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حقوق التأليف والنرش والتوزيع

.)ISHR( جميع الحقوق محفوظة © 2018. الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان

يجوز استنساخ املواد الواردة يف هذا املنشور ألغراض تدريبية أو تعليمية أو غري ذلك من األغراض غري التجارية 

.)ISHR( رشيطة االعرتاف الكامل بأنَّها تخصُّ الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان

 كام ميكنكم توزيع هذا املنشور ووضع رابط إلكرتوين للوصول إليه عىل موقعكم اإللكرتوين رشيطة االعرتاف 

الكامل بأنَّ 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، فإنَّ الخدمة 

الدولية لحقوق اإلنسان ال تضمن، وال تتحمل أي مسؤولية قانونية تنشأ عن أي أخطاء محتملة يف املعلومات 

ح أي أخطاء قد تعرثون عليها، ونرجو منكم  املفاد بها أو عن أي استخدام لهذا املنشور. وسوف يرسُّنا أن نصحِّ

 إبالغنا بذلك عىل عنوان الربيد اإللكرتوين

.information@ishr.ch

شكر وتقدير

تعرب الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان عن شكرها لوزارة الشؤون العاملية يف كندا عىل دعمها لهذا املرشوع. 

وال يتحمل املسؤولية عن محتويات هذا املنشور سوى املؤلفتني، وال ميكن أن يُنظر إليها عىل أنَّها تعربِّ عن آراء 

الجهات الراعية للمرشوع.
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حول عمل الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان بشأن الرتهيب واألعامل االنتقامية

د من أنَّ نظم حقوق اإلنسان الوطنية والدولية واإلقليمية لديها  تسعى الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان إىل التأكُّ

اآلليات الالزمة ملنع األعامل االنتقامية وضامن املساءلة يف حال وقوعها. وتضطلع الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان 

بجهود إعالمية من أجل حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان املعرَّضني 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.

حول هذا الدليل

يستهدف هذا الدليل يف املقام األول واألخري املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يتعاملون مع نظم حقوق اإلنسان 

اإلقليمية والدولية. ويركِّز الدليل بوجه خاص عىل منظومة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان 

والشعوب، ولجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، ومجلس أوروبا. 

ويسلِّط الدليل الضوء عىل املخاطر التي ميكن أن يواجهها املدافعون عن حقوق اإلنسان نتيجة لتفاعلهم مع تلك النظم، 

م اقرتاحات بشأن السبل التي ميكن لهم من خاللها أن يستعينوا بثقل آليات األمم املتحدة واآلليات اإلقليمية لحقوق  ويقدِّ

اإلنسان من أجل توفري درجة ما من الحامية ألنفسهم من تلك املخاطر. ويف هذا الصدد، ال يهدف الدليل إىل تقديم حل 

شامل يكفل الحامية الكاملة. ويف جميع الحاالت، يتعني عىل املدافعني عن حقوق اإلنسان النظر يف الخيار األفضل بناء عىل 

سياق كلِّ حالة وتفاصيلها. 

وفيام عدا بعض الخيارات التي يتطرق إليها الدليل والتي قد تكون متاحة من خالل البعثات الدبلوماسية )الفصل 4( 

واملنظامت غري الحكومية )الفصل 5(، تجدر اإلِشارة إىل أنَّ الخيارات التي يعرضها هذا الدليل ال تكفل الحامية الجسدية. 

ويف العديد من الحاالت، يكون الهدف من اعتامد أحد هذه الخيارات هو إبراز الحالة وتعزيز ظهورها اإلعالمي، وهو ما 

ميكن أن يوفر بدوره قدًرا من الحامية يف بعض السياقات املحددة عن طريق الردع والتنديد واملنع. وينبغي أن يكون اللجوء 

إىل هذه الخيارات متزامًنا مع تنفيذ خطة أمنية أكرث شمواًل.

ير تصد
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© UN Photo: Kim Haughton

“إنَّني أؤكد، شأين يف ذلك شأن من سبقوين، عىل الرفض املطلق ألي أعامل ترهيب أو أعامل 
انتقامية تُرتكب ضد األفراد أو الجامعات التي تسعى للتعاون مع األمم املتحدة أو تعاونت معها 

ن  يف السابق يف ميدان حقوق اإلنسان، وكذلك ضد أرسهم أو ممثليهم القانونيني أو غريهم ممَّ
تربطهم صالت مهنية أو شخصية بأولئك األفراد. إنَّ هذه األعامل تتعارض مع مبادئ األمم املتحدة 

وتنتهك حقوق اإلنسان. وأؤكد مرة أخرى أنَّ الدول يجب أن تضع حًدا ملثل هذه األعامل، وأن 
تحقِّق يف جميع االدعاءات بوقوعها، وأن تكفل للمترضرين منها سبل انتصاف فعالة، وأن تعتمد 

ذ تدابري وقائية ملنع تكرارها”.  وتنفِّ

أنطونيو غوترييش، األمني العام لألمم املتحدة، “التعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياتها يف ميدان حقوق اإلنسان”، تقرير من األمني 
العام )الفقرة 68 من وثيقة األمم املتحدة A/HRC/36/31 ]باإلنكليزية فقط[(.
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1-1 طبيعة أعامل الرتهيب واألعامل االنتقامية ونطاقها

مون تقارير إىل األمم املتحدة ألعامل انتقامية. ويجدون أنفسهم يف  “يتعرَّض النشطاء الذين يقدِّ
كل خطوة عرضة لإليقاف واإلسكات واالضطهاد واملضايقات. وكلام زادت رغبة املرء يف التعبري 

عن رأيه، وكلام كان لديه ما يقوله عن الظلم الذي كان شاهًدا عليه، تزداد شدة االضطهاد الذي 
يتعرض له”.

’رينيه زيا‘ )Renee Xia(، شبكة املدافعني الصينيني عن حقوق اإلنسان

يرتبط منع وقوع أعامل الرتهيب واألعامل االنتقامية والتصدي لها ارتباطًا وثيًقا بالتزامات الدول بتوفري بيئة آمنة ومتكينية 

للمدافعني عن حقوق اإلنسان وغريهم من الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين من أجل االضطالع بجميع الجوانب التي 

ينطوي عليها عملهم. غري أنَّ األعوام األخرية شهدت مخاوف متزايدة بشأن التهديدات وأعامل الرتهيب واألعامل االنتقامية 

التي يتعرض لها النشطاء واملدافعني عن حقوق اإلنسان، سواء عىل املستوى املحيل أو اإلقليمي أو الدويل.

وسواء كانت الطريقة هي الحديث إىل وسائل اإلعالم املحلية أو املشاركة يف تظاهرات أو نرش أوراق بحثية أو تقديم 

معلومات إىل منظومة حقوق اإلنسان باألمم املتحدة أو إىل أحد النظم اإلقليمية لحقوق اإلنسان، فإنَّ مجاهرة املرء يف 

أي سياق ضد الدولة أو غريها من الكيانات القوية ميكن أن ينطوي عىل التعرُّض للمخاطر. ويركِّز هذا الدليل عىل األعامل 

االنتقامية التي يتعرَّض لها األشخاص نتيجة للتعاون أو محاولة التعاون مع األمم املتحدة أو مع إحدى الهيئات اإلقليمية 

املعنية بحقوق اإلنسان.

فالحكومات ال ترحِّب بتصويرها عىل أنَّها تنتهك حقوق اإلنسان يف الساحة اإلقليمية أو الدولية. وتقع العديد من الحاالت 

املنطوية عىل أعامل الرتهيب واألعامل االنتقامية يف سياق مضايقات وتهديدات وهجامت منهجية يتعرَّض لها املدافعون عن 

حقوق اإلنسان. ويف كثري من األحيان، تكون وراء األعامل االنتقامية جهات ذات نفوذ تابعة للدولة، مثل الرشطة أو الجيش 

أو قوات األمن أو السلطة القضائية، تقوم بهذه األعامل لحامية الدولة مام قد يطالها من نقد. ويف أحيان كثرية أيًضا، تكون 

وراء هذه األعامل االنتقامية جهات غري تابعة للدولة، مثل أصحاب املنشآت التجارية الخاصة أو أعضاء الجامعات اإلجرامية 

أو املسلحة، وقد تكون لهؤالء صلة مبارشة أو غري مبارشة بالدولة، أو قد ال تكون لهم أي صلة بالدولة.

وتأخذ التجاوزات التي يتعرَّض لها املدافعون عن حقوق اإلنسان أشكااًل كثرية، مبا يف ذلك استخدام القوانني وإساءة 

استخدامها من أجل تجريم عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان، واتخاذ إجراءات قانونية تعسفية بهدف إعاقة هذا العمل، 

ووضع قيود خارج حدود املعقول عىل أنشطة املدافعني عن حقوق اإلنسان واإلفراط يف التدقيق يف عمل منظامتهم، 

والتجسس عليهم والتشهري بهم، وحرمانهم من إمكانية الحصول عىل التمويل، واعتقالهم تعسفيًّا أو التعدي عليهم جسديًّا 

أو حتى قتلهم. وباإلضافة إىل استخدام األعامل االنتقامية كوسيلة عقابية، كثريًا ما تُستخدم أيًضا لغرض الردع. ويف حني 

أنَّ تقييم هذه الحاالت ينطوي عىل صعوبة أكرب، فقد أقرَّت األمم املتحدة1 ولجنة البلدان األمريكية2 واملحكمة األوروبية 

السياق األول:  الفصل 

1  الجمعية العامة لألمم املتحدة، »التعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياتها يف ميدان حقوق اإلنسان«، وثيقة األمم املتحدة A/HRC/18/19، 21 متوز/يوليه 2011، الفقرة 69، متاح عرب   
http://undocs.org/ar/A/HRC/18/19 :الرابط

2     Inter-American Commission for Human Rights, ‘IACHR Deplores Reprisals Against Individuals who Come Before the Inter-American Commission’, 
4 November 2011

   http://bit.ly/XTAt6I : متاح ]باإلنكليزية[ عرب الرابط    

http://undocs.org/ar/A/HRC/18/19
http://undocs.org/ar/A/HRC/18/19
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لحقوق اإلنسان3 باألثر الرادع لألعامل االنتقامية، وبأنَّ الدول يقع عىل عاتقها التزام بضامن أن يتمتع املدافعون عن حقوق 

اإلنسان بإمكانية الوصول إىل هذه اآلليات واملشاركة الكاملة يف أنشطتها4.

ويف حني أنَّ األعامل االنتقامية غالبًا ما تُرتكب يف البلدان األصلية التي ينتمي إليها املدافعون عن حقوق اإلنسان، فقد 

تُرتكب أيًضا يف نفس الوقت الذي يشارك فيه أولئك املدافعون يف اجتامعات الهيئات واآلليات املعنية بحقوق اإلنسان، 

سواء اإلقليمية أو التابعة لألمم املتحدة. فعىل سبيل املثال، يواجه املدافعون عن حقوق اإلنسان الذين يشاركون يف جلسات 

مجلس حقوق اإلنسان يف جنيف يف بعض األحيان تهديدات ومضايقات من أعضاء وفود بالدهم. وميكن أن تكون هذه 

التهديدات واملضايقات مصحوبة بحمالت صحفية يف البلدان األصلية تُندد باملدافعني وتهددهم. وميكن أن تصدر التهديدات 

هة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان من أشخاص يشغلون مناصب عىل أعىل املستويات كالوزراء ورؤساء الدول. املوجَّ

1-2 االلتزام القانوين الواقع عىل عاتق الدول واألمم املتحدة بالتصدي لألعامل االنتقامية

ينص القانون الدويل عىل الحق يف الوصول دون عائق إىل الهيئات الدولية واالتصال بها بشأن املسائل املتعلقة بحقوق 

ل،  اإلنسان والحريات األساسية. ويستند هذا الحق إىل حقوق اإلنسان يف حرية التعبري وتكوين الجمعيات والتجمع والتنقُّ

وهي حقوق ترسيها الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان والقانون الدويل العريف 5.

كام أنَّ الحق يف الوصول دون عائق إىل الهيئات الدولية واالتصال بهذه الهيئات منصوص عليه رصاحة يف إعالن األمم املتحدة 

بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان6، ويف األحكام الخاصة املنطبقة عىل بعض هيئات معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم 

املتحدة7.

وينطوي التمتع بهذا الحق عىل أال يتعرَّض من يصلون إىل تلك الهيئات أو يحاولون الوصول إليها أو االتصال بها إىل أي شكل 

من أشكال الرتهيب أو األعامل االنتقامية نتيجة لقيامهم بذلك. ويعرتف اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان بحق 

املدافعني عن حقوق اإلنسان يف التمتع بالحامية من األعامل االنتقامية املرتبطة باتصالهم بهيئات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان 

أو تعاونهم معها أو محاولتهم االتصال بها أو التعاون معها8.

كام يُعدُّ الحق يف عدم التعرض لألعامل االنتقامية التي تهدد حياة الشخص أو حريته البدنية جانبًا من جوانب الحامية التي 

تكفلها حقوق أخرى من حقوق اإلنسان الدولية، مثل الحق يف عدم التعرُّض لالعتقال أو االحتجاز أو الحرمان من الحرية 

عىل أساس تعسفي، وعدم التعرُّض للتعذيب واملعاملة القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة، والحرمان التعسفي من الحياة. 

وباإلضافة إىل ذلك، يبنيِّ الفقه القانوين لحقوق اإلنسان الدولية أنَّ الدول التي تصادر جوازات السفر الخاصة باملدافعني 

عن حقوق اإلنسان أو ممثيل املنظامت غري الحكومية، أو تصدر أوامر مبنعهم من السفر أو متنعهم من حضور االجتامعات 

الدولية، قد تنتهك باتخاذها مثل تلك اإلجراءات الحق يف حرية التنقل املنصوص عليه يف املادة 12 من العهد الدويل الخاص 

بالحقوق املدنية والسياسية9.

3     Parliamentary Assembly of the Council of Europe, ‘Member States’ duty to cooperate with the European Court of Human Rights’, resolution 1571, para. 7, 2007. 
    http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17576&lang=en :متاح ]باإلنكليزية[ عرب الرابط 

4     املرجع نفسه.
لة أو غري  5      يف عام 2012، دعا املقرر الخاص املعني بالحق يف حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات الدول إىل ضامن أن يكون التمتع بتلك الحقوق “لكل شخص وألي كيانات مسجَّ

لة”، وعدم إخضاع أحد لفعل من أفعال “املضايقة أو االضطهاد أو الرتهيب أو االنتقام” نتيجة ملامرستها. مسجَّ
 6      إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق ومسؤولية األفراد والجامعات وهيئات املجتمع يف تعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية املعرتف بها عامليًّا املرفق بوثيقة األمم املتحدة

 A/RES/53/144، 8 آذار/مارس 1999، الفقرة )ج( من املادة 5 والفقرة )4( من املادة 9.
7      انظر: الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب، املادة 51؛ والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، املادة 11؛ والعهد الدويل 

الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، املادة 13؛ والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقديم البالغات، املادة 4.
8     اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان، املواد 2 )1(، 9 )1( و12 )2(.

9     األمم املتحدة، اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، “املالحظات الختامية: املغرب”، وثيقة األمم املتحدة CCPR/CO/82/MAR، 1 كانون األول/ديسمرب 2004، الفقرة 18. متاح عرب الرابط: 
 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/450/14/pdf/G0445014.pdf?OpenElement       

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17576&lang=en
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ويقع عىل عاتق الدول الواجب األسايس بالحفاظ عىل الحقوق ذات الصلة بالحق يف الوصول دون عائق إىل األمم املتحدة، 

والحامية من أعامل الرتهيب واألعامل االنتقامية املرتكبة بسبب أي تعاون مع األمم املتحدة أو محاولة التعاون معها. وقد 

تكون هذه الواجبات ملزمة أيًضا لهيئات األمم املتحدة مثل مجلس حقوق اإلنسان واللجنة املعنية باملنظامت غري الحكومية 

التابعة للمجلس االقتصادي واالجتامعي، بصفتها كيانات خاضعة للقانون الدويل10.

1-3 كلمة عن املخاطر

ا من أجل جميع الحقوق يف البلدان. وحني  “إنَّ املدافعني عن حقوق اإلنسان هم من يناضلون حقًّ
ترى شخًصا معروفًا يف أحد البلدان بأنَّه يعمل منذ فرتة طويلة يف مجال حقوق اإلنسان يتعرض 

لحمالت تنديد وتشهري برسعة بالغة، يبدأ الجميع يف إعادة التفكري: ’ملاذا أرغب يف أن أسلك هذا 
الطريق؟”

’سوناندا ديشابريا‘ )Sunanda Deshapriya(، مدافع عن حقوق اإلنسان من رسي النكا.

وإذا بدأ املدافعون عن حقوق اإلنسان يف تجنُّب التفاعل مع نظم حقوق اإلنسان اإلقليمية والتابعة لألمم املتحدة نتيجة 

م  للمخاطر التي يواجهونها من جرَّاء ذلك، فسوف ينتقص ذلك كثريًا من قدرة هذه النظم عىل أداء عملها بفعالية. ويقدِّ

املدافعون عن حقوق اإلنسان معلومات ورؤى حاسمة األهمية فيام يتعلق بواقع حقوق اإلنسان عىل األرض، وتعتمد 

اآلليات الدولية واإلقليمية عىل هذه املعارف واإلسهامات من أجل اتِّخاذ قرارات مدروسة. 

