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مقدمة

يف كثري من األحيان ،يكون هناك ما يحول دون إعامل حقوق املجتمع املدين يف العمل دون خوف أو عوائق .ويشمل ذلك الحق
يف الوصول إىل هيئات األمم املتحدة وعملياتها واملشاركة فيها .ويف هذا العام الذي يوافق الذكرى العرشين لصدور إعالن األمم
ينص بوضوح عىل الحق يف “الوصول دون عائق إىل الهيئات الدولية []...
املتحدة بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان ،والذي ُّ
واالتصال بهذه الهيئات” ،تسعى ’الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان‘ إىل رسم خارطة لبعض الحوادث واملامرسات التي تبدو وكأنَّها
تهدف إىل إعاقة فرادى املدافعني عن حقوق اإلنسان أو منعهم من التعاون مع األمم املتحدة أو من السعي إىل ذلك التعاون.1
شامل
ويق ِّدم هذا التقرير ملحات عن بعض الخربات املتعلقة بالرتهيب وفرض القيود واألعامل االنتقامية ،ولكنه ال يق ِّدم استعراضً ا ً
بأي حال من األحوال .2ونحن نشكر جميع رشكائنا من املجتمع املدين الذين ق َّدموا للخدمة الدولية لحقوق اإلنسان إسهامات
لها ِّ
قيمة بشأن طبيعة العقبات التي تعرتض سبيل مشاركتهم يف أعامل األمم املتحدة ،وبشأن قدرتهم عىل مواجهة تلك العقبات
بفعالية .وعن طريق توثيق األمثلة عىل الرتهيب وفرض القيود واألعامل االنتقامية وتحليلها ،نهدف إىل إقناع املسؤولني عن ات ِّخاذ
القرارات باألثر السلبي الذي يرتتب عىل هذه املامرسات ،ومبساندة وتعزيز الجهود املبذولة من أجل مجابهتها .وترد يف نهاية
التقرير سلسلة من التوصيات يف هذا الشأن.
وستواصل ’الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان‘ تتبُّع حاالت فرض القيود مع مرور الوقت ،بهدف تقييم ما إذا كان االتجاه العام يشري
إىل تيسري الوصول واملشاركة أم العكس ،أي إغالق الحيز املتاح للمجتمع املدين ،مبا يف ذلك األمم املتحدة.3

 1اإلعالن املتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجامعات وهيئات املجتمع يف تعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية املعرتف بها عامليا.
 2عىل سبيل املثال ،ال يتض َّمن التقرير جميع حاالت الرتهيب أو األعامل االنتقامية التي وث َّقتها األمم املتحدة .كام ال يتض َّمن الجهود التي تبذلها املؤسسات الوطنية املعنية بحقوق اإلنسان وبحقوق الشعوب األصلية من أجل الحصول عىل
االعتامد الالزم لدى األمم املتحدة.
 3من الجدير بالذكر أ َّن هناك عددًا من مبادرات املجتمع املدين األخرى التي تنظر حاليًّا يف السبل التي ميكن أن تسمح للمجتمع املدين بالعمل ،مبا يف ذلك عىل الصعيد الوطني .وتتَّبع تلك املبادرات نُ ُهجاً مختلفة ولكنها متكاملة ،ومن
أمثلتها ’مرصد 3التحالف الدويل العاملي ملشاركة املواطنني‘ )(CIVICUS Monitorوالدراسات التي يجريها ’املركز الدويل للقانون غري الربحي‘ ).(ICNL
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وصول املجتمع املدين إىل هيئات األمم املتحدة وعملياتها
ومشاركته فيها
األمم املتحدة والتعاون معها متوافقة مع القانون الدويل الذي يقتيض
أن تكون تلك القيود مفروضة لغرض مرشوع ومعقولة ورضورية
ومتناسبة .6وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي أن تكون هناك إجراءات للطعن
أي قيود من هذا القبيل ومراجعتها ،عىل أن تتَّسم تلك اإلجراءات
يف ِّ
بسهولة الوصول إليها وباإلنصاف والشفافية ورسعة الفصل وعدم التمييز.

ال يقترص االلتزام الواقع عىل عاتق الدول باحرتام الحريات األساسية
املكفولة للمجتمع املدين عىل االمتناع عن انتهاك تلك الحقوق فحسب،
بل يشمل العمل بنشاط عىل تعزيز تلك الحقوق وحاميتها .وتقع
عىل عاتق الدول التزامات سلبية بإزالة أي قيود غري معقولة مفروضة
عىل الوصول واملشاركة ،كام أنَّ عليها مسؤوليات إيجابية فيام يتعلق
بتشجيعهام .ويشمل ذلك ات ِّخاذ خطوات عملية من أجل التأكُّد من
ضامن تلك الحقوق ،ومن أنَّ من يرغبون يف املشاركة (والوفاء بأي
متطلبات معقولة) ميكنهم أن يفعلوا ذلك عىل نحو ف َّعال.

اعتف بحق املنظامت غري الحكومية يف الوصول إىل آليات األمم
وقد ُ
املتحدة وعملياتها واملشاركة فيها للمرة األوىل يف املادة  71من ميثاق
األمم املتحدة الذي يس ِّمي املجلس االقتصادي واالجتامعي باعتباره الهيئة
املكلَّفة بوضع ‘الرتتيبات املناسبة للتشاور’ مع املنظامت غري الحكومية.

توسع الدول نطاق سياساتها القمعية لتتجاوز
ومع ذلك ،فكث ًريا ما ِّ
الحدود الوطنية وتقتحم املساحات الدولية ،فتستخدم املنابر الدولية
لتظهر عزمها عىل إسكات األصوات املنتقدة وتحييدها .وتحاول تلك
الدول تحقيق ذلك عن طريق التحكُّم يف وصول املجتمع املدين إىل
فتعي نفسها حارسا ً يح ِّدد من
املساحات التي تكفلها األمم املتحدة ِّ -
له حق الوصول إىل هيئات األمم املتحدة وعملياتها – ومنع مشاركة
املنظامت غري الحكومية يف تلك املساحات أو تقييدها حيثام كان ذلك
ممك ًنا .ويتجىل حجم التحدي املاثل يف تزايد عدد الحاالت التي تشهد
ارتكاب أعامل انتقامية ضد من يتعاونون مع األمم املتحدة أو يسعون
إىل التعاون معها.4
وبطبيعة الحال ،فإنَّ تحديد من ميكن لهم الوصول إىل األمم املتحدة أم ٌر
ال يخضع فحسب للسلوك الذي تنتهجه الدول األعضاء أو الطرائق التي
تحددها .حيث تتوقف إمكانية املشاركة مع هيئات األمم املتحدة عىل
الحصول عىل معلومات عن الفرص املتاحة يف ذلك الصدد؛ وعىل القدرة
عىل إعطاء األولوية لتلك املشاركة؛ وعىل توافر املوارد الالزمة للسفر إىل
املراكز الرئيسية يف مجال حقوق اإلنسان.
ويُع ُّد إيجاد بيئة مواتية للدفاع عن حقوق اإلنسان عىل الصعيد الوطني
عامل ها ًما يسهم يف قدرة األفراد عىل املشاركة الكاملة
ودعم تلك البيئة ً
ومم ال َّ
شك فيه أنَّ املشاركة
يف املساحات التي تكفلها األمم املتحدةَّ .
الفردية يف عمليات األمم املتحدة تهدف إىل إكامل هذه الدائرة وتغيري
األوضاع يف البيئات واملجتمعات املحلية عىل الصعيد الوطني.
اإلطار القانوين
حق املنظامت غري الحكومية يف التواصل والتعاون مع هيئات األمم
إنَّ َّ
املتحدة هو أحد الجوانب املشمولة بالحق يف حرية التعبري وتكوين
فضل عن كونه أحد متثُّالت ذلك الحق،
الجمعيات واملشاركة العامةً ،
وهو يخضع أيضً ا ملبدأ عدم التمييز .والحق يف الوصول دون عائق إىل
منصوص عليه يف عدد من
الهيئات الدولية واالتصال بهذه الهيئات
ٌ
النص عليه بصيغة
املتخصصةً ،
معاهدات حقوق اإلنسان
فضل عن ِّ
ِّ
أوسع يف اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان .5ويجب أن
تكون أي قيود مفروضة عىل مامرسة هذا الحق يف الوصول إىل هيئات
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ويشري املجلس االقتصادي واالجتامعي يف قراره  ،31/1996وهو آخر قرار
ينص عىل ترتيبات من هذا القبيل ،إىل “العالقة املتطورة” بني املنظامت
ُّ
غري الحكومية واألمم املتحدة .ويسلِّم املجلس يف القرار نفسه “باتساع
الخربة الفنية للمنظامت غري الحكومية وبقدرة املنظامت غري الحكومية
عىل دعم العمل الذي تضطلع به األمم املتحدة” .وتُ كَّن املنظامت
غري الحكومية من تقديم ذلك الدعم من خالل االعتامد بصفة مراقب
يف املجلس ،وهو ما يتحقَّق يف أغلب األحيان من خالل الحصول عىل
املركز االستشاري .ويسمح الحصول عىل املركز االستشاري للمنظامت
غري الحكومية بتعيني ممثلني معتمدين لحضور االجتامعات املفتوحة أو
تقديم بيانات مكتوبة أو اإلدالء ببيانات شفوية.
وت ُع ُّد املشاركة يف األمم املتحدة حقا ً أصيالً للمجتمع املدين .ويتك َّرر
التشديد عىل قيمة تلك املشاركة يف قرارات األمم املتحدة  -عىل سبيل
املثال يف القرار املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان والقرار بشأن
الحيز املتاح للمجتمع املدين  -كام يتك َّرر عىل لسان الدول واملسؤولني يف
األمم املتحدة والخرباء.
وقد سلَّمت الدول “بالدور الهام الذي يؤديه املجتمع املدين محليًّا ووطنيًّا
وإقليميًّا ودوليًّا ،وبأنَّ املجتمع املدين ييرس تحقيق مقاصد األمم املتحدة
ومبادئها” .7وأكَّد خرباء األمم املتحدة ذلك يف قولهم إنَّ “األمم املتحدة
تؤدي وظيفتها عىل أفضل وجه عندما تصغي ألصوات متنوعة بأكرب قدر
ممكن” .8واملجتمع املدين “يج ِّمع وينقل” أصوات من ال يُسمع صوتهم
بخالف ذلك .وميثِّل املجتمع املدين عنرصا ً حاسم األهمية وب َّنا ًء فيام
يتعلق بنقل املعلومات إىل األمم املتحدة عن الحقائق عىل أرض الواقع.
ويف رأي ’بان يك-مون’ ) ،(Ban Ki-Moonاألمني العام السابق لألمم
املتحدة ،فإنَّ املجتمع املدين “رشيك ال غنى عنه لألمم املتحدة”.
وصول املجتمع املدين إىل األمم املتحدة ومشاركته يف أنشطتها عىل مر
الزمن
عىل مر السنوات ،اكتسبت مشاركة املجتمع املدين يف املساحات التي
تكفلها األمم املتحدة طابعا ً رسميًّا ،ونشطت املشاركة عىل نحو غري
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مسبوق يف منتصف التسعينات من القرن املايض .ويف ذلك الوقت،
كان هناك اعرتاف متزايد بقيمة الخربات التي تتمتَّع بها املنظامت
غري الحكومية وأهمية مشاركتها يف العديد من مؤمترات األمم املتحدة
الرئيسية طوال العقود السابقة .9وقال األمني العام لألمم املتحدة ’بطرس
بطرس غايل’ للمنظامت غري الحكومية:
“أريدكم أن تعتربوا أنفسكم يف بيتكم .رمبا كانت هذه الكلامت لتثري
الدهشة حتى وقت قريب .فقد كان يُنظر إىل األمم املتحدة عىل أنَّها
تغي يف غضون
محفل للدول ذات السيادة وحدها .غري أنَّ هذا املوقف َّ
سنوات قليلة .واآلن صارت املنظامت غري الحكومية يُنظر إليها عىل أنَّها
أطراف تشارك مشاركة كاملة يف الحياة الدولية”.10
وقد اختُتم استعراض املجلس االقتصادي واالجتامعي لرتتيبات التشاور
مع املنظامت غري الحكومية باعتامد قرار املجلس .31/1996
والحقا ً يف عام ُ ،2002عقد فريق الشخصيات البارزة املعين بالعالقات
بني األمم املتحدة واملجتمع املدين الستعراض هذه العالقات .ويف حني
تض َّمن تقرير الفريق بعض التوصيات اإليجابية – مبا يف ذلك فيام يتعلق
بعمليات االعتامد – نأت املنظامت غري الحكومية بنفسها عن العديد
من االقرتاحات األخرى الواردة يف التقرير ،وكذا فعل األمني العام .11وبعد
بضع سنوات ،أع َّدت الربازيل مرشوع قرار يهدف إىل تفعيل العديد من
تلك االقرتاحات .وشملت االقرتاحات مشاركة املنظامت غري الحكومية
يف اجتامعات اللجان الرئيسية التابعة للجمعية العامة ،ويف جلسات
االستامع التفاعلية غري الرسمية التي ت ُعقد قبل املناسبات الكربى؛ وكذلك
تشكيل فريق عامل لتحليل وضع إجراءات اعتامد مو َّحدة للمنظامت غري
أي تقدم.
الحكومية لدى األمم املتحدة .غري أنَّ مرشوع القرار مل يُحرز َّ

