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تخص الخدمة الدولية
يجوز استنساخ املواد الواردة يف هذا املنشور ألغراض تدريبية أو تعليمية أو غري ذلك من األغراض غري التجارية رشيطة االعرتاف الكامل بأنَّها ُّ
لحقوق اإلنسان ( .)ISHRكام ميكنكم توزيع هذا املنشور ووضع رابط إلكرتوين للوصول إليه عىل موقعكم اإللكرتوين رشيطة االعرتاف الكامل بأ َّن الخدمة الدولية
لحقوق اإلنسان هي مصدره .وال يجوز استنساخ أي جزء من هذا املنشور ألي غرض تجاري دون إذن رصيح مسبق من أصحاب حقوق التأليف والنرش.
إخالء مسؤولية
يف حني أنَّه قد بُذلت جميع الجهود لتحري الدقة واملوثوقية يف املعلومات الواردة يف هذا املنشور ،فإ َّن الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان ال تضمن ،وال تتحمل أي
مسؤولية قانونية تنشأ عن أي أخطاء محتملة يف املعلومات املفاد بها أو عن أي استخدام لهذا املنشور .وسوف يسعدنا أن نص ِّحح أي أخطاء قد تعرثون عليها،
ونرجو منكم إبالغنا بذلك عىل العنوان.information@ishr.ch :
شكر وتقدير
تعرب الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان عن شكرها ألعضاء بعثة أسرتاليا الدامئة للمملكة املتحدة يل دعم لهذا املرشوع .وال يتحمل املسؤولية عن محتويات هذا
تعب عن آراء الجهات الراعية للمرشوع.
املنشور سوى املؤلفني ،وال ميكن أن يُنظر إليها عىل أنَّها ِّ

الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان

الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان ( )ISHRمنظمة غري حكومية دولية مستقلة معنية بتعزيز حقوق
اإلنسان وحاميتها عن طريق دعم املدافعني عن حقوق اإلنسان وترسيخ املعايري والنظم املتعلقة
بحقوق اإلنسان .ونحن نعمل عىل تحقيق ذلك من خالل مزيج اسرتاتيجي من البحوث وجهود املنارصة
والرصد والتنسيق وبناء القدرات.

تسعى الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان إىل التأكُّد من أ َّن نظم حقوق اإلنسان الوطنية والدولية واإلقليمية لديها
اآلليات الالزمة ملنع األعامل االنتقامية وضامن املساءلة يف حال وقوعها .وتضطلع الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان
بجهود إعالمية من أجل حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان املع َّرضني للخطر ،وتعمل من أجل لفت انتباه املسؤولني
املعنيني إىل االدعاءات بشأن الرتهيب واألعامل االنتقامية يف محاولة للضغط من أجل ضامن اتخاذ تدابري فعالة ملنع
وقوع تلك األعامل والتصدي لها.

)(1

خالصة وافية
يعمل العديد من الدول بصورة منهجية من أجل تقويض الحق يف الوصول دون عوائق إىل آليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان والتعاون
معها .وتشمل األساليب املتَّبعة يف ذلك ما ييل :أ) األعامل االنتقامية :اإلجراءات االنتقامية املتَّخذة ضد من تعاونوا؛ ب) الرتهيب :أعامل
التهديد الرامية إىل تثبيط التعاون قبل حدوثه ،أو أثناء بذل الجهود الرامية إىل املشاركة؛ (ج) عقبات أخرى قد ال تهدد األفراد ومع ذلك
تثبط التعاون أو متنعه.
ويتناول األمني العام لألمم املتحدة ما تثريه األعامل االنتقامية من تحديات يف تقريره السنوي املعنون «التعاون مع األمم املتحدة وممثليها
وآلياتها يف مجال حقوق اإلنسان» .وباالستناد إىل البحوث الوثائقية واملقابالت الشخصية التي أُجريت مع األمم املتحدة ومنظامت غري
حكومية ومدافعني عن حقوق اإلنسان ،تركز هذه الدراسة عىل الرتهيب ،وتطرح نهجا منهجية للنهوض بالقدرة املستقبلية عىل فهم وقياس
الكيفية التي تثبط بها أساليب الرتهيب  -بشكليها الفظ والخفي  -اإلبالغ واتخاذ اإلجراءات الالزمة يف مجال حقوق اإلنسان ،وهو ما يعزز
قدرة الدول عىل اإلفالت من العقاب عىل ما ترتكبه من انتهاكات.
ويتناول هيكل التقرير هذا املوضوع عىل ثالثة مستويات :علم النفس والبيانات واملجال السيايس .ويناقش الجزء األول ديناميات علم
النفس التي تو ِّجه كيفية تأثري الرتهيب عىل النشطاء الذين قد يلجؤون إىل استخدام آليات األمم املتحدة أو يرغبون يف ذلك ،وكيف يتَّخذون
القرار بتح ُّمل هذه املخاطرة أو تج ُّنبها؛ ويتناول الجزء الثاين التحديات التي تعوق إعداد التحليالت القامئة عىل البيانات بشأن تأثري الرتهيب
عىل مستوى التعاون يف بلدان مختلفة ،ويسرتعي االنتباه إىل وجود ثغرات كبرية يف البيانات املتاحة ،ويقرتح خطوات منهجية يتعيَّ ات ِّخاذها
من أجل امليض قدما .وينظر القسم الثالث يف الديناميات السياسية القامئة يف الدول واألمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية ،ويدرس
تحسن النهج املتَّبعة يف قياس هذه الديناميات ومواجهتها.
التوصيات التي ميكن أن ِّ

الجزء  1الرتهيب والتثبيط واإلجراءات امل َّتخذة  -العوامل النفسية

يواجه املدافعون عن حقوق اإلنسان والضحايا الذين يتعاونون مع منظومة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان أو يسعون إىل ذلك مجموعة من
األساليب املتَّبعة من جانب الدول تشمل ما ييل :العنف املبارش ،واالحتجاز ،والتح ُّرش ،واملضايقات االقتصادية ،وتشويه السمعة ،والتهديدات
املبارشة ضدهم وضد أرسهم ،من بني أمور أخرى .ويتأث َّر الناس وتصيبهم الرهبة من األعامل االنتقامية الشديدة املرتكبة ضد اآلخرين،
ويتأثرون أيضا بالتهديدات والرسائل الخفية غري الرصيحة ،التي يكون بعضها حتى «قانونيا» .وتتباين ردود األفعال بتباين األشخاص املعنيني.
فقد يتج َّنب بعضهم أي اتصال مع األمم املتحدة ألسباب كثرية مختلفة إىل جانب الخوف ،تشمل ما ييل :نقص الوعي ،أو االفتقار إىل املوارد،
أو العزلة ،أو وجود تصورات مسبقة عن األمم املتحدة بأنَّها منظمة بريوقراطية أو بعيدة أو غري ف َّعالة أو غري جديرة بالثقة.
ويستخدم املدافعون عن حقوق اإلنسان يف هذا الشأن أساليب مختلفة .فقد يكون خيار عدم التعاون مع األمم املتحدة مبثابة عملية
اسرتاتيجية أو بديهية تهدف إىل تحقيق توازن بني املخاطر املختلفة ،ويأيت هذا الخيار ضمن نطاق أوسع من األساليب املتاحة .فمن ناحية،
قد يرى شخص ما أ َّن االمتناع عن استخدام آليات األمم املتحدة سيقلل من املخاطر مبا يكفي لفتح املجال أمام أنواع أخرى من إجراءات
الدفاع عن حقوق اإلنسان ،ومن ث َّم ،يؤدي إىل حالة من التوازن بني املخاطر عىل نحو يفيض إىل تعظيم أثرها العام يف مجال حقوق اإلنسان.
ومن الناحية األخرى ،يرى آخرون من املدافعني عن حقوق اإلنسان أ َّن اللجوء إىل األمم املتحدة نهج أفضل يهدف إىل استغالل النفوذ الدويل
للضغط عىل حكوماتهم وفتح املجال أمام إحراز تق ُّدم يف مجال حقوق اإلنسان عىل الصعيد الوطني .ويرى كثريون أ َّن أي اهتامم تبديه
األمم املتحدة إزاء محنتهم ميكن أن يُحدث أثرا إيجابيا يف مجال الحامية ،حسبام يتيح السياق املعني.
وباالستناد إىل ما يقدمه علم النفس اإلدرايك وعلام االجتامع والسياسة ،تنظر هذه الدراسة يف عوامل الحفز املعقدة التي تؤثر عىل اتخاذ
قرارات تح ُّمل املخاطر يف ظل حالة من عدم اليقني .ويتأث َّر النشطاء مبشاعر كراهية الظلم ،والفخر ،والرشف ،والعار ،والوالء ،والرغبة يف
التأثري ،والعزلة ،والحاجة إىل البقاء ،والخوف عىل الذات أو األرسة .ويق ِّيم األفراد واملنظامت التكاليف والفوائد املتصلة بذلك يف ظل حالة
من عدم اليقني ،ويط ِّبقون استدالالت حدسية وتح ُّيزات شائعة تزيد من رغبتهم يف تج ُّنب املخاطر .وتؤثر هذه الديناميات عىل كل فرد
بصورة مختلفة عىل الصعيد املحيل والوطني والدويل .ومن املرجح أن تحقق املنظامت القادرة عىل تعبئة مشاعر الفخر والتضامن واإلميان
بالقدرة عىل إحداث أثر إيجايب نجاحا أكرب يف مواجهة الرتهيب.
التفكري االستداليل الحديس  -اختصارات عقلية تحدث يف حاالت عدم اليقني  -وهي عملية رئيسية من العمليات التي ينطوي عليها ات ِّخاذ
القرارات .ويف كثري من األحيان ،تُتَّخذ الخيارات بناء عىل تجارب سابقة م َّر بها آخرون يف نفس الدائرة (االستدالل الحديس القائم عىل
التوفُّر) أو التامثل الواضح بني الحالة املعنية وحاالت معروفة أخرى االستدالل الحديس القائم عىل التمثيل) .ويؤثر االستدالل الحديس
القائم عىل التأثري سلبا عىل تقييم األشخاص للمخاطر ،تبعا لتقييمهم العاطفي لألثر اإليجايب الذي ميكن أن ينجم عن أي خيار متاح.
© UN Photo/Rick Bajornas
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وتخلص هذه املناقشة إىل أنَّه يتعني عىل األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية الدولية أن توفر دراسات تحليل أثر أكرث متاسكا وتع ُّمقا
لألشخاص املهتمني ،يوضح ملاذا يستحق التعاون مع هذه اآلليات هذا القدر الكبري من املتاعب واملخاطر .وفيام يتصل باتخاذ القرارات،
التوصل إىل فهم لآلثار اإليجابية بنفس أهمية فهم املخاطر.
يُع ُّد ُّ

الجزء الثاين التحديات يف مجال البيانات  -قياس التعاون والرتهيب

إذا توفرت بيانات كافية حول مستويات انتهاكات حقوق اإلنسان يف كل بلد ،وكذلك مستويات الرتهيب والتعاون مع منظومة األمم
املتحدة ،سيصبح من املمكن تحديد البلدان التي ت ُع ُّد فيها آثار الرتهيب أكرث خطورة ،وكذلك تت ُّبع التغيريات مع مرور الوقت .ويناقش
القسم الثاين عددا من أوجه الضعف والثغرات القامئة يف البيانات املتاحة حاليا ،ويوضح أيضا بعض املنهجيات املتَّبعة ملعالجة ذلك.

تحسنا أو تدهورا
واملشكلة األوىل هي أ َّن األمم املتحدة ال تقيس مستويات التعاون معها ك ِّميا .وميكن أن تكون مستويات التعاون تشهد ُّ
ألسباب مختلفة يف أماكن مختلفة ،ولكن دون جمع منهجي للبيانات ،ال ميكننا تقييم ما يحدث بدقة .ونحن نعرف عىل األقل البلدان
التي تق ِّوض هذا التعاون ومتنعه بصورة علنية ،بأساليب منها رفض دخول بعثات األمم املتحدة إىل البالد ،أو فرض قيود عىل استخدام
شبكة اإلنرتنت ،أو س ُّن ترشيعات تج ِّرم التعاون عىل الصعيد الدويل .ولكن إذا أردنا إحراز املزيد من التق ُّدم بهذا الشأن ،ستحتاج األمم
املتحدة إىل أن ترصد بصورة منهجية مستويات التعاون مع األفراد واملجتمع املدين ،مبا يف ذلك التعاون مع مجلس حقوق اإلنسان،
واالستعراض الدوري الشامل ،واإلجراءات الخاصة ،وهيئات املعاهدات ،والوجود امليداين ،والزيارات القُطرية ،وغري ذلك من أشكال
االتصال .وينبغي أن تشكل هذه البيانات األساس الالزم إلعداد تقارير ك ِّميِّة منتظمة عن التعاون ،وهو ما ميكن أيضا أن يتيح رصد
تحسن من عام إىل آخر .ويتعني عىل الدول األعضاء أن تضمن تزويد مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان
ما يطرأ من تدهور أو ُّ
(املفوضية) باملوارد املالية والبرشية الكافية للقيام بذلك ،ويف الوقت نفسه ،ميكن أن يبدأ األمني العام املساعد واملفوضية يف إنشاء قاعدة
بيانات جزئية لآلليات التي يكون جمع البيانات بشأنها أكرث جدوى.
والتحدي الثاين يف مجال البيانات أكرب :القياس الك ِّمي النتهاكات حقوق اإلنسان نفسها .تركز حركة حقوق اإلنسان ككل ،مبا يف ذلك
املنظامت غري الحكومية واألمم املتحدة ،عىل القضايا والقصص أكرث من اإلحصاءات .وتناقش هذه الدراسة عددا من املبادرات القامئة عىل
البيانات ،التي اضطلعت بها منظامت غري حكومية وعدد من األكادمييني بهدف تحديد مستويات االنتهاكات ك ِّميا وتصنيف البلدان عىل
هذا األساس .ويتمثل االقرتاح املنهجي بشأن كيفية العمل يف املستقبل يف الجمع بني البيانات الك ِّم ِّية املتعلقة مبستويات االنتهاكات مع
املحسنة املتعلقة بالتعاون ،بهدف تحديد البلدان ذات املستويات املرتفعة من االنتهاكات ويف الوقت نفسه مستويات منخفضة
البيانات َّ
من التعاون ،وكذلك البلدان ذات املستويات املرتفعة من االنتهاكات والتعاون يف ذات الوقت .وعند هذه النقطة ،ميكن للبحوث القامئة
عىل أفضل املامرسات أن تحاول استخالص الدروس املستفادة من حالة البلدان ذات املستويات املرتفعة من االنتهاكات والتعاون ،وهو ما
ميكن أن يساعد يف حالة البلدان التي يحقق فيها الرتهيب نجاحا أكرب يف الحفاظ عىل مستويات تثبيط مرتفعة.
ويتمثل التحدي األكرب يف قياس مستويات الرتهيب داخل كل بلد ،وهو أمر ال يتم اإلبالغ عنه عادة .وترد أدناه مناقشة ألمثلة عىل
املنهجيات األكادميية الحذرة املتَّبعة يف استقصاء مستوى التثبيط الذي يُحدثه الخوف يف األوضاع القمعية .وهناك حاجة إىل الكثري من
العمل يف هذا املجال .ويف إطار التحقيقات القُطرية التي تتجاوز االنتهاكات الشديدة ،هناك حاجة إىل تقييم أشكال الرتهيب األكرث
ِخفية وخبثا ،وهي األكرث شيوعا ،وعادة ما ينجم عنها أثر دائم عىل مستويات التثبيط لدى نطاق أوسع من السكان .وهناك حاجة إىل
إجراء مزيد من الدراسات القامئة عىل االستقصاءات بهدف توثيق مدى انتشار الرتهيب من جانب الدولة ،وأمناط ذلك الرتهيب ،وكذلك
التوصل إىل فهم أكرث ك ِّمية لحجم املشكلة.
مستويات التثبيط الناتجة عن ذلك يف مجال حقوق اإلنسان ،وهو ما من شأنه أن يتيح ُّ
وينبغي للمحللني العاملني يف مجال حقوق اإلنسان أن يستفيدوا إىل أكرب حد ممكن من قواعد البيانات اإلحصائية املوجودة التي تقيس
املساحة السياسية والحريات املدنية والحرية .وترتبط األمناط األوسع نطاقا من «املساحات املغلقة» بديناميات الرتهيب التي تواجهها
الجهات الفاعلة املحلية يف مجال حقوق اإلنسان ،وميكن أن تكون مبثابة قياسات تقديرية تتيح مقارنة البلدان وتحديد تلك التي تتطلب
دراسة أعمق.

الجزء  3سياسات الرتهيب ،والدول األعضاء ،واألمم املتحدة

يف الدول القمعية التي تسعى إىل السيطرة عىل سكانها والحفاظ عىل قدرتها عىل املشاركة الدولية ،يُضطلع بتحليل مستمر للتكاليف
والفوائد عند اختيار اإلجراءات القمعية ،وتحديد أهداف القمع .ويسعى هذا التحليل إىل خفض التكلفة السياسية ،وهو ما يؤدي يف
بعض األحيان إىل عدم اللجوء إىل العنف إال يف أضيق الحدود ،وبدال من ذلك ،استخدام أساليب أكرث ِخفية ،بل وأساليب «قانونية» ،لردع
النشطاء يف مجال حقوق اإلنسان .وتحتاج حركة حقوق اإلنسان إىل أن تدرس بعناية اسرتاتيجيات الدفاع ،وأن تضع اسرتاتيجيات دفاع
ضد كل أسلوب من األساليب األنعم التي تتبعها الدول بهدف «خفض التكلفة».
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وتجدر اإلشارة هنا إىل أ َّن صناع القرار يف الدول ال ميتلكون معرفة غري محدودة .وتؤثر عىل قراراتهم التحيُّزات والعادات واالستدالل
الحديس .وال ميكنهم أن يتوقعوا نتائج ما يتَّ خذونه من إج راءات بدقة؛ ويف بعض األحيان ،يواجهون االنتكاسات والفضائح التي ميكن
أن تتفاقم نتيجة للتعبئة الف َّع الة لجهود حقوق اإلنسان .وتتع لَّم الجهات الفاعلة الحكومية دروسا جديدة من كل انتكاسة،
وتدفع تكاليفها .وهذه الدينامية املتمثلة يف مامرسة الضغوط والتك يُّ ف هي املحرك الرئييس خلف العديد من التط ُّورات يف مجال
حقوق اإلنسان عىل مر الزمن.
وتختلف أساليب الدول يف استخدام الرتهيب ،وهو ما يعني أ َّن عىل الجهات الفاعلة يف مجال حقوق اإلنسان أن تجري تحليالت جناة
أكرث تع ُّمقا وسياقية تحدد الجهات املسؤولة عن كل نوع من التهديدات ،ودوافعها لفعل ذلك ،وأساليبها املفضلة ،والقوى الكامنة وراءها،
ونقاط ضعفها ،وكيفية التأثري عليها .وميكن أن يساعد هذا التحليل املدافعني عن حقوق اإلنسان يف مواجهة الرتهيب ،ووضع اسرتاتيجيات
تنطوي عىل درجة أقل من املخاطرة وتحقق تأثريا أكرب.
وبالنظر إىل أ َّن الرتهيب غري مريئ ،وال يُبلغ عنه يف الكثري من األحيان ،يتعني عىل األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية أن تعرتف
بأهمية قياسه ،حتى يف البلدان التي يصعب العمل فيها .وفيام يتعلق مبراقبة أساليب الرتهيب والتصدي لها ،تعاين منظومة األمم املتحدة
من ضعف له شقني :أ) أ َّن أغلب آليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان يعمل عن بُعد ،ونادرا ما تستخدم األداة األفضل لديها  -أفرقة
الرصد امليدانية التابعة للمفوضية أو إدارة عمليات حفظ السالم  -أو يُقابل استخدام هذه األداة بالرفض من جانب الدولة املضيفة .ب)
أ َّن األفرقة القُطرية التابعة لوكاالت األمم املتحدة األخرى ،التي ت ُنرش يف حاالت القمع ،كثريا ما تفتقر إىل القدر الالزم من اإلرادة السياسية
واملرونة للوفاء مببادئ األمم املتحدة لحقوق اإلنسان .ويجب عىل الدول األعضاء واملنظامت غري الحكومية واألمم املتحدة أن تعمل من
أجل تشجيع (ومتويل) املفوضية باستمرار ،بهدف متكينها من توسيع نطاق وجودها امليداين ،وأن متارس ضغوطا سياسية أكرب عىل الدول
التي تنتهك الحقوق وترفض السامح برصد االنتهاكات أو تسعى إىل قطع املوارد التي تدعمه .ويف الوقت نفسه ،عندما تنجح الدول يف
منع الرصد الكايف ،يجب أن تكون فرق األمم املتحدة القُطرية عىل األرض مرنة مبا يكفي لتح ُّمل مسؤوليات أكرب يف مجال حقوق اإلنسان،
حتى يف ظل خطر وقوع أعامل انتقام سيايس من ِقبل الدولة املضيفة.
ويتناول تقرير املفوضية السنوي عددا من الدول التي متنع التعاون بقدر من التحليل ،ومن املمكن زيادة تعزيز ذلك التحليل عن طريق
توثيق وقياس جميع الحوادث التي متارس فيها الدول أي شكل من أشكال الردع بهدف منع مواطنيها من التعاون مع خ رباء األمم
املتحدة أثناء الزيارات ال ُق طرية .وعادة ما ت ُثري األحداث الرفيعة املستوى ،مثل رفض منح تأشرية دخول ملق ِّرر خاص ،مستوى من
الغضب العلني .وهناك حاجة إىل ضغوط مامثلة للمساءلة يف حالة وضع العقبات األقل ،مع الحرص دامئا عىل عدم تعريض
املواطنني/مصادر املعلومات لخطر أك رب.
وبهدف زيادة تعزيز االتصاالت والتعاون ،تحتاج األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية إىل مواصلة تشجيع جميع الدول عىل إصدار
الدعوات الدامئة ،والسامح آلليات األمم املتحدة بإجراء الزيارات القُطرية ومساءلة الدول التي متنع هذه الزيارات علنا .ويف الوقت
الحايل ،تحتاج األمم املتحدة والدول األعضاء واملنظامت غري الحكومية إىل أن تجعل عدم التعاون أكرث تكلفة ،بأساليب منها مثال معارضة
انتخاب الدول غري املتعاونة لعضوية مجلس حقوق اإلنسان أو هيئات األمم املتحدة األخرى ذات الصلة بحقوق اإلنسان.
وسوف تواصل الدول إنكار أنَّها تتبع اسرتاتيجية للرتهيب أو أ َّن هناك حوادث من هذا القبيل ،غري أ َّن هذا اإلنكار ال يعني عدم وجود
تأثري ناتج عن الجهود املبذولة يف مجال حقوق اإلنسان .واإلنكار وأشكال التجاهل عنارص أساسية يف االسرتاتيجيات الطويلة األجل التي
تتَّبعها الدول القمعية إلضعاف منتقديها وإنهاكهم .وتحدث التغيريات يف مجال حقوق اإلنسان ببطء ،وعادة ما تكون نتيجة لرتاكم
تدريجي لضغوط مختلفة .ويجب عىل األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية العاملة يف مجال حقوق اإلنسان أن أن تواصل مامرسة
هذه الضغوط ،ويف الوقت نفسه ،يحتاج األمني العام لألمم املتحدة واألمني العام املساعد واملفوضية وسائر الجهات الفاعلة التابعة
لألمم املتحدة إىل مقاومة مطالب الدول األعضاء بفرض قيود عىل ما يُ و َّج ه إليها من انتقادات يف وثائق األمم املتحدة ،أو حذف
هذه االنتقادات بالكامل.
وهناك حاجة إىل إجراء املزيد من التحقيقات بشأن الدول األعضاء التي تستخدم أساليب الرتهيب إلثناء مواطنيها عن التعاون مع آليات
األمم املتحدة ،وإخضاع هذه الدول ملزيد من املساءلة .ويلزم أن يتجاوز نطاق هذه املساءلة الهجامت الخطرية واألعامل االنتقامية
الشديدة املرتكبة من ِق بل الدول ،وكذلك ما ت تَّ خذه تلك الدول من إج راءات علنية يف املحافل التي ت تَّ خذ من نيويورك أو جنيف
مق را لها .كام تنبغي مساءلة الدول التي ت تَّ بع عىل الصعيد الوطني نهجا أقل إثارة للضوضاء تهدف إىل إيجاد حالة من الخوف
والتثبيط عن التعاون.
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يعمل العديد من الدول بصورة منهجية من أجل الحيلولة دون تحقيق
هدف حيوي يف مجال حقوق اإلنسان يتمثَّل يف ضامن التعاون دون عوائق
مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة ،وذلك باسرتاتيجيات
تشمل أألعامل االنتقامية والرتهيب ووضع عقبات أخرى تهدف إىل إيجاد
حالة من الخوف أو عرقلة التواصل .وتهدف هذه الدراسة إىل املساعدة يف
تحقيق هذا الهدف من خالل تناول تحدي الرتهيب ،وذلك عن طريق توفري
التحليالت والدراسات واقرتاح األساليب املنهجية لتعزيز القدرة املستقبلية
عىل فهم وقياس الكيفية التي تثبط بها أساليب الرتهيب  -بشكليها الفظ
والخفي  -بفعالية اتخاذ اإلجراءات الالزمة يف مجال حقوق اإلنسان ،وهو ما
يعزز قدرة الدول عىل اإلفالت من العقاب عىل ما ترتكبه من انتهاكات.

