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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة احلادية والعشرون

   من جدول األعمال٥ و٢البندان 
  م املتحدة السامية حلقوق اإلنسانالتقرير السنوي ملفوضة األم

  واألمني العاموتقارير املفوضية السامية 
  هيئات وآليات حقوق اإلنسان

  التعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف ميدان حقوق اإلنسان    

  تقرير األمني العام    

  موجز    
 الذي دعا فيه األمني العام   ١٢/٢قُدم هذا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان           

شرة، وكل عام بعد ذلك تقريراً، وفقاً لربنـامج         إىل أن يقدم إىل اجمللس يف دورته الرابعة ع        
 وحتليالً ملا ُيتاح، من مجيع املصادر املناسبة، من معلومات عن األعمال            عمله، يتضمن جتميعاً  

 من هذا القـرار،     ١االنتقامية اليت ُيدَّعى ارتكاهبا يف حق األشخاص املشار إليهم يف الفقرة            
  .ة مسائل التخويف واألعمال االنتقاميةفضالً عن تقدمي توصيات بشأن كيفية معاجل

 ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ١٥ويتضمن التقرير معلومات مت مجعها يف الفترة من           
ويلقي التقرير الضوء على اجلهود اليت تبذهلا خمتلف اجلهـات          . ٢٠١٢يوليه  / متوز ١٥ إىل

مبكافحـة هـذه    املعنية إلذكاء الوعي مبسألة أعمال االنتقام والترهيب، والتدابري املتصلة          
ويتناول التقرير حاالت ُزعم فيها تعرض أشخاص للتخويف أو ألعمال انتقامية           . األعمال

ويف بعـض   . بسبب تعاوهنم مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف جمال حقوق اإلنـسان           
احلاالت، مل يكن من املمكن تسجيل هذه األعمال بسبب شواغل أمنيـة حمـددة أو ألن                

.  تعرضوا لألعمال االنتقامية طلبوا صراحة عدم إثارة حاالهتم بشكل علـين           األفراد الذين 
ويتضمن التقرير أيضاً معلومات مت تلقيها بشأن متابعة احلـاالت املـذكورة يف التقـارير         

  .السابقة كما يقدم مالحظات وتوصيات ختامية
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  احملتويات
  الصفحة راتـالفق 

  ٣  ١١-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
مات الواردة عن حاالت األعمال االنتقامية بسبب التعاون مع األمم املتحدة           املعلو  - ثانياً  

  ٥  ٦٩-١٢  ..................................أو ممثليها أو آلياهتا يف ميدان حقوق اإلنسان
  ٥  ١٥-١٢  ....................................................اإلطار املنهجي  - ألف     
  ٦  ٥٠-١٦  ....................................................موجز للحاالت  -  باء     
  ١٦  ٦٩-٥١  ...........قةمعلومات املتابعة املتعلقة باحلاالت الواردة يف التقارير الساب  - جيم     

 ٢١  ٧٦-٧٠  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - ثالثاً  
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  مقدمة  -أوالً  
 مرة أخرى عن قلقـه إزاء اسـتمرار         ١٢/٢أعرب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -١

ورود تقارير عن أعمال ختويف أو انتقام ضد األفراد واجملموعات الساعني إىل التعاون مـع               
وأدان اجمللس .  ميدان حقوق اإلنسان أو من تعاون معها فعالًاألمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف  

مجيع أعمال الترهيب واالنتقام اليت ترتكبها احلكومات واجلهات الفاعلة من غري الدول ضد             
كما أعرب اجمللس عن قلقه العميق إزاء خطورة األعمال االنتقامية املبلَّغ           . األفراد واجلماعات 

سان اخلاصة بضحايا هذه األعمال، مبا فيها حق اإلنـسان يف           عنها وإزاء انتهاك حقوق اإلن    
احلياة، واحلرية، واألمان على شخصه، وكذلك حقه يف عدم التعرض للتعـذيب واملعاملـة              

  . القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 األمني العام إىل أن يقدم إىل اجمللس كل         ١٢/٢ودعا جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -٢

 عن األعمال االنتقامية اليت ُيّدعى ارتكاهبا ضد األشخاص الذين يتعـاونون مـع              عام تقريراً 
  .األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف جمال حقوق اإلنسان

وجاء يف نتائج استعراض عمل وأداء جملس حقوق اإلنسان اليت اعتمـدها اجمللـس                -٣
 أو االنتقـام يف حـق        أن اجمللس يرفض بقوة أي فعل ُيرتكب هبدف التخويف         ٢٠١١ عام

األفراد واجلماعات الذين تعاونوا أو يتعاونون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتـا يف جمـال               
  .)١(حقوق اإلنسان، وحيث الدول على أن متنع هذه األفعال وتضمن احلماية املناسبة منها

عن ، شاركُت يف حلقة نقاش رفيعة املستوى        ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢١ويف    -٤
األعمال االنتقامية نظمتها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على هامش الدورة            

وبعد أن كررت إدانيت هلذه األعمال وحثثت على ضرورة         . السادسة والستني للجمعية العامة   
التحقيق يف أية مزاعم تتعلق بأعمال االنتقام أو التخويف، دعوت إىل بذل املزيد من اجلهود               

وشددت أيضاً علـى  . مان تقدمي اجلناة إىل العدالة، وتوفري سبل انتصاف مالئمة للضحايا       لض
أنه حان الوقت لعدم االكتفاء باإلبالغ وعلى ضرورة أن تبذل الدول وآليات حقوق اإلنسان     

وأثنيت على ما تبذله منظمات اجملتمـع       . التابعة لألمم املتحدة املزيد من اجلهود يف هذا اجملال        
  .  من جهود متسقة للتشجيع على اختاذ إجراءات أكثر فعالية للتصدي هلذه األعمالاملدين
وتأخذ املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مسألة األعمال االنتقامية على حممل اجلد،             -٥

فقد أعربـت   . مثلما يتضح من التدخالت العديدة للمفوضة السامية ونائب املفوضة السامية         
اً عن قلقها إزاء التهديدات وأعمال العنف اليت تواجه املـدافعني عـن             املفوضة السامية مرار  

حقوق اإلنسان والناشطني من منظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلك ما يتعلق حباالت خاصـة               
وأكدت املفوضة السامية يف بياهنا االفتتاحي خالل الدورة العـشرين جمللـس            . ببلدان حمددة 
__________ 

 .٣٠، املرفق، الفقرة ٦٥/٢٨١؛ وقرار اجلمعية العامة ٣٠، املرفق، الفقرة ١٦/٢١قرار جملس حقوق اإلنسان  ) ١(
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 أن مسألة األعمال االنتقامية حظيت باهتمـام        ٢٠١٢يه  يون/ حزيران ١٨حقوق اإلنسان يف    
وأكدَّت من جديد إدانتها الشديدة هلـذه األعمـال         . خاص خالل دورات اجمللس السابقة    

وذكرت أن  . وأوضحت ضرورة ضمان سالمة وأمن من يتعاونون مع آليات حقوق اإلنسان          
مايتهم وضمان مـساءلة    املفوضية ستبذل قصارى جهدها لضمان احترام الدول اللتزامها حب        

  .اجلناة عن أية أعمال انتقام أو ختويف
 وأعربت رئيسة جملس حقوق اإلنسان عن القلق إزاء األعمال االنتقامية املرتكبة ضـد              -٦

 / آذار ٥وخالل الدورة التاسعة عـشرة للمجلـس، بتـاريخ          . املدافعني عن حقوق اإلنسان   
غ مكتب جملس حقوق اإلنـسان حبـدوث        ، ذكرت الرئيسة أهنا أُبلغت كما أُبل      ٢٠١٢ مارس

فعلى سبيل املثـال،    . أعمال مضايقة وختويف متكررة ملمثلي اجملتمع املدين خالل دورة اجمللس         
كانت هناك مزاعم بأن مندوبني حكوميني التقطوا صوراً ملمثلي منظمـات غـري حكوميـة               

ه املزاعم على حممل    وقد أخذت األمم املتحدة هذ    . صوروهم بالفيديو، دون استئذاهنم بذلك     أو
أي فعـل ُيرتكـب   "، ١٦/٢١وذكّرت الرئيسة بأن اجمللس رفض، يف قراره  . اجلد وحققت فيها  

هبدف التخويف أو االنتقام يف حق األفراد واجلماعات الذين تعاونوا أو يتعـاونون مـع األمـم                 
 مبـسؤولياته   ، وطلبت إىل اجمللس االضـطالع     "املتحدة وممثليها وآلياهتا يف جمال حقوق اإلنسان      

وضمان أن يتمكن الراغبون يف املشاركة يف أعماله من القيام بذلك دون خوف مـن التعـرض                 
  . وذكّرت الرئيسة أيضاً بالدور األساسي ملنظمات اجملتمع املدين يف عمل اجمللس. ألعمال انتقامية

ي ومبا أن املنظمات غري احلكومية ذات املركز االستشاري لدى اجمللـس االقتـصاد            -٧
واالجتماعي تتمتع باألفضلية يف الوصول إىل جملس حقوق اإلنسان وغريه من آليات األمـم              
املتحدة، فإنين أُشري إىل أمهية أن تطّبق اللجنة املعنية باملنظمات غري احلكومية املعايري املتبعة يف               

  .تقييم املنظمات غري احلكومية، بطريقة شفافة ومنصفة
 يف رفع الصوت عالياً بشأن مسألة األعمـال االنتقاميـة           وتستمر اإلجراءات اخلاصة    -٨

 / آذار ١٤ففـي   . األشخاص الذين يتعاونون مع األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنـسان           ضد
، صدر بيان مشترك يف الدورة التاسعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان عن املقررين             ٢٠١٢مارس  

آلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنـسان، أي  الثالثة املعنيني باملدافعني عن حقوق اإلنسان وبا    
مقرر األمم املتحدة، ومقرر اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، ومقرر جلنـة البلـدان         

ودعا هؤالء املكلفون بواليات يف هذا البيان إىل وقـف األعمـال            . األمريكية حلقوق اإلنسان  
  . )٢(يف القضايا العالقة اخلاصة باألعمال االنتقامية، وإىل إجراء حتقيقات موثوقة االنتقامية فوراً

