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  جملس حقوق اإلنسان
   والعشرونالثانيةالدورة 
   من جدول األعمال٥ و٢البندان 

التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق       
  ة واألمني العاماإلنسان وتقارير املفوضية السامي
  هيئات وآليات حقوق اإلنسان

 بشأن مـسألة   عقدها جملس حقوق اإلنسان       اليت نقاشالموجز حلقة       
االنتقام املرتكب يف حق األفراد واجلماعات الذين يتعاونون         التخويف أو 

  تعاونوا مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف ميدان حقوق اإلنسان أو

  موجز    
  حيث قرر اجمللـس    ١٨/١١٨ق اإلنسان   ملقرر جملس حقو  اً  وجز وفق أعد هذا امل    

 من جدول األعمال بـشأن  ٥ يف دورته احلادية والعشرين يف إطار البند    ،عقد حلقة نقاش  
التخويف أو االنتقام املرتكب يف حق األفراد واجلماعات الذين يتعاونون مع األمم            مسألة  

وعقدت احللقة، الـيت    . اإلنسان أو تعاونوا معها   املتحدة وممثليها وآلياهتا يف ميدان حقوق       
  .٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٣نظمتها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، يف 
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  مقدمة  -أوالً  
، عقد جملس حقوق اإلنـسان، يف دورتـه احلاديـة           ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٣يف    -١

التخويف أو االنتقام املرتكب    ، حلقة نقاش بشأن مسألة      ١٨/١١٨ مبقرره  والعشرين، عمالً 
يف حق األفراد واجلماعات الذين يتعاونون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف ميدان حقوق              

وطلب إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، يف املقرر . اإلنسان أو تعاونوا معها
اصة والدول وغريمها من اجلهات صاحبة املـصلحة،        لواليات اخل أصحاب ا ذاته، أن تتصل ب   

.  يف حلقة النقـاش    لتأمني مشاركتهم هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املعنية باملوضوع،       مثل  
  .أن تعد هذا املوجزاً وطلب إىل املفوضية أيض

ف أصحاب املصلحة يف مـسألة االنتقـام   عرضت حلقة النقاش وجهات نظر خمتل و  -٢
وكـان  . ويف، فبّينت كيف تعرضت شىت اهليئات واآلليات لالنتقام وكيف ُتُصّدي له          والتخ

لفت انتباه اجملتمع الدويل إىل ما قيل إهنا        ) أ: (هدف احللقة من تبادل اآلراء واخلربات ما يلي       
أعمال انتقام وختويف ارتكبت يف حق من يسعون إىل التعاون مع األمم املتحـدة وممثليهـا                

تبـادل اخلـربات   ) ب(ميدان حقوق اإلنسان أو من تعاونوا مع هذه اجلهـات؛      وآلياهتا يف   
 وتقييم إجراءات الرد عليها؛     ووجهات النظر بشأن سبل التصدي هلذه املمارسة املثرية للقلق        

ـ          املسامهة يف وضع هن    )ج( اً ج موحد ومتسق جمللس حقوق اإلنسان واألمم املتحـدة عموم
ميكن أن تتخذها الدول، واألمم املتحدة، واجمللس وآلياته، لتعزيز  لدراسة التدابري امللموسة اليت     

  .التصدي لألعمال االنتقامية، مبنع هذه األعمال والرد كما جيب على ما ارُتكب منها
وترأس االجتماع سعادة السفري أندراس ديكاين، نائب رئيـسة جملـس حقـوق               -٣

اخلدمة الدولية حلقوق   "لقة رئيسة جملس    وأدار حوارات احل  . اإلنسان، واملمثل الدائم هلنغاريا   
، مهر خان وليامز؛ وافتتح أعمال احللقة األمني العام واملفوضة الـسامية حلقـوق              "اإلنسان
وشارك يف احللقة نائب وزير الدولة للشؤون الدولية بوزارة اخلارجية يف هنغاريـا،             . اإلنسان

ميشيل فورست؛ ورئيس جلنـة  زابولكس تاكاكس؛ ورئيس جلنة تنسيق اإلجراءات اخلاصة،        
شروع املدافعني عن حقوق اإلنسان     مكافحة التعذيب، كالوديو غرومسان؛ واملدير التنفيذي مل      

  .، حسن شاير شيخ أمحديف شرق أفريقيا والقرن األفريقي

بيانات األمني العام، ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان،            -ثانياً  
  املشاركني يف حلقة النقاش وإسهامات ورئيس جملس حقوق اإلنسان،

  األمني العام  -ألف  
عّرف األمني العام، يف مالحظاته االفتتاحية يف رسالة بالفيديو، االنتقام بأنه أحـد               -٤

   وذكّـر اجمللـس بـأن     . التحديات اليت يواجهها جملس حقوق اإلنسان واألمم املتحدة عامة        
 االنتقام اليت قيل إهنا ارتكبت يف حق من يتعاونون          األمني العام قدم تقارير بانتظام عن أعمال      
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وألقى الضوء على أشكال شىت من االنتقام فأكد        . مع األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان      
، ألن من املعلوم أن األغلبية العظمى من الناس يتخوفون من اإلبـالغ             "غيض من فيض  "أهنا  

  .باألعمال االنتقامية الرامية إىل إخراسهم
وشدد األمني العام على حتمل الدول مسؤولية احترام حقوق اإلنسان ومحاية مـن               -٥

  .ومىت ختلفت عن ذلك، لزم األمم املتحدة أن تنتفض وتنتقد. يدافعون عن احلقوق األساسية
ورحب األمني العام، يف معرض تذكريه باإلجراءات اليت دعـا إليهـا يف تقريـره،              -٦

ت وآليات عدة للتصدي لألعمال االنتقامية، وأثىن علـى الـدور        باملبادرات اليت اختذهتا هيئا   
وقال إنه يرجو أن تكـون      . الفاعل الذي أدته رئيسة جملس حقوق اإلنسان يف هذا املضمار         

إىل اختاذ إجراءات صارمة ومنسقة على نطاق منظومة األمم املتحـدة إلدانـة             اً  احللقة حافز 
  .ا ارتكبتأعمال االضطهاد والتخويف والتصدي هلا كلم

  مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  -باء  
شددت املفوضة السامية على ضرورة عدم ارتكاب األعمال االنتقامية ألن األمـم              -٧

وتأخذ األمم املتحدة بأسرها . املتحدة ال تستطيع العمل دون تعاون من يفترض أهنا تساعدهم         
عنها، مثلما يتبني من الدور القيادي الذي يضطلع به         على حممل اجلد األعمال االنتقامية املبلغ       

  . األمني العام
تعاون األفراد واجلماعات مع األمم املتحـدة يف        شددت املفوضة السامية على أن ل     و  -٨

 هنجٍ فعال وقائم على النتائج مـن        انتهاج  يف  حامسة رية وأمان أمهيةً  ميدان حقوق اإلنسان حب   
 وورد يف وثائق أساسية عدة دعوة إىل هـذا التعـاون            .ا ومحايته أجل تعزيز حقوق اإلنسان   

، على سبيل املثال، أكـدت      )١(٢٠٠٥الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام       وإشادة به؛ ف  
 وأوضحت مدى أمهية التعاون مع اجملتمع املدين        .أمهية اجملتمع املدين لعمل األمم املتحدة     اً  جمدد

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وجملس حقـوق       : نسانبالنسبة هليئات وآليات حقوق اإل    
اإلنسان، واإلجراءات اخلاصة، واالستعراض الدوري الشامل، وجلان التحقيـق، وهيئـات           

   .املعاهدات، كل حسب اختصاصاته
ورغم االعتراف اجلازم بضرورة مشاركة اجملتمع املدين وحقه يف ذلك، فإن أعمـال        -٩

وأشارت املفوضة السامية إىل أن االنتقام قـد يتخـذ          .  ترتكب االنتقام والتخويف ال تزال   
  عدة؛ وقد يهدد مسؤولو الدولة الناس أو يضايقوهنم، بوسائل منها البيانات العامـة              أشكاالً

  .وقد ُترصد أنشطة اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية أو تقيد        . اليت تديل هبا السلطات العليا    
وقد تتخـذ التهديـدات شـكل       . اونون مع األمم املتحدة   ُتشن محالت تشهري مبن يتع     وقد

وقد يوقف النـاس أو     . اتصاالت هاتفية أو رسائل هاتفية نصية، بل وحىت اتصاالت مباشرة         
  .يضربون أو يعذبون، بل قد يقتلون