بيد أنَّ هناك حاالت مؤسفة تكون فيها مؤسسات الدولة ببساطة غري قادرة عىل ضامن متكني املدافعني عن حقوق اإلنسان 

من التعاون مع الهيئات واآلليات املعنية بحقوق اإلنسان، سواء اإلقليمية أو التابعة لألمم املتحدة، دون التعرُّض للخطر، أو 

د غضَّ برصها عن ذلك، أو تُعرقله عن قصد. ويف هذه املواقف، يواجه املدافعون عن حقوق اإلنسان الذين يجرؤون  تتعمَّ

عىل رفع أصواتهم مخاطر أكرب.

وينبغي أن يدرك املدافعون عن حقوق اإلنسان متاًما أنَّه رغم أهمية العمل يف مجال حقوق اإلنسان عىل املستويني 

الدويل واإلقليمي، فإنَّ ذلك قد يزيد من تعرضهم للخطر. ونظرًا ألنَّ منظومة األمم املتحدة عىل وجه الخصوص ميكن أن 

تبدو للمدافعني عن حقوق اإلنسان بعيدة عن بالدهم، فرمبا مييلون إىل االستهانة باملخاطر املرتتبة عىل التفاعل مع تلك 

املنظومة. ويتعنيَّ عىل من يسعون إىل التفاعل مع األمم املتحدة أن يدركوا األهمية التي توليها بعض الدول لقدرتها عىل 

م بشأنها يف املحافل الدولية واإلقليمية، ومن ثمَّ املخاطر املحتملة املرتتبة عىل ذلك  التحكم يف نوعية املعلومات التي تُقدَّ

التفاعل. وباملثل، قد يصعب عىل العديد من الدول أو الخرباء أن يأخذوا يف االعتبار أنَّ املدافعني عن حقوق اإلنسان ميكن 

أن يتعرضوا ملخاطر حقيقية إذا تعاونوا أو سعوا إىل التعاون مع الهيئات واآلليات املعنية بحقوق اإلنسان، سواء الدولية أو 

اإلقليمية.

10     Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt )Advisory Opinion( ]1980[ ICJ Rep 73, pp 89–90. 
      وانظر أيًضا: 

Reparations for injuries suffered in the service of the United Nations )Advisory Opinion( ]1949[ ICJ Rep 174, p 179 .   
       وقد أثار األمني العام بصورة متكررة يف تقاريره السنوية بشأن األعامل االنتقامية مسألة التأجيل التعسفي غري املنصف من جانب اللجنة املعنية باملنظامت غري الحكومية التابعة للمجلس 

مة للحصول عىل املركز االستشاري. انظر عىل سبيل املثال “التعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياتها يف ميدان  االقتصادي واالجتامعي للنظر يف طلبات املنظامت غري الحكومية املقدَّ
حقوق اإلنسان”، تقرير األمني العام، وثيقة األمم املتحدة A/HRC/33/19، الفقرات 12-15.
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كيف أحمي نفيس أو غريي من التعرض للمزيد من األعامل االنتقامية؟

إذا كنتم قد عانيتم من أعامل انتقامية بسبب تعاونكم أو سعيكم للتعاون مع األمم املتحدة أو نظم حقوق 

ح أنَّكم ترغبون يف املخاطرة بالتعرُّض ملزيد من األعامل االنتقامية مبواصلة  اإلنسان اإلقليمية، فمن غري املرجَّ

ذلك التعاون. 

وإذا كنتم تخططون التخاذ إجراءات بشأن األعامل االنتقامية التي تعرضتم لها من خالل أٍي من السبل املبينة 

يف هذا الدليل، ينبغي دامئًا أن تأخذوا يف اعتباركم املخاطر التي ينطوي عليها اإلعالن عن األعامل االنتقامية. 

ففي حني أنَّ االنتشار اإلعالمي ميكن أن يكون له دور يف توفري الحامية لكم، فإنَّه ميكن أيًضا أن يجتذب إليكم 

بون منكم أو  املزيد من االنتباه، وأن يزيد من تعرُّضكم للخطر أنتم ومن لهم صلة بكم، مثل زمالؤكم أو املقرَّ

أفراد أرسكم.

والعديد من السبل التي يقرتحها هذا الدليل تعتمد نهًجا قامئًا عىل “عدم اإلرضار” وتراعي سالمة الضحية قدر 

اإلمكان. فعىل سبيل املثال، ال يتضمن تقرير األمني العام )انظر القسم 2-5-1 أدناه( أيَّ حالة دون إذن رصيح 

من األشخاص املعنيني. بيد أنَّ التقرير ال يشتمل عىل أيِّ حاالت مجهَّلة الهوية، فجميع الحاالت املنشورة تكشف 

هوية الشخص/األشخاص واملنظمة/املنظامت املعنية. ومع ذلك، هناك أسباب لتقديم الحاالت إىل األمم املتحدة 

حتى يف حالة تفضيل عدم نرشها. فذلك يساعد األمم املتحدة عىل تكوين تصوُّر حقيقي عن مدى األعامل 

االنتقامية ونطاقها، وهو ما يُسهم يف وضع الطريقة ملالمئة للتصدي لتلك األعامل.
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11    www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx
12   Twenty-seventh meeting of chairpersons of the human rights treaty bodies, HRI/MC/2015/6, 30 July 2015.
13    Report of the Chairs of the human rights treaty bodies on their twenty-eighth meeting, A/71/270, 2 August 2016, 

http://undocs.org/A/71/270

© UN Photo: Manuel Elias
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2-1 هيئات املعاهدات

تتعهَّد األمم املتحدة منظومة مكونة من هيئات من الخرباء تُعرف باسم “هيئات املعاهدات”11، وتعمل عىل رصد تنفيذ 

اتفاقيات حقوق اإلنسان التسع الرئيسية. ويقع عىل عاتق كل دولة طرف يف أيٍّ من تلك املعاهدات التزام باتخاذ خطوات من 

أجل ضامن أن يتمتع كل فرد يف هذه الدولة بالحقوق املنصوص عليها يف تلك املعاهدة. وهناك عرش من هيئات املعاهدات 

تضمُّ عضوية كلٍّ منها خرباء مستقلني من ذوي الكفاءات املعرتف بها يف ميدان حقوق اإلنسان، وترشح الدول األطراف هؤالء 

الخرباء وتنتخبهم لفرتات ثابتة قابلة للتجديد مدتها أربع سنوات. وتضطلع هيئات املعاهدات بعدد من املهام وفًقا ألحكام 

مة من الدول بشأن كيفية تنفيذ  املعاهدات املنشئة لتلك الهيئات. وتشمل هذه املهام: النظر يف التقارير الدورية املقدَّ

مة من أفراد يزعمون أنَّ حقوقهم مبقتىض املعاهدات  الحقوق املنصوص عليها يف املعاهدات؛ والنظر يف فرادى الشكاوى املقدَّ

قد انتُهكت؛ واستهالل التحقيقات القطرية عند تلقيها معلومات موثوقة تتضمن دالئل قوية عىل وقوع انتهاكات بالغة أو 

ة ألحكام املعاهدات؛ وعقد املناقشات املواضيعية بشأن  خطرية أو منهجية للمعاهدة املعنية؛ واعتامد التعليقات العامة املفرسِّ

املعاهدات.

وإثر اعتامد املبادئ التوجيهية املتعلقة مبكافحة أعامل الرتهيب أو االنتقام )مبادئ سان خوسيه التوجيهية(12 يف متوز/يوليه 

2015، أرسل رؤساء هيئات املعاهدات إشارة قوية بأنَّ ترهيب األفراد والجامعات التي تتعاون مع هيئات املعاهدات أمر 

غري مقبول. 

ذ  وأثناء االجتامع السنوي لرؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف متوز/يوليه 2016، أوىص رؤساء الهيئات أيًضا بأن تنفِّ

جميع هيئات املعاهدات مبادئ سان خوسيه التوجيهية، وأكَّدوا مجدًدا قرارهم بإدراج األعامل االنتقامية كبند دائم يف جدول 

أعامل االجتامع السنوي لرؤساء هيئات املعاهدات13.

وإىل اآلن، اعتمدت مثان هيئات من أصل عرش مبادئ سان خوسيه التوجيهية أو سياسات بشأن األعامل االنتقامية. والهيئتان 

املتبقيتان اللتان مل تعتمدا بعُد مبادئ سان خوسيه التوجيهية أو سياسات بشأن األعامل االنتقامية هام لجنة الحقوق 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية واللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة.

وتؤكِّد مبادئ سان خوسيه التوجيهية “مسؤولية الدول عن تجنُّب األفعال التي تشكِّل ترهيبًا أو انتقاًما، ومنع مثل هذه 

األفعال أو التقصري بشأنها والحامية منها والتحقيق فيها ومحاسبة املسؤولني عنها ومتكني الضحايا من ُسبل انتصاف فعالة”. 

وتقرُّ مبادئ سان خوسيه التوجيهية أيًضا بأنَّ عىل هيئات املعاهدات أن تتَّخذ إجراءات يف هذا الصدد، مبا يف ذلك اتخاذ 

تدابري عىل سبيل رد الفعل، عند تلقيها ادعاءات بالتعرُّض للرتهيب أو األعامل االنتقامية، وكذلك اتخاذ تدابري وقائية لحامية 

األفراد والجامعات املعرضة للخطر.

ألعامل  للتصدي  املتحدة  األمم  جهود  الثاين:  الفصل 
االنتقامية واألعامل  الرتهيب 

11       https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
12      االجتامع السابع والعرشون لرؤساء الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان، وثيقة األمم املتحدة HRI/MC/2015/6، 03 متوز/يوليه، 2015، 

.https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/169/74/PDF/G1516974.pdf?OpenElement :متاح عرب الرابط           
13     تقرير رؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان عن اجتامعهم الثامن والعرشين، وثيقة األمم املتحدة A/17/270، 2 آب/أغسطس 2016، متاح عرب الرابط: 

 .http://undocs.org/ar/A/71/270         



13 مية     نتقا ال ا ل  عام أل ا ن  بشأ ليل   د

ق معني مبسألة أعامل الرتهيب أو االنتقام يف كل هيئة  وتتوخى مبادئ سان خوسيه التوجيهية تعيني مقرر أو منسِّ

من هيئات املعاهدات بهدف تنسيق العمل بصورة استباقية من أجل تنفيذ السياسات ذات الصلة، مبا يشمل تلقي 

االدعاءات وتقييمها، وتحديد املسار املناسب للعمل.

ا يحتوي عىل روابط إلكرتونية للوثائق املتعلقة  د موقًعا إلكرتونيًّ ها تتعهَّ وتنفرد لجنة مناهضة التعذيب بأنَّ

باالدعاءات بوقوع أعامل انتقامية وردود الدول األطراف عليها14. وقد أصدر كلُّ من لجنة مناهضة التعذيب واللجنة 

الفرعية ملنع التعذيب مبادئ توجيهية بشأن تلقي االدعاءات بوقوع أعامل انتقامية وكيفية التعامل معها15.

 
إذا كنتم قد تعرَّضتم لعمل من أعامل الرتهيب أو االنتقام عند سعيكم للتعاون مع هيئات املعاهدات، أو أثناء 

ذلك التعاون أو بعد انتهائه، يُرجى منكم االتصال بالجهات التالية: 

•  مسؤول االتصال أو املقرر املعني باألعامل االنتقامية يف هيئة املعاهدة التي تتفاعلون معها، إن ُوجد، و/أو 

رئيس هيئة املعاهدة ]انظر اإلطار النيص الوارد أدناه والذي ترد فيه معلومات االتصال بأمانة كلِّ هيئة من 

هيئات املعاهدات[.

وميكنكم أيًضا:

 •  االتصال باملسؤول الرفيع املستوى املعني باألعامل االنتقامية عىل عنوان الربيد اإللكرتوين:

 reprisals@ohchr.org )انظر القسم 2-4 أدناه(

•  االتصال مبقرر األمم املتحدة الخاص املعني بحالة املدافعني عن حقوق اإلنسان عىل عنوان الربيد اإللكرتوين: 

defenders@ohchr.org

•  تقديم حالتكم من أجل تضمينها يف التقرير السنوي لألمني العام بشأن األعامل االنتقامية )انظر القسم 1-5-2 

أدناه( وعادة ما يُطلب تقديم الحاالت يف أيار/مايو من كل عام، وينبغي إرسالها إىل عنوان الربيد اإللكرتوين: 

reprisals@ohchr.org

•  تقديم بالغ فردي إىل إحدى هيئات املعاهدات )انظر اإلطار الوارد أدناه(

• تقديم معلومات إىل لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي يف سياق إجراء عاجل )انظر اإلطار الوارد أدناه(

بوروندي

يف آب/أغسطس 2016، اتَّخذت لجنة مناهضة التعذيب إجراءات بشأن ادعاءات بوقوع أعامل انتقامية ضد ممثيل 

منظمة غري حكومية بوروندية أرسلت تقارير إىل اللجنة وشاركت يف جلستها التي استعرضت فيها األوضاع يف 

بوروندي. وكان أربعة من ممثيل املنظمة غري الحكومية املذكورة من املحامني، تعرَّض ثالثة منهم بعدها للشطب 

من قامئة املحامني وأُوقف الرابع عن العمل ملدة عام بناء عىل طلب النائب العام يف بوجمبورا. وأعربت اللجنة عن 

ا  هت الجنة خطابً قلقها من أنَّ طلب النائب العام مرتبط بتعاون أعضاء املجتمع املدين األربعة مع اللجنة. ووجَّ

إىل الدولة تطلب فيه معلومات بشأن التدابري املتَّخذة لوقف جميع األعامل االنتقامية ضد أعضاء املجتمع املدين 

الذين يعملون مع اللجنة. وتناولت اللجنة مسألة األعامل االنتقامية يف مالحظاتها الختامية يف سياق استعراضها 

لبوروندي. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=1&DocTypeID=130 :14      انظر

http://undocs.org/ar/CAT/OP/6/Rev.1 :15    انظر

http://undocs.org/ar/CAT/OP/6/Rev.1
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16      هناك استثناءات من هذه القاعدة، إذا امتدت اإلجراءات القانونية عىل املستوى الوطني إىل فرتات تتجاوز حدود املعقول، أو إذا كانت سبل االنتصاف غري متوافرة أو كان من الواضح 
أنَّها لن تكون فعالة.

https://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/ishr_ar_web.pdf      17
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx     18
 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/pages/cescrindex.aspx    19

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx     20
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/pages/cedawindex.aspx     21

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/pages/catindex.aspx     22
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx     23

 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CMW/Pages/CMWIndex.aspx     24
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx     25

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspx     26
 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCATIndex.aspx     27

بيانات االتصال بأمانات هيئات املعاهدات  

ccpr@ohchr.org :18أمانة اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان  •

 cescr@ohchr.org :19أمانة لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية •

 cerd@ohchr.org :20أمانة لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي •

 cedaw@ohchr.org :21أمانة اللجنة •

cat@ohchr.org :22أمانة لجنة مناهضة التعذيب •

 crc@ohchr.org :23أمانة لجنة حقوق الطفل •

 cmw@ohchr.org :24أمانة اللجنة املعنية بالعامل املهاجرين •

 crpd@ohchr.org :25أمانة اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة •

 ced@ohchr.org :26أمانة اللجنة املعنية بحاالت االختفاء القرسي •

opcat@ohchr.org :27أمانة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية واملهينة •

خيارات انتصاف أخرى تكفلها هيئات املعاهدات

فيام يتعلق بالعديد من هيئات املعاهدات، ميكنكم تقديم بالغ فردي بشأن تعرضكم النتهاك حق منصوص عليه 

لني لتقديم هذه البالغات إال إذا كان  مبوجب املعاهدة التي ترصدها الهيئة املعنية. بيد أنَّكم ال تكونون مؤهَّ

ق عىل املعاهدة املعنية واعرتف باختصاص هيئة املعاهدة التي ترصد تنفيذ تلك املعاهدة بتلقي  بلدكم قد صدَّ

البالغات الفردية، وإذا كنتم قد استنفدتم سبل االنتصاف املحلية16. كام أنَّ تقديم بالغ إىل إحدى هيئات املعاهدات 

ا إىل الدولة املعنية باتخاذ “تدابري مؤقتة”، عند  يتيح أيًضا إمكانية أن تصدر هيئة املعاهدة التي تلقت البالغ طلبً

م تقريرًا  االقتضاء، من أجل الحول دون أن يلحق بالضحية رضر يتعذر إصالحه. وسيكون عىل الدولة املعنية أن تقدِّ

إىل اللجنة بشأن الخطوات التي اتَّخذتها من أجل تنفيذ تلك التدابري املؤقتة وحامية الضحية. 