وشهدت اآلونة األخرية تط ُّورات إيجابية تؤكِّد قيمة مشاركة املجتمع
املدين والحاجة إىل مواجهة املحاوالت الرامية إىل إسكات الجهات
الفاعلة من املجتمع املدين .وشملت هذه التطورات مشاركة ممثلني
عن املجتمع املدين يف “املقابالت الشخصية” التي أُجريت مع املرشحني
ملنصب األمني العام لألمم املتحدة يف عام 2016؛ وتعيني أمني عام
مساعد ليتوىل قيادة الجهود املبذولة داخل منظومة األمم املتحدة
من أجل التصدي ملا يُرتكب ضد املتعاونني مع األمم املتحدة يف مجال
حقوق اإلنسان من الرتهيب واألعامل االنتقامية .ويُع ُّد البث الشبيك
لجلسات اللجنة املعنية باملنظامت غري الحكومية ودعوة املنظامت غري
الحكومية املعتمدة لدى املجلس االقتصادي واالجتامعي إىل املناقشات
التي تجريها اللجنة بشأن العالقة بني املنظامت غري الحكومية واألمم
املتحدة مبثابة خطوات إيجابية إىل األمام .غري أنَّ تلك الخطوات مل
تكُن لتُتَّخذ دون مطالبات قوية من جانب املجتمع املدين ،ودون الدور
القيادي الذي اضطلعت به بعض الدول الرئيسية.
وتواصل املنظامت غري الحكومية الدعوة إىل حامية وتعزيز حقوقها يف
الوصول إىل املساحات التي تكفلها األمم املتحدة ويف املشاركة يف تلك
املساحات .وتطالب املدافعات عن حقوق اإلنسان بالحق يف “الوجود يف
القاعة”  . #intheroomوترفع املنظامت غري الحكومية صوتها ملناهضة
األعامل االنتقامية وتزود األمم املتحدة مبعلومات عن التهديدات
والهجامت .وتواصل املنظامت غري الحكومية املشاركة يف عمليات األمم
املتحدة ،وتطلب من هيئات األمم املتحدة أن تكفل لها منابر لإلفادة
بشأن امتثال الدول واملطالبة مبساءلتها.

 9مبا يف ذلك مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية؛ ومؤمتر األمم املتحدة العاملي لحقوق اإلنسان؛ ومؤمترات األمم املتحدة العاملية املعنية باملرأة .وقد أق َّر بأهمية هذه املساهمة السفري ’أحمد كامل’ (باكستان) ،رئيس الفريق العامل الذي اضطلع باستعراض
املجلس االقتصادي واالجتامعي لرتتيبات التشاور مع املنظامت غري الحكومية .انظر.https://www.globalpolicy.org/component/content/article/177/31785.html :
“ 10ترصيح من األمني العام مبناسبة املؤمتر السابع واألربعني للمنظامت غري الحكومية” [باإلنكليزية].
Statement by the Secretary-General on the Occasion of the Forty-Seventh Conference of Non-Governmental Organisations, (London: UN Information Centre, mimeo, 20 September 1994), p.3
 11من هذه التوصيات ،عىل سبيل املثال ،توصية باعتبار الربملانيني والقطاع الخاص من مك ِّونات املجتمع املدين ،ومن ثم متكينهم من التمتُّع برتتيبات التشاور مع األمم املتحدة شأنهم شأن املنظامت غري الحكومية.
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إحكام الرتكيز عىل القضايا الرئيسية:
 10مجاالت جديرة باالهتامم

 /1مامرسات اللجنة املعنية باملنظامت الحكومية التابعة
للمجلس االقتصادي واالجتامعي

أعرب الكثريون عن قلقهم إزاء مامرسات اللجنة املعنية باملنظامت غري الحكومية ،وهي الهيئة املكلَّفة ،من بني جملة
املسيسة والتي
أمور ،بالنظر يف الطلبات املقدمة من املنظامت للحصول عىل املركز االستشاري .فقد أ َّدت العمليات
َّ
تبدو وكأ َّن اللجنة قد استمدتها من عامل ’كافكا‘ الروايئ إىل أن يطلق عليها منتقدوها اسم “لجنة مكافحة املنظامت
غري الحكومية”.
ويف حني تحقَّقت يف اآلونة األخرية إنجازات إيجابية — مبا يف ذلك فيام يتعلق بالبث الشبيك للجلسات املفتوحة التي
تعقدها اللجنة — فإ َّن تلك اإلنجازات مل تتحقَّق سوى نتيجة للضغوط التي مارسها املجتمع املدين والدور القيادي
الذي اضطلعت به بعض الدول الرئيسية داخل املجلس االقتصادي واالجتامعي — الهيئة األم التي تتبعها اللجنة —
من أجل مطالبة اللجنة بتغيري أساليبها .
بيد أ َّن مامرسات اللجنة ال تزال تبعث عىل القلق ،وال سيام فيام يتعلق باملنظامت املعنية بحقوق اإلنسان .14إذ
ميكن أن يستمر تأجيل النظر يف الطلبات املق َّدمة من بعض املنظامت غري الحكومية املعنية بحقوق اإلنسان لسنوات
طويلة .وال يزال الطلب املق َّدم من ’الشبكة الدولية للتضامن مع طائفة الداليت‘ يخضع للتأجيل منذ أكرث من 10
أعوام ،رغم أ َّن الشبكة أجابت عىل جميع األسئلة التي طرحتها اللجنة بكفاءة وحسن نية  .وتسمح الدول بإعطاء
األولوية للمصالح السياسية واالقتصادية عىل حساب التزامها بدعم املجتمع املدين.
 /1يف عام  ،2017تع َّرضت ع َّدة منظامت غري حكومية تعمل يف تركيا ،أو كانت تعمل يف تركيا حتى وقت
قريب ،لغلق باب النظر يف طلبات االعتامد املق َّدمة منها أو سحب االعتامد منها نزوالً عىل رغبة تركيا.
واعتمد املجلس االقتصادي واالجتامعي توصيات اللجنة دون متحيص ،رغم أ َّن املنظامت غري الحكومية
املعنية ُح رمت من حقها يف أن ت ُبلغ باألسباب أو أن تعرتض عىل ق رار اللجنة عىل النحو الواجب.16
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عىل سبيل املثال ،بدأ البث الشبيك للجلسات املفتوحة التي تعقدها اللجنة اعتبارا ً من عام  .2017انظر [باإلنكليزية]:
https://www.ishr.ch/news/webcasting-ngo-committee-will-increase-accessibility-un.
يف آخر دورة عقدتها اللجنة املعنية باملنظامت غري الحكومية يف شباط/فرباير  ،2018أوصت اللجنة باعتامد أقل من  %7من الطلبات املؤ َّجلة املقدَّمة من منظامت غري حكومية معنية
بحقوق اإلنسان يف مقابل  %23من الطلبات املؤ َّجلة املقدَّمة من منظامت غري حكومية ليست معنية بحقوق اإلنسان.
انظر [باإلنكليزية]“ :اللجنة املعنية باملنظامت غري الحكومية | السياسة تتصدر املشهد لتؤ َّجل طلبات منظامت حقوق اإلنسان مجدَّدا ً”،
http://www.ishr.ch/news/ngo-committee-politics-front-and-centre-human-rights-ngos-get-deferred-again.
’الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان’“ ،ينبغي أن ترفض الدول اإلجراء الذي يؤدي إىل استبعاد هذه املنظامت غري الحكومية من األمم املتحدة” 1 ،شباط/فرباير  ،2013متاح [باإلنكليزية]
عىل الرابطhttp://www.ishr.ch/news/states-should-reject-procedure-results-exclusion-non-government-organisations-un. :
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 /2ويف نفس العام ،أغلق املجلس االقتصادي واالجتامعي باب النظر يف طلب االعتامد املق َّدم من ’مؤسسة الكرامة‘،
وهي منظمة غري حكومية معنية مبناهضة حاالت اإلعدام خارج القضاء واالختفاء القرسي والتعذيب واالحتجاز
التعسفي يف العامل العريب ،وذلك يف أعقاب ادعاءات من اإلمارات العربية املتحدة بأ َّن املنظمة وأحد مؤسسيها لهام
“عالقات مزعومة باإلرهاب” .17وقد نفت ’مؤسسة الكرامة‘ والشخص املعني هذه االدعاءات عل ًنا .وذكرت ’مؤسسة
الخاصني باألمم
الكرامة‘ أنَّه مل يُسمح لها بالرد عىل تلك االدعاءات أو االعرتاض عليها رسم ًّيا .وكتب اثنان من املق ِّررين
ِّ
املتحدة إىل رئيس املجلس االقتصادي واالجتامعي يعربان عن قلقهام من أ َّن قرار رفض اعتامد ’مؤسسة الكرامة‘ “ال
يبدو أنَّه يستند إىل تقييم موضوعي للوقائع ،وقد يشكِّل ع ًمال انتقاميًّا ضد املؤسسة بسبب عملها وتواصلها مع آليات
األمم املتحدة يف مجال حقوق اإلنسان” .18وحتى وقت كتابة هذا التقرير ،ال تزال ’مؤسسة الكرامة‘ محرومة من
االعتامد.
 /3ويف آخر دورة عقدتها اللجنة يف كانون الثاين/يناير  ،2018أشارت الواليات املتحدة إىل أ َّن إحدى املنظامت غري
الحكومية املتقدمة بطلب لالعتامد مدرجة يف قامئة الواليات املتحدة للمنظامت غري الحكومية املشتبه يف صلتها
باإلرهاب .وأضاف املندوب أن األساس الذي تستند إليه بالده يف قلقها يقوم عىل معلومات رسية .ويُع ُّد اتهام منظمة
غري حكومية بأ َّن لها صالت مزعومة باإلرهاب دون تقديم دليل واضح عىل ذلك ودون منح املنظمة غري الحكومية
املعنية فرصة الدفاع عن نفسها أم ًرا خط ًريا ،يف أقل تقدير .وال يجوز استخدام هدف مرشوع مثل مكافحة اإلرهاب
كوسيلة الستهداف املنظامت التي تعارض الحكومات أو تنتقدها .ويف معظم األحيان ،ال يعرتض سائر أعضاء اللجنة
عىل التهديدات واالتهامات املو َّجهة للمنظامت غري الحكومية.

 /2إجراء عدم االعرتاض

يف حالة املنظامت غري الحكومية التي ال تتمتع باملركز االستشاري ،ميكن أن يكون دخول املناسبات الرفيعة املستوى
التي تنظمها األمم املتحدة أم ًرا إشكال ًّيا للغاية .ففي حني تُدعى املنظامت غري الحكومية املعتمدة لدى املجلس
االقتصادي واالجتامعي تلقائ ًّيا إىل تلك املناسبات ،تخضع دعوة غريها من املنظامت ألهواء الدول األعضاء.

