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  موجز

 الذي طلب فيه اجمللس إىل كلٍّ من األمـني          ٢/١٠٢قدَّم هذا التقرير عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان         ُي
السامية حلقوق اإلنسان مواصلة االضطالع بأنشطتهما، وفقاً جلميـع         األمم املتحدة   مم املتحدة ومفوضة    العام لأل 

وفقاً لقرار جلنة   وقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان، وحتديث التقارير والدراسات ذات الصلة،             امل
 حتديثاً لتقريره العاشرة َمدعوٌّ إىل أن يقدِّم يف الدورة وتنفيذاً هلذه الوالية، فاألمني العام. ٢٠٠٥/٩حقوق اإلنسان 

، من مجيع املصادر املناسبة، عن أعمالٍ انتقامية ُيدَّعى          متاحة  معلومات ألي، الذي يتضمن مجعاً وحتليالً      )١(السابق
، ذلكأو سَعوا إىل قوق اإلنسان األمم املتحدة املعنية حبهيئات ممثلي مجاعات تعاونوا مع  وأ ضد أفراد بتارتكأهنا 

  . ٢٠٠٥/٩على النحو املشار إليه يف قرار اللجنة 

أثناء الفترة    الفصل األول من التقرير معلومات ُوجِّه إليها نظر آليات اجمللس واملفوضية السامية            ويتضمن
جت يف أُدرِو. ت، مبا فيها املعلومات املتعلقة بالبالغات اليت وجهها ممثلو هذه اآلليات إىل احلكوما   قيد االستعراض 

 ويضع هذا الفصل اإلطار املنهجيَّ الذي اعتمده      . هذه البالغات  على   احلكومات الردود الواردة من      أيضاً التقرير
كمـا  .  من إجراءات حلماية ضحايا األعمال االنتقاميةفيما اختذقوق اإلنسان  األمم املتحدة املعنية حب    هيئات   ممثلو

  ممثلي  انتقامية بسبب تعاوهنم مع    عاناهتم أعماالً عن م  أو   ترويعرُّض األفراد فيها لل   أُبِلغ عن تع  اليت  حلاالت  اَيعرِض  
أو لتقدميهم مساعدة / و،أو سعيهم لالستفادة من اإلجراءات الدولية/ و،األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسانهيئات 

جديٌر بالذكر أنه، يف عدة مواقف، و.  لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسانأو لكوهنم أقارب/ و،قانونية هلذا الغرض
تعذَّر تسجيل حاالٍت أخرى يف هذا التقرير لدواعٍ أمنية حمدَّدة أو ألن األفراد املعرَّضني ألعمال انتقامية طلبـوا                  

  .صراحةً عدم إثارة حاالهتم علناً

مال االنتقامية إذ ويربز التقرير استمرار خطورة هذه األع. للمالحظات اخلتامية ُيَخصَّصف الفصل الثاين أما
وتؤكِّد خطورة األعمال االنتقامية املُبلَغ عنـها ضـرورة         . حقوق اإلنسان األساسية  أهم  يعاين ضحاياها انتهاك    

قوق اإلنسان يف اختاذ خطواٍت عاجلة، بالتعاون مع الـدول،          األمم املتحدة املعنية حب   استمرار مجيع ممثلي هيئات     
  . واحلرص على عدم ترك مرتكبيها بدون عقابمالللمساعدة على منع وقوع مثل هذه األع

                                                      

)١( A/HRC/7/45. 
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 مقدمة

، اإلعراَب عن قلقها إزاء استمرار ورود تقارير عـن          ٢٠٠٥/٩كرَّرت جلنة حقوق اإلنسان، يف قرارها         - ١
 األمم املتحدة    ممثلي هيئات   هلما من يسعى من األفراد واجلماعات إىل التعاون مع         يتعرض واالنتقام اللذين    ترويعال

ض  قلقها الستمرار خطورة األعمال االنتقامية املُبلَّغ عنها ولتعرُّبالغكما أعربت اللجنة عن . ساناملعنية حبقوق اإلن
 حقوق اإلنسان األساسية، مبا فيها حق اإلنسان يف احلياة واحلرية واألمان على شخـصه،               أهمالضحايا النتهاك   

وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها     . ة أو املهينة  وكذلك حقه يف عدم التعرض للتعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنساني         
إزاء التقارير الواردة عن حاالت عرقلة حماوالت األفراد االستفادة من اإلجراءات املُنشأة برعاية األمم املتحـدة                