ولدى لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي إجراء خاص إلنذار املبكر والترصُّف العاجل ميكن للجنة من خالله أن 

ا من أجل الحد من عدد االنتهاكات الخطرية للمعاهدة. ويتَّسم هذا  اًل فوريً تتصدى للمشاكل التي تتطلَّب تدخُّ

اإلجراء بأهمية خاصة عندما تنطوي األعامل االنتقامية عىل نربة عنرصية، أو عندما تحاول جامعة ما التفاعل مع 

األمم املتحدة أو عىل الصعيد اإلقليمي من أجل التصدي ملسألة عرقية أو إثنية وتتعرض لألعامل االنتقامية بسبب 

ذلك. وال يتطلَّب هذا اإلجراء استنفاد التدابري املحلية.

ولالطالع عىل مزيد من املعلومات بشأن االستفادة من إجراءات البالغات الفردية التي تتيحها هيئات املعاهدات، 

وإجراء اإلنذار املبكر والترصُّف العاجل الخاص بلجنة القضاء عىل التمييز العنرصي، ميكنكم مراجعة “الدليل 

ط إىل هيئات األمم املتحدة املنشأة مبوجب معاهدات”، من إصدارات الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان17. املبسَّ
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2-2 مجلس حقوق اإلنسان

إنَّ مجلس حقوق اإلنسان ملزم قانونًا باتخاذ اإلجراءات الالزمة يف حال حصوله عىل معلومات عن مخاطر أو ادعاءات ذات 

مصداقية بشأن وقوع أعامل انتقامية، وبحامية األفراد الذين يتواصلون أو يتعاونون أو يسعون إىل التفاعل مع املجلس أو 

مع الخرباء املستقلني التابعني له أو مع عملية االستعراض الدوري الشامل28. وتقع عىل عاتق رئيس مجلس حقوق اإلنسان 

ومكتب املجلس مسؤولية حامية إجراءات املجلس والدفاع عن نزاهتها، وال سيام فيام يتعلق بحق املجتمع املدين يف 

هة ضد من يتعاونون مع مجلس حقوق اإلنسان أو آلياته ال  املشاركة الكاملة واآلمنة يف عمل املجلس29. والهجامت املوجَّ

تشكِّل هجامت ضد هؤالء األفراد فحسب بل ضد املؤسسة نفسها أيًضا. 

ويف حني يحافظ رئيس مجلس حقوق اإلنسان ومكتب املجلس عىل االلتزام فيام يصدر عنهام من أقوال بالحرص عىل عدم 

وقوع أعامل انتقامية، فال يزال ما يُتَّخذ من اإلجراءات امللموسة بغية منع وقوع األعامل االنتقامية أو التصدي لها إن وقعت 

وضامن املساءلة عنها ضعيًفا. وحيث إنَّ رئاسة املجلس تتغريَّ كل عام، وألنَّ فعالية اإلجراءات املتَّخذة تعتمد عىل قدر 

االلتزام من جانب كلِّ شاغل للمنصب، تتفاوت أيًضا طبيعة ونوعية تدابري التصدي لألعامل االنتقامية. وقد أسفر التواصل 

دة ملدافعني  مع رئيس املجلس يف املايض بشأن حاالت وقوع أعامل انتقامية عن نتائج جيدة. وعن طريق إبراز حاالت محدَّ

ل الحكومة املعنية رصاحة مسؤولية ضامن سالمة  عن حقوق اإلنسان، يُسلِّط رئيس املجلس الضوء عىل تلك الحاالت ويحمِّ

املدافعني املعنيني، أو الخضوع للمساءلة بشأن ما فعلته الحكومة أو مل تفعله فعله من أجل ضامن سالمتهم. وميكن أن 

يكون ذلك مبثابة مصدر للحامية.

م تحديثًا شفويًا للمجلس بشأن الحاالت التي ُعرضت عىل  كام أنَّ األمني العام يدعو رئيس مجلس حقوق اإلنسان ليقدِّ

املجلس يف كل دورة30، عماًل بقرار املجلس يف أيلول/سبتمب 2017 31.

.Memorandum of Advice from Freshfields Bruckhaus Deringer, Sir Nicolas Bratza and Professor Egbert Myjer of October 2014 :28     انظر أيًضا
 http://www.ishr.ch/news/human-rights-council-time-act-legal-obligation-end-reprisals :متاح ]باإلنكليزية[ عرب الرابط        

29     املرجع نفسه.
30     مجلس حقوق اإلنسان، “التعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياتها يف ميدان حقوق اإلنسان - تقرير األمني العام”، 

        وثيقة األمم املتحدة A/HRC/36/31، 15 أيلول/سبتمرب 2017. 
ع الفقرة 11 من وثيقة األمم املتحدة A/HRC/RES/36/2 الصادرة عن مجلس حقوق اإلنسان بعنوان “التعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياتها يف ميدان حقوق اإلنسان”  31     تشجِّ

بتاريخ 29 أيلول/سبتمرب 2017، رؤساء املجلس عىل مواصلة التصدي الدعاءات وقوع أعامل الرتهيب واألعامل االنتقامية، وتقديم معلومات بشأن الحاالت التي تصل إىل علمهم يف كل 
دورة من دورات املجلس.
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متى يكون من املالئم التواصل مع رئيس مجلس حقوق اإلنسان؟ 

يف أي وقت يكون فيه للرتهيب واألعامل االنتقامية صلة بتفاعل الضحايا مع مجلس حقوق اإلنسان. ويشمل ذلك 

التفاعل مع آليات املجلس وإجراءاته، مبا يف ذلك االستعراض الدوري الشامل واإلجراءات الخاصة.

كيف ميكن التواصل مع رئيس مجلس حقوق اإلنسان؟

•  اطلبوا عقد اجتامع مع رئيس مجلس حقوق اإلنسان إذا كنتم يف جنيف وتعرَّضتم ألعامل انتقامية، أو إذا 

ساوركم القلق بشأن املخاطر التي ستتعرضون لها لدى عودتكم إىل وطنكم بعد حضور إحدى جلسات مجلس 

حقوق اإلنسان أو املشاركة يف إحدى اآلليات أو اإلجراءات التابعة له.

•  أرسلوا املعلومات إىل رئيس املجلس، واطلبوا منه أن يتَّخذ اإلجراءات الالزمة ملناقشة حالتكم مع الدولة املعنية. 

ولغتا العمل يف أمانة مجلس حقوق اإلنسان هام اإلنكليزية والفرنسية. وينبغي، قدر اإلمكان، أن تكون رسائلكم 

إىل األمانة مكتوبة بإحدى هاتني اللغتني.

hrcpresidency@unog.ch :وميكنكم االتصال مبكتب رئيس املجلس عىل عنوان الربيد اإللكرتوين -

 -  وينبغي توجيه نسخة من البالغات إىل أمانة مجلس حقوق اإلنسان عىل عنوان الربيد اإللكرتوين:

hrcngo@ohchr.org

ُسبل أخرى للتفاعل:  ميكنكم أيًضا:

•  االتصال مبقرر األمم املتحدة الخاص املعني بحالة املدافعني عن حقوق اإلنسان عىل عنوان الربيد اإللكرتوين: 

defenders@ohchr.org

 •  االتصال باملسؤول الرفيع املستوى املعني باألعامل االنتقامية عىل عنوان الربيد اإللكرتوين: 

 reprisals@ohchr.org

•  تقديم حالتكم من أجل تضمينها يف التقرير السنوي لألمني العام بشأن األعامل االنتقامية )انظر القسم 2-5-1 

أدناه( وعادة ما يُطلب تقديم الحاالت يف أيار/مايو من كل عام، وينبغي إرسالها إىل عنوان الربيد اإللكرتوين: 

reprisals@ohchr.org

البحرين

يف عام 2012، تناول رئيس املجلس حالة مجموعة من املدافعني البحرينيني عن حقوق اإلنسان كانوا يشاركون 

يف االستعراض الدوري الشامل لبلدهم. وقد حرض هؤالء املدافعون عن حقوق اإلنسان إىل جنيف ملراقبة أعضاء 

املندوبني املوفدين من بلدهم أثناء تلقيهم أسئلة الدول األخرى بشأن سجل البحرين يف مجال حقوق اإلنسان. بيد 

أنَّهم تلقوا تهديدات من حكومتهم نتيجة لذلك. وقد نُقلت املعلومات بشأن تلك التهديدات إىل رئيس املجلس 

الذي أدىل ببيان ذكر فيه أسامء املدافعني الذين تلقوا التهديدات، ودعا حكومة البحرين إىل ضامن سالمتهم لدى 

عودتهم إىل البالد.
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2-3 اإلجراءات الخاصة

تتألف اإلجراءات الخاصة التابعة ملجلس حقوق اإلنسان من خرباء مستقلني يف مجال حقوق اإلنسان، تُناط بهم والية 

تقديم التقارير واملشورة بشأن حقوق اإلنسان من منظور مواضيع بعينها أو فيام يخصُّ بلدانًا بعينها. وبدعم من مفوضية 

األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، تضطلع اإلجراءات الخاصة بزيارات قطرية32؛ وتتعامل مع الحاالت الفردية والشواغل ذات 

الطابع األوسع نطاقًا والهيكيل من خالل توجيه الرسائل33 إىل الدول والجهات األخرى بهدف لفت نظرها إىل االدعاءات 

بوقوع انتهاكات أو تجاوزات؛ وتجري دراسات بشأن مواضيع بعينها؛ وتعقد مشاورات الخرباء34؛ وتسهم يف وضع املعايري 

م املشورة فيام يتعلق بالتعاون التقني.  الدولية لحقوق اإلنسان؛ وتشارك يف أنشطة املنارصة وإذكاء الوعي العام؛ وتقدِّ

م اإلجراءات الخاصة تقريرًا سنويًّا35 إىل مجلس حقوق اإلنسان؛ كام أنَّ أغلبها مكلفة بتقديم التقارير أيًضا إىل الجمعية  وتقدِّ

د مهام اإلجراءات الخاصة بناء عىل القرارات الصادرة بإنشائها أو توسيع نطاق الواليات املسندة إليها. العامة36. وتُحدَّ

ويُعدُّ التصدي ألعامل الرتهيب واألعامل االنتقامية من األولويات املعلنة لإلجراءات الخاصة. ونتيجة لالهتامم املتزايد بهذه الظاهرة، 

وتزايد أعامل الرتهيب واألعامل االنتقامية التي الحظتها الجهات املكلَّفة بالواليات ذات الصلة، اتَّفقت اإلجراءات الخاصة يف 

اجتامعها السنوي الثاين والعرشين يف حزيران/يونيو 2015 عىل توحيد وتعزيز تصديها من خالل وضع إطار متامسك للعمل37.

وتشمل مجموعة األدوات التي تستخدمها اإلجراءات الخاصة يف عملها ما ييل: اتخاذ إجراءات رسية وعلنية، مثل عقد 

االجتامعات مع املسؤولني الحكوميني وتوجيه الرسائل إىل الدول وغريها من الجهات املعنية؛ وإثارة املسائل ذات الصلة مع 

ممثيل األمم املتحدة يف امليدان ويف املقرات، مبا يف ذلك األمني العام لألمم املتحدة ومفوض األمم املتحدة السامي لحقوق 

اإلنسان، ورئيس مجلس حقوق اإلنسان؛ وإثارة املسائل ذات الصلة يف الترصيحات العلنية والبيانات الصحفية والتقارير 

مة إىل مجلس حقوق اإلنسان والجمعية العامة أو خالل الحوارات التفاعلية التي تعقدها مع هاتني الهيئتني. وتنظر  املقدَّ

اإلجراءات الخاصة يف استخدام هذه الخيارات فيام يخصُّ كل حالة عىل حدة، ودامئًا ما يكون ذلك مبوافقة األشخاص املعنيني 

ومبا يتامىش مع مبدأ “عدم اإلرضار”. وتجدر مالحظة أنَّه رغم أنَّ جميع الخرباء ميكنهم الوصول إىل نفس األدوات، إال أنَّ 

بعضهم يستخدمها عىل نحو أكرث فعالية واستباقية من اآلخرين.
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الصني 

بعد زيارة املقرر الخاص املعني مبسألة الفقر املدقع إىل الصني، تعرَّض ’جيانغ تيانيونغ‘ )Jiang Tianyong(، أحد املحامني 

في واتُّهم بالسعي إىل تقويض  املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين التقى بهم املقرر الخاص أثناء الزيارة لالعتقال التعسُّ

سلطة الدولة. وأشار املقرر الخاص تحديًدا38 إىل ’جيانغ تيانيونغ‘ أثناء تقديم تقريره إىل مجلس حقوق اإلنسان بشأن 

ه املقرر الخاص “التامًسا خاًصا” إىل الصني لإلفراج عنه، مشريًا إىل أنَّ االتهامات  البعثة القطرية التي اضطلع بها للصني. ووجَّ

هة له “مبثابة رضبة مبطرقة قانونية ثقيلة، وينبغي أال يكون لها مكان يف مثل هذه السياقات”. وأشار تقرير39 البعثة  املوجَّ

القطرية رصاحة إىل اإلجراءات التي اتَّخذها املقرر الخاص من أجل التصدي لألعامل االنتقامية املرتكبة ضد املدافعني عن 

حقوق اإلنسان الذين التقوا الشخص املكلَّف بالوالية أثناء البعثة القطرية أو كانوا يخططون لذلك، توجيه رسالة وإصدار 

بيان صحفي. وتابع املقرر الخاص هذه الحالة عن كثب، وأصدر بالتعاون مع آخرين من املكلَّفني بواليات اإلجراءات الخاصة 

أربعة بيانات صحفية منذ اختفاء ’تيانيونغ‘ وحتى آذار/مارس 2018، وأعرب عن مخاوفه بشأن إمكانية حصول ’تيانيونغ‘ 

عىل الرعاية الطبية الكافية أثناء قضائه حكاًم بالسجن ملدة عامني. 



ن  نسا إل ا ق  لحقو لية  و لد ا مة  لخد 1    ا 8   

وتتألف لجنة التنسيق املعنية باإلجراءات الخاصة40 من ستة من املكلَّفني بواليات اإلجراءات الخاصة، وتهدف إىل تعزيز 

التنسيق بني املكلَّفني بالواليات والعمل مبثابة حلقة وصل بينهم وبني بقية منظومة األمم املتحدة واملجتمع املدين. وتعنيِّ 

لجنة التنسيق مسؤول اتصال معنيًّا باألعامل االنتقامية كل عام، ليتوىل مسؤولية تعهُّد سجل شامل بجميع الحاالت املنطوية 

مة إىل اإلجراءات الخاصة. وتهدف لجنة التنسيق إىل إثارة مسألة األعامل االنتقامية مع مجلس  عىل أعامل انتقامية املقدَّ

حقوق اإلنسان ومفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان واألمني العام املساعد لحقوق اإلنسان واألمني العام لألمم 

املتحدة. وميكن للجنة التنسيق، عند االقتضاء وبالتنسيق مع املكلَّف بالوالية املعني أو املكلَّفني بالواليات املعنني، أن تتَّخذ 

ن التقرير السنوي41 لإلجراءات  إجراءات إضافية، مبا يف ذلك االتصال بالدولة أو الجهة املعنية وإصدار بيان صحفي. ويتضمَّ

د الشواغل الرئيسية لدى املكلَّفني بالواليات واإلجراءات املتَّخذة من جانبهم عىل  الخاصة قساًم بشأن األعامل االنتقامية يجسِّ

مدى العام السابق.
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مرص 

يف 15 أيلول/سبتمرب 2017، أصدر رئيس فريق األمم املتحدة العامل املعني بحاالت االختفاء القرسي أو غري الطوعي واملقرر 

الخاص املعني بحالة املدافعني عن حقوق اإلنسان بيانًا مشرتكًا42 عاجاًل أعربا فيه عن استيائهام من إلقاء القبض عىل 

املحامي والناشط ’إبراهيم عبد املنعم متويل حجازي‘. وقد أُلقي القبض عىل ’متويل‘، وهو أحد مؤسيس رابطة أرس املختفني 

قرسيًا — وهي شبكة تتألف من أرس من تعرضوا لالختفاء القرسي يف مرص - وُمنع من استقالل طائرة متجهة إىل جنيف 

يف 10 أيلول/سبتمرب لحضور الدورة الثالثة عرشة بعد املائة لفريق األمم املتحدة العامل املعني بحاالت االختفاء القرسي أو 

س ’متويل‘ رابطة أرس املختفني قرسيًا يف أعقاب اختفاء ابنه يف متوز/يوليه 2013، والذي مل تظهر أي  غري الطوعي. - وقد أسَّ

دالئل بشأن مصريه حتى اآلن. وظلَّ مكان وجود ’متويل‘ غري معروف ملدة يومني بعد إلقاء القبض عليه. وزُعم أنَّه تعرَّض 

هت إىل ’متويل‘ اتهامات “بإدارة جامعة منشأة بخالف القانون، ونرش أخبار كاذبة، والتعاون  للتعذيب خالل تلك الفرتة. وُوجِّ

مع جهات أجنبية”. وأمرت السلطات باستمرار احتجاز ’متويل‘ ملدة 15 يوًما. وقد نُقل ’متويل‘ إىل السجن شديد الحراسة 

ع سجون طرة يف القاهرة، وهو سجن سيئ السمعة بسبب ظروف االحتجاز غري اآلدمية  املعروف بسجن ’العقرب‘ يف مجمَّ

فيه وسوء معاملة املسجونني. ودعا خرباء األمم املتحدة السلطات املرصية إىل “تزويدنا فوًرا بجميع املعلومات ذات الصلة 

املتعلقة بالقبض عىل ’متويل‘ واحتجازه، وضامن متتعه التام بحقه يف السالمة الجسدية والنفسية، فضاًل عن حقه يف محاكمة 

عادلة”.43 وأعرب الخرباء عن قلقهم البالغ إزاء االدعاءات بأنَّ ’متويل‘ تعرَّض للتعذيب. وأيَّد فريق األمم املتحدة العامل 

املعني بحاالت االختفاء القرسي أو غري الطوعي البيان الصادر. وحتى وقت كتابة هذه السطور، ال يزال احتجاز ’متويل‘ عىل 

د املرة تلو األخرى، ومل تحقِّق السلطات يف االدعاءات بأنَّه تعرَّض للتعذيب. وال يزال ’متويل‘ رهن الحبس  ذمة املحاكمة يُجدَّ

االنفرادي يف ظروف غري إنسانية.



