذيب      وأفادت  . ٢٠٠٧ سنة يف عام     ١١الذي ُحكم عليه بالسجن     
أمـراض  باركينـسون و  لداء   ُحرِم من تلقِّي العالج املناسب       وسوء املعاملة منذ اعتقاله وبأنه    

وآية اهللا بروجردي من املدافعني عـن       . السكري وارتفاع ضغط الدم والكلى والربو والقلب      
 املعلومات الواردة، وّجه آية اهللا      وحسب. االنتخابات الدميقراطية يف مجهورية إيران اإلسالمية     

 ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٩بروجردي إىل األمني العام لألمم املتحدة رسالةً مفتوحةً مؤرَّخةً يف           
ـ  خلرباء دوليني بشأن مجهورية إيران اإلسالمية       عقد اجتماع   يطلب فيها    ساعدة كمحاولة مل

، وردت تقارير تفيد بأنه ٢٠٠٩مايو / أّيار٥ويف . استفتاٍء مفتوحٍإجراء الشعب اإليراين على 
  .تعرَّض للضرب

  إسرائيل  -٧  
اجلهود الـيت   بشأن  تلقّت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان معلومات           -٢٨

فض الدعم املايل املتاح ملنظمات حقوق اإلنسان العاملة يف األرض          خلتبذهلا حكومة إسرائيل    
ينية احملتلة، وخاصةً تلك اليت تعاونت مع بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقـائق بـشأن               الفلسط

وزيادةً على ذلك، أرسلت جمموعة من      ). ٤٦، الفقرة   A/HRC/13/55الوثيقة  (الرتاع يف غزة    
املنظمات غري احلكومية اإلسرائيلية رسالةً مفتوحةً إىل مسؤولني كبار يف حكومة إسـرائيل             

بشأن زيادة االعتداءات على منظمات حقوق اإلنسان، مبا فيها تلك اليت           تعرب عن شواغل    
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 وسـلطات  ةكومباحلسؤولني كبار املتعاونت مع بعثة تقصي احلقائق، وقالت يف رسالتها إن     
األمن اإلسرائيلية سعوا، بعد تقدمي تقرير بعثة تقصي احلقائق، إىل تقويض شـرعية أنـشطة               

ويف . يف ميدان حقوق اإلنسان وإىل احلد منها بطرق أخـرى       منظمات اجملتمع املدين الناشطة     
، علَّقت إسرائيل بالقول    ٢٠١٠مارس  /اجتماع مع مسؤولني كبار يف األمم املتحدة يف آذار        

وأشـارت إسـرائيل إىل أن املنظمـات غـري      . إن هذه االدعاءات ال أساس هلا من الصحة       
ء نشيط من نسيج الدميقراطية يف البلـد        جزعلى السواء، هي    احلكومية، احمللية منها والدولية     

  .عما تقوم به تلك املنظمات من عمل هام" نزع الشرعية"وأنه ما من أحد يسعى إىل 

  كينيا  -٨  
قام املقرِّر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً   -٢٩

املقرِّر اخلـاص   يفيد تقرير   و. ٢٠٠٩ر  فرباي/ شباط ٢٥ إىل   ١٦بزيارة إىل كينيا يف الفترة من       
العديد من املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين       تعرض  "بأنه  ) A/HRC/11/2/Add.6(بعثته  عن  

أدلوا بشهاداهتم أمام املقرِّر اخلاص أثناء بعثته للتهديد واملضايقة على يد أفراد من قوات األمن               
 من انتهاء البعثة، قُتل ناشطان كانا قد        وبعد أسبوعني فقط  . وغريهم من املسؤولني احلكوميني   

هناك حماولة منهجيـة    و. أبديا محاساً شديداً يف اإلبالغ عن وجود ِفَرق موت تابعة للشرطة          
  ).املوجز(" الكينيةإلسكات األصوات اليت تنتقد قوات األمن 

ه إىل  ففي األيام اليت سـبقت وصـول      . وتلقّى املقرِّر اخلاص املعلومات التالية حتديداً       -٣٠
اإلقليم الغريب يف كينيا، طلب ممثلو السلطات إىل األفراد أالّ يتحدثوا مع املقرِّر اخلاص بشأن               
االعتداءات اليت ترتكبها قوات الشرطة واجليش، وأالّ يذكُروا من االعتداءات سوى تلك اليت             