تبي طرائق تنظيم املناسبات الرفيعة املستوى أنَّها تتض َّمن شكالً أو آخر من
واألرجح يف قرارات الجمعية العامة التي ِّ
أشكال إجراء “عدم االعرتاض” .19ويقيض اإلجراء املذكور بأنَّه إذا اعرتضت إحدى الدول األعضاء عىل دعوة منظمة غري
متعمدة ،ت ُستبعد هذه املنظمة من حضور املناسبة .ويف هذه الحاالت ،ال يوجد التزام عىل الدولة املعرتضة بتقديم
سبب العرتاضها ،بل وميكن أن تحتفظ برسية هويتها إذا رغبت يف ذلك .وال توجد معايري واضحة تح ِّدد املربرات
املقبولة لرفض منح مركز املراقب .وال توجد عملية واضحة املعامل ميكن من خاللها للمنظامت املرفوضة أن تطعن يف
قرار الرفض .ويف كثري من األحيان ،تُتَّخذ تلك القرارات قبل فرتة قصرية للغاية من بدء املناسبات ذات الصلة ،مبا يعني
أنَّه حتى لو ُوجدت عملية واضحة للطعن يف قرار الرفض ،قد ال تتمكَّن املنظمة غري الحكومية من الحضور .ويف بعض
أي معلومات بشأن هوية املنظامت غري الحكومية التي قوبل طلبها للحصول عىل االعتامد
األحيان ،ال تُنرش عىل املأل ُّ
بالرفض .وقد ال ت ُدرك املنظامت غري الحكومية أ َّن هناك مصالح سياسية وراء رفض طلبها.
النص يف القرارات املتعلقة بالطرائق عىل إجراء “عدم االعرتاض” تعود إىل عام 2000
ويبدو أ َّن املامرسة املتمثِّلة يف ِّ
عىل األقل .20ونظ ًرا لعدم وجود قواعد رسمية فيام يتعلق باملنظامت غري الحكومية غري املعتمدة التي تسعى إىل
الوصول إىل املناسبات الرفيعة املستوى ،ابتكر املنظّمون إجراءات تُط َّبق عىل أساس كل حالة عىل ِحدة ،بحيث ت ُعاد
صياغة القواعد من مؤمتر إىل آخر .ويف القرارات املبكرة الصادرة فيام يتعلق بالطرائق ،كانت هذه املامرسة ترد مقرتنة
بتنويه بأنَّه ال يجوز استخدامها كسابقة يُقاس عليها .بيد أنَّه مع مرور الوقت ،أُضفي طابع مؤسيس عىل تلك املامرسة
وصارت تُستخدم يف كل موضع تقريبًا.
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خطاب مو َّجه من ’دافيد كاي’ ) (David Kayeو’مايكل فروست’ ) ،(Michel Forstبتاريخ  4كانون الثاين/يناير  .2018، OL OTH 29/2017انظر [باإلنكليزية]:
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Legislation/OL-OTH-29-2017.pdf
“الواليات املسندة إىل األمم املتحدة بشأن اعتامد املنظامت غري الحكومية ومشاركتها يف مؤمترات األمم املتحدة واجتامعاتها” (United Nations Mandates on NGO
)[ Accreditation and Participation in United Nations Conferences and Meetingsباإلنكليزية] ،وحدة املجتمع املدين والتوعية ،شعبة السياسات والتنمية االجتامعية ،إدارة
الشؤون االقتصادية واالجتامعية باألمم املتحدة
’الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان’“ ،ينبغي أن ترفض الدول اإلجراء الذي يؤدي إىل استبعاد هذه املنظامت غري الحكومية من األمم املتحدة” 1 ،شباط/فرباير  ،2013متاح [باإلنكليزية] عىل الرابط:
http://www.ishr.ch/news/states-should-reject-procedure-results-exclusion-non-government-organisations-un.
“الواليات املسندة إىل األمم املتحدة بشأن اعتامد املنظامت غري الحكومية ومشاركتها يف مؤمترات األمم املتحدة واجتامعاتها” (United Nations Mandates on NGO
)[ Accreditation and Participation in United Nations Conferences and Meetingsباإلنكليزية] ،وحدة املجتمع املدين والتوعية ،شعبة السياسات والتنمية االجتامعية ،إدارة
الشؤون االقتصادية واالجتامعية باألمم املتحدة.
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أمثلة عىل استخدام إجراء عدم االعرتاض
ورغم االحتجاج الصارخ يف هذه الحالة بالذات ،استم َّر ظهور إجراء عدم
االعرتاض يف الطرائق املح َّددة لتنظيم جميع املناسبات الرفيعة املستوى
التي تُعقد يف الجمعية العامة لألمم املتحدة  -بشأن موضوعات ترتاوح بني
االتجار بالبرش واإلعاقة  -مبا يف ذلك املفاوضات املتعلقة باالتفاق العاملي
للهجرة.25

تق َّدمت املنظمة غري الحكومية ’كيه  -مونيتور’ ( )K-Monitorاملعنية
مبكافحة الفساد يف هنغاريا بطلب للمشاركة يف الدورة السابعة ملؤمتر
الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف عام .2017
واعرتضت إحدى الدول عىل مشاركة هذه املنظمة .21ومل تُبلغ املنظمة
أي م ِّربرات لذلك
بهوية الدولة التي اعرتضت عىل مشاركتها ومل ت ُق َّدم لها ُّ
أي وسيلة للطعن يف القرار املتَّخذ .ومل تكُن ’كيه -
الرفض ومل تُتح لها ُّ
22
مونيتور’ املنظمة غري الحكومية الوحيدة التي قوبل طلبها بالرفض .
وقد اكتسب استخدام إجراء عدم االعرتاض سمعة سيئة يف عام 2016
بعد استبعاد  22منظمة غري حكومية معنية بحقوق املثليات واملثليني
ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسية ومبكافحة اإلدمان من
اجتامع الجمعية العامة لألمم املتحدة الرفيع املستوى املعني بالقضاء
عىل وباء اإليدز .23حيث أصدرت مرص ،بالنيابة عن  51دولة عض ًوا يف
منظمة التعاون اإلسالمي بيانًا تعرتض فيه عىل السامح لتلك املنظامت
غري الحكومية باملشاركة ،عىل الرغم من أ َّن تلك املنظامت متثل فئات
سكانية مع َّرضة بوجه خاص لإلصابة بوباء اإليدز .وقد كانت املنظامت غري
فضل عن كونها من
الحكومية جهة فاعلة رئيسية يف التوعية بوباء اإليدزً ،
رض ًرا من فريوس نقص املناعة
الجهات الفاعلة األقرب إىل األشخاص األكرث ت ُّ
ألي جهود
ا
الحكومية
البرشية .وكان استبعاد تلك املنظامت غري
مناقضً
ِّ
جا َّدة تُبذل من أجل التصدي للتحدي الذي يشكله فريوس نقص املناعة
البرشية/اإليدز .وقد أُدرجت أحكام تسمح مبامرسة إجراء عدم االعرتاض
يف الطرائق املح َّددة لتنظيم جميع املناسبات الرفيعة املستوى املعنية
بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز منذ صدور اإلعالن السيايس بشأن
فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز يف عام .242006

وتعسفي،
إ َّن إجراء ”عدم االعرتاض” بصيغة مامرسته الحالية معيب بش َّدة ُّ
ويُط َّبق يف كل حالة عىل حدة دون قواعد مح َّددة ،ويتعارض مع املبادئ
األساسية للشفافية ومراعاة األصول القانونية واملساءلة .28وليس هناك ما يُلزم
بأي حال من األحوال .فعىل سبيل املثال ،مل يتض َّمن القرار املنظِّم
باستخدامه ِّ
الجتامع الجمعية العامة لألمم املتحدة الرفيع املستوى املعني بالوقاية من
األمراض غري املعدية ومكافحتها لعام  2011هذه العبارة.29

عىل التنبؤ بنتائجها .30وستخفِّف هذه الخطوة من العبء امللقى عىل عاتق
وفود الدول األعضاء فيام يتعلق باالضطالع بالفرز األ َّويل ملئات الطلبات
وينص قرار املجلس االقتصادي واالجتامعي  31/1996عىل ترتيبات
املق َّدمةُّ .
مو َّحدة لتسجيل املنظامت غري الحكومية غري املعتمدة يف مؤمترات األمم
املتحدة (وميكن تطبيقه أيضً ا بالقدر ذاته عىل املناسبات الرفيعة املستوى يف
تظل عملية التسجيل يف نهاية املطاف يف يد الدول
الجمعية العامة) .31ويف حني ُّ
األعضاء ،تتمتَّع املنظامت غري الحكومية الساعية إىل التسجيل بالقدرة عىل الرد
وفضل عن ذلك ،فإ َّن الرتتيبات املوحدة تزيد إىل حد كبري من
ً
عىل االعرتاضات.
صعوبة أن يؤدي اعرتاض دولة واحدة إىل منع مشاركة منظمة غري حكومية يف
إحدى املناسبات.

والحاجة إىل الفصل بني الحسابات السياسية والعمليات الرامية إىل اعتامد
املنظامت غري الحكومية وتسجيلها لحضور املناسبات واملؤمترات التي تنظمها
األمم املتحدة واضحة للعيان .وقد يتمثَّل أحد الخيارات يف أن تتوىل األمانة
املعنية االضطالع بتقييم أ َّوىل للطلبات .ومثة حاجة إىل وضع مجموعة واضحة
من معايري الفرز والتصنيف بهدف ضامن اإلنصاف يف هذه العملية والقدرة
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وأعربت ع َّدة منظامت غري حكومية عن قلقها إزاء القيود املفروضة عىل
مشاركة املنظامت غري الحكومية يف الحوار الرفيع املستوى بشأن الهجرة
الدولية والتنمية يف عام  ،262013وأشارت إىل أ َّن حضور الحوار اقترص عىل
املنظامت غري الحكومية ”ذات الصلة” ”والتي تتمتَّع باملركز االستشاري
أي دولة.
لدى املجلس االقتصادي واالجتامعي” ومل تعرتض عىل مشاركتها ُّ
وطُرح القرار للتصويت ،وهو ما يُع ُّد تط ُّو ًرا إيجاب ًيا ،للتصويت ،إال أنَّه مل مير.
وميكن أن يكون استخدام إجراء عدم االعرتاض دليالً عىل االختالف بني
املبادئ املب َّينة يف النصوص التأسيسية (واملفاوضات بشأنها) وما يحدث
تنص اتفاقية األمم املتحدة
فعال يف املامرسة العملية .فعىل سبيل املثالُّ ،
ملكافحة الفساد عىل مشاركة املنظامت غري الحكومية يف الجهود املبذولة
يف مجال مكافحة الفساد .27ومع ذلك ،فإ َّن اإلطار املرجعي آللية استعراض
تنفيذ االتفاقية يجعل إرشاك املنظامت غري الحكومية يف املراحل املختلفة
من عملية االستعراض مسألة اختيارية تح ِّددها الدول األطراف الخاضعة
لالستعراض .وقد وجدت املنظامت غري الحكومية أ َّن مشاركتها باتت
املخصصة للمجتمع املدين ،والتي
تقترص عىل ”أيام اإلحاطات اإلعالمية”
َّ
يُحظر خاللها اإلشارة إىل ”أي أوضاع قُطرية مح َّددة” .وتعوق هذه
العمليات واملامرسات قدرة املنظامت غري الحكومية عىل املشاركة يف
العمليات واملحافل ذات الصلة ،ومن ث َّم تعرقل تنفيذ االتفاقية.

قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة  A/62/178وA/70/228و .A/65/180
قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة .A/71/280
متاح [باإلنكليزية] عىل الرابط.http://www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/joint_ngo_letter_on_participation_in_high_level_dialogue_on_migration_and_development-1.pdf :
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،املادة .13
امفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان“ :A/69/365 ،تقرير املقرر الخاص املعني بالحق يف حرية التجمع السلمي ويف تكوين الجمعيات” 1 ،أيلول/سبتمرب .2014
اقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة .A/65/238
ااقرتح تقرير ’كاردوسو’ ( )Cardosoإنشاء “وحدة معنية باالعتامد” ميكن أن تض َّم بني صفوفها خرباء من الجهات املعنية الرئيسية ،مبا يف ذلك املنظامت غري الحكومية.
اقرار املجلس االقتصادي واالجتامعي  ،31/1996الجزء السابع .ورغم أ َّن القرار يتض َّمن اشرتاطًا بأن تقدِّم املنظامت غري الحكومية يف طلبها للتسجيل بعض املعلومات املالية ،فإ َّن ذلك قد ال ينطوي عىل قدر مفرط من املشقة.
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 /3فرض قيود عىل السفر إىل األمم املتحدة
واالجتامعات األخرى

استقالل الطائرة من املنامة ،أُبلغ ’املوسوي‘ بأنَّه ممنوع من السفر .وعالوة
عىل ذلك ،وقبل االستعراض الدوري الشامل للبحرين ،استدعت النيابة العامة
البحرينية لالستجواب  27مواط ًنا مبن فيهم ’نضال السلامن‘ ،رئيسة قسم
حقوق املرأة والطفل يف ’مركز البحرين لحقوق اإلنسان’ ،ومنعتهم من السفر
طيلة فرتة التحقيقات.32

ترتاوح القيود التي تُفرض عىل قدرة ممثيل منظامت املجتمع املدين عىل السفر
بهدف الوصول إىل املساحات التي تكفلها األمم املتحدة بني عدم االعرتاف
بجوازات السفر أو مصادرتها إىل املنع من السفر والحرمان من الوصول إىل
بلدان بعينها .ويف بعض الحاالت ،يؤدي وجود مقار األمم املتحدة الرئيسية
يف أوروبا وأمريكا الشاملية إىل صعوبة يف الوصول إليها ،نظ ًرا إلمكانية رفض
منحهم تأشريات دخول تلك البلدان.

ُ /4منع اثنان من املدافعني عن حقوق اإلنسان من منطقة خيرب باختونخوا
واملناطق القبلية الخاضعة لإلدارة االتحادية يف باكستان من السفر إىل جنيف يف
ترشين الثاين/نوفمرب عام  .7102وأثناء انتظارهام املوافقة عىل منحهام تأشريتني
لدخول سويرسا ،سحبت الوكالة املم ِّولة لرحلتهام دعمها املايل .وأشار املدافعان
إىل أ َّن سحب التمويل رمبا جاء نتيجة لتدخُّل وزارة الخارجية الباكستانية .وقد
كان الناشطان من املشاركني املجتهدين يف إعداد التقرير املوازي لالستعراض
الدويل الشامل لباكستان ،والذي قُ ِّدم إىل مجلس حقوق اإلنسان يف آذار/
مارس  .2017ومتكَّن مدافعون آخرون عن حقوق اإلنسان من أقاليم أخرى يف
باكستان من حضور تلك الدورة تحدي ًدا ،األمر الذي يشري إىل أ َّن تلك القيود
فُرضت عىل ممثيل منطقة خيرب باختونخوا واملناطق القبلية الخاضعة لإلدارة
االتحادية دون غريهام.

 /1ت ُقابل طلبات التسجيل املق َّدمة من منظامت املجتمع املدين يف تايوان
لحضور املناسبات التي تنظمها األمم املتحدة بالرفض من مسؤويل األمم
املتحدة عىل أساس أ َّن األمم املتحدة ال تعرتف بجوازات سفرهم .ويف آذار/
مارس  ،7002مل يُسمح ملمثلني من املجتمع املدين باستخدام جوازات سفرهم
التايوانية للحصول عىل تصاريح الدخول إىل مباين األمم املتحدة .وجاء ذلك
الرفض عىل الرغم من أ َّن تسجيل املمثلني املعنيني للحضور كان عىل النحو
الصحيح ومن جانب منظمة غري حكومية معتمدة ،وأنَّهم دخلوا الواليات
املتحدة باستخدام جوازات السفر التايوانية .وقد ُمنع هؤالء املمثلني من
حضور اجتامع لجنة وضع املرأة.

 /5يف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2017أُبلغ عدد من املنظامت غري الحكومية
املعتمدة لدى منظمة التجارة العاملية بأ َّن الحكومة األرجنتينية لن تسمح
ملمثليها بدخول البالد لحضور مؤمتر منظمة التجارة العاملية املعقود يف بوينس
آيرس .وأفادت املنظمة غري الحكومية ’مركز الدراسات القانونية واالجتامعية’
شخصا
بأ َّن الحكومة األرجنتينية أرسلت يف أعقاب ذلك التحذير قامئة بأسامء ً 65
ُرفض اعتامدهم إىل مسؤويل الهجرة باعتبارهم ميثلون “خط ًرا أمن ًّيا” .33ويف
بعض الحاالت ،نجحت بعض املنظامت غري الحكومية يف الحصول عىل االعتامد
الالزم للمشاركة يف املناسبة ،غري أ َّن املسؤولني األمنيني رفضوا االعتامد ألسباب
“غري مح َّددة” .وب َّررت السلطات الحقًا الرفض بأ َّن أولئك األشخاص كانوا “ينوون
ارتكاب أعامل للرتهيب وإثارة الفوىض” ،عىل حد زعمها .ورضخت السلطات
األرجنتينية للضغوط الدبلوماسية واإلعالمية والتهديد باتخاذ إجراءات قانونية
ضدها ،وأعادت اعتامد بعض األشخاص املدرجني يف القامئة .وأشار ’مركز
الدراسات القانونية واالجتامعية’ يف البيان الذي أصدره إىل أ َّن “هذه اإلجراءات
التي اتَّخذتها الحكومة األرجنتينية ترسل رسالة مر ِّوعة بشأن التزام األرجنتني
بتعزيز مشاركة املجتمع املدين”.

 /2تضع متطلبات الحصول عىل تأشرية قصرية األجل لزيارة الواليات املتحدة
– مبا يف ذلك املتطلبات املالية – عوائق أمام مشاركة العديد من النساء
املدافعات عن حقوق اإلنسان يف دورات األمم املتحدة ،مبا يف ذلك لجنة وضع
املرأة يف نيويورك .ويف عام  2018نبَّهت ’نيارادزاي غمبونزفاندا‘ (Nyaradzayi
 ،)Gumbonzvandaالرئيسة التنفيذية لـ’صندوق روزاريا االستئامين التذكاري‘
زميالتها الناشطات إىل أ َّن “العديد من الشابات والفتيات األفريقيات يواجهن
تحديات يف الحصول عىل تأشريات دخول إىل الواليات املتحدة” .وأضافت
أ َّن الصندوق عىل علم “بأربع فتيات صغريات من ثالثة بلدان مختلفة ُرفض
طلبه َّن للحصول عىل تأشريات دخول” .وجاء الرفض برغم تقدميه َّن ما يثبت
اعتامده َّن يف لجنة وضع املرأة وخطاب الدعوة املرسل إليهن من أحد الرعاة.
وقالت ’غمبونزفاندا‘“ :إذا كان اإلنسان امرأة فقرية صغرية السن ،فسوف تتع َّرض
للتمييز عىل أساس الطبقة االجتامعية التي تنتمي إليها ،وستُص َّنف باعتبارها من
الفئات ’املع َّرضة للخطر“.
ويعمل الصندوق من أجل أن تتمكَّن النساء املدافعات عن حقوق اإلنسان من
“متثيل أنفسه َّن متثيالً فعاالً يف لجنة وضع املرأة ،ال أن يك َّن مبثابة ملصق إعالين أو
بعض اإلحصاءات يف اللجنة” .وأضافت ’غمبونزفاندا‘“ :إ َّن الشابات والفتيات يف
املجتمعات املحلية الريفية يقفن عىل خط املواجهة يف نضالهن من أجل حقوق
اإلنسان واملناداة باحرتامها ،ويكافحن جميع الصعاب من أجل املطالبة بحقوقه َّن
والدفاع عنها” .وأردفت ’غمبونزفاندا‘ أ َّن شعار “أال يتخلف أحد عن الركب” الذي
أعلنته خطة التنمية املستدامة لعام  2030يبدو لها خاويًا من أي معنى يف ضوء
“جميع هذه املواقف والقواعد التي تحرم من تخلَّفوا عن الركب من فرصة التعبري
عن أنفسهم ومتثيل أنفسهم واملشاركة بأنفسهم”.
 /3ويف نيسان/أبريل  ،2017ويف سياق االستعراض الدوري الشامل للبحرين،
واجه املدافعون عن حقوق اإلنسان قيو ًدا عىل حريتهم يف االنتقال .ويف 5
نيسان/أبريلُ ،منع ’سيد هادي حسن محمد املوسوي‘ ،وهو مدافع عن حقوق
اإلنسان من البحرين ،من السفر إىل جنيف إللقاء كلمة يف جلسة عقدتها
منظمة ’معلومات االستعراض الدوري الشامل‘ ( .)UPR Infoوعند محاولته

 32انظر [باإلنكليزية].http://www.ishr.ch/news/upr-states-should-make-recommendations-defender-protection-during-27th-universalperiodic :
’ 33مركز الدراسات القانونية واالجتامعية’ ،العدالة الجنائية واألمن .انظر [باإلنكليزية]https://www.cels.org. ar/web/en/2017/12/wto-meeting-in-argentina-rejected-accreditations-and-deportations/ :
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 /4الحرمان من الوصول إىل مباين األمم املتحدة أو اجتامعاتها

إ َّن تحقيق التوازن بني أمن األف راد وتيسري الوصول واملشاركة ٍ
تحد تواجهه هيئات األمم املتحدة .ومع ذلك ،تظل هناك شواغل بأ َّن

االعتبارات األمنية قد ت ُستخدم كذريعة لفرض القيود عىل وصول ممثيل املجتمع املدين إىل مباين األمم املتحدة
واجتامعاتها.
 /1خالل اجتامع لجنة وضع املرأة يف عام  ،2017طُلب إىل ممثيل املجتمع املدين مغادرة املبنى عند الساعة
السادسة مساء  -قبل انتهاء املفاوضات يف ذلك اليوم – ﻷسباب “أمنية” .34واعرتضت املجموعات املعنية بحقوق
35
املرأة عىل ذلك ،واعتربت أنَّها محاولة “لتهميش صوتها وتأثريها” من خالل إجبارها عىل مغادرة مبنى األمم املتحدة .
وأشارت املناقشات التي أُجريت الحقًا إىل أ َّن “املكتب الراعي للمناسبة” – أي هيئة األمم املتحدة للمرأة – مل يزود
مسؤويل األمن يف املبنى مبعلومات ذات صلة ومح َّدثة بشأن هوية من ينبغي السامح لهم بالوصول إىل املبنى .ورمبا
رصف عىل نحو مختلف لو كان املنظِّمون ز َّودوه بتعليامت أوضح.36
كان فريق األمن ليت َّ
وميكن أن يكون التواصل مع مسؤويل فريق األمن وسيلة جيدة لفهم القيود األمنية املفروضة وحاالت التأخري،
ومعالجتها إذا أمكن ذلك .ونتيجة لتبادل اآلراء بني املنظامت غري الحكومية وأحد مسؤويل األمن يف إدارة شؤون
يسه فرع املنظامت غري الحكومية التابع إلدارة
السالمة واألمن يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك ،يف إطار حوار َّ
الشؤون االقتصادية واالجتامعية يف األمم املتحدة ،أكَّدت اإلدارة يف كانون الثاين/يناير  2018أ َّن للمنظامت غري
وييس هذا الرتتيب عمل
الحكومية املعتمدة األولوية يف عبور الحواجز األمنية ودخول املبنى قبل الزائرينِّ .
املجتمع املدين.