املعنون «التعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياتها يف مجال حقوق
اإلنسان» االنتباه بصورة مناسبة إىل القضية األهم واألوسع نطاقا :أ َّن
األعامل االنتقامية والرتهيب قد يعيقان أصحاب الحقوق عن التعاون عىل
النحو املالئم ،ومن ث َّم ،يق ِّوضان قدرة آليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان
عىل أداء دورها يف حامية حقوق اإلنسان
واألعامل االنتقامية ليست سوى عامل واحد من بني ع َّدة عوامل تعوق
هذا التعاون أو تثبطه .وميكننا يف هذا الشأن أن ندرس ثالثة مستويات
من القيود :أ) األعامل االنتقامية :اإلجراءات االنتقامية التي تُتَّخذ ضد
املتعاونني؛ ب) الرتهيب :أعامل التهديد الرامية إىل تثبيط التعاون قبل
حدوثه ،أو أثناء بذل الجهود الرامية إىل املشاركة؛(ج) عقبات أخرى قد ال
تهدد األفراد ومع ذلك تثبط التعاون أو متنعه.

وتعمل الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان من أجل دعم املدافعني عن
حقوق اإلنسان وحاميتهم عىل الصعيد العاملي ،وبوجه خاص ،مساعدتهم
يف تحقيق أهدافهم عن طريق االستفادة من اآلليات املتنوعة املتاحة من
خالل منظومة األمم املتحدة .ويف الوقت نفسه ،تعمل الخدمة الدولية
تيس الوصول إىل منظومة األمم املتحدة
لحقوق اإلنسان عىل ضامن زيادة ُّ
لحقوق اإلنسان ،وأن تكون املنظومة أكرث فعالية وقدرة عىل حامية
املدافعني عن حقوق اإلنسان ومن ميثلون من الضحايا.

عىل املستوى القُطري ،تشمل العقبات املوضوعة الترشيعات التقييدية
التي تعوق تسجيل املنظامت غري الحكومية ومتويلها ،أو تفرض قيودا عىل
السفر واستخراج جوازات السفر ،أو رشوطا صعبة عىل إصدار تأشريات
السفر ،وقيود أخرى كثرية .وتهدف هذه الدراسة إىل فهم هذه العالقة
املعقدة بني األعامل االنتقامية والرتهيب والتعاون.
وبينام تركز هذه الدراسة يف الجزء األكرب منها عىل الرتهيب ،فإ َّن هذه
املستويات الثالثة مرتابطة بصورة وثيقة .وعادة ما يؤدي ارتكاب أعامل
انتقامية ضد أحد األشخاص إىل ترهيب اآلخرين ،ولكن هناك العديد من
أشكال الرتهيب األخرى .ففي بعض األحيان توضع العقبات عمدا أمام
املنظامت التي سبق أن تعاونت يف املايض  -ويف مثل هذه الحاالت ،تواجه
املنظامت العقبات واألعامل االنتقامية يف نفس الوقت .وعندما ت ُفرض قيود
عىل سفر أحد األشخاص ،يُشعره ذلك بأنَّه يتع َّرض لتهديد مبارش .يف أغلب

ولقد اعرتفت األمم املتحدة منذ عقود مبشكلة األعامل االنتقامية التي
ت ُرتكب ضد من يلجؤون إىل هذه املنظومة.
وقد أنشأ ’بان يك مون‘ ) ،(Ban Ki Moonاألمني العام السابق لألمم
املتحدة ،والية خاصة عىل مستوى األمني العام املساعد لألمم املتحدة ليك
يتوىل متابعة تدابري التصدي التي تتَّخذها األمم املتحدة ومساعدة األمني
العام لألمم املتحدة بهذا الشأن .ويسرتعي تقرير األمني العام السنوي
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األحوال ،يقترص تقرير األمني العام عىل ذكر األعامل االنتقامية املوثَّقة.
ويؤدي ذلك إىل تشويه الصورة ،ألنَّ األعامل االنتقامية عادة ما يُبلغ عنها
فقط يف البلدان التي ميكن فيها للمجتمع املدين أن يشارك بالقدر الكايف
للتعاون مع األمم املتحدة ،ولكن ال يُبلغ عنها يف البلدان التي يكون فيها
ثم ،ال
الرتهيب ف َّعاال يف منع السكان من التعاون مع األمم املتحدة (ومن َّ
تُ َّتخذ إجراءات عقابية يف هذه الحاالت).

املنهجية

يتك َّون هذا البحث من بحوث وثائقية يف املجالت األكادميية وتقارير
األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية ،ومقابالت شخصية وأخرى
عن بُعد عرب تطبيق ’سكايب‘  Skypeوالهاتف مع  30محاور ،من
بينهم موظفون يف األمم املتحدة (مبا يشمل األمني العام املساعد
وأعضاء آخرين من فريق املفوضية)؛ وعدد من املق ِّررين الخاصني
وأعضاء هيئات املعاهدات وسائر هيئات التحقيق املعنية بحقوق
اإلنسان لدى األمم املتحدة ،وكذلك أعضاء العديد من املنظامت
غري الحكومية الدولية املعنية بحقوق اإلنسان .واشتملت املقابالت
الشخصية عىل  10مقابالت مع مدافعني عن حقوق اإلنسان يعملون
يف ظل أوضاع قمعية ،سواء داخل بلدانهم أو يف املنفى ،من آسيا
وأفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
وقد درس الباحث البيانات التي ق َّدمها كل من ’التحالف العاملي
ملشاركة املواطنني‘ ) ،(CIVICUSومنظمة ’مراسلون بال حدود‘
( ،)Reporters Without Bordersومنظمة ’دار الحرية‘ (Freedom
 ،)Houseو’مقياس اإلرهاب السيايس‘ (،)The Political Terror Scale
و’مبادرة قياس حقوق اإلنسان‘ ( ،)HRMIوقاعدة البيانات املسامة
’أشكال من الدميقراطية‘ (،))V-Dem (Variations in Democracy
وأجرى مشاورات مع العديد من خرباء البيانات العاملني لدى هذه
الجهات .وأُجريت جميع املقابالت يف رسية .ويف بعض الحاالت،
ميكن أن يتع َّرض املدافعون عن حقوق اإلنسان ملخاطر بسبب
تعاونهم ،ومن ث َّم ،ات ُّخذ قرار بالحفاظ عىل رسية هوية معظم
املصادر.

ويصعب قياس مستوى الرتهيب الالزم لتثبيط القدرة عىل مواجهة هذه
التجاوزات بصورة فعالة ،وخصوصا إذا كان النهج املتَّبع ينطوي عىل ات ِّباع
األساليب القانونية املعيارية القامئة عىل توثيق حاالت انتهاك حقوق
اإلنسان .وعادة ال يُبلغ عن الرتهيب الناجح الذي تشمل أساليبه عددا كبريا
من األساليب الخفية التي تكون يف كثري من األحيان شبه قانونية.
وستتناول هذه الدراسة تحدي الرتهيب عىل ثالثة مستويات ،هي :علم
النفس والبيانات واملجال السيايس:
)aعىل مستوى علم النفس ،يبحث القسم األول يف كيفية تأثري الرتهيب
عىل النشطاء الذين قد يلجؤون إىل استخدام آليات األمم املتحدة أو
يرغبون يف ذلك ،وكيف يتَّخذون القرار بتح ُّمل هذه املخاطرة أو تج ُّنبها؛
)bثم يسرتعي القسم الخاص بالبيانات االنتباه إىل وجود ثغرات كبرية يف
البيانات املتاحة ،ويقرتح خطوات منهجية تتيح قياسات أكرث فعالية
ملدى تأثري الرتهيب (واألعامل االنتقامية) عىل مستويات التعاون مع
األمم املتحدة؛
)cيف حني ينظر القسم الثالث يف االسرتاتيجيات السياسية التي تتَّبعها الدول
واألمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية بشأن هذه املسألة ،ويدرس
تحسن ال ُنهج املتَّبعة يف قياس الرتهيب ومواجهته.هة
التوصيات التي ميكن أن ِّ
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بعض الحاالت الجهات الفاعلة غري الحكومية) لتثبيط التعاون مع األمم
املتحدة أو منعه ال تختلف يف معظم الحاالت عن األساليب املستخدمة
ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان يف سياق أنشطة أخرى غري تابعة لألمم
3
املتحدة .وتشمل هذه األساليب ما ييل:

للضغط ،وكذلك لالستفادة من نفوذ األمم املتحدة يف مجال حقوق اإلنسان.
ويف البلدان التي تنشط فيها حركات مدنية متطورة يف مجال حقوق
اإلنسان ،عادة ما يكون هناك بعض املنظامت غري الحكومية التي تتمتع
بهذه الخربة .وعندما يكون املجال السيايس أكرث عرضة للقمع ،وال تستطيع
مجموعات حقوق اإلنسان العمل عالنية ،غالبا ما تكون هناك بعض
منظامت الشتات التي تستطيع استخدام هذه األدوات.

الجزء 1

•أعامل العنف املبارش والحرمان ،مثل :أعامل العنف التي ت ُرتكب ضد
الضحايا أو الشهود أو النشطاء؛ وأعامل العنف املبارش ضد أفراد األرسة أو
األصدقاء أو الزمالء؛ واالحتجاز أو االعتقال ،عادة بناء عىل اتهامات كاذبة.
ويف حني يعاقب كل عمل مرتكب من أعامل العنف الشخص املعني،
يرسل أيضا رسالة ترهيب إىل اآلخرين.

وأشار من استُشريوا من املدافعني عن حقوق اإلنسان إىل أ َّن التحدي األول
قل
ليس الرتهيب بل التوعية .وكلام زاد القمع يف املجال السيايس ،كلام َّ
الوعي بأساليب التصدي املتاحة .ويف بعض األحيان ،تُ نع هذه التوعية عن
قصد ،بأساليب منها قيام أحد الدول بحظر وصول مواطنيها إىل الصفحات
الشبكية الخاصة باألمم املتحدة .وحتى يف البلدان التي يعمل فيها املجتمع
املدين بنشاط أكرب ،قد تكون املنظامت أو النشطاء يف املناطق الريفية أو
من ميثلون املجموعات األكرث تهميشا ،أقل وعيا باالختيارات املتاحة.

الرتهيب والتثبيط واألنشطة
 العوامل النفسيةبهدف زيادة تعاون املواطنني مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم
املتحدة والنهوض به ،وكذلك مواجهة الرتهيب ،نحتاج إىل فهم طبيعة
من يستخدمون هذه اآلليات ،وملاذا يستخدمونها ،وكيف يتفاعلون مع
املجموعة الواسعة من العقبات التي يواجهونها أثناء استخدامها.
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أساليب متعددة ،غري أنَّهم يُظهرون يف كثري من األحيان نو ًعا من التبعية
للمسار ،حيث مييلون إىل االستمرار يف معالجة التحديات الجديدة يف مجال
حقوق اإلنسان باستخدام نفس األساليب التي استخدموها يف املايض.

من يتعاون مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة؟
بوجه عام ،هناك ثالثة أنواع من الجهات الفاعلة املشاركة :ضحايا
االنتهاكات ،سواء من األفراد أو الجامعات (وأرسهم وشبكات عالقاتهم
الشخصية) ،واملنظامت غري الحكومية املحلية أو الوطنية ،واملنظامت
غري الحكومية الدولية .ويف أغلب األحيان ،ينطوي التفاعل مع آلية تابعة
لألمم املتحدة عىل التعاون بني األفراد املترضرين واملنظامت غري الحكومية
املطَّلعة التي تقدم املشورة وتساعد عىل التواصل بني املترضرين واألمم
املتحدة البعيدة عنهم.

وال ميكن النظر يف مسألتي الرتهيب واألعامل االنتقامية دون أخذ العوامل
األخرى يف الحسبان ،ومنها مثال :أ َّن هناك أسبابا أخرى قد تدفع الناس إىل
تج ُّنب استخدام آليات األمم املتحدة .ففي وجهة نظر البعض ،ال تعدو
األمم املتحدة أن تكون منظمة بريوقراطية يصعب الوصول إليها .ويرى
آخرون أ َّن التعاون مع آليات األمم املتحدة ال يستحق العناء مقارنة
بالخيارات األخرى املتاحة لهم ،ألنَّهم مل يروا يف السابق أي نتائج ملموسة
لهذا التعاون .وذكرت إحدى الناشطات الاليت استُرشن يف سياق إعداد هذه
الدراسة أ َّن النشطاء يف بلدها يرون أ َّن األمم املتحدة مرتبطة ارتباطا وثيقا
بحكومتهم ،ومن ث َّم ،ال ميكن الوثوق يف قدرتها عىل تقديم املساعدة.
وعندما يدرس النشطاء املخاطر ،يوازنون بني مجموعة واسعة من النقاط
اإليجابية والسلبية.

ملاذا ميكن أن يستخدم الضحايا أو املدافعون عن حقوق اإلنسان إحدى
آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة؟
إ َّن استخدام آليات األمم املتحدة هو أحد األساليب العديدة املتاحة
للمدافعني عن حقوق اإلنسان .ولدى كل مؤسسة أو ناشط مربرات خاصة
التباع النهج الذي يفضلونه وينحازون له .فيفضل البعض منهم تعبئة
القواعد الشعبية 1.يف حني يركِّز البعض اآلخر عىل التقايض أمام املحاكم
املحلية ،أو الحصول عىل التغطية اإلعالمية ،أو طلب الدعم الدويل الثنايئ
من خالل السفارات .ويستخدم املدافعون عن حقوق اإلنسان مزيجا من

ففي حني توجد مربرات قوية تدعم محاولة االستفادة من آليات األمم
املتحدة ،وخاصة يف الحاالت التي تفشل فيها املحاوالت املضطلع بها
عىل الصعيد املحيل يف تحقيق نتائج .وث َّقت ’كاثرين سيكينك‘ (Kathryn
 )Sikkinkوباحثون آخرون التأثري «العكيس» الذي يقع عند لجوء النشطاء
املحليني إىل اآلليات الدولية واالستفادة منها يف الضغط عىل بلدانهم بهدف
2
فتح املجال أمام إحراز التقدم يف مجال حقوق اإلنسان عىل الصعيد املحيل.
وقد ش َّجعت هذه التجارب عددا كبريا من املنظامت غري الحكومية املعنية
بحقوق اإلنسان عىل اللجوء باستمرار إىل آليات األمم املتحدة كسالح حيوي

من هم املتعاونني مع األمم املتحدة ،وملاذا يفعلون ذلك ،وما
هي املخاطر والعقبات التي يواجهونها؟

1انظر مثال
Nic Dawes (Deputy Director of Human Rights Watch)، ‘As the decade closes, the power of protest endures,’، in Foreign Policy in Focus, Dec. 10, 2019 https://fpif.org/as-the-decadecloses-the-power-of-protest-endures/.
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•وهناك أساليب متعددة لتشويه سمعة أي فرد أو منظمة ،أو نزع
املرشوعية عن ما يؤدون من عمل ،وتشمل هذه األساليب ما ييل :حمالت
التشويه يف وسائل اإلعالم العادية ،أو عىل وسائل التواصل االجتامعي،
أو عن طريق نرش الشائعات عىل مستوى القواعد الشعبية؛ إجراء
«تحقيقات رسمية» يف جرائم ملفقة (مثل الفساد واإلرهاب أو غريهام
من الجرائم)؛ واالعتقال بتهم باطلة بهدف استخدام ذلك يف الحمالت
اإلعالمية.

كام ميكن أن يكون الوصول إىل األدوات الدولية للحامية أو الضغط مقيدا
بديناميات غري متكافئة داخل املجتمع املدين .ويف كثري من األحيان ،تُتَّخذ
القرارات املتعلقة باستثامر رأس املال السيايس والقوة العاملة املتاحة يف
حاالت مح َّددة عىل مستوى املنظامت غري الحكومية الوطنية ،التي عادة
ما متيل إىل الوسطية واختيار قضاياها وفقا السرتاتيجيتها املختارة ومواردها
املحدودة .وبالنظر إىل أ َّن هذه املنظامت عادة ما تكون من بني املنظامت
غري الحكومية األكرث مهارة من الناحية القانونية يف مجال حقوق اإلنسان،
ومتارس عملها يف العواصم ،قد تعاين مناطق جغرافية أو مسائل أخرى يف
مجال حقوق اإلنسان من نقص االهتامم .وقد يجد األفراد املنتمون إىل
مجموعات ِعرقية أو لغوية أو طوائف دينية معينة صعوبة أكرب يف تسليط
الضوء عىل محنتهم عىل الصعيد الدويل ،حتى من ِقبل زمالئهم يف مجال
حقوق اإلنسان يف نفس البلدان .ووفقا ملا ذكره أحد النشطاء اإلقليميني يف
منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا’ ،أنظر إىل دول الخليج :إ َّن الجهات
الفاعلة يف مجال حقوق اإلنسان تكاد ال تدرك املحنة التي مي ُّر بها العامل
املهاجرون .إنَّ ما يحدث لهم ال يُرصد عىل اإلطالق‘.

•وهناك أساليب تهدف إىل إلحاق أرضار اقتصادية باألشخاص أو املنظامت،
منها مثال :التهديد بالفصل من العمل؛ ومنع املحامني من مامرسة عملهم؛
وتدمري املمتلكات أو مصادرتها؛ وإعاقة الحصول عىل التمويل.
•وهناك أشكال أخرى من املضايقات والعقبات ،مثل حظر السفر أو
مصادرة جوازات السفر.
وقد تكون هذه اإلجراءات مرتبطة باستخدام أساليب تهديد مختلفة ،أو
تسبق استخدامها ،وتشمل هذه األساليب ما ييل :التهديدات املجهولة
املصدر؛ والتهديدات الرصيحة من قبل زعامء مؤثرين؛ واملراقبة من ِقبل
قوات األمن العام أو قوات أمنية خاصة؛ واملضايقات من جانب الرشطة.
ويف أكرث األحيان ،ال يُبلغ عن هذه التهديدات وال ت ُوث َّق .ويشعر بعض
الضحايا بأنَّه مل ي ُعد لديهم الكثري ليخرسوه .ويف بعض األحيان ،يسيطر عىل
نشطاء حقوق اإلنسان نهج إنكار التهديدات ،وتجاهلها باعتبارها شيئا
«طبيعيا» ،لكن هذا االستسالم يزيد من صعوبة قياس هذه التهديدات
وتحديد أمناطها.

ما هي املخاطر التي يواجهها املتعاونون مع األمم املتحدة؟
إن مجموعة أساليب الرتهيب والقمع التي تستخدمها الحكومات (أو يف

يتعي تسليط الضوء عليها يف هذا القسم] ’تشعر
[االقتباسات التي َّ
شخصا ما يراقبك .وكثري من الناس ال يستطيعون تحمل هذا
دامئًا أن ً
الضغط ،ويقررون االستسالم .ولذلك ليس لدينا يف [بلدنا] مجتمع
مدين يعمل عالنية‘.
مدافع عن حقوق اإلنسان ،أفريقيا
’لدى الحكومة الرسيالنكية شبكة محلية متطورة للغاية
يف إبالغ الرسائل إىل أي أرسة يف مناطق التاميل .وزيارات الرشطة
إىل املنازل أمر شائع  -وتكتظ املنطقة برجال الجيش ،يف الوقت
الذي أُدمج فيه املقاتلون املدنيون السابقون يف أجهزة األمن.
وميكن إخضاع أي منزل للمراقبة .ومير رجال الرشطة لطرح أسئلة
بريئة  -لك َّن التهديد الضمني الذي تنطوي عليه زياراتهم واضح.
وتتكرر هذه الزيارات املنزلية مع الكثريين‘
باحث سابق يف مكتب املفوضية يف رسيالنكا.
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2 Keck, Margaret and Sikkink, Kathryn,Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics,Cornell University Press, 1998.
ُ  3حدِّدت هذه املجموعة من أساليب الرتهيب والقمع بناء عىل تقارير األمني العام املساعد لألمم املتحدة نفسها ،ومن املقابالت التي أجراها مع ِّد هذه الدراسة ،ومن املداوالت التي أُجريت مع منظامت غري حكومية دولية أخرى متخصصة يف مجال حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان.
وميكن االطالع عىل مزيد من االستعراضات التفصيلية ألشكال الهجوم واملضايقات التي يتع َّرض لها املدافعون عن حقوق اإلنسان يف تقارير املق ِّررين الخاصني املعنيني بالدفاع عن حقوق اإلنسان ،وعىل املواقع اإللكرتونية الخاصة ببعض املنظامت األخرى التي شاركت يف املداوالت ،مبا يف
ذلك الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان ،ومنظامت ’املدافعون عىل خط املواجهة‘ ( ،)Front Line Defendersو’العفو الدولية‘ ( ،)Amnesty Internationalو’الحامية الدولية‘ ( ،)Protection Internationalو’ألوية السالم الدولية‘ (Peace Brigades
 ،)Internationalوغريها.
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وتنقل بعض الحكومات تهديداتها إىل خارج حدودها .فقد تع َّرض نشطاء
للتهديد يف قاعات مباين األمم املتحدة يف نيويورك وجنيف .ويف بعض
األحيان ،تع َّرضت املنظامت التي تعمل يف املنفى للتهديد املبارش ،أو
تع َّرضت أرسهم وأصدقاؤهم الذين ما زالوا يعيشون يف بلدانهم األصلية
للتهديد أو الهجوم.

ولكل فرد تكوينه االنفعايل الخاص وردود أفعاله املختلفة إزاء تأثري مشاعر
كراهية الظلم واملعاناة ،والحفاظ عىل السمعة ،والتضامن الجامعي ،والرغبة
يف التأثري .ومير كل شخص بتجارب مختلفة :ومن وجهة نظر البعض ،فإ َّن
القرار الذي يواجهونه جديد عليهم ،بينام م َّر آخرون يف املايض بتجارب
محفوفة باملخاطر ،ومن ث َّم ،أصبح لديهم قدرة أكرب عىل تح ُّمل املخاطر
(أنظر املربع  :1مسارات النشاط املتنوعة) .وباإلضافة إىل ذلك ،يحاول كل
منهم تقييم التكاليف والفوائد ،ومدى فعالية اإلجراءات التي سيتخذها،
ومقدار املخاطرة الذي تنطوي عليها تلك اإلجراءات.

وعىل وجه الخصوص ،ش َّدد املدافعون عن حقوق اإلنسان الذين أُجريت
معهم مقابالت عىل قوة تأثري التهديدات املو َّجهة ضد أفراد األرسة .وكثري
من األشخاص املستعدين ملواجهة مخاطر شخصية ال ميكن أن يقبلوا
بسهولة تح ُّمل املسؤولية عن تعريض أحبائهم للخطر .ويلفت انتشار هذه
اإلسرتاتيجية يف مجال الرتهيب وفعاليتها النظر لدرجة أنَّها تستحق املزيد
من الدراسة ،وتطوير اسرتاتيجية أكرث مرونة ملواجهتها.

املربع 1

مسارات النشاط املتنوعة

بحثت ’كريستينا إ .ثاالمر‘ ( )Kristina E. Thalhammerيف دوافع نشطاء حقوق اإلنسان األرجنتينيني وقراراتهم يف أواخر
السبعينات من القرن املايض ،وهي الفرتة التي تح ُّدوا فيها قمع الدولة 6.وكشفت دراستها القامئة عىل مقابالت مع  78ناشطا
«عن أسلوبني مختلفني ومتضادين لنوع آخر من النشاط السيايس العايل املخاطر .وكان النشطاء الذين تأثروا مبارشة من
أعامل العنف التي ارتكبها النظام م َّمن لهم خربة سياسية محدودة إىل حد ما ،ومن ث َّم ،مل تكن لهم تجارب كبرية مع مشاعر
الخوف ...ويف ذات الوقت ،كان هناك منط عكيس ميَّز النشطاء الذين مل يتأثروا مبارشة من أعامل العنف التي ارتكبها
النظام :فقد سبق مامرستهم لهذا النشاط تجارب سياسية سابقة ،وأحداث يف املايض أشعرتهم بالخوف» .ويبدو أ َّن هذه
حصنتهم إىل حد ما ضد اإلحساس بالعجز الذي يولِّده التعرض للقمع.
األحداث السابقة َّ

’يف بعض األحيان ،ال تحتاج قوات األمن سوى إىل ذكر اسم االبن
أو االبنة بصورة غري مبارشة يف أي اتصال .وذلك تهديد ضمني
واضح للغاية للشخص املعني .ويف معظم الحاالت ،ال يجرؤ الضحايا
عىل التظلم  -إذ ملن ميكن أن يُق ِّدموا تظلامتهم؟’

مق ِّرر األمم املتحدة الخاص

’يف [اسم البلد]ُ ،منع بعض الصحفيني يف املنفى من العودة إىل
بالدهم ،لكن أرسهم كانت ال تزال تعيش هناك .وعندما ق َّدمنا
تقريرا إىل املق ِّرر الخاص املعني بحرية التعبري ،أراد بعض الصحفيني
حذف أسامئهم من أجل حامية أرسهم‘.