ويتبلور تعزيز التنسيق بني آليات حقوق اإلنسان فيما يتعلق باألعمال االنتقاميـة يف              -٩
البيان املشترك بني جلنة مناهضة التعذيب، واللجنة الفرعية ملنع التعذيب، واملقرر اخلاص املعين             

__________ 

، ميكـن   ٢٠١٢مـارس   / آذار ١٤فوضية السامية حلقوق اإلنسان، بيان صحفي عن األعمال االنتقامية،          امل )٢(
 : االطالع عليه على الرابط التايل

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11957&LangID=E. 
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عاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وجملس         مبسألة التعذيب وغريه من ضروب امل     
 / حزيـران ٢٦إدارة صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب، الـذي أُصـدر يف           

وذكّر البيان الدول   .  مبناسبة يوم األمم املتحدة الدويل ملساعدة ضحايا التعذيب        ٢٠١٢ يونيه
األفراد أعماالً انتقامية أو أعمال ختويف عندما يتعاونون        بالتزامها باحلماية وبضمان أال يواجه      

  .)٣(مع هيئات األمم املتحدة
وأوصت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان يف تقريرها املتعلق بتعزيز نظـام هيئـات               -١٠

 ٢٠١٢يونيـه   /معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، الذي قدمتـه يف حزيـران           
A/66/860) (  يع هيئات املعاهدات تدابري عاجلة ومتسقة يف حالة وجود عمليات          بأن تتخذ مج

انتقامية ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان بسبب تعاوهنم مع نظام هيئات املعاهدات، مبـا يف               
ذلك من خالل تأمني آليات للعمل وتعيني جهات اتصال يف هيئات املعاهدات من أجل لفت               

وباإلضافة إىل ذلك، اقُترح أن تعمل هيئـات        ). ٨-٢-٤االقتراح  (االنتباه إىل هذه احلاالت     
املعاهدات من خالل آليات أخرى ذات صلة، كاإلجراءات اخلاصة ذات الصلة، واملفوضـية             

  .السامية حلقوق اإلنسان
 من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب التزامـاً          ١٥وتفرض املادة     -١١

اذ اإلجراءات الالزمة لضمان عدم حدوث أعمال انتقاميـة         إجيابياً على الدول األطراف باخت    
وتنتظر اللجنة الفرعية من سلطات كل      . نتيجة أي زيارة تقوم هبا اللجنة الفرعية ملنع التعذيب        

دولة تزورها التأكد مما إذا كانت هناك أعمال انتقامية بسبب التعاون مع اللجنة الفرعية، وأن      
ويف هذا الصدد، يكتـسي وجـود       .  األشخاص املعنيني  تتخذ إجراءات عاجلة حلماية مجيع    

وشكَّلت اللجنة الفرعية يف دورهتا السادسة عشرة، الـيت         . آليات وقائية وطنية أمهية أساسية    
، فريقاً عامالً معنياً مبسألة األعمال االنتقامية كُلّف بوضـع          ٢٠١٢فرباير  /ُعقدت يف شباط  

  . ةاستراتيجية ملنع ومكافحة األعمال االنتقامي

املعلومات الواردة عن حاالت األعمال االنتقامية بسبب التعاون مـع            -ثانياً  
  األمم املتحدة أو ممثليها أو آلياهتا يف ميدان حقوق اإلنسان

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

  :بأعمال التخويف أو االنتقام ضد
__________ 

 ، ميكـن  ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٢٦املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، بيان صحفي عن البيان املشترك،           )٣(
 :االطالع عليه على الرابط التايل

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12287&LangID=E. 
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من يسعى إىل التعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف ميدان حقوق اإلنـسان               •
 ؛من تعاون معهم فعالً، أو أدىل بشهادات أو قدم إليهم معلومات أو

من يستفيد أو استفاد من اإلجراءات اليت ُوضعت برعاية األمم املتحدة حلماية حقوق  •
ىل هذه اإلجراءات مـساعدة قانونيـة   اإلنسان واحلريات األساسية، وكل من قدم إ      

 ؛مساعدة أخرى هلذا الغرض أو

من يقدم أو قدَّم بالغات يف إطار اإلجراءات املنشأة مبوجب صكوك حقوق اإلنسان           •
 ؛وكل من قدم إليهم مساعدة قانونية أو مساعدة أخرى هلذا الغرض

الـضحايا  من هلم صلة قرابة بضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان أو بكل من قدم إىل               •
 .مساعدة قانونية أو مساعدة أخرى

 ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ١٥ويتضمن هذا التقرير معلومات مت مجعها يف الفترة من            -١٣
وُجمعت احلاالت الواردة يف التقرير وفقاً ملبادئ األمم املتحدة         . ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٥ إىل

 مت التأكد من صحة املعلومات      وقد. املتعلقة برصد حقوق اإلنسان، خصوصاً مبدأ عدم اإليذاء       
وُجمعت املعلومات مـن    . من مصادر متعددة وجرى تقييمها ملعرفة مدى موثوقيتها واتساقها        

ويف احلاالت اليت كان فيها ضحايا األعمال االنتقاميـة،         . املصادر األوىل مباشرة، قدر اإلمكان    
 حبقوق اإلنسان، ُيبـّين هـذا       أفراداً ومنظمات، على اتصال باألمم املتحدة وباآلليات املتعلقة       

  .التقرير إجراءات املتابعة املتخذة ذات الصلة، مبا يف ذلك البالغات املرسلة والردود الواردة
وال متثل احلاالت املبينة يف التقرير مجيع أعمال التخويف أو االنتقام املرتكبـة حبـق                 -١٤

ة وممثليها وآلياهتا يف ميدان حقوق      األفراد أو اجملموعات الساعية إىل التعاون مع األمم املتحد        
ويف بعض األحيان، مل يكن باإلمكان اإلبالغ عن حاالت معينة ألسـباب أمنيـة              . اإلنسان

. ألن األفراد املعرضني لألعمال االنتقامية طلبوا صراحة عدم إثارة قضاياهم بشكل علـين             أو
لم بإمكانية اإلبالغ عنها    وال يتم اإلبالغ عن بعض حاالت األعمال االنتقامية بسبب عدم الع          

  .أو بسبب عدم الوصول إىل وسائل االتصال املالئمة
وخالل الفترة قيد االستعراض، وردت معلومات عن أعمال ختويف أو انتقام بعـد               -١٥

التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وجملس حقوق اإلنسان، واإلجراءات اخلاصة،           
 وآلية االستعراض الدوري الشامل، وبعثات السالم التابعة وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان،  

  .لألمم املتحدة

  موجز للحاالت  -باء  

  اجلزائر    
، اعتمدت جلنة مناهضة التعذيب قراراً بـشأن الـبالغ          ٢٠١١يونيه  / حزيران ٣يف    -١٦
وزعمت صاحبة الشكوى، وهي مواطنة جزائريـة،       . ، حنفي ضد اجلزائر   ٣٤١/٢٠٠٨ رقم
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وأُشري يف  .  أثناء احتجازه مما أدى إىل وفاته بعد فترة وجيزة من اإلفراج عنه            زوجها ُعذب  أن
القضية بشكل خاص إىل تدابري التخويف اليت مارستها السلطات اجلزائرية ضـد صـاحبة              

  .)٤(الشكوى وأسرهتا
وأكدت اللجنة من جديد على ضرورة أن تتعاون الدولة الطرف مع اللجنة حبـسن                -١٧

. يع التدابري اليت تكفل حق أي فرد يف االستفادة من إجراء البالغات الفردية            نية وأن تتخذ مج   
. وينبغي أال ُتقيد أو تلغى هذه االستفادة يف أي حال مـن األحـوال وأن متـارس حبريـة                  

اللجنة أن تدّخل الدولة الطرف، من خالل الضغط على الشهود لسحب شهاداهتم             وأكدت
 ٢٢دخل غري مقبول يف اإلجراء الذي تنص عليه املادة          الداعمة لبالغ صاحبة الشكوى، هو ت     

  .)٥(من االتفاقية

  البحرين    
وفقاً للمعلومات الواردة، حدثت أعمال انتقامية ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان يف              -١٨

. ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ٢١سياق االستعراض الدوري الشامل املتعلق بالبحرين الذي جرى يف          
، نشرت مقاالت تصف    الوطن وغلف ديلي نيوز   ف البحرينية، بينها    وذُكر أن عدداً من الصح    

فيها املدافعني عن حقوق اإلنسان يف جنيف الذين قدموا معلومات إىل الفريق العامـل املعـين                
وُوصف األفراد الذين   ". خَونة"باالستعراض الدوري الشامل أثناء النظر يف تقرير البحرين بأهنم          

  ".تشويه مسعة البحرين"مهمتها " زمرة خائنة"ي الشامل بأهنم حضروا جلسة االستعراض الدور
وأعرب املدافعون عن حقوق اإلنسان الذين حضروا جلسة االسـتعراض الـدوري          -١٩

الشامل عن اخلوف على أمنهم وعن خشيتهم من أعمال انتقامية ممكنة لـدى عـودهتم إىل                
امل املعين باالستعراض الدوري    ، عقب اعتماد الفريق الع    ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٥ويف  . البحرين

الشامل للتقرير املتعلق بالبحرين، أعربت رئيسة جملس حقوق اإلنسان عن قلقها إزاء احلملة             
اإلعالمية يف البحرين ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين شاركوا يف االستعراض ودعت             

  . السلطات البحرينية إىل ضمان سالمة هؤالء األشخاص لدى عودهتم
 أهنا قد حتقق مـع  ٢٠١٢مايو / أيار٢٦وأُفيد بأن وزارة الداخلية البحرينية ذكرت يف    -٢٠

وتعرَّض حمام معروف ومـدافع عـن حقـوق         . العائدين من جنيف ألهنم شوهوا مسعة بلدهم      
وأُصيب مدافع آخر عن    . اإلنسان حلملة تشهري بعد عودته إىل البحرين من دورة الفريق العامل          

وح عندما هامجت شرطة مكافحة الشغب مظاهرة سـلمية يف البحـرين؛            حقوق اإلنسان جبر  
  .وُزعم أنه اسُتهدف بسبب مشاركته السابقة يف جلسة االستعراض الدوري الشامل