 /5فرض قيود عىل دخول املواد إىل مباين األمم املتحدة

 /1يف املؤمترات املعنية باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،نشأت مامرسة تتمثَّل يف فحص جميع املواد التي
املخصصة لها يف مق َّرات انعقاد املؤمترات .وتثري هذه املامرسة
تنوي املنظامت غري الحكومية عرضها عىل الطاوالت
َّ
بعض الشواغل فيام يتعلق باألسس القانونية التي تستند إليها من ناحية ،وعدم وجود أي معايري واضحة ومتاحة
عل ًنا تح ِّدد األسباب املمكنة لرفض الوثائق من ناحية أخرى .ويف حالة املؤمترات املعنية باتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة الفساد ،يجب تقديم املواد التي تنوي املنظامت غري الحكومية عرضها قبل أسبوعني من موعد انعقاد
املؤمتر .ويف عام ُ ،2017رفض العديد من الوثائق املق َّدمة من ’مؤسسة الشفافية الدولية‘ وتحالف منظامت املجتمع
املدين املنارص التفاقية مكافحة الفساد دون إبالغ املنظَّمتني كتاب ًيا بسبب ذلك الرفض‘.38 37

 /6رفض السامح باإلدالء بالبيانات الشفوية أو مقاطعة املتحدث
أثناء اإلدالء بها

 /1منذ ع َّدة سنوات وعىل نحو منتظم ،يُديل ’تج ُّمع املنظامت غري الحكومية ذات العالقة االستشارية مع األمم
املتحدة’ ( ،)CONGOوهو مجموعة تعمل لصالح املنظامت غري الحكومية التي تتمتَّع باملركز االستشاري لدى األمم
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“الحيز املتاح للمجتمع املدين يف األمم املتحدة يتضاءل”’ ،املنظمة الدولية للعمل املبارش’ ( 02 ،)Outright Action Internationalترشين األول/أكتوبر  .2017متاح [باإلنكليزية] عىل
الرابطhttps://www.outrightinternational.org/content/shrinking-space-civil-society-united-nations :
املنرب النسايئ الهولندي لشؤون النوع االجتامعي ،متاح [باإلنكليزية] عىل الرابطhttps://wo-men.nl/womens-rights-caucus-media-statement-conclusion-csw61/ :
مناقشات املنظامت غري الحكومية مع إدارة شؤون السالمة واألمن يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك.
أي معلومات بشأن االضطالع بعمليات فرز مسبق قبل اجتامعات األمم املتحدة األخرى.
م َّ
نتلق َّ
انظر [باإلنكليزية].ishr.ch/news/ngo-committee-no-action-motion-halts-debate-civil-society-statement :

)(8

املتحدة ،ببيانات شفوية يف اجتامعات اللجنة املعنية باملنظامت غري الحكومية .ومل يتوقف ذلك سوى حني مل ي ُعد بإمكان ممثيل املؤمتر
السفر إىل نيويورك بانتظام .ومنذ ذلك الحني ،مل يُسمح سوى ملنظمة غري حكومية واحدة ،وهي ’الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان’ ،باإلدالء
ببيان عام مخترص (بالنيابة عن عدد كبري من املنظامت) .وأسفرت محاولة من جانب ’منظمة العفو الدولية’ يف حزيران/يونيه  2017لطلب
السامح لها باإلدالء ببيان يف اجتامع اللجنة عن تق ُّدم أحد الوفود باقرتاح بعدم ات ِّخاذ إجراء بهدف وقف التصويت عىل السامح لهذه املنظمة
غري الحكومية مبخاطبة اللجنة .39ويف الدورة التالية للجنة املعنية باملنظامت غري الحكوميةُ ،منعت ’الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان’ من
الحصول عىل فرصة اإلدالء ببيانها ،غري أ َّن أوروغواي احت َّجت عىل ذلك مبوجب حق املنظامت غري الحكومية يف ”أن يُستمع إليها”.40
ويُع ُّد إنكار حق املنظامت غري الحكومية يف التحدث إىل اللجنة غري م َّربر بوجه خاص بالنظر إىل عدم وفاء اللجنة بالتزامها بعقد
اجتامعات مع املنظامت غري الحكومية املعتمدة.41
 /2خالل الدورة الخامسة والثالثني ملجلس حقوق اإلنسان (حزي ران/يونيه  ،)2017قاطع رئيس الجلسة ونائب رئيس املجلس (سفري
مرص) العديد من املتكلمني من املجتمع املدين .وعند مقاطعته ملمثل ’الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان‘ ،طلب نائب الرئيس
من ممثل الخدمة الدولية أن ”يلتزم باملوضوع” ،دون أن يوضِّ ح قصده من ذلك .ويف ذلك الوقت ،كانت ’الخدمة الدولية لحقوق
اإلنسان’ تقدم بيانًا بشأن تقاعس الهيئات واآلليات املعنية بحقوق اإلنسان عن التعاون مع املنظامت غري الحكومية ،وهي مسألة
ال َّ
شك يف أنَّها تقع بوضوح ضمن حدود بند جدول األعامل املعنون ”هيئات وآليات حقوق اإلنسان” .ويف الواقع ،عندما تك لَّم
يف هذا املوضوع العديد من الدول ،مبا يف ذلك بلجيكا ولكسمربغ وهولندا ،مل يقاطعها أحد .وأعربت ’الخدمة الدولية لحقوق
اإلنسان’ عن قلقها إزاء وجود تضارب يف املصالح يف حالة نائب رئيس املجلس الذي قاطع بيان الخدمة الدولية عندما كان ممثلها
يتحدث ،عىل سبيل املثال ،عن م رص.
 /3وافق مجلس األمن بتوافق اآلراء عىل ”دعوة املجتمع املدين ،مبا يف ذلك املنظامت النسائية ،إىل تقديم إحاطات إىل املجلس بشأن
االعتبارات املتعلقة ببلدان محددة واملجاالت املواضيعية ذات الصلة” مبا يف ذلك ”األمور التي لها أهمية عاجلة فيام يتعلق بالنساء
حل الدور عىل ’كارين كانيزا‘ ( ،)Carine Kanezaوهي مدافعة عن حقوق
والفتيات يف حاالت النزاع واألزمات” .42ومع ذلك ،عندما َّ
علم بشأن األزمة التي
اإلنسان واملتحدثة الرسمية باسم ’حركة النساء والفتيات من أجل السالم واألمن’ يف بوروندي ،إلحاطة املجلس ً
تواجهها حقوق اإلنسان يف بلدها ،اعرتضت عىل مشاركتها روسيا ودول أخرى ،حسبام ذُكر .43و ُحرمت ’كانيزا’ من الحق يف التكلُّم.
وكانت ’كانيزا‘ قد حرضت إىل االجتامع بهدف إبالغ مجلس األمن وتحذيره .حيث كانت ’حركة النساء والفتيات من أجل السالم واألمن‘
يف بوروندي قد أعطت األولوية ”لجمع الشهادات املبارشة من شهود العيان يف محاولة لتجميع ذاكرة ميكن أن تساعدنا يف تحقيق العدالة
واملساءلة عندما يحني الوقت املناسب” .44وينتهي البيان الذي كانت ’كانيزا‘ تنوي اإلدالء به بالعبارة التالية” :يف عام  1994يف رواندا ،قلنا
رصف ألنَّنا ك َّنا نفتقر إىل املعلومات الكافية وعالمات اإلنذار املبكر مبا سيحدث” .واليوم يف بوروندي ،لدينا ما يكفي ويزيد من
’إنَّنا مل نت َّ
املعلومات ،وعدد ضخم من عالمات اإلنذار املبكر عىل ما سيحدث” .ولك َّن مجلس األمن مل يستمع إىل ’كانيزا‘.

 /7السلوك املنطوي عىل تهديد داخل األمم املتحدة

 /1تقبل أن يديل الراهب البوذي ’غولوغ جيغمي‘ ( )Golog Jigmeببيان يف مجلس حقوق اإلنسان ،ص َّوره أحد كبار الديبلوماسيني الصينيني،
’زانغ ياوجني‘ ،أثناء وجوده يف مقهى داخل مبنى باليه ويلسون التاريخي .ونفى ’زانغ’ أنَّه كان يص ِّور الراهب ،الذي يعيش يف سويرسا بعد
هروبه من مركز احتجاز صيني يف عام  .452012ومل تكُن هذه املرة األوىل التي يقع فيها أم ٌر كهذا .فعندما ص َّور ممثل إحدى املنظامت غري
الحكومية الصينية  -املشتبه يف كونها منظمة غري حكومية تابعة للحكومة  -ابنة املعارض الصيني السجني ’وانغ بينغ زانغ‘ (Wang
 ،)Bingzhangوهي مواطنة كندية ،أ َّدت شكواها املق َّدمة إىل مكتب مجلس حقوق اإلنسان إىل سحب اعتامد ذلك املمثل “حتى إشعار آخر”.46
 /2يف دورة مجلس حقوق اإلنسان املعقودة يف حزيران/يونيه  ،2013وأثناء املفاوضات داخل الدورة حول ات ِّخاذ قرار بشأن األوضاع يف رسي
النكا ،أفاد مدافعون عن حقوق اإلنسان بأ َّن أعضاء من وفد رسي النكا اعرتضوهم يف طرقات املبنى وه َّددوهم هم وأرسهم .ويف الوقت
47
نفسه ،نقلت هيئة اإلذاعة الربيطانية عن أحد الوزراء يف كولومبو قوله إنَّه “سيكرس أرجل” من نعتهم “بالخونة” الذين ينتقدون رسي النكا يف جنيف .
 /3يف الدورة نفسهاُ ،و ِّجهت تهديدات للمدافعني عن حقوق اإلنسان الذين حرضوا من البحرين بهدف توجيه انتباه املجلس إىل األحداث
الجارية هناك .وتلقى واحد من املدافعني عىل األقل تهديدات بالقتل عىل هاتفه املحمول بعد أن أدىل ببيان يف املجلس .ومنذ عودته إىل
البحرين ،يتع َّرض لحملة من املضايقات القضائية .وقُ ِّدم إىل املحاكمة مرة أخرى بتهمة “املشاركة يف مظاهرة غري قانونية”.48
39
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اانظر [باإلنكليزية].ishr.ch/news/ngo-committee-no-action-motion-halts-debate-civil-society-statement :
انظر [باإلنكليزية].http://www.ishr.ch/news/ngo-committee-ngos-blocked-delivering-statement :
قرار املجلس االقتصادي واالجتامعي  ،31/1996الفقرة ( 61أ) .وسوف تجتمع اللجنة مع املنظامت غري الحكومية املعتمدة ،للمرة األوىل ،يف نيسان/أبريل .2018
قرار مجلس األمن .)2015( 2422
“منع ناشطة سالم بوروندية من حضور اجتامع باألمم املتحدة” ،موقع ’فرنسا  10 ‘24آذار/مارس  ،2017متاح [باإلنكليزية] عىل الرابط.http://www.france24.com/en/20170310-burundian-peace-activist-barred-un-meeting:
انظر [باإلنكليزية] .http://www.womenpeacesecurity.org/files/UNSC_Briefing_Burundi_Kaneza_03-2017.pdf :ويف وقت الحق ،ص َّور وفد اململكة املتحدة إىل األمم املتحدة ،والذي كان يشغل منصب
رئيس مجلس األمن يف ذلك الوقت ،مقطع فيديو لـ’كانيزا’ وهي تلقي بياناها.
“يف األمم املتحدة ،الصني تستخدم تكتيكات الرتهيب إلسكات منتقديها” ،رويرتز 6 ،ترشين األول/أكتوبر  ،5102متاح [باإلنكليزية] عىل الرابطhttps://www.reuters.com/investigates/special-report/china-softpower-rights/ :
املرجع نفسه.
انظر [باإلنكليزية].http://www.ishr.ch/news/human-rights-council-recent-achievements-challenges-and-look-ahead :
املرجع نفسه.
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 /8طرد أفراد معتمدين من االجتامعات

يف نيسان/أبريل  ،7102كان ’دولكون عيىس’ ( ،)Dolkun Isaوهو ناشط حقوقي من األويغور ،يحرض اجتام ًعا ملنتدى األمم املتحدة الدائم
املعني بقضايا الشعوب األصلية يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك .وعىل الرغم من حصول ’عيىس‘ عىل االعتامد الالزم للمشاركة يف املناسبة،
اعرتضه بعض مسؤويل األمن يف مبنى األمم املتحدة لدى مغادرته إحدى الجلسات وأمروه مبغادرة املبنى .ومل يُبلغ ’عيىس’ بسبب ات ِّخاذ ذلك
اإلجراء ،ومل يُسمح له بدخول املبنى مرة أخرى رغم أ َّن اعتامده َّ
ظل ساريًّا‘.49