__________ 
 .٦٠/١قرار اجلمعية العامة  )١(
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ويف معرض إشارة املفوضة السامية إىل تقرير األمني العام الذي عرب فيه عـن بـالغ                  -١٠
، أعربت عن أسـفها،     )٢( أغلب األعمال االنتقامية املُبلَّغ عنها     عنساءلة   امل انعدامأسفه على   

وأضافت أنه . بدورها، على أن تعامل الدول معها أقل ما يقال عنه أنه دون املستوى املطلوب  
ينبغي جمللس حقوق اإلنسان أن يبذل املزيد من اجلهد؛ وسلطت الضوء على ضرورة رسـم               

وينبغي هلذه االستراتيجيات أن    . انة للحد من األعمال االنتقامية    ومتاً  استراتيجيات أكثر اتساق  
واختتمت بياهنا قائلـة إن األعمـال      . ترتكز على كل ما هو متاح من موارد وجهات فاعلة         

يف هناية املطـاف،    اً  االنتقامية ليست مرفوضة فحسب، بل غري فعالة، ألن احلرية تنتصر دائم          
  .ارجي ال حمالةوألن املعلومات تصل إىل العامل اخل

  رئيسة جملس حقوق اإلنسان  -جيم  
ترأس االجتماع السفري أندراس ديكاين نائب رئيس جملس حقوق اإلنسان، الذي قرأ   -١١

فقد قالت، بصفتها الرئيسة، إن مهمتها تتمثل يف احلرص على أن يتـسم             . هارسالة نيابة عن  
وهـذا  . اف من اهليبة واالحترام   عمل اجمللس يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها بقدر ك         

يعين أن يكون أعضاء اجمللس واملراقبون، ومن بينهم املنظمات غري احلكومية، قادرين علـى              
بِلغت الرئيسة بأعمال حترش مبمثلي اجملتمع      لكن، لألسف، أُ  . املسامهة حبرية يف أنشطة اجمللس    

اجتماعات، وتبادل رسائل مـع  بواسطة بيانات عامة، و املدين كان يتعني أن ترد عليها، مثالً 
 وضـرورية   )٣(وكانت هذه اإلجراءات متسقة مع نتائج اسـتعراض اجمللـس         . الوفود املعنية 

  .للحفاظ على مصداقيته
وشددت الرئيسة على أن معاجلة جملس حقوق اإلنسان عامةً هذه املـسألة اليـوم                -١٢

على أعمال االنتقـام أو     معاجلة ملموسة أكثر من ذي قبل بواسطة حلقه النقاش هذه، ورده            
يعرب فيـه اجلميـع عـن       اً  وينبغي أن يظل اجمللس منرب    . التخويف املرفوضة إجناز يف حد ذاته     

آرائهم، حىت املخالفة منها، ويتحمل مسؤولية تأمني سالمة مجيع األفراد الذين يشاركون يف             
 الكـف عـن     وذكّرت بأن اجمللس كان قد دعا مجيع الدول إىل        . اجتماعاته ويتعاونون معه  

التخويف أو االنتقام من املشاركني يف دورات اجمللس من األفراد أو املنظمات؛ وقالت إهنـا               
  .ترجو أن يكون احلوار الوسيلة املفضلة ملعاجلة املشكالت عند االختالف

  رئيس جملس اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان  -دال  
دولية حلقوق اإلنسان، مهر خان     أدار احلوار يف حلقة النقاش رئيسة جملس اخلدمة ال          -١٣

. وشكرت يف مالحظاهتا االفتتاحية جملس حقوق اإلنسان على عقد هذه احللقة املهمة      . وليامز
__________ 

)٢( A/HRC/21/18 ٧٢، الفقرة. 

)٣( A/HRC/RES/16/21 ٣٠، الفقرة. 
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يف احلفز إىل اختاذ إجراءات للتـصدي       اً  رئيساً  الدول األعضاء اليت أدت دور    اً  وشكرت أيض 
تلف املناطق مـستوى    أن ارتفع يف خم   اً  وشددت على أن من املشجع جد     . لألعمال االنتقامية 

الوعي باألعمال االنتقامية والقلق منها، وأن منظمات اجملتمع املدين ممتنة للغاية الهتمام األمني             
  .العام واملفوضة السامية باملسألة

وقبل كل شيء، جيب أن يثـق         أوالً. وميزت السيدة وليامز ثالث مسائل مطروحة       -١٤
 من يسعون إىل التعاون معها، بأن األمم املتحـدة          من يتعاونون مع منظومة األمم املتحدة، أو      

تتحمـل الـدول    اً،  ثاني. والدول املعنية ستبذل قصارى جهدها للتعجيل بتوفري احلماية هلم        
األعضاء املسؤولية الكربى عن توفري احلماية للمدافعني عن حقوق اإلنسان؛ والـدول الـيت              

نظمة، ورمبا أخلـت بالتزاماهتـا      ارتكبت تلك األفعال أو تساهلت معها استخفت بعمل امل        
تتحمل األمم املتحدة مسؤولية أخالقية عـن       اً،  ثالث. املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة     

توفري احلماية الكافية ملن يتعاملون مع ممثليها؛ فمىت شعر الناس باخلوف من االنتقاد خـشية               
  .االنتقام، قُّوض عمل األمم املتحدة

امز على اجلهود املشجعة اليت بذهلا جملـس حقـوق اإلنـسان           وشددت السيدة ولي    -١٥
سيما التدابري الوقائية اليت اختذهتا الرئيسة باسترعائها انتبـاه          للتصدي لألعمال االنتقامية، ال   

وينبغـي  . لألفراد الذين يتعاونون مع اجمللس وآلياته     اً  الدول إىل األوضاع اليت قد تكون هتديد      
 القادمني أن يأخذوا بزمام املبادرة يف جمال احلماية، على غرار           لرؤساء جملس حقوق اإلنسان   

  .رئيسته احلالية
بيد أن السيدة وليامز أعربت عن أسفها على أن بعض الدول ال تـزال تـستخدم                  -١٦

االنتقام إلخراس أصوات املنظمات غري احلكومية، ومن األشكال اجلديدة هلذا االنتقام إبعادها            
املتحدة، ألن جلنة املنظمات غري احلكومية التابعة للمجلس االقتصادي         عن التعاون مع األمم     

. وجتديدها واالجتماعي أجلت أو طبقت معايري انتقائية لتقييم طلبات املنظمات غري احلكومية          
  ".بشفافية وإنصاف"وقال األمني العام إنه جيب تطبيق معايري احلصول على الصفة االستشارية 

سة عن أملها أن حتدد حلقة النقاش األدوار املتمايزة واملتكاملة يف        وأعربت مديرة اجلل    -١٧
األمم املتحدة، والدول، وجملس حقـوق اإلنـسان        : آٍن ملختلف اجلهات الفاعلة يف املنظومة     

ورئيسه، واإلجراءات اخلاصة، وهيئات املعاهدات، واملؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان،        
  .توقع من كل منهاواجملتمع املدين نفسه؛ وتوضح ما ُي

   الدولة للشؤون الدولية بوزارة اخلارجية يف هنغاريا وزيرنائب  -هاء  
الحظ نائب وزير الدولة للشؤون الدولية بوزارة اخلارجية يف هنغاريا، زابـولكس              -١٨

يف عدد أعمال االنتقـام     اً  تاكاكس، أن حلقة النقاش أتت يف حينها بالنظر إىل ما يبدو تكاثر           
. ملرتكبة يف حق األفراد واجلماعات الذين يتعـاونون مـع األمـم املتحـدة             االتخويف   أو
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برحت هنغاريا تقف مواقف صارمة من التهديدات وأعمال االنتقام املقترفة يف حق من               وما
 املاضية، رعت هنغاريـا أو بـادرت        ٢٢    لففي خالل السنوات ا   . تعاونوا مع األمم املتحدة   

، وقبله جلنة حقوق )٤(ضوع اعتمدها جملس حقوق اإلنسان    بتقدمي قرارات أو مقررات عن املو     
 الذي رفض فيه اجمللس بشدة      ١٨/١١٨وسلط الضوء باخلصوص على مقرر اجمللس       . اإلنسان

ويتمثـل  . مع نتائج استعراض اجمللس   اً   انسجام ،فعل ُيرتكب هبدف التخويف أو االنتقام     أي  
 ملعاجلة قضية حـساسة     ٥يف إطار البند    التوجه الرئيس للمقرر يف إتاحة الفرصة أمام اجمللس         

  .ومهمة للغاية؛ وورد فيه دعوة إىل عقد حلقة النقاش هذه
ورحب السيد تاكاكس بااللتزام اجلازم من األمني العام واملفوضة السامية ورئيـسة              -١٩