  .حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

 للمجلس العاشرةدِّم يف الدورة  األمني العام أن يقطُلب إىل ،  ٢/١٠٢وعمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان        - ٢
التعاون مع ممثلي هيئات األمم املتحدة املعنية        عن    ذات الصلة، مبا فيها تقريره السابق       والدراسات حتديثاً للتقارير 
 مجعاً وحتليالً ألي معلوماٍت يتضمن هذا التقرير ،  ٢٠٠٥/٩ ووفقاً لقرار جلنة حقوق اإلنسان    . )٢( حبقوق اإلنسان 
ن األفراد واجلماعـات إىل     ع املصادر املناسبة، عن أعمالٍ انتقامية ُيدَّعى ارتكاهبا ضد من يسعى م           متاحة، من مجي  

  . املعنية حبقوق اإلنسانممثلي هيئات األمم املتحدة مع التعاون

املعلومات الواردة واإلجراءات اليت اختذها ممثلـو اهليئـات           - أوالً 
  املعنية حبقوق اإلنسان
  ي اإلطار املنهج- ألف 

، يتضمن هذا التقرير معلومات تتعلق بأعمال ترويع أو انتقام          ٢٠٠٥/٩ لقرار جلنة حقوق اإلنسان      وفقاً  - ٣
  :ضد الفئات التالية من األفراد

من يسعى إىل التعاون مع ممثلي هيئات األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان أو تعاون معهم فعالً،   )أ(  
  م معلومات؛أو أدىل هلم بشهادات أو قدم إليه

من يستفيد أو استفاد من اإلجراءات اليت وضعت برعاية األمم املتحدة حلماية حقوق اإلنـسان                 )ب(  
  واحلريات األساسية، وكل من قدم إليهم مساعدة قانونية هلذا الغرض؛

   لإلجراءات املنشأة مبوجب صكوك حقوق اإلنسان؛من يقدم أو قّدم بالغات وفقاً  )ج(  

  .قرابة بضحايا انتهاكات حقوق اإلنسانمن هلم صلة   )د(  

                                                      

)٢( A/HRC/7/45. 
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يف احلاالت اليت قام فيها ضحايا األعمال االنتقامية، أفراداً كانوا أو منظماٍت، باالتصال بإحدى هيئات     و  - ٤
وُوجِّهت يف بعض احلاالت بالغات     . اجمللس أو آلياته، اختذ املمثِّل املكلَّف بالوالية ذات الصلة إجراءاٍت حلمايتهم          

وأُدرِج يف هذا التقرير موجٌز للردود الواردة من حكومتني علـى           .  ادِّعاءاٍت عاجلة إىل احلكومة املعنية     أو رسائل 
 اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن املقررة والية ه يف إطاروجديٌر بالذكر يف هذا السياق أن.  من هذه البالغاتأربعة

التمـاس  " اخلاصة، يف مجلـة أمـور،        املقررةلب إىل   ، طُ ٧/٨قراره  وجب   مب اجمللسحقوق اإلنسان، اليت أنشأها     
معلوماٍت عن حالة وحقوق كل من يعمل مبفرده أو باالشتراك مع آخرين على تعزيز حقوق اإلنسان واحلريـات     

 ".األساسية ومحايتها، وتلقِّي هذه املعلومات وفحصها والرد عليها

ل حاالت أخرى يف هذا التقرير لدواعٍ أمنية حمدَّدة أو     الت كثرية تسجي  قد تعذَّر يف حا   در بالذكر أنه    وجي  - ٥
 أن املعلومـات  الحظةكما جيدر بامل. ألن األفراد املعرَّضني ألعمالٍ انتقامية طلبوا صراحةً عدم إثارة حاالهتم علناً        

 اجلمعية العامة أو إىل متها كل آلية على حدة إىلد أيضاً يف التقارير اليت قدَّالواردة يف هذا التقرير مجيعها تقريباً ترِ
  .جملس حقوق اإلنسان

 من الدول، فليس القصد منه حبالٍ من األحوال أن يكون           قليلهذا التقرير ال يورد سوى عدد       ورغم أن     - ٦
فمن املهم، حقاً، اإلشارة إىل أن هذه .  هذا التقريرستند إليهاانتقائياً، بل إنه يعكس الطبيعة احملدودة للوالية اليت ي

األمـم   أفراٌد أعماالً انتقامية لتعاوهنم مع ممثلي هيئات          فيها التقارير على احلاالت اليت واجه    تقدمي  ة ُتقِصر   الوالي
   واالسـتعراض الـدوري    ويشمل ذلك هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصـة       - املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان     

قد ُجمع قدر كبري مـن املعلومـات         و .نسان أو احلاالت اخلاصة بأقارب ضحايا انتهاكات حقوق اإل        - الشامل  
 انتقامية ارُتِكبت ضد أفراد لتعاوهنم مع أقسام حقوق اإلنسان التابعة           أعماالًتتناول  عدد أكرب من الدول     املتعلقة ب 