اير، فرب/ شباط ١٧ويف  ". قوة ساباؤوت للدفاع عن األرض    "ترتكبها جمموعة مسلحة ُتْدعى     
قال مسؤولون للمقيمني يف أحد خميمات املشردين داخلياً إهنم قد ال حيصلون على املساعدة              

  .الغذائية اليت يعوِّلون عليها إذا ما انتقدوا قوات اجليش يف شهاداهتم أمام املقرِّر اخلاص
فرباير، الحظ موظفو منظمة رصد حقوق اإلنسان يف غرب كينيـا           / شباط ١٨ويف    -٣١

ر من املخابرات خارج مكاتبهم يف بونغوما حيث كان املقرِّر اخلـاص ُيجـري         وجود عناص 
 عناصر املخابرات خارج الفنـدق      تويف اليوم التايل، كان   . مقابالت مع الضحايا والشهود   

  . الذي كانت ُتجرى فيه مقابالت أخرى
أحد ممثلي منظمة رصد حقـوق      بزيارة مرتل   مسؤولون  قام  فرباير،  / شباط ١٩ويف    -٣٢
األشخاص الذين أدلوا طلبوا منه قائمة بأمساء   و) إيليو ِسيُيوي تينديت  (إلنسان يف غرب كينيا     ا

لكن السيد تينـديت    داهم عسكريون املرتل    ويف وقت الحق،    . بشهاداهتم أمام املقرِّر اخلاص   
وتلقى ممثل آخر ملنظمة رصد حقوق اإلنسان يف غرب كينيا، جوب واهـداليا،             . الذ بالفرار 
ب الـسيد   وهـرّ .  من مسؤولني سألوا عن أمساء األشخاص الذين أدلوا بشهاداهتم         مكاملات

 يف منظمة رصد حقوق اإلنسان يف       لونواهداليا والسيد تينديت والسيد إيريك وامبازي العام      
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غرب كينيا، والسيد تايغا ونياجنا من منظمة الناجني من التعذيب يف موراتيكو، مجيعهم، من              
تعرض أفراد أسرهم وزمالؤهم للمـضايقة بغيـة        وبعد ذلك،   . متهماملنطقة خوفاً على سال   

  .أماكن وجودهمالتعرف على 
، أي بعد أسبوع من اختتام زيـارة املقـرِّر         ٢٠٠٩مارس  / آذار ٤ و ٢ و ١ويف أيام     -٣٣

اخلاص وبعد أن وجَّه املقرِّر اخلاص عناية وزير اخلارجية ووزير الدولة املكلف بإدارة األقاليم              
لداخلي إىل تلك القضية، اقتحم مسؤولون يف شرطة كينيا مكاتب منظمـة رصـد              واألمن ا 

حقوق اإلنسان يف غرب كينيا وطلبوا إىل املوظفني الذين بقوا هناك قائمة بأمساء الـضحايا               
  . والشهود الذين حتّدثوا إىل املقرِّر اخلاص

حقوق اإلنـسان   ، قُتل يف نريويب اثنان من املدافعني عن         ٢٠٠٩مارس  / آذار ٥ويف    -٣٤
كانوا على اتصال باملقرِّر اخلاص أثناء زيارته، ومها أوسكار كاماو كينغارا، مؤسس ومـدير     

يف الت والدعوة   ، وجون بول أولو، مدير االتصا     اجملانيةمؤسسة أوسكار للمساعدة القضائية     
  .ذات املنظمة

 ختام بعثته، كشف عن     املقرِّر اخلاص أمام وسائل اإلعالم يف     البيان الذي أدىل به     ويف    -٣٥
وبعد ساعات قليلة   . التخويف الذي تعرَّض له من تعاون معه من املدافعني عن حقوق اإلنسان           

يف ظـل  "نـه  جاء فيه أأصدر املقرر اخلاص بياناً صحفياً من مقتل السيد كينغارا والسيد أولو،  
ما يتعلـق بعملـييت     ظروف الريبة اليت كانت سائدةً، كان ال بد من العثور على أثر الشرطة في             

سكوتالنديارد أو شرطة جنوب مثل  تتحّتم االستعانة بفريق مستقل من هيئة شرطة        "وإنه  " القتل
وأشار املقرِّر اخلاص إىل أنه     ". أفريقيا من أجل التحقيق إذا أُريد إخالء مسؤولية الشرطة الكينية         