ناشط إقليمي يف مجال حقوق اإلنسان يف منطقة الرشق األوسط
وشامل إفريقيا

كيف يتخذ األفراد القرارات يف مواجهة املخاطر؟

بهدف مواجهة التأثري املثبط الناتج عن الرتهيب ،يجب علينا أن نفهم
التعقيدات املوجودة يف ردود األفعال اإلنسانية عىل الظلم واملخاطر وعدم
اليقني .فقد يجادل البعض بأ َّن لدى البرش كراهية طبيعية للظلم واملعاناة
اإلنسانية ،وهو ما يولِّد لديهم دافعا طبيعيا ملواجهة هذه األفعال .وعادة ما
يكون لدى املدافعني عن حقوق اإلنسان دوافع أكرب لتح ُّمل املخاطر نتيجة
شعورهم بالغضب واالشمئزاز من األرضار التي تلحق باآلخرين .وعادة ما
يكون التخاذ هذا املوقف أرضار ترتاوح بني خسارة ما يستثمره النشطاء من
وقت وموارد يف مساعدة اآلخرين وأرضار أكرث خطورة مثل تلك املذكورة
أعاله.
وميكن القول بأ َّن من بني الدوافع البرشية األكرث شيوعا الحفاظ عىل
السمعة :أي حفاظ املرء عىل رشفه ،وفخره بنفسه ،واعرتافه بإنسانيته
األساسية 4.فام بني املتضادين ،الفخر والعار يُضطر املرء إىل التفكري فيام إذا
كان سيشعر بالفخر إذا مل يتَّخذ قرا ًرا مبواجهة املخاطرة التي يفكر فيها.
وهناك عامل آخر يؤثر عىل الدوافع البرشية هو إقامة الصالت :إذ يحتاج
املرء أن يشعر باالنتامء والوالء ملجموعة ما .وهناك فئة ثالثة هامة من
الدوافع البرشية ،هي التأثري :الرغبة يف أن يكون للمرء تأثري عىل العامل.
ومن املرجح أن تكون الحركات االجتامعية ومنظامت النشطاء التي تعبئ
بفعالية مشاعر الفخر واإلحساس بالتضامن أو الوحدة ،وكذلك قدرا من
الثقة يف القدرة عىل إحداث تأثري (عىل األقل يف نهاية املطاف) ،أكرث فعالية
5
يف التشجيع عىل ات ِّخاذ قرار املخاطرة الفردية.

© UN / Marco Dormino

 4انظر

Jasper, James M, Emotions and Social movements: Twenty years of theory and research. Annual review of Sociology, Vol. 37 (2011), pp. 285-303.

5املرجع نفسه .من املثري لالهتامم أ َّن أحد جوانب مسألة إقامة الصالت أو اإلحساس باالنتامء هو أن يحب املرء وطنه ويفخر به .ويالحظ ’جاسرب‘ أ َّن “سخط الفرد عىل حكومته ميكن أن يكون دافعا قويا ،ألنه
ينطوي عىل شعور بالخيانة .ويف الحاالت الشديدة ،يكون القمع العنيف لالحتجاجات السلمية مصدرا للصدمات األخالقية املتكررة  ...والشعور بالغضب من قمع الدولة .وبدال من السيطرة عىل االحتجاجات ،ميكن
أحيانا أن يؤجج نريانها”’( .جاسرب‘ ،صفحة .)292
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6 I’ll Take the High Road: Two Pathways to Altruistic Political Mobilization Against Regime Repression in Argentina, (Political Psychology, Vol. 22, No. 3, 2001).
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تطبيق هذه األفكار عىل التعاون مع األمم املتحدة :من املرجح أن يقبل املرء عىل التعاون مع األمم املتحدة إذا
أدرك أ َّن هذا اإلجراء ليس شديد الخطورة ،بل وميكن أيضا أن يعزز تصوراته عن نفسه وعن سمعته ،ويُشعره مبزيد
من التضامن أو الدعم داخل املجموعة ،وبأنَّه قد قام بيشء قد يحقق تأثريا حقيقيا.
ﻋواﻣل ﺗزﯾد ﻣن اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺎطر

اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ
إﺣداث ﺗﺄﺛﯾر

اﻟﺻﻼت ،اﻟوﻻء

اﻟﻔﺧر
واﻟﺷرف
واﻟﻌﺎر

ﻛراھﯾﺔ اﻟظﻠم

اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ظل ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻋدم اﻟﯾﻘﯾن
ﻋدم اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ
إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ

اﻟﻌزﻟﺔ

اﻟﺧوف ﻣن
اﻹﺿرار
ﺑﺎﻷﺣﺑﺎء

اﻟﺧوف ﻣن
اﻹﺿرار
ﺑﺎﻟﻧﻔس

ﻋواﻣل ﺗﻘﻠل ﻣن اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺎطر

ويتالعب واضعو االسرتاتيجيات التي ت ُنفَّذ يف إطارها حمالت الرتهيب بهذه العوامل النفسية ذاتها ،الفخر وإقامة
الصالت وإحداث التأثري .وبينام تهدف أساليب التهديد إىل زيادة قلق النشطاء من الخطورة الكامنة وراء أي إجراء،
فإنَّها غالبا ما تكون مصحوبة بترصيحات سياسية أخرى تعترب العمل يف مجال حقوق اإلنسان عديم الجدوى أو
مدعاة للسخرية (ومن ث َّم ،ال ينتج عنه أي تأثري) ،بينام تهدف حمالت التشهري وتشويه السمعة الشخصية إىل
مهاجمة فخر النشطاء بأنفسهم ،وما يحظون به من دعم وتضامن داخل املجتمع.
والهجامت املو َّجهة ضد أفراد األرس ف َّعالة بصورة مدمرة ،ألسباب منها أنَّها تقلب األمور متاما ضد أحد الدوافع
العاطفية ،الفخر .إذ ميكن أن يفخر الناشط بأنَّه يخاطر بنفسه لفعل اليشء الصحيح ،ولكنه لن يفخر بأنَّه قد ع َّرض
أرسته للخطر .ويؤدي ذلك إىل حالة منهكة من عدم اليقني األخالقي بشأن ما إذا كان املرء يفعل اليشء الصحيح.

التعامل مع أوجه عدم اليقني حول املخاطر والتأثري :االستدالالت الحدسية والتح ُّيزات

أو فرص نجاحهم كم ِّيا بدقة .وقد وصف ’دانييل كانيامن‘ ( - )Daniel Kahnemanوهو باحث اقتصادي حائز
عىل جائزة نوبل ،كيف يستخدم البرش مجموعة مشرتكة من االستدالالت الحدسية للتغلب عىل هذه الشكوك.
االستدالالت الحدسية اختصارات عقلية ت ُستخدم التخاذ القرارات رسيعا وبكفاءة.

8

االستدالل الحديس القائم عىل التوفُّر هو امليل إىل الخيار األكرث توفُّرا ووضوحا .ويساعد ذلك يف رشح امليل الواضح
التباع مسار تنظيمي ،حيث تشوب خيارات األشخاص تحيُّزات قامئة عىل خرباتهم السابقة األكرث تكررا واملهارات التي
اكتسبوها بالفعل .وباملثل ،فإ َّن االستدالل الحديس القائم عىل التمثيل هو االستناد يف عملية اتخاذ القرار إىل املقارنة
مبثال آخر مشابه .فإذا كانت إحدى املنظامت قد شهدت حاالت مامثلة يف املايض عولجت بنجاح من خالل آليات
األمم املتحدة ،ستميل إىل اتباع نفس األسلوب مع أي حالة جديدة تتالءم مع هذا النمط .كام ميكن أن يكون لهذا
النوع من االستدالل الحديس تأثري محبط :فإذا كانت الدولة قد سبق أن اعتقلت محاميا أو ناشطا شارك يف قضية
معينة يف املايض ،قد يؤدي ذلك إىل تضخيم تصورات اآلخرين عن املخاطر التي تنطوي عليها قضايا مامثلة.
وتؤثر املشاعر والتحليالت عىل تقييامت املخاطر ،وأظهرت بعض الدراسات أ َّن مشاعر األشخاص بشأن مسار معني
من اإلجراءات تؤثر عىل تقييمهم التحلييل للمخاطر املرتبطة به .وهذا هو احد عنارص االستدالل الحديس القائم
عىل التأثري .وال ت ُع ُّد تقييامت التكاليف والفوائد منفصلة عن بعضها البعض .فقد أظهرت الدراسات أنَّه عندما
ت ُق َّدم إىل األفراد معلومات تشري إىل فوائد محتملة أكرب لقرار معني ،مييلون إىل تخفيض تقييمهم للمخاطر املرتتبة
عىل ذلك القرار .وباملثل ،إذا حصلوا عىل معلومات تفيد بأ َّن املخاطر املحتملة لذلك القرار أقل ،مييلون إىل تخفيض
تقييمهم للفوائد املحتملة  .ويف املقابل ،إذا حصلوا عىل معلومات تفيد بأ َّن املخاطر املحتملة لذلك القرار أعىل،
مييلون إىل تخفيض تقييمهم للفوائد املحتملة .كام تدفعهم املعلومات التي تفيد بأ َّن الفوائد املحتملة أقل إىل رفع
يبي الرسم /الشكل  2وجود ميل برشي لتج ُّنب الغموض والسعي إىل اليقني :وتنحاز
تقييمهم للمخاطر املحتملةِّ 9.
حساباتنا إىل نتائج مستوى الفوائد املرتفع/مستوى املخاطر املنخفض يف الربع السفيل األمين (تربير ات ِّخاذ اإلجراء) أو
مستوى الفوائد املنخفض/مستوى املخاطر املرتفع يف الربع العلوي األيرس (تربير ضبط النفس) .ومن ث َّم ،عىل الرغم
من أ َّن تقييامت املخاطر وتأثريها املحتمل تكون دامئا غري مؤكدة ،يحتاج من يقومون بهذه االختيارات من األفراد
واملنظامت إىل أوضح تحليل ممكن للمخاطر وكذلك الفوائد املحتملة والتأثري املحتمل إذا كانوا يرغبون يف اتخاذ
10
قرارات مستنرية.

اﻻﺳﺘﺪﻻل اﻟﺤﺪﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ .ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
اﻻﺳﺘﺪﻻل اﻟﺤﺪﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ .ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻹﺟﺮاءات ﱠ اﻟﻤ ﱠ
اﻟﺒﻌﺾاﻟﺒﻌﺾ
ﺑﻌﻀﮭﺎﺑﻌﻀﮭﺎ
اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ
ﺣﻘﻮقﺣﻘﻮق
ﻣﺠﺎلﻣﺠﺎل
ﺨﺬة ﻓﻲ
اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ
ﺨﺬةﺘ ﻓﻲ
ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى
ﻣرﺗﻔﻊ ﻣرﺗﻔﻊ
ﻣﺧﺎطرﻣﺧﺎطر

املربع 2

القمع من خالل العالقات االجتامعية يف الصني

كل من ’كيفني ج .أو براين‘ ( )Kevin J. O’Brienو’يانهوا دينغ‘ ( )Yanhua Dengاألساليب الشاملة والخفية يف الوقت ذاته التي ت ُستخدم
يصف ٌّ
لتحقيق السيطرة االجتامعية يف الصني ،والتي «يستند فيها القمع إىل اإلكراه النفيس بدال من اإلكراه البدين ،ويستهدف األفراد يف منازلهم أو
يف مكان قريب منها يف أغلب األحيان 7.وقد ينفذ هذا النوع من القمع أشخاص ال تربطهم بأجهزة القمع التابعة للدولة سوى صلة ضعيفة
وغري واضحة ،وعادة ما يكونوا من أقرباء الشخص املستهدف أو أصدقائه أو جريانه م َّمن يعملون لصالح الحكومة أو يحصلون عىل مزايا منها.
ويف بعض األحيان ،ميكن أن يكون «القمع من خالل العالقات االجتامعية» ...فعاال يف إضعاف روح املقاومة أو منع أي شخص من املشاركة يف
االحتجاجات ...ويستند القمع من خالل العالقات االجتامعية بوجه عام إىل اإلقناع ومامرسة الضغوط وتأثري أصحاب النفوذ».
وت ُستخدم يف هذا الشأن أساليب عديدة...« :قد ينزل القضاة وموظفو املحاكم إىل الشوارع لرشوة املتظاهرين ،وقد ُينح مسؤولو اإلسكان
رصون عىل تقديم
صالحية السامح لسكان الريف باالنتقال إىل املدينة .وقد ت ُدفع أيضا مكافآت للمرشدين مقابل قيامهم مبراقبة من ي ِّ
االلتامسات ،بل واعرتاضهم حتى يتأكدوا من عدم متكُّنهم من الوصول إىل بكني».
وال تقترص فعالية هذه األساليب عىل إضعاف روح املقاومة؛ فهي تقلل أيضا من حجم التكلفة السياسية املرتتبة عىل استخدام األساليب
العنيفة األكرث قسوة واالهتامم الذي سيجتذبه ذلك .ويوثق ’أو براين‘ و’دينغ‘ كيف مارست القيادات العليا ضغوطا عىل قوات األمن املحلية
ليك تقلل من استخدام القوة بهدف تج ُّنب التأثري السلبي الناجم عن ذلك عىل سمعتها.

7 Preventing Protest One Person at a Time: Psychological Coercion and Relational Repression in China (The China Review, Vol. 17, No. 2 (June 2017), 179-201).
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ﺷﺧص ﯾﺗوﻗﻊ
ﺷﺧص ﯾﺗوﻗﻊ
ﻣﺳﺗوى ﻓواﺋد
ﻣﺳﺗوى ﻓواﺋد
ﻣﻧﺧﻔضﻣﻧﺧﻔض

ﻣﺧﺎطر ﻣرﺗﻔﻊ
ﻣﺳﺗوى ﻣﺳﺗوى
ﻣﺧﺎطر ﻣرﺗﻔﻊ

ﺷﺧص ﯾﺗوﻗﻊ
ﺷﺧص ﯾﺗوﻗﻊ
ﻣﺳﺗوى ﻣﺧﺎطر
ﻣﺳﺗوى ﻣﺧﺎطر
ﻣرﺗﻔﻊ ﻣرﺗﻔﻊ

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺷﯾر
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺷﯾر
ﻣﺳﺗوىﻣﺳﺗوى
إﻟﻰ إﻟﻰ
ﻣرﺗﻔﻊﻣرﺗﻔﻊ
ﻓواﺋد ﻓواﺋد

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺷﯾر
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺷﯾر
ﻣﺳﺗوى ﻓواﺋد
إﻟﻰ ﻓواﺋد
إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى
ﻣﻧﺧﻔضﻣﻧﺧﻔض

ﺗﺷﯾر إﻟﻰ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺷﯾر
ﻣﺳﺗوى
ﻣﺧﺎطرﻣﺧﺎطر
ﻣﺳﺗوى
ﻣﻧﺧﻔض
ﻣﻧﺧﻔض
ﯾﺗوﻗﻊ ﯾﺗوﻗﻊ
ﺷﺧصﺷﺧص
ﻣﺳﺗوى ﻣرﺗ
ﻣﺳﺗوى ﻓواﺋد
ﻔﻊ ﻣرﺗﻔﻊ
ﻓواﺋد

ﻣﺳﺗوى
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺷﯾر
إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى
ﻣﻌﻠوﻣﺎتإﻟﻰﺗﺷﯾر
ﻛﻣﺧﻔضﻛﻣﺧﻔض
ﻣﺧﺎطر ﻣﺧﺎطر

ﻣﻧﺧﻔضﻣﻧﺧﻔض
ﻣﺧﺎطر ﻣﺧﺎطر
ﻣﺳﺗوى ﻣﺳﺗوى

ﻣﺳﺗوى ﻓواﺋد
ﻣﻧﺧﻔضﻣﻧﺧﻔض
ﻣﺳﺗوى ﻓواﺋد

ﻣﺳﺗوى
ﻣرﺗﻔﻊﻣرﺗﻔﻊ
ﻓواﺋدﻓواﺋد
ﻣﺳﺗوى

املصدر :تم تصميم هذا الرسم من قبل املؤلف  ،ويوضح تحليل املصدر املذكور يف الحاشية .10

 8انظر  Kahneman, Daniel, et al. Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Cambridge University Press, 1999.وانظر أيضاTversky, Amos and Daniel Kahneman. 1974. ‘Judgement
.under Uncertainty: Heuristics and Biases.’ Science 185:1124-31
 9انظر Finucane, ML, A. Alhakanmi, P. Slovic, and S.M. Johnson, ‘The Affect Heuristic in Judgment of Risk and Benefit.’ Journal of Behavioral Decision Making, 2000. (as cited in Slovic, P.
and Vastfjall, D. ‘Affect, Moral Intuition and Risk,’ Psychological Inquiry, 21:387-398, 2010).
 10انظر مثال Spannagel, Janika. ‘Chasing Shadows: A quantitative analysis of the scope and impact of UN communications on Human Rights Defenders (2000-2016). GPPI (Global Public.
Policy Institute), January 2018.https://www.gppi.net/2018/01/24/chasing-shadows
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االستفادة من األمم املتحدة والصالت الدولية األخرى كمصدر للحامية

عىل الرغم من احتامل وقوع أعامل انتقامية ،إال أ َّن مدافعني عن حقوق اإلنسان استُشريوا بهذا الشأن شعروا أنَّه يف
العديد من السياقات ،يعتقد األشخاص الذين يواجهون التهديدات أ َّن االتصال بآلية تابعة لألمم املتحدة يحقق فائدة
صافية ،أي أنَّه يزيد من حاميتهم بدرجة أكرب من زيادته للمخاطر التي يتع َّرضون لها 15.ويرى هؤالء النشطاء أنَّه كلام
كانت هناك تص ُّورات أكرث بأ َّن شخصا (أو منظمة) ما مرتبط بجهات فاعلة دولية مؤثرة مثل األمم املتحدة ،ستدفع
الدولة مثنا سياسيا أكرب يف حالة مهاجمته .وميكن أن تكون هذه الحامية املحتملة حافزا لزيادة تعاون األمم املتحدة.
ومع ذلك ،يختلف مستوى هذه الحامية وفقا للسياق .وميثل كل عمل انتقامي موثق حالة مل تنجح فيها االستعانة
باألمم املتحدة أو محاولة االتصال بها يف توفري الحامية .ويف عدد من أكرث البلدان انغالقا وقمعا ،نرى أ َّن التعاون
مع األمم املتحدة يكون يف الغالب من ِقبل النشطاء يف املنفى أو الشتات ،يف حني أ َّن تعاون النشطاء الذين ما زالوا
يعيشون يف البالد قد يحدث بطريقة رسية فقط .ومن الواضح أ َّن التصور السائد يف هذه البلدان هو أ َّن الصالت
العلنية باألمم املتحدة متثل مخاطرة أكرث مام توفر الحامية .ودون االضطالع بدراسة أكرث دقة ،ال ميكن الجزم بعدد
الحاالت التي وفَّر فيها التعاون مع األمم املتحدة حامية إضافية مقارنة بعدد الحاالت التي مثَّل فيها النقيض.
© UN / Manuel Elias

ويف املامرسة العملية ،تشدد األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية الدولية يف كثري من األحيان عىل أهمية «عدم
اإلرضار» ،وإعطاء األشخاص املعنيني فرصة لدراسة املخاطر املحتملة قبل املوافقة عىل املشاركة (بالرغم من أ َّن
البعض ينتقد هذا االلتزام باعتباره سطحيا أو غري مكتمل يف بعض األحيان ،وخاصة إذا مل يتض َّمن تحليال متعمقا
للمخاطر السياقية) .ومع ذلك ،تفتقر عملية تحليل وتعميم فوائد التعاون مع األمم املتحدة أو النجاحات املحقَّقة
يف هذا املجال أو تأثريه اإليجايب املحتمل إىل ما يكفي من الرتكيز واالستثامرات .ويف سياق مبادرة أوسع تهدف إىل
تعزيز نرش التجارب اإليجابية يف مجال حقوق اإلنسان ،11بدأ املوقع الشبيك التابع للمفوضية واملتعلق باإلجراءات
الخاصة يف نرش أمثلة حقَّقت تأثريا إيجابيا ،وهي بداية جيدة ،لكن ال توجد حتى اآلن تجارب كافية إليجاد قدر
كبري من الثقة 12.وينبغي مواصلة توسيع نطاق هذه املبادرة .ويف املامرسة العملية ،ميكن يف كثري من األحيان أن
يؤدي الرتكيز عىل «عدم اإلرضار» إىل أن تقلل األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية عن عمد من تقييامتها للفوائد
والتكاليف املحتملة أو التأثري املحتمل خشية أن يسبب ذلك حالة من اإلفراط يف اآلمال أو التوقعات .وبالنظر
إىل االستدالل الحديس القائم عىل التأثري ومستويات عدم اليقني املرتفعة ،من املرجح أن يؤدي األسلوب املختلط
13
املتمثل يف فهم التأثري املحتمل والتأكيد يف الوقت نفسه عىل املخاطر املحتملة إىل قرارات خاطئة بشأن املشاركة.
ويرتبط ذلك مبيل أكرب تجاه التقديرات املتشامئة ،وهي نقطة ضعف مشرتكة بني كثري من املنتمني إىل حركة حقوق
اإلنسان .ويف أغلب األحيان ،ت ُعرض األوضاع واالتجاهات عىل أنَّها يف حالة تدهور ،بينام ُسعان ما ت ُنىس النجاحات
املحقَّقة يف مجال حقوق اإلنسان يف مواجهة التحديات الجديدة .وهناك عدد قليل جدا من الدراسات عن هذه
النجاحات .فاألمم املتحدة ،عىل سبيل املثال ،ال تجري تحليالت دقيقة لعدد األشخاص الذين تلقوا املساعدة من
آلياتها لحقوق اإلنسان  -مبا قد يشمل من أُنقذت أرواحهم أو خُفضت فرتات سجنهم  ، 14-يف حني أشار مق ِّررون
خاصون استُشريوا بهذا الشأن إىل عدة حاالت يرون أ َّن تدخالتهم فيها ساعدت يف حامية الناس.
وعند النظر إىل البلدان التي ترتفع فيها مستويات القمع والرتهيب ،تحتاج األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية
الدولية/املنظامت غري الحكومية الراغبة يف تشجيع استخدام آليات األمم املتحدة عىل نحو أكرث فعالية أن تبذل
املزيد من الجهد من أجل توثيق جرائم الحكومات .وتحتاج أيضا إىل تقديم تحليالت أكرث متاسكا واستنارة لتوضيح
أنَّ التعاون مع هذه اآلليات قد يستحق ما يرتتب عليه من املتاعب واملخاطر .وميكن القول بأنَّه فيام يتعلق
باتخاذ هذه القرارات ،يكتيس إدراك التأثري اإليجايب املحتمل لهذه املشاركة بنفس أهمية إدراك املخاطر.