جملس حقوق اإلنسان؛ وأضاف أن مصداقية منظومة األمم املتحدة عامة وعملها اليومي على             
شار يف هذا الصدد إىل أعمال التخويف واالنتقام من التعاون مع األمـني العـام،               وأ. احملك

وجملس األمن، وبعثات األمم املتحدة حلفظ السالم، واملفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان،             
جلنـة  ، وجملس حقوق اإلنسان، و    صندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل السكان األصليني      و

خلاصة، وهيئات املعاهدات، وآلية االستعراض الدوري الـشامل،        وضع املرأة، واإلجراءات ا   
  .)٥(على ما ورد يف أحدث تقرير لألمني العام

وشدد السيد تاكاكس على أن الدول األعضاء تتحمل اليـوم مـسؤولية معاجلـة                -٢٠
وأعرب . الظاهرة املشار إليها أعاله بالتصدي إلفالت اجلناة من العقاب وتعريضهم للمساءلة          

د تاكاكس يف اخلتام عن أمله أن تسلط حلقة النقاش الضوء على أمهية املسألة املطروحة،               السي
مبتكرة تستشرف املستقبل قصد وقف ومنع أعمـال التخويـف أو االنتقـام               وتقدم حلوالً 

  .املرتكبة بسبب التعاون مع األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان

  رئيس جلنة تنسيق اإلجراءات اخلاصة  -واو  
أكد رئيس جلنة تنسيق اإلجراءات اخلاصة، ميشيل فورست، كون أعمال التخويف             -٢١

وقد ُبحـث   . اًيثري قلق أصحاب الواليات اخلاصة، الذين يتدارسوهنا دوم       اً  واالنتقام موضوع 
بعمق يف أحدت اجتماع سنوي ألصحاب الواليات اخلاصة، ومن ذلك أثناء االجتماعـات             

والدول، واملنظمات غري احلكوميـة، ومؤسـسات حقـوق         برئيسة جملس حقوق اإلنسان،     
وذكّر يف هذا اإلطار بالعاطفة اجلياشة اليت انتابت أصحاب الواليات اخلاصة . اإلنسان الوطنية

وكانت هذه احلاالت معروفـة، وأبلـغ   . وباستنكارهم الشديد عندما ُبحثت بعض احلاالت 
مني العام، وبالغات املنظمـات غـري       عنها يف تقارير أصحاب الواليات اخلاصة، وتقرير األ       

وأشار أصحاب واليات خاصة إىل أن املسؤولية العظمى عن االدعاءات املتعلقـة            . احلكومية
وكان االنطباع  . بالتهديدات واختاذ اإلجراءات الالزمة حلماية الشهود تقع على عاتق الدول         

__________ 
 .A/HRC/RES/12/2انظر خاصة القرار  )٤(

)٥( A/HRC/21/18. 
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وذُكّر بالدور . جراءات حقيقية بشأن األغلبية الساحقة من احلاالت أن الدول املعنية مل تتخذ إ          
وُبحث مع  . يف محاية حرمة الشهود اجلسدية      احلاسم ملؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية، مثالً     

وقال الـسيد   . رئيسة اجمللس فكرة إفراد دورة من دورات اجمللس ملوضوع األعمال االنتقامية          
  .فورست إنه يرجو أن تؤيد حلقة النقاش هذه الفكرة

 فورست احلاضرين ببعض التدابري اليت وضـعها أصـحاب الواليـات            وأبلغ السيد   -٢٢
. للقضيةاً  سنوياً  وخصص بعضهم تقرير  . للتصدي لألعمال االنتقامية  اً،  ومجاعياً  اخلاصة، فردي 

ومجعت فئة ثالثة   . بانتظام معلومات عن تلك األعمال     وقرر آخرون أن يدرجوا يف تقاريرهم     
اً وأعلم السيد فورست املشاركني أيض    . االت فردية منهم املعلومات وردت كما جيب على ح      

يف اً  بأنه يف ضوء تزايد عدد احلاالت املوثقة وخطورهتا، ينظر أصحاب الواليات اخلاصة حالي            
ـ   حبيث يضم فصالً  " دليل عمليات اإلجراءات اخلاصة   "ميكن تنقيح   ،  تدابري شىت؛ مثالً   اً خاص

وينبغـي  . هة إىل مجيع أصحاب الواليات    مبوضوع األعمال االنتقامية وتوصيات عملية موج     
  .االستمرار يف تدريب أصحاب الواليات اجلدد

وعن التوصيات، شارك السيد فورست احلضور بعض األفكـار الشخـصية كـي       -٢٣
ويرى أنه ينبغي التعامل مع أي انتقام من شاهد يتعـاون مـع             . يتناولوها باملزيد من الدرس   

عمل صاحب الوالية نفسه، ودعـا مـن مث الـدول      صاحب والية على أنه حماولة لتقويض       
. األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان إىل أن ترد على ذلك العمل بسرعة وكلمـا ارتكـب               

ـ اً  على التدخل فـور   اً  وينبغي لرئيس جلنة التنسيق، إضافة إىل ذلك، أن يكون قادر          يف اً  وعلن
ن االسـتفادة مـن تبـادل       وميك. حاالت التخويف أو االنتقام اليت يبلغه هبا صاحب الوالية        

سيما احملكمة اجلنائية    اخلربات مع مؤسسات أخرى لديها خربة أو برامج حلماية الشهود، ال          
  .الدولية
إىل أن األعمال االنتقامية يبلغ عنها أثناء الزيارات القطريـة، قـدم الـسيد              اً  ونظر  -٢٤

علومات املتعلقة جبـدول    عدة ينبغي مراعاهتا يف ذلك السياق، مثل معاجلة امل        اً  فورست أفكار 
أعمال الزيارات، وقائمة جهات االتصال من اجملتمع املدين، بالسرية الالزمة قصد التقليل إىل             

إلنسان احملليني  أدىن حد من احتمال االنتقام، أو تبادل خطط االجتماعات مع خرباء حقوق ا            
عنية، عند مواجهتـها    وينبغي تذكري الدول امل   . حتماالت استهداف الشهود   ا اًكي تقيَّم مسّبق  

تبادل املعلومات مع مكاتب األمم     اً  وميكن أيض . ادعاءات االنتقام، بالتزاماهتا املتصلة باحلماية    
الوطنية، والبعثات الدبلوماسية، عند االقتضاء؛      املتحدة امليدانية، ومؤسسات حقوق اإلنسان    

  .وإشراك املنظمات اإلقليمية احلكومية الدولية عند اإلمكان
إىل تعزيز املتابعة املستمرة للقضايا املثـارة يف البالغـات   اً ودعا السيد فورست أيض    -٢٥

واختتم حديثه باقتراح   . عن طريق االتصال بالبعثات املعنية      وتقارير اإلجراءات اخلاصة، مثالً   
. اختاذ جمموعة من الدول من أقاليم خمتلفة قرار التعاون على مواجهة األعمـال االنتقاميـة              

 اختاذ مبادرات مشتركة حلماية الشهود بوسائل منها تدابري جلوء ملموسة أو مالذات             وميكنها
  .مؤقتة أو توفري مالذات يف البعثات الدبلوماسية
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  رئيس جلنة مناهضة التعذيب  -زاي  
قال رئيس جلنة مناهضة التعذيب، كالوديو غرومسان، إن الطموح املشروع للجميع             -٢٦

سكوت عن األعمال االنتقامية، بل يتعداه إىل توسـيع مـدى   ال يتوقف عند اإلحجام عن ال  
وأوىل . طموحاتنا وأهدافنا بكثري، وإجياد مناخ إجيايب لوضع سياسات يف جمال حقوق اإلنسان

اخلطوات هي مكافحة األعمال االنتقامية؛ لكن اهلدف العام هو هتيئة السبل أمام كل شخص              
. على حقوق اإلنسان وتقدمي أفكاره عن ذلـك       يرغب يف املشاركة إلجياد عامل أفضل يقوم        

  .وذكّر السيد غرومسان يف هذا املقام بأن حقوق اإلنسان تشمل السعي يف تشجيع املشاركة
وعن األعمال االنتقامية من وحي جتربة جلنة مناهضة التعذيب وغريها من هيئـات               -٢٧

تطاف املختلفة، واملعاملة   املعاهدات، من األشكال اليت لوحظت التهديد بالقتل، وأنواع االخ        
. فكل هذه املظاهر تنتهك فكرة احلرمة الشخـصية . الالإنسانية واملهينة، واالحتجاز التعسفي   