الشرطة يف   من جانب    التصرفال توجد وحدة مستقلة قادرة على التحقيق يف احتمال إساءة           "
، أتت نائبة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان على ِذكر هذه          ٢٠٠٩مارس  / آذار ٦ويف  ". كينيا

القضية شفهياً يف معرض تقدميها تقرير األمني العام إىل جملس حقوق اإلنسان بشأن التقدم احملرز            
. تحدة املعنية حبقوق اإلنـسان    يف التقارير والدراسات املتعلقة بالتعاون مع ممثلي هيئات األمم امل         

وتناول وفد كينيا الكلمة وصرَّح بالتزامه حبقوق اإلنسان وبالتعاون مع اإلجـراءات اخلاصـة              
  .أي معلومات بشأن ذلك التحقيقاآلن ومل تتوفّر حىت . ووعد بالتحقيق يف القضية

العامل املعين   املقرِّر للفريق    -ن الرئيس    م وأرسل نداًء عاجالً بشأن هذه القضية كل        -٣٦
حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي واملقرِّر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء             

 حريـة الـرأي   أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً واملقرِّر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلـق يف     
  . ة اخلاصة املعنية بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسانوالتعبري واملقرِّر

  موريتانيا  -٩  
ة اخلاصة املعنية بوضع املـدافعني      ، أرسل كلٌٌّ من املقرِّر    ٢٠١٠ير  فربا/ شباط ٢٢يف    -٣٧

عن حقوق اإلنسان واملقرِّر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري واملقـرِّر            
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عاء إىل حكومة   اخلاص املعين بأشكال الرق املعاصرة، مبا يف ذلك أسباهبا وعواقبها، رسالة اد           
، وهو مستشار لدى اللجنة الوطنية حلقـوق  الداه ولد اعبيديموريتانيا بشأن وضع برام ولد    

اإلنسان ورئيس مبادرة املقاومة من أجل االنعتاق يف موريتانيا وموظٌّف يف منظمة إنقاذ العبيد              
)SOS Esclaves.(  

عين بأشكال الرق املعاصـرة إىل      وعقب الزيارة الرمسية اليت أجراها املقرِّر اخلاص امل         -٣٨
، والذي ختابر معه السيد ولد      ٢٠٠٩نوفمرب  /أكتوبر وتشرين الثاين  /موريتانيا يف تشرين األول   

 نـشر   elbidaya.net، وردت تقارير تفيد بأن موقع األخبار على اإلنترنت          الداه ولد اعبيدي  
ر عدةُ مواقع موريتانية على شبكة وتناقلت املقال املذكو. مقاالً ُيجهل كاتُبه يشّهر هبذا األخري

، اقتحام مرتل   هانفسالفترة  وزيادةً على ذلك، حاول شخص جمهول اهلوية، خالل         . اإلنترنت
  .مثَّ الذ بالفرارالداه ولد اعبيدي السيد ولد 

  ميامنار  -١٠  
، تلقى الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي ادعاءات        ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢١يف    - ٣٩

 سنةً على تني مني هتوت ويو ين بو مبقتضى قوانني ُتجرِّم ١٥ أنه قد ُحكم بالسجن   مفادها
 عضواً آخرين يف الربملان لكي يوقِّعوا على ٩٢زعزعة اهلدوء والسِّلم العامََّني بعد أن حَشدا      

رسالٍة موّجهٍة إىل األمني العام وجملس األمن انتقدوا فيها حكومة ميامنار واألمم املتحـدة              
وأُحيلت القـضية إىل    ). ٣١، الفقرة   A/HRC/13/30(ا وُنشرت الرسالة على اإلنترنت      ذاهت

حكومة ميامنار وهي قيد النظر مبوجب اإلجراء العادي للفريق العامل الذي سُيفـضي إىل              
  .تبّني رأيٍ بشأهنا

  سري النكا  -١١  
اص املعـين   ، أرسل كلٌٌّ من املقرِّر اخل     ٢٠١٠مارس  / آذار ١٧يف رسالة مؤرخة يف       -٤٠

ة اخلاصة املعنية بوضع املدافعني عن حقوق       ربتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري واملقرِّ       
اإلنسان نداًء عاجالً إىل حكومة سري النكا بشأن وجود ما يبدو أنه اجتاه متزايد ومثري للقلق 