11
12
13

14

انظر عىل سبيل املثالhttp://webtv.un.org/watch/good-human-rights-stories-building-quality-lives-through-economic-social-and-cultural-rights/6089748800001 :
انظر ‘‘Special Procedures of the Human Rights Council and their impact’, at https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/SPGoodStories.aspx.ويف إطار املوضوع الفرعي “منع
محاوالت وقف انتهاكات انتهاكات حقوق اإلنسان” عىل سبيل املثال ،ال يُذكر سوى ثالثة أمثلة فقط.
والخطر املضاد موجود أيضا .فقد أعرب بعض املدافعني عن حقوق اإلنسان عن قلقهم من أ َّن بعض الزوار من ِقبل األمم املتحدة ال يُقيمون املخاطر عىل نحو واف ،ومن ث َّم ،فإ َّن طريقتهم يف الحصول عىل
موافقة املصادر قد تكون قامئة عىل أساس التهوين من املخاطر .وعبَّ ت بعض الجهات الفاعلة الدولية العاملة يف مجال حقوق اإلنسان عن مخاوفها من أ َّن هناك نشطاء يف مجال حقوق اإلنسان يف املنظامت
الوطنية ومنظامت الشتات قد يركزون بشدة عىل الحصول عىل البيانات ملواجهة الدولة القمعية املضيفة عالنية لدرجة تجعلهم يقللون من شأن املخاطر ويبالغون يف تقدير الفوائد.
لالطالع عىل الحجج املضادة لحالة التشاؤم السائدة يف حركة حقوق اإلنسان ،انظرSikkink, Kathryn. Evidence for Hope: Making Human Rights Work in the 21st Century. Princeton University
Press. 2017.
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وحتى داخل بلد ما ،تتفاوت درجة الحامية الناتجة عن التعاون مع األمم املتحدة .وقد تظهر أكرث وضوحا يف حالة
النشطاء البارزين الذين يسبب موتهم أو اعتقالهم فضيحة سياسية .وغالبا ما يكون هؤالء النشطاء قد شاركوا من
قبل يف العديد من السلوكيات «املحفوفة باملخاطر» يف مجال حقوق اإلنسان ،كام أ َّن تعاونهم مع األمم املتحدة ال
يؤدي سوى إىل زيادة تدريجية يف مجمل مستوى املخاطرة التي يتعرضون لها .لكن عندما ينشط شخص أقل شهرة
وخربة يف مجال حقوق اإلنسان للمرة األوىل ،يكون مستوى املخاطرة املرتفع جديدا عليه .ويف نفس الوقت ،تكون
فرصته يف االستفادة من الحامية الدولية أو من األمم املتحدة غري معلومة له ،ورمبا تكون أقل من املعتاد يف نفس
السياق .وكام أشار أحد النشطاء «‘كلام زادت قدرتك عىل التواصل مع العامل الخارجي ،زادت قدرته عىل حاميتك.
16
وأولئك الذين يفتقرون إىل هذا التواصل يتلقون حامية أقل».

الجزء األول  -املوجز الختامي
•إ َّن التأثري املثبط للرتهيب عىل نشاط حقوق اإلنسان بوجه عام (والتعاون مع األمم املتحدة بوجه خاص) معقد للغاية .إذ أ َّن قرارات األفراد
ال تتأثر مبشاعر كراهية الظلم والفخر والرشف والعار والوالء والرغبة يف التأثري فحسب ،ولك َّنها تتأثر أيضا بالعزلة والترضر واحتياجات البقاء
والخوف عىل الذات أو األرسة.
•وتتَّسم تحليالت الخسائر/الفوائد يف هذه املواقف بدرجة مرتفعة من عدم اليقني ،بالنظر إىل أنَّها تخضع لالستدالالت الحدسية والتحيُّزات ،وهو
ما يؤدي إىل زيادة النفور من املخاطر .وتؤثر هذه الديناميات عىل األفراد واملنظامت بصورة مختلفة عىل الصعيد املحيل والوطني والدويل.
•ويتأث َّر الناس وتصيبهم الرهبة من األعامل االنتقامية الشديدة املرتكبة ضد اآلخرين ،ويتأثرون أيضا أكرث بكثري من التهديدات والرسائل الخفية
غري الرصيحة ،التي قد ال يحمل بعضها تهديدا مبارشا ألفراد معينني ،بل ويكون بعضها «قانونيا».
•وتتأثر قرارات األشخاص أيضا بردود األفعال اإليجابية  -وبخاصة فيام يتصل بإميانهم بالتأثري اإليجايب الناتج عن عملهم.
•وحتى يف مواجهة الرتهيب والتهديدات ،يعترب العديد من النشطاء أ َّن أي اهتامم توليه األمم املتحدة ملحنتهم ميكن أن يكون له أثر وقايئ  -حتى
وإن كانت الدولة املعنية ،للمفارقة ،ترتكب أعامال انتقامية لعقاب األشخاص املعنيني عىل هذا التعاون بالذات.
•تحتاج األمم املتحدة ومنظامت حقوق اإلنسان األخرى إىل تقديم تحليل أثر أوضح لكل من اآلثار اإليجابية والسلبية املرتتبة عىل التعاون مع
آليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان.
•وبرصف النظر عن هذه التح ُّيزات واالستدالالت الحدسية ،من الرضوري احرتام قدرة النشطاء املتأثرين بصورة مبارشة باإلجراءات التي تتخذها
الدولة عىل اتخاذ القرارات ،وما يتخذونه منها بالفعل عىل أرض الواقع .وليس من الرضوري أن يكون الهدف من قرار فردي بفرض الرقابة
الذاتية أو االمتناع عن اللجوء إىل آليات األمم املتحدة هو تجنب املخاطر .وبدال من ذلك ،قد يكون محاولة إليجاد توازن اسرتاتيجي أو بديهي
بني املخاطر املختلفة ،ويأيت ضمن نطاق أوسع من األساليب املتاحة .وقد يرى شخص ما أ َّن االمتناع عن استخدام آليات األمم املتحدة سيقلل
من املخاطر مبا يكفي لفتح املجال أمام أنواع أخرى من إجراءات الدفاع عن حقوق اإلنسان ،ومن ث َّم ،يؤدي إىل حالة من التوازن بني املخاطر
17
عىل نحو يفيض إىل تعظيم أثرها العام يف مجال حقوق اإلنسان.
 15ووتؤكد هذه النتيجة املستخلصة من املقابالت األخرية ما أشارت إليه الدراسات السابقة التي أجراها الباحث ،مبا يف ذلك الدراسة املعنونة
) ،Unarmed Bodyguards: International Accompaniment for the Protection of Human Rights (Mahony and Eguren, Kumarian Press, 1997وProactive Presence: Field Strategies for
Civilian Protection, (Mahony, Centre for Humanitarian Dialogue, 2006).
 16مقابلة مع الباحث ،ناشط يف مجال حقوق اإلنسان يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا.
 17ويتأثر الصحفيون بدينامية مامثلة تسعى إىل إيجاد توازن اسرتاتيجي بني املخاطر .وتشري دراسة أجراها ’جيرنونغ تونغ‘ ( )Jinrong Tongحول الرقابة الذاتية يف غرف األخبار الصينية إىل أ َّن مامرسة الرقابة
الذاتية عىل نحو صارم “يساعد غرف األخبار عىل تجاوز “حقول األلغام” السياسية ،ويف الوقت نفسه ،يزيد من فرص نرش التقارير حول مواضيع سياسية شديدة الحساسية” .ويف هذا السياق ،ويف ظل نظام

اإلعالم الشمويل الصيني ،أصبحت الرقابة الذاتية مبثابة قوة تزيد من حرية اإلعالم’...جيرنونغ تونغ‘‘Press Self-Censorship in China: a Case Study in the Transformation of Discourse.’ Discourse.
& Society, vol. 20, no. 5, 2009, pp. 593–612. JSTOR,www.jstor.org/stable/42889285.
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من عام إىل آخر عرب أي عدد من املتغريات املختلفة (قاعدة بيانات مصنفة
حسب اآلليات ،الدول ،املسائل أو املواضيع ،أو الهوية الجنسية ،أو األصل
ال ِعرقي...الخ).

الجزء 2

وال يبدو أنَّ التعاون ُيقاس بالدقة الكافية ،وهذه مشكلة .فقد تكون هناك
كيانات تحتفظ ببيانات عن التعاون داخل املنظومة ،ولك َّن هذه الكيانات
تعمل وكأنَّها جزر منعزلة ،ويف الوقت نفسه ،ال تحتفظ معظم الكيانات
بهذه البيانات ،وال تُدمج البيانات بطريقة شاملة .وميكن أن تشهد
تحسنا أو تدهورا ألسباب مختلفة يف أماكن مختلفة،
مستويات التعاون ُّ
ولكن دون هذه البيانات ،ال ميكننا تقييم ما يحدث بدقة.
ومن امللفت للنظر أ َّن التقرير السنوي الذي يصدره األمني العام بعنوان
«التعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياتها يف مجال حقوق اإلنسان» ال
يتضمن موجزا كميا عن التعاون .وتركز التقارير عىل األعامل االنتقامية.
وهناك افرتاض مفاده أ َّن مثل هذه الحوادث تحد من التعاون ،ولكن ال
يُشار إىل دليل كمي واضح عىل هذا االرتباط ،وذلك ألن فريق األمني العام
املساعد ال يستطيع الحصول عىل البيانات الرضورية.
© Muhammad Abdulaziz

التحديات يف مجال البيانات -
قياس التعاون والرتهيب
يوسع هذا القسم نطاق التحليل من عملية اتخاذ القرارات الفردية ليشمل
ِّ
الصورة األكرب .وسوف يبحث هذا القسم فيام يرتتب عىل الرتهيب من تأثري
كمي أوسع نطاقا عىل التعاون ،وكيفية قياس هذا التأثري .وكان الدافع وراء
الدراسة الحالية هو االعرتاف بأ َّن هناك بلدان مت ُّر فيها الجهات الفاعلة
يف مجال حقوق اإلنسان بأوضاع أسوأ بكثري حتى من تلك التي وردت يف
التقارير حول األعامل االنتقامية .وذلك يرجع فيام يظهر إىل أ َّن الرتهيب كان
ناجحا يف قمع أنشطة املدافعني عن حقوق اإلنسان.

وال ميكن التصدي بفعالية للمشكلة التي يبحث فيها هذا القسم من خالل
توثيق حاالت رمزية وحوادث منتقاة ،أو من خالل التحليل القانوين .إذ
أ َّن التصدي لها يتطلب اتِّباع عدد من النهج الصارمة القامئة عىل البيانات.
ومع األسف ،سوف يتطلب هذا أيضا بعض البيانات غري املتوفرة حتى اآلن.
ويتمثل الهدف هنا يف وضع بعض األساليب املنهجية التي ميكن تناولها
مبزيد من التطوير يف املستقبل .وإذا كانت املنهجية صحيحة ،فإ َّن هذا
سيتطلب أن تُعطى األولوية لهذا األسلوب الجديد يف جمع البيانات.

ويثري تقييم مدى صحة ذلك الرأي العديد من التحديات املختلفة بشأن
القياس ،عىل النحو التايل:

قياس مدى التعاون

 aقياس مقدار التعاون القائم مع آليات األمم املتحدة املختلفة عىل أساس
كل بلد عىل حدة؛
 bقياس مقدار الرتهيب القائم عىل أساس كل بلد عىل حدة؛
 cتقييم ما إذا كانت هناك عالقة سببية بني الرتهيب ومستويات التعاون.
وطاملا كان القياس الكمي وتحليل البيانات يشكالن دامئا نقطتي ضعف يف
حركة حقوق اإلنسان ككل ،وخاصة بالنسبة ملنظومة األمم املتحدة لحقوق
اإلنسان .ففي كثري من األحيان ،يقترص جمع املعلومات يف مجال حقوق
اإلنسان عىل جمع األدلة عن حوادث بعينها .وعادة ما يكون التحليل
الحقوقي مستندا إىل تحليل قانوين لهذه األدلة .وأخريا ،غالبا ما تذكر تقارير
حقوق اإلنسان حالة تلو األخرى من انتهاكات حقوق اإلنسان ،مص َّنفة إىل
مفصلة لبعض «الحاالت الرمزية» .وعىل
مجموعة من الفئات ،مع معالجة َّ
الرغم من أ َّن منظامت حقوق اإلنسان تجمع البيانات عن آالف الحوادث،
يندر أن نرى يف تقارير حقوق اإلنسان تحليالت كمية أو إحصائية ذات
مستوى مقبول.

ينبغي أن يكون قياس مدى التعاون أسهل بكثري من قياس مقدار الرتهيب.
ولدى األمم املتحدة عدد محدود من الهيئات واآلليات املعنية بحقوق
اإلنسان (تشمل اإلجراءات الخاصة ،وهيئات املعاهدات ،ومجلس حقوق
اإلنسان ،واالستعراض الدوري الشامل ،ولجان التحقيق ،ومفوضية األمم
املتحدة لحقوق اإلنسان وغريها) .كام أ َّن لديها أساليب مختلفة لفرض
وجودها يف امليدان (منها مثال الوجود امليداين للمفوضية ،وإدارة عمليات
حفظ السالم ،أو املكونات الخاصة بحقوق اإلنسان يف إدارة عمليات حفظ
السالم ،أو الزيارات امليدانية التي تقوم بها اإلجراءات الخاصة أو بعثات
تقيص الحقائق أو غريها) .وتتفاعل كل من هذه الهيئات واآلليات وجهات
التواصل امليدانية مع عدد محدود وقابل للقياس من مواطني البلدان
املختلفة  -أحيانا عن طريق تلقي التامسات تطلب املساعدة ،وأحيانا
عن طريق سامع الشهادات أو تلقي التقارير/املعلومات ،وأحيانا عن
طريق البحث عن املعلومات خارج ذلك النطاق .إذا حرصت كل آلية عىل
االحتفاظ بسجالت دقيقة بشأن اتصاالتها مع املواطنني ومنظامت املجتمع
املدين والسلطات الحكومية وما إىل ذلك ،فإ َّن هذه السجالت ستشكل
األساس لقاعدة بيانات عىل نطاق املنظومة تتيح متابعة مستويات التعاون

وإذا كانت األمم املتحدة تهتم بهذا التعاون مبا يكفي إلنشاء والية عىل
مستوى األمني العام املساعد لقيادة الجهود الرامية إىل معالجته ،يتعني
عليها أن تفكر يف االستثامر يف جمع البيانات ومقارنتها بطريقة منهجية،
بحيث ميكن تتبع التعاون وتحليله ،وتحديد العقبات وترتيبها من حيث
األولوية ،والحلول املطلوبة.
وهذه ليست مهمة بسيطة ،وسيحتج البعض بأنَّها ليست ذات جدوى.
فعىل سبيل املثال ،فيام يتصل باإلجراءات الخاصة وحدها ،هناك أكرث من 50
والية تتلقى أكرث من  10,000رسالة واردة سنويا ،بعدة لغات مختلفة .ولدى
املفوضية بوابة عىل اإلنرتنت لتقديم االلتامسات ،ولك َّنها تتلقى أيضا آالف
الخطابات ورسائل الربيد اإللكرتوين ،كام تُو َّجه العديد من املراسالت مبارشة
إىل املكلفني بالواليات .وتتلقى هيئات املعاهدات ومجلس حقوق اإلنسان
أيضا آالف املشاركات سنويا .وسيتطلب جمع هذه البيانات وتنسيقها
وتحليلها موارد برشية كبرية ،يف حني ال يحصل املكلفني بالواليات أنفسهم
عىل أجر ،وال يتلقون الدعم الكايف ،كام تعاين املفوضية من نقص املوظفني.
ومع ذلك ،ميكن أن يكون استهالل مثل هذه العملية مبثابة خطوة إىل
األمام ،بالنظر إىل أ َّن وجود قاعدة بيانات ترصد التعاون مع مجموعة فرعية
من اآلليات املختارة ،حتى وإن كانت قاعدة بيانات جزئية ،ستقدم بعض
املساعدة .وقد يبدو األمر طموحا ،لك َّن بعض االقرتاحات الواردة يف هذا
القسم تفرتض أ َّن هذه البيانات ستتوفر يف مرحلة ما ،وتقدم اقرتاحات بشأن
كيفية االستفادة منها لدى توفرها.

البيانات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان

من حيث املبدأ ،إذا كان الجميع عىل نفس مستوى الدراية بآليات األمم
املتحدة ،ومل تكن هناك عقبات متنعهم من الوصول إليها ،قد ميكننا أن
نتوقع وجود عالقة ما بني مستوى انتهاكات حقوق اإلنسان يف إحدى الدول
ومستوى التعاون مع آليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان .ومبعنى آخر،
عىل الرغم من أ َّن هذه اإلحصائيات هي نتيجة معقَّدة لتفاعل عدة عوامل،
ميكننا أن نتوقع املزيد من محاوالت التواصل مع تزايد االنتهاكات .وإذا
18
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كانت االنتهاكات يف بلد ما آخذة يف التزايد ،ولك َّن التواصل مع األمم املتحدة
يتحرك يف االتجاه املعاكس ،ميكن أن يشري ذلك إىل وجود عائق ما .وباملثل،
يف حال وجود دولتني لديهام مستويات انتهاكات مرتفعة ومتامثلة ،ولكن
مستويات مختلفة بوضوح من التعاون مع هذه اآلليات ،ميكن أن يشري ذلك
18
أيضا إىل وجود عقبات تتطلب نظرة فاحصة.
ولقياس هذه العالقة ،يحتاج املرء أوال إىل قياس مقا َرن كمي ملستويات
انتهاكات حقوق اإلنسان عىل الصعيد العاملي .واملصادر الرئيسية النتهاكات
حقوق اإلنسان عىل الصعيد العاملي ،مثل املفوضية أو منظمة العفو الدولية
أو منظمة ’هيومان رايتس ووتش‘ أو وزارة الخارجية األمريكية ،ال تح ِّول
ما لديها من بيانات ضخمة إىل قياسات كمية متكن من خاللها املقارنة بني
البلدان أو تصنيفها .ومع ذلك ،حاولت بعض املبادرات األكادميية سد هذه
الثغرة .ويستخدم كل من مقياس اإلرهاب السيايس 19و’مجموعة بيانات
حقوق اإلنسان ’سينجرانيليل-ريتشاردز‘ ((Cingranelli-Richards) Human
) 20Rights Data Setبيانات مستمدة من التقارير السنوية ملنظمة العفو
الدولية وتقارير حقوق اإلنسان القُطرية التي تصدرها وزارة الخارجية
األمريكية .ويستخدم املقياس واملجموعة منهجية مختلفة للتصنيف .ويف
اآلونة األخرية ،بدأت مبادرة قياس حقوق اإلنسان يف إنشاء 21قاعدة بيانات
تستند إىل استقصاءات تُجرى مع خرباء وطنيني يف مجال حقوق اإلنسان
داخل كل دولة ،اعتامدا عىل أ َّن هؤالء الخرباء أقرب إىل واقع حقوق اإلنسان
وحقائقه يف الدولة املعنية ،ويف وضع أفضل لتقييم الوضع من املؤسسات
الدولية .وال تزال مبادرة قياس حقوق اإلنسان حديثة العهد نسبيا ،وال
تتضمن قاعد البيانات الخاصة بها سوى تغطية جزئية محدودة للدول.
ومع النمو املطرد الذي تشهده حركة حقوق اإلنسان ،والتكنولوجيا الحديثة،
والتوسع املتواصل يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي ،تتزايد كمية
ُّ
البيانات املتاحة .ولذلك ،ينبغي تطوير قواعد البيانات العاملية لحقوق
اإلنسان مع مرور الوقت ،سواء من حيث الدقة أو مستوى التفاصيل التي
توفرها .واعتامدا عىل هذا التطوير ،ستصبح نوعية املقارنات املقرتحة هنا
موثوقة ومفيدة أكرث .وينبغي أن يُتاح تطبيق نفس وسائل تحليل االرتباط
عىل مشاكل مح َّددة يف مجال حقوق اإلنسان .فعىل سبيل املثال ،إذا
أُتيحت بيانات عاملية حول نوع معني من االنتهاكات (منها مثال التعذيب أو
االعتقال) ،وإذا أُتيحت بيانات من األمم املتحدة حول مدى التعاون القائم
مع اآلليات التي تعالج هذه املشاكل ،ميكن تحديد الثغرات الخاصة التي
تحد من التعاون.

الجمع بني املعلومات  -البيانات املتاحة عن انتهاكات حقوق
اإلنسان والتعاون

من خالل الجمع بني البيانات املتعلقة مبستويات انتهاكات حقوق اإلنسان
بوجه عام لكل دولة عىل حدة ،وكذلك البيانات الكمية حول اللجوء إىل
آليات األمم املتحدة لكل بلد ،ميكن إعداد رسم بياين بسيط يوضح مستويات
االنتهاكات ومستويات التعاون مع آليات حقوق اإلنسان (انظر الخريطة .)3
ومتثل كل نقطة عىل الرسم البياين إحدى البلدان .وميكن تقسيم هذه
النتيجة إىل أربعة أقسام :أ -مستوى انتهاكات مرتفع مع مستوى تعاون
منخفض ،ب -مستوى انتهاكات مرتفع مع مستوى تعاون مرتفع  ،ج-

هناك أبعاد سياقية ونوعية هامة ميكن أن تؤدي إىل تعقيد هذه العالقة .فعىل سبيل املثال ،قد تختلف هذه العالقة وفقا لنوع املسألة املعنية (اقتصادية ،أو سياسية ،أو اجتامعية/أخالقية).
انظر  PoliticalTerrorScale.orgلالطالع عىل وصف قاعدة البيانات ومنهجيتها وخيارات تحميلها .ويصنف مقياس اإلرهاب السيايس معظم الدول منذ أوائل الثامنينات ،معتمدا عىل التقارير السنوية املستمدة
من الواليات املتحدة األمريكية ومنظمة العفو الدولية.
انظر  www.humanrightsdata.comلالطالع عىل وصف البيانات ومنهجية جمعها وخيارات تحميلها .وتصنف مجموعة بيانات حقوق اإلنسان األداء يف الفرتة  ،1981-2011مع تقسيم البيانات وفقا لألنواع
املتعددة من انتهاكات حقوق اإلنسان.
انظر  www.humanrightsmeasurement.orgلالطالع عىل وصف البيانات ومنهجية جمعها وخيارات تحميلها.
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مستوى انتهاكات منخفض مع مستوى تعاون منخفض ،د -مستوى انتهاكات منخفض مع مستوى تعاون مرتفع.
وهناك حاجة إىل بذل جهود بحثية أكرث عمقا بشأن الدول التي تظهر يف املربع (أ) ،وذلك بهدف تشخيص املشكلة
وتحديد ما إذا كان من املمكن التوصل إىل اسرتاتيجيات لتشجيع املزيد من التعاون ،ويف نفس الوقت ،حامية
املتعاونني.
كام أ َّن هناك حاجة إىل االضطالع بدراسة دقيقة بشأن البلدان التي تظهر يف املربع (ب) ،ألنَّه عندما تكون مستويات
االنتهاكات مرتفعة ،عادة ما تكون مستويات الرتهيب أيضا مرتفعة ،بهدف إعاقة تبادل املعلومات بشأن حقوق
اإلنسان .ويف هذه البلدان ،قد يتمكن املجتمع املدين من تحديد اسرتاتيجيات ف َّعالة ملواجهة هذا الرتهيب والتغلب
عليه ،ومواصلة إبالغ األمم املتحدة عن االنتهاكات .وميكن أن تساعد دراسات الحالة بشأن تلك االسرتاتيجيات عىل
تحسني األسلوب املتَّبع بشأن البلدان التي تظهر يف املربع (د) ،حيث يوجد مستوى منخفض من التعاون.
وال توفر هذه العالقة بني البيانات يف حد ذاتها دليال دامغا عىل وجود الرتهيب ،نظرا أل َّن هناك أساليب أخرى قد
تخفض من معدالت التعاون .ولكن ميكن أن يقدم رسم الخرائط األولية التي تبني هذه البيانات مؤرشات محتملة
عىل الدول التي تحتاج إىل مزيد من االستقصاء.
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 3وقد منعت الصني وصول املقيمني داخل حدودها إىل العديد من صفحات حقوق اإلنسان الدولية املتاحة عىل
اإلنرتنت ،وتعيق أيضا الوصول إىل صفحة املفوضية ،وهو ما ال يعرقل التعاون عرب اإلنرتنت فحسب ،بل يرسل أيضا
برسالة تهدف إىل اإلثناء عن التعاون مع تلك اآلليات بأي أسلوب آلخر .وقد ص َّنف تقرير منظمة ’دار الحرية‘
املعنون «حرية اإلنرتنت» الصني عىل أنَّها األسوأ عىل اإلطالق من حيث تقييد حرية استخدام اإلنرتنت بوجه عام.
ويوضح املربع [ 5أدناه] أسوأ  20بلدا حددتهم تلك الدراسة فيام يتعلق بتقييد املحتوى املتاح عىل اإلنرتنت
25
ووضع العقبات أمام الوصول إليه.
خالل العقدين األخريين ،تزايد حجم «سور الحامية اإللكرتونية العظيمة» [الصيني] ليصبح منظومة مثرية
للقلق من حيث فعاليتها يف الرقابة واملتابعة .وهذا العام ،ات َّخذت بكني خطوات تهدف إىل تعميم أسلوبها
خارج البالد عن طريق تنظيم تدريبات واسعة النطاق ملسؤولني أجانب ،وتقديم التكنولوجيا الالزمة
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لحكومات استبدادية( ...منظمة دار الحرية« ،حرية اإلنرتنت  :2018ظهور االستبداد الرقمي)