 /9توجه التهديدات للمشاركني يف املناسبات والحوارات

تواجه قدرة املنظامت غري الحكومية عىل املشاركة يف املناقشات عراقيل من بينها االستبعاد من الحوارات ومحاولة إبطال اعتامدها
للمشاركة يف املناسبات وعدم تقديم املعلومات يف الوقت املح َّدد.
 /1أثناء دورة اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة املعقودة يف عام  ،2017سعت ’الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان’ إىل
كل من فنلندا وبلجيكا وكوستاريكا .ووفقًا لإلجراءات
تنظيم مناسبة جانبية تهدف إىل تعزيز هيئات املعاهدات .وشارك يف رعاية املناسبة ٌ
املنظِّمة لعمل اللجنة الثالثة ،يلزم أن يكون أي طلب لحجز إحدى الغرف مق َّد ًما من إحدى الدول الراعية .ويجب عىل الدولة مق ِّدمة
الطلب أن تز ِّود إدارة خدمات االجتامعات باألمم املتحدة مبعلومات عن أي منظمة غري حكومية املشاركة يف املناسبة.
ور ًّدا عىل املعلومات التي ق َّدمتها فنلندا ،أفادت اإلدارة بأ َّن ’الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان’ قد أخلَّت بالسياسات املتَّبعة يف األمم
املتحدة بشأن استخدام صور األمم املتحدة .وذكرت اإلدارة أ َّن ’الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان’ بحاجة إىل إزالة الصور املعنية من
موقعها الشبيك قبل أن ميكن تسجيلها كجهة مشاركة يف املناسبة .وقد شاركت ’الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان’ يف العديد من املناسبات
املنظَّمة يف األمم املتحدة عىل مدى عقود من الزمان .وأخ ًريا ،ورد تأكيد بأ َّن ’الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان’ ،يف واقع األمر ،مل ت ُخل بأي
حل تلك املسألة احتاج إىل بضعة أيام ،وتطلَّب تدخُّل الدول الراعية .وأشارت الدول الراعية إىل
سياسات ،ومل يسبق لها ذلك قط .بيد أ َّن َّ
أنَّها عىل استعداد لإلدالء ببيان بشأن هذه املعاملة.
 /2يف آذار/مارس  ،2018كتبت املنظامت غري الحكومية إىل رئيس مجلس حقوق اإلنسان معربة عن قلقها إزاء فرتات التأخري بني تلقي
الدول للمعلومات وإبالغ املجتمع املدين بالتغيريات امل ُدخلة عىل جدول األعامل ،ووصفت ذلك بأنَّه ميثِّل عقبة أمام املشاركة الف َّعالة من
جانب املجتمع املدين.
ُ /3سلِّط الضوء عىل الشاغل الذي يشكِّله استبعاد املنظامت غري الحكومية أو عدم مشاركتها بالقدر الكايف يف االجتامعات والعمليات غري
الرسمية املتعلقة بعمل مجلس حقوق اإلنسان وتعزيزه .ويف السنوات األخرية ،كانت مشاركة املجتمع املدين محدودة للغاية يف مختلف
الحوارات واالجتامعات – مبا يف ذلك حوار غليون بشأن حقوق اإلنسان واملعتكفات الرئاسية ملجلس حقوق اإلنسان .وبوجه عام ،مل تكُن
دعم له.
تلك املشاركة املحدودة لتحدث لوال جهود املنارصة القوية التي بذلها املجتمع املدين ومظاهر التأييد الصادرة ً

 /10وصول األطفال ومشاركتهم

تنص اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل عىل الوالية الالزمة ملشاركة األطفال يف املساحات التي تتيحها األمم املتحدة .وتضع االتفاقية
ُّ
متس الطفل (املادة )12؛ وحقهم يف طلب
إطا ًرا قانونيًا واض ًحا يكفل حق األطفال يف التعبري عن آرائهم بحرية ويف جميع املسائل التي ُّ
جميع أنواع املعلومات واألفكار وتلقّيها وإذاعتها ،دون أي اعتبار للحدود (املادة  ،)13وحقهم حرية تكوين الجمعيات (املادة .)15
عبوا عن آرائهم يف املحافل الدولية .وتسمح لجنة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة مبشاركة األطفال يف
وهناك أمثلة إيجابية ألطفال َّ
50
مداوالتها ،وتراعي عملية اتخاذ القرار يف اللجنة التقارير املق َّدمة من األطفال  .وسبق أن حرض األطفال والشباب أيضً ا مناسبات جانبية،
مبا يف ذلك الدورة االستثنائية املعنية بالطفل التي عقدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام  .2002ويف حالة مشاركة األطفال ،فإ َّن
الشاغل الرئييس ،كام ذكرت لجنة األمم املتحدة ،هو ”تج ُّنب ال ُنهج الرمزية ،التي تحد من تعبري األطفال عن آرائهم ،أو متكّن األطفال من
االستامع إليهم ،لكنها ال تويل آراءهم االعتبار الواجب”.51

ومع ذلك ،فقد ُرفضت مشاركة األطفال يف بعض املساحات التي تتيحها األمم املتحدة .فمؤخ ًرا ،اعرتض األطفال واملراهقون العاملون عىل
رفض طلبهم للمشاركة يف املؤمتر العاملي الخامس املعني بعاملة األطفال املعقود يف عام  2017تحت مظلة منظمة العمل الدولية .ووفقًا
للشكوى املق َّدمة إىل لجنة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة” ،مل نُحرم وحدنا من حقنا يف املشاركة ،بل ُحرم منها أي شخص دون 81
سنة ”ألسباب أمنية”.52

49
50
51
52

’هيومان رايتس ووتش’ ([ ،)Human Rights Watchباإلنكليزية] “عدوى انتهاكات حقوق اإلنسان يف الصني تصيب األمم املتحدة” 32 ،أيار/مايو .2017
’لجنة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة ،التعليق العام ( 2009 ،12الفقرة .)131
’لجنة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة ،التعليق العام ( 2009 ،12الفقرة .)131
رسالة مفتوحة :شكوى إىل لجنة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة 14 ،ترشين الثاين/نوفمرب  .2017انظر [باإلنكليزية]https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/secretariat-of-movement-of-latin- :
.american-and-caribbean-working-children-and-adolescent
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الضغط من أجل زيادة الوصول
واملشاركة

يجب أن تعمل األمم املتحدة من أجل ضامن وتعزيز الحقوق التي تسمح للمجتمع املدين بالوصول
واملشاركة .وفيام ييل ،نورد بعض االق رتاحات بشأن األساليب املمكنة للتدليل عىل هذا االلتزام وتنفيذه:

 /1إنشاء تكليف إداري معني باملنظامت غري الحكومية يف املكتب التنفيذي لألمني العام لألمم املتحدة
مل يحدث منذ عهد األمني العام األسبق ’كويف عنان’ أن كان هناك تكليف إداري معني باملنظامت غري الحكومية يف
املكتب التنفيذي لألمني العام .54ويركز من يتض َّمن منصبه ذلك التكليف جهوده عىل تيسري العالقات مع املجتمع
املدين .وال يقترص ذلك التكليف عىل كونه نو ًعا من آليات الشكاوى ،بل ميت ُّد أيضً ا إىل تعزيز مشاركة املجتمع املدين
عىل نحو استباقي .وكان ذلك التكليف اإلداري مبثابة عالمة عىل التزام األمني العام بتمكني املجتمع املدين من
املشاركة .ويف سياق تبادل لآلراء بني املجتمع املدين واألمني العام لألمم املتحدة ’أنطونيو غوترييش’
( )António Guterresيف آذار/مارس  ،2017يبدو أ َّن ’غوترييش’ وافق عىل تعيني شخص ما ليتوىل االضطالع بتكليف
مامثل .ومل ترِد أي معلومات أخرى عن هذا التعيني.

 /2تحديد معايري واضحة الختيار األشخاص املرشَّ حني للتعيني يف املناصب الرئيسية املتعلقة مبشاركة
املجتمع املدين
يضطلع رئيس قسم املنظامت غري الحكومية يف إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية بدور هام يف توفري التوجيه غري
املسيَّس ،من بني أمور أخرى ،للجنة املنظامت غري الحكومية .ومن املهم ألَّ يشغل هذا املنصب شخص له منظور أو
موقف عدايئ إزاء وصول املنظامت غري الحكومية ومشاركتها .ويف عام  ،2016أدى اإلعراب عن شواغل بشأن ترشيح
دبلومايس رويس ذي سجل مشكوك فيه فيام يتعلق بتعزيز الحيز املتاح للمجتمع املدين لشغل هذا املنصب إىل وقف
عملية التوظيف ،عىل األقل يف الوقت الراهن.55
ومن املهم أيضً ا أن يكون هناك تحدي ًدا واض ًحا للمسؤوليات املتعلقة مبشاركة املجتمع املدين يف هيئات األمم املتحدة.
وميكن أن يؤدي عدم وجود منصب مح َّدد يف مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان يعمل من أجل ضامن مشاركة
املجتمع املدين بأقىص قدر ممكن إىل تناقل املسائل ذات الصلة بني العاملني يف فرع مجلس حقوق اإلنسان وفرع
املجتمع املدين يف جنيف .ويف نهاية املطاف ،يكمن الخطر يف ذلك يف عدم معالجة تلك املسائل عىل النحو املناسب.
 54كانت األمينة العامة املساعدة ’غيليان مارتني سورنسن’ ( )Gillian Martin Sorensenآخر من توىل هذه املسؤولية كجزء من منصبها اإلداري.
“ 55النظر يف ترشيح دبلومايس رويس متَّهم بإسكات الناشطني لشغل أعىل منصب يف األمم املتحدة يتعامل مع املنظامت غري الحكومية” ،مجلة ’فورين بولييس’ (51 ،)Foreign Policy
شباط/فرباير  .2016متاح [باإلنكليزية] عىل الرابط:
http://foreignpolicy.com/2016/02/15/u-s-claims-russian-official-that-helped-silence-american-ngos-is-up-for-top-u-n-ngo-job/
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 /3رصد العالقة بني األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية
من املأمول أن توفر االجتامعات املنتظمة التي ستُعقد بني اللجنة املعنية باملنظامت غري الحكومية واملنظامت غري
الحكومية املعتمدة ،وفقًا لقرار املجلس االقتصادي واالجتامعي ( 31/1996الفقرة ( 61أ)) ،مساحة إلجراء مناقشة
مفتوحة ومتع ِّمقة بشأن املسائل املتعلقة بالوصول واملشاركة .وسوف تُحال تقارير عن هذه االجتامعات إىل املجلس
االقتصادي واالجتامعي .وميكن أن يكون من املفيد أيضً ا إجراء مناقشات بشأن العالقة بني األمم املتحدة واملنظامت
غري الحكومية فيام بني اإلدارات ،مبا يف ذلك إدارة الشؤون االقتصادية واﻻجتامعية وإدارة شؤون اإلعالم وإدارة شؤون
السالمة واألمن وإدارة شؤون الجمعية العامة واملؤمترات.