__________ 

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الـسادسة والـستون،         انظر أيضاً   . ٨-٩، الفقرة   حنفي ضد اجلزائر   )٤(
 .١٠٦قرة ، الف)A/66/44 (٤٤امللحق رقم 

 .٨-٩، الفقرة حنفي ضد اجلزائر )٥(
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وجرى عقب ذلك تبادل للرسائل بني املندوبني الدائمني لكل من البحرين واألردن              -٢١
كما ُعقد اجتماع   .  هذه املسألة  ورئيسة جملس حقوق اإلنسان، بالتشاور مع املكتب، حول       

  .يف هذا الصدد

  بيالروس    
، نظرت جلنة مناهضة التعذيب خالل دورهتا السابعة        ٢٠١١نوفمرب  /يف تشرين الثاين    -٢٢

وكان أندريه بوندارينكو،   ). CAT/C/BLR/4(واألربعني يف التقرير الدوري الرابع لبيالروس       
ها على حقوق احملتجـزين، مـن بـني         مدير مؤسسة بالتفورما، وهي مؤسسة يتركز عمل      

املسامهني يف إعداد تقرير مشترك للمنظمات غري احلكومية قُّدم إىل اللجنة يف إطار نظرها يف               
كما شارك السيد بوندارينكو يف إحاطة قدمتها املنظمات غري احلكومية إىل           . تقرير بيالروس 

  .ة خالل مناقشة اللجنة للتقرير بصورة علنياللجنة وكان حاضراً
 علم السيد بوندارينكو، حسبما قيل، أنه ممنوع مؤقتـاً          ٢٠١٢مارس  / آذار ١٥ويف    -٢٣

من مغادرة بيالروس عندما أُرغم على الرتول من قطار بني مينسك ووارسو يف نقطة التفتيش               
وكانت تلك هي املرة األوىل اليت حياول فيها مغادرة بيالروس .  سانترالنيي-احلدودية برست 

ومع أن منع السفر مل ُيشر صراحة إىل . ٢٠١١نوفمرب  / إىل جنيف يف تشرين الثاين     منذ زيارته 
أن عمله يف الدفاع عن حقوق اإلنسان يف جنيف كان السبب املباشر لذلك، فـإن عملـه                 
كمدافع عن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك مشاركته يف جلسة جلنة مناهضة التعذيب، كـان               

واملثري للقلق أن املعلومات الواردة تـشري إىل أن هـذه           . كحسبما ذُكر، عامالً حامساً يف ذل     
 ضد  ٢٠١٢فرباير  /احلالة تشكل جزءاً من منط سائد من أوامر منع السفر الصادرة يف شباط            

  . املدافعني عن حقوق اإلنسان يف بيالروس

  الصني    
، أجرت املنظمة غري احلكوميـة      ٢٠١٢مايو  / وأيار ٢٠١١نوفمرب  /يف تشرين الثاين    -٢٤

يف جنيف، دورات تدريبية يف جمال القانون       " املدافعون عن حقوق اإلنسان يف الصني     "املسماة  
الدويل حلقوق اإلنسان واآلليات ذات الصلة لفائدة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف الصني،             
وهي دورات أجرهتا سنوياً منذ سبع سنوات، أثناء انعقاد دورات جملس حقـوق اإلنـسان               

وتعاون املشاركون يف الدورات التدريبيـة الـسابقة مـع          . دات ذات الصلة  وهيئات املعاه 
وُزعم يف املعلومات الـواردة أن      . اإلجراءات اخلاصة ومع آلية االستعراض الدوري الشامل      

املسؤولني الصينيني قاموا، يف كل سنة من تلك السنوات، بتخويف املشاركني ومبنع العديـد           
، ُزعم  ٢٠١٢مايو  /وقبل الدورة التدريبية اليت جرت يف أيار      . منهم من املشاركة يف التدريب    

ُهددت أسرة أحـدهم، وأعيقـت      : أن أربعة أشخاص ُمنعوا من احلضور على النحو التايل        
مشاركة شخص آخر من جانب رئيسه يف العمل، فيما أوقف الشخصان اآلخران يف مطارين  

وصـودر  ". خماطر على األمن الوطين   "خمتلفني قبل مغادرهتما حبجة أن مغادرهتما ستؤدي إىل         
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وحقق ضباط األمن ومكاتب العدل احمللية مع املشاركني الذين حضروا          . جواز سفر أحدمها  
  .وتبعث هذه املمارسات على القلق. الدورات التدريبية لدى عودهتم إىل الصني

  كولومبيا    
 الرابعـة   شهد جون فريدي أورتيث خيمينيث، خالل خدمته العسكرية مع الكتيبة           -٢٥

، عـدة إعـدامات     ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤عشرة املتمركزة يف بويرتو برييو يف أنتيوكيا بني عامي          
، أدان  ٢٠٠٨ويف عـام    . "قُتلوا أثناء القتال  "خارج نطاق القضاء ملدنيني ادعى اجليش أهنم        

السيد أورتيث خيمينيث على املأل هذه اإلعدامات اليت شهدها وأسلوب تـصوير القتلـى              
والتقى السيد أورتيث خيمينيث املقرر اخلـاص املعـين         .  أهنم قتلوا أثناء القتال    املدنيني على 

حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، خالل زيارته إىل كولومبيـا              
ويّدعي السيد أورتيث خيمينيث أنه يتعرض منذ ذلك احلـني إىل هتديـدات             . ٢٠٠٩ عام

عرَّض مرتني حملاولة قام هبا أفراد من القوات املـسلحة إلخفائـه            باملوت وإىل املراقبة، كما ت    
  .قسراً، على حد زعمه

 أُفيد بأن عدة أشخاص قاموا بضرب الـسيد أورتيـث           ٢٠١٢مارس  / آذار ٧ويف    -٢٦
. خيمينيث وأصابوه يف ذراعه، بينما كانوا حياولون جره إىل إحدى السيارات يف بارانكيـا             

بعد يوم واحد من اللقاء مع مسؤويل املفوضية السامية حلقوق ، أي ٢٠١٢مايو  / أيار ١٠ ويف
اإلنسان، تعرض السيد أورتيث خيمينيث للتهديد، يف أحد شوارع بارانكيا، مـن جانـب              

  "ماذا كنت تفعل البارحة مع موظفة األمم املتحدة؟: "شخصني سأاله
وفرَّ بعـض احلمايـة    وذُكر أن برنامج احلماية التابع ملكتب املدعي العام الكولوميب            -٢٧

لكنه اضطر، بعد والدة ابنته، ورغم استمرار الشواغل األمنية، إىل          . للسيد أورتيث خيمينيث  
، طلب ٢٠١٢مارس / آذار١٣ويف . ترك الربنامج الذي رفض أن يشمل أفراد أسرته باحلماية

ري محايـة   مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف كولومبيا إىل املدعي العام تطبيق تـداب            
، أن برنـامج    ٢٠١٢أبريـل   / نيسان ٣٠للسيد أورتيث خيمينيث، لكن املكتب أبلغه، يف        

  .احلماية قرر رفض إدراجه يف الربنامج

  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران     
كما أشرت يف تقريري إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السادسة والستني عـن حالـة                 -٢٨

إلسالمية، ال يزال تعرض الناشطات املدافعات عن حقوق        حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران ا     
املرأة والصحفيات واحملاميات للترهيب واملضايقات، ويف بعض احلاالت، لالحتجاز أو املنـع            

ووفقاً للمعلومات الـواردة، فـإن      ). ٢٢، الفقرة   A/66/361(من السفر، مصدراً لقلق بالغ      
.  حبملة املليون توقيع، اسُتهدفت بشكل خـاص       أعضاء محلة املطالبة باملساواة املعروفة أيضاً     

وذُكر أن مرمي هبرمان، وهي ناشطة إيرانية يف الدفاع عن حقوق املرأة، وعضو يف محلة املليون 
 يف مرتهلا يف شرياز، واُتهمت بارتكـاب خمالفـات          ٢٠١١مايو  / أيار ١١توقيع، أوِقفت يف    
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رتبطاً بعملها كناشطة يف جمال الـدفاع       ويبدو توقيف السيدة هبرمان م    . تتعلق باألمن القومي  
عن حقوق املرأة ومبشاركتها يف الدورة اخلامسة واخلمسني للجنة وضع املرأة يف نيويورك يف              

، أوِقفت، يف تربيز، فارانك فريد، وهـي        ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٣ويف  . ٢٠١١مارس  /آذار
واُتهمت بالدعاية  . ٢٠١٠عضوة أخرى يف محلة املليون توقيع شاركت يف دورة اللجنة عام            

 أهنـا شـاركت يف      ٢٠١٢فرباير  /ضد الدولة، وذكرت احملكمة خالل حماكمتها يف شباط       
وأثارت هذه احلوادث قلقاً شديداً يف أوساط       . مؤمترات ُعقدت يف اخلارج حول حقوق املرأة      

 الناشطات اإليرانيات اللوايت قررن، نتيجة لذلك، حسبما ذُكر، عدم حضور الدورة السادسة           
 ٩فرباير إىل   / شباط ٢٧واخلمسني للجنة وضع املرأة، اليت ُعقدت يف نيويورك، يف الفترة من            

  .٢٠١٢مارس /آذار

  كازاخستان    
 اعتمدت جلنة مناهضة التعذيب قـراراً بـشأن الـبالغ           ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٤يف    -٢٩
وادعى صاحب الشكوى أنـه تعـرض   . جرياسيموف ضد كازاخستان،  ٤٣٣/٢٠١٠ رقم

ورأت اللجنـة أن الدولـة   .  على يد الشرطة اليت طلبت منه االعتراف جبرمية قتـل    للتعذيب
الطرف تدخلت يف حق صاحب الشكوى يف االلتماس وأكدت من جديد أن على الدولـة               

أو أسـرهم  /األطراف االمتناع عن أي عمل من أعمال التخويف أو االنتقام ضد املشتكني و          
ه األعمال، على سبيل املثال ال احلصر، أي شكل من          وقد تتضمن هذ  . أو ممثليهم املفوضني  /و