استعملت ضد من سعوا    اً  إىل ما وصفه بأنه أساليب أكثر تطور      اً  وأشار السيد غرومسان أيض   
تـشهري، واالفتـراء،    إىل التعاون مع األمم املتحدة، مثل التحقيقات اجلنائية، والتحرش، وال         

وإساءة استخدام القوانني الوطنية قصد منع املدافعني عن حقوق اإلنسان مـن املـسامهة يف               
إىل التشريعات اليت تقيد إمكانية تسجيل املنظمات اليت يكون الغرض من اً  وأشار أيض . اجملتمع

.  تعسفاً إنشائها حتقيق أهداف تتعلق حبقوق اإلنسان، أو قرار سحب ترخيص ذلك التسجيل           
وكان آخر تقرير سنوي للجنة ذكر أن ذلـك جـزء           . حتويل األموال اً  وتشمل القيود أيض  

وألقـى  . أساسي من ثقافة اإلفالت من العقاب، إذ إن املساءلة ال وجود هلا يف أكثر األحيان           
السيد غرومسان الضوء على البعد اجلنساين للمسألة، وأشار إىل حـاالت جمتمعـات حمليـة             

احلالة اخلاصة املتمثلة   اً  وذكر أيض . ملشاركة الفاعلة للمرأة يف تعزيز حقوق اإلنسان      تقبل با  ال
  .يف االعتداء على الصحفيني لنسف حرية التعبري وختويف من يرغبون يف دعم حقوق اإلنسان

وأوضح السيد غرومسان بعض األساليب اليت تستخدمها هيئات املعاهدات للتصدي            -٢٨
نها التقارير القطرية، واملالحظات اخلتامية اليت تتضمن توصيات حمددة،         لألعمال االنتقامية، م  

وُبحثت مـسألتا   . والزيارات السرية، والبالغات الفردية، والتعليقات العامة، وأنشطة املتابعة       
  .الوقاية من األعمال االنتقامية والتصدي هلا يف سياق عملية تدعيم هيئات املعاهدات

لسيد غرومسان الدول على تعيني منسقني علـى الـصعيد          وعن التوصيات، شجع ا     -٢٩
جرَّم صراحةً وأضاف أن من املهم احلرص على أن يُ       . القطري ملعاجلة قضايا األعمال االنتقامية    

استخدام الظروف املشدَّدة للعقوبة عندما خيضع املدافعون عن حقوق اإلنـسان للمالحقـة             
واقترح إعداد دراسـة    .  انتقاد السلطات العامة   نزع الصفة اجلرمية عن   اً  وينبغي أيض . اجلنائية

مثل التـشريعات، والتـسجيل،     (عن املمارسات اجليدة يف جمال التصدي لألعمال االنتقامية         
وقد يتخذ ذلك شكل مركز لتبادل املعلومات لتلقي        ). والتدريب، والتعاون مع اجملتمع املدين    

يثه بالتشديد على أمهية عدم االقتصار      واختتم حد . املعلومات عن املمارسات اجليدة وتوزيعها    
على منع األعمال االنتقامية، وإمنا جتاوزها إىل إجياد مناخ ميكن فيه لكل شخص أن يتمتـع                

  .حبقوق اإلنسان ويدعمها



A/HRC/22/34 

GE.12-18832 10 

شروع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف شرق أفريقيا والقـرن          املدير التنفيذي مل    -حاء  
   األفريقي

روع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف شرق أفريقيا والقرن         شاملدير التنفيذي مل   رحب  -٣٠
وسـاعد  .  حسن شاير شيخ أمحد بعقد احللقة الدراسية اليت جـاءت يف حينـها             ي،األفريق

، مئات املدافعني عن حقوق اإلنسان كانوا معرضني        ٢٠٠٥املشروع، منذ استحداثه يف عام      
تالزمت مع تعاوهنم مـع األمـم       للخطر، بعضهم ارُتكبت يف حقه أعمال ختويف أو انتقام          

. ولألعمال االنتقامية آثار بعيدة األمد على املتضررين، أكثرها مأساوية االغتياالت         . املتحدة
وملا كان مشروع املدافعني عن حقوق      . للسالمةاً  واضطُر آخرون إىل الفرار من بلداهنم توخي      

ر مدافعني عن حقوق    اإلنسان هو أمانة شبكة من منظمات حقوق اإلنسان، فقد سهل حضو          
  .اإلنسان ومشاركتهم يف أعمال جملس حقوق اإلنسان

وشدد السيد شيخ أمحد على أن املسؤولية الكربى عن الرد على أعمال التخويـف                -٣١
واألعمال االنتقامية تقع على الدولة، اليت ينبغي أن حتقق فيها، وتقاضي مرتكبيها، وتوفر سبل 

وعلى هذا، استحدث اجملتمع املـدين      . واجب قلما يؤدى  بيد أن هذا ال   . انتصاف لضحاياها 
على أعمال املنظمات والشبكات القائمة اليت اً إجراءات عملية ملساعدة الضحايا، تعتمد أساس

تدعم املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يواجهون التهديد نتيجة أنشطتهم، مثل اإلجـالء             
املساعدة القانونية، والتدابري األمنية العمليـة،      املؤقت وإعادة التوطني، ومراقبة احملاكمات، و     

إضافة إىل أنشطة الدعوة العامة واخلاصة لرفع مستوى الوعي باالنتهاكات أو البحث عـن              
اً ويصُدق األمر نفسه على أعمال االنتقام املتعلقـة حتديـد         . حلول من خالل احلوار اخلاص    

ت حمدودة عندما مل تكن الدول راغبة     لكن إجراءات التصدي كان   . بالتعاون مع األمم املتحدة   
وأشار يف هذا املقام إىل مـسامهة الـشبكات يف التـصدي            . أو قادرة على التدخل بإجيابية    

  .لألعمال االنتقامية ومنعها
وعن التوصيات، ركز السيد شيخ أمحد االنتباه على جمالني رئيسني ينبغـي اختـاذ                -٣٢

ايا، وتشجيع املزيد من التنسيق والتعاون من أجل        مواصلة متابعة القض  : إجراءات بشأهنما، مها  
فاملتابعة، ينبغي جمللس حقوق اإلنسان أن يبحثها . منع أعمال التخويف واالنتقام والتصدي هلا   

 لقـاء   ن األعمال االنتقامية يف   وينبغي تقدمي تقرير األمني العام ع     . بانتظام ويف الوقت املناسب   
إن من شأن ذلك أن يتيح للدول املعنية فرصة        . لسسنوي خيصص للموضوع أثناء دورات اجمل     

. التعليق على اخلطوات اليت خطتها للتحقيق واختاذ اإلجراءات املناسبة للرد على االدعـاءات            
عدم السماح حبذف القضايا من جدول األعمال ال لشيء إال ألنه مل ُيـرد              اً  ومن املهم أيض  

نبغي من مث االستمرار يف اإلشـارة، يف تقريـر   وي. على البالغات أو املتابعة من الدول املعنية    
حتـديث القـضايا    اً  فإن مل يكن ممكن   . األمني العام السنوي، إىل أي ادعاءات قد تظل عالقة        

ورمبا أمكن وضع قائمة مضبوطة عن حالة القـضايا         . أمكن ذكرها يف مرفق   اً،  جذرياً  حتديث
تـديره  ) اإلنترنت(جل على الشابكة    ُييّسر النفاذ إليها عن طريق قاعدة بيانات مركزية أو س         
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املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وتدّون فيه البالغات املرسلة، والردود الواردة وغريها من            
وينبغي يف اخلتام تشجيع الدول على تقدمي املعلومات إىل جملـس حقـوق             . إجراءات املتابعة 

  .ات الواردة يف تقرير األمني العاماإلنسان عن حالة التحقيقات أو احملاكمات املتعلقة باالدعاء
وعن االرتقاء مبستوى التنسيق والتعاون بني خمتلف أصحاب املصلحة العـاملني يف              -٣٣

جمال احلماية، قطع عدد من اهليئات تعهدات بدعم املدافعني عن حقوق اإلنسان؛ ومثة إمكانية   
وتتيح املبـادئ   . من األفراد لتحقيق املزيد من التنسيق لتوفري أقصى درجات احلماية للفاعلني          

ة الصادرة عن االحتاد األورويب بشأن املدافعني عن حقـوق اإلنـسان إمكانـات              التوجيهي
لالخنراط أكثر يف محاية األفراد واملنظمات اليت تعرضت لالنتقام بسبب تعاوهنا مع منظومـة              