19 مية     نتقا ال ا ل  عام أل ا ن  بشأ ليل   د

إذا كنتم قد تعرَّضتم لعمل من أعامل الرتهيب أو االنتقام عند سعيكم للتعاون مع اإلجراءات الخاصة، أو أثناء 

ذلك التعاون أو بعد انتهائه، يُرجى منكم االتصال بالجهات التالية: 

دة44 )ميكنكم أيًضا استخدام االستبيان املتاح عرب  •  الخبري املكلَّف بالوالية املواضيعية أو الوالية القطرية املحدَّ

اإلنرتنت لتقديم البالغات45(. 

وميكنكم أيًضا:

•  االتصال مبقرر األمم املتحدة الخاص املعني بحالة املدافعني عن حقوق اإلنسان عىل عنوان الربيد اإللكرتوين: 

defenders@ohchr.org

reprisals@ohchr.org :االتصال باملسؤول الرفيع املستوى املعني باألعامل االنتقامية عىل عنوان الربيد اإللكرتوين •

 ،hrcpresidency@unog.ch :االتصال برئيس مجلس حقوق اإلنسان من خالل مكتبه عىل عنوان الربيد اإللكرتوين  •

    hrcngo@ohchr.org :مع توجيه نسخة من البالغات إىل أمانة مجلس حقوق اإلنسان عىل عنوان الربيد اإللكرتوين

•  تقديم حالتكم من أجل تضمينها يف التقرير السنوي لألمني العام بشأن األعامل االنتقامية )انظر القسم 

1-5-2(. وعادة ما يُطلب تقديم الحاالت يف أيار/مايو من كل عام، وينبغي إرسالها إىل عنوان الربيد اإللكرتوين: 

reprisals@ohchr.org

2-4 املسؤول الرفيع املستوى 

 يف ترشين األول/أكتوبر 2016، عنيَّ األمني العام لألمم املتحدة ’بان يك-مون‘ )Ban Ki-moon( السيد ’أندرو غيلمور‘ 

)Andrew Gilmour(، األمني العام املساعد لحقوق اإلنسان، مسؤواًل رفيع املستوى يتوىل قيادة الجهود املبذولة داخل منظومة األمم 

املتحدة من أجل التصدي ألعامل الرتهيب واألعامل االنتقامية املرتكبة ضد من يتعاونون مع األمم املتحدة يف مجال حقوق اإلنسان. 

وقد استقبل املجتمع املدين، فضاًل عن مجموعة أساسية من البلدان، تعيني السيد ’غيلمور‘ يف هذا املنصب برتحيب حار46.

ل هذه الوظيفة آليات األمم املتحدة القامئة التي ترمي إىل التصدي لألعامل االنتقامية، وال تقلل بأي حال من األحوال من  وتُكمِّ

االلتزام الواقع عىل عاتق الهيئات واآلليات األخرى فيام يتعلق بوضع السياسات وتنفيذها واتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل منع 

وقوع األعامل االنتقامية والتحقيق فيها وتوفري االنتصاف بشأنها. وتشمل مهام هذه الوظيفة التصدي ألعامل الرتهيب واألعامل 

االنتقامية املتعلقة مبنظومة هيئات األمم املتحدة األكرب )مبا يشمل جميع هيئات األمم املتحدة ووكاالتها، مبا يف ذلك عىل سبيل 

املثال املحكمة الجنائية الدولية والبنك الدويل(. وال تشمل مهام هذه الوظيفة التصدي ألعامل الرتهيب واألعامل االنتقامية التي 

تُرتكب يف سياق التعاون مع آليات حقوق اإلنسان اإلقليمية. ويؤدي املسؤول الرفيع املستوى مهامه يف املقام األول من خالل 

التواصل مع الضحايا والتفاعل معهم ومع من قد يكونون يف وضع يسمح لهم مبنع ارتكاب األعامل االنتقامية والتصدي لها. 

ويعمل املسؤول الرفيع املستوى عىل إذكاء الوعي العام بشأن الحاجة إىل منع األعامل االنتقامية بوجه أعم أثناء إدالئه بالخطب 

والبيانات، ويشجع وكاالت األمم املتحدة األخرى عىل اعتامد سياسة عدم التساهل مطلًقا مع أيِّ أعامل انتقامية.

وعندما يتلقى األمني العام املساعد ادعاءات يف سياق هذه الوظيفة، يُوجه رسائل رسية إىل كبار املسؤولني يف الحكومة 

املعنية ويعقد معهم اجتامعات ثنائية، بيد أنَّه ال يستبعد إمكانية إصدار بيانات علنية47. وتهدف رسائل األمني العام املساعد 

إىل املسؤولني الحكوميني واالجتامعات التي يعقدها معهم إىل إرشاك الحكومة يف التصدي للحالة أو األمناط املزعومة، 

وتشجيع الحكومات عىل التحقيق يف االدعاءات والتصدي لها.
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ن  نسا إل ا ق  لحقو لية  و لد ا مة  لخد    20    ا

كيف ميكنكم تقديم حالة إىل األمني العام املساعد؟ 

هوا رسالة بالربيد اإللكرتوين عىل العنوان reprisals@ohchr.org تتضمن املعلومات التالية:  وجِّ

• وصف لكيفية ارتباط الحالة بتعاون الضحية مع األمم املتحدة. 

•  وصف للحالة: من؟ متى؟ أين؟ ماذا؟ كيف؟ من هو الجاين املزعوم أو الجناة املزعومون؟ هل هناك أي أدلة أو وثائق؟ 

•  هل يوافق الضحية أو أفراد أرسته/ممثلوه القانونيون عىل تناول الحالة مع الدولة املعنية/مشاطرتها مع كيانات 

األمم املتحدة بهدف استخدام املعلومات يف إجراءات محتملة )مثل استخدام املعلومات يف اجتامع مع الدولة 

العضو املعنية أو تضمينها يف رسالة أو تقرير علني أو ما إىل ذلك(؟

•  ويف حال تقديم شكوى إىل أي هيئات وطنية أو إقليمية أو هيئات دولية أخرى، يكون توفري التفاصيل أمرًا 

مفيًدا ولكنَّه ليس رشطًا. وال يُشرتط استنفاد سبل االنتصاف املحلية، وال يوجد أي سبب مينع تقديم هذه 

الحاالت يف نفس الوقت إىل هيئات األمم املتحدة وآلياتها األخرى. 

ما الذي ميكنكم توقُّعه عند تقديم حالتكم؟ 

•  عند تقديم حالتكم، ستتلقون إشعاًرا بأنَّ املسؤول الرفيع املستوى قد تلقى الحالة وأنَّها حاليًا قيد النظر.

•  إذا قرَّر املسؤول الرفيع املستوى اتخاذ إجراءات بشأن حالتكم، ستتلقون إخطاًرا بذلك. يف حال قرَّر املسؤول 

الرفيع املستوى عدم اتخاذ أي إجراءات، فلن تتلقوا أي إخطارات أخرى.

•  ال يقدم املسؤول الرفيع املستوى، يف األحوال العادية، أي تحديثات منتظمة أخرى إىل الضحايا بشأن اإلجراءات 

املتَّخذة. وميكن أن تُحال الحاالت إىل الكيانات امليدانية التابعة لألمم املتحدة من أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

ملتابعة الحاالت ورصدها.

• تكون رسائل املسؤول الرفيع املستوى رسية وال يُشاطرها مع الضحايا. 

•  وقد يقرر املسؤول الرفيع املستوى أن يتَّخذ إجراءات بشأن الحالة بنفسه، أو قد يحيلها إىل آلية أو هيئة أخرى 

التخاذ اإلجراءات الالزمة. وعادة ما يُبلغ املسؤول الرفيع املستوى هيئة األمم املتحدة املعنية )التي تعاونت 

معها الضحية أو سعت للتعاون معها( بشأن االدعاءات التي تلقاها. ويف العادة، ينبغي أن تكون هيئة األمم 

املتحدة املعنية هي أول جهة تتصدى ألي ادعاءات بوقوع أعامل انتقامية، غري أنَّ ذلك ال مينع املسؤول الرفيع 

املستوى من اتخاذ إجراءات بالتزامن مع آليات أخرى يف حال وجود أمناط متكررة من االنتهاكات أو حاالت 

حرجة أو عاجلة.

هندوراس 

يف أيلول/سبتمرب 2015، وردت تقارير بأنَّ حسابات الربيد اإللكرتوين الخاصة مبنظمة “الرابطة من أجل مواطنة تشاركية” 

 Hedme( ‘تعرَّضت لالخرتاق. ويف آذار/مارس 2017، احتُجزت منسقة الرابطة ’هيدمي كاسرتو )ACIPARTICIPA(

Castro( لفرتة وجيزة يف مطار تيغوسيغالبا أثناء قبيل استقاللها طائرة مسافرة إىل جنيف من أجل املشاركة يف مجلس 

حقوق اإلنسان. وتفيد التقارير بأنَّ السلطات استجوبت ’كاسرتو‘ بشأن األنشطة التي تزمع االضطالع بها يف جنيف 

والشكاوى املتعلقة بحقوق اإلنسان التي تنوي تقدميها. وتعرَّضت ’كاسرتو‘ أيًضا ألعامل ترهيب أخرى، مبا يف ذلك متزيق 

إطارات سيارتها وتعرضها العتداءات بدنية أثناء مشاركتها يف مظاهرة ضد إحدى رشكات التعدين. وقد اتَّخذت اإلجراءات 

الخاصة تدابري عىل أساس هذه االدعاءات، وظلَّت عىل اتصال بحكومة هندوراس لذلك الغرض. وباإلضافة إىل ذلك، تناول 

األمني العام املساعد بعض الحاالت مع حكومة هندوراس.
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هل من املفيد إبالغ أكرث من هيئة أو آلية عن حالة واحدة؟ 

ة هيئات أو آليات مختلفة بالحالة عىل زيادة إبراز الحالة، ومن ثمَّ زيادة االهتامم بعوامل القصور  ميكن أن يساعد إبالغ عدَّ

يف الدولة املعنية. كام أنَّ ذلك يدعم عمل املسؤول الرفيع املستوى فيام يتعلق بضامن اتخاذ تدابري عىل نطاق منظومة األمم 

املتحدة من أجل التصدي لألعامل االنتقامية.

2-5 تقرير األمني العام والحوار التفاعيل يف مجلس حقوق اإلنسان 

2-5-1 تقرير األمني العام بشأن األعامل االنتقامية

يدعو قرار مجلس حقوق اإلنسان 4812/2 األمني العام إىل تقديم تقرير سنوي إىل املجلس يتضمن تجميًعا وتحلياًل ألي 

معلومات متاحة، من جميع املصادر املالمئة، بشأن االدعاءات بوقوع أعامل انتقامية، وكذلك توصيات بشأن كيفية التصدي 

ملسألة الرتهيب واألعامل االنتقامية. ويُعرف هذا التقرير املعنون “التعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياتها يف مجال 

حقوق اإلنسان” باسم “تقرير األعامل االنتقامية”، ويصدر سنويًّا منذ عام 491991. ويتناول أحدث تقرير صدر حتى كتابة 

هذه السطور )2017( عدًدا غري مسبوق من الحاالت والبلدان.

واتساقًا مع الوالية املسندة إىل األمني العام، قد يتضمن تقرير األعامل االنتقامية أعامل الرتهيب واألعامل االنتقامية املتعلقة 

بالتعاون مع منظومة األمم املتحدة بالكامل يف مجال حقوق اإلنسان. ومن ثمَّ قد يتضمن التقرير حاالت متعلقة بالتفاعل 

مع جميع أجهزة األمم املتحدة أو هيئاتها أو وكاالتها، يف أي مكان يف العامل، مبا يشمل ما ييل: مقر األمم املتحدة، واملكاتب 

القطرية، وبعثات حفظ السالم، والجمعية العامة، ومجلس حقوق اإلنسان، ومجلس األمن، واملجلس االقتصادي واالجتامعي، 

واملحكمة الجنائية الدولية، ومنظمة العمل الدولية، والبنك الدويل/صندوق النقد الدويل، وكذلك اجتامعات األمم املتحدة 

ومؤمتراتها املعنية باملسائل املتعلقة بالتجارة والتنمية والبيئة. ويتناول التقرير اآلن أيًضا أنشطة األمني العام املساعد لحقوق 

اإلنسان، وهو املسؤول الرفيع املستوى املعنيَّ من األمني العام للتصدي ملسألة الرتهيب واألعامل االنتقامية.

وقال األمني العام لألمم املتحدة آنذاك ’بان يك-مون‘ فيام يتعلق بتقرير األعامل االنتقامية إنَّه “إذ ينرش حاالت األعامل 

االنتقامية عىل نحو ما طلبه مجلس حقوق اإلنسان، يساهم يف مكافحة اإلفالت من العقاب عىل األعامل االنتقامية 

والتخويف بسبب التعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياتها يف ميدان حقوق اإلنسان، وذلك بهدف كبح هذه املامرسات 

غري املقبولة”50.

وال يُعدُّ تقرير األعامل االنتقامية شاماًل، نظرًا ألنَّ مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ال تُبلغ بجميع الحاالت، إما بسبب 

عدم املعرفة بوجود التقرير أو خشية التعرُّض ملزيد من األعامل االنتقامية. فعىل سبيل املثال، ال يُبلغ بالقدر الكايف عن 

األعامل االنتقامية املرتكبة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يعملون يف مجال حقوق املرأة أو القضايا الجنسانية. 

ومن املؤكَّد أنَّ مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان لن تُدرج يف التقرير الحاالت التي سيسوء فيها موقف املدافعني عن 

حقوق اإلنسان إذا أُبلغ عنها علًنا، أو التي مل تحصل املفوضية عىل موافقة الضحايا عىل نرشها. ورغم أنَّ التقرير يتناول 

الرتهيب، من املفهوم أنَّه ال يتضمن أيًضا الحاالت التي يختار فيها املدافعون عن حقوق اإلنسان تطبيق “الرقابة الذاتية” 

وعدم التفاعل مع منظومة األمم املتحدة عىل اإلطالق خشية التعرُّض ألعامل انتقامية. وقبل تعيني املسؤول الرفيع املستوى، 

كانت هناك حاالت عديدة تُستبعد بسبب أنها مل ترِد يف تقرير آخر لألمم املتحدة. ومن املأمول أنَّ يُسفر تعيني املسؤول 

الرفيع املستوى عن تجميع الحاالت عىل نحو أكرث شمواًل.

48     مجلس حقوق اإلنسان، “التعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياتها يف ميدان حقوق اإلنسان”، وثيقة األمم املتحدة A/HRC/RES/12/2، 12 ترشين األول/أكتوبر 2009، متاح 
http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=10&se=100&t=11 :باإلنكليزية[ عرب الرابط[

م إىل الدورة السادسة والثالثني ملجلس حقوق اإلنسان يف أيلول/سبتمرب 2017، متاح ]باإلنكليزية[ عرب الرابط: 49     انظر عىل سبيل املثال التقرير املقدَّ
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/A-HRC-36-31.docx        

50     مجلس حقوق اإلنسان، “تقرير األمني العام بشأن التعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياتها يف ميدان حقوق اإلنسان”، وثيقة األمم املتحدة A/HRC/14/19، الفقرة 12، 7 آذار/مايو 
.https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/132/26/pdf/G1013226.pdf :2010، متاح عرب الرابط

http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=10&se=100&t=11
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م الحاالت لنرشها يف تقرير األمني العام بشأن األعامل االنتقامية؟ كيف تُقدَّ

يُرجى منكم االتصال بالربيد اإللكرتوين reprisals@ohchr.org وتقديم املعلومات الواردة أدناه. ويف حني 

ميكنكم إرسال الحاالت يف أي وقت، عادة ما يُطلب تقديم الحاالت لتضمينها يف تقرير األعامل االنتقامية يف 

ًدا )عادة ما يكون منتصف أيار/مايو( من أجل تضمينها يف  أيار/مايو من كل عام، يف موعد ال يتجاوز تاريًخا محدَّ

التقرير الذي سُيعرض يف دورة مجلس حقوق اإلنسان يف أيلول/سبتمرب: 

• وصف لكيفية ارتباط الحالة بتعاون الضحية مع األمم املتحدة. 