حقوق اإلنسان  حنو نزع الشرعية عن أنشطة منظمات حقوق اإلنسان واملدافعني األفراد عن            
وقد زادت حدة تلك اهلجمات والتهديدات بـشكل        . والصحفيني العاملني يف سري النكا    

حالة  "لملموس عقب الدورة االستثنائية احلادية عشرة جمللس حقوق اإلنسان اليت ُخصِّصت            
وتفيد تقـارير   . ٢٠٠٩مايو  / أّيار ٢٧ و ٢٦يومي  وُعقدت  " حقوق اإلنسان يف سري النكا    

 )٢٠٠٩أبريـل  / نيسان١عدد  (The Hinduوق اإلنسان علَّق على ذلك يف صحيفة بأن وزير حق
األشخاص الذين يذهبون وجيلسون يف املقاهي يف األمم املتحدة ويؤثّرون على الناس "قائالً إن 

سيجلبون علـى   ) ضد سري النكا  (بأسلوب ذايت جداً معبِّرين عن ذلك النوع من الشعور          
  ".من حكومة سري النكاأنفسهم رداً صارماً جداً 
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وأعرب املقرِّران اخلاصان يف رسالتهما عن قلقهمـا مـن أن احلمـالت اإلعالميـة          -٤١
والتهديدات واملضايقات وأعمال التخويف املوجهة ضد عدد من املدافعني عن حقوق اإلنسان            

ية والصحفيني، ال سيما سوناندا ديشابريا، قد تكون ذات صلة مبا يقومون به من أنشطة شـرع      
علـى الـصعيد    للدعوة والتوعيـة    للدفاع عن حقوق اإلنسان، وخاصة ما يبذلونه من جهود          

ويعيش السيد ديشابريا، وهو صحفي ومدافع بارز عن حقوق اإلنسان، يف منفـاه يف              . الدويل
، بسبب التهديدات اليت تلقاها ومحلة تشويه السمعة املـستمرة          ٢٠٠٩مايو  /سويسرا منذ أّيار  

 يف وسائط اإلعالم بعد مشاركته ومداخلته أثناء الدورة العاشرة جمللس حقـوق             اليت يتعرض هلا  
 وأثناء الدورة االستثنائية احلادية عشرة املخصَّصة لسري النكـا  ٢٠٠٩مارس /اإلنسان يف آذار  

". الكـاذب "و" اخلائن"ب وبسبب مشاركته يف الدورة االستثنائية، ُنعت       . ٢٠٠٩مايو  /يف أّيار 
ديو تتضّمن هتديدات له بالقتل على موقع للعالقات االجتماعية على شـبكة            وُنشرت أشرطة في  

يف تعرض لتشويه مسعته    اإلنترنت؛ وتلقّى العديد من رسائل التهديد املكتوبة عرب اهلاتف النقّال و          
  .برامج التلفزيون واإلذاعة ويف عدد من األعمدة الصحفية

آخرين من املدافعني عـن     شخصاً   ٣٠وظهر اسم السيد ديشابريا، إىل جانب أمساء          -٤٢
حقوق اإلنسان والصحفيني، يف قائمة ُنشرت على موقع األخبار السريالنكي على اإلنترنت            

Lanka News Web وُيّدعى أهنا من وضع دائرة املخابرات احلكومية ٢٠١٠مارس / آذار٣ يف ،
 على الصعيد   وعيةالت"وتتضّمن القائمة أمساء أفراد كانوا منخرطني يف أنشطة         . يف سري النكا  

بشأن قضايا تتعلّق حبقوق اإلنسان وفق ترتيب يعبِّر عن أمهية كل واحد منهم يف نظر            " الدويل
 يف شـىت  عن حقوق اإلنسان والـصحفيني يشار إىل العديد من املدافعني   و. دوائر املخابرات 

نافـذ  ملداخلياً  علومات بشأن قضايا حقوق اإلنسان واملشردين       املناسبات على أهنم يوفرون امل    
اإلعالم وحقوق اإلنـسان،    متعددة، وكمتحدثني على منابر دولية بشأن قضايا        حملية ودولية   

يف أنـشطة   من املـشاركني    عن حقوق اإلنسان وحرية اإلعالم، و     باعتبارهم من املتكلمني    و
قاً ومع أنّ الغرض من القائمة غري واضح، فإهنا تثري قل         . الدفاع عن حقوق اإلنسان يف اخلارج     