ﻣﺳﺗوى اﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﻣﻧﺧﻔض

ﻣﺳﺗوى اﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﻣﻧﺧﻔض

ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﺎون ﻣﻧﺧﻔض

ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﺎون ﻣﻧﺧﻔض

العالمات الواضحة والرصيحة عىل العرقلة والرتهيب املحتمل

عىل الرغم من عدم تصنيف بيانات التعاون ،لدى األمم املتحدة بالفعل بعض البيانات الواضحة بشأن العقبات،
وكذلك بشأن عدم رغبة بعض البلدان يف تيسري التعاون .وميكن أن يساعد هذا وحده يف تقليص عدد الدول التي
ميكن أن تحتاج إىل بحث أعمق بشأن الرتهيب ،بالنظر إىل أنَّه من املر َّجح وقوع الرتهيب يف الدول التي تقاوم رصاحة
التعاون مع هذه اآلليات .وقد ال تهدف هذه األفعال إىل بث مشاعر الخوف بصورة مبارشة ،ومن ذلك مثال عندما
تق ِّوض دولة ما آليات األمم املتحدة أو تنزع عنها رشعيتها ،فإ َّن هذه الدولة ترسل أيضا رسالة إىل مواطنيها باالبتعاد
عن تلك اآلليات .فمثال:
 1طاملا حثَّت األمم املتحدة جميع الدول عىل إصدار «دعوة دامئة» لجميع اإلجراءات الخاصة ،22بهدف تشجيع
املكلفني بالوالية عىل إجراء زيارات االستقصاء امليدانية وتيسري هذه الزيارات .وأصدر ما يقرب من ثلثي الدول
23
األعضاء يف األمم املتحدة هذه الدعوات الدامئة ،لك َّن جميع الدول املدرجة يف املربع  3رفضت القيام بذلك.
 2وسواء كانت هناك دعوات دامئة أم ال ،تحتاج آليات األمم املتحدة إىل طلب إذن لزيارة أي دولة يف أي وقت ،ويف
كثري من الحاالت ،ال متنح الدول هذا اإلذن أو تعطل الزيارات (انظر املربع  - 4قامئة الدول التي تلقت خمس
طلبات معلقة أو أكرث لزيارات قُطرية من ِقبل اإلجراءات الخاصة منذ عام  .)2014وجدير بالذكر أ َّن  28دولة من
24
الدول التي أصدرت دعوات دامئة تظهر تقاعسا مستمرا عن تيسري الزيارات عند الطلب.
22
23
24

تتك َّون اإلجراءات الخاصة من خرباء مستقلني يف مجال حقوق اإلنسان ،أو مجموعات من هؤالء الخرباء ،يقدمون التقارير واملشورة بشأن املسائل املتصلة بحقوق اإلنسان .ويُطلق عىل هؤالء الخرباء أسامء
متعددة ،مبا يشمل املق ِّررين الخاصني ،واملمثلني الخاصني ،واألفرقة العاملة ،والخرباء املستقلني.
بيانات املربعني  3و 4مأخوذة من وثيقة األمم املتحدة “https://undocs.org/A/HRC/40/38/Add.1 ،A/HRC/40/38/Add.1 2018”: Facts and figures with regard to the special procedures in
(الدعوات الدامئة ،الصفحات 7-5؛ والدول التي مل تستقبل أي زيارات ،الصفحة 17؛ والطلبات املعلقة.)25-19 ،
املرجع نفسه.
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 4تطبق إيران ترشيعات تج ِّرم نقل املعلومات إىل الهيئات الدولية .ويف مرص ،يحتاج أي شخص يرغب يف التعاون مع
26
منظامت دولية أو حضور أحداثها أو املشاركة يف عملها إىل إذن من الوزير املختص.
 5وس َّنت بعض الدول ترشيعات أكرث دقة استُخدمت فيها صياغات تقوم عىل عبارات مثل «األمن القومي» ،حيث
تص َّنف أي إجراءات ت ُعترب ضارة بسمعة الدولة عىل أنَّها جرمية جنائية ترض باألمن القومي .ويف رسيالنكا ،ال تزال
الترشيعات الصارمة التي ُس َّنت ملكافحة اإلرهاب سارية املفعول ،بعد مرور ِعقد كامل عىل هزمية حركة ’منور
تحرير التاميل  -إيالم‘ ،وهو ما يسمح لقوات األمن مبواصلة استخدام الرتهيب .ويصف القانون واللوائح الروسية
القامئني عىل املنظامت غري الحكومية التي تتلقى متويال أجنبيا بأنَّهم «عمالء أجانب» ،وهو ما يع ِّرضهم لخر االتهام
بالتجسس .وهذه األوضاع يف البلدان املذكورة ليست سوى أمثلة .ويف املناقشات التي تسبق سن تلك الترشيعات،
تُناقش عالنية يف بعض األحيان مسألة أ َّن الترشيعات املعنية تُع ُّد إسكاتا لصوت املجتمع املدين ،ويأيت س ُّن هذه
الترشيعات يف نهاية املطاف مبثابة تهديد رصيح للمجتمع املدين .وباإلضافة إىل ذلك ،تُستخدم هذه الترشيعات
27
ملالحقة املدافعني عن حقوق اإلنسان قضائيا .وتكون رسالة الرتهيب هنا واضحة ورصيحة.
 6ويف بعض األحيان ،تنرش وسائل اإلعالم الحكومية أو يُصدر متحدثون رسميون ترصيحات عامة تهدف إىل تقويض
آليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،وتحث الناس بصورة مبارشة أو غري مبارشة عىل عدم التعاون معها.

 . https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2018/rise-digital-authoritarianism 25تجمع بيانات منظمة ’دار الحرية‘ (قابلة للتنزيل) بشأن حرية اإلنرتنت بني ثالثة مقاييس:
“عقبات الوصول” ،و”القيود عىل املحتوى” ،و”انتهاك حقوق املستخدمني” .وقد ُوضعت القامئة الواردة يف املربع  5عن طريق املزج بني القياسني األولني .ومل تقيِّم هذه الدراسة جميع البلدان يف العامل ،ومن ث َّم،
قد تكون هناك بلدان أخرى لديها مستويات مامثلة من القيود.
 26يشرتط القانون رقم  ٩٤١لسنة  ٩١٠٢بإصدار قانون تنظيم مامرسة العمل األهيل يف مرص ،الذي أُقر يف يوليو  ،2019الحصول عىل إذن وزاري قبل “االنضامم أو االنتساب أو املشاركة أو التعامل مع منظمة
أجنبية” (املادة .)19
 27ذكر ’املركز الدويل للقانون غري الربحي‘ أنَّه “منذ عام  ،2013قدَّم  94بلدا أكرث من  269مبادرة ترشيعية تؤثر عىل املجتمع املدين .ومن بني هذه املبادرات ،هناك أكرث من  180مبادرة تقييدية”( .انظر
. )https://www.icnl.org/our-work/defending-civil-societyملزيد من التفاصيل حول مجموعة واسعة من األساليب القانونية املستخدمة ضد نشطاء حقوق اإلنسان ،انظر

Defenders: Categorization of the Problem and Measures in Response, by Maria Martin, Protection International, Dec. 2015. https://www. Criminalisation of Human Rights
 . protectioninternational.org/en/policy-maker-tools/criminalisation-human-rights-defenders-categorisation-problem-and-measuresانظر أيضا Criminalization of the work of human rights
.defenders, Inter-American Commission for Human Rights(IAHCR), 2015. http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Criminalization2016.pdf
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الصندوق 3

مل تصدر الدول التالية دعوات دامئة لإلجراءات الخاصة التابعة لألمم املتحدة إلجراء زيارات قطرية:
إريرتيا

بوركينا فاسو

جيبويت

إرسائيل

بيالروس

زمبابوي

إسواتيني

ترينيداد وتوباغو

سانت فنسنتجزر غرينادين

اإلمارات العربية املتحدة

تنزانيا

سانت كيتسنيفس

أنتيغوا وبربودا

توغو

سنغافورة

إندونيسيا

تيمور  -ليشتي

السنغال

أنغوال

جامايكا

السودان

أوغندا

الجزائر

سورينام

باكستان

جزر القمر

الصني

البحرين

الجمهورية الدومينيكية

طاجيكستان

بربادوس

جمهورية الكونغو

عامن

بروناي

جمهورية الكونغو الدميقراطية

غامبيا

بليز

الجمهورية العربية السورية

غرينادا

بنغالديش

جمهورية مولدوفا

غيانا

غينيا

مرص

غينيا االستوائية

املغرب

الفلبني
فنزويال (جمهورية – البوليفارية)
فيتنام

اململكة العربية السعودية
موريتانيا
موريشيوس

قريغيزستان

ميامنار

كمبوديا

© Flickr / UN

إثيوبيا

بوتان

جنوب السودان

ماليزيا

ميكرونيزيا (واليات  -املوحدة)

كوبا

ناميبيا

كوت ديفوار

ويف حالة بعض الدول ،أنشأ مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة واليات قُطرية خاصة (أي أ َّن هناك مق ِّررا
خاصا واليته الوحيدة هي مراقبة حالة حقوق اإلنسان يف هذا البلد) .ووفقا ملا ذكره التقرير السنوي للمفوضية،
28
املستمد من اإلجراءات الخاصة:

نيبال

كوريا الشاملية

هايتي

كوسوفو

الواليات املتحدة األمريكية

كرييباس

 44فيام يتعلق بالواليات القُطرية ،تسمح بعض البلدان مثل جمهورية إفريقيا الوسطى والسودان
والصومال وكمبوديا ومايل بدخول املكلفني بالوالية إىل البلد ،يف حني ال تقبل إريرتيا ،وإرسائيل ،وإيران
(جمهورية  -اإلسالمية) ،وبيالروس ،وجمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،وميامنار أي زيارات...
(التشديد مضاف)

اليمن

الوس
مايل
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وت ُحظر أنواع أخرى من البعثات رصاحة .فلم تسمح رسيالنكا مطلقا للمحققني التابعني للمفوضية بدخول البلد.
ورفضت ميامنار السامح بدخول بعثة تقيص الحقائق التابعة لألمم املتحدة يف الفرتة  .2018-2017وطردت بوروندي
29
لجنة تحقيق تابعة لألمم املتحدة يف عام .2018

الصندوق 4

هناك خمسة طلبات زيارة أو أكرث مقدَّ مة من اإلجراءات الخاصة ومعلقة منذ عام  4102لدى الدول التالية:
االتحاد الرويس
إثيوبيا
األردن
إرسائيل
إكوادور
اإلمارات العربية املتحدة
إندونيسيا
أنغوال
أوزبكستان
أوغندا
إيران (جمهورية  -اإلسالمية)
باكستان
البحرين

الربازيل
بنغالديش
بوتسوانا
بريو
تايلند
تركامنستان
تركيا
تنزانيا
جامايكا
الجمهورية الدومينيكية
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الكونغو
جمهورية الكونغو الدميقراطية

جنوب أفريقيا
رواندا
زامبيا
زمبابوي
سنغافورة
السنغال
شييل
الصني
غانا
غواتيامال
الفلبني
فنزويال (جمهورية – البوليفارية)
فيتنام

فيجي
الكامريون
كوبا
كوت ديفوار
كولومبيا
كينيا
لبنان
ليبيا
مايل
ماليزيا
مرص
املكسيك
ملديف

اململكة العربية السعودية
موزامبيق
نيبال
نيجرييا
نيكاراغوا
نيوزيلندا
هايتي
الهند
الواليات املتحدة األمريكية
اليابان
اليمن

وفيام يتعلق بالتعاون مع اإلجراءات الخاصة بوجه عام ،يشري التقرير السنوي للمفوضية إىل أنَّه:
 45يف حني ك َّرست بعض الدول جهودا كبرية للنهوض بالتعاون الب َّناء مع املكلفني بالواليات ،تواصل
دول أخرى رفض زياراتهم أو ال تقبل منها سوى إال زيارات محدودة ومختارة بعناية .ومل تتلق 24
دولة أي زيارات حتى اآلن ،بالرغم من أنَّ  14دولة تلقت طلبات لإلذن بذلك .ومام يثري القلق بوجه
خاص ما أصدرته بعض الدول من ترصيحات تفيد بأنَّها لن تتعاون مع بعض املكلفني بالوالية ،وكذلك
محاوالتها الستبدال عدد منهم...
 46وهناك أيضا أشكال أكرث ِخفية من عدم التعاون .فعىل سبيل املثال ،تتعاون بعض الدول فقط
مع عدد محدود من املكلفني بالوالية ،أو يستجيبون للرسائل ولكن ال يقبلون الزيارات ،حتى يف حالة
دول أصدرت دعوات دامئة .وينبغي للمجلس أن يجعل عدم التعاون أكرث تكلفة .كام ينبغي له أن
30
يوفر مساحة تتيح تبادل التجارب ومناذج التواصل الناجحة.
فعندما ترفض دولة ما رصاحة التعاون مع آليات األمم املتحدة ،قد تتخذ هذه الدولة إجراءات أكرث خفية تجاه
مواطنيها بهدف مواصلة إثنائهم عن التعاون مع األمم املتحدة .ويذكر تقرير املفوضية املذكور أعاله أنَّه يف بعض
األحيان ،تسمح الدول بالزيارات القُطرية ،ولك َّنها تستخدم أساليب الرتهيب وتضع العقبات األخرى بهدف منع
املواطنني داخل البالد من التواصل مع هذه الزيارات بصورة فعالة .وعىل الرغم من أ َّن املفوضية ال تقيس هذه
املامرسات كميا بوضوح ،وال تشري إىل دول بعينها ،فإ َّن املق ِّرين الخاصني الذين استشريوا بشأن هذه الدراسة أكَّدوا
وجود هذه املامرسات .وينبغي أن تُساءل الدول عىل أي أعامل للرتهيب أو املضايقة أو تقييد السفر أو أي عقبات
أخرى تُوضع لعرقلة الزيارات القُطرية .وينبغي أال تكون هذه املساءلة يف فرادى التقارير التي يقدمها املق ِّررون
الخاصون فحسب ،ولكن أيضا يف التقارير السنوية التي تصدرها املفوضية بشأن اإلجراءات الخاصة.

املصدر املذكور يف الحاشية 24

الصندوق 5

بشأن الدول التي تفرض قيودا شديدة عىل اإلنرتنت.
إثيوبيا
إيران
الصني
كوبا
سوريا

أوزبكستان
فيتنام
باكستان
فنزويال
اململكة العربية السعودية

مرص
البحرين
السودان
اإلمارات العربية املتحدة
كازاخستان

املصدر املذكور يف الحاشية 26

روسيا
تركيا
بيالروس
ميامنار
أذربيجان

 ،UN Human Rights Council Annual Report of Special Procedures for 2018 28وثيقة األمم املتحدة38/40/A/HRC :
“ 29تتعرض بوروندي للنقد الشديد من جانب األمم املتحدة بسبب طردها فريق حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة” ،أخبار العامل 11 ،سبتمرب /أيلول ،2018
30
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.https://www.reuters.com/article/us-burundi-rights-un/burundi-under-fire-at-u-n-for-expelling-u-n-human-rights-team-idUSKCN1LR23R
،UN Human Rights Council Annual Report of Special Procedures for 2018
وثيقة األمم املتحدة .38/40/A/HRC :ويكتيس دور املجلس أهمية خاصة ألنَّه هو من ينشئ واليات اإلجراءات الخاصة .ويف الواقع ،توجد بالفعل ’مساحة‘ غري مستغلة مبا يكفي يف املجلس ،حيث يُناقش
الرتهيب واألعامل االنتقامية يف إطار البند  5من جدول أعامل املجلس ،ويُجرى حوار محدد بهذا الشأن عندما يقدم األمني العام املساعد تقرير األمني العام سنويا يف شهر أيلول/سبتمرب .وينبغي للدول أن تستفيد
من هذه الفرصة لتبادل أي مناذج أو أمثلة جيدة للتواصل.
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تحديد املقاييس التقديرية للرتهيب

ويف نفس الوقت ،يتعني عىل األمم املتحدة والدول األعضاء واملنظامت غري الحكومية اتخاذ خطوات حازمة لتنفيذ
اقرتاح املفوضية املق َّدم إىل مجلس حقوق اإلنسان «بجعل عدم التعاون أكرث تكلفة ،بأساليب منها مثال معارضة
انتخاب الدول غري املتعاونة إىل مجلس حقوق اإلنسان أو هيئات األمم املتحدة األخرى ذات الصلة بحقوق اإلنسان.
ووفقا لقرار الجمعية العامة ،152/06ينبغي أن يتحىل األعضاء املنتخبون يف املجلس بأعىل املعايري يف تعزيز وحامية
31
حقوق اإلنسان ،وأن يتعاونوا مع املجلس تعاونا كامال.

بالنظر إىل نُدرة الدراسات القامئة عىل االستقصاءات ،نحتاج إىل البحث عن مؤرشات أو مقاييس تقديرية يف البيانات
األخرى املوجودة .وقد وضعت ع َّدة منظامت مقاييس عىل الصعيد الدويل تهدف إىل قياس مستوى «الحرية» أو
«الدميقراطية» .وبالرغم من أ َّن التعاون مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة ،ونشاط حقوق اإلنسان بوجه
عام ،يشكالن مجموعتني فرعيتني محددتني للغاية من األنشطة الدميقراطية التي ينخرط فيها املواطنون ،من املنطقي
أن نفرتض أ َّن نفس الديناميات العامة للسيطرة عىل املساحات املدنية أو الدميقراطية تؤثر عىل هذا النوع من
النشاط .ويناقش هذا القسم أربعة من هذه املقاييس :مقياس ’التحالف العاملي ملشاركة املواطنني‘ ،ومقياس «الحرية
يف العامل» التابع ملنظمة ’دار الحرية‘ ،ومقياس حرية الصحافة التابع ملنظمة ’مراسلون بال حدود‘  ،وقاعدة البيانات
املسامة ’أشكال من الدميقراطية‘.

التحديات القامئة بشأن قياس الرتهيب والتثبيط والرقابة الذاتية

وعندما ال تكون ترصفات الدولة رسمية أو علنية ،ميثل توثيق وقياس أعامل الرتهيب وتأثريها املثبط الذي يسببه
الخوف تحديا أكرث صعوبة .وأجرت د’ .لورين يونغ‘ ( )Lauren Youngدراسة يف زميبابوي اشتملت عىل استقصاءات
أُجريت مع  700من أنصار املعارضة يف املناطق الحرضية والريفية ،تناولت قراراتهم باملشاركة أو عدم املشاركة يف
أنشطة املعارضة 32.وتؤكد نتائج هذه الدراسة أ َّن مشاعر الخوف تسبب حالة من التشاؤم ،وتقديرات مبالغ فيها
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للمخاطر وقدرات القمع الحكومية ،وهو ما يؤدي إىل تثبيط األنشطة.

•ويقيس مقياس’ 37التحالف العاملي ملشاركة املواطنني‘ (مقياس التحالف) ،املساحة املتاحة للمجتمع املدين ،ويصنف
البلدان يف واحدة من خمس فئات :مغلقة ،أو مقيدة ،أو تواجه عوائق ،أو ضيقة أو مفتوحة .ويصدر مقياس التحالف
تحذيرات إضافية يف حال تدهور املساحة املتاحة للمجتمع املدين أو غلقها .ويستمد مقياس التحالف بياناته من
مجموعة من التقارير الصادرة عن منظامت أخرى ،مبا يف ذلك مقياس الرعب السيايس ومنظمة ’دار الحرية‘ ،لك َّنه
يستند أكرث إىل البيانات والتحليالت املجموعة مبارشة من منظامت املجتمع املدين عىل الصعيد الوطني.
•وتصدر منظمة ’دار الحرية‘ تقرير سنويا بعنوان «الحرية يف العامل» ،38يصنف كل بلدان العامل عىل أساس مقياس
يحدد مستوى الحرية من  0إىل  ،100ويستند إىل طائفة واسعة من مؤرشات الحريات السياسية واملدنية .وتستخدم
منظمة ’دار الحرية‘ شبكتها الخاصة من املهنيني الذين اكتسبوا خربات بشأن جميع املناطق والبلدان يف العامل.
•وتصدر منظمة ’مراسلون بال حدود‘ تقريرا سنويا بعنوان «مؤرش حرية الصحافة» ،39يعده فرق من الخرباء ،ويستند
إىل تقييم تقارير وسائل اإلعالم عن االنتهاكات املرتكبة ضد الصحفيني ،وإجراء استقصاء سنوي بني شبكة تضم أكرث
من  2,000صحفي مامرس يف جميع أنحاء العامل.

وباإلضافة إىل ما خلصت إليه هذه الدراسة ،سيكون من املفيد التفكري يف املنهجية التي تحتاج هذه الدراسات إىل
اتباعها .فأوال ،تطلبت هذه الدراسة فريقا من الباحثني لديه القدرة عىل الوصول إىل عينة استقصائية ذات حجم
مناسب وغري متحيزة ،وبناء جسور من الثقة معها  -ويف هذه الحالة ،تلقى الفريق مساعدة من منظمة غري حكومية
من زميبابوي ذات عالقات جيدة .وثانيا ،يتعني أن تُجرى هذه الدراسة يف إطار ظروف وبروتوكوالت تهدف إىل ضامن
حامية املشاركني يف االستقصاء والباحثني من مخاطر التعرض لالنتقام بسبب مشاركتهم يف هذه الدراسة.
وبهدف تخفيف هذا الخطر إىل أدىن حد ممكن ،أُجريت املقابالت الشخصية يف املنازل الخاصة .ومل
تُجمع أي معلومات ميكن أن تحدد هوية األشخاص املعنيني ،وتم الحصول عىل موافقتهم الشفهية
بهدف منع الربط بني موافقاتهم الكتابية وبياناتهم .وقد ُجمعت البيانات عىل حواسيب لوحية مؤَّمنة
بكلامت مرور ،وبعد كل مقابلة مبارشة ،أُرسلت البيانات إىل خادم و ُحذفت من عىل الحواسيب
اللوحية .وبهدف منع أي جهة من تت ُّبع املشاركات ،ت َّوىل نشطاء مجتمعيون من العاملني لدى [املنظمة
غري الحكومية املحلية] و[...من؟] اختيار من أُجريت معهم املقابالت ،ومل يقضوا أكرث من بضعة أيام
متفرقة يف كل موقع...وقد استخدمت [املنظمة غري الحكومية] أيضا شبكتها لرصد ما إذا كانت هناك
نتلق أي تقارير عن وقوع انتهاكات للرسية أو أعامل انتقام أو
أي عقوبات بعد مغادرة فريقها  ...ومل َّ
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محاوالت لتتبع املشاركات.

وتهدف قاعدة البيانات املسامة «أشكال من الدميقراطية» ،40التي تستضيفها جامعة غوتنربغ بالسويد ،إىل تزويد
األكادمييني وسائر الباحثني بسجل تاريخي ك ِّمي لألمناط املتغرية من الدميقراطية يف آخر  200عام .ويق ِّيم املرشوع أكرث
من  350مؤرشا مختلفا ،ويستخدم البيانات التاريخية لتت ُّبع العديد من هذه املؤرشات يف آخر  200عام يف العديد من
ويعي القامئون عىل قاعدة البيانات خرباء لكل بلد ،وكذلك خرباء لتقييم أنواع مختلفة من املؤرشات.
البلدانِّ .
وتعمل كل قاعدة بيانات باالستناد إىل مجموعة مختلفة من املصادر واملنهجيات .ولكل من هذه املنهجيات نقاط
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قوة وضعف محتملة.

ويتعيَّ عىل أي بحوث تتعامل مع قرارات وحوادث مخيفة أن تتَّخذ أيضا االحتياطات الالزمة بغية التقليل إىل أقل
قدر ممكن من خطر إعادة تعريض املشاركني للصدمات ،وهو خطر قد ينجم عن تذكُّر ما م ُّروا به من تجارب عصيبة
سابقة .ويتطلب ذلك الحذر يف تصميم االستقصاءات ،والحساسية يف تدريب من سيجمعون اإلجابات ،وتقديم الدعم
االستشاري عند االقتضاء.

وتقيس هذه املبادرات العديد من العوامل التي ال ترتبط عىل نحو مبارش بالرتهيب يف حد ذاته .وتراعي قياسات
مستوى الحرية عوامل مثل كفاءة عمل مؤسسات الدولة والعمليات االنتخابية .ويف حالة حرية الصحافة ،تراعي
منظمة ’مراسلون بال حدود‘ مستوى ثقافة الصحفيني وشهاداتهم األكادميية واملهنية ،وكذلك الجهات املالكة لوسائل
اإلعالم املعنية .ومع ذلك ،إذا أشارت جميع هذه التدابري املتنوعة إىل نفس املجموعة الفرعية من البلدان ،باعتبارها
تعاين من قيود عىل الحرية ،من املعقول أن نتوقع أ َّن الرتهيب هو ما يثبط التعاون مع األمم املتحدة يف تلك البلدان،
ويُع ُّد مصدرا للقلق.