•  وصف للحالة: من؟ متى؟ أين؟ ماذا؟ كيف؟ من هو الجاين املزعوم أو الجناة املزعومون؟ هل هناك أي أدلة أو وثائق؟ 

• هل كانت هناك أي جهود حكومية للتصدي لالدعاءات؟ 

• هل أُشري إىل الحالة يف أي وثيقة من وثائق األمم املتحدة؟ )يُرجى منكم تقديم اإلحاالت املرجعية( 

•  هل يوافق الضحية أو أفراد أرسته/ممثلوه القانونيون عىل إدراج املعلومات يف التقرير؟ ويُرجى مالحظة أنَّ الحصول 

عىل هذه املوافقة رضوري حتى لو سبق لكم الحصول عىل موافقة عىل اتخاذ إجراء سابق مثل توجيه رسالة.

مة متابعة/تحديثات/تطوًرا يف حالة قامئة أو حالة أُشري إليها يف تقرير سابق صادر عن  •  هل متثل املعلومات املقدَّ

األمم املتحدة؟

ويف مجلس حقوق اإلنسان، تكون مشاركات املنظامت غري الحكومية يف أعامل املجلس عىل مرأى ومسمع من الدول، غري 

أنَّ الدول ال ترى املصاعب التي ميكن أن يتعرَّض لها املدافعون عن حقوق اإلنسان وأقرباؤهم وزمالؤهم أو أصدقاؤهم 

لدى عودتهم إىل أوطانهم. وميكن للمسافة التي تفصل يف الظاهر بني السبب والنتيجة أن تجعل من الصعب عىل متخذي 

القرارات املعنيني أن يروا الصلة املبارشة واملخاطر الحقيقية التي ينطوي عليها التفاعل مع منظومة األمم املتحدة. ومن 

منظور مواصلة تطوير تدابري التصدي املنهجية من جانب األمم املتحدة، فمن املهم أن يُبلغ عن الحاالت املنطوية عىل 

أعامل انتقامية التي يعاين منها األشخاص الذين يتعاونون مع األمم املتحدة أو آلياتها. فإذا مل تُواَجه األمم املتحدة والدول 

األعضاء بالنطاق الحقيقي للمشكلة، سيصعب دفع األمم املتحدة إىل اتخاذ تدابري عاجلة للتصدي لها.

وال يُقصد بتقرير األعامل االنتقامية أن يكون آلية للحامية، ولكنه ميكن أن يكون رادًعا ملرتكبي األعامل االنتقامية باعتباره 

أساًسا لنرش الحاالت إعالميًّا وإطالق الدعوات من أجل املساءلة. ومن املأمول أن يُعزَّز هذا الجانب من التقرير من خالل 

متابعة الحاالت عىل نحو أكرث منهجية، ومن خالل الحوار التفاعيل يف مجلس حقوق اإلنسان )انظر القسم 2-5-2 أدناه(.  

51       مجلس حقوق اإلنسان، “التعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياتها يف ميدان حقوق اإلنسان”، وثيقة األمم املتحدة A/HRC/RES/36/21، 29 أيلول/سبتمرب 2017، متاح عرب الرابط: 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/292/84/pdf/G1729284.pdf

2-5-2 الحوار التفاعيل يف مجلس حقوق اإلنسان

“إنَّه ليشء بشع يتعارض متاًما مع ميثاق األمم املتحدة وروحها، وال سيام هذا املجلس، أن ُيعاقب 
أُناس بالرتهيب واألعامل االنتقامية عىل التعاون مع األمم املتحدة يف مجال حقوق اإلنسان”.

مه األمني العام املساعد لحقوق اإلنسان ’أندرو غيلمور‘ لتقرير األمني العام بشأن التعاون مع األمم املتحدة وممثليها  عرض شفوي قدَّ

وآلياتها يف ميدان حقوق اإلنسان.

يف املامرسة العملية، ال تتَّسم مناقشات املجلس ومتابعته للحاالت املُدرجة يف تقرير األعامل االنتقامية بقدر كبري من 

املنهجية. فرغم أنَّ متابعة الحاالت السابقة صارت اآلن جزًءا من تقرير األعامل االنتقامية، مل تستخدم الدول هذه 

املعلومات بفعالية يف مساءلة الدول األخرى عند عرض التقرير عىل املجلس. 

وقرَّر مجلس حقوق اإلنسان يف أيلول/سبتمرب 2017 يف القرار 5121/36 أن يعقب عرض تقرير األمني العام يف املجلس حوار 
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تفاعيل بهدف ضامن إيالء االهتامم الكايف للتقرير ومشاطرة أفضل املامرسات والتحديات والدروس املستفادة. وسوف يُعقد 

هذا الحوار للمرة األوىل يف أيلول/سبتمرب 2018. ومن املمكن أن يوفر ذلك الحوار فرصة لحشد تأييد الدول التي تتجاوب 

مع الشواغل املتعلقة باألعامل االنتقامية من أجل إثارة الحاالت ودفع غريها من الدول إىل ضامن سالمة املدافعني عن 

حقوق اإلنسان املعنيني. كام ميكن أن يوفر الحوار فرصة لجذب انتباه اإلعالم إىل الحاالت.

وعند االتصال مبمثيل الدول يف سياق األمم املتحدة، من املهم توخي الحذر ومراعاة الدور الذي تلعبه بعض الحكومات يف 

ارتكاب األعامل االنتقامية أو التغايض عنها. وعليكم أن تتأكَّدوا من أنَّكم عىل دراية بهوية الدول التي يُحتمل أن تتعاطف 

مع قضيتكم.

2-5-3 تقديم املعلومات ملتابعة الحاالت التي سبق اإلبالغ عنها

م، ميكن أن يتضمن تقرير األعامل االنتقامية معلومات بشأن متابعة حاالت وردت يف تقارير سابقة. ويف  كام ذُُكر فيام تقدَّ

سياق الدعوة لتقديم الحاالت بهدف إدراجها يف التقرير االنتقامية، تطلب مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان تقديم 

معلومات عن متابعة الحاالت، مبا يف ذلك بشأن وقوع املزيد من األعامل االنتقامية، وما إذا كانت الدول قد اتَّخذت تدابري 

فيام يتعلق بالحاالت املدرجة يف التقارير السابقة.

ونظرًا ملحدودية املتابعة من جانب كلٍّ من مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ومجلس حقوق اإلنسان للحاالت التي 

سبق اإلبالغ عنها، وأنَّ املفوضية ال تتمتع بالقدرات الالزمة للبحث عن هذه املعلومات بنفسها بطريقة منهجية، فإنَّ تقديم 

هذه املعلومات مبارشة إىل املفوضية هو السبيل األكرث فعالية لتحسني نوعية املعلومات التي تقدمها املفوضية للدول. ومن 

ح أن تؤدي زيادة معلومات املتابعة من مدى استخدام الدول لها يف الحوار التفاعيل بشأن تقرير األعامل االنتقامية يف  املرجَّ

مجلس حقوق اإلنسان.

تقديم معلومات للمتابعة 

ني بحالة أُبلغ عنها ولديكم معلومات إضافية تودُّون مشاطرتها مع مفوضية األمم املتحدة لحقوق  إذا كنتم ملمِّ

اإلنسان بشأن الحالة نفسها أو بشأن الخطوات التي اتَّخذتها أو مل تتَّخذها الحكومة والهيئات األخرى، ميكنكم 

إرسال هذه املعلومات إىل املفوضية عىل عنوان الربيد اإللكرتوين: reprisals@ohchr.org. وينبغي أن تُشريوا إىل 

الحالة التي تقدمون املعلومات بشأنها باستخدام رقم التقرير ورقم الفقرة التي ذُكرت فيها الحالة.
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3-1 لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان

ينصُّ النظام الداخيل للجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان فيام يتعلق بجلسات االستامع أنَّ عىل الدول “أن تقدم 

مون أثناء جلسة استامع معلومات أو شهادات أو  الضامنات الالزمة لجميع األشخاص الذين يحرضون جلسة استامع، أو يقدِّ

أدلة من أي نوع إىل اللجنة” وأنَّ “عىل الدول أال تالحق أي شهود أو خرباء أو أن ترتكب أي أعامل انتقامية ضدهم أو ضد 

أفراد أرسهم بسبب البيانات أو آراء الخرباء التي أدلوا بها أمام اللجنة”52. 

وباإلضافة إىل ذلك، وفيام يتعلق بزيارات املراقبة امليدانية، ينصُّ النظام الداخيل عىل أنَّه “يتعني عىل الدولة، فيام يتعلق 

بالدعوة إىل االضطالع بزيارة مراقبة ميدانية، أو يف سياق موافقتها عىل ذلك، أن تقدم إىل اللجنة الخاصة جميع التسهيالت 

الالزمة لتمكينها من أداء مهمتها. وعىل وجه الخصوص، تلتزم الدولة بعدم ارتكاب أي أعامل انتقامية من أي نوع ضد أي 

أشخاص أو جامعات تتعاون مع اللجنة الخاصة أو تزودها باملعلومات أو الشهادات”.

وبوجه أعم، حثَّت الجمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية الدول األعضاء عىل “املثابرة يف جهودها املبذولة من أجل تزويد 

املدافعني عن حقوق اإلنسان بجميع الضامنات والتسهيالت الالزمة لالستمرار يف أداء عملهم بحرية من أجل تعزيز حقوق 

اإلنسان وحاميتها، عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي، وفًقا للمبادئ واالتفاقات املعرتف بها دوليًّا”53.

ومن ثمَّ فإنَّ منظومة البلدان األمريكية تقرُّ بأنَّ املدافعني عن حقوق اإلنسان يتعرَّضون للخطر عند تفاعلهم مع اآلليات 

اإلقليمية، وأنَّ الدول يقع عىل عاتقها التزام بحاميتهم يف هذه الحاالت.

© Flickr/Comisión Interamericana de Derechos Humanos

من  اإلقليمية  اإلنسان  حقوق  هيئات  جهود  الثالث:  الفصل 
االنتقامية واألعامل  للرتهيب  التصدي  أجل 

52     Inter-American Commission on Human Rights, Rules of Procedure, Article 63. 
http://www.oas.org/en/iachr/mandate/basics/rulesiachr.asp :متاح ]باإلنكليزية[ عرب الرابط       

53     Organization of American States General Assembly, AG/RES.1671 )XXIX-O/99( Human rights defenders in the Americas, support for the individuals, 
groups, and organizations of civil society working to promote and protect human rights in the Americas, June 7 1999. Res. 2.

http://www.oas.org/juridico/english/ga-res99/eres1671.htm :متاح ]باإلنكليزية[ عرب الرابط       
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وال متلك لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان آلية مكرَّسة رصاحة لرصد الحاالت املنطوية عىل أعامل انتقامية والتصدي 

لها، غري أنَّ لديها القدرة عىل إرسال طلبات للحصول عىل معلومات من الدول فيام يتعلق بادعاءات وقوع أعامل انتقامية، 

واتخاذ تدابري احرتازية بهدف منع وقوع رضر يتعذر إصالحه ألحد األشخاص، ولديها القدرة أيًضا عىل إصدار البيانات 

الصحفية. وترِد أدناه مناقشة موجزة لكل من هذه الخيارات.

3-1-1 طلبات املعلومات 

مبقتىض املادة 41 من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، واملادة 18 من النظام الداخيل للجنة البلدان األمريكية لحقوق 

اإلنسان، ميكن للجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان أن تطلب من دولة عضو معلومات بشأن التدابري التي اتَّخذتها يف 

املسائل املتعلقة بحقوق اإلنسان54. ويُعدُّ طلب املعلومات إجراًء رسيًا ميكن للجنة من خالله أن تثري مع الدول األعضاء 

االدعاءات التي تلقتها بشأن وقوع انتهاكات لحقوق اإلنسان، وأن تُلزم الدول بالرد عىل تلك االدعاءات يف غضون فرتة زمنية 

محددة )عادة ما تكون 15 يوًما(.

وال تلزم موافقة اللجنة بكاملها من أجل توجيه طلبات املعلومات إىل الدول. ويتعامل املقرِّر املعني باملدافعني عن حقوق 

اإلنسان يف لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان مع طلبات املعلومات55 التي تتطلَّب الحصول عىل موافقة مقرِّر البلد 

، ميكن أن يُتَّخذ اإلجراء برسعة نسبية )عادة ما يستغرق أسبوًعا(. املعني ورئيس اللجنة. ومن ثمَّ

3-1-2 التدابري االحرتازية 

تتمتع لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان بالقدرة عىل أن تطلب إىل الدول اتخاذ تدابري “احرتازية” أو “مؤقتة” ملنع 

وقوع رضر يتعذر إصالحه ألحد األشخاص56. وقد يُطلب اتخاذ هذه التدابري االحرتازية يف الحاالت التي يواجه فيها املدافعون 

عن حقوق اإلنسان أعاماًل انتقامية57. وتنص املادة 25 من النظام الداخيل للجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان عىل 

آلية التدابري االحرتازية58. ويف املواقف الخطرية والحرجة، ميكن للجنة، مببادرة منها أو بناء عىل طلب من أحد األطراف، أن 

م أو غري ذلك، يف  “تطلب إىل إحدى الدول اتخاذ تدابري احرتازية. وتُتَّخذ هذه التدابري، سواء كانت متعلقة بالتامس مقدَّ

ر إصالحه ألشخاص أو ملسألة موضوع التامس أو قضية قيد  املواقف الخطرية والحرجة التي متثل خطرًا بوقوع رضر يتعذَّ

النظر أمام األجهزة التابعة ملنظومة البلدان األمريكية”. وقد تكون التدابري املتَّخذة ذات طابع جامعي بهدف منع وقوع 

دين  ر إصالحه ألشخاص بسبب ارتباطهم بإحدى املنظامت أو الجامعات أو املجتمعات التي تضم أعضاء محدَّ رضر يتعذَّ

الهوية أو ميكن تحديد هويتهم.

ة، ولكن فقط إذا  ويُشرتط التخاذ التدابري االحرتازية أن يكون األشخاص املترضرين قد اتصلوا أواًل بالسلطات الوطنية املختصَّ

كان ذلك ممكًنا. ففي حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يواجهون تهديدات من الدولة أو من السلطات التابعة لها 

ح أن تُسفر محاولة متابعة الحالة محليًا عن اجتذاب املزيد من املضايقات. ويف مثل هذه الحاالت،  بسبب عملهم، من املرجَّ

يُعفى طلب اتِّخاذ التدابري االحرتازية من رشط االتصال بالسلطات الوطنية.

http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html :54    االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، 22 ترشين الثاين/نوفمرب، متاح عرب الرابط
 .OAS General Assembly, Statute of the Inter-American Commission on Human Rights, October 1979 :وانظر أيًضا        

http://www.oas.org/en/iachr/mandate/basics/statuteiachr.asp :متاح ]باإلنكليزية[ عرب الرابط        
http://www.oas.org/en/iachr/defenders/default.asp :]55    انظر ]باإلنكليزية

56    Inter-American Commission on Human Rights, Resolution 8/18, 21 February 2018.  
http://www.oas.org/en/iachr/decisions/precautionary.asp :متاح ]باإلنكليزية[ عرب الرابط        

57    انظر عىل سبيل املثال التدبري االحرتازي الذي اتَّخذته لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان لصالح مدافع فنزوييل عن حقوق اإلنسان.
.Inter-American Commission on Human Rights, Resolution 9/15, 20 March 2015        

https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC71-15-es.pdf :متاح األسبانية عرب الرابط       
58    Inter-American Commission on Human Rights, Rules of Procedure, Article 25.  

http://www.oas.org/en/iachr/mandate/basics/rulesiachr.asp :متاح ]باإلنكليزية[ عرب الرابط       
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ومن التدابري االحرتازية التي تُطلب من الدول املعنية أن تتَّخذ الخطوات الالزمة من أجل “الحفاظ عىل األرواح والسالمة 

الجسدية” للمدافعني عن حقوق اإلنسان، وأن “تفيد باإلجراءات املتَّخذة من أجل التحقيق يف الحقائق التي أدَّت إىل اعتامد 

التدابري االحرتازية”.

وكام هو الحال يف نظام “التدابري املؤقَّتة” املتَّبع يف هيئات املعاهدات، تضع التدابري االحرتازية التي تقررها لجنة البلدان 

األمريكية لحقوق اإلنسان عىل عاتق الدولة املعنية واجبًا بحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان. وال ميكن للدولة أن تتفادى 

عبء توفري هذه الرعاية بادعاء أنَّها مل تُكن عىل علم بالخطر الذي يواجهه املدافع عن حقوق اإلنسان. وتُوضح التدابري 

االحرتازية مبا ال يدع مجااًل للشك أنَّه يف حال وقوع رضر لذلك الشخص، فإنَّ الدولة املعنية ستخضع للتدقيق، وال سيام 

فيام يتعلق مبدى جديتها يف تنفيذ التدابري االحرتازية. وميكن أن يكون هذا كافيًا لتحفيز الدولة حتى توقف مضايقاتها أو 

اضطهادها للمدافع عن حقوق اإلنسان، أو حتى تتدخل يف الحاالت التي تصدر فيها التهديدات أو يقع االضطهاد من جانب 

جهات فاعلة غري تابعة للدولة.