أضف إىل ذلك أن وفود االحتاد األورويب وبعثـات         . األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان     
 أخرى متلك جمموعة من األدوات للتدخل لدعم األفراد املتضررين،          الدول األعضاء يف بلدان   

ويف .  واالسـتفادة منـه    ينبغي االستمرار يف استكشاف ذلك    و. يف حواراهتا مع الدول     مثالً
اخلتام، من شأن تعزيز التنسيق بني أصحاب املصلحة الذين ميكنهم تقدمي املساعدة العمليـة              

وقد . ألعمال االنتقامية أن يسمح باملزيد من الرد الشامل       والطارئة إىل من كانوا مستهدفني با     
يشمل ذلك، يف مجلة ما يشمل، املنظمات غري احلكومية، واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان             

  .ومكاتبها امليدانية، واملالذات يف بلدان أخرى

  موجز النقاش  -ثالثاً  
 ، واألرجنـتني  ،لروسـي د ا  واالحتـا  ،االحتاد األورويب : مثل املشاركون يف النقاش     -٣٤

 ، وبولنـدا  ، والبحـرين  ، وباراغواي ،يرلنداآ و ، وأوروغواي ، وإكوادور ، وأستراليا ،وإسبانيا
 ، وسـلوفينيا  ، وسري النكا  ، والدامنرك ، ومجهورية كوريا  ، واجلمهورية التشيكية  ،وبيالروس
 ،غـرب  وامل ، وليختنـشتاين  ، وكوبا ، وقطر ، وفرنسا ، والصني ، وشيلي ، وسويسرا ،والسويد

 ، والنـرويج  ،يرلندا الشمالية آ واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     ،واململكة العربية السعودية  
  . والواليات املتحدة األمريكية، وهندوراس،والنمسا

أمني املظامل  (املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بإكوادور      اً  وممن شارك يف احلوار أيض      -٣٥
االحتاد الدويل لرابطـات    : و، ومنظمات غري حكومية، هي    بواسطة رسالة بالفيدي  ) بإكوادور

حقوق اإلنسان، يف بيان مشترك، ومنظمة العفو الدولية، ومركز القاهرة لدراسات حقـوق             
  .اإلنسان، وجلنة رصد حقوق احملامني يف كندا، والتحالف العاملي ملشاركة املواطنني

  مسائل طرحها أصحاب املصلحة  -ألف  
ود املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وهنغاريا، باعتبارمها أهـم         شكرت معظم الوف    -٣٦

وشـكرت  . ، على عقدمها احللقة الدراسـية     ١٨/١١٨راعيني ملقرر جملس حقوق اإلنسان      
وأثنوا . األمني العام واملفوضة السامية على موقفهما احلازم من األعمال االنتقامية         اً  الوفود أيض 

  .على دور رئيسة اجمللس
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ملشاركون كلهم بشدة مجيع أعمال االنتقام والتخويف من التعاون مـع           وشجب ا   -٣٧
. األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان، فشددوا على أنه ينبغي حظر تلك األعمال ومنعهـا              

وأكدوا أن املسألة ينبغي أن تكون من أولويات جملس حقوق اإلنسان، وأهنا جديرة باهتمامه              
إىل قضايا االنتقام املزعومة املذكورة يف تقرير       اً  شاركني حتديد وأشار بعض امل  . التام واملتواصل 

وشددت دول عدة   . أو قدموا شهادات على قضايا األعمال االنتقامية املزعومة        )٦(األمني العام 
التحرش اجلميع  على ما يكتسيه التعاون مع اجملتمع املدين من أمهية حامسة، وأنه ينبغي جتنيب              

  . حقه يف التعامل مع األمم املتحدةممارستهبسبب أو التخويف 
وشددت الوفود على ضرورة تدعيم إجراءات التصدي لألعمال االنتقامية، سـواء             -٣٨

وقدمت توصيات عـدة يف  . مبنع حدوث تلك األعمال أو التصدي ملا حدث منها كما جيب   
  .هذا املضمار

اختاذهـا علـى   وشدد مشاركون عدة، يف معرض تركيزهم على التدابري اليت ينبغي         -٣٩
الصعيد القطري، على أن املسؤولية الكربى عن محاية من يتعاونون مع األمم املتحـدة تقـع       
على عاتق الدول، اليت ينبغي أن توفر األمن ملن يقررون التعاون مع منظومة حقوق اإلنسان                

ادية وينبغي للدول أن تتخذ اإلجراءات الالزمة إلجياد الظروف االجتماعية واالقتص         . الدولية
والسياسية وغريها، وكذا الضمانات القانونية الالزمة لكل األشخاص املشمولني بواليتها كي           
يتمتعوا جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وملنع حدوث أعمال ختويف وانتقـام يف             

وينبغي جلميع الدول أن تدين األعمال االنتقامية صراحةً، وأن تعمل حبزم على منعها             . حقهم
  .صدي هلا وإهنائهاوالت
. وأحلّ مشاركون عدة على أنه ال ينبغي اإلفالت من العقاب على تلـك األفعـال                -٤٠

وينبغي للدول املعنية أن حتقق دون إبطاء وبرتاهة يف أي فعل من أفعال التخويف أو االنتقـام       
ينبغـي  و. وينبغي تقدمي مجيع اجلناة إىل العدالـة      . املزعومة وإبالغ جملس حقوق اإلنسان هبا     

وباملثل، ينبغي التحقيق يف األعمـال      . أن توفر للضحايا سبل االنتصاف املناسبة     اً  للدول أيض 
االنتقامية اليت ترتكبها جهات فاعلة من غري الدول، ومساءلة اجلناة من لدن احلكومة نفسها              

  .وقبل كل شيء أوالً
دافعني عن حقـوق    وأشارت بعض الدول إىل خمتلف التدابري اليت اختذت حلماية امل           -٤١

املبادئ التوجيهية الصادرة عن االحتاد األورويب بشأن  وأاإلنسان، مثل برامج احلماية الوطنية،     
  .املدافعني عن حقوق اإلنسان

وأشارت بعض الدول إىل صكوك حقوق اإلنسان الدولية، خاصة األحكام املتعلقة             -٤٢
ي تشجيع مجيع الدول على التـصديق       وينبغ. باألعمال االنتقامية، ودعت الدول إىل تنفيذها     

  .على هذه الصكوك وتنفيذها
__________ 

)٦( A/HRC/21/18. 
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وقال متحدثون عدة إن اجملتمع الدويل يتحمل مسؤولية معاجلة مـسألة التخويـف               -٤٣
وأشري يف هذا الصدد إىل ضرورة اجلمع بني رد الـدول           . واألعمال االنتقامية بسرعة وفاعلية   

وعلى اجملتمع الـدويل أن     . ليات اليت أنشأها  على املستوى القطري، ورد اجملتمع الدويل واآل      
يتأكد من وجود تدابري فعالة حلماية الضحايا عندما تتخلف الدول عن توفري تلك احلمايـة               

إىل ضرورة أن يضع اجملتمع الدويل وسـائل حلمايـة          اً  وأشري أيض . عندما تعجز عن ذلك    أو
  .اجملتمع املدين عندما تكون الدول عاجزة عن محايته

كون يألعمال االنتقامية ينبغي أن     مع ا اجملتمع الدويل   هنج تعامل   الت دول عدة إن     وق  -٤٤
باسـتخدام وسـائل    وينبغي إدانة تلك األعمال عالنية كلما ارتكبت، مثالً    . اً وممنهج اًمتسق

أن يستعمل اجملتمع الدويل مجيع األدوات املتاحة له، ابتـداًء بتـدابري            اً  واقترح أيض . االتصال
مبسؤولية الدولة عن احلماية، وانتهاًء جبميـع األدوات          ملبكر والتدابري الوقائية، عمالً   اإلنذار ا 

  .املتاحة من منظومة األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان
سيما هيئـات حقـوق      وقدم املشاركون توصيات ملمثلي األمم املتحدة وآلياهتا، ال         -٤٥

نسيق بني آليات حقوق اإلنسان، فإن احلاجـة        ومع أنه ُرحب باالرتقاء مبستوى الت     . اإلنسان
وقالت بعض . تدعو إىل املزيد من توحيد جهود هيئات األمم املتحدة وآلياهتا وتنسيق أنشطتها

الوفود إن تكثيف الضغط من جممل اجملتمع الدويل قد يسهم يف إهناء أعمال التخويف واالنتقام 
ا التصدي هلا كلما ارتكبت يف إطار االستعراض        اليت ينبغي عدم االكتفاء بإدانتها بالقول، وإمن      