غري أنه، بالنظر .  ومع احملكمة اجلنائية الدولية     عمليات حفظ السالم،   وإدارة،  للمفوضية السامية ة  امليدانيللمكاتب  
 هـذه    ذكـر  دير أن هذه األنواع من األعمال االنتقامية ليست مشمولة بالقرارات املُنِشئة هلذه الوالية، فلن               إىل

  .يف هذا التقريراحلاالت 

، ينبغي اإلشارة إىل أن احلاالت املوصوفة يف هذا التقرير ال متثل بالضرورة جممل أعمال الترويع أو وختاماً  - ٧
ذلك .  أو مجاعات سعت إىل التعاون مع هيئات األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان            اًاالنتقام اليت استهدفت أفراد   

أن هذه األعمال قد تكون يف حاالت كثرية غري مبلغ عنها لتعذر سبل الوصول إىل وسائل االتصال املالئمـة أو                    
  .خلشية مزيد من أعمال االنتقام

  موجز احلاالت- باء 

  أو عـاَنوا أعمـاالً  ترويعض فيها أشخاص لل اليت تعرَّاحلاالتة متنوعة من تشمل الفقرات التالية جمموع    - ٨
أو سعيهم لالستفادة من اإلجـراءات      /، و األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان    انتقامية بسبب تعاوهنم مع هيئات      

  .ات حقوق اإلنسان لضحايا انتهاكأقاربأو لكوهنم /أو لتقدميهم املساعدة القانونية هلذا الغرض، و/الدولية، و
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  كولومبيا - ١

، أرسل كل من املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقـوق            ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٩يف    - ٩
اإلنسان، واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، واملقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق                  

وب األصلية واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بـإجراءات          اإلنسان واحلريات األساسية للشع   
وكان السيد ليغاردا متزوجا من الـسيدة آيـدا         .  يتعلق بقتل السيد إدوين ليغاردا      عاجالً موجزة أو تعسفاً نداءً   

ية يف اجمللس اإلقليمي للشعوب األصلية يف كوكا وناشطة رائدة يف جمـال             كيلكوي فيفاس، وهي مستشارة رئيس    
الدفاع عن حقوق الشعوب األصلية يف كولومبيا وسبق أن أدانت عمليات إعدام خارج القضاء ادعي أهنا كانت                 

عودهتا وقد اغتيل السيد ليغاردا عندما كان يف طريقه إىل استقبال السيدة فيفاس لدى              . من ارتكاب قوات األمن   
من جنيف، حيث مثلت اجمللس اإلقليمي للشعوب األصلية يف الدورة الثالثة للفريق العامل املعـين باالسـتعراض                 

وحسب االدعاءات اليت بلغت املقررين اخلاصني، ُيحتمل أن يكون اغتيال السيد ليغاردا قد ُنفذ              . الدوري الشامل 
  .من قبل جنود يف اجليش

  مجهورية إيران اإلسالمية - ٢

، وجه كل من املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان واملقرر ٢٠٠٨يوليه / متوز١٤يف    - ١٠
 إىل مجهورية إيران اإلسالمية بشأن حالة السيد  عاجالًاخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري نداًء

 ٢٢موضوع نداءات عاجلة وجهتها اإلجـراءات اخلاصـة يف          وكان السيد كابودفاند    . حممد صديق كابودفاند  
وحسب املعلومات الواردة، ُحكم على السيد كابودفاند بالسجن        . ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٠ و ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول
" املس بأمن الدولة من خالل إنشاء رابطة الدفاع عن حقوق اإلنـسان يف كردسـتان              " سنوات بتهمة    ١٠ملدة  

وأوردت حمكمة الثورة اإلسالمية بطهران يف حكمها       ". القيام حبملة دعائية ضد النظام    "همة  وبالسجن ملدة سنة بت   
إرسال تقارير كاذبة عن حالة حقوق اإلنسان إىل " من بني التهم املوجهة إليه ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٦الصادر يف 

احلالة الصحية للسيد كابودفاند خطرية وورد أن ". املنظمات الدولية، مثل ما أرسل إىل األمني العام لألمم املتحدة
  .وأنه تعرض لنوبة قلبية يف السجن

، ردت حكومة مجهورية إيران اإلسالمية على البالغ الذي أرسله املقررون           ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٤ويف    - ١١
الدفاع  بأنشطته يف جمال احلكم بسجن السيد كابودفاند مل يكن مرتبطاً"ويف ردها، ذكرت احلكومة أن . اخلاصون