أشكال التهديد املباشر أو غري املباشر، واإلكراه، وغري ذلك من األعمال غري املشروعة الرامية              
إىل ثين أو ردع املشتكني أو املشتكني احملتملني عن تقدمي شـكاواهم، أو الـضغط علـيهم                 

أن جيرد حق األفراد يف االلتمـاس مبوجـب         لسحبها أو تغيريها، ألن من شأن هذا التدخل         
  . )٦( من معناه٢٢ املادة
والحظت اللجنة أن صاحب الشكوى أرسل رسالة موثقة لدى كاتب عدل يطلـب               -٣٠

فيها سحب الشكوى، مع نسخة إىل وزارة الشؤون اخلارجيـة وترمجـة مـن الروسـية إىل                 
وقالت . بلد فيما يتعلق ببالغه   اإلنكليزية، وأن صاحب الشكوى وأسرته تعرضا للضغط داخل ال        

اللجنة أن لديها ما يكفي من األسباب اليت تدعوها إىل التشكيك يف أن الرسالة أُعدت طوعـاً                 
  .)٧(وخلصت إىل أن الدولة الطرف تدخلت يف حق صاحب الشكوى يف االلتماس

  لبنان    
لـدين  ت اجليش زار سـعد ا     ، ذُكر أن أحد أفراد خمابرا     ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٢يف    -٣١

 - أحد ممثلي منظمة الكرامة يف لبنان، وهي منظمة غري حكومية يقع مقرها يف جنيف              - شاتيال
__________ 

 .١٠-١٢ و٩-١٢، الفقرات جرياسيموف ضد كازاخستان )٦(
 .١٠-١٢ و٣-١١املرجع نفسه، الفقرتان  )٧(
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 حضر السيد شاتيال إىل مقر خمابرات    ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٥ويف  . يف مرتله واستدعاه للتحقيق   
 وأُطلق سراحه يف  .  ساعة ١٢اجليش الساعة الثامنة صباحاً ومل ُيسمح له باالتصال بأحد ملدة           

الساعة الثامنة مساًء من اليوم نفسه، بعد التحقيق معه ألكثر من سبع ساعات مـن جانـب      
مسؤولني يف خمابرات اجليش عن عمله وعمل منظمة الكرامة وعن كيفية مجع املعلومات عن              

نشر معلومات تسيء   "وأُبلغ السيد شاتيال بأنه اسُتجوب ألنه       . احلاالت الفردية، حسبما ذُكر   
ويف اليوم التايل، زارت الـشرطة العـسكرية        ". نشر أخباراً مغلوطة  " وألنه   "لسمعة اجليش 

وذُكر أهنم عندما مل جيدوه، اتصلوا به على هاتفه النقال مـن            . مكتب السيد شاتيال ومرتله   
هاتف مرتله وأبلغوه بأن عليه أن يذهب إىل احملكمة العسكرية يف بريوت، وهناك اسـتجوبه               

، أرسـلت   ٢٠١١أغسطس  / آب ١٠ويف  .  دون وجود حمام   أحد مفوضي احلكومة لساعات   
  ).٥٦، الصفحة A/HRC/19/44(عدة إجراءات خاصة نداًء عاجالً يتعلق بقضيته 

 اسـُتدعي الـسيد شـاتيال مـرة أخـرى           ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨ويف    -٣٢
 تـشرين   ٣١وجـرى االسـتجواب هـذه املـرة يف          . لالستجواب يف احملكمة العسكرية   

وذُكر أن السيد شاتيال ُسئل عن كيفية توثيقه للحاالت         .  حبضور حمام  ٢٠١١بر  أكتو/األول
وذُكـر أن املـضايقات الـيت       . وتقدميها إىل جنيف وأُبلغ بأنه يسيء إىل مسعة لبنان وجيشه         

مارستها خمابرات اجليش ونظام القضاء العسكري كانت هتدف إىل ختويفه وردعه عن توثيق             
. لتعسفي وعن التعاون مع اآلليات الدولية حلقـوق اإلنـسان         حاالت التعذيب واالحتجاز ا   

 /وتشري املعلومات الواردة إىل أن االهتامات املوجهة إىل السيد شاتيال أُسـقطت يف شـباط              
وأثناء إعداد هذا التقرير، مل تكن احلكومة قد ردت بعد على النداء العاجـل              . ٢٠١٢ فرباير

  .٢٠١١أغسطس / آب١٠الذي أُرسل يف 

  يمالو    

 شرطياً يف ليلوجنوي جون كابيتو،      ٣٠، اعترض حوايل    ٢٠١٢مارس  /آذار ١٧يف    -٣٣
وذُكر أهنم اقتادوه إىل . رئيس جلنة حقوق اإلنسان يف مالوي، وأوقفوه وقاموا بتفتيش سيارته

ويف اليوم . خمفر بعيد للشرطة حيث استجوبوه دون حضور حمام، رغم طلبه بأن َيحضر حماميه
وُزعم أن الشرطة سألته عما سيأخذه إىل جنيف يف رحلته املقبلـة الـيت              . رتلهالتايل، فُتش م  

. سيقدم خالهلا معلومات إىل احملكمة اجلنائية الدولية وعن التقارير اليت سيقدمها إىل احملكمـة   
وذُكر أن السيد كابيتو أوضح أنه غري ذاهب إىل اجتماع احملكمة اجلنائية الدولية بل إىل جلنة                

لدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، ذات االسـم املختـصر            التنسيق ا 
  . واليت تضم بني أعضائها املعتمدين جلنة حلقوق اإلنسان يف مالوي(ICC)نفسه 
بيد أن الشرطة أطلقت . واُتهم السيد كابيتو حبيازة مواد مثرية للفتنة وعمالت أجنبية        -٣٤

. إىل جنيف وحضور اجتمـاع جلنـة التنـسيق الدوليـة          سراحه بكفالة ومتكَّن من السفر      
 االنتهاء من إعداد هذا التقرير، كان اإلفراج عن الـسيد كـابيتو ال يـزال مؤقتـاً                 وعند
وأرسلت عدة إجراءات خاصة بالغاً عن هذه القضية . كفالة بسبب اهتامه بإثارة الفتنة وبسند
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احلالة تشكل جزءاً من محلة أوسع       أعربت فيه عن قلقها من أن هذه         ٢٠١٢مايو  /أيار ٤يف  
ومل تـرد   ). A/HRC/21/49انظر الوثيقة   (إلسكات املدافعني عن حقوق اإلنسان يف مالوي        

  .احلكومة على هذا البالغ بعد

  اململكة العربية السعودية    
يقود احملامي حممد فهد القحطاين رئيس مجعية احلقوق املدنية والسياسية يف اململكـة           -٣٥

وذُكـر أن الـسلطات   . سعودية وأحد مؤسسيها محلة ضد االحتجـاز التعـسفي      العربية ال 
السعودية حققت مع السيد القحطاين يف عدة مناسبات، مع زيادة يف وترية هذه التحقيقات              

ويف . ، حول عمله واتصاالته الدولية، مبا يف ذلك اتصاالته مع األمـم املتحـدة             ٢٠١٢عام  
وذُكـر أن   . املدعي العام يف الرياض للتحقيق معه     ، اسُتدعي إىل مكتب     ٢٠١٢مارس  /آذار

وعند االنتهاء من   . قراراً صدر مبنع سفر السيد القحطاين الذي أُبلغ أنه خيضع لتحقيق جنائي           
إعداد هذا التقرير، مل تكن احلكومة قد ردت بعد على البالغ الذي أرسلته عدة إجـراءات                

  ).رجع نفسه املذكور يف الفقرة السابقةانظر امل( بشأن حالته ٢٠١٢مايو /أيار ٣خاصة يف 
 هتمة خمتلفـة موجهـة     ١١    بووفقاً للمعلومات الواردة، أُبلغ السيد القحطاين رمسياً          -٣٦

وذُكـر أن   . ٢٠١٢يونيه  /حزيران ١٨ضده عندما مثل أمام احملكمة اجلزائية يف الرياض يف          
 كمـا اُتهـم بتقـدمي    االهتامات أشارت بشكل حمدد إىل عمله كمدافع عن حقوق اإلنسان 

معلومات مغلوطة إىل اآلليات الدولية عن طريق إصدار بيانـات ونـشر معلومـات عـن                
منافيا للحقيقة والواقع املوثقني يف     "فردية ضد احلكومة السعودية اليت اعتربت ذلك         شكاوى

  ".الصحف الرمسية
 /أيلـول  ١يف  ومن املزمع عقد جلسة االستماع املقبلة املتعلقة بالسيد القحطـاين             -٣٧

وأُعرب عن القلق من أن التهم اجلنائية املوجهة ضده ترتبط ارتباطاً مباشـراً            . ٢٠١٢سبتمرب  
بعمله على توثيق حاالت االحتجاز التعسفي يف اململكة العربية السعودية، وتـشكل عمـالً              
انتقامياً رداً على تعاونه مع آليات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك جملـس حقـوق اإلنـسان                 

وأعربت منظمات اجملتمع املدين علناً عن قلقها إزاء وضع السيد القحطاين           . إجراءاته اخلاصة و
 من جدول األعمال خالل الدورة العـشرين        ٥ يف إطار البند     ٢٠١٢يونيه  /حزيران ٢٩يف  

  . جمللس حقوق اإلنسان

  سري النكا    
ون عن حقـوق    دافعأشرت يف تقاريري السابقة إىل حالة اخلوف اليت يعاين منها امل            -٣٨

 املتعلق بسري النكا واعتماده     ١٩/٢وأدى التفاوض بشأن القرار     . )٨(اإلنسان يف سري النكا   
 إىل تصعيد كـبري يف      ٢٠١٢مارس  /آذاريف الدورة التاسعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان يف         

__________ 

)٨( A/HRC/18/19 ؛ و٦٩، الفقرةA/HRC/14/19 ٤٣-٤٠، الفقرات. 
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 العداء  التقارير اإلخبارية لوسائل اإلعالم اليت ُتشهر باملدافعني عن حقوق اإلنسان وتناصبهم          
  .مع التركيز على املدافعني عن حقوق اإلنسان يف جنيف

ووصف املدافعون عن حقوق اإلنسان يف الدورة التاسعة عشرة للمجلـس حالـة               -٣٩
وقالت املدافعتان عن حقوق اإلنسان سونيال أبيـسيكريا        . التخويف والعداء اليت يعانون منها    