  .الدوري الشامل أو هيئات املعاهدات أو اإلجراءات اخلاصة أثناء االتصاالت بالدول
وقالت وفود عدة إنه ينبغي بذل املزيد من اجلهد حبيث تتـصدى األمـم املتحـدة                 -٤٦

ن يعني األمـني العـام      واقُترح يف هذا الصدد أ    . لألعمال االنتقامية بطريقة موحدة ومنسقة    
أو أمني مظامل يقوم مقام املنسق يف منظومة األمم املتحدة تعـرض     اً  املفوضة السامية وسيط   أو

عليه مجيع ادعاءات التخويف واالنتقام كي ينظر فيها ويتابعها بالتعاون الوثيق مـع آليـات               
بع القضية حـىت    وينبغي للوسيط أن يتا   . حقوق اإلنسان، وذلك باالتصال باحلكومات املعنية     

أن يقترح املساعدة التقنية وينسقها ملساعدة الـدول        اً  ، وينبغي أيض  التوصل إىل نتيجة مرضية   
  .على وضع برامج وطنية للشهود والضحايا الذين يبلغون عن األعمال االنتقامية

ما إذا كانت أعمال التخويف أو االنتقام اليت ترتكبها احلكومات          حبث   واقُترح أيضاً   -٤٧
حق األفراد واجلماعات اليت تتعاون مع األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان أو تغـض               يف  

  .يف األمم املتحدةعضواً بصفتها بااللتزامات القانونية للدولة الطرف عنها ختل 
. الذي ينبغي أن يؤديه جملس حقـوق اإلنـسان  احملدد وأكدت وفود عدة على الدور      -٤٨

إدانة األعمال االنتقامية يف    أن  العديد من الوفود    وترى  . ضماروقُدمت توصيات عدة يف هذا امل     
، إذ إن اجمللس وقف موقفاً موحـداً        اًجديدفتحت فصالً   هناية استعراض جملس حقوق اإلنسان      

وشدد مشاركون على أنه ينبغي للمجلس أن يتحمل مسؤوليته         . من إدانة تلك األعمال صراحةً    
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وقالت الوفـود إهنـا مـسألة    . دون أن خياف من االنتقام   عن تأمني تعاون من يشاء مع آلياته        
  .وينبغي أن يكون للمجلس آليات فعالة للرد على كل انتقام ومتابعته. مصداقية وأخالق

وأشارت بعض الوفود، يف معرض حديثها عن دور جملس حقوق اإلنسان الرئيس يف             -٤٩
 يؤدي هذا الدور سواء تعلق األمر مساءلة اجلناة عن أعمال االنتقام والتخويف، إىل أن اجمللس      

وجيب يف هـذا    .  املؤسسية للمجلس واألمم املتحدة    بالرتاهةباألفراد أو اجلماعات املعنية، أو      
الصدد إبالغ اجمللس بسرعة جبميع االدعاءات املرتبطة بأعمال التخويف أو االنتقـام ممـن              

  .يتعاونون مع آلية حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة
 أن   بعض املشاركني بالتحديد إىل أنه ينبغي جمللس حقوق اإلنـسان أيـضاً            وأشار  -٥٠

 سيما التنفيذ املعايري املوجودة املنطبقة على املدافعني عن حقوق اإلنسان،          حيرص على ضمان    
اإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقـوق             

  .اسية املعترف هبا عاملياًاإلنسان واحلريات األس
 مىت كان ادعاء ذا مصداقية، لزم جملس حقوق اإلنسان          هويرى كثري من املتحدثني أن      -٥١

خيضع أن يطلب إىل الدول أن حتقق يف العمل االنتقامي بسرعة ونزاهة وشفافية وفعالية وأن               
 عامة بالتـدابري  وعلى كل حكومة معنية باملوضوع أن تبلغ اجمللس يف جلسة       . اجلناة للمساءلة 

بقـرار    املتخذة للتحقيق، ونتائج التحقيقات، وأي حماكمات وتعويضات للضحايا، عمـالً         
  .١٢/٢اجمللس 
أن يدعم جهود هيئات األمم املتحدة، مبا فيهـا         اً  وينبغي جمللس حقوق اإلنسان أيض      -٥٢

  .١٢/٢بقرار اجمللس  آلياته، ملنع أعمال االنتقام أو التخويف والتصدي هلا، عمالً
وشددت وفود عدة على أنه ينبغي جمللس حقوق اإلنسان أن يبحث قضية التخويف               -٥٣

وينبغي تقدمي تقرير األمني العام عن األعمال االنتقامية        . واالنتقام بانتظام ويف الوقت املناسب    
ومن شأن ذلك أن يتيح للدول املعنية       . يف لقاء سنوي خيصص للموضوع كي يتدارسه اجمللس       

. تعليق على إجراءات التحقيق اليت اختذهتا، واإلجراءات املناسبة للرد على االدعاءات          فرصة ال 
 ٥إمكانية توظيف املناقشة العامة يف إطـار البنـد          حبث  وينبغي للمجلس، يف هذا السياق،      

  .ملعاجلة قضايا االنتقام
دما ترتكب  عناً  واقُترح إعادة النظر يف عضوية الدولة يف جملس حقوق اإلنسان تلقائي            -٥٤
من أعمال التخويف واالنتقام، وينبغي للمجلس أن يستهدي بتلك املعلومـات عنـدما         اً  منط

  .يتعلق األمر بالترّشح لعضوية اجمللس
. وأشادت وفود عدة باملوقف احلازم الذي وقفته رئيسة جملس حقـوق اإلنـسان              -٥٥

مني األعمال االنتقامية يف    وشددت يف هذا اإلطار على أنه ينبغي أن يدين مجيع الرؤساء القاد           
كل دورة من دورات اجمللس، خاصة دورات الفريق العامل املعين باالسـتعراض الـدوري              

  .آخر رئيَسنياقتداًء باألمثلة اليت قدمها الشامل، 



A/HRC/22/34 

15 GE.12-18832 

إىل الدور اخلاص لألمني العـام واملفوضـة        مداخالهتم  وتطرق مشاركون عدة يف       -٥٦
بتأييـد  ا  ال االنتقامية والتزامهما اجلازم مبكافحتها حظي     فموقفهما احلازم من األعم   . السامية

 عن طريـق    سيما الكامل، وُنظر إليهما على أهنما مسامهة مهمة يف التوعية حبجم املشكلة،            
وأكد املتحدثون يف هذا الصدد على أنه ينبغي للـدول أن           . التقارير السنوية عن هذه املسألة    

  .ابعة االدعاءات اليت حيتوي عليهامتحص النظر يف تقرير األمني العام ومت
. وأثين على تقرير األمني العام بوصفه أداة مهمة ملنع األعمال االنتقامية ومكافحتها             -٥٧

وشـددت  . ورحبت بعض الوفود باخلصوص بإدراج باب يركز على متابعة القضايا السابقة          
  . وجملس حقوق اإلنسانعلى أن التقرير ينبغي أن حيظى باالهتمام الالزم واملتابعة من الدول

اً وأشارت وفود إىل أنه ينبغي إثبات الوقائع املتعلقة بأعمال االنتقام والتخويف استناد         -٥٨
منها وفق األصول إىل    مت التحقق   إىل معلومات موضوعية وموثوقة من مصادر ذات مصداقية         

اّدعي ارتكاب عمل   وينبغي، يف هذا الصدد، استشارة الدول املعنية مىت         . أبعد احلدود املمكنة  
وينبغي التأكد من ْمجع املعلومات من كل املصادر وحتليلها، األمر الذي ُيتجنب معه             . انتقامي

وينبغي أن تكون مصادر املعلومات متنوعة، وأال تعتمد على التقارير          . األخذ بنهج دون غريه   
. رير األمني العام  أخرى القلق من بعض املعلومات الواردة يف تق         وساور دوالً . اإلعالمية فقط 

وطرحت مسائل عن القائمة االنتقائية للدول،      . فقد رأت أهنا غري مؤكدة وغري مدعومة بأدلة       
وأعربت عن قلها من النـزوع إىل توظيـف آليـات حقـوق            . اليت ورد ذكرها يف التقرير    

  .اإلنسان لتحقيق أغراض سياسية
ا وممارساهتا بشأن األعمـال     واقُترح استعراض مجيع سياسات األمم املتحدة وآلياهت        -٥٩

  .االنتقامية مبوضوعية ونزاهة وبالتشاور مع الدول
أن تدرب األمم املتحدة موظفيها وأصحاب الواليات اخلاصـة علـى          اً  واقترح أيض   -٦٠

إىل أن األساليب غري  اً  أساليب تقصي احلقائق اليت ُتجّنب الشهود املخاطر غري الضرورية، نظر         
  .طار احملدقة بالشهوداملتقنة قد تفاقم األخ