كام يجب أن ت ُص َّمم أي دراسة قامئة عىل االستقصاءات من املزمع تنفيذها يف ظل ظروف قمعية بطريقة تقيس املؤرشات
الصحيحة بصورة موضوعية 35.وال يقترص الهدف من ذلك عىل تقييم أنواع الرتهيب التي يواجهها الناس فحسب ،بل
أيضا تقييم أنواع املشاعر الناتجة عن ذلك الرتهيب ،وكيف تؤثر هذه املشاعر بدورها عىل قرارات املشاركة .وعند نقطة
التقاطع بني مجايل علم النفس اإلدرايك والعلوم السياسيةُ ،وضعت منهجيات مختلفة لتصميم االستقصاءات واملقابالت
بهدف تحليل هذه الديناميات املعقدة .والدراسة التي أع َّدها الدكتور ’يونغ‘ يف زميبابوي أحد األمثلة عىل ذلك.

وميكن اتخاذ خطوة أخرى بهذا الصدد :وميكن أن تُص َّنف بعض املؤرشات املدرجة يف قواعد البيانات املشار إليها
لتبي مستويات الرتهيب والتثبيط بصورة أدق .ويشمل التحليل األوسع نطاقا الذي تعده منظمة ’دار الحرية‘
ِّ
مؤرشات محددة بشأن حرية التعبري واملساحة املتاحة للمنظامت غري الحكومية .ولدى قاعدة البيانات ’أشكال من
الدميقراطية‘ مؤرشات محددة بشأن قمع املجتمع املدين وقمع حرية التعبري وغريها من الحريات املدنية .ويف اآلونة
األخرية ،أضافت قاعدة البيانات عدة مؤرشات بشأن الحريات والقيود املفروضة عىل شبكة اإلنرتنت .ويقدم الرسم

ويبي هذا النوع من االستقصاءات أ َّن من خالل توخي الحذر يف عملية التخطيط املنهجي لحامية املشاركني يف
ِّ
االستقصاءات وسائر املصادر والشهود ،ووضع اإلجراءات الالزمة لذلك ،من املمكن أن يُدرس الخوف وأثره عىل قرارات
املشاركة .وعىل الرغم من أ َّن هذه الدراسات تتطلب عددا كبري من العاملني ويندر إجراؤها ،يجدر باألمم املتحدة
واملنظامت غري الحكومية امللتزمة برصد الرتهيب أن ترصد املبادرات املامثلة امل ُضطلع بها بني الباحثني واألوساط
األكادميية .وينبغي أن تشجع الرشاكات القامئة بني األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية واملؤسسات األكادميية
36
إجراء املزيد من هذه الدراسات.
أصدرت الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان “سجل إنجازات” لقياس نتائج أداء املرشحني ملجلس حقوق اإلنسان يف السنوات األخرية.

31
.https://www.ishr.ch/news/hrc-elections-how-do-candidates-2020-rate
Young, Lauren E., ‘The psychology of state repression: fear and dissent decisions in Zimbabwe.’ 2019. American Political Science Review 113(1), pp. 140-155. 32
 33وكدليل عىل تأثري املبالغة يف تقدير املخاطر وقدرات القمع الحكومية ،أضافت ’يونغ‘ أنَّه “بالرغم من أنَّه يف ذروة أعامل العنف يف زميبابوي يف عام  ،2008كان من املعروف أ َّن  200شخص قد قُتلوا بالفعل،

كان واحد من كل أربعة يف مجموعة الشواهد مقتنعا بأنَّه كان سيُقتل لو حرض اجتامعا جامهرييا للمعارضة أثناء فرتة االنتخابات”

(‘The Psychology of Risk: The effect of fear on participation in collective dissent.’ Columbia University (dissertation), December 24, 2015.) Young, Lauren E.
’ 34يونغ‘ ،املرجع نفسه( .القسم  ،3-4ص )16
 35قد يسبق النهج القائم عىل االستقصاءات ات ِّباع نهج آخر يتَّسم بطابع نوعي أكرث ويهدف إىل تقديم اإلرشادات املقدَّمة بشأن تصميم االستقصاءات .ويستند هذا النهج يف ذلك إىل املقابالت شبه املنظَّمة
36

ومجموعات الرتكيز ،بهدف تحديد األبعاد والعوامل التي يتعيَّ إدراجها يف االستقصاء.
وتتمثل إحدى ال ُنهج النوعية املمكنة يف تحديد نشطاء حقوق اإلنسان الذين شاركوا يف املايض مع األمم املتحدة ولك َّنهم انسحبوا منذ ذلك الحني ،رمبا بسبب الرتهيب واستقصاء آرائهم وإجراء املقابالت
الشخصية معهم.

)(22

37
38
39
40
41

ميكن االطالع عىل أحدث البيانات بهذا الشأن عىل الرابط./https://monitor.civicus.org :
ميكن االطالع عىل أحدث تقرير عىل الرابط.https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019 :
انظر https://rsf.org/en/ranking_tableلالطالع عىل التفاصيل املتعلقة بالرتتيب العام للبلدان من حيث حرية الصحافة ،وكذلك مقاالت تحليلية تقيِّم الديناميات اإلقليمية واملواضيعية.
انظر/https://www.v-dem.net/en:
فعىل سبيل املثال ،تعتمد جودة التصنيفات الك ِّمية التي تعتمد عىل خرباء مختارين (منها مثال املقياس الذي تعده ’دار الحرية‘ وقاعدة البيانات ’أشكال من الدميقراطية‘) اعتامدا كامال عىل جودة ما يقدمه
فرادى الخرباء الذين اختريوا لكل بلد ومؤرش ومدى موضوعيتهم .وباملثل ،يستخدم مقياس التحالف شبكته العاملية من منظامت املجتمع املدين ليكونوا مبثابة خربائه ،وتعتمد النتائج عىل هوية منظامت
املجتمع املدين املشارِكة .وقد ال تع ِّوض البيانات املستندة إىل أحداث محددة ،واملستمدة مثال من تقارير وسائل اإلعالم ،أوجه التجاهل والتحيُّز اإلعالمي أو تحاول قياسها .ويجب عىل النهج القامئة عىل
مفصلة بشأن أوجه القوة
االستقصاءات أن تتَّبع طرائق دقيقة للتغلب عىل التحيزات الثقافية التي قد تؤثر عىل مجمل ردود السكان عىل بعض األسئلة أو املسائل الحساسة .وميكن االطالع عىل مناقشة َّ
والضعف يف مختلف أساليب جمع البيانات وتقييمها يف الدليل الخاص باملفوضية ،مؤرشات حقوق اإلنسان:

A Guide to Measurement and Implementation, (pp. 65-67, OHCHR, 2012, available at https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_en.pdf.
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البياين  1مثاال عىل الجمع بني العديد من املؤرشات التي قد تكون أكرث
ارتباطا بالرتهيب:
•ويقيس مقياس التحالف املساحة املتاحة للعمل املدين باستخدام مقياس
تقديري يُشار فيه إىل البلدان ذات املساحة املغلقة بالرقم « ،»5والبلدان
ذات املساحة «املقيدة» بالرقم «( »4ال تُبيَّ البلدان ذات التصيفات األقل
سلبية ،أي « »1و» »2و» ،»3برسوم بيانية).
•وقد اخرتنا اثنني من املؤرشات املدرجة يف مقياس ’الحرية يف العامل‘
وجمعناهام :املؤرش هـ :2-هل تتمتع املنظامت غري الحكومية ،وخصوصا
املنظامت العاملة يف مجاالت ذات صلة بحقوق اإلنسان والحوكمة،
بالحرية؟ واملؤرش د :4-هل يتمتع األفراد بالحرية يف التعبري عن آرائهم
الشخصية حول املوضوعات السياسية أو غريها من املواضيع الحساسة
دون خوف من املراقبة أو االنتقام؟
•واملؤرش الخاص بقاعدة البيانات ’أشكال من الدميقراطية‘.
يوضح الرسم البياين أيضا متوسط هذا املزيج من املقاييس ،ويبني  50دولة
يف حالة «ترهيب» نسبي ،مص َّنفة من اليسار إىل اليمني وفقا لهذا املتوسط.
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وهذا الرتتيب ليس ترتيبا دقيقا  -بالنظر إىل أ َّن البيانات غري كاملة مبا يكفي،
وأ َّن الرتتيب ميكن أن يختلف باختالف الوزن النسبي املحدد للمقاييس
املختلفة املستخدمة يف عملية حساب املتوسط .وميكن أن يُط َّور أكرث هذا
النهج القائم عىل الجمع بني املؤرشات املتاحة من قواعد بيانات متعددة
ومستقلة عىل هذا النحو بهدف املساعدة يف تحديد البلدان التي تثري أكرب
قدر من القلق .وينبغي اعتبار البلدان التي تحددها هذه العملية عىل رأس
قامئة األولويات عند إجراء مزيد من البحوث بشأن ما إذا كان لهذا الرتهيب
تأثري ملموس عىل التعاون مع األمم املتحدة.
ويوثق الخرباء التابعون ملنظمة ’مراسلون بال حدود‘ االنتهاكات املرتكبة ضد
الصحفيني ،يف حني يشتمل االستقصاء املعنون «استقصاء حرية الصحافة»
الذي تجريه املنظمة مع صحفيني مامرسني أسئلة عن الرقابة الذاتية.
وتتعلق هذه املؤرشات تحديدا بشواغل الدولة املعنية بشأن التحكم يف
تدفق املعلومات ،ومن املعقول افرتاض أ َّن الدول التي لديها هذه الشواغل
قد يكون لديها أيضا شواغل مشابهة بشأن تدفق املعلومات املتعلقة بحقوق
اإلنسان .واملؤرشات املتعلقة بالرقابة الذاتية مقياس لحالة التثبيط القامئة
التي قد تكون ناتجة عن الرتهيب.

ويستخدم الرسم البياين  2هذه املؤرشات لتسليط املزيد من الضوء عىل
العالقة غري املتكافئة القامئة بني مستويات االنتهاكات ومستويات الرتهيب
والتثبيط .وتظهر يف الرسم البياين البلدان الخمسون دون تغيري ،مص َّنفة
هذه املرة إىل مجموعات ،وفقا ألسوأ ثالثة مستويات عىل مقياس اإلرهاب
السيايس .والخط الثاين هو متوسط املستوى التقديري للرتهيب  -بناء عىل
وتبي املجموعة الثالثة من النقاط
البيانات املستخدمة يف الرسم البياينِّ .43
إجابات الصحفيني من هذه البلدان ،يوضحون فيها مستويات الرقابة الذاتية
التي ميارسونها ،ويقدمون بذلك ما يلزم لتحديد قياس تقديري ملستوى
التثبيط .وأخريا ،ويف سياق املقارنة الواردة يف الجزء السفيل من الرسم البياين،
أُدرجت نتائج تقرير األمني العام لألمم املتحدة بشأن التعاون/األعامل
أي من
االنتقامية ،وذلك ببساطة بإدراج الرقم « »1إذا كان البلد قد ذُكر يف ِّ
هذه التقارير ،والرقم « »0إذا كان مل يُذكر.
وإذا أخذنا البيانات الواردة يف الرسم البياين  2بظاهرها ،ما يبدو واضحا عىل
الفور هو أ َّن هناك باملثل مستويات مختلفة من الرتهيب يف كل مستوى

من مستويات «اإلرهاب السيايس» .وثانيا ،ال ت ُظهر مستويات الرقابة الذاتية
املبلغ عنها من الصحفيني (املقياس التقديري للتثبيط) أي ارتباط قوي
بأي من الديناميات األخرى .فقد أُبلغ عن وقوع أعامل انتقامية يف تسعة
وعرشين بلدا من هذه البلدان الخمسني ،يف حني مل يظهر واحد وعرشين
بلدا منها يف التقارير خالل الفرتة الزمنية املشمولة .وتحدث حاالت «أعامل
انتقامية» أو «ال أعامل انتقامية» عىل مستويات مختلفة من مقياس
اإلرهاب السيايس واملقياس التقديري للرتهيب.
وهناك نقاط ضعف يف هذه البيانات ،وخصوصا أل َّن هناك قياسات قامئة
عىل بيانات مستمدة من عدد محدود نسبيا من الخرباء أو األفراد .غري أنَّه
تحسنت نقاط
من املرجح أن تستمر هذه النتيجة غري املتكافئة حتى لو َّ
البيانات املتاحة ،ويشري ذلك إىل أ َّن لكل بلد طابع فريد من نوعه ،وأ َّن هذه
الديناميات املعقدة سياقية للغاية .وميكن أن تشري البيانات إىل البلدان التي
نحتاج إىل دراستها  -ولكن ستظل الدراسات القامئة عىل السياق واألكرث عمقا
رضورية بشدة للميض قدما يف هذا الشأن.

مستويات اإلساءة و الرتهيب و والتثبيط واالنتقام
مستويات اإلساءة و الرتهيب و والتثبيط واالنتقام
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التحالف العاملي ملشاركة املواطنني

املستوى التقديري للرتهيب

مقياس الحرية يف العامل

الرقابة الذاتية عىل الصحافة

قاعدة البيانات ’أشكال من الدميقراطية‘

األعامل االنتقامية ( 2019-2018نعم/ال)

متوسط

املصادر املذكورة يف الحوايش  38و  39و  41و 43
42

املصادر املذكورة يف الحوايش  20و  42و  38و  39و  41و  43وتقارير األمني العام  2018و  2019حول التعاون  /األعامل االنتقامية.

املقسمة من  1إىل  .5ومل تؤخذ بعني االعتبار يف عملية تحديد املتوسط نقطة متطرفة يف البيانات متثل
املقسم من  1إىل  ،7بحيث يتواءم مع املقاييس األخرى َّ
يويف الرسم البياين ُ ،1عدِّل مقياس ’دار الحرية‘َّ ،
أفغانستان .وباإلضافة إىل ذلك ،تجدر اإلشارة إىل أنَّه بالرغم من أ َّن إثيوبيا تظهر يف هذا الرسم البياين ،فإ َّن ذلك يرجع فقط إىل أ َّن البيانات تغطي فرتة زمنية تبدأ قبل اإلصالحات .وبالنظر إىل اإلصالحات األخرية
والتغيري السيايس القائم يف البالد ،من املحتمل أال تظهر يف هذا الرسم البياين يف السنوات املقبلة.
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قدَّمت منظمة ’مراسلون بال حدود‘ البيانات املتعلقة مبستويات الرقابة الذاتية التي ميارسها الصحفيون.
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الجزء 3

الجزء  - 2االستنتاجات

تشري هذه األفكار بشأن ال ُنهج القامئة عىل البيانات والقيود املفروضة عليها إىل ع َّدة خطوات أولية ميكن أن تعزز قدرتنا عىل تقييم مستويات
الرتهيب وتأثريه عىل التعاون مع األمم املتحدة.
•ونرى أ َّن األمم املتحدة ينبغي أن ترصد التعاون مع آلياتها املختلفة املعنية بحقوق اإلنسان بصورة منهجية ،وأن تنشئ قاعدة بيانات بشأن
التعاون تكون مص َّنفة حسب البلد والعام واملوضوع ونهج اآللية والفئة التي ينتمي إليها املواطن املتعاون أو املنظمة املتعاونة ،وغري ذلك
من املعايري ذات الصلة .وينبغي أن تشكل هذه البيانات األساس الالزم إلعداد تقارير ك ِّم ِّية منتظمة عن التعاون ،وهو ما ميكن أيضا أن يتيح
تحسن من عام إىل آخر.
رصد ما يطرأ من تدهور أو ُّ
•كام ينبغي أن تواصل املؤسسات الرئيسية املعنية بجمع البيانات يف مجال حقوق اإلنسان (مبا يف ذلك املفوضية) تحسني مستوى جمع وإدارة
البيانات املتعلقة بجميع انتهاكات حقوق اإلنسان ،والتعاون مع املنظامت غري الحكومية والجهود األكادميية القامئة عىل البيانات التي تتيح
التقدير الكمي ومقارنة مستويات االنتهاكات.
•ومن شأن هذين املصدرين للبيانات أن يتيحا تحديد البلدان التي توجد فيها مستويات انتهاكات مرتفعة ومستويات تعاون منخفضة،
وكذلك البلدان التي توجد فيها مستويات انتهاكات مرتفعة ومستويات تعاون مرتفعة .وعند هذه النقطة ،ميكن للبحوث القامئة عىل أفضل
املامرسات أن تستخلص الدروس املستفادة من حالة البلدان ذات مستويات االنتهاكات والتعاون املرتفعة ،وهو ما ميكن أن يساعد يف حالة
البلدان التي يحقق فيها الرتهيب نجاحا أكرب يف الحفاظ عىل مستويات تثبيط مرتفعة.
•ونرى أ َّن عىل املفوضية واملنظامت غري الحكومية املعنية بحقوق اإلنسان أن تشجع البحوث القامئة عىل االستقصاءات واألكرث تعمقا بشأن
الرتهيب والتثبيط ،وأن تضع تجارب املواطنني والنشطاء بهذا الشأن يف البلدان محل االهتامم .وينبغي أن تُقام الرشاكات مع املؤسسات األكادميية
بهدف تعزيز البحوث .وينبغي أيضا أن تتَّبع جميع هذه البحوث بروتوكوالت دقيقة وقامئة عىل السياق لحامية الباحثني واملشاركني.
•ويتعني عىل املفوضية واملنظامت غري الحكومية املعنية بحقوق اإلنسان أن تستفيد من البيانات وأدوات القياس املوجودة بشأن الحرية
والحريات ملدنية ،وكذلك املساحة املتاحة للمجتمع املدين ،باعتبارها مقاييس بديلة ملستويات الرتهيب .وميكن أيضا أن تساعد هذه البيانات
يف تحديد البلدان التي تحتاج إىل دراسة أعمق.

سياسات الرتهيب ،والدول
األعضاء ،واألمم املتحدة

© Flickr / Maina Kiai

إ َّن الرتهيب مثال منوذجي عىل ما يسميه ’مالكومل سبارو‘ (Malcolm

)« Sparrowالرضر غري املريئ» ،44وعالوة عىل ذلك ،الرضر «املص َّمم ليكون
غري مريئ» .ومتنع أساليب التثبيط التي متارسها الدول عن قصد املواطنني من
اإلبالغ ،وفقا ملا ذكره ’سبارو‘ عن األرضار غري املرئية.
‘ي َّتخذ الجناة خطوات لفهم أنظمة الكشف ،ثم يتجنبونها عن
قصد ...إنَّ ما ترونه هو فقط ما ميكنكم رصده ،وما ميكنكم
رصده جزء صغري للغاية من الحجم اإلجاميل’...

دور كيانات الدولة يف مواجهة الرتهيب

‘ ...إنَّ التحدي الحقيقي يتمثل يف مواجهة الكتلة غري املرئية.
وتتطلب هذه املهمة استخدام أنظمة وطرائق تهدف إىل
الوقوف عىل الطبيعة الحقيقية هذه املشكلة ومداها ،وإيالء
االهتامم الدقيق للتغلب عىل التح ُّيزات القامئة يف طرق الكشف
وتصحيحها .ودون بذل جهود رامية إىل قياس مدى انتشار مثل
هذه املشاكل ،ميكن أن يظل الجميع غري مدركني ملدى الرضر
العام الذي يلحق بهم ،وميكن أن تعجز عمليات التحكُّم عن رصد
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تركيزات مهمة من املشاكل بالكامل’.

يوجد لدى بعض الدول مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان أو هيئات أخرى
مكلفة بتقييم ما تضطلع به هيئات الدولة األخرى من أعامل .وقد تأخذ
تلك الهيئات شكل مكتب أمني املظامل ،أو لجنة لحقوق اإلنسان ،أو شكل
مؤسسة وطنية أخرى معنية بحقوق اإلنسان ،أو لجنة برملانية ،أو قسام
فرعيا من نظام العدالة ،أو آليات وقائية وطنية ملنع التعذيب .وأحيانا ما
يكون لدى هذه الهيئات عدد من موظفي الخدمة املدنية الجادين الذين
ينجحون يف إحراز تقدم مهم وواعد ،ويتحلون بالشجاعة الالزمة ملواجهة
ما ترتكبه الهيئات األخرى التابعة للدولة من أفعال ،رغم أ َّن بعضا منهم
يتع َّرض شخصيا للرتهيب أو املضايقات أو الهجوم بسبب جهودهم.

وإذا كان ما ندرسه اآلن بشأن التثبيط وما ينتج عنه من منع يتبع نفس
هذا الفهم املتطور لألرضار غري املرئية األخرى التي تتناولها دراسة ’سبارو‘،
من املرجح أن تكشف محاولة دؤوبة لقياس مستويات الرتهيب واملنع أ َّن
املشكلة أكرث انتشارا وخطورة مام كان متوقعا يف البداية.
ولكن من سيقيس هذه املشكلة؟ إ َّن مرتكب أعامل التثبيط التي تحول دون
اإلبالغ بشأن حقوق اإلنسان هو يف معظم الحاالت الدولة نفسها ،وبطبيعة
الحال ،تتمتع الدولة بسلطة كبرية متكنها من إعاقة أي محاولة لرصد سلوكها
داخل حدودها الوطنية أو تحليله .وتوجد األنظمة التي قد تحتاج إىل قياس
هذه املشكلة يف مستويات مختلفة ،منها ما ييل:
© ISHR

•كيانات الدولة املكلفة بحامية حقوق اإلنسان أو ضامن تحقيق العدالة أو
رصد مساءلة الحكومة؛
•واملنظامت الدولية مثل األمم املتحدة ،أو املنظامت غري الحكومية
الدولية؛
•ومنظامت املجتمع املدين أو الشبكات املعنية مبراقبة االنتهاكات وتعزيز
املساءلة.

ويف كثري من األحيان ،تكون هذه الهيئات ضعيفة أو محرومة عمدا من أي
سلطة ،أو متح ِّيزة أو تخضع للسيطرة السياسية .وقد ال يثق نشطاء املجتمع
املدين الذين يواجهون أعامل الرتهيب من جانب الدولة يف هذه الهيئات،
وهو أمر متوقَّع .غري أنَّهم يدركون أيضا أهمية اإلرصار عىل أن تؤدي الدولة
واجبها املتمثل يف حامية مواطنيها  -حتى لو كان هذا قد يبدو أمال بعيد
املنال يف بعض البلدان .ومن األمثلة عىل هذه اآلمال  -وهذه املطالب -
املبادرة الجديدة املعروفة باسم ’بروتوكول األمل‘ )(Esperanza Protocol
التي تعكف عىل إعدادها منظامت املجتمع املدين .وتهدف هذه املبادرة
إىل جذب املزيد من االهتامم ملسألة التهديدات وأعامل الرتهيب املرتكبة

 .Sparrow, Malcolm, The Character of Harms: Operational Challenges in Control. Cambridge University Press, 2008. (P.181) 44بالرغم من أ َّن كتاب ’سبارو‘ غري معني بصورة مبارشة بانتهاكات
حقوق اإلنسان ،فإنَّه يقدم تحليال اسرتاتيجيا شامال ملجموعة واسعة من ال ُنهج املتَّبعة يف كل من إنفاذ القانون واألعامل التنظيمية ملواجهة أشكال «الرضر» املتنوعة ،ويحتوي عىل العديد من الدروس املفيدة
ألولئك الذين يسعون إىل فهم الرتهيب واالنتهاكات املنهجية.
Sparrow, p. 182 45
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ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان ،ووضع سياسات عامة وإرشادات توجيهية
أقوى وأكرث قابلية لإلنفاذ بهدف تعزيز التحقيقات بشأن التهديدات ومنعها،
باإلضافة إىل إجراء تحليالت أفضل للديناميكيات الهيكلية األساسية التي
46
تعزز الرتهيب املنهجي أو تسمح به.