 /4توحيد اإلجراءات واملامرسات املتَّبعة يف جميع هيئات األمم املتحدة فيام يتعلق بوصول املنظامت
غري الحكومية إىل هذه الهيئات ومشاركتها يف أنشطتها
 /1متثل مشاركة املنظامت غري الحكومية يف مجلس حقوق اإلنسان أفضل مستوى ملشاركة تلك املنظامت يف آليات
يتعي وضع ترتيبات مامثلة تنظِّم مشاركة املنظامت غري الحكومية يف اللجنة الثالثة
األمم املتحدة .وبهدف االتساقَّ ،
للجمعية العامة لألمم املتحدة.
وميكن أن يز ِّود ممثلو املجتمع املدين اللجنة الثالثة بإسهامات بشأن عمل اللجنة وجدول أعاملها ،وأفكار بشأن كيفية
تعزيز تنفيذ قرارات الجمعية العامة التي يرجع منشؤها اللجنة الثالثة .وكخطوة أوىل ،ميكن للجنة الثالثة أن تبدأ
بعقد مشاورات غري رسمية مع املجتمع املدين ،متَّبعة يف ذلك ما فعلته اللجنة الثانية يف عام .2015
ويف حالة اللجنة األوىل ،يُشري جدول أعامل اللجنة إىل “تشجيع املشاركة الواسعة النطاق من ِقبل املجتمع املدين” يف
ويخصص جدول األعامل نصف يوم ملساهامت املجتمع املدين .وإذا كانت
املخصص للمناقشة العامة.56
سياق الجزء َّ
ِّ
اللجنة األوىل – وهي هيئة تركز عىل نزع السالح والتحديات والتهديدات العاملية للسالم – تش ِّجع مساهامت املجتمع
املدين ،فمن املعقول أن نتوقَّع أ َّن اللجنة الثالثة منفتحة أيضً ا أمام التواصل مع املجتمع املدين.
 /2ملاذا ال تُو َّحد اإلجراءات املتعلقة بأمور مثل تنظيم املناسبات الجانبية؟ ففي مجلس حقوق اإلنسان ،ميكن
للمنظامت غري الحكومية املعتمدة أن تنظِّم بنفسها مناسبات جانبية دون تح ُّمل أي نفقات نظري استخدام القاعة .أما
يف نيويورك ،فتحتاج املنظامت غري الحكومية إىل العمل بالتعاون مع إحدى الدول ،وميكن أن تكون تكلفة استخدام
الغرف مرتفعة.
ومن ناحية أخرى ،فإ َّن الفرص املتاحة للتعاون يف مجلس حقوق اإلنسان أكرب بكثري من نظريتها يف الهيئات الفرعية
تتغي بعض الرتتيبات العملية الرامية إىل متكني هذا التعاون عىل نحو يح ُّد
األخرى التابعة للجمعية العامة .ومع ذلكَّ ،
من الوقت واملساحة املتاحة لذلك التعاون ،ويؤثر سلبًا عىل املشاركة الفعالة .فعىل سبيل املثال ،ومع مرور الوقت،
انخفض عدد املقاعد املتاحة للمراقبني من املنظامت غري الحكومية داخل القاعة الرئيسية للمجلس إىل حد كبري ،وال
مخصصني للمنظامت غري الحكومية .57ويؤدي ذلك إىل تقليل عدد ممثيل املنظامت
يوجد اآلن سوى مقعدين فقط َّ
غري الحكومية الذين ميكنهم الوصول إىل القاعة بهدف رصد الجلسات واملشاركة فيها .وكمثال آخر ،يواجه املجلس
انخفاضً ا يف عدد االجتامعات املزمع عقدها خالل دورة املجلس السابعة والثالثني .58وتش ِّدد املنظامت غري الحكومية
عىل أهمية ألَّ يكون لهذا االنخفاض أي أثر سلبي أو متييزي عىل مشاركة املجتمع املدين.59

56
57
58
59

انظر الحاشية (ب) من برنامج العمل [باإلنكليزية]:
هائل منذ آب/أغسطس  ،2013من  22مقعدًا إىل مقعدين فحسب.
املخصصة للمنظامت غري الحكومية انخفاضً ا ً
انخفض عدد املقاعد
َّ
أعلن ذلك رئيس مجلس حقوق اإلنسان ،سفري سلوفينيا ،يف الدورة السابعة والثالثني للمجلس املعقودة يف شباط/فرباير .2018
انظر [باإلنكليزية].http://www.ishr.ch/news/hrc-consultation-civil-society-key-if-council-be-reformed-fit-purpose :
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االستنتاجات
كام هو الحال يف العديد من البلدان حول العامل ،تتع َّرض الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين للهجوم وت ُفرض القيود عىل قدرتها عىل العمل،
ومن ث َّم تكتسب مسألة الوصول إىل منابر األمم املتحدة وعملياتها بهدف املطالبة باملساءلة أهمية أكرب.
تنص عليه املبادئ التي يستند إليها التعاون بني املجتمع املدين واألمم املتحدة ،وبني اإلجراءات واملامرسات
بيد أنَّ هناك فجوة واضحة بني ما ُّ
ذات الصلة .ففي كثري من الحاالت ،ترت َّدد يف األساليب التي تعمل بها األمم املتحدة أصداء املامرسات القامئة عىل الصعيد الوطني واملتمثلة يف
فرض القيود عىل املجتمع املدين والهجوم عىل املدافعني عن حقوق اإلنسان.
املخصص آلليات األمم املتحدة وعملياتها
والسياق الذي تسعي املنظامت غري الحكومية فيه إىل املشاركة هو سياق يتضاءل فيه حجم التمويل
َّ
املعنية بحقوق اإلنسان ،وهو ما ميكن أن تكون له عواقب سلبية عىل من يسعون إىل التعاون مع األمم املتحدة .وعالوة عىل ذلك ،فإنَّ اعتناق
األمم املتحدة املتزايد لنامذج من املشاركة والعمل تضع جميع أصحاب املصلحة – مبا يف ذلك األعامل التجارية – عىل قدم املساواة (كام لو
كانت جميعها تسعى من أجل تحقيق نفس املصالح) 60يثري مخاطر تهميش املجتمع املدين وإسكات صوته.
كل
ويجب الدفاع عن وصول املجتمع املدين إىل هيئات األمم املتحدة وعملياتها ومشاركته فيها وتعزيز ذلك .ويجب االعرتاض بقوة عىل ِّ
محاولة ت ُبذل لفرض القيود أو الرتهيب أو االنتقام .وينبغي أن تكون الشفافية واملساءلة شعا ًرا لجميع عمليات األمم املتحدة ،مبا يف ذلك
العمليات املتعلقة مبشاركة املجتمع املدين.
ويجب عىل الدول األعضاء أن تكون عىل استعداد لتغليب الدفاع عن حقوق املجتمع املدين عىل املصالح األخرى ،وأن تقف مبزيد من الجرأة يف
وجه الدول األخرى يف حال انتهاكها الحقوق األساسية .ويجب أن ترتفع تكلفة الهجوم عىل املجتمع املدين وفرض القيود عىل عمله ،مبا يف ذلك
يف األمم املتحدة.
وميكن أن تتط َّور العالقة بني األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية يف اتجاه تعظيم وصول املجتمع املدين ومشاركته ،ومن ث َّم متكني األمم
املتحدة من االستفادة الكاملة من تجارب املجتمع املدين وخرباته .وسيكون إعراب الدول بوضوح عن التزامها بهذا الهدف وسيلة مالمئة
لالحتفال بالذكرى العرشين لإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان.

ما هي التغيريات التي نو ُّد أن نراها؟

التوصيات العامة

يجب عىل الدول األعضاء أن تضطلع بدور قيادي عىل أعىل املستويات فيام يتعلق بالدفاع عن حقوق املجتمع املدين ،مبا يف ذلك وصول املجتمع
املدين ومشاركته يف املساحات التي تتيحها األمم املتحدة وغريها من املساحات املتعددة األطراف.

وينبغي أن تش ِّجع الدول األعضاء تعميم الفهم اإليجايب لدور املجتمع املدين ،مبا يف ذلك خالل فرتات التح ُّول السيايس ومرحلة ما بعد النزاع.
وينبغي أن تستند القواعد واللوائح املتعلقة بوصول املنظامت غري الحكومية ومشاركتها يف املساحات املتاحة يف األمم املتحدة إىل مبادئ املساءلة
ومراعاة األصول القانونية واملساواة وعدم التمييز والتناسب والشفافية .وينبغي أن توضع هذه القواعد واللوائح بالتشاور مع املنظامت غري
الحكومية ،من بني جهات أخرى.
ويجب أن متتنع الدول األعضاء عن ارتكاب أعامل الرتهيب أو األعامل االنتقامية ضد من يتعاونون مع آليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان أو
يحاولون التعاون معها ،وأن متنع مثل تلك األعامل وتتصدى لها .ويُع ُّد ذلك مبثابة عنرص حاسم يف الدفاع عن القيم واملرجعية األخالقية التي متثلها
األمم املتحدة.
ويجب عىل رؤساء الهيئات التابعة لألمم املتحدة أو مكاتب تلك الهيئات أن مينعوا أعامل الرتهيب أو األعامل االنتقامية املرتكبة ضد من يتعاونون
مع هذه الهيئات أو يسعون إىل التعاون معها ،وأن يتصدوا ملثل تلك األعامل.
وينبغي أن تنظر الدول األعضاء يف السبل املمكنة إلضفاء الصفة الرسمية عىل الرتتيبات االستشارية مع املنظامت غري الحكومية يف الجمعية العامة
ولجانها الرئيسية .وينبغي تعزيز مشاركة املجتمع املدين بهدف ضامن تحقيق نفس املستوى من املشاركة الذي تتمتع به املنظامت غري الحكومية يف
مجلس حقوق اإلنسان ،عىل األقل ،مبا يف ذلك الحق يف التكلُّم أثناء الجلسات املفتوحة.
وينبغي للدول األعضاء التي تتمتع بسجالت إيجابية فيام يتعلق بالدفاع عن الحيز املتاح للمجتمع املدين أن تفكِّر بجدية يف الرتشُّ ح لعضوية لجنة
املنظامت غري الحكومية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتامعي.
“ 60خصخصة الحوكمة العاملية :نفوذ الرشكات يف األمم املتحدة”’ ،منتدى السياسات العاملي’ ( ،)Global Policy Forumمتوز/يوليو  ،2014متاح [باإلنكليزية] عىل الرابط:
https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/GPFEurope/GPF Briefing_1.pdf
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وينبغي أن تكفل الدول األعضاء التشاور مع املجتمع املدين عىل نحو هادف وب َّناء ،ومبا يشمل جميع املسائل املتَّصلة باإلصالح املؤسيس لهيئات
األمم املتحدة.
وينبغي أن تنظر الدول األعضاء يف نيويورك يف السامح للمراقبني من املنظامت غري الحكومية بحضور املفاوضات غري الرسمية بشأن القرارات ،ومن
ث َّم متكني املنظامت غري الحكومية من التعاون الفعال مع األمم املتحدة.61
مخص ًصا مللف املنظامت غري الحكومية يتواله أحد أصحاب املناصب اإلدارية يف مكتبه
وينبغي أن ينشئ األمني العام لألمم املتحدة تكليفًا إداريًا َّ
التنفيذي.
وينبغي أن تحافظ الدول األعضاء عىل استمرار دعمها السيايس واملايل ملفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،وأن تحرص عىل ألَّ يؤثر أي خفض يف
التمويل عىل قدرة املدافعني عن حقوق اإلنسان واملجتمع املدين عىل الوصول إىل عمليات األمم املتحدة أو املشاركة فيها.
وينبغي أن تضمن مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان وضع نظام آمن يسهل استخدامه والوصول إليه ميكن من خالله تقديم الطلبات من
املجتمع املدين واملوافقة عليها بشأن الدخول إىل قرص األمم والقاعة  02دون أي متييز.
وينبغي أن تحرص الدول األعضاء عىل رصد وتعزيز العالقة بني األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية ،مبا يف ذلك عن طريق عقد اجتامعات
منتظمة بني رؤساء هيئات األمم املتحدة ذات الصلة ومسؤوليها الرفيعي املستوى بهدف مناقشة الحاالت املح َّددة واالتجاه الذي تتحرك فيه
عمليات فرض القيود والوسائل املتاحة ملنع تكرارها.
ويجب عىل أعضاء هيئات األمم املتحدة ومسؤوليها وخربائها أن يعقدوا االجتامعات مع املجتمع املدين – بأكرب قدر ممكن من التن ُّوع  -عىل أساس
منتظم ،مبا يف ذلك خالل الزيارات امليدانية.
إصالح اللجنة املعنية باملنظامت غري الحكومية
ينبغي أن تتَّخذ الدول األعضاء يف املجلس االقتصادي واالجتامعي خطوات لضامن أن تكون مامرسات اللجنة املعنية باملنظامت غري الحكومية عادلة
وشفَّافة وغري متييزية ورسيعة وغري مس َّيسة .وينبغي أيضً ا ألَّ تنتخب لعضوية اللجنة سوى املرشحني أصحاب السجالت اإليجابية فيام يتعلق بكفالة
بيئة آمنة ومواتية للمجتمع املدين  .ويشمل ذلك دعوة اللجنة املعنية باملنظامت غري الحكومية إىل تقديم رشح واضح لألُسس التي تستند إليها يف
تقييم طلبات االعتامد املق َّدمة من املنظامت غري الحكومية.
وينبغي أن يكون ألمانة إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية دور أكرب يف االستعراض األويل لطلبات االعتامد املق َّدمة من املنظامت غري الحكومية،
مبا يخفِّف العبء الواقع عىل الدول األعضاء .وينبغي أن يعمل رئيس اللجنة وأمانة إدارة الشؤون االقتصادية واﻻجتامعية عىل توجيه اللجنة قدر
اإلمكان فيام يتعلق مبا إذا كانت مامرسات اللجنة متَّفقة مع قرار املجلس االقتصادي واالجتامعي  13/6991أو متعارضة معه.
ويجب أن تكون الدول األعضاء يف املجلس االقتصادي واالجتامعي عىل استعداد التخاذ ما يلزم من إجراءات عند الحاجة ،بهدف ضامن أن يكون
عمل اللجنة املعنية باملنظامت غري الحكومية متامش ًيا مع واليتها.
وينبغي عىل املرشحني لعضوية اللجنة املعنية باملنظامت غري الحكومية أن يلتزموا عل ًنا بضامن تهيئة بيئة آمنة ومواتية لعمل املجتمع املدين ،دون
تقييد أو شعور بعدم األمان.
وينبغي تقييد عضوية اللجنة املعنية باملنظامت غري الحكومية بفرتات مح َّددة .وينبغي إلزام الدول األعضاء يف اللجنة بالخروج منها لفرتة زمنية
مح َّددة بعد انتهاء الحد األقىص لفرتة العضوية يف اللجنة.
ويجب أن تضمن اللجنة املعنية باملنظامت غري الحكومية أن تسمح االجتامعات املعقودة ما بني الدورات مع املنظامت غري الحكومية املعتمدة
باملزيد من املشاركة عن بُعد ،مبا يسمح مبشاركة املنظامت غري الحكومية التي ال تقع مكاتبها يف نيويورك.
اعتامد منظامت املجتمع املدين لحضور املناسبات الرفيعة املستوى يف األمم املتحدة
ينبغي أن تكون عملية تق ُّدم املنظامت غري الحكومية بطلبات منحها صفة مراقب شفَّافة وعادلة ومسيَّسة.