أي ادعاءات بشأن إساءة املعاملة أو عدم تقدمي الرعاية الطبية "، وأن "عن حقوق اإلنسان أو أي نشاط سلمي آخر
، " على سالمته البدنية أو النفسية ال أساس هلا وليست سوى أكاذيب وراءها نوايا سيئة مبيتـة             الصحيحة حفاظاً 

أما ادعاؤه القيام بأنشطة من     . قة هلا إال بأنشطته غري القانونية      ملبدأ حكم القانون وال عال     حماكمته متت وفقاً  "وأن  
أجل الدفاع عن الشعب الكردي فليس سوى غطاء ألنشطته املغرضة، املتحايلة على هيئات حقـوق اإلنـسان                 

اً للنظام القضائي جلمهورية إيران اإلسالمية، واإلجراءات القضائية املتعلقة مبختلف القضايا سـند           "وأن  " الدولية
وقد متتع السيد كابودفانـد     . مبوجب القانون بصرف النظر عن األلقاب أو املناصب االجتماعية لألفراد املتهمني          

  ". جبميع حقوقه أمام حمكمة العدلأيضاً
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  املكسيك - ٣

 املقرر للفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري          - ، أرسل الرئيس    ٢٠٠٨مايو  / أيار ٣٠يف    - ١٢
 رسالة للتدخل فوراً بشأن أعمال ترويع وانتقام استهدفت موظفي منظمات غري حكومية شـاركت يف                الطوعي

التحقيق بشأن حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي يف املكسيك واليت تتعاون مع هيئات األمم املتحدة املعنية           
 أمـام   ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٥ يف    جنود من اجليش مرابطني    ١٠وحسب املعلومات الواردة، كان     . حبقوق اإلنسان 

وقام اجلنود حبركات هتديد باألسلحة أمام املوظفني، مثل إزالة . مكاتب املنظمة بينما كان املوظفون يغادرون املبىن
  .أقفال األمان وحتميل اخلراطيش

 غـري   ، أبلغت احلكومة الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو         ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١١ويف    - ١٣
 للحصول على معلومات     عليهم احلماية وأن طلباً    الطوعي بأن املدير العام حلقوق اإلنسان اتصل بالضحايا عارضاً        

  . قد أحيل إىل السلطات املختصة

  ناميبيا - ٤

 املقرر للفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري - ، أرسل الرئيس ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٧يف   - ١٤
، وهو ناشط يف اجملتمع املدين .ن. إ. طوعي رسالة للتدخل فوراً بشأن أعمال ترويع وانتقام استهدفت بأو غري ال

تعرض للترويع، بوسائل منها التهديد . ن. إ. وورد أن ب. يتعاون مع هيئات األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان
. ختفاء القسري أو غري الطـوعي يف البلـد        باملوت، وتعرض لالعتداء ملشاركته يف التحقيقات بشأن حاالت اال        

  .قد جرت داخل وزارة السالمة واألمن والشرطة. ن. إ. وُيدعى أن أعمال االنتقام من ب

 من املعلومات من الفريق العامـل املعـين         ، طلبت احلكومة مزيداً   ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ١٧ويف    - ١٥
 .مال املذكورة أعالهحباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي بشأن األع

  تايلند - ٥

 املقرر للفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري       - ، وجه الرئيس    ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٦يف    - ١٦
 إىل احلكومة بشأن زوجة حمام مدافع عـن         الطوعي واملقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان بالغاً         

ويف الوقت ذاته، عرضت قضيته على آليات حقوق اإلنسان املعنية التابعة لألمم . ٢٠٠٤حقوق اإلنسان اختفى يف 
 مـن   ونتيجة جلهودها من أجل تقدمي املسؤولني عن اختفاء زوجها إىل العدالة، شكلت الزوجة جـزءاً              . املتحدة

 أن تنقل اإلشراف    وحسب املعلومات الواردة، قررت إدارة التحقيقات اخلاصة      . برنامج حلماية الشهود يف تايلند    
على برنامج محاية الشهود الذي كانت الزوجة ضمنه من أفراد مدنيني إىل أفراد للشرطة، كانوا رهن حماكمـة                   

  .ونتيجة لذلك انسحبت من الربنامج وأُعرب عن القلق بشأن سالمتها البدنية والنفسية. تتعلق باختفاء زوجها

ومة، مشرية إىل أن الزوجة وضعت ضمن برنامج حلماية   ، ردت احلك  ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ١ويف    - ١٧
 وأن محايتها تظل من مسؤولية إدارة التحقيقات اخلاصة، بوزارة العدل، ال مـن مـسؤولية                ٢٠٠٤الشهود يف   