وميكن أن تكون الحامية التي توفرها التدابري االحرتازية أقوى من تلك التي توفرها طلبات الحصول عىل املعلومات. ومع 

ذلك، يحتاج تنفيذ التدابري االحرتازية إىل استيفاء متطلبات أكرث رصامة من أجل إثبات أنَّ الوضع “خطري وحرج”، وأنَّه ميثل 

ر إصالحه. وفضاًل عن ذلك، ميكن أن يحتاج تنفيذ التدابري االحرتازية إىل فرتة زمنية أطول )من شهر  تهديًدا بوقوع رضر يتعذَّ

إىل ثالثة أشهر( من طلبات الحصول عىل املعلومات، نظرًا ألنَّها تتطلَّب موافقة اللجنة بأكملها.

الرسية 

هل ميكن للجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان أن تحافظ عىل رسية هوية املستفيد املقرتح من التدابري 

االحرتازية أو طلب املعلومات؟ 

بوجه عام، عندما توجه اللجنة إىل إحدى الدول طلبًا باتخاذ تدابري احرتازية، يجب عليها أن تُفصح عن هوية 

املستفيد املقرتح من ذلك الطلب، نظرًا ألنَّ الدولة املعنية يجب أن تعرف من هو الشخص الذي ستوفر له 

الحامية أو ستقدم بشأنه املعلومات. وإذا كانت هناك شواغل بهذا الصدد، ميكن التواصل مع اللجنة وإبالغها 

بالوضع يك تضعه قيد النظر. بيد أنَّه يف املامرسة العملية، من الصعب تخيُّل موقف ميكن فيه بالفعل الحفاظ عىل 

هوية املستفيد املقرتح.

ويف بعض الحاالت، قد تختار اللجنة حامية هوية املستفيد املقرتح يف الوثائق التي ستُنرش للعلن، وقد يكون ذلك 

عىل سبيل املثال باستخدام األحرف األوىل من اسم املستفيد املقرتح بداًل من اسمه الكامل. وينبغي أن يُرفق 

م إىل اللجنة لحامية رسية هوية املستفيد املقرتح بيان يتضمن أسباب ذلك.  بالطلب املقدَّ

م طلب تطبيق التدابري االحرتازية أو توجيه طلب املعلومات؟  هل ميكن أن تحافظ اللجنة عىل رسية هوية مقدِّ

م الطلب ذلك رصاحة، ميكن أن تحافظ اللجنة عىل رسية اسمه. بيد أنَّه يف حال كان مقدم  نعم، إذا طلب مقدِّ

االلتامس واملستفيد املقرتح هو نفس الشخص، فإنَّ اللجنة عادة ما تُفصح للدولة املعنية عن هويته. وإذا كانت 

هناك أي مشكلة يف هذا الشأن، ميكن التواصل مع اللجنة يك تنظر فيها. 
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املتابعة – ماذا يحدث بعد ذلك؟ 

يختلف مستوى متابعة حاالت ضحايا األعامل االنتقامية اعتامًدا عىل ما إذا كنتم قد التمستم من اللجنة اتخاذ 

تدابري احرتازية أو توجيه طلب للمعلومات. 

ففي حالة التدابري االحرتازية، تُبقي اللجنة الضحايا عىل علم بالتطورات يف جميع مراحل العملية. ونظرًا ألنَّ 

طلب املعلومات يقوم عىل إجراء رسي، ينبغي أال يتوقَّع الضحايا أنَّ اللجنة ستبقيهم عىل علم فيام يتجاوز 

اإلخطار بتلقي الحالة. ومع ذلك، ميكن للضحايا االتصال باملقرر املعني باملدافعني عن حقوق اإلنسان يف اللجنة، 

والذي ميكنه تزويدهم مبعلومات أساسية، مثل ما إذا كان طلب الحصول عىل املعلومات قد أُرسل، وما إذا 

كانت الدولة املعنية قد ردَّت عليه. 

مة محليًّا يف سياق الحق يف الحصول عىل  وقد استخدم بعض املدافعني عن حقوق اإلنسان طلبات مقدَّ

هة من لجنة البلدان األمريكية لحقوق  املعلومات من أجل االطالع عىل طلبات الحصول عىل املعلومات املوجَّ

اإلنسان ورد الدولة املعنية. ويُعدُّ ذلك من الوسائل املمكنة لاللتفاف حول كون اإلجراء رسيًّا. فعىل سبيل املثال، 

 .)Comisión para la Transparencia( ‘استُخدمت هذه الوسيلة بنجاح يف املكسيك من خالل ’لجنة الشفافية

3-1-3 البيانات الصحفية 

كثريًا ما تتناول لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان مسألة األعامل االنتقامية يف خامتة تقارير الدورات والبيانات 

الصحفية59. وميكن أن تُسهم هذه التقارير والبيانات الصحفية يف تسليط الضوء عىل أنشطة الدولة املعنية، وأن تجعل 

من الصعب عىل السلطات أن تتَّخذ إجراءات ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان مبنأى عن العقاب. ويف كثري من األحيان، 

تُستخدم البيانات الصحفية يف املواقف التي يتعرَّض فيها املدافعون عن حقوق اإلنسان ألعامل انتقامية تتعلق مبشاركتهم 

يف جلسات لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان. وميكن أن تكون البيانات الصحفية مفيدة بوجه خاص يف حالة البلدان 

التي ال تتجاوب مع طلبات الحصول عىل املعلومات أو اتخاذ التدابري االحرتازية.

ن يحرضون جلسات االستامع التي  كام أنَّ العديد من ممثيل منظامت املجتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان ممَّ

دة يف نهاية جلسات  تعقدها لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان انتهجوا مامرسة تنطوي عىل تقديم طلبات محدَّ

االستامع تحثُّ الدولة املعنية عىل عدم ارتكاب أي أعامل انتقامية ضد املتعاونني مع اللجنة. ويستجيب أعضاء اللجنة 

املوجودين يف جلسات االستامع بوجه عام لهذه الطلبات بتذكري الدولة املعنية بالتزاماتها مبوجب املادة 63 من النظام 

الداخيل للجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان. ويف بعض األحوال، أعرب أعضاء اللجنة أيًضا عن قلقهم بشأن البيانات 

التي أدىل بها ممثلو الدولة أثناء جلسات االستامع. 

59    Report on the 161st Session of the IACHR, Annex to Press Release 35/17. 
www.oas.org/en/iachr/media_center/docs/report-161.doc :متاح ]باإلنكليزية[ عرب الرابط        

يف تقرير الدورة الحادية والستني بعد املائة للجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، والتي ُعقدت يف آذار/مارس 2017، أعربت اللجنة 

عن قلقها بشأن ادعاءات بوقوع أعامل انتقامية ضد أشخاص ومنظامت، وصدور تهديدات ضدهم وترصيحات تشوه سمعتهم، يف 

فنزويال ونيكاراغوا وهندوراس، بسبب مشاركتهم يف جلسات االستامع ويف أنشطة أخرى أثناء دورة لجنة البلدان األمريكية لحقوق 

اإلنسان. وأشارت اللجنة إىل أنَّ هذه األوضاع قد أُثريت فيام سبق بشأن نفس البلدان، وأنَّ تكرُّر وقوع ذلك يبعث عىل القلق. وأشارت 

اللجنة مرة أخرى إىل املادة 63 من النظام الداخيل، وذكرت أنَّه من غري املقبول عىل اإلطالق أن تتَّخذ إحدى الدول أي نوع 

ن يتفاعلون مع نظام حقوق اإلنسان  من اإلجراءات مدفوعة يف ذلك باملشاركة أو األنشطة التي يضطلع بها األفراد أو املنظامت ممَّ

الخاص مبنطقة البلدان األمريكية فيام يتعلق مبامرسة حقوقهم املنصوص عليها يف االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان.
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3-2-1 مسؤول االتصال املعني باألعامل االنتقامية 

أنشأت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب آلية للرصد من خالل توسيع نطاق الوالية املسندة إىل املقرر الخاص 

املعني باملدافعني عن حقوق اإلنسان لتتضمن اضطالعه بدور مسؤول االتصال املعني باألعامل االنتقامية. واتُّخذت تلك 

الخطوة بعد أن أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء األعامل االنتقامية املرتكبة عىل نحو متكرر وخطري ضد نشطاء املجتمع 

© ISHR

اإذا كنتم قد سعيتم للتعاون مع نظام منطقة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان أو تتعاونون معه حالًيا أو 

تعاونتم معه يف وقت سابق وتعرَّضتم بسبب ذلك لعمل من أعامل الرتهيب أو من األعامل االنتقامية، ميكنكم 

القيام مبا ييل:  

•  االتصال باملقرر الخاص املعني باملدافعني عن حقوق اإلنسان يف لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان عىل 

عنوان الربيد اإللكرتوين: cidhdefensores@oas.org اللتامس ما ييل:

- أن توجه اللجنة طلبًا للحصول عىل معلومات من إحدى الدول؛ 

- وأن تصدر اللجنة بيانًا صحفيًّا تعرب فيها عن قلقها.

•  االتصال باللجنة عىل عنوان الربيد اإللكرتوين: cidhdenuncias@oas.org من أجل التامس اتخاذ تدابري 

احرتازية. ميكنكم أيًضا إرسال نسخة من االلتامس إىل املقرر الخاص املعني باملدافعني عن حقوق اإلنسان عىل 

 .cidhdefensores@oas.org :عنوان الربيد اإللكرتوين

د يف نهاية إحدى جلسات االستامع بشأن األعامل االنتقامية املرتكبة ضد من تعاونوا مع لجنة  •  تقديم طلب محدَّ

البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، وتوجيه طلب إىل أعضاء اللجنة بتذكري الدولة املعنية بالتزاماتها مبوجب 

املادة 63 من النظام الداخيل. 

ويتعني عليكم أيًضا أن تضعوا يف اعتباركم أنَّه يف حال خشيتكم من التعرُّض لألعامل االنتقامية يف سياق جلسة 

استامع تعقدها لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، ميكنكم أن تطلبوا أن تكون جلسة االستامع رسية.

م يف الوقت نفسه. وعند طلبكم إىل اللجنة توجيه طلب للحصول عىل  وميكنكم التامس تنفيذ جميع ما تقدَّ

املعلومات واتخاذ التدابري االحرتازية يف الوقت نفسه، ستختار اللجنة يف أكرث األحيان تنفيذ أحد الخيارين فحسب.
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املدين، وبوجه خاص، ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان60. وينبغي أن يوفر هذا أساًسا تقوم عليه جهود تصٍد منهجية، ولكن 

ل بالكامل حتى وقت كتابة هذه السطور، رغم أنَّها موجودة منذ أيار/مايو 2014. هذه اآللية مل تُفعَّ

وقد أُسندت إىل املقرر الخاص املعني باملدافعني عن حقوق اإلنسان ومسؤول االتصال املعني باألعامل االنتقامية املهام 

التالية: جمع املعلومات عن الحاالت املنطوية عىل أعامل انتقامية املرتكبة ضد الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين والتصدي 

لها بفعالية؛ وتوثيق ما يصل إليه الحاالت املنطوية عىل أعامل انتقامية وتعهُّد قاعدة بيانات بها؛ وتقديم اإلرشادات للجنة 

دة منطوية عىل أعامل انتقامية؛ وتقديم  فيام يتعلق بالتدابري العاجلة الواجب اتخاذها من أجل التصدي لحاالت محدَّ

التقارير بشأن الحاالت املنطوية عىل أعامل انتقامية املرتكبة يف كل دورة عادية للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 

لة. يف إطار التقارير بشأن أنشطة املقرر الخاص؛ وضامن متابعة الحاالت املسجَّ

ومن أجل تفعيل هذه الوالية الجديدة واإلسهام بفعالية يف منع األعامل االنتقامية ومكافحتها، عقد املقرر الخاص اجتامًعا 

إقليميًّا مع الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين يف شباط/فرباير 2015 لتبادل اآلراء بشأن االسرتاتيجيات املالمئة التي يتعني 

اعتامدها من أجل التصدي ملسألة األعامل االنتقامية عىل نحو مالئم. ويف نهاية هذا االجتامع، دعا الحارضون إىل إعداد 

ثالث وثائق مهمة: دليل إجرايئ ينظم االتصاالت بني مسؤول االتصال املعني باألعامل االنتقامية يف اللجنة األفريقية والضحايا 

املزعومني والدول األطراف؛ ومنوذج لجمع وإرسال املعلومات املتعلقة بادعاءات وقوع األعامل االنتقامية وأعامل الرتهيب 

ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان؛ ومذكرة إرشادية لإلحاطة بشأن التواصل مع مسؤول االتصال املعني باألعامل االنتقامية 

يف اللجنة األفريقية. وقد أُدمجت هذه الوثائق الثالث يف “مذكرة معلومات” ستُنرش كوثيقة موجزة توفِّر معلومات بشأن 

الوالية املسندة إىل مسؤول االتصال وكيفية تقديم الحاالت وأساليب العمل. ومل تُنرش هذه الوثيقة حتى كتابة هذه 

السطور61.

3-2-2 املراسالت، مبا يف ذلك التدابري املؤقتة

ميكن للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب تلقي املراسالت من األفراد واملنظامت غري الحكومية التي تزعم وقوع 

ه إىل أمانة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان  انتهاكات لحقوق اإلنسان. ويجب أن تكون املراسالت مكتوبة، وأن تُوجَّ

دة يتعني اتباعها، ولكن ينبغي أن تتضمن املراسالت أسامء  والشعوب أو إىل رئيس اللجنة. وال يوجد منوذج أو صيغة محدَّ

هة من منظمة غري  مقدمي الشكوى وجنسياتهم ومهنهم أو عملهم وعناوينهم وتوقيعاتهم. وإذا كانت املراسلة موجَّ

ن عنوان املنظمة وأسامء ممثليها القانونيني وتوقيعاتهم. وينبغي أن تقدم املراسالت وصًفا لالنتهاك  حكومية، ينبغي أن يتضمَّ

الذي وقع لحقوق اإلنسان أو لحقوق الشعوب أو لكليهام مًعا، وأن تتضمن تاريخ وقوعه ووقته ومكانه، فضاًل عن تحديد 

الدولة املعنية. وينبغي أن يتضمن البالغ أيًضا أسامء الضحايا )ولو كانوا يرغبون يف االحتفاظ برسية هويتهم، ويف هذه 

الحالة، يتعني عليهم ذكر ذلك يف البالغ(، فضاًل عن أسامء أي سلطات تكون عىل دراية بوقائع الحالة، إذا كان ذلك ممكًنا. 

م املراسالت معلومات تفيد بأنَّ جميع سبل االنتصاف القانونية قد استُنفدت. ويف حال عدم استنفاد  وينبغي أيًضا أن تقدِّ

جميع سبل االنتصاف، ينبغي أن تذكر املراسلة أسباب عدم التمكُّن من ذلك. وينبغي أن توضح املراسالت أيًضا ما إذا كانت 

أي هيئة دولية أخرى معنية بحقوق اإلنسان قد نظرت يف البالغ أو تنظر فيه حاليًا62. 

ويف سياق املراسالت، فلدى اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب أيًضا نظام للتدابري املؤقتة التي ميكن أن تطلب 

ر إصالحه لضحية/ضحايا االنتهاك املزعوم عىل وجه الرسعة وفًقا  من إحدى الدول تنفيذها بهدف “منع وقوع رضر يتعذَّ

م تقريرًا بشأن تنفيذها لتلك التدابري يف غضون 15 يوًما. ملقتضيات الحالة”63. ويُتوقَّع من الدولة الطرف أن تقدِّ

60    ACHPR/Res.273 )LV( 14 of 12 May 2014.
61     Mandate of the Special Rapporteur on human rights defenders and Focal Point on reprisals in Africa, End of Mandate Report, presented by Madam 

Reine Alapini-Gansou, Commissioner and Special Rapporteur on human rights defenders and Focal Point on reprisals in Africa, November 2017.
 http://www.achpr.org/ar/communications/procedure/:62    اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، إجراءات املراسالت، متاح عىل الرابط

63    الئحة إجراءات اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، املادة 98، متاح ]باإلنكليزية[ عىل الرابط:
http://www.achpr.org/files/instruments/rules-of-procedure-2010/rules_of_procedure_2010_en.pdf       
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إذا كنتم قد سعيتم للتعاون مع النظام األفريقي لحقوق اإلنسان أو تتعاونون معه حالًيا أو تعاونتم معه يف 

وقت سابق وتعرَّضتم بسبب ذلك لعمل من أعامل الرتهيب أو من األعامل االنتقامية، ينبغي أن تقوموا مبا ييل:  

•  االتصال باملقرر الخاص املعني باملدافعني عن حقوق اإلنسان ومسؤول االتصال املعني باألعامل االنتقامية يف 

اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب. ويشغل هذا املنصف يف الوقت الحايل الربوفسور ’رميي نغوي 

 لومبو‘ )Rémy Ngoy Lumbu(. وتُرسل املراسالت عىل عنوان الربيد اإللكرتوين:

.au-banjul@africa-union.org

وميكنكم أيًضا:

 •  توجيه مراسلة إىل اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب عىل عنوان الربيد اإللكرتوين:

au-banjul@africa-union.org، وطلب اتخاذ تدابري مؤقتة إذا كان الوضع يقتيض ذلك.