املنظامت الدولية العاملة يف مجال التصدي للرتهيب وقياسه

يف عدد قليل من البلدان ،يوجد لدى األمم املتحدة عمليات لحفظ السالم
تحتوي عىل مكونات ال يُستهان بها يف مجال حقوق اإلنسان ،أو مكاتب
ميدانية متوسطة الحجم تابعة للمفوضية .بيد أ َّن أغلب آليات حقوق
اإلنسان الكبرية التابعة لألمم املتحدة تعمل عن بُعد ،مع وجود ضئيل
عىل األرض يف البلدان التي تعاين من أوضاع قمعية .وتعتمد أعامل الرصد
والقياس التي تضطلع بها هذه اآلليات يف كثري من األحيان عىل الزيارات
امليدانية املتقطعة (التي تقوم بها اإلجراءات الخاصة أو هيئات أخرى)
واملعلومات املق َّدمة من املجتمع املدين.
وهذا العمل عن بُعد يجعل من املستحيل تقريبا جمع بيانات جيدة عن
الرتهيب أو غريه من أشكال االنتهاكات ،وهو أيضا من أعراض اإلخفاق
الواضح الذي يواجه اإلرادة السياسية للدول األعضاء ووكاالت األمم املتحدة.
وعادة ما يكون فريق األمم املتحدة القُطري موجودا بقوة عىل أرض الواقع،
وغالبا ما تكون هناك عمليات مباليني الدوالرات ومئات من املوظفني يف
نفس البلدان التي فشلت فيها األمم املتحدة يف جمع معلومات حقوق
اإلنسان أو التصدي لالنتهاكات .وتتمتع الوكاالت الضخمة مثل برنامج
األمم املتحدة اإلمنايئ أو منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) ،من
بني جهات أخرى ،بقدرة كبرية عىل جمع املعلومات ،يف حني يتمتع بعضها
بقدرات جديرة باالحرتام يف مجال التحليل اإلحصايئ .ونادرا ما تُستخدم هذه
القدرات للتصدي للتحديات القامئة يف مجال حقوق اإلنسان ،وهو ما يُعزى
جزئيا إىل الخوف من أن يؤدي االنتقام السيايس من الدولة املضيفة إىل
إعاقة العمليات األخرى.
ومن حيث املبدأ ،من املفرتض أن تتحمل منظومة األمم املتحدة ،بطابعها
الشامل واملنسق ،املسؤولية عن الوفاء بالتزامات األمم املتحدة يف مجال
حقوق اإلنسان ،برصف النظر عن وجود قدرات رصد حقوق اإلنسان
الرسمية التابعة لألمم املتحدة .ومنذ ِعقد من الزمان ،أدى اإلخفاق الفاضح
يف اتخاذ تدابري التصدي املالمئة النتهاكات حقوق اإلنسان وجرائم الحرب
املرتكبة يف نهاية الحرب األهلية يف رسيالنكا إىل وضع مذهب «حقوق
اإلنسان أوال» ،الذي يرص عىل أنَّه ال بد أن يكون جميع قادة األمم املتحدة
(وليس قادة املفوضية وحدهم) عىل استعداد لتحمل املخاطر السياسية
املرتتبة عىل التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان .ويشري اإلخفاق الذي ُمنيت
به الجهود املبذولة يف ميامنار إىل أ َّن هذه املذهب مل يُستوعب أو يط َّبق عىل
النحو املالئم 47.ويف البلدان التي متارس الضغوط السياسية من أي مستوى
عىل النشطاء يف مجال حقوق اإلنسان ،نادرا ما تنخرط وكاالت األمم املتحدة

يف أي عمل متصل باملسائل املتعلقة بحقوق اإلنسان يف تلك البلدان -
ناهيك عن اضطالعها بعملية جادة لجمع البيانات.
وأشار بعض املدافعني عن حقوق اإلنسان واملق ِّررين الخاصني الذين
استُشريوا يف إطار هذه الدراسة إىل أنَّهم ،يف أغلب األحيان ،ال يستطيعون
االعتامد عىل فريق األمم املتحدة القُطري داخل بلد ما التخاذ أي خطوات
لدعم املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يواجهون الرتهيب أو االنتقام أو
حاميتهم ،ما مل يكن هناك وجود ميداين كبري للمفوضية .وأشار أحد خرباء
األمم املتحدة إىل أ َّن «مذهب «حقوق اإلنسان أوال» أسد بال أنياب ،ونتيجة
لذلك ،ال تُ ارس أي ضغوط عىل أفرقة األمم املتحدة القُطرية بهدف دفعها
املنسقون
إىل تقديم يد املساعدة» 48.وليك يتحقق هذا التغيري ،يحتاج ِّ
املقيمون وممثلو الوكاالت التابعون لألمم املتحدة إىل تلقي تعليامت رصيحة
من مقارهم الرئيسية باملشاركة يف حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان،
والحصول عىل الدعم السيايس من األمم املتحدة والدول األعضاء إذا نتج عن
مشاركتهم هذه مضايقات أو ردود أفعال سياسية غاضبة أخرى من جانب
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الدولة املضيفة.
ويكتيس اإلرصار عىل أن تضطلع أفرقة األمم املتحدة القُطرية بدور أكرث
استباقية أهمية بالغة بوجه خاص يف البلدان األكرث انغالقا ،بالنظر إىل أ َّن
هذه البلدان غالبا ما متنع الوجود امليداين للمفوضية أو غريها من الهيئات
التي توفر إمكانية رصد حالة حقوق اإلنسان ،ولك َّنها ال تزال تستضيف
مكاتب األمم املتحدة املعنية بالتنمية وغريها من املهام.
ويف هذا الصدد ،دعا العديد من املنظامت غري الحكومية الدولية واملق ِّررين
الخاصني املعنيني باملدافعني عن حقوق اإلنسان مؤخرا األمني العام لألمم
املتحدة إىل وضع سياسة عىل نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن دعم
املدافعني عن حقوق اإلنسان وحاميتهم 50.وينبغي أن تشجع هذه املقرتحات
السياساتية عىل تعزيز دور األفرقة القُطرية التابعة لألمم املتحدة يف البلدان
التي تفتقر إىل وجود رسمي لألمم املتحدة يف مجال حقوق اإلنسان.
ويف املقام األول ،تعمل أيضا املنظامت غري الحكومية الدولية املعنية بحقوق
اإلنسان عن بُعد ،دون وجود حقيقي عىل األرض ،وتحصل عىل معلوماتها
من املنظامت غري الحكومية املحلية والوطنية .51ويف بعض الحاالت ،قد
يكون لديها ممثل أو مكتب قُطري صغري ،أو مكتب إقليمي يغطي عدة
أي منها عمليات رصد ميدانية حقيقية 5.ومثل األمم
بلدان ،ولكن مل ينفذ ُّ
املتحدة ،لدى املنظامت غري الحكومية الدولية األكرب حجام عمليات ضخمة
عىل األرض يف هذه البلدان يف مجال التنمية والعمل اإلنساين .ويف كثري من
األحيان ،تكون هذه العمليات مكلفة بواليات يف مجال حقوق اإلنسان
ولديها مبادئ محددة يف هذا الشأن تجعلها تعرب عن قلقها إزاء انتهاكات
حقوق اإلنسان ومستوى حاميتها ،وتواجه انتقادات مامثلة لفشلها يف
املشاركة يف الدفاع عن حقوق اإلنسان بناء عىل طلب الدول املضيفة .وهناك
حاجة إىل تشجيع هذه املنظامت غري الحكومية املعنية بالعمل اإلنساين

والتنمية ولها وجود ميداين يف األوضاع التقييدية التي ال تتمكن املنظامت غري الحكومية املعنية بحقوق اإلنسان
من العمل فيها عىل أن تشارك وتتعاون بصورة أكرث مرونة يف حامية حقوق اإلنسان ورصدها ،كام يجب أن تدعم
السفارات واألمم املتحدة املنظامت غري الحكومية التي تتع َّرض ملخاطر سياسية بسبب اتباعها ذلك النهج.
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املجتمع املدين يف مجال التصدي للرتهيب وقياسه

إ َّن منظامت املجتمع املدين وشبكاته هي املصادر الرئيسية التي تستمد منها املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
وآليات األمم املتحدة العاملة عن بُعد واملنظامت غري الحكومية الدولية املعلومات .ومن ث َّم ،يقع الجزء األكرب من
عبء الرصد عىل عاتق نفس أهداف الرتهيب املراد رصده ،أي األفراد واملنظامت.
ويف األوضاع القمعية ،يعاين القامئون عىل هذه املنظامت والنشطاء من نقص املوارد والتوتر الشديد .وعادة ما مييلون
إىل تركيز جهودهم عىل االنتهاكات األشد واألبرز ،وكثريا ما يفتقرون إىل ما يلزم من الوقت واملوارد لتتبع أمناط
الرتهيب األقل شهرة .ويف كثري من األحيان ،تُبقي شبكات التواصل الشفهي النشطاء عىل علم مبا يحدث حولهم من
تهديدات هاتفية وعىل شبكة اإلنرتنت ،وبزيارات الرشطة وغريها من أشكال الرتهيب املنخفض املستوى .ويدرك
النشطاء بصورة بديهية كيف تثبط هذه األجواء القمعية حامس اآلخرين ،ولك َّنهم يفتقرون إىل ما يلزم من الوقت أو
املوارد لقياس هذه الديناميات بدقة أو تتبعها.

العقبات السياسية واملؤسسية التي تعوق القياس

وهناك عقبات أخرى تعوق قياس األرضار غري املرئية مثل الرتهيب .وداخل املؤسسات ،قد يكون هناك أشخاص
يعارضون إجراء مثل هذا القياس ،إما ألنَّه قد يؤثر سلبا عليهم أو عىل عملهم ،أو ألنَّهم ال يؤمنون بقيمته .وتواجه
املؤسسات أيضا نقاشات داخلية بشأن مدى صحة ال ُنهج اإلحصائية أو ال ُنهج املتَّبعة يف أخذ العينات ،بالنظر إىل ما
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يتَّسم به ذلك من مستويات مرتفعة من عدم اليقني.
ويواجه املجتمع املعني بحقوق اإلنسان داخل األمم املتحدة ضغوطا سياسية تع ِّزز هذا التحفظ عىل استخدام
اإلحصاءات .فعىل سبيل املثال ،تهاجم بعض الدول األعضاء يف األمم املتحدة صحة البيانات ،كجزء من اسرتاتيجيتها
الرامية إىل نزع الرشعية عن الكيانات املعنية بحقوق اإلنسان وتقاريرها .ويزيد الخوف من ردود األفعال السياسية
الغاضبة من الرتدد يف استخدام اإلحصاءات أو االستقصاءات ،أو االضطالع بتحليل لالتجاهات .ومتارس الدول أيضا
ضغوطا شديدة عىل األمم املتحدة بهدف إسكات أي اتهامات مو َّجهة ضد هذه الدول وعدم نرشها ،ويعرف صناع
القرار يف األمم املتحدة أنَّهم قد يواجهون مضايقات إذا خرجت هذه االنتقادات إىل العلن .وهذا النهج الدفاعي
الذي تتَّبعه الدول األعضاء يدفع بالجهات الفاعلة يف مجال حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة إىل قرص تقاريرها عىل
املعلومات املوثوقة التي ميكن التحقق منها بشأن حاالت محددة.
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انظر أيضا (An Independent expert report commissioned by ,Rosenthal, G. A Brief and Independent Inquiry into the Involvement of the United Nations in Myanmar, 2010-2018
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.2019.pdf
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 52ويف حالة املنظامت غري الحكومية الدولية ،ميكن أن ميثل جهد جاد للرصد تحديا كبريا للموارد املتاحة يف حالة أغلبها ،وإن كان التغلُّب عىل هذا التحدي ممكنا يف بعض األحيان .وقد يكون التحدي السيايس هو
األصعب :ففي العديد من الدول ،ستواجه املنظامت غري الحكومية الدولية صعوبة يف الحصول عىل اإلذن الالزم من األجهزة املعنية يف تلك الدول لتنفيذ مثل هذا الربنامج.

 53لووجد ’سبارو‘ أ َّن هذه األنواع من العوائق الداخلية موجودة يف مجموعة واسعة من املؤسسات الحكومية ومؤسسات إنفاذ القانون واملؤسسات التنظيمية التي أصبحت معتادة عىل مواجهة أمناط خطرية من
اإليذاء دون قياسها أو تحديدها كميا’( .سبارو‘ ،املرجع نفسه).
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وو َّجه بعض من استُشريوا بهذا الشأن انتقادات إىل األمني العام لألمم املتحدة أل َّن تقريره بشأن التعاون مل يتضمن
بعض املزاعم بوقوع أعامل انتقامية يف بعض الدول ،وزعموا أ َّن عدم إدراج هذه املزاعم كان نتيجة لضغوط فعلية أو
متوقعة عىل األمني العام .وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن القول بأ َّن تقديم أدلة عىل وجود أمناط أوسع نطاقا من الرتهيب
ضد مجموعة فرعية أكرب من سكان أحد البلدان ادعاء خطري .وقد ال يرغب قادة األمم املتحدة يف إثارة رد الفعل
السيايس الدفاعي املتوقع أو الفعيل من جانب الدول املتَّهمة ،ولكن يجب عليهم أال ينصاعوا وراء رغبتهم يف فرض
الرقابة الذاتية عىل تقاريرهم.
فعندما تتمكَّن املفوضية وقادة األمم املتحدة من التغلُّب عىل هذا الرتدد واإلبالغ عن تلك البيانات التي تنتقد
البلدان القوية ،سيستحقون الثناء والدعم السيايس الالزم ملواجهة أي ردود أفعال عنيفة .ويحتاجون أيضا إىل تقديم
املزيد من التحليالت الكمية لهيئات األمم املتحدة بشأن الرتهيب ،من بني مسائل أخرى .وبالطبع ،سيكون هناك
رد فعل عنيف وإنكار لهذه البيانات ،كام نرى اليوم يف حالة املعلومات املؤكدة التي تم التحقق منها بالفعل ،ولكن
ميكننا دوما الدفاع عن التحليالت الجيدة.
ويحق ملن يحاولون توثيق الرتهيب أن يقلقوا من أ َّن عملهم يف مجال القياس والتحقيق قد يع ِّرض الضحايا أو
ُّ
النشطاء املحليني لخطر أكرب .وعند التعامل مع بعض الحاالت األكرث استبدادية وانغالقا (مثل كوريا الشاملية
وتركامنستان والصني وإثيوبيا قبل اإلصالح األخري وبلدان أخرى) ،ترى املنظامت غري الحكومية الدولية العاملة يف
مجال حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان أ َّن ليس بإمكانها سوى تقديم الدعم الخفي والرسي .فهي تخىش أ َّن أي
مستوى من العمل أو الدعوة عىل الصعيد العام سيع ِّرض النشطاء أو أرسهم لخطر كبري للغاية.
وتدرك الدول أ َّن لنهج «عدم اإلرضار» املشار إليه أثر سلبي عىل جمع البيانات،
وميكنها أن تستخدم ذلك لصالحها .وبالنظر إىل أ َّن بعض الدول تراقب عن
كثب أنشطة مؤسسات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة ،وتعمل عىل
تقويضها عن عمد ،قد يكون لبعض األعامل االنتقامية هدف ذو شقني :ترهيب
النشطاء الوطنيني يف مجال حقوق اإلنسان من ناحية ،وإعاقة عمل آلية األمم
املتحدة نفسها من ناحية أخرى ،عن طريق زيادة صعوبة جمع املعلومات.

ترهيب الدولة :االسرتاتيجيات واالستدالالت الحدسية

إ َّن «الدولة» ليست كيانا مرتابطا يفكر بعقل واحد ،وتتساوى يف ذلك جميع
أنظمة الحكم ،مبا يشمل األنظمة االستبدادية والدكتاتورية ،ويف بعض الحاالت،
ميكن أن تتَّسم عمليات اتخاذ القرار يف دولة ما بالفوضوية ،وأن تكون مفعمة
بالتناقضات الداخلية .ومع ذلك ،لدى الدول اسرتاتيجيات وأساليب مختلفة يف
هذا املجال .ويف بعض األحيان ،تكون هذه االسرتاتيجيات رسية .ويف أحيان أخرى ،تكون هذه االسرتاتيجيات معلنة
بوضوح؛ ويف أحيان أخرى أيضا ،تكون غري معلنة ،وناتجة عن التقاء غامض الطابع بني وجهات نظر متعددة .وعىل
مدى العقود املاضية ،تم توثيق وتحليل األساليب التي تتَّبعها الدول يف استخدام الخوف والعنف وانتهاكات حقوق
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اإلنسان والرتهيب يف اسرتاتيجياتها الرامية إىل تحقيق السيطرة االجتامعية.
ويف كثري من األحيان ،ال ميكن من الناحية القانونية مساءلة تلك الدول بشأن ما ترتكبه من ترهيب .ولكن يف بعض
رضر سمعة هذه الدول بشدة وتواجه عواقب سياسية خطرية إذا نُرشت التقارير املتعلقة بهذه
األحيان ،قد تت َّ
الحوادث عىل نطاق واسع ،عىل الصعيدين الدويل واملحيل عىل السواء .وتحاول الدول التنبؤ بهذه التكاليف وتج ُّنبها،
ومن املرجح أال تنخرط يف االنتهاكات والرتهيب إال عندما ترى أ َّن هذه التكاليف أقل  -وذلك مثال عندما يكون
الهدف أكرث ٌعزلة وأقل قدرة عىل التسبب يف فضيحة.
بيد أ َّن الدول تهاجم النشطاء البارزين واملعزولني عىل السواء .وكام أوضح أحد املدافعني عن حقوق اإلنسان «تجري
الدول حسابات دقيقة .وهي عىل استعداد لتحمل مخاطر كبرية واكتساب سمعة سيئة إذا رأت أنَّ التأثري الناتج عن
أفعالها يستحق ذلك» 55.وتسعى الهجامت ضد النشطاء البارزين إىل تحقيق هدف مزدوج يتمثل يف معاقبة الضحية
وتوجيه رسالة ترهيب إىل مجتمع حقوق اإلنسان األوسع نطاقا يف الوقت نفسه ،ومن ث َّم ردع نشاطه املستقبيل .فقد
ألقت قوات الرشطة املرصية القبض عىل محامية مرصية نشطة ،نالت العديد من الجوائز يف مجال حقوق اإلنسان
 54انظر عىل سبيل املثال .Greenwood Press, 1984, Eds Michael Stohl and George Lopez ،The State as Terrorist: The Dynamics of Governmental Violence and Repression ،وتتبادل
الدول واملؤسسات العسكرية اسرتاتيجياتها املتَّبعة ،وتتناقل الدروس املستفادة ،وهناك قدر كبري من تكرار األساليب واالسرتاتيجيات فيام بينها :فعىل سبيل املثال ،ساعدت كل من القوات املسلحة واملخابرات
األمريكية يف تدريب الجيوش وأجهزة املخابرات يف أمريكا الالتينية عىل أساليب مكافحة حركات التمرد بدءا من الستينات من القرن املايض عىل األقل .ويقدم تكرار تطبيق االسرتاتيجيات الترشيعية عرب الحدود
الوطنية ،ومنها مثال القوانني التي تنظم تسجيل منظامت املجتمع املدين ومتويلها ،مزيدا من األدلة عىل التعلُّم االسرتاتيجي فيام بني الدول .كام قدَّمت الصني التدريب إىل دول استبدادية أخرى بشأن التحكم يف
اإلنرتنت.
 55مقابلة مع الباحث ،و ُحجب االسم ألسباب أمنية.
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بسبب دفاعها عن املعتقلني أثناء االحتجاجات التي اجتاحت البالد ،أثناء خروجها من قاعة محكمة ،بدال من اعتقالها
بهدوء يف منزلها 56.كام اعتقلت ’إبراهيم متويل‘ من مطار القاهرة أثناء توجهه إىل جنيف .57وتهدف هذه األفعال
املشينة إىل توجيه رسالة واضحة وعلنية إىل املحامني والنشطاء اآلخرين تحذرهم من الضلوع يف هذه األنشطة.
وتكتيس تحليالت التكاليف والفوائد التي تجريها الدول قبل اتخاذ إجراءات قمعية أهمية كبرية لحركة حقوق
اإلنسان ،التي يتعني عليها أن تدرس هذه العملية بعناية بهدف االستفادة منها .إذ أ َّن زيادة هذه التكاليف السياسية
هي واحدة من االسرتاتيجيات القليلة املتاحة يف مجال حقوق اإلنسان التي ميكن أن تحد من االنتهاكات.
فقد وصف وزير الدفاع السابق يف غواتيامال ،اللواء ’هيكتور جراماخو‘ ) (Hector Gramajoالتحدي الذي شكَّلته
الضغوط الدولية التي واجهها يف الثامنينات من القرن املايض أثناء تنفيذ حمالت لقمع التمرد يف البالد بقوله:
كان األمر كام لو أنَّ براكني من الخطابات قد انفجرت يف البالد .ولكن عندما كنا نقرأها ،كنا نالحظ
أنَّها يف الواقع ليست أكرث من رسائل مسلسلة ،وهوا ما وضعنا يف موقف يتطلَّب م َّنا قياس الفرق
بني الخطابات غري الهامة والخطابات التي ميكن أن تثري ضجة حقيقية تؤثر عىل الضمري الدويل .وكان
تحديد هذا الفرق مسألة صعبة.
فحينام تصدر منظمة ’العفو الدولية‘ إحدى تقاريرها ،ال يعني ذلك الكثري ،فهو أمر متوقع .ولكن
إذا أصدرت منظمة الدول األمريكية تقريرا ضدنا بناء عىل معلومات مستمدة من منظمة ’العفو
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الدولية‘ ،فإنَّ ذلك يضعنا يف موقف صعب للغاية!
وتحاول سلطات الدولة املتورطة يف انتهاكات جامعية أو ترهيب منهجي أن تختار مسار العمل األكرث كفاءة لتحقيق
أهدافها الخاصة واملعقدة .ودامئا ما يتطلب تحقيق هذه األهداف مزيجا من الرقابة االجتامعية املحلية واملشاركة
الدولية .وتجدر اإلشارة هنا إىل أ َّن صناع القرار يف الدول ال ميتلكون معرفة غري محدودة .إذ أ َّن لديهم تحيزاتهم
واستدالالتهم الحدسية وعاداتهم الخاصة التي تؤثر يف قراراتهم .وهم أيضا يخطئون؛ وال ميكنهم أن يتوقعوا نتائج
ما يتَّخذونه من إجراءات بدقة؛ ويف بعض األحيان ،يواجهون االنتكاسات والفضائح التي ميكن أن تتفاقم نتيجة
للتعبئة الف َّعالة لجهود حقوق اإلنسان .وتتعلَّم الجهات الفاعلة الحكومية دروسا جديدة من كل انتكاسة .وقد تتعلَّم
أيضا البحث عن طرق أفضل لتجنب الكشف عن أفعالها .ولكن من الناحية اإليجابية ،تتعلَّم كذلك أ َّن بعض أنواع
اإلجراءات القمعية ال يستحق التكاليف السياسية املرتتبة عليه .وهذه الدينامية املتمثلة يف مامرسة الضغوط والتكيُّف
هي املحرك الرئييس خلف العديد من التط ُّورات يف مجال حقوق اإلنسان عىل مر الزمن.
ويؤكد ما ذكره اللواء ’جراماخو‘ الفهم السائد لدى أغلب نشطاء حقوق اإلنسان بأ َّن أثرهم عىل األوضاع يف بلدانهم ال ينتج
عن أي أسلوب واحد يف العمل ،بل عن التأثري املرتاكم واملتصاعد الناتج عن ضغوط متعددة .ويهدف الرتهيب إىل تقييد
هذه الجهود عىل مستويات متعددة ،وال يركز فقط عىل التعاون مع األمم املتحدة .ويف بعض األحيان ،قد تكون األعامل
االنتقامية مرتبطة بحاالت تعاون مح َّددة مع األمم املتحدة ،سواء كان ذلك االرتباط واضحا أو مؤقتا ،ولكن يف العديد من
الحاالت ،يكون النشطاء املستهدفون ضالعني يف العديد من األنشطة األخرى التي ترغب الدولة يف تثبيطها .ومن الصعب
محاولة الفصل بني «الرتهيب الذي يعوق التعاون مع األمم املتحدة‘ وديناميات الرتهيب األوسع نطاقا واألكرث أهمية التي
تقيد جميع أنشطة حقوق اإلنسان واإلبالغ ،بل وميكن القول أ َّن محاولة ذلك الفصل ترض أكرث مام تنفع.
{االقتباس الذي يتعني تسليط الضوء عليه بشأن ما ورد يف الفقرة السابقة« :يف كثري من األحيان ،يصعب
عىل املرء أن يعرف سبب تع ُّرضه للتهديد .وعادة ما نفرتض أنَّ التهديد ناجم عن التأثري الرتاكمي لعملنا.
إذ أنَّ العمل مع األمم املتحدة ميثل جزءا من جهد أو اسرتاتيجية أكرب ،وهذه الصورة األكرب هي ما
يجعلكفي ورطة»
مدافع عن حقوق اإلنسان من أمريكا الالتينية

وتتَّبع الدول نهجا مختلفة يف إجراء حساباتها أو التعامل مع الضغوط املامرسة عليها .فعندما تعتاد دولة صغرية
منبوذة عىل تلقي االنتقادات الحادة يف مجال حقوق اإلنسان ألعوام طويلة ،يصبح من الصعب أن تستجيب هذه
الدولة ألي ضغوط .ويف الوقت نفسه ،عادة ما تكون الدول الغنية باملوارد مثل الصني أو روسيا أو إيران متيقظة
بشدة ورسيعة االستجابة يف حال ذكرها يف أي وثيقة أو اجتامع لألمم املتحدة ،ورسعان ما تتَّخذ إجراءات وقائية
لضامن عدم طباعة هذه الفقرات أو نرشها .وعادة ما تكون الدول األخرى التي نجحت يف السابق يف إخفاء ما ترتكبه
من أفعال عن آليات حقوق اإلنسان أقل يقظة ،وهو ما يجعلها تفاجأ عندما ترى أ َّن إحدى آليات األمم املتحدة
لحقوق اإلنسان تتهمها بارتكاب انتهاكات.