  .بالغاً بشأن السالمة اجلسدية والنفسية لألفراد الواردة أمساؤهم فيها
قلق ألن بعض التهديدات قـد تّتـصل        بالغ ال وأعرب املقرِّران اخلاصان كذلك عن        -٤٣

بتعاون األشخاص املُشار إليهم أعاله مع جملس حقوق اإلنسان ومع املكلفني بواليـات يف              
لنطاق االدعاءات، فإن هناك قلقاً عاّماً من أن التهديـدات          ونظراً  . إطار اإلجراءات اخلاصة  

واهلجمات واحلملة اإلعالمية املسيئة قد تكون جزءاً من حماولة أوسع لرتع الـشرعية عـن               
ويف الدورة  . وسياساهتا أنشطة املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين ينتقدون تصرفات احلكومة        

ء احلوار التفاعلي مع املفوضـة الـسامية حلقـوق          الثالثة عشرة جمللس حقوق اإلنسان، وأثنا     
على عدم مـساندة أعمـال العنـف أو    عزمه الوطيد اإلنسان، أعرب وفد سري النكا عن    

. التخويف اليت توجَّه ضد الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان وعلى عدم التسامح معها            
 أولئك األشخاص سي عنف ميويقتضي هذا األمر بالضرورة اختاذ تدابري مناسبة للتحقيق يف أ      

" املدافعني عن حقـوق اإلنـسان     "والحظت سري النكا أيضاً أن تسمية       . وملعاقبة مرتكبيه 
ُتستخدم بغري ضابط فتسري على أي شكل من أشكال النشاط مهما كان بعيداً             الفضفاضة  

وأوضح الوفد أنه من واجب حكومة سري النكا أن         . عن جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     
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تثبِّط مهة أشخاص ال ميثّلون إالّ أنفسهم وُيدلُون بتصرحيات بغرض نيل مكاسب سياسية تبعية 
  .باسم حقوق اإلنسانغايات خارجية والتسبب يف احلرج للحكومة سعياً إىل حتقيق 

  أوزبكستان  -١٢  
 املقرِّر للفريق العامل املعين باالحتجاز      -، أرسل الرئيس    ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٣يف    -٤٤

التعسفي واملقرِّر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري واملقرِّر اخلاص املعين              
باحلق يف الصحة واملقرِّر اخلاص املعين مبسألة التعذيب نداًء عاجالً مشتركاً إىل أوزبكـستان              

رقـم  أن احتجازه تعـسفي يف الـرأي         بشأن إيركني موساييف، الذي اعترب الفريق العامل      
١٤/٢٠٠٨) A/HRC/10/21/Add.1   وُزعم أن موظفْين مـن إدارة األمـن        ). ١٣٨، الفقرة

القومي هّدداه وأُسَرته بأعمال انتقامية إذا مل يسحب هو أو أسرته االلتماسات اليت قّدموها أو 
إذا واصلوا تقدمي شكاوى إىل آليات حقوق اإلنسان الدولية أو نشر األخبار بشأن القـرار               

، أي أنـه    "املراقبة اخلاصة "وبعد هذا احلادث، ُوضع السيد موساييف حتت        . لذكرالسالف ا 
  .ُحرم من العالج الطيب وقُيِّدت حركته داخل أسوار السجن

  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال   -١٣  
عـين   املقرِّر للفريق العامل امل   -، أرسل الرئيس    ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٦يف    -٤٥

ة اخلاصة املعنية بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان واملقرِّر اخلاص سفي واملقرِّر باالحتجاز التع 
املعين باستقالل القضاة واحملامني نداءً عاجالً مشتركاً إىل مجهورية فرتويال البوليفارية بـشأن             

 كانون  ١٦ونشروا أيضاً بالغاً صحفياً بشأن هذه القضية يف         . القاضية ماريا لورديس أفيوين   
وحسب املعلومات الواردة، فقد ألقى أفراد من شـرطة املخـابرات      . ٢٠٠٩ديسمرب  /لاألو

 ١٠القبض على القاضية أفيوين فور إصدارها األمر باإلفراج املشروط عن إيليخيو سيدينيو يف      
واعترب الفريق العامل املعـين باالحتجـاز       .  يف انتظار حماكمته   ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول 

سبتمرب / أيلول ١ الصادر يف    ١٠/٢٠٠٩يد سيدينيو تعسفياً يف رأيه رقم       التعسفي احتجاز الس  
٢٠٠٩) A/HRC/13/30/Add.1   مشرياً إىل انتهاكات للحق يف حماكمة نزيهة       )٣٢٥، الفقرة ، .

 ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٠أثناء اجللسة أمام القاضية أفيوين يف       الدفاع عنه   وقدَّم فريق   
ثالث سنوات من االحتجاز    حنو  أُفرج عنه بعد ذلك بشروط بعد       رأي خرباء األمم املتحدة، ف    

  .دون حماكمةب
ومثّة اّدعاء آخر بأن رئيس مجهورية فرتويال البوليفارية أيضاً طلب أن تعاقَب القاضية               -٤٦

 سنةً، حىت لو اقتضى األمر إصدار تشريع جديد لتحقيق ذلك اهلـدف،             ٣٠أفيوين باحلبس   
 مسؤولني حكوميني ُبث على شاشات التلفزيون الوطين وعـرب          وكان ذلك يف ظهورٍ له أمام     

وأمر الرئيس تشافيز علناً املدعية العامة ورئيس احملكمة العليا بإنزال أقصى عقوبـة             . اإلذاعة
وملّح الرئيس تشافيز كذلك    . ممكنة بالقاضية أفيوين قصد منع قضاة آخرين من احلذو حذوها         

. ينيو قد سلكوا سلوكاً إجرامياً عندما طلبوا اإلفراج عنه        إىل أن حماميي الدفاع عن السيد سيد      
 لويزا أُورطيغا دياز قد أدلت بتصرحيات شّنعت فيها علـى           ةتقارير بأن املدعية العام   الوتفيد  

  .القاضية أثناء مقابالٍت أجرهتا مع الصحافة
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ـ               -٤٧ آمر ويقال إن القاضية أفيوين قد اتُّهمت بالفساد وباملساعدة علـى اهلـرب وبالت
كما ُيخشى  . وقد ُحرِمت من احلصول على مدافع عام      . اإلجرامي وبإساءة استخدام السلطة   

  .أن يكون حمامو الدفاع الفرتويليون عن السيد سيدينيو مهدَّدين باالعتقال يف أي حلظة

  اليمن  -١٤  
، أرسل املقرِّر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق        ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢يف    -٤٨
ة اخلاصة املعنية بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان نداًء عاجالً    حرية الرأي والتعبري واملقرِّر    يف

واملنتـدى  . إىل اليمن بشأن حالة أمل الباشا، رئيسة منتدى الشقائق العريب حلقوق اإلنسان           
  .منظمة غري حكومية ترصد وتوثِّق حاالت التعذيب يف اليمن

، اقتحم أفراد جمهولـون مكاتـب       ٢٠٠٩نوفمرب  /لثاين تشرين ا  ٢٢ويف مساء يوم      -٤٩
منتدى الشقائق العريب حلقوق اإلنسان ومتّ تفتيش املكاتب وتعّرضت مواد األرشيف للتلـف             

، تلقّـت   ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١ و ٢٠ويف  . وتضّررت بعض األجهزة اإللكترونية   
ويدَّعى أنـه مت العبـث      . هولة املصدر السيدة الباشا عدداً من االتصاالت اهلاتفية املروِّعة اجمل       

وعالوةً على ذلك، تعّرضـت  . ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٧بالفرامل اخللفية لسيارهتا يف   
السيدة الباشا هلجمة إيهامية باحلامض عندما كانت تغادر احملكمة اجلنائية حيث كانت تراقب 

  .حماكمة أحد النشطاء السياسيني
الـسيدة  للمداخلة اليت أدلت هبـا    وأعمال التخويف نتيجة    تكون اهلجمات   رمبا  و  - ٥٠

 يف جملس حقوق اإلنسان أثناء اعتماد تقرير االستعراض ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤الباشا يف 
وقّدم منتدى الشقائق العريب حلقوق اإلنسان كذلك تقريراً        . الدوري الشامل اخلاص باليمن   

 إىل  ٢الثالثة واألربعني املعقودة يف الفترة مـن        موازياً إىل جلنة مناهضة التعذيب يف دورهتا        
ناشطة يف   منظمة مينية أخرى     ١٣ مت إعداده بالتعاون مع      ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠

  .ميدان حقوق اإلنسان
وأرسل رئيس جلنة مناهضة التعذيب رسالةً إىل حكومة اليمن، باسم اللجنة، طالبـاً              -٥١