3-3-1 مجلس أوروبا 

 هناك قدر كبري من االعرتاف يف النظام األورويب بالحاجة إىل حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان من الرتهيب واألعامل 

االنتقامية.

ويف القرار 1571 )2007( بشأن “واجب الدول األعضاء بالتعاون مع املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان”64، تناولت الجمعية 

الربملانية ملجلس أوروبا مسألة الرتهيب واألعامل االنتقامية، ودعت الدول األعضاء، يف جملة أمور أخرى، إىل االمتناع عن 

الضغط عىل مقدمي االلتامسات، واتخاذ تدابري إيجابية من أجل حاميتهم من األعامل االنتقامية، والتحقيق بدقة يف مثل 

هذه األعامل واتخاذ اإلجراءات الالزمة ملالحقة مرتكبيها واملحرضني عليها وعقابهم.

ويدعو اإلعالن املتعلق باإلجراءات الرامية إىل تحسني حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان، الصادر عن مجلس أوروبا، الدول 

األعضاء إىل “ضامن إمكانية وصول املدافعني عن حقوق اإلنسان عىل نحو فعال إىل املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان” 

© Flickr/François Schnell

 3-3 النظام األورويب 

64     Parliamentary Assembly of the Council of Europe, ‘Member States’ duty to co-operate with the European Court of Human Rights’, Resolution 1571 )2007(. 
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17576&lang=en :متاح ]باإلنكليزية[ عرب الرابط       
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وغريها من آليات حامية حقوق اإلنسان65. وأيَّدت لجنة الشؤون القانونية وحقوق اإلنسان التابعة للجمعية الربملانية هذا 

اإلعالن يف عام 2009 يف القرار 661660.

وباإلضافة إىل ذلك، اعتمدت الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا يف عام 2016 القرار 2085 )2016(67 والقرار 2095 )2016(68 

بشأن “تعزيز حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان ودورهم يف الدول األعضاء يف مجلس أوروبا”. وتناول القرار مسألة 

األعامل االنتقامية، ودعا الدول األعضاء إىل “إظهار التضامن مع املنظامت واألفراد الذين يدافعون عن حقوق اإلنسان من 

خالل تعيني دبلوماسيني يف بعثاتها الدبلوماسية ذات الصلة معنيني تحديًدا بالبقاء عىل اتصال مع املدافعني عن حقوق 

اإلنسان”.

كام أنَّ األعامل االنتقامية وأعامل الرتهيب هام أيًضا موضوع املادة 34 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، التي تنصُّ 

عىل التزام الدول بعدم عرقلة املامرسة الفعالة للحق يف التقدم بالتامسات إىل املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان بأي تدبري 

كان69. وقد تناولت املحكمة أيًضا مسألة األعامل االنتقامية يف سوابقها القضائية، وال سيام يف قضية ’ريابوف‘ )Ryabov( ضد 

روسيا، والتي قرَّرت يف سياقها املحكمة أنَّه يجب تفسري عبارة “أي شكل من أشكال الضغط” عىل أنَّها ال تقترص عىل اإلكراه 

املبارش وأعامل الرتهيب الصارخة ضد مقدمي االلتامسات أو ممثليهم القانونيني فحسب، بل تشمل أيًضا سائر األفعال أو 

االتصاالت غري املبارشة وغري الالئقة التي تهدف إىل ثني هؤالء األشخاص أو ردعهم عن مواصلة اللجوء إىل سبل االنتصاف 

املقرَّرة مبقتىض االتفاقية”70.

تدابري الحامية

منذ اعتامد إعالن اللجنة الوزارية ملجلس أوروبا املتعلق باإلجراءات الرامية إىل تحسني حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان، 

أُفيد بأنَّ مفوضية حقوق اإلنسان قد عزَّزت إجراءاتها من أجل دعم عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان، وتزايد استخدامها 

ن الوالية املسندة إىل  لألدوات املتاحة لها يف التصدي للتحديات التي يواجهها املدافعون عن حقوق اإلنسان. وال تتضمَّ

 )Nils Muižnieks( ‘املفوضية النظر يف الشكاوى الفردية. ومع ذلك، فقد أوضح املفوَّض املنتهية واليته ’نيلس مويزنيكس

يف بيان له يف شباط/فرباير 2018 أنَّ بإمكان املفوَّض أن يناقش وضع املدافعني عن حقوق اإلنسان مع الدول األعضاء، 

ل علًنا يف الحاالت التي تتطلَّب تدخاًل ملًحا، مثل حاالت وقوع األعامل االنتقامية. وفضاًل عن ذلك، ميكن  وميكنه أن يتدخَّ

للمفوَّض أن يتدخَّل بصفته طرفًا ثالثًا أمام املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان يف القضايا املنطوية عىل مدافعني عن حقوق 

اإلنسان ترضَّرت حقوقهم من جرَّاء تدابري تقييدية. ويلتقي املفوَّض أيًضا املدافعني عن حقوق اإلنسان ويتعاون مع الجهات 

املعنية الوطنية والدولية بشأن املسائل املتعلقة بسالمة املدافعني والبيئة التي يعملون فيها71.

وهناك أيًضا لجنة الشؤون القانونية وحقوق اإلنسان التابعة للجمعية الربملانية ملجلس أوروبا، التي عقدت مناقشات 

بشأن الصعوبات التي يواجهها من يحاولون التفاعل مع املحكمة. وقد أدرجت اللجنة يف تقريرها بشأن تلك املناقشات 

، يُعدُّ  قامئة بالحاالت التي واجه فيها املدافعون عن حقوق اإلنسان تهديدات أو مضايقات نتيجة لذلك التفاعل. ومن ثمَّ

رئيس هذه اللجنة بدوره من الجهات التي ميكن أن يبلغها املدافعون عن حقوق اإلنسان بالحاالت بقصد إدراجها يف 

65    Committee of Ministers of the Council of Europe, adopted at the 1017th meeting of the Ministers’ Deputies, 6 February 2008. 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d3e52 :متاح ]باإلنكليزية[ عرب الرابط        

66     Parliamentary Assembly of the Council of Europe ‘Situation of human rights defenders in Council of Europe member States’, Resolution 1660 )2009(, 
adopted on 28 April 2009.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17727&lang=en :متاح ]باإلنكليزية[ عرب الرابط       
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22501&lang=en    67
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22500&lang=en    68

 https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ARA.pdf :69      مجلس أوروبا، االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، متاح عرب الرابط
70    Ryabov v. Russia, European Court of Human Rights, Application no. 3896/04, 31 January 2008, para 57.
71    Council of Europe Commissioner for Human Rights, ‘Statement on the 10th anniversary of the Declaration of the Committee of Ministers on Council of             
        Europe action to improve the protection of human rights defenders and promote their activities’, 6 February 2018.

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/statement-on-the-10th-anniversary-of-the-declaration-of-the-committee-of-min-   متاح ]باإلنكليزية[ عرب الرابط:
isters-on-council-of-europe-action-to-improve-the-protection-of-human-righ?inheritRedirect=true&redirect=%2Fen%2Fweb%2Fcommissioner%2Fhu-

man-rights-defenders
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هذا التقرير72. وفيام يتعلق بالتطوُّرات املحتملة يف املستقبل، أشار مقرر اللجنة، يف مذكرة بشأن تعزيز حامية املدافعني 

عن حقوق اإلنسان صدرت يف عام 2015، إىل أنَّ مجلس أوروبا ينبغي أن ينظر دون إبطاء فيام إذا كان بإمكان املنظامت 

الحكومية الدولية أن تنشئ آلية لحامية من يتعاونون معها عن طريق تزويدها مبعلومات مبارشة عن انتهاكات حقوق 

اإلنسان73.

واقرتح ’ثوربيورن جاغالند‘ )Thorbjørn Jagland(، األمني العام ملجلس أوروبا، يف تقريره السنوي الثالث يف عام 2016 

إنشاء آلية خاضعة لسلطة األمني العام تهدف إىل تعزيز حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان وتركز عىل األعامل االنتقامية 

املتعلقة بتفاعل هؤالء املدافعني عن حقوق اإلنسان مع مجلس أوروبا. وسوف تعالج اآللية املقرتحة األعامل االنتقامية 

دة ومعروفة مسبًقا. وسوف  املبلغ عنها من خالل إجراءات بسيطة ومنظَّمة تنطوي عىل خطوات فردية وأُطر زمنية محدَّ

يُعنيَّ عضو من املكتب الخاص كمسؤول اتصال. ويجري إبالغ الدول األعضاء املعنية بالحوادث املُبلَغ عنها من أجل الرد 

م األمني العام تقريرًا بشأنها إىل اللجنة الوزارية مصحوبًا، عند االقتضاء، بتوصيات بشأن اتخاذ  عليها، ويف نهاية املطاف، يقدِّ

املزيد من اإلجراءات. وحيثام كان ذلك رضوريًا، ميكن لألمني العام أن ينظر يف خيار التدخالت العلنية74. وحتى وقت كتابة 

هذه السطور، مل تكن هذه اآللية قد أُنشئت بعد.

ويف املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، ميكن لألطراف أن يقدموا التامًسا التخاذ “تدابري مؤقتة”. وينص النظام الداخيل 

للمحكمة عىل أنَّ التدابري املؤقتة قد تكون الزمة “لصالح األطراف أو من أجل حسن سري اإلجراءات أمام ]املحكمة[”75. 

ر إصالحه له “طبيعة بالغة الخطورة” ويتَّسم بأنَّه “وشيك ويستحيل تداركه”.  ويجب أن يكون هناك تهديد بوقوع رضر يتعذَّ

 وقد أرست السوابق القضائية أنَّ التدابري املؤقتة ملزمة للدول، ومن ثّم، تُعترب مورًدا مفيًدا ميكن أن يلجأ إليه املدافعون 

عن حقوق اإلنسان الذي يتفاعلون مع النظام األورويب ويتعرَّضون بسبب ذلك للتهديدات من جانب سلطات تابعة للدولة. 

وقد أُشيد باملحكمة التخاذها موقًفا حازًما يف مواجهة الضغوط التي يتعرَّض لها املحامون الذين يعملون من أجل استنفاد 

دة التي تنطوي عليها التدابري  م بالتامساتهم إىل املحكمة76. وقد أُقرَّ باإلمكانيات املحدَّ سبل االنتصاف املحلية قبل التقدُّ

عى عليها  املؤقتة فيام يتعلق بحامية مقدمي االلتامسات إىل املحكمة، واقرُتح أنَّ “بإمكان املحكمة أن تتطلَّب من الدول املدَّ

اتخاذ إجراءات إيجابية لحامية مقدمي االلتامسات، مثلام هو حال لجنة البلدان األمريكية ومحكمة البلدان األمريكية77. 

وقد كُلِّف مفوَّض حقوق اإلنسان برصد تقيُّد الدول بواجبها بالتعاون مع املحكمة78.

72     Parliamentary Assembly of the Council of Europe, ‘Member States’ duty to co-operate with the European Court of Human Rights’, Report of the 
Committee on Legal Affairs and Human Rights, Doc. 11183, Appendix I, 9 February 2007.
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73     Committee on Legal Affairs and Human Rights, ‘Strengthening the protection and role of human rights defenders in Council of Europe member States’,    

provisional version adopted 8 December 2015.
 http://www.eoi.at/d/COE%20-%20Council%20of%20Europe/COE-20151208-protectiondefenseurs-EN%20)2(.pdf :متاح ]باإلنكليزية[ عرب الرابط       

74    Secretary-General of the Council of Europe, ‘State of Democracy, Human Rights and Rule of Law- A Security Imperative for Europe’, May 2016. 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680646af8 :متاح ]باإلنكليزية[ عىل الرابط       
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75    European Court of Human Rights, Rules of the Court, Rule 39. 
https://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf :متاح ]باإلنكليزية[ عرب الرابط       

76    Parliamentary Assembly of the Council of Europe, ‘Member States’ duty to cooperate with the European Court of Human Rights’, resolution 1571 para.
       10, 2007.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17576&lang=en :متاح ]باإلنكليزية[ عرب الرابط       
77     Parliamentary Assembly of the Council of Europe, ‘Member States’ duty to cooperate with the European Court of Human Rights’, resolution 1571, para. 

53, 2007. 
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=11636&lang=en :متاح ]باإلنكليزية[ عرب الرابط       

78     Parliamentary Assembly of the Council of Europe, ‘Member States’ duty to cooperate with the European Court of Human Rights’, resolution 1571, para. 
19, 2007. 
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http://website-pace.net/web/as-jur :79     نظرًا ألنَّ عضوية اللجنة ُعرضة للتغيري، ميكنكم االطالع ]باإلنكليزية[ عىل بيانات االتصال الخاصة برئيس اللجنة عىل الرابط
https://www.echr.coe.int/Documents/PD_interim_measures_ENG.pdf :80    ميكن االطالع عىل مزيد من املعلومات ]باإلنكليزية[ عرب الرابط

81    منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، 2014. 
 https://www.osce.org/odihr/guidelines-on-the-protection-of-human-rights-defenders?download=true :متاح ]باإلنكليزية[ عىل الرابط       

إذا كنتم قد سعيتم للتعاون مع النظام األورويب لحقوق اإلنسان أو تتعاونون معه حالًيا أو تعاونتم معه يف 

وقت سابق وتعرَّضتم بسبب ذلك لعمل من أعامل الرتهيب أو من األعامل االنتقامية، ميكنكم االتصال بالجهات 

التالية:

 •  مكتب األمني العام ملجلس أوروبا عرب املوقع التايل:

https://www.coe.int/en/web/secretary-general/private-office

   أو رقم الهاتف

  + 00 20 41 88 3 33 أو الفاكس

.33 3 88 41 27 99 + 

•  مكتب مفوض حقوق اإلنسان ملجلس أوروبا عىل عنوان الربيد اإللكرتوين: commissioner@coe.int، أو رقم 

 الهاتف

  +21 34 41 88 3)0( 33 أو رقم الفاكس

.33 )0(3 90 21 50 53+ 

•  رئيس لجنة الشؤون القانونية وحقوق اإلنسان التابعة للجمعية الربملانية ملجلس أوروبا79.

وإذا كنتم تتعرَّضون للرتهيب أو األعامل االنتقامية يف سياق دعاوى قيد النظر أمام املحكمة األوروبية لحقوق 

ر إصالحه له “طبيعة بالغة الخطورة” ويتَّسم بأنَّه “وشيك ويستحيل  اإلنسان، وكان هناك تهديد بوقوع رضر يتعذَّ

تداركه”، ميكنكم النظر يف خيار التامس اتخاذ تدابري مؤقتة80.

3-3-2 منظمة األمن والتعاون يف أوروبا

هناك أيًضا اعرتاف عىل مستوى منظمة األمن والتعاون يف أوروبا بالحاجة إىل حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان من 

الرتهيب واألعامل االنتقامية. وتؤكد املبادئ التوجيهية بشأن حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان التي أصدرها مكتب 

املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان أنَّ إبالغ املعلومات املتعلقة بحقوق اإلنسان إىل الهيئات الدولية، مبا يف ذلك آليات 

حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية، حق معرتف به يحتاج إىل الحامية، ويف الوقت نفسه، نشاط مرشوع يف مجال حقوق 

اإلنسان81. ومع ذلك، فال توجد آليات أو إجراءات محددة عىل مستوى منظمة األمن والتعاون يف أوروبا من أجل التصدي 

لألعامل االنتقامية والرتهيب الذي قد يتعرَّض له من يتفاعلون معها. 
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ح الخطوات التي تتَّخذها الهيئات الدولية واإلقليمية من أجل التصدي لألعامل االنتقامية، سواء من خالل إنشاء آليات  توضِّ

جديدة أو استخدام اآلليات القامئة يف ذلك، أنَّ منظومة األمم املتحدة والنظم اإلقليمية تحاول الوفاء بالتزاماتها بشأن 

ضامن توفري شكل ما من أشكال الحامية للمدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يتفاعلون معها أو يحاولون ذلك. بيد أنَّ هذه 

اآلليات قد ال توفِّر الحامية الكافية. وهناك مصادر أخرى للحامية، مبا يف ذلك عىل الصعيد الوطني، ميكن للمدافعني عن 

حقوق اإلنسان الوصول إليها يف محاولة لحامية أنفسهم من األعامل االنتقامية عند تفاعلهم عىل املستوى اإلقليمي وعىل 

مستوى األمم املتحدة.