وأعربت عن تقديرها للعمل الذي     . وأشارت وفود عديدة إىل آليات حقوق اإلنسان        -٦١
وشجعت اإلجراءات اخلاصـة    . اضطلعت به اإلجراءات اخلاصة خبصوص األعمال االنتقامية      

. على أن تقوم بأنشطة موحدة وتديل ببيانات مشتركة مع جهات شىت، منها اهليئات اإلقليمية  
إلنسان ونشرها علـى    شددت على أنه ينبغي ترويج املعلومات عن زيارات آليات حقوق ا          و

واقترحـت أن يـدرب     .  على إعالم مجيع فئات اجملتمع بتلك الزيارات       اًنطاق واسع حرص  
  .أصحاب الواليات اخلاصة على معاجلة القضايا املتعلقة باألعمال االنتقامية

اض الدوري الشامل بوصفه وسيلة مفيدة للتصدي       إىل االستعر اً  وأشارت الوفود أيض    -٦٢
  .يف رصد تلك االدعاءاتاً وقد يؤدي دور. لألعمال االنتقامية املزعومةبصرامة واتساق 
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وأشري إىل بعض التدابري احملددة اليت وضعتها هيئات املعاهدات ملعاجلة قضايا االنتقام              -٦٣
تعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة       اللجنة الفرعية ملنع ال   "قيام  سيما   أو التخويف، ال  

بيانـات  إصـدار    لبحث هذه املسألة، و    فريق عامل بإنشاء  " القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
  .مشتركة مع هيئات حقوق إنسان أخرى

وشدد مشاركون على الرأي القائل إنه ينبغي هليئات املعاهدات أن تتصدى لألعمال              -٦٤
ت وبطريقة متسقة، مبا يف ذلك النظر يف إمكانية التدخل بواسطة هيئات   االنتقامية كلما ارتكب  

وميكن . وآليات مناسبة أخرى، مثل اإلجراءات اخلاصة أو املفوضية السامية حلقوق اإلنسان          
  .هذا املوضوع باملزيد من التفصيل يف إطار عملية تدعيم هيئات املعاهداتمناقشة 

فبعض الوفود تعتقد أن التعاون مع هذه اهليئـات         . ميةإىل اهليئات اإلقلي  اً  وأشري أيض   -٦٥
مهم، ألهنا وضعت بدورها تدابري وأنشأت آليات حمددة للتصدي لألعمال االنتقامية، وينبغي            

  .من مث إشراكها عند االقتضاء
للمجتمع املدين، وكـون األمـم املتحـدة        احلاسم  وشددت وفود عدة على الدور        -٦٦
وأكد عدد قليل من الوفود على أن التعاون مـع األمـم            . ونهتستطيع العمل كما جيب د     ال

إضافية، وأنه ينبغي ضمان املساواة أمام القانون، رغم اعترافها بأمهيـة  اً  املتحدة ال مينح حقوق   
  .دور اجملتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف رفع مستوى الوعي حبقوق اإلنسان

الذي تقوم به املنظمات غري احلكومية يف لفـت  وأكدت وفود على الدور األساسي      -٦٧
الربيد اإللكتروين الذي ميكن بواسطته اإلبـالغ عـن    عنوان  االنتباه إىل تقرير األمني العام، و     

 األعمال االنتقامية املزعومة، ويف االتصال باملدافعني عن حقوق اإلنسان كي يقدموا معلومات
ت غري احلكومية أن تواصل طـرح موضـوع         وأشري إىل أنه ينبغي للمنظما    . مبحض إرادهتم 

  .األعمال االنتقامية وتطلب التصدي هلا بفاعلية
وعن مشاركة ممثلي اجملتمع املدين، أُّيد موقف األمني العام الذي يذهب إىل تطبيـق                -٦٨

  ".شفافية وإنصاف"  معايري الصفة االستشارية للمنظمات غري احلكومية ب
ان الوطنية بوصفها جهات فاعلة رئيسة يف التـصدي         وأشري إىل آليات حقوق اإلنس      -٦٩

وال يقتصر دورها على رفع مستوى الوعي باملسألة        . لألعمال االنتقامية على الصعيد القطري    
وما يتعلق هبا من دعوة إلقناع الدول بإهناء تلك األعمال، وإمنا يتعداه إىل توفري محاية احلرمة                

  .عمالاجلسدية ملن حيتمل أن يتعرضوا لتلك األ
 دعم ممارسات وخربات الشبكات اإلقليمية ملؤسسات حقوق        وذُكر أنه ينبغي أيضاً     -٧٠

  .اإلنسان الوطنية يف جمال التصدي والرد على األعمال االنتقامية
وعن املتابعة، شددت الوفود على أن تبادل اآلراء ينبغي أن يتواصل ويتوسع ليشمل               -٧١

واقُترح ضم مجيـع    .  ومتسقاً ن النهج املتبع منسقاً   منتديات حقوق اإلنسان األخرى كي يكو     
املقترحات اليت قدمت أثناء احللقة الدراسية يف مشروع جمموعة مبادئ توجيهية كي تكـون              

  .حلوار املتابعةاً أساس
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ورأى املشاركون أن عقد حلقة النقاش والتعهدات اليت قطعتها الـدول واجلهـات               -٧٢
وينبغي تبادل استنتاجاهتا   . اًار ينريان الطريق للمضي قدم    صاحبة املصلحة األخرى يف هذا اإلط     

  .قصد جعل تدابري محاية الفاعلني من األفراد حتقق أقصى فاعليتها

  ردود املتحاورين واملالحظات اخلتامية ملديرة اجللسة  -باء  
أتيحت للمتحاورين فرصة الرد على جمموعتني من األسئلة اليت طرحتـها الـدول               -٧٣

  .نظمات غري احلكوميةاألعضاء وامل
فالسيد زابولكس تاكاكس شدد على أن كل متعاون مـع األمـم املتحـدة قـد                  -٧٤

وسلط الضوء على   . يستهدف، وإن كان املدافعون عن حقوق اإلنسان أكثر عرضة لالنتقام         
ترمي إىل محاية املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان          اً  مبادرات اختذها االحتاد األورويب مؤخر    

، بوسائل منها تعيني موظفي اتصال باملدافعني عن        االقتداء هبا ارسات جيدة ميكن    باعتبارها مم 
حقوق اإلنسان يف البعثات الدبلوماسية يعقدون اجتماعات منتظمة معهم؛ وإرسال مـراقبني            
حلضور احملاكمات اليت يشارك فيها مدافعون عن حقوق اإلنسان، وحـضور دبلوماسـيني             

ظمها منظمات غري حكومية؛ وإصدار تأشريات طـوارئ؛        حلقات عمل ودورات تدريبية تن    
وتوفري مالذات للمدافعني عن حقوق اإلنسان املعرضني للخطر، على أن يشار باخلصوص إىل             

 مدينة تـوفر مـالذات يف       ٤٠الذي يضم شبكة من     " الشبكة الدولية ملدن اللجوء   "برنامج  
جلماعات اليت تتعاون مع منظومـة      ولالرتقاء مبستوى محاية األشخاص أو ا     . االحتاد األورويب 

 على موقع املفوضـية     اًوة وأمهها احلرص على أن تتاح فور      األمم املتحدة، قد تكون أول خط     
السامية حلقوق اإلنسان مجيع املعلومات العملية عن عمليات التـصدي ألعمـال االنتقـام              

ثناء النقاش إىل   وكان أشري أ  . والتخويف، مبا يف ذلك كيفية عرض قضية تتعلق بعمل انتقامي         
. إمكانية استحداث سجل مركزي لقضايا االنتقام كي يتسىن متابعتها حـسب األصـول             

ومن شـأن هـذا الـسجل    . وُرحب يف هذا املقام بباب املتابعة الوارد يف تقرير األمني العام     
  .املركزي أن يسهل التعاون بني املنظمات الدولية واإلقليمية

ينبغي املزاوجة بني تـدعيم اجلهـود القـضائية         ،   العام جاء يف تقرير األمني   مثلما  و  -٧٥
، أن خيضع للمساءلة كل موظف      فينبغي، مثالً . والتدابري الفورية وامللموسة ملساعدة الضحايا    

ولتوفري الوقاية الكافية، . عمومي يديل ببيان رمسي يعرض املدافعني عن حقوق اإلنسان للخطر    
ايا، وميكن للحكومات أن تبلغ جملس حقوق اإلنسان        ينبغي التحقيق حاالً يف مجيع تلك القض      

