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  الدورة السابعة

   من جدول األعمال٢البند 

  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق
   واألمني العامالسامية  املفوضيةاريراإلنسان وتق

  التقدم احملرز يف التقارير والدراسات املتعلقة بالتعاون مع ممثلي
   األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسانهيئات

 تقرير األمني العام

  موجز

 الذي يطلب فيه اجمللس إىل كلٍّ من األمني         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
َمدعوٌّ إىل أن يقدِّم يف الدورة السابعة حتديثاً لتقريره وتنفيذاً هلذه الوالية، فاألمني العام . ٢٠٠٥/٩حقوق اإلنسان 

، الذي يتضمن مجعاً وحتليالً ملا يتاح من معلومات، من مجيع املصادر املناسبة، عن أعمالٍ انتقامية ُيدَّعى )١(السابق
 ممثليها أو سَعوا    قوق اإلنسان أو مع   األمم املتحدة املعنية حب   مجاعات تعاونوا مع هيئات      وأ ضد أفراد    بتارتكأهنا  

  . ٢٠٠٥/٩إىل التعاون معها، على النحو املشار إليه يف قرار اللجنة 

يشري الفصل األول من التقرير إىل معلومات ُجِمعت أثناء الفترة قيد االستعراض وُوجِّه إليها نظر آليات     و
. على بالغْين من هذه البالغات    جت يف التقرير الردود الواردة من حكومتني        كما أُدرِ . اجمللس واملفوضية السامية  

فيما اختذتـه مـن     قوق اإلنسان   األمم املتحدة املعنية حب   ويضع هذا الفصل اإلطار املنهجيَّ الذي اعتمدته هيئات         
  أُبِلغ عن تعرُّض األفراد فيها للترهيـب أو        اليت  حلاالت  اكما َيعرِض   . إجراءات حلماية ضحايا األعمال االنتقامية    
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أو سـعيهم   / و ،األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنـسان     الٍ انتقامية بسبب تعاوهنم مع هيئات       عاناهتم من أعم  عن م 
أو لكـوهنم أقاربـاً لـضحايا       / و ،أو لتقدميهم مساعدة قانونية هلذا الغرض     / و ،لالستفادة من اإلجراءات الدولية   

ٍت أخرى يف هذا التقرير لدواعٍ وجديٌر بالذكر أنه، يف عدة مواقف، تعذَّر تسجيل حاال. انتهاكات حقوق اإلنسان
  .أمنية حمدَّدة أو ألن األفراد املعرَّضني ألعمال انتقامية طلبوا صراحةً عدم إثارة حاالهتم علناً

ويربز التقرير استمرار خطورة هذه األعمال االنتقامية إذ . للمالحظات اخلتامية َخصَّصُيف الفصل الثاين أما
وتؤكِّد خطورة األعمال االنتقامية املُبلَغ عنها ضرورة . وق اإلنسان األساسيةيعاين ضحاياها من انتهاك أبسط حق    

يف اختاذ خطواٍت عاجلة، بالتعاون مع الـدول،        قوق اإلنسان   األمم املتحدة املعنية حب   استمرار مجيع ممثلي هيئات     
  .للمساعدة على منع وقوع مثل هذه األعمال
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  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  
  ٤  ٢-  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمـة

  ٤  ١٩-  ٣  ..اإلنسان املعلومات الواردة واإلجراءات اليت اختذها ممثلو اهليئات املعنية حبقوق  -  أوالً

  ٤  ٥-  ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طار املنهجياإل  - ألف   

  ٥  ١٦-  ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملخص احلاالت  - باء    

  ٨  ١٩- ١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شواغل عامة  - جيم   

  ٩  ٢٠    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خامتة  -  ثانياً
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 مقدمة

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

لَّـغ عنـها    كما أعربت اللجنة عن عميق قلقها الستمرار خطورة األعمال االنتقامية املُب          . املعنية حبقوق اإلنسان  
ض الضحايا النتهاك أبسط حقوق اإلنسان األساسية، مبا فيها حق اإلنسان يف احلياة واحلرية واألمان علـى           ولتعرُّ

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

  .املتحدة حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

، ُدعَي األمني العام إىل أن يقدِّم يف الدورة السابعة للمجلس           ٢/١٠٢وعمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان        - ٢
، ُدعَي األمني   ٢٠٠٥/٩ ووفقاً لقرار جلنة حقوق اإلنسان    . )٢( السابق حتديثاً للتقارير ذات الصلة، مبا فيها تقريره      

العام أيضاً إىل أن يدرج يف تقاريره مجعاً وحتليالً ألي معلوماٍت متاحة، من مجيع املصادر املناسبة، عن أعمـالٍ                   
ة وممثلي هيئاهتا املعنيـة  انتقامية ُيدَّعى ارتكاهبا ضد من يسعى من األفراد واجلماعات إىل التعاوِن مع األمم املتحد      

  .حبقوق اإلنسان

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

يف احلاالت اليت قام فيها ضحايا األعمال االنتقامية، أفراداً كانوا أو منظماٍت، باالتصال بإحدى هيئات                 - ٣
وُوجِّهت يف بعض احلاالت بالغات     .  آلياته، اختذ املمثِّل املكلَّف بالوالية ذات الصلة إجراءاٍت حلمايتهم         اجمللس أو 

وأُدرِج يف هذا التقرير موجٌز للردود الواردة من حكومتني علـى           . أو رسائل ادِّعاءاٍت عاجلة إىل احلكومة املعنية      
اق أن والية املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني وجديٌر بالذكر يف هذا السي. من هذه البالغات غنيالب

، تطلب إىل املمثلة اخلاصة، يف مجلة أمـور،         ٢٠٠٠/٦١قرارها  وجب  عن حقوق اإلنسان، اليت أنشأهتا اللجنة مب      
التماس معلوماٍت عن حالة وحقوق كل من يعمل مبفرده