 االستعجال، بشأن هذه االدعـاءات وبـشأن التـدابري          إليها أن تديل مبعلومات، على سبيل     
املتخذة من أجل تنفيذ الدولة الطرف أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب               
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ال سيما ضمان محاية املشتكني والـشهود    

تنص على ذلك   حسبما   أو اإلدالء بشهادة،     من سوء املعاملة والتخويف نتيجة لتقدمي شكوى      
  . من االتفاقية١٣املادة 

  االستنتاجات  -ثالثاً   
ال تزال ترِد، لألسف، تقارير عن حاالت التخويف واألعمال االنتقاميـة الـيت               -٥٢

وال يزال  . ُترتكب يف حق األفراد واجلماعات الذين يسعون إىل التعاون مع األمم املتحدة           
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ممَّن يقدِّمون املساعدة لضحايا التخويف واألعمال االنتقامية، مبن فـيهم          األقرباء وغريهم   
  .احملامون واملمثِّلون، يتعرَّضون للتهديد واملضايقة والتخويف، بل حىت للقتل

واألعمال االنتقامية اليت تستهدف األشخاص الذين يسعون إىل التعاون مع األمم             -٥٣
قوق اإلنسان ليست مصدر قلق بالنـسبة لألفـراد         املتحدة وممثليها وآلياهتا يف ميدان ح     

املتضررين منها مباشرةً فحسب، وإّنما هي دليل على عدم مساح الدول باالتصال احلـر              
   .والعلين بآليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة

فهاتان الظاهرتـان   . والعالقة بني األعمال االنتقامية والتخويف عالقةٌ ال تنفصم         -٥٤
كتان تتكامالن من حيث حتقيق اهلدف املشترك املتمثِّل يف منع األفراد واجلماعات من             املربِ

ويف حني أن حـاالت التخويـف   . التعاون مع األمم املتحدة بشأن قضايا حقوق اإلنسان 
وهلـذه  . التعاونوقوع  حتدث منعاً للتعاون، فإنه يبلَّغ عن حاالت األعمال االنتقامية بعد           

 بالغ اخلطورة على األشخاص الراغبني يف التعاون مع األمـم املتحـدة      األعمال أثر مثبِّط  
  .وممثليها وآلياهتا يف ميدان حقوق اإلنسان

ووفقاً للمعايري الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، ينبغي للدول أن تّتخذ تدابري ملنع              -٥٥
الدعم العلـين   وميكن حتقيق ذلك، مثالً، عن طريق تقدمي        . التخويف واألعمال االنتقامية  

ألنشطة الدفاع عن حقوق اإلنسان والتعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف ميدان             
 السكان بالوسائل واألسـاليب املختلفـة       بالغحقوق اإلنسان وعن طريق اختاذ تدابري إل      

وميكن القيام بذلك أيضاً عن طريق ضمان مقاضاة من         . املتاحة للتعاون مع األمم املتحدة    
  .مرون بأعمال التخويف أو األعمال االنتقامية أو يقومون هبايأ

ميع أعمال التخويف واألعمال االنتقامية علـى       ال بد من املالحقة القضائية جل     و  -٥٦
. الفور وبصورة فعالة والتصدي هلا بالطريقة املناسبة من أجل مكافحة اإلفالت من العقاب

  .لة وتوفري سبل االنتصاف املناسبة للضحاياوينبغي تقدمي مرتكيب تلك األفعال إىل العدا
وستساهم إدانة تلك األفعال علناً وإبالغ آليات حقوق اإلنسان ذات الصلة هبـا يف                -٥٧

  .وميكن أن يؤدي اجملتمع املدين دوراً هاماً يف هذا الشأن. مكافحة اإلفالت من العقاب عليها
صلة، مبن فيهم األمم املتحدة     ويناشد األمني العام مجيع أصحاب املصلحة ذوي ال         -٥٨

وممثلوها وآلياهتا يف ميدان حقوق اإلنسان، أن يواصلوا إعطاء هذه املسألة األولوية الـيت              
وميكـن  . تستحقها وأن يّتخذوا مجيع التدابري الضرورية لكبح هذه الظاهرة غري املقبولة          
 حـاالت   توسيع نطاق ممارسات بعض آليات حقوق اإلنسان اليت جتمع املعلومات عـن           

التخويف واألعمال االنتقامية بشكل مفيد ونشرها مبوافقة الضحية من أجـل ضـمان             
   .الكشف عن مجيع حاالت األعمال االنتقامية والرد عليها

        