وينبغي للحكومات الـيت    . وينبغي التشجيع على وضع برامج وطنية حلماية الشهود       . بالنتائج
حتتاج إىل برامج من ذلك القبيل أن تلتمس املساعدة التقنية من املفوضية الـسامية حلقـوق                

يني وغريهم من قـادة الـرأي، ألن        وشدد السيد تاكاكس على أمهية دور السياس      . اإلنسان
اإلدانة العلنية ألعمال االنتقام أو التخويف أساسية كي تكون التحقيقات الوطنيـة شـاملة              

وتقع مسؤولية التحقيق يف األعمال االنتقامية اليت ترتكبها جهات فاعلة من           . واإلبالغ شفافاً 
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أن اً  ومن املهم أيـض   . قام األول غري الدول ومساءلة اجلناة على عاتق احلكومات املعنية يف امل         
توجه احلكومات دعوات دائمة إىل املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنـسان             

ينبغي جمللس حقوق اإلنسان أن يستكـشف إمكانيـة         اً،  وأخري. وتتعاون معها متام التعاون   
يف اً  وينبغي أيـض  . نتقامية ملعاجلة موضوع األعمال اال    ٥توظيف املناقشة العامة يف إطار البند       

  .هذا الصدد مراعاة آلية االستعراض الدوري الشامل
وشدد ميشيل فورست على أن حلقة النقاش تكللت بنجاح ميكن أن تـستند إليـه        -٧٦

على التعليقات، ذكّر بأن أصـحاب      اً  ورد. املناقشات واإلجراءات املقبلة بشأن هذه املسألة     
مبحاورين متعددين، مثل ممثلي اجملتمع املدين، واملناضـلني،         اًالواليات اخلاصة جيتمعون دوري   

ومـن  . على أنه ال توجد هرمية بينـهم      اً  وشدد أيض . وأفراد الشرطة، والقضاة، واحملتجزين   
وجود فئة بعينها من املدافعني عن حقوق اإلنسان تستحق محاية خاصة،           اً  املخاطر احملتملة جد  
ومن هنـا   . ن يعاملوا بالسوّية وحيظوا بنفس احلماية     فكل الناس جيب أ   . وأخرى ال تستحقها  

وقال السيد فورست إنه يرجـو أن       . وسيطاقتراح األمم املتحدة تعيني     من املهم للغاية    كان  
وأكـد يف   . وأضاف أنه يؤيد فكرة إنشاء مراكز اتصال وطنية       . ُيبسط القول يف هذه الفكرة    

الوطنية ميكنها أن تقوم بدور أساسي      هذا الصدد الرأي القائل إن مؤسسات حقوق اإلنسان         
. يف محاية األفراد املعرضني للتهديد والتحرش، وكذا يف إقناع الدول بإهناء ذلـك التحـرش              

وأضاف السيد فورست، يف معرض تشديده على أن التوصيات املقدمة أثناء املناقشة تتعلـق              
فري امللجـأ أو تأشـريات      بتدابري عملية وسياسية على السواء، أن التدابري العملية، مثل تـو          

ردود الفعل السياسية أهم منها بكثري ألهنا قد تتيح للنـاس الـذين   غري أن  الطوارئ، مفيدة،   
تعرضوا للتهديد إمكانية التمتع باحلق يف العيش بسالم يف بلداهنم دون هتديد، وتقدمي اجلنـاة               

  .إىل العدالة
اقشة إىل اجتماع رؤساء هيئـات      عن املن اً  وقال كالوديو غرومسان إنه سيقدم تقرير       -٧٧

املعاهدات لبحث الكيفية اليت ميكن هبا هلذه اهليئات أن تتصدى باملزيد من الفعالية ألعمـال               
وأشار يف هذا املقام إىل الفريق العامل املعين باألعمال االنتقامية الـذي            . االنتقام أو التخويف  

عاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أنشأته اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب امل   
وعـن  . أو املهينة، فقال إنه ميكن النظر يف احتمال إنشاء فريق عامل لكل هيئات املعاهدات             

احلاجة إىل تشريعات جديدة، قال السيد غرومسان إن بعض صكوك حقوق اإلنسان تشتمل             
ري الالزمة الكفيلة بتجنيب    التدابمجيع  على مواد حمددة تقتضي من الدول األطراف أن تتخذ          

من خيضعون لواليتها سوء املعاملة أو التخويف بسبب اتصاهلم هبيئة الرصد العاملة يف إطـار               
على التعليقات اليت جاء فيها أن املعلومات املقدمة من املدافعني عـن            اً  ورد. الصك املذكور 

لدول كي تـرد علـى      أوضح أنه ينبغي إتاحة الفرصة ل     اً،  حقوق اإلنسان ليست دقيقة دائم    
لكن صدق املعلومات املقدمة ممن يتعاونون مع       . االهتامات إن رأت أهنا غري مبنية على أساس       

وسواء أكانت املعلومات   . األمم املتحدة ليس هو املسألة اليت ينبغي النظر فيها يف هذا السياق           
منهم بوسـائل مثـل     املقدمة ممن يتعاونون مع املنظمة صحيحة أم ال، فإهنا ال تربر االنتقام             
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وأكـد  . فسالمتهم وسالمة أسرهم أمر ال ميكن وضعه موضع تـساؤل         . التعذيب واالغتيال 
يف فكرة استحداث وظيفة منـسق      اً  السيد غرومسان رأيه القائل إنه ينبغي للدول أن تنظر ملي         

 مىت ُوجدت عالمات أو شبهات أو إجراءات ميكن اعتبارها عمالً         احملاور  داخلي يؤدي دور    
وخلص إىل القول إنه ينبغي السعي إىل حتقيق املزيد من االنسجام والتنـسيق بـني               . اًتقاميان

  . املنظمات واهليئات اإلقليميةسيما الخمتلف الفاعلني، 
وقال حسن شاير شيخ أمحد إن عقد حلقة النقاش مهم للغاية، وينبغي مشاركة مجيع   -٧٨

تحقيق أكرب قدر من التعاون بينها وأقصى       اجلهات صاحبة املصلحة ما ختلص إليه من نتائج ل        
ولفـت  . قضايا التخويف واالنتقام  الواجبة ل تابعة  املوأكد أمهية   . مدى من التأثري يف إجراءاهتا    

االنتباه إىل التعهدات اليت قطعتها الدول وغريها من أصحاب املصلحة أثناء النقاش، وضرورة             
ا الصدد سرب سبل التعاون مع آليات حقوق        وينبغي يف هذ  . توثيق التعاون بني مجيع الفاعلني    

وأشار باخلصوص إىل آليات منظومة حقوق اإلنسان األفريقيـة، وإىل أن           . اإلنسان اإلقليمية 
اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب بدأت تنظر يف قضايا األعمال االنتقامية اليت بلغت             

لى ضرورة توثيـق التعـاون بـني        وأكد السيد شيخ أمحد ع    . عنها املنظمات غري احلكومية   
أصحاب املصلحة يف جمال محاية من يتعاونون مع األمم املتحدة، وشجع على تبادل أفـضل               

  .املمارسات يف هذا املضمار
وشكرت مهر خان وليامز، بصفتها مديرة اجللسة، من دعوا إىل احللقة واملشاركني              -٧٩

 إذ إهنا أتاحت للجميع فرصـة مناقـشة         على اجللسة املفيدة واملشجعة اليت أديرت بإجيابية،      
األمني العام واملفوضة السامية ومكتبها، الذين كـان        اً  وشكرت أيض . موضوع خطري الشأن  

وكذا زمالءها احملاورين على تعليقاهتم الوجيهة واملهمة اليت سامهوا هبـا يف           اً،  دعمهم ضروري 
 النقاش ومدارستها، األمر الذي     وينبغي تدوين االقتراحات امللموسة اليت قدمت أثناء      . احلوار

وشددت علـى أن املـسؤولية      . يساعد جملس حقوق اإلنسان على معاجلة املشكلة مستقبالً       
العظمى عن محاية الفاعلني يف اجملتمع املدين تقع على عاتق الدول، وأن األهم من جمرد نظرها                

وقُـدمت  .  بعد اليـوم   يف ادعاءات األعمال االنتقامية إجياد مناخ ال تقع فيه تلك األحداث          
واألهم من ذلك أن . اقتراحات جيدة عدة بشأن تعزيز التعاون، وينبغي محلها على حممل اجلد  

يستمر اجمللس يف حبث هذه املسألة ألن التقدم ال حيقق إال بتبادل اآلراء والوضوح وتبـادل                
  .املعلومات واملمارسات اجليدة

        
  