4-1 الدعم من خالل البعثات الدبلوماسية عىل الصعيد الوطني

ميكن أن تكون األوساط الدبلوماسية مصدًرا هاًما للحامية عىل الصعيد الوطني، وإن كانت تلك الحامية محدودة يف معظم 

دة لبعثاتها الدبلوماسية بشأن حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان  الحاالت. وقد وضعت بعض الدول مبادئ توجيهية محدَّ

يف البلدان التي تعمل فيها تلك البعثات الدبلوماسية. ومن ثمَّ فإنَّ تلك البعثات الدبلوماسية سوف تتجاوب بصفة خاصة 

مع املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين وقعوا ضحية ألعامل انتقامية أو يتعرَّضون لها حاليًا نتيجة لتفاعلهم مع نظم حقوق 

اإلنسان اإلقليمية أو مع منظومة حقوق اإلنسان باألمم املتحدة. ومع ذلك، من املهم أن يؤخذ يف االعتبار أنَّ املدافعني عن 

حقوق اإلنسان الذين يرتددون عىل السفارات قد يعرِّضون أنفسهم للخطر. 

ويف الوقت الراهن، وضع كلٌّ من االتحاد األورويب82، وآيرلندا83، والرنويج84، وسويرسا85، وكندا86، وفنلندا87، وهولندا88، 

واململكة املتحدة89، مبادئ توجيهية لدبلوماسييها بشأن حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان يف البلدان التي تعمل فيها 

بعثاتها الدبلوماسية، والردود التي يتعنيَّ عىل السفارات والقنصليات تقدميها. 

ومن ثمَّ ينبغي أن يجد املدافعون عن حقوق اإلنسان الذين يتَّصلون بالبعثات الدبلوماسية التابعة لالتحاد األورويب أو 

ث إىل أشخاص مستعدين  سويرسا أو آيرلندا أو فنلندا أو الرنويج أو هولندا أو اململكة املتحدة أو كندا أنَّ بإمكانهم التحدُّ

لتلقي مخاوفهم بجدية والتجاوب معها. ومن املفيد إرساء االتصاالت مع الدبلوماسيني املعنيني قبل وقوع األعامل االنتقامية، 

حتى يكونوا عىل معرفة باملدافعني عن حقوق اإلنسان وعىل دراية بعملهم يف حال احتاجوا إىل طلب الحامية.

وتجدر اإلشارة إىل أنَّ الخطوات التي ميكن للسفارات اتخاذها قد تكون محدودة يف الحاالت التي ميثِّل فيها ذلك خطرًا 

عىل موظفي السفارة أنفسهم. وباإلضافة إىل ذلك، تفتقر بعض السفارات األصغر حجاًم إىل العدد الكايف من املوظفني الذي 

ميكِّنها من تكريس املوارد لهذه املسألة.
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ح املبادئ التوجيهية الكندية أنَّ دعم املدافعني عن حقوق اإلنسان مسألة يجب أن تكون يف أولويات البعثات  كندا: توضِّ

الدبلوماسية، مبا يف ذلك من خالل التدخل الدبلومايس، وإصدار البيانات العلنية واستخدام وسائل التواصل االجتامعي، وحضور 

املحاكامت وجلسات االستامع، وزيارة املدافعني املعتقلني، والتواصل مع املنظامت التي تقدم املساعدات يف حاالت الطوارئ، 

وتوفري إمكانية اللجوء من خالل مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف إطار برنامج الحامية العاجلة التابع لها. 

م املبادئ التوجيهية التي وضعها االتحاد األورويب بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان اقرتاحات عملية  االتحاد األورويب: تقدِّ

تهدف إىل تعزيز اإلجراءات التي يتَّخذها االتحاد األورويب دعاًم للمدافعني عن حقوق اإلنسان. وتنصُّ املبادئ التوجيهية عىل 

التدخل يف حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان املعرَّضني للخطر، وتقرتح وسائل عملية لدعمهم ومساعدتهم. وتشمل التدابري 

التي ميكن أن تتَّخذها البعثات الدبلوماسية التابعة لالتحاد األورويب ما ييل: التنسيق الوثيق ومشاطرة املعلومات املتعلقة 

باملدافعني عن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املعرَّضني للخطر؛ واملحافظة عىل مستوى مناسب من االتصاالت مع املدافعني عن 

حقوق اإلنسان؛ وتسليط الضوء عىل املدافعني عن حقوق اإلنسان عن طريق استخدام وسائل الدعاية املناسبة أو الزيارات 

أو الدعوات؛ وحضور محاكامت املدافعني عن حقوق اإلنسان ومراقبتها. 

ت املبادئ التوجيهية الفنلندية باالسرتشاد باملبادئ التوجيهية الخاصة باالتحاد األورويب، وتهدف إىل تشجيع  فنلندا: أُعدَّ

البعثات الدبلوماسية الفنلندية عىل االضطالع بدور نشط يف تهيئة بيئة مواتية للمدافعني عن حقوق اإلنسان. ويشمل 

مني إىل املدافعني عن حقوق اإلنسان املعرَّضني للخطر الجهود الدبلوماسية العلنية أو الرسية  الدعم والحامية املقدَّ

واملساعدة يف تغيري مكان اإلقامة داخل البلد أو يف بلد آخر. 

آيرلندا: توفِّر “املبادئ التوجيهية للسفارات والبعثات الدبلوماسية األيرلندية بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان” ملحة عامة 

عن العمل الذي تقوم به آيرلندا من أجل دعم حقوق اإلنسان. وتقرتح املبادئ التوجيهية عىل السفارات خطوات عملية من أجل 

دعم املدافعني عن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك: االتصال املبارش باملدافعني عن حقوق اإلنسان أو أرسهم؛ والعمل الدبلومايس الرسي؛ 

واستخدام القنوات غري الرسمية؛ واملساعي الدبلوماسية الوطنية أو يف إطار االتحاد األورويب؛ والحوار مع مؤسسات حقوق اإلنسان 

الوطنية؛ والبيانات العلنية؛ وتسليط الضوء عىل الحالة عىل الصعيد املحيل بني الرشكاء يف االتحاد األورويب أو عىل مستوى الفريق العامل 

الجغرايف ذي الصلة يف بروكسل؛ وتأمني إقامة مؤقتة للمدافعني عن حقوق اإلنسان يف آيرلندا يف إطار نظام التأشريات اإلنسانية. 

هولندا: تعرتف “خطة العمل بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان” بأنَّ املدافعني الذين يعملون مع األمم املتحدة يواجهون 

ح أنَّه عىل السفارات تقديم الدعم إىل املدافعني عن حقوق اإلنسان متى كان ذلك ممكًنا )مع تفضيل أن  مشاكل، وتوضِّ

يكون ذلك من خالل االتحاد األورويب( من أجل حاميتهم من الرتهيب وتعزيز أمنهم.

اة يف خطة العمل البيانات واملساعي الدبلوماسية والدعم يف املحافل العامة ويف وسائل   وتشمل تدابري الحامية املتوخَّ

اإلعالم، ورصد االلتزام باملبادئ التوجيهية الخاصة باالتحاد األورويب، وإثارة الحاالت الفردية، وحضور املحاكامت، وتيسري 

التعجيل بإصدار تأشريات اإلقامة املؤقَّتة يف هولندا للمدافعني عن حقوق اإلنسان املعرَّضني للخطر. 

الرنويج: تنصُّ املبادئ التوجيهية الرنويجية عىل مجموعة من التدابري، مبا يف ذلك االستفسارات الرسمية، واالجتامعات 

الرسمية، واملساعي الدبلوماسية، والبيانات الرسمية، ومراقبة املحاكامت، وتنظيم الزيارات إىل السجون وإىل األشخاص 

املوضوعني تحت اإلقامة الجربية، واالستعانة بوسائل اإلعالم. كام تنصُّ املبادئ التوجيهية عىل تدابري ميكن اتخاذها يف 

ة للحامية، مبا يف ذلك تقديم الدعم املايل والعميل بهدف متكني أحد األشخاص من  املواقف التي توجد فيها حاجة ملحَّ

الوصول إىل الحامية املؤقتة يف منزل أو مالذ آمن، أو االنتقال إىل العيش يف جزء آخر من البالد، أو إىل بلد آخر يف املنطقة، أو 

يف الحاالت البالغة الخطورة، إىل الرنويج.

ة تدابري محتملة للحامية، مبا يف ذلك الحامية املبارشة مثل الحامية املؤقتة  السويد: تنصُّ املبادئ التوجيهية السويدية عىل عدَّ

يف مقر السفارة، واملساعدة يف االنتقال للعيش يف جزء آخر من البلد أو خارجها، واملساعدة يف العودة إىل البلد األم أو دخوله 

بعد حضور االجتامعات يف الخارج )عىل سبيل املثال، بعد املشاركة يف مؤمتر تابع لألمم املتحدة يف جنيف(، ونقل املعلومات 

ة، واملساعي الدبلوماسية، والبيانات العلنية. الرسية عن طريق القنوات الدبلوماسية، والتواصل مع السلطات املختصَّ

اململكة املتحدة: املبادئ التوجيهية الخاصة باململكة املتحدة ليست متاحة للعلن. 
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مة من الدول 4-2 أشكال الدعم األخرى املقدَّ

مام ميكن أن يكون مفيًدا أيًضا حشد تأييد الدول التي تتجاوب مع الشواغل املتعلقة باألعامل االنتقامية من أجل إثارة 

دة األطراف ودفع غريها من الدول إىل ضامن سالمة املدافعني عن حقوق  الحاالت عىل الصعيد الثنايئ أو يف املحافل املتعدِّ

اإلنسان املعنيني. فعىل سبيل املثال، ميكن إقناع الدول بإثارة حاالت وقوع األعامل االنتقامية يف البيانات التي تديل بها يف 

مجلس حقوق اإلنسان، يف سياق االستعراض الدوري الشامل، أو يف الجمعية العامة. 

كوبا

 أثناء االجتامع السابق لالستعراض الدوري الشامل لكوبا يف نيسان/أبريل 2018، مل يحرض االجتامع اثنان من املشاركني بسبب 

دت املنظامت غري الحكومية املشاركة يف االجتامع بهذا العمل االنتقامي من  احتجازهام لدى السلطات الكوبية يف املطار )يف كوبا(. وندَّ

جانب السلطات الكوبية، وأشارت إىل أنَّ مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ومفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان قد 

أُبلغا بالواقعة. وأدىل ممثلو كلٍّ من أملانيا والجمهورية التشيكية والسويد وبلجيكا والدامنرك واململكة املتحدة وفنلندا والواليات املتحدة 

األمريكية وآيرلندا وسلوفاكيا وكرواتيا واملكسيك مبداخالت للتشديد عىل هذه النقطة. 



ن  نسا إل ا ق  لحقو لية  و لد ا مة  لخد 3    ا 8   



3 9 مية     نتقا ال ا ل  عام أل ا ن  بشأ ليل   د

ميكن أن تكون املنظامت غري الحكومية أيًضا مصدًرا هاًما للدعم والحامية، سواء من الناحية اإلدارية أو املادية أو املالية أو 

اللوجستية أو العملية. وميكن أن يشمل ذلك الرصد العاجل، وتقديم التقارير، ودعم جهود املنارصة، وتقديم االلتامسات 

ل  إىل السلطات املختلفة، والجهود اإلعالمية بغرض الحامية، واملساعدة العملية يف إعادة التوطني مؤقتًا، واملساعدة يف تحمُّ

النفقات الطبية أو القانونية، وتقديم املساعدة العملية العاجلة، وتوفري وسائل العيش يف حاالت الطوارئ، وإسداء املشورة 

القانونية، وتوفري األمن الرقمي واالتصاالت، وبناء القدرات يف مجال األمن، وتوفري وسائل النقل واملساعدات االجتامعية )مبا 

يف ذلك دعم األرس(.

وتهدف الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان إىل تسليط الضوء عىل األعامل االنتقامية وإبالغ نظم حقوق اإلنسان الدولية 

واإلقليمية بهذه الحاالت، وتوفري الحامية من خالل الجهود اإلعالمية للمدافعني عن حقوق اإلنسان املعرَّضني للخطر، 

والعمل من أجل ضامن أن يكون لدى نظم حقوق اإلنسان الوطنية والدولية واإلقليمية اآلليات الالزمة ملنع وقوع األعامل 

االنتقامية وضامن املساءلة يف حال وقوعها. 

وتشمل الخيارات املتاحة أمام املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يواجهون تهديدات وشيكة أو الذين تعرَّضوا بالفعل 

ه ضدهم املنظامت الواردة أدناه. وهذه القامئة ليست شاملة بأي حال من األحوال، وال يُعدُّ إدراج اسم أي  لعنف موجَّ

منظمة فيها مبثابة تأييد من أي نوع لتلك املنظمة:  

• Agir Ensemble pour les Droits de L’Homme: Emergency Fund 
  منظمة “العمل مًعا من أجل حقوق اإلنسان”: صندوق الطوارئ

 )http://www.aedh.org/en/home/what-we-do/emergency-fund-for-human-rights- defenders(  
•  الصندوق العريب لحقوق اإلنسان

)/https://www.ahrfund.org/ar/grants/grant-types(  
• Canadian Journalists for Free Expression )CJFE(: Journalists in Distress Fund 

  رابطة الصحفيني الكنديني لحرية التعبري: صندوق إغاثة الصحفيني يف األزمات
 )http://www.cjfe.org/journalists_in_distress_fund(  
• The Digital Defenders Partnership: Emergency Grants 

  رشاكة املدافعني عن الحرية الرقمية: منح الطوارئ
 )/https://www.digitaldefenders.org(  

• مركز الدوحة لحرية اإلعالم: برنامج مساعدات املنارصة 
http://www.dc4mf.org/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC/%D9%85%D8%B3%D8%A7(  
 D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D%  

)/8%B1%D8%A9  
• The East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project 

  مرشوع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف رشق أفريقيا والقرن األفريقي
 )/https://www.defenddefenders.org/protection(  
• The European Initiative for Democracy and Human Rights )EIDHR( 

  اآللية األوروبية من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان
 )https://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm_en(  

)europeaid-eidhr@ec.europa.eu( :أو فريق عمل اآللية األوروبية من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان

الحكومية غري  املنظامت  من  م  املقدَّ الدعم  الخامس:  الفصل 
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• Euro-Mediterranean Foundation of Support for Human Rights Defenders 
  املؤسسة األورومتوسطية لدعم املدافعني عن حقوق اإلنسان

 )http://www.emhrf.org/en/guidelinesemergency.php(  
• Free Press Unlimited: Reporters Respond 

  منظمة “فري بريس أنليميتد”: مبادرة “استجابة الصحفيني”
 )https://www.freepressunlimited.org/en/projects/reporters-respond-emergency-funding-for-the-media(  
• Freedom House: Lifeline Embattled CSO Assistance Fund 

  مؤسسة “بيت الحرية”: صندوق إغاثة منظامت املجتمع املدين املناضلة
 )https://www.csolifeline.org/emergency-assistance(  
• Front Line Defenders Security Grants 

  منح األمن من منظمة “فرونتالين ديفيندرز”
 )https://www.frontlinedefenders.org/en/programme/protection-grants(  
• The Fund for Global Human Rights 

  الصندوق العاملي لحقوق اإلنسان
 )/http://globalhumanrights.org/grants/funding-criteria(  

• االتحاد الدويل للصحفيني: صندوق السالمة
)http://ifj-safety.org/en/contents/the-ifj-safety-fund(  
• International Media Support: Safety Fund 

  املؤسسة الدولية لدعم وسائل اإلعالم: صندوق السالمة
)/https://www.mediasupport.org/about/safety-fund(  
• International Women’s Media Foundation: Emergency Fund 

  مؤسسة وسائل اإلعالم النسائية الدولية: صندوق الطوارئ
)/https://www.iwmf.org/programs/emergency-fund(  
• La Maison des Journalistes 

  منظمة “بيت الصحفيني”
)/http://www.maisondesjournalistes.org/about-la-maison-des-journalistes(  

• منظمة “ProtectDefenders.eu”: دعم املدافعني عن حقوق اإلنسان 
)https://protectdefenders.eu/ar/soutenir-defenseurs.html#emergency-support(  
• Reporters Without Borders: Assistance Desk 

  مراسلون بال حدود: مكتب املساعدة
)https://rsf.org/ar/tqryr-lhsyl(  
• Rory Peck Trust: Assistance Grants 

  صندوق ‘روري بيك’ االستئامين: منح املساعدة
)https://rorypecktrust.org/freelance-assistance/Assistance-Grants(  
• Urgent Action Fund for Women’s Human Rights 

  صندوق األعامل الطارئة من أجل حقوق اإلنسان للمرأة
)/https://urgentactionfund.org/apply-for-a-grant/apply-for-an-evacuation-grant(  

• املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب
)/http://www.omct.org/human-rights-defenders/links/2015/10/d23598(  



لالطالع عىل مزيد من املعلومات بشأن عملنا أو أي مسائل أخرى يتناولها 
هذا املنشور، برجاء زيارة موقعنا عىل شبكة اإلنرتنت:

www.ishr.ch
 أو االتصال بنا:

information@ishr.ch

www.facebook.com/ISHRGlobal

www.twitter.com/ISHRGlobal

 www.youtube.com/ISHRGlobal

مكتب جنيف

Rue de Varembé 1, 5th floor
P.O. Box 16

CH-1211 Geneva 20 CIC
سويرسا

مكتب نيويورك

777 UN Plaza, 6th floor
New York, NY 10017

الواليات املتحدة األمريكية