  .سلطات الشرطة
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   شواغل عامة-  جيم

ل هتديـد وترويـع      يف هذا التقرير طائفة من االنتهاكات، من أعما         األعمال االنتقامية املبلغ عنها    شملت  - ١٨
 أنشطة مهنية مشروعة والنيل من خطط محاية الشهود، إىل وقوع           وتوجيه ُتهم جنائية يراد هبا منع     بشكل مباشر،   

 وعادة ما يكون القصد من .، أو الضحايا أو األقارب املدافعني عن حقوق اإلنسانحاالت للعنف البدين استهدفت
خاص مع آليات األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان وغريها من          وراء هذه األعمال وضع حد لتعاون هؤالء األش       

  .اهليئات ذات الصلة

أفراد أو حمامون أو مدافعون عن حقوق اإلنسان أو هم قهم التجاوزات حبوالضحايا املدَّعى ارتكاب هذه   - ١٩
 املعنية حبقوق اإلنسان    األمم املتحدة أعضاء يف منظمات غري حكومية كانوا أو ما زالوا مصادر معلوماٍت هليئات             

ومثة أيضاً ادعاءات مثرية للقلق بأن أفراداً من أُسر ضحايا . عن انتهاكات هذه احلقوق أو قابلوا ممثلي هذه اهليئات
  .االنتقامو تعرضوا أيضاً للترويعانتهاكات حقوق اإلنسان 

عمال االنتقـام الـيت واجههـا      أ جلميع    شامالً ال يشمل سرداً  التقرير  ينبغي التأكيد من جديد أن هذا       و  - ٢٠
ومثة عدد من احلاالت غري مبلغ عنها بطبيعتها ألسباب منـها           .  من أفراد أو مجاعات     مع األمم املتحدة   املتعاونون

جناح مرتكبيها يف الثين عن التعاون مع آليات األمم املتحدة وعدم وصول الضحايا أو أفراد أسـرهم إىل هـذه                    
 كبرياًعدداً ال يشمل هذا التقرير ،  أعاله٣ يف الفقرة  إىل والية التقرير املذكورةظراًوباإلضافة إىل ذلك ون. اآلليات

قـوق   املعنيـة حب   ألمم املتحدة ا هيئات أو آليات   مع   تعاوهنممن حاالت بات فيها أفراد ضحايا ألعمالٍ انتقامية ل        
وتشمل هذه اهليئات أو    . الشامل أو االستعراض الدوري     اإلنسان خبالف اإلجراءات اخلاصة أو هيئات املعاهدات      

يف بعثات حفظ السالم للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وأقسام حقوق اإلنسان التابعة  ة امليدانياآلليات املكاتب
 وجهات   القطرية التابعة لألمم املتحدة    لألفرقةإلدارة عمليات حفظ السالم، ومستشاري حقوق اإلنسان        التابعة  

وعالوةً على ذلك، ال يشمل التقرير حاالت ألعمال انتقامية ناجتة عـن التعـاون مـع    . ةأخرى يف األمانة العام 
 العاملني لـدى األمـم      الوطنينيملوظفني   من ا  رغم أن عدداً كبرياً   ووختاماً،  . وكاالت األمم املتحدة املتخصصة   

  .ر ال يورد هذه احلاالت، فإن هذا التقريانتقامية مرتبطة بعملهم لصاحل املنظمةقد تعرضوا ألعمال املتحدة 

   خامتة-  ثانياً
تعرَّض هلما من يسعى من ياالنتقام اللذْين و الترويعخالل الفترة املستعَرضة، استمر ورود تقارير عن       - ٢١

 أو يتعرض هلما أقـارب      األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان    ممثلي هيئات   األفراد واجلماعات إىل التعاون مع      
ومما يبعث على القلق بوجه خاص استمرار خطورة هذه األعمال االنتقامية         . ق اإلنسان ضحايا انتهاكات حقو  

احليـاة ويف    حقوق اإلنسان األساسية، مبا يف ذلك حق اإلنـسان يف            أهمانتهاك  يعانون   الضحايا   نظراً إىل أن  
تمرار مجيع ممثلـي     عنها ضرورة اس   طورة األعمال االنتقامية املُبلّغ   وتؤكد خ . احلرية ويف األمان على شخصه    

قوق اإلنسان يف اختاذ خطواٍت عاجلة، بالتعاون مع الدول، للمساعدة على منع األمم املتحدة املعنية حبهيئات 
  . واحلرص على عدم ترك مرتكبيها بدون عقابوقوع مثل هذه األعمال

_ _ _ _ _  