اخلاصة بالنساء والتابعة ملركـز وثـائق حقـوق         املنتمية إىل احلملة العاملية حلقوق اإلنسان       (
رئيسة احلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز       (ونيمالكا فريناندو   ) INFORM ()اإلنسان

أن أحد موظفي السفارة السريالنكية اقترب منهما يف قصر األمم وأبلغهما أنـه             ) والعنصرية
  ".تتخليان عن بلدمها"وأهنما " ينبغي هلما أن يكونا يف جنيف ال"

وذُكر أن سانديا إكنيليغودا، وهي مدافعة عن حقوق اإلنـسان وزوجـة رسـام                -٤٠
الكاريكاتري السياسي املفقود براجيث إكنيليغودا تعرضت خالل نشاط موازٍ جمللس حقـوق            

ء الوفد السريالنكي الـذين      للمضايقة من جانب أعضا    ٢٠١٢مارس  /آذار ١٩اإلنسان يف   
ومثَلت السيدة إكنيليغودا، بعد يوم واحد من عودهتا إىل كولومبـو،           . حاولوا وقف النشاط  

أمام حمكمة بوماغاما اجلزئية فيما يتعلق بقضية أمر إحضار زوجها املختفي وبطلبها استدعاء             
 ٩ة التعـذيب يف     املدعي العام السابق للتحقيق معه خبصوص بيان أدىل به إىل جلنة مناهـض            

 أشار فيه إىل أن لدى احلكومة معلومات عن مكان وجود السيد            ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 
وذُكر أن نائب الوكيل العام سأل السيدة إكنيليغودا عـن مـشاركتها يف دورة              . إكنيليغودا

ورداً على اعتراض حماميها على صـلة هـذا         . ٢٠١٢مارس  /آذارجملس حقوق اإلنسان يف     
حيق يل أن أطـرح أي سـؤال        : " باملوضوع، قال نائب الوكيل العام، حسبما ذُكر       السؤال

  ". ضد الدولةءألعرف ما إذا كانت املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية تثري أي شي
 ُنشرت يف الصحف السريالنكية عدة ٢٠١٢مارس /آذار ١٧ إىل ١٤ويف الفترة من   -٤١

ق اإلنسان، تتهمهم بالعمل مع منور تاميل إيالم للتحرير من مقاالت تتعلق باملدافعني عن حقو   
وأُعيَد نشر بعض   . ذا ديلي مريور، والنكا سي نيوز، ودينامينا، والكبيما، وذا نايشن         : بينها

  . )٩(هذه املقاالت على مواقع اإلنترنت احلكومية الرمسية

__________ 

 Pakiasothy, Sunila and Nimalka: " بعنواندايلي مريور، اهتم مقال يف جريدة ٢٠١٢مارس / آذار١٤يف  )٩(

working with LTTE rump " مـدير مركـز بـدائل الـسياسة    (السيدة أبيسيكريا، والسيد سارفاناموتو (
، أُعيـد   ٢٠١٢مارس  / آذار ١٥ويف  . فريناندو بدعم منور تاميل إيالم للتحرير وخيانة سري النكا         والسيدة

، نـشر املوقـع     ٢٠١٢مارس  /ر آذا ١٧ويف  . (defence.lk)على املوقع الشبكي لوزارة الدفاع       نشر املقال 
 . مقاالً مشاهباً(news.lk)اإلخباري التابع للحكومة 
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 من الربامج عن جلسة     ويف الفترة نفسها، بث التلفزيون الرمسي يف سري النكا عدداً           -٤٢
  .)١٠(جملس حقوق اإلنسان أعطى فيها صورة سلبية عن املدافعني عن حقوق اإلنسان

 ٢٣وذُكر أن الوزير السريالنكي للعالقات العامة مريفني سيلفا ألقـى خطابـاً يف                -٤٣
 أمام مظاهرة عامة يف كرييباثغودا خارج كولومبو بشأن قـرار جملـس             ٢٠١٢مارس  /آذار

ن وصف فيها الدكتور سارفاناموتو، والدكتورة فريناندو، والسيدة أبيسيكريا،         حقوق اإلنسا 
وهدد بكسر عظام كل صحفي يف املنفى يديل ببيانات ضد بلده           " اخلونة  "  بوالسيد ديشابريا   

وُنشر شـريط   . يف اخلارج متحدياً إياهم أن جيرؤوا على العودة إىل سري النكا مرة أخرى            
وذُكر أن  . ة اإلنترنت من خالل أحد مواقع التواصل االجتماعي       فيديو عن اخلطاب على شبك    

برييس أدان بعد بضعة أيام الوزير املعين إلطالقـه هتديـدات   . ل. وزير الشؤون اخلارجية ج  
  .علنية بالعنف، وقال إن هذه التصرحيات ال ميكن التغاضي عنها أو تربيرها

اص هذه املـسائل يف إحاطـة       وتناولت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بشكل خ        -٤٤
جيب أال تكون هناك أعمال     " قالت فيها    ٢٠١٢مارس  /آذار ٢٣صحفية للناطقة باسهما يف     

انتقامية ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان يف سري النكا عقب اعتماد جملس حقوق اإلنسان              
جملس خالل هذه الدورة من دورات      "والحظت أيضاً أنه    ". لقراره املتعلق بسري النكا أمس    

حقوق اإلنسان، كان هناك كّم من التهديدات واملضايقات وأعمال التخويف غري املـسبوقة            
وغري املقبولة على اإلطالق ضد الناشطني السريالنكيني الذين سافروا إىل جنيف للمـشاركة           
يف املناقشة، مبا يف ذلك األعمال اليت قام هبا أعضاء الوفد احلكومي الـسريالنكي الرمسـي                

ويف سري النكا نفسها، تشن الصحف ومواقع اإلنترنت وحمطـات          .  عضواً ٧١من  املؤلف  
محلة متواصلة من التشهري، مشلت تسمية الناشطني       يناير  /كانون الثاين التلفزيون واإلذاعة منذ    

‘ عصابة من املنظمات غـري احلكوميـة      ‘ويف العديد من احلاالت تصويرهم ووصفهم بأهنم        
واحتوت هذه التقـارير علـى      . بأهنم مرتزقة ومرتبطون باإلرهاب   واهتمتهم مراراً باخليانة و   

بعض اهلجمات على   "كما الحظت املفوضة السامية أن      ". حتريض وهتديدات مبطنة باالنتقام   
املدافعني عن حقوق اإلنسان ُنفذت يف وسائل اإلعالم احلكوميـة الـسريالنكية ومواقـع              

رمسياً جللسة جملس حقوق اإلنـسان مـن        اإلنترنت احلكومية أو حّررها صحفيون اعُتمدوا       
ضمان محاية املدافعني عن حقـوق  "ودعت احلكومة إىل ". جانب البعثة الدائمة لسري النكا  

اإلنسان، والتنصل من هذه التصرحيات علناً، واإلعالن عن دعم واضـح حلـق املـواطنني               
  .)١١("السريالنكيني حبرية االخنراط يف مناقشات دولية من هذا النوع

__________ 

 صـوراً للـسيد سـارفاناموتو، والـسيدة     ٢٠١٢مارس / آذار١٧ و١٦ و١٥ بثت يف  ITNذُكر أن قناة     )١٠(
، مدعيـة أن    )٢٠١٠وهو صحفي ذُكر يف تقريري لعام       (فريناندو، والسيدة أبيسيكريا، وسوناندا ديشابريا      

 .يف جنيف انضمت إىل منور التاميل إيالم للتحرير"  من املنظمات غري احلكوميةعصابة"
 ,www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12008&LangID=Eانظــر )١١(

www.un.org/apps/news/printnewsAr.asp?nid=41617. 
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والتقت رئيسة جملس حقوق اإلنسان، بالنيابة عن املكتب، املمثل الدائم لسري النكا    -٤٥
 لتتقاسم معه املعلومات املتعلقة باملقـاالت التـشهريية         ٢٠١٢مارس  /آذار ٦يف جنيف يف    

لوسائل اإلعالم وللتعبري عن قلقها الشديد إزاء احلوادث املبلغ عنها وتدابري التخويـف الـيت     
ي النكا يف جنيف ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان السريالنكيني املشاركني           اختذها وفد سر  

  .ووعد املمثل الدائم بالتحقيق يف هذه االدعاءات. يف دورة اجمللس التاسعة عشرة
 ٢٠١٢مارس  /آذار ٢٣ويشار إىل أن سري النكا طلبت يف تعليقات أدلت هبا يف              -٤٦

عشرة، توضيحاً بشأن مزاعم حدوث هتديدات      إىل جملس حقوق اإلنسان، يف دورته التاسعة        
وأعمال ختويف للمدافعني عن حقوق اإلنسان على يد أعضاء وفدها، مشرية إىل أهنا تتعامل              

ونفت سري النكـا يف     . مع هذه املزاعم باجلدية القصوى وال تتساهل مع هذه االنتهاكات         
 ٤ردها يف إطار البنـد      تعليقاهتا مزاعم ختويف أو مضايقة ناشطي حقوق اإلنسان وذلك يف           

كما أشارت سري النكا يف هذا البيان إىل أن         . من جدول أعمال الدورة العشرين للمجلس     
أي رأي فردي بشأن تصرفات ناشطي اجملتمع املدين يصدر يف وسائل اإلعالم احمللية وغريها              "

اف ثالثـة   ال ميكن تفسريه على أنه ختويف وال ميكن حتميل احلكومة املسؤولية عن تعبري أطر             
  ."عن رأيها حبرية

  السودان    
 مدنياً خارج مقر بعثة األمم املتحـدة يف         ١٦، أُوقف   ٢٠١١يونيه  /حزيران ١٩يف    -٤٧

السودان بينما كانوا حياولون تسليم عريضة عن العنف يف جنوب كردفان إىل املمثل اخلاص              
الذي كـان سيـصل إىل      لألمني العام يف البعثة وإىل نائب املفوضة السامية حلقوق اإلنسان           

وذُكر أن الناشطني أوقفوا على يد أفراد من       . اخلرطوم يف زيارة رمسية إىل السودان اليوم التايل       
جهاز األمن الوطين بثياب مدنية على مدخل جممع بعثة األمم املتحدة يف السودان واقتيدوا إىل       