 56أُلقي القبض عىل ’ماهينور املرصي‘ فور مغادرتها مقر نيابة األمن الوطني يف مرص حيث كانت تحرض التحقيقات بصفتها محامية متثل العديد من األشخاص الذين اعتُقلوا أثناء مشاركتهم يف مظاهرات ،وفقا ملا
ذكره محاميها ’طارق العويض‘.https://www.aljazeera.com/news/2019/09/egyptian-authorities-detain-award-winning-human-rights-lawyer-190922194805122.html .
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/egypt-ongoing-arbitrary-detention-of-ibrahim-metwally-hegazy 57
 58اللواء ’هيكتور جراماخو‘ ،وزير دفاع غواتيامال يف أواخر الثامنينات من القرن املايض .مقابلة مع الباحث ،مقتبسة يف Mahony and Eguren, Unarmed Bodyguards: International Accompaniment for
 .the Protection of Human Rights, Kumarian Press, 1997صفحة ( 78استبدال العالمات النجمية)
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وترشح هذه الحسابات جزئيا ما يدفع الدول إىل إيجاد طرائق ِخفية لتقليل التكاليف السياسية ،ومنها مثال أساليب «القمع من خالل العالقات
االجتامعية» التي تستخدمها الصني (يرد وصفها يف املربع  ،2الصفحة  .)12وعادة ما تكون التهديدات الخفية املو َّجهة ضد أفراد األرسة أو
محاوالت تشويه السمعة منخفضة التكلفة أيضا .وتتَّسم الترشيعات الرامية إىل تقييد أنشطة املجتمع املدين و «إضفاء الرشعية» عىل الرتهيب
بالفعالية ،بالنظر إىل أ َّن اإلجراءات القانونية (حتى يف ظل القوانني الجائرة) عادة ما يرتت َّب عليها تكاليف سياسية أقل من تلك املرتتبة عىل
االنتهاكات املرتكبة خارج إطار القانون.

االستنتاجات والتوصيات

وتحتاج أوساط حقوق اإلنسان إىل تطوير أو تعزيز اسرتاتيجياتها الخاصة الرامية إىل التصدي لكل من هذه االسرتاتيجيات الحكومية املنخفضة
التكلفة .ويف بعض األحيان ،ميكن االضطالع بذلك عن طريق تنظيم حمالت محلية أو دولية أو ردود أفعال تنشئ تكلفة سياسية جديدة مل
تأخذها الدولة املعنية بعني االعتبار يف حساباتها .فعىل سبيل املثال ،تض َّمن تقرير عام  2019الصادر عن معهد أبحاث السالم يف فرانكفورت
أربع دراسات حاالت تحلل كيفية إحباط محاوالت الحكومات لزيادة القيود القانونية املفروضة عىل منظامت املجتمع املدين ،أو عىل األقل
تخفيفها إىل حد كبري نتيجة للمقاومة املحلية التي واجهتها تلك املحاوالت ،بدعم متفاوت من جهات فاعلة خارجية 59.ففي كينيا وأذربيجان
وزامبيا وقريغيزستان،

وتتباين الدول يف تقديراتها بشأن أهمية األشكال املختلفة من التعاون مع األمم املتحدة أو النشاط يف مجال حقوق اإلنسان ،وكذلك يف تحديد
األشكال التي ترغب يف تثبيطها .وأفاد بعض النشطاء الذين استُشريوا يف هذا الصدد بأ َّن دولهم تراقب عن كثب أي ظهور علني لهم (مثل اإلدالء
بشهادات أو تقديم عروض إيضاحية يف جنيف أو نيويورك) ،أو أي تغطية إعالمية واسعة النطاق61.وأشار بعضهم إىل أ َّن تقديم املعلومات أو الحاالت
إىل املق ِّررين الخاصني هو نهج «أكرث هدوءا» ،ومن غري املرجح أن يستثري غضب الدولة املعنية بالنظر إىل أ َّن املق ِّررين الخاصني عادة ما يتواصلون
بشأن هذه األمور يف هدوء ،وال ينرشون املعلومات املق َّدمة يف
تقاريرهم إال بعد تأخري كبري .ومن الناحية األخرى  -يشري املق ِّررون
الخاصون إىل أ َّن الدول أصبحت أكرث قلقا من زياراتهم القُطرية ،ويف
كثري من األحيان ،تبذل قصارى جهدها ملنع مواطنيها من التحدث
معهم :والسبب هو أ َّن هذه الزيارات القُطرية متيل إىل جذب
اهتامم وسائل اإلعالم الوطنية ،وأحيانا الدولية.
وقد أعربت بعض جهات األمم املتحدة الفاعلة يف مجال حقوق
اإلنسان التي استُشريت بهذا الشأن عن خيبة أملها إزاء ردود الفعل
السلبية املستمرة ورفض الدول االستجابة للتقارير التي تصدرها
هذه الجهات ومحاوالتها للتواصل - 62ليس أل َّن ردود األفعال هذه
غري متوقَّعة ،ولكن ألنَّها تشري إىل عجز هذه الجهات الفاعلة عن إحداث أي تأثري .وبالنظر إىل أهمية مامرسة املزيد من الضغوط وتصعيدها،
يجب عىل تلك الجهات الفاعلة أن تقاوم هذا الشعور باليأس :والسبب هو أ َّن التأثري النهايئ ال ينتج عن إجراء بعينه ،وإمنا عن األثر املشرتك
للعديد من اإلجراءات مبرور الوقت .ومن الرضوري أن تدرك جهات األمم املتحدة الفاعلة يف مجال حقوق اإلنسان أ َّن هذا اإلنكار من جانب
الدول املعنية ال يعني عدم وجود تأثري ،وكذلك أ َّن هذا اإلنكار هو جزء من االسرتاتيجية الدولية الطويلة األجل التي تطبقها الدول القمعية،
واملتمثلة يف استخدام اإلنكار وغريه من أشكال التجاهل لهذه املحاوالت بهدف إضعاف منتقديها وإنهاكهم.

Baldus, Jana, Nora Berger-Kern, Fabian Hetz, Annika Elena Poppe and Jonas Wolff ‘Preventing Civic Space Restrictions: An exploratory study of successful resistance against NGO 59
laws.’ Peace Research Institute of Frankfurt, 2019. https://www.hsfk.de/fileadmin/HSFK/hsfk_publikationen/prif0119.pdf.
 60املرجع نفسه.
 61ال ميكن استخالص أي استنتاجات إحصائية بناء عىل ما ذكره العدد القليل من املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين استُشريوا بهذا الشأن ،بالنظر إىل أنَّه يف بعض األحيان ،من املمكن متاما أن تكون الدولة املعنية

أكرث حساسية إزاء األنشطة املحلية التي تعرقل عمل جهات فاعلة اقتصادية قوية داخل البلد ،أو تهاجم الفساد ،أو غري ذلك من املواضيع الحساسة ،حتى لو كانت تلك األنشطة ت ُنفَّذ بطريقة شبه خفية.
 62لالطالع عىل أمثلة عىل هذا اإلنكار ،انظر’ :ليو يويني‘ ( ،)Liu Yuyinاملتحدث باسم البعثة الصينية ،يرفض االتهامات التي و َّجهها املكلَّفون بواليات يف إطار اإلجراءات الخاصة ملجلس حقوق اإلنسان،
 ،2019/12/27عىل الرابط”http://www.china-un.ch/eng/hom/t1728414.htm :لألسف ،مل يكُن املكلَّفون بالواليات يف إطار اإلجراءات الخاصة جادين يف التعامل مع املعلومات املوثوقة التي قدَّمتها حكومة
الصني ،واختاروا بدال من ذلك االعتامد عىل معلومات غري مؤكَّدة ،بل وعىل أخبار مزيفة ،ليك يوجهوا اتهامات ال أساس لها من الصحة ضد الصني .ويف حني يزعم املكلَّفون بالواليات أنَّهم يدافعون عن’سيادة
القانون’ ،أدلوا بتعليقات غري مسؤولة بشأن قضايا تنظرها املحاكم يف بعض الدول .وهذا مثال منوذجي عىل’ازدواحية املعايري’.
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‘كانت الحملة املحلية القوية التي اضطُلع بها عامال حاسام يف املقاومة الناجحة للقوانني املقيدة لعمل املنظامت غري الحكومية...
وكانت [كل حملة] مدفوعة من ِقبل مجموعات منظَّمة من املجتمع املدين بتنسيق وقيادة املنظامت غري الحكومية التي من
املحتمل أن تتأثَّر .ومع ذلك ،ويف جميع الحاالت ،تجاوزت التحالفات الواسعة النطاق واملو َّحدة نسبيا بني املنظامت غري الحكومية
تلك املجموعة الفرعية املحدَّ دة من منظامت حقوق اإلنسان واملنارصة ،واشتملت أيضا عىل مجموعة أكرب بكثري من املنظامت غري
الحكومية املنخرطة يف تقديم الخدمات االجتامعية ،باإلضافة إىل مشاركة جزئية من جهات فاعلة غري حكومية أخرى (مثل النقابات
و/أو جمعيات رجال األعامل و/أو وسائل اإلعالم اململوكة للقطاع الخاص) .ومن حيث االسرتاتيجية امل َّتبعة ،مزجت هذه التحالفات
60
بني جهود املنارصة وإذكاء الوعي بوجه عام وحشد التأييد ألهداف محددة’.

1علم النفس :الرتهيب وردود أفعال النشطاء

تناول القسم األول من هذه الدراسة بالتفصيل كيف تحدد عوامل نفسية معقدة مقدار األثر املثبط الناجم عن
الرتهيب ،مبا يف ذلك مشاعر كراهية الظلم ،والفخر ،والرشف ،والعار ،والوالء ،والرغبة يف التأثري ،والعزلة ،والحاجة
إىل البقاء ،والخوف عىل الذات أو األرسة .ويق ِّيم األفراد واملنظامت التكاليف والفوائد املتصلة بذلك يف ظل حالة من
عدم اليقني ،ويط ِّبقون استدالالت حدسية وتح ُّيزات شائعة تزيد من رغبتهم يف تج ُّنب املخاطر .ويتفاوت تأثري هذه
الديناميات عىل مختلف األفراد واملنظامت ،عىل الصعيدين الوطني والدويل عىل السواء ،وتحقق املنظامت القادرة
عىل تعبئة مشاعر الفخر والتضامن واإلميان بالقدرة عىل إحداث أثر إيجايب نجاحا أكرب يف مواجهة الرتهيب .ويف هذا
الصدد ،هناك ع َّدة توصيات:
ينبغي عىل جميع الجهات الفاعلة يف مجال حقوق اإلنسان (األمم املتحدة ،واملنظامت غري الحكومية ،واألوساط
األكادميية ،والدول) أن تضطلع مبا ييل:
•دراسة الديناميات النفسية التي تكمن وراء القرارات الفردية بشأن اتخاذ قرارات املخاطرة ،وفهم طبيعة هذه
الديناميات.
•تشجيع إجراء املزيد من دراسات تحليل األثر الرامية إىل تقييم النتائج اإليجابية الناتجة عن اللجوء إىل آليات
األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،ونرش دراسات تحليل األثر املتوفرة وتعميمها .ويلزم أن يوفر النظام ملن يعملون يف
امليدان األساس الالزم التخاذ القرار باملخاطرة بالتعاون أو االمتناع عنه.
•تطوير وتعزيز أساليب جديدة تهدف إىل إذكاء الوعي بآليات األمم املتحدة يف البلدان األكرث انغالقا وقمعا ،بالنظر
إىل أنَّه كلام ازدادت حدة القمع ،قلَّت املعلومات املتاحة لعموم الجمهور حول اإلمكانات التي تتمتع بها آليات
األمم املتحدة.
•االعرتاف بالتفاوت الهيكيل الذي يجعل من الصعب عىل بعض الضحايا والنشطاء الوصول إىل آليات األمم املتحدة،
وبذل الجهود اإلضافية الالزمة لتعويضهم عن ذلك من خالل تشجيعهم عىل املشاركة وتوفري الحامية ملن هم أكرث
عزلة أو تهميشا.
وينبغي عىل املفوضية وآليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان أن تضطلع ،عىل وجه الخصوص ،مبا ييل:
•تعزيز آليات جمع البيانات وتحليلها بهدف ضامن حصول من يلجؤون إىل آليات األمم املتحدة عىل بيانات رسيعة
ودقيقة بشأن تطورات قضيتهم أو ما يستجد يف ذلك الشأن من معلومات .ويف بعض األحيان ،يبذل البعض جهودا
كبرية (ويتع َّرضون للمخاطر) بهدف تقديم املعلومات إىل األمم املتحدة ،ولك َّنهم قد يشعرون بعد ذلك أ َّن تلك
املعلومات قد تالشت يف غياهب النسيان .ومن املرجح أن تحقق آليات األمم املتحدة األكرث منهجية ورصامة فيام
يتعلق بجمع البيانات وتحليلها نجاحا أكرب يف بناء الثقة والتشجيع عىل املزيد من املشاركة.
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أي اهتامم توليه األمم املتحدة
•وإذ تدرك آليات األمم املتحدة أ َّن العديد من الضحايا واملدافعني يعتربون أ َّن َّ
ملحنتهم قد يكون له تأثري وقايئ ،يجب عىل آليات األمم املتحدة التي تعتمد عىل التعاون أن تتَّبع نهجا أكرث رصامة
يف منارصة النشطاء املع َّرضني للخطر ،بغية التأكد من أ َّن هذه الحامية حقيقية وليست وهام ،سواء عىل مستوى
الحالة أو املستوى السيايس.

 2البيانات :قياس مستويات االنتهاكات والرتهيب والتعاون

تدعو األفكار املتعلقة باملنهجية ،واملبيَّنة يف القسم الثاين ،إىل إدارة البيانات املتعلقة بحقوق اإلنسان بأسلوب أكرث
منهجية وكميِّة .ويقدم هذا القسم التوصيات التالية:

ينبغي عىل جميع الجهات الفاعلة يف مجال حقوق اإلنسان (األمم املتحدة ،واملنظامت غري الحكومية ،واألوساط
األكادميية ،والدول) أن تضطلع مبا ييل:
•تطوير أساليب جمع وإدارة البيانات املتعلقة بجميع حاالت انتهاك حقوق اإلنسان .ويتطلَّب ذلك املزيد من
التعاون بني األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية ،وبذل مجهودات أكادميية قامئة عىل البيانات حتى ميكن
التوصل إىل تقدير كمي ملستويات االنتهاكات ومقارنتها.
•استخدام البيانات املتعلقة باالنتهاكات جنبا إىل جنب مع البيانات املستمدة من التعاون مع األمم املتحدة بهدف
تحديد البلدان التي توجد فيها مستويات انتهاكات مرتفعة ومستويات تعاون منخفضة ،وكذلك البلدان التي توجد
فيها مستويات انتهاكات مرتفعة ومستويات تعاون مرتفعة .وعند هذه النقطة ،ميكن للبحوث القامئة عىل أفضل
املامرسات أن تستخلص الدروس املستفادة من حالة البلدان ذات مستويات االنتهاكات والتعاون املرتفعة ،وهو ما
ميكن أن يساعد يف حالة البلدان التي يحقق فيها الرتهيب نجاحا أكرب يف الحفاظ عىل مستويات تثبيط مرتفعة.
•االعرتاف مبا يسببه الرتهيب من أرضار ،وإعطاء األولوية لقياس هذه األرضار بدقة أكرب .وينبغي أن تق ِّيم التحقيقات
التي تتجاوز االنتهاكات الشديدة العالية املستوى أشكال الرتهيب األكرث ِخفية وخبثا ،وهي األكرث شيوعا ،وعادة ما
64
ينجم عنها أثر دائم عىل مستويات التثبيط لدى نطاق أوسع من السكان.
•إجراء مزيد من الدراسات الدقيقة القامئة عىل االستقصاءات بهدف توثيق مدى انتشار الرتهيب من جانب الدولة،
وأمناط ذلك الرتهيب ،وكذلك مستويات التثبيط الناتجة عن ذلك يف مجال حقوق اإلنسان ،وهو ما من شأنه أن
التوصل إىل فهم أكرث ك ِّمية لحجم املشكلة .وحيثام أمكن ،ميكن أن تُجرى هذه الدراسات يف إطار مبادرة
يتيح ُّ
مشرتكة تضم األمم املتحدة ومنظامت غري حكومية ومؤسسات أكادميية معنية ومؤهلة.
•االستفادة قدر اإلمكان من املقاييس الحالية للمساحة السياسية والحريات املدنية والحرية ،مع االعرتاف بوجود
بعض أوجه القصور يف البيانات املتوفرة .وترتبط األمناط األوسع نطاقا من «املساحات املغلقة» بديناميات الرتهيب
التي تواجهها الجهات الفاعلة املحلية يف مجال حقوق اإلنسان ،وميكن أن تكون مبثابة قياسات تقديرية.
إىل مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان وآليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان :
•ينبغي االضطالع بالرصد املنهجي ملستوى تعاون األفراد واملجتمع املدين مع مجلس حقوق اإلنسان ،واالستعراض
الدوري الشامل ،واإلجراءات الخاصة ،وهيئات املعاهدات ،وأشكال الوجود امليداين ،والزيارات القرية ،وغري ذلك
من طرائق االتصال باألمم املتحدة .وينبغي أن تشمل هذه البيانات محاوالت التعاون مع األمم املتحدة ،وأال
تقترص عىل املجموعة الفرعية من الحاالت التي تعاملت معها آليات األمم املتحدة.
•يف حال عدم توافر املوارد املالية والبرشية الكافية لالضطالع مببادرة شاملة لجمع البيانات بشأن التعاون ،ميكن أن يبدأ
األمني العام املساعد واملفوضية يف إنشاء قاعدة بيانات جزئية لآلليات التي يكون جمع البيانات بشأنها أكرث جدوى.
•وفور تصنيف البيانات املتعلقة بالتعاون ،ينبغي إعداد تقرير سنوي موجز يقدم تحليال ألعداد املواطنني من
مختلف البالد الذين حاولوا اللجوء إىل منظومة األمم املتحدة ،وهو ما يتيح إجراء املقارنات الالزمة لتقييم ما إذا
كانت مستويات التعاون آخذة يف االزدياد أم التناقص.
in Rising to the Populist ’,New Ways to Address and Old Problem: Political Repression‘ ,Kinzelbach, Katrin and Janika Spannagel 64
Dejusticia, Bogota, ,.Cesar Rodrigues-Garavito and Krisna Gomez, eds( ,Challenge: A New Playbook for Human Rights Actors
 .)Colombiaيصف هذا املقال العديد من التحيُّزات اإلحصائية يف البيانات التي تستخدمها حركة حقوق اإلنسان للوصول إىل استنتاجات مشكوك فيها يف

بعض األحيان بشأن االتجاهات واألمناط .ويناقش املؤلفون أهمية االعرتاف بأوجه الضعف يف البيانات ،وتج ُّنب التعميامت الواسعة النطاق والعاملية الطابع
حول التوجهات ،والرتكيز عىل إجراء البحوث التي سينتج عنها مناهج واسرتاتيجيات جديدة ،وخاصة :أ) الرتكيز عىل أعامل التحليل وتحديد الهوية فيام
يتعلق مبرتكبي هذه األعامل داخل أجهزة الدولة (بدال من الرتكيز عىل رسد تفاصيل معاناة الضحايا فقط)( ،ب) إجراء دراسة أكرث دقة بشأن أشكال القمع
“األنعم” التي ال يُبلغ عنها يف أغلب األحيان.
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إىل الدول األعضاء يف األمم املتحدة:
•ينبغي تزويد املفوضية باملوارد الكافية لتعزيز قدرتها عىل جمع البيانات بشأن التعاون وتحليلها.

 3العوامل السياسية

ينترش الرتهيب الخفي عىل نطاق واسع ،بالنظر إىل أنَّه يسبب خسائر سياسية أقل للدول القمعية مقارنة باالنتهاكات
العنيفة العلنية .ويوجز هذا القسم بعض العوامل السياسية التي توضح ال ُنهج التي تتَّبعها الدول ،باإلضافة إىل القيود
املفروضة عىل استجابات األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية ملواجهة هذه املشكلة ،ويخلُص إىل وضع العديد من
التوصيات الهامة:
إىل جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة ومؤسسات األمم املتحدة:
•هناك حاجة إىل إجراء املزيد من التحقيقات بشأن الدول األعضاء التي تستخدم أساليب الرتهيب إلثناء مواطنيها
عن التعاون مع آليات األمم املتحدة ،وإخضاع هذه الدول ملزيد من املساءلة .ويلزم أن يتجاوز نطاق هذه
املساءلة الهجامت الخطرية واألعامل االنتقامية الشديدة املرتكبة من ِقبل الدول ،وكذلك ما تتَّخذه تلك الدول من
إجراءات علنية يف املحافل التي تتَّخذ من نيويورك أو جنيف مقرا لها .كام تنبغي مساءلة الدول التي تتَّبع نُهجا
أقل إثارة للضوضاء عىل الصعيد الوطني بهدف إيجاد حالة من الخوف والتثبيط عن التعاون.
•تشجيع جميع الدول عىل وضع سياسات ومامرسات أقوى عىل الصعيد املحيل بهدف حامية املدافعني عن حقوق
اإلنسان والتحقيق يف التهديدات والرتهيب.
•تشجيع املفوضية وتزويدها بالتمويل الالزم لتوسيع نطاق وجودها امليداين؛ ومامرسة ضغوط سياسية أكرب عىل
الدول التي تنتهك الحقوق والتي ترفض السامح بأعامل الرصد أو تسعى إىل تقييد املوارد التي تدعمها .ويساعد
الوجود امليداين للمفوضية (أو إدارة عمليات حفظ السالم) يف التغلُّب عىل بُعد منظومة األمم املتحدة لحقوق
اإلنسان ،وميكن أن يوفر طريقة أكرث سهولة وموثوقية لجذب انتباه األمم املتحدة إىل املشاكل التي تعاين منها
حقوق اإلنسان عىل الصعيد املحيل.
•مطالبة فرق األمم املتحدة القُطرية التي تشهد انتهاكات لحقوق اإلنسان وأعامل ترهيب أن تطبق مبدأ «حقوق
اإلنسان أوال» الذي وضعته األمم املتحدة.
•يف حالة عدم وجود آليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ميدانيا بالقدر الكايف ،ينبغي عىل وكاالت األمم املتحدة
األخرى أن توطد عالقاتها مع املدافعني عن حقوق اإلنسان وأن تساعدهم عىل اللجوء إىل آليات األمم املتحدة
لحقوق اإلنسان ،وأن تضطلع بأعامل املتابعة وتوفري الحامية (من خالل املنارصة أو غري ذلك من أشكال الدعم)
ملن يفعلون ذلك.
•وعند االحتياج إىل رصد حالة حقوق اإلنسان ،يقع عىل عاتق فريق األمم املتحدة القُطري املهني عبء السعي إىل
تلبية هذا االحتياج ،حتى يف الحاالت التي تعيق فيها الدولة املعنية الوصول إىل املفوضية.
•يتعني عىل جميع الدول األعضاء إصدار دعوات دامئة إىل اإلجراءات الخاصة وتسهيل الزيارات القُطرية ،وينبغي
عليها أيضا أن تشجع الدول األخرى عىل القيام بذلك .تنبغي مساءلة الدول التي متنع إجراء هذه الزيارات أو
تعوق االتصال بالخرباء عىل األرض.
•جعل عدم التعاون أكرث تكلفة ،بأساليب منها مثال معارضة انتخاب الدول غري املتعاونة لعضوية مجلس حقوق
اإلنسان أو هيئات األمم املتحدة األخرى ذات الصلة بحقوق اإلنسان.
•وينبغي لهيئات األمم املتحدة وآلياتها املعنية بحقوق اإلنسان أن تجمع بصورة منهجية أدلة عىل أي حاالت ُينع
فيها املواطنون بأي شكل من األشكال من تقديم التعاون أثناء الزيارات القُطرية ،مبا يف ذلك الرتهيب العنيف
وكذلك أشكال الرتهيب األكرث خفية ،وينبغي فضح هذه العراقيل ومساءلة الدول املعنية.
•وينبغي عىل األمني العام لألمم املتحدة واألمني العام املساعد ومفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان والجهات
الفاعلة األخرى يف األمم املتحدة أن تقاوم الضغوط التي تُ ارس عليها من أجل حذف االنتقادات املو َّجهة لدول
بعينها من وثائق األمم املتحدة أو بياناتها .ويتعني عىل الجهات الفاعلة يف األمم املتحدة التي تعرض تسويات غري
مقبولة من أجل تجنب االحتكاك مع الدول األعضاء ذات النفوذ أن تخضع للمساءلة بسبب عدم احرتامها ملبادئ
األمم املتحدة.
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