وينبغي أن تضمن أي عملية لالعتامد اتباع مامرسة مو َّحدة تتمثَّل يف نرش املعلومات املتعلقة بطلبات االعتامد وأي اعرتاضات عليها .وينبغي أن
تتاح هذه املعلومات عىل املوقع الشبيك الخاص برئيس الجمعية العامة.

أي اعرتاضات مق َّدمة من الدول األعضاء إىل جانب مربرات تلك
وينبغي أن تكون معايري رفض طلبات االعتامد مح َّددة ومعلنة ،وأن يُفصح عن ِّ
االعرتاضات.
النص عىل إجراءات لالستئناف عند رفض طلبات منح صفة املراقب .وينبغي أن تُتَّبع هذه اإلجراءات بطريقة عادلة ويف الوقت املناسب.
وينبغي ُّ
 61اإ َّن ما نفهمه من تعبري اجتامع “مغلق” هو تقييد وصول الجمهور والصحافة إىل االجتامع ،ولك َّن حضور املراقبني ومشاركتهم مسألة ترجع إىل منظِّم االجتامع .وتجدر اإلشارة إىل أ َّن املنظامت غري الحكومية مسموح لها بحضور االجتامعات غري
الرسمية يف مجلس حقوق اإلنسان ،كأمر طبيعي ،وكث ًريا ما يعطيها الرئيس املعني الكلمة.
 62ايسهل االستدالل عىل ذلك من العوامل ذات الصلة ،مبا يف ذلك ما إذا كان اإلطار القانوين الذي يعمل يف ظله املجتمع املدين عىل الصعيد الوطني متَّفقًا مع ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل لحقوق اإلنسان؛ وما إذا كانت األحكام القانونية
واإلدارية املحلية وأساليب تطبيقها تعمل من أجل تيسري وجود مجتمع مدين مستقل ومتنوع ويتَّسم بالتعددية وتع ِّزز ذلك وتوفِّر له الحامية؛ وما إذا كانت حاالت الرتهيب واألعامل االنتقامية ذات الصلة ت ُقابل بتدابري ٍ
تصد رسيعة وف َّعالة
وبيانات علنية تندِّد مبثل هذه الحوادث.
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دخول ممثيل املجتمع املدين إىل البلدان امل ُضيفة للمشاركة يف املناسبات التي تعقدها األمم املتحدة
عند التعامل مع طلبات الحصول عىل تأشريات الدخول املق َّدمة من املنظامت غري الحكومية التي تسعى إىل املشاركة يف املناسبات التي تعقدها
األمم املتحدة ويستضيفها أحد البلدان ،ينبغي أن يراعي مسؤولو الهجرة يف تلك البلدان الغرض من الزيارة .وينبغي أن تقدم السفارة أو القنصلية
كامل ألسباب رفض منح تأشريات الدخول ،بهدف السامح ملقدمي الطلبات باالعرتاض عىل ذلك الرفض أو تقديم مزيد من املعلومات
املعنية رش ًحا ً
يف الوقت املناسب.
وينبغي أن ترصد هيئة األمم املتحدة للمرأة و»املكاتب الراعية» األخرى الصعوبات التي تواجه ممثيل املجتمع املدين الراغبني يف السفر لحضور
اجتامعات األمم املتحدة ذات الصلة ،وأن تتواصل مع الدول املضيفة بشأن متكني مشاركة ممثيل املجتمع املدين .وداخل البلد الذي تُعتزم زيارته،
ينبغي أن تتواصل مكاتب األمم املتحدة مع املسؤولني املعنيني يف الدولة بهدف تيسري قبول طلبات الحصول عىل تأشريات الدخول للمشاركة يف
اجتامعات األمم املتحدة.
تقل فيها القيود املفروضة
وينبغي أن تنظر األمم املتحدة يف نقل أماكن انعقاد االجتامعات ،مثل اجتامعات لجنة وضع املرأة ،إىل بلدان يُر َّجح أن َّ
عىل دخول ممثيل املجتمع املدين ،ومن ث َّم ضامن أكرب قدر ممكن من التن ُّوع يف املشاركة.
الحرمان من الوصول إىل مباين األمم املتحدة أو اجتامعاتها
أي تدابري أمنية تتَّخذ معقولة ومتناسبة ،ويف حال تطبيقها ،أال يكون لها أثر
يتعي عىل إدارة شؤون السالمة واألمن باألمم املتحدة أن تتأكَّد من أ َّن َّ
َّ
متييزي عىل الحارضين بصفة مراقب.
وينبغي أن تتعامل إدارة شؤون السالمة واألمن باألمم املتحدة مع ممثيل املجتمع املدين العاملني يف مباين األمم املتحدة بحساسية واحرتام .وميكن
كل منهام ،وبحث الوسائل الكفيلة
أن يكون عقد اجتامعات دورية بني ممثيل اإلدارة واملنظامت غري الحكومية وسيلة لفهم التحديات التي تواجه ًّ
بتحسني التفاعالت بينهام ،حسب االقتضاء.
فرض قيود عىل دخول املواد إىل مباين األمم املتحدة
ينبغي َّأل ت ُفحص منشورات املنظامت غري الحكومية التي تدخل إىل مباين األمم املتحدة سوى يف حال إثارة اعرتاضات معقولة يف موقع عرضها.
وينبغي أن تكون املعايري املوضوعة لتقييم مدى مالءمة املواد معلنة للجميع .وينبغي أن تكون أي عملية لالعرتاض عىل هذه املواد شفَّافة ،وأن
تسمح للمنظامت غري الحكومية املترضرة بالرد يف الوقت مناسب.
رفض السامح باإلدالء بالبيانات الشفوية أو مقاطعة املتحدث أثناء اإلدالء بها
ينبغي أن متتنع الدول األعضاء عن مقاطعة ممثيل املنظامت غري الحكومية أو استخدام نقاط النظام ضدها ،وبدلً من ذلك ،ميكنها مامرسة حق
الرد ،عند الرضورة وحسب االقتضاء.
ويجب أن يلتزم رؤساء جميع الهيئات التابعة لألمم املتحدة و/أو أعضاء مكاتب تلك الهيئات بعدم مقاطعة ممثيل املنظامت غري الحكومية عىل
نحو ميسء ،وأن يتنحوا يف حال وجود تضارب يف املصالح.
وينبغي أن تنظر الدول األعضاء بإيجابية للطلبات املق َّدمة من املنظامت غري الحكومية املعتمدة لدى املجلس االقتصادي واالجتامعي لإلدالء
ببيانات قصرية يف الجلسة العامة للمجلس أو أمام هيئاته الفرعية.
السلوك املنطوي عىل تهديد داخل األمم املتحدة
أي شخص للتهديد داخل مباين األمم املتحدة ،مبا يف ذلك ممثيل املجتمع املدين ،ينبغي أن تكون استجابة مسؤويل األمن إيجابية ويف
يف حال تع ُّرض ِّ
الوقت املناسب بهدف ضامن الحامية لذلك الشخص.
ويتعي عىل رؤساء هيئات األمم املتحدة وآلياتها و/أو أعضاء مكاتب تلك الهيئات واآلليات أن يدينوا عل ًنا مثل هذه األعامل يف حال وقوعها.
َّ
املشاركة يف املناسبات والحوارات
أي شخص ،مبا يف ذلك ممثلو املجتمع املدين ،من مبنى تابع لألمم املتحدة ،إال إذا كان ذلك مستن ًدا إىل مربرات وجيهة يُبلغ بها
ينبغي َّأل يُطرد ُّ
الشخص أو األشخاص املعنيني بوضوح.
أي مناسبات جانبية أو املشاركة فيها إال إذا
أي ظرف من الظروف محاولة حرمان املنظامت غري الحكومية من الحق يف االنتساب إىل ِّ
وال ينبغي يف ِّ
كان ذلك مستن ًدا إىل مربرات وجيهة تُبلغ بها املنظمة أو املنظامت املعنية بوضوح.
وينبغي أن تنطوي العمليات غري الرسمية واملؤمترات والحوارات واملوائد املستديرة املعنية بتعزيز مجلس حقوق اإلنسان وإصالحه عىل مشاركة
فعالة من جانب مجموعة متنوعة وتعددية ومستقلة من منظامت املجتمع املدين ،مبا يف ذلك املنظامت التي تعمل عىل املستويني الوطني
واإلقليمي ،فضالً عن املستوى الدويل.
وصول األطفال ومشاركتهم
ينبغي أن تضع هيئات األمم املتحدة مبادئ توجيهية تهدف إىل متكني األطفال املدافعني عن حقوق اإلنسان من املشاركة يف اجتامعات األمم
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املتحدة وعملياتها .وينبغي أن تنص تلك املبادئ التوجيهية عىل وصول األطفال إىل املعلومات املالمئة لهم والحصول عىل االعتامد الذي يسمح لهم
بأن يكونوا مصحوبني بأوصيائهم البالغني يف جميع األوقات.
الوفاء باملتطلبات األساسية للمشاركة
يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك ،ينبغي أن يُسمح للمنظامت غري الحكومية املعتمدة بالوصول إىل الطابق الثاين من املبنى ،وهو ما كان مسمو ًحا
لهم حتى وقت قريب ،بهدف تيسري عملهم.
املخصصة ملمثيل املجتمع املدين يف جلسات مجلس حقوق اإلنسان يف قرص األمم والقاعة  02إىل ما كان عليه قبل
وينبغي أن يعود عدد املكاتب َّ
تطبيق أنظمة التصويت اإللكرتوين ،ومن األفضل أن يزيد عن ذلك املستوى.
وينبغي أن تكون سامعات األذن ُمتاحة وتعمل ج ِّيدا ً يف صاالت العرض العامة يف مباين األمم املتحدة حيث تراقب املنظامت غري الحكومية
االجتامعات العامة.
وينبغي أن تُتاح للمنظامت غري الحكومية املعتمدة أحدث اإلصدارات من أدلَّة أرقام هواتف األمم املتحدة .وينبغي تيسري الوصول إىل بيانات
االتصال الخاصة مبنسقي شؤون املجتمع املدين يف اإلدارات والوكاالت املعنية ،وكذلك توفري املعلومات بشأن من ميكن االتصال بهم يف حاالت
الرتهيب وفرض القيود واألعامل االنتقامية.
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الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان
لالطالع عىل مزيد من املعلومات بشأن عملنا أو أي مسائل أخرى يتناولها
هذا املنشور ،برجاء زيارة موقعنا عىل شبكة اإلنرتنت:
www.ishr.ch
أو االتصال بنا:
information@ishr.ch

www.facebook.com/ISHRGlobal

www.twitter.com/ISHRGlobal

www.youtube.com/ISHRGlobal
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