طالق سراحهم بكفالة خمفر للشرطة شرق اخلرطوم، حيث احُتجزوا عدة ساعات تقريباً قبل إ          
. وذكر أحد الضحايا أن بعض الرجال املوقوفني ُضربوا أثنـاء تـوقيفهم           . بعد تدخل حمامني  

 ٦٩واُتهم مجيع الناشطني املوقوفني باإلخالل بالسلم العام واإلزعاج العام مبوجب املـادتني             
  .)١٢(١٩٩١ من القانون اجلنائي لعام ٧٧و

 يف مرتل قريب له     ٢٠١١يونيه  /حزيران ٢٦  وذُكر أن بشرى قمر حسني أوِقف يف        -٤٨
يف حي الثورة يف مدينة أم درمان بوالية اخلرطوم على يد جهاز األمن واملخابرات الـوطين                

، وهـي جرميـة مبوجـب    "يعمل مع منظمات دولية معادية للـسودان "السوداين حبجة أنه    
 والسيد حـسني  . من القانون اجلنائي السوداين    ٦٦ و ٦٥ و ٦٤ و ٦٣ و ٥٣ و ٥١ و ٥٠ املواد

__________ 

قوق اإلنسان بشأن حالة حقوق اإلنـسان يف        التقرير الدوري الثالث عشر ملفوضة األمم املتحدة السامية حل         )١٢(
التقرير األويل عن انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف جنـوب        : السودان

 .٤٢، الفقرة ٢٠١١أغسطس /، آب)٢٠١١يونيه / حزيران٣٠ إىل ٥كردفان يف الفترة من 
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من نوبيي جنوب كردفان، وهو مؤسس ورئيس منظمة حقوق اإلنسان والتنميـة، وهـي              
منظمة غري حكومية حلقوق اإلنسان تقدم أيضاً مساعدات إنسانية للسكان ذوي األصـول             

وكان السيد حسني قد سافر إىل اخلرطوم يف مهمة رمسية دعـا            . النوبية يف جنوب كردفان   
  .ساعدة اإلنسانية للمشردين يف جنوب كردفانخالهلا إىل تقدمي امل

 بنقل السيد حسني إىل سـجن       ٢٠١١يوليه  /متوز ١٣وذُكر أن النائب العام أمر يف         -٤٩
وُيزعم أن حمققني مل يتمكنوا من إقامة الدليل الذي يدعم االدعاءات           . كوبر العام يف اخلرطوم   

ورغـم  . باإلفراج عنه غسطس  أ/آب ١٤املقدمة ضد السيد حسني وأن أحد القضاة أمر يف          
هذا القرار القضائي لصاحل السيد حسني، ذُكر أن أفراداً من جهاز األمن الوطين أعادوا توقيفه  

  . عقب مغادرته لقاعة احملكمة
وُوضع السيد حسني أثناء احتجازه يف جهاز األمن واملخابرات الوطين يف احلـبس               -٥٠

وذُكر أنه ُهدد بـاملوت وُنعـت       . ة غيبوب االنفرادي حيث ُضرب كما ذُكر إىل أن دخل يف        
بسبب أصله اإلثين النويب وأُرغم على الوقوف لساعات طويلة خالل التحقيقـات            " العبد"  ب

وذُكـر أن حالتـه الـصحية       . اليت كان جيريها ضباط جهاز األمن واملخابرات الوطين معه        
فى الشرطة العـام يف      إىل مستش  ٢٠١٢مايو  /أيار ٢٢تدهورت أثناء احتجازه وأنه ُنقل يف       

 أعلن اإلضراب عن الطعام احتجاجاً على احتجازه        ٢٠١٢يونيه  /حزيران ١٩ويف  . اخلرطوم
  .٢٠١٢يونيه /حزيران ٢٧وذُكر أنه أُطلق سراح السيد حسني بكفالة يف . التعسفي

  معلومات املتابعة املتعلقة باحلاالت الواردة يف التقارير السابقة  -جيم  

  البحرين    
ر تقريري السابق إىل توقيف وحماكمة عدة مدافعني حبرينيني عن حقوق اإلنسان            أشا  -٥١
عبد اهلادي اخلواجة، وعبد اجلليل السنقاسي، وحسن املشيمع، وعبد الغـين اخلـاجني،        : هم

  ). ٢٤-١٥، الفقرات A/HRC/18/19(ونبيل رجب 
له على يد    يف مرت  ٢٠١١مايو  /أيار ٢١وُزعم أن السيد رجب قد تعرض هلجوم يف           -٥٢

وذُكر أن الشرطة نفذت هجوماً آخر      . أفراد من قوات األمن كما صدر قرار مبنعه من السفر         
وأطلقت عـدة   . ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين  ٦ ضد السيد رجب خالل تظاهرة يف املنامة يف       

 ٩ و ٢٠١١يونيـه   /حزيـران  ١٦إجراءات خاصة نداءات عاجلـة تتعلـق بقـضيته يف           
كـانون   ٢٠، وكـذلك يف     )٧٥ و ١٧، الصفحتان   A/HRC/19/44 (٢٠١١سبتمرب  /أيلول
  . ٢٠١٢يناير /الثاين
) حمكمـة عـسكرية   (ووفقاً للمعلومات الواردة، حكمت حمكمة السالمة الوطنية          -٥٣

، على كل من الـسيد اخلواجـة، والـسيد          ٢٠١١يونيه  /حزيران ٢٢بالسجن املؤبد، يف    
رب احلكومة، كما ذُِكر، أن هؤالء املدافعني       وتعت. السنقاسي، والسيد املشيمع، والسيد اخلاجني    
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وأشارت اإلجـراءات اخلاصـة إىل      ". خلية إرهابية "عن حقوق اإلنسان يشكلون جزءاً من       
 البالغ الـذي    هؤالء املدافعني عن حقوق اإلنسان يف عدة نداءات عاجلة أرسلتها، خصوصاً          

  .)١٣(اكمتهم والذي أعربت فيه عن القلق إزاء حم٢٠١١أغسطس /آب ٥أرسلته يف 
، أصدر أربعة مقررين خاصني بياناً صحفياً حثوا فيـه     ٢٠١٢أبريل  /نيسان ١٣ويف    -٥٤

احلكومة على اإلفراج فوراً عن عبد اهلادي اخلواجة الذي يقضي حكماً بالسجن املؤبد نتيجة              
وذُِكر أنه احُتجز يف حبس انفـرادي       . قرار حملكمة عسكرية على أساس هتم تتعلق باإلرهاب       

أن ُيسَمح له باالستعانة خبدمات حمام وانُتزِعت منه االعترافات باإلكراه، وهي اعترافات            قبل  
وذُِكر أن السيد اخلواجة كان قد بدأ إضراباً عن الطعام          .  كأدلة يف حماكمته   اسُتخِدمت الحقاً 

ورغم أن السلطات البحرينية أكدت أنه بصحة جيدة، يتواصـل         . ٢٠١٢فرباير  /شباط ٨ يف
والحظ املقررون اخلاصون أن هذه القـضية       . رير وصور توثِّق لسوء حالته الصحية     ظهور تقا 

. )١٤("ترمز، لألسف، إىل احلالة العامة ملعاملة املدافعني عن حقوق اإلنـسان يف البحـرين             "
 /آذار ١٢وأرسلت اإلجراءات اخلاصة عدة نداءات عاجلة تتعلق حبالته، كـان آخرهـا يف              

  ).٦٨لصفحة ، اA/HRC/20/30 (٢٠١٢ مارس

  بيالروس    
 الـسابق   تقريـري ال تزال جلنة هلسنكي البيالروسية، الـيت أشـرت إليهـا يف               -٥٥

)A/HRC/18/19   ختضع، على ما ذُِكر، لقيود تعيق عملها يف الدفاع عن      )٣٠-٢٨، الفقرات ،
ووفقاً للمعلومات الواردة، ذُِكر أن أحد أعضاء جلنة هلسنكي البيالروسية          . حقوق اإلنسان 

وأرسلت عدة إجراءات خاصة بالغـاً يتعلـق        .  مبنعه من السفر   ٢٠١٢مارس  /آذاربِلغ يف   أُ
ولدى االنتهاء من إعـداد هـذا       ). A/HRC/21/49انظر   (٢٠١٢مايو  /أيار ٢١بقضيته يف   

  . التقرير، مل يكن قد ورد أي رد من احلكومة

  كينيا    
 ٥، وجون بول أولو يف      أشرت يف تقريري السابق إىل مقتل أوسكار كاماو كينغارا          -٥٦
، عقب اجتماعهما مع املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء           ٢٠٠٩مارس  /آذار

 ٢٠٠٩ينـاير  /كانون الثـاين أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً خالل زيارته القطرية لكينيا يف       
)A/HRC/11/2/Add.6()ا يف  وأشار نائب املفوضة السامية بشكل خاص إىل هذه القضاي        . )١٥

، وأخذ الوفد الكيين الكلمة ليعرب عـن        ٢٠٠٩مارس  /آذار ٢٩جملس حقوق اإلنسان يف     
ومن املؤسف بشكل خاص أن املعلومات اليت وردت حىت         . التزامه بالتحقيق يف هذه اجلرائم    

__________ 

)١٣( A/HRC/19/44 ؛ انظر أيضاً ٥٢، الصفحةA/HRC/18/51 ٧٢، الصفحة. 
 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12056&LangID=Eانظر  )١٤(
)١٥( A/HRC/18/19 ؛ ٨١-٧٨، الفقراتA/HRC/14/19 ٣٦-٢٩، الفقرات. 
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 من مصادر خمتلفة، أشـارت إىل عـدم         ٢٠١٢يوليه  /متوزاالنتهاء من إعداد هذا التقرير يف       
ولدى االنتهاء من إعداد هذا التقرير، مل تكن احلكومة قد . إجراء حتقيقحدوث أي تقدم حنو 

 ٢٠٠٩مـارس   /آذار ١٣ردت على الرسالة اليت بعثت هبا عـدة إجـراءات خاصـة يف              
)A/HRC/11/2/Add.1 ٢٥٥-٢٥٢، الصفحات.(  

 ٢٠١١وفيما يتعلق باحتجاز كينيث كريميي مبايي، الذي أُشري إليه يف تقريري لعام               -٥٧
)A/HRC/18/19 تشري املعلومات الواردة إىل أنه بعد اعتقاله من جانب رجال           )٤٨ ، الفقرة ،

، احُتجز السيد كريميي يف حبس انفرادي يف       ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٢شرطة مبالبس مدنية يف     
ثيكا، قبل أن ُتعَصب عيناه وُينوَّم وُينقل إىل مرتل منعزل يف سوسوا يف حمافظـة نـاروك يف                  

 أنه تعرض ملعاملة سيئة أثناء احتجازه منها ختويفه بطلقات ناريـة، وضـربه،              وذُِكر. كينيا
  . وهتديد ضباط الشرطة له مبضاجعة زوجته

 مرمياً يف سوق سوسوا وهو يعـاين    ٢٠١٠أبريل  /نيسان ٢٥وُوجد السيد كريميي يف       -٥٨
احتجـازه يف  ويرتبط االعتقال التعسفي للسيد كريميـي و     . من أمل شديد وثيابه ملطخة بالدماء     

.  بعمله يف الدفاع عن حقـوق اإلنـسان         مباشراً مكان سري وتعذيبه وإساءة معاملته ارتباطاً     
ووعـد املفـوض   . ٢٠١٠مايو /أيار ٦واجتمع السيد كريميي مبفوض الشرطة ماثيو إيتريي يف    

تتعلق بالتحقيق يف هذه القضية، لكن عند االنتهاء من إعداد هذا التقرير، مل تتوفر أية معلومات                
وحىت اآلن، مل ترد احلكومة على الرسالة اليت بعثت هبا عدة إجـراءات     . بتطورات هذا التحقيق  

  ).٢٣٥-٢٣٢، الصفحات A/HRC/17/28/Add.1 (٢٠١٠أبريل /نيسان ٣٠خاصة يف 

  مالوي    
أُفيَد عن استمرار التهديدات اليت يتلقاها السيد بنديكتو كوندووي، املدير التنفيـذي              -٥٩

، واليت أشـرت إليهـا يف تقريـري         "حتالف توفري التعليم األساسي اجليد    "اجملتمع املدين   ملنظمة  
وتفيـد املعلومـات الـواردة أن الـسيد         ). ٥٦-٤٩، الفقرات   A/HRC/18/19 (٢٠١١ لعام

. كوندووي تلقى اتصاالً هاتفياً من شخص جمهول يسأله فيه عن سبب عرضه لعيوب احلكومة             
 ٢٠١١أغـسطس   /آب ٥سالة متابعة تتعلـق بالقـضية يف        وأرسلت عدة إجراءات خاصة ر    

)A/HRC/19/44   آب ٩وأقرت احلكومـة خطيـاً باسـتالم الرسـالة يف           ). ٥٤، الصفحة/ 
بيد أن احلكومة مل تقدم أية معلومات تتعلق هبذه القضية قبل االنتهاء من             . ٢٠١١ أغسطس

  . إعداد هذا التقرير

  رواندا    
يليباكوي، األمني التنفيذي لفرع رواندا التابع لرابطـة        فيما يتعلق بقضية باسكال ني      -٦٠

 ٢٠١١حقوق اإلنسان للبحريات العظمـى، الـيت أشـرت إليهـا يف تقريـري لعـام                  
)A/HRC/18/19 وردت معلومات تفيد بأنه ال يزال خارج رواندا)٦٠-٥٧، الفقرات ،.  
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رية يف رواندا،   وال تزال رابطة حقوق اإلنسان للبحريات العظمى تواجه صعوبات إدا           -٦١
، مبا يف ذلـك     ٢٠١١ و ٢٠١٠وهي صعوبات نامجة عن املضايقات اليت تعرضت هلا عامي          

تأخري جتديد تسجيل املنظمة كمنظمة غري حكوميـة، وهـو تـسجيل انتـهت مدتـه يف                 
ويف إطار عملية التسجيل، طلبـت    . وال تزال هذه الصعوبات مستمرة    . ٢٠١١أبريل  /نيسان

حريات العظمى توقيـع مـذكرة تفـاهم مـع وزارة العـدل يف              رابطة حقوق اإلنسان للب   
وعند االنتهاء من إعـداد     .  بعد أن انتهت مدة مذكرة التفاهم السابقة       ٢٠١١أغسطس  /آب

وذُِكر أن هذا التأخري أعاق قدرة املنظمـة        . هذا التقرير، مل تكن هذه املذكرة قد ُوقِّعت بعد        
انية حصوهلا على التمويل؛ ومبا أن املنظمـة        على االضطالع بأنشطتها املقررة وحدَّ من إمك      

تعمل يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وبوروندي ورواندا، فإهنا مصنفة على أهنا منظمة غري             
  .حكومية دولية ولذلك ال ُيسمح هلا باالضطالع بأنشطة يف رواندا دون تسجيل

على النحـو    ٢٠١٢يوليه  /متوز يف   ٢٠١٣-٢٠١٢وبدأت عملية التسجيل للفترة       -٦٢
وبـدأت  . املنصوص عليه يف النظم املتعلقة باملنظمات غري احلكومية الدولية العاملة يف رواندا           

رابطة حقوق اإلنسان للبحريات العظمى عملية جتديد تسجيلها، رغم عدم حـل مـشكلة              
كـانون  بيد أن واليـة جلنتـها التنفيذيـة انتـهت يف            . ٢٠١٢-٢٠١١التسجيل للفترة   

ومن دون تسجيل صحيح، من الصعب على رابطة حقوق اإلنسان          . ٢٠١١ديسمرب  /األول
ويف الوقت نفسه، فإن    . للبحريات العظمى تنظيم مجعيتها العامة النتخاب جلنة تنفيذية جديدة        

  .عدم وجود هذه اللجنة ُيستخَدم، حسبما ذُِكر، سبباً يف تأخري جتديد تسجيل املنظمة

  اململكة العربية السعودية    
يتعلق بقضية فاضل املناصـيف الـيت أشـرت إليهـا يف تقريـري الـسابق                فيما    -٦٣

)A/HRC/18/19   ١١، وردت معلومات تشري إىل إطـالق سـراحه يف           )٦٨-٦٢، الفقرات 
، بعد ثالثة أشهر من االحتجاز التعسفي يف احلبس االنفـرادي ُحـرم             ٢٠١١أغسطس  /آب

تـشرين   ٢ بعد ظهر يوم األحـد       وذُِكر أنه أوِقف من جديد    . خالهلا من الزيارات العائلية   
 على نقطة تفتيش بني العوامية وصفوي يف املنطقة الشرقية من اململكة            ٢٠١١أكتوبر  /األول

وذُكر أن السيد املناصيف موجود حالياً يف سجن التحقيقات العام يف مدينة   . العربية السعودية 
 للمعلومات الواردة فإنه خيضع     ووفقاً. الدمام يف املنطقة الشرقية من اململكة العربية السعودية       

للمحاكمة يف الرياض أمام احملكمة اجلنائية اخلاصة اليت أنشئت لتنظر يف املخالفات األمنيـة،              
وذُكر أنه يواجه هتمـاً تتعلـق       . وهو متهم بإثارة الفتنة ملشاركته يف عدد من االحتجاجات        

 استماع ثانية وثالثـة يف  وُعقدت جلستا. ٢٠١١مايو / وأيار٢٠٠٩أبريل /بتوقيفه يف نيسان 
 على  ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٩ و ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٨القضية يف احملكمة اجلنائية اخلاصة يف       

وعقب جلسة االستماع الرابعة اليت ُعقدت      . ونفى السيد املناصيف التهم املوجهة إليه     . التوايل
  . مت تأجيل جلسات االستماع الالحقة٢٠١٢مايو / أيار٩يف 
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، ذُكر  ٢٠١١أغسطس  /مايو إىل آب  /تعلق بقضية احتجاز املناصيف من أيار     وفيما ي   -٦٤
وأُعرب عن القلق من احتمـال      . أنه كان يف سجن انفرادي ومل ُيسمح له بأي زيارة عائلية          

تعرضه للتعذيب ومن أنه ُيحاكم على أُسس ترتبط بتعاونه مع اآلليـات الدوليـة حلقـوق                
 التقرير، مل تكن احلكومة قد ردت على الرسالة الـيت           ولدى االنتهاء من إعداد هذا    . اإلنسان

  ).١١٠، الصفحة A/HRC/18/51 (٢٠١٢مايو / أيار١٢بعثت هبا عدة إجراءات خاصة يف 

  السودان    
 قضية عبد الرمحن القاسم، وهي قضية تتعلق بأعمال انتقامية          ٢٠١١تضمَّن تقريري لعام      -٦٥

 ٢٠١٠ سـبتمرب / حقوق اإلنـسان يف أيلـول      تلت مشاركته يف الدورة اخلامسة عشرة جمللس      
)A/HRC/18/19   القاسـم يف    ووفقاً للمعلومات الواردة، أُوقف الـسيد     ). ٧٣-٧٠، الفقرات 

وذُكر أنه احُتجـز    . ، وأمضى شهراً يف احلبس االنفرادي     ٢٠١٠أكتوبر  /أواخر تشرين األول  
 كـانون   ٢٤ إىل   ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣يف مقر جهاز األمن واملخابرات الوطين من        

 يوماً قبل إطالق سراحه ٥٠ مث ُنقل إىل سجن كوبر حيث احتجز ملدة ٢٠١٠ديسمرب  /األول
  .وبعد ذلك، ُمنع من مغادرة البلد. ٢٠١١يناير / كانون الثاين٢١يف 
، اهتم السيد القاسم وستة أشخاص آخرين من املـدافعني          ٢٠١١يونيه  /ويف حزيران   -٦٦

 التهم بينها التآمر على الدولة والتجسس وهي جرائم ُيعاقـب           عن حقوق اإلنسان بعدد من    
ومن التهم اليت ُوجهت إىل السيد القاسم أنه كـان يقـدم      . عليها باإلعدام أو السجن املؤبد    

، أُسقطت التـهم  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٤ويف . معلومات إىل احملكمة اجلنائية الدولية 
نه ذكر أن املضايقات اسـتمرت ضـد   إإذ  . ني اآلخرين املوجهة إىل القاسم وثالثة من املتهم     

السيد القاسم، وبقي مكتب احملاماة اخلاص به حتت املراقبة من جانب أجهزة األمن وخـسر               
ولدى االنتهاء من إعداد هذا التقرير، مل تكن احلكومة قـد ردت علـى              . زبائنه ومداخيله 

 ٢٠١٠نـوفمرب   /ن الثـاين   تـشري  ٢٣الرسالة اليت بعثت هبا عدة إجـراءات خاصـة يف         
)A/HRC/16/44/Add.1 ٢١٣٣-٢١٣١، الفقرات.(  

  أوزبكستان    
وتشري املعلومات الـواردة إىل     . )١٦(ذُكرت قضية إركلني موساييف يف تقريري السابق        -٦٧

 إىل سجن نافويي حيـث يقـال إن ظـروف    ٢٠١١مارس /أن السيد موساييف ُنقل يف آذار 
 ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ويف  . رت تأثرياً ضاراً على صحته    االحتجاز قاسية وأن هذه الظروف أث     

 اخلـاص    واملقرر في أرسل كل من الفريق العامل املعين باالحتجاز التعس        ٢٠١٢مايو  / أيار ٣و
املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة               

عربا فيهما عن قلقهما إزاء مزاعم احتجاز الـسيد         نداءين عاجلني إىل حكومة أوزبكستان أ     
__________ 

)١٦( A/HRC/18/19 ؛ ٦٨، الفقرةA/HRC/14/19 ٤٤، الفقرة. 
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، ردت  ٢٠١١مـايو   / أيـار  ١٢ويف  . موساييف يف حبس انفرادي، وإساءة معاملته وضربه      
 فأشارت إىل أن الـسيد موسـاييف        ٢٠١١مارس  / آذار ٢١احلكومة على الرسالة املؤرخة     

رير تفيد بارتكـاب    يتلقى العالج الطيب وأنه مل تصدر عنه أو عن أسرته أية شكاوى أو تقا             
وذُكر أن أسرة السيد موسـاييف      . موظفي أجهزة إنفاذ القانون ألعمال غري مشروعة ضده       

  .زالت تتعرض للتخويف إلسكاهتا وردعها عن االتصال باملنظمات الدولية ما

  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال     
 السابقني ليها يف تقريريفيما يتعلق بقضية القاضية ماريا لورديس أفيوين اليت أشرت إ  -٦٨

وأوِقفت . أشارت املعلومات الواردة إىل أهنا ال تزال قيد االحتجاز،  )١٧(عن األعمال االنتقامية  
 بعد أن أمرت باإلفراج املشروط عـن        ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٠القاضية أفيوين يف    

وذُكر أن الـرئيس    . شخص اعترب الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي احتجازه تعسفياً        
، ٢٠١٠سـبتمرب   /ويف أيلول . هوغو تشافيز طلب علناً أن ُيحكم عليها بالسجن ثالثني عاماً         
، إىل أن احتجـاز     ٢٠/٢٠١٠خلص الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي يف الرأي رقم          

  ).٢٤٣٤-٢٤١٧، الفقرات A/HRC/16/44/Add.1(القاضية أفيوين هو احتجاز تعسفي 
 استجاب أحد القضاة لطلب املدعي العـام        ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٣ويف    -٦٩

وأمضت القاضية . بتمديد عقوبة اإلقامة اجلربية املفروضة على القاضية أفيوين لسنتني إضافيتني    
وأعربت عدة إجراءات خاصة عن قلقها البالغ إزاء هذا         . أفيوين حىت اآلن سنتني يف االحتجاز     

وذُكر أن احملامي الذي     .)١٨(٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢٧رخ  القرار يف بيان صحفي مؤ    
 واحُتجز ملـدة    ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٤ أوِقف يف    ٢٠٠٩يدافع عن القاضية أفيوين منذ عام       

  .مثانية أيام

  االستنتاجات والتوصيات  -ثالثاً  
مثلما هو موضح يف احلاالت الواردة يف هذا التقرير، ال تزال هناك تقارير عـن                 -٧٠
ارسة التخويف واالنتقام ضد من يتعاونون مع األمم املتحدة وآلياهتا وممثليها يف ميـدان             مم

هتديدات ومضايقات مـن    : ويستمر تنفيذ هذه األعمال بأشكال خمتلفة     . حقوق اإلنسان 
جانب موظفني حكوميني، مبا يف ذلك من خالل تـصرحيات علنيـة ملـسؤولني رفيعـي      

 وتعديات جسدية، واحتجاز تعسفي، وتعذيب، وسوء       املستوى، ومحالت تشهري إعالمية،   
وحيتوي هذا التقرير على معلومات عن حاالت انتقام أُبلغ         . معاملة، وإجراءات منع سفر   

عنها بسبب التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وجملس حقـوق اإلنـسان،             
__________ 

)١٧( A/HRC/18/19 ؛ ٩٠-٨٧، الفقراتA/HRC/14/19 ٤٧-٤٥، الفقرات. 
 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11745&LangID=Eر انظ )١٨(
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هدات وبعثات السالم   وإجراءاته اخلاصة وآلية االستعراض الدوري الشامل، وهيئات املعا       
  .التابعة لألمم املتحدة

وكما ذكرُت يف جلسة املناقشة الرفيعة املستوى املتعلقة باألعمـال االنتقاميـة              -٧١
، فإنه ليس مبقدور األمم املتحدة أن تقوم بعملها القيم يف الدفاع عن حقوق              ٢٠١١ عام

ويفهم واستهدافهم يف   فعندما جيري خت  . اإلنسان من دون األشخاص الذين يتعاونون معها      
وعندما يـتم التـضييق     . أعمال انتقامية، يكونون هم الضحايا لكن نصبح مجيعاً أقل أمناً         

  .عليهم ملنعهم من التعاون، فإن عملنا يف ميدان حقوق اإلنسان يصبح منقوصاً
إن الدولة تتحمل املسؤولية األوىل عن محاية األشخاص الذين يتعاونون مع األمم              -٧٢

وأنا أشعر باألسف العميق لغياب املـساءلة يف        .  وآلياهتا يف ميدان حقوق اإلنسان     املتحدة
وال بد أن تضمن الدول التحقيق الفـوري        . أغلب حاالت األعمال االنتقامية املُبلَّغ عنها     

والرتيه يف مجيع أعمال التخويف واألعمال االنتقامية املزعومة، كما ينبغي أن تقدم اجلناة             
وينبغي أن يقترن تعزيـز اجلهـود       . ن توفر للضحايا سبل انتصاف مالئمة     إىل العدالة وأ  

وينبغي، على وجه اخلصوص، مـساءلة   . القضائية بتدابري ملموسة وفورية لصاحل الضحايا     
املوظفني العموميني الذين يدلون ببيانات عامة تعرِّض املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان              

ود توفر تدابري محاية فعالة للضحايا الـذين        وأدعو إىل إنشاء برامج وطنية للشه     . للخطر
ويف هذا الصدد، أشجع الدول على طلب املشورة التقنية من          . أبلغوا عن أعمال انتقامية   

  .املفوضية السامية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بربامج محاية الشهود
ـ             -٧٣ . روينبغي أن يويل جملس حقوق اإلنسان الوقت واالهتمام الكافيني هلذا التقري

كما ينبغي أن يشدد على التزام الدول املعنية بالتحقيق يف أية أعمال ختويـف أو انتقـام                 
مزعومة وضمان أن تبلغ هذه الدول جملس حقوق اإلنسان عما اختذته من إجـراءات يف               

وأؤيد املوقف الذي اختذته رئيسة جملس حقوق اإلنسان يف إدانـة أعمـال             . هذا السياق 
ث املكتب وأعضاء اجمللس على مواصلة معاجلة املزاعم املتعلقة         التخويف واملضايقات وأح  

وميكن آللية االستعراض الـدوري     . باألعمال االنتقامية بطريقة تتسم بالصرامة واالتساق     
  .الشامل أن توفر سبيالً مفيداً يف هذا الصدد

ة وعندما ال تكون الدولة قـادر     . وتقع مسؤولية محاية اجملتمع املدين على الدول        -٧٤
على أداء هذا الدور، ال بد أن يضع اجملتمع الدويل تدابري محاية قانونيـة ليـدعم هـذه                  

وينبغي أن توفر األمم املتحدة متاسكاً تنظيمياً وأن تتبع أسلوباً منـهجياً حلمايـة           . التدابري
ويف إطار ضمان تعميم مبـدأ      . منظمات اجملتمع املدين واجلهات الفاعلة فيه بشكل أفضل       

ق اإلنسان على كافة هيئات منظومة األمم املتحدة، أشجع مجيع هيئات األمـم    محاية حقو 
املتحدة على استعراض ما يوجد من مبادرات وممارسات وسياسات مؤسسية ترمـي إىل             
محاية احليز املتاح لعمل اجملتمع املدين ومحاية آليات التعاون فيما بني املؤسسات للتـصدي              

  .لألعمال االنتقامية
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هذا التقرير إىل أن عدة آليات من آليات األمم املتحدة يف ميدان حقوق             ويشري    -٧٥
. اإلنسان وضعت إجراءات للتصدي لألعمال االنتقامية، مبا يف ذلك البيانـات العامـة            
  .وميكن تطوير هذه التدابري من أجل التصدي لألعمال االنتقامية بشكل متسق وموحد

وأحث منظمـات   .  النهوض حبقوق اإلنسان   ويؤدي اجملتمع املدين دوراً حامساً يف       -٧٦
اجملتمع املدين على املضي يف إذكاء الوعي بقضايا األعمال االنتقامية ورصد التدابري الـيت              

وأشجع على مواصلة تقدمي املعلومات     . تتخذها الدول لضمان املساءلة عن هذه األعمال      
ن من إدراجهـا يف تقريـري       املتعلقة بالقضايا، مبا يف ذلك متابعة القضايا السابقة للتمك        

املقبل، على أن تراعى دوماً أمهية ضمان موافقة الضحية قبل القيام بأي إجراء من أجـل                
  .النظر يف اجلوانب العلمية وأمهية مبدأ عدم اإليذاء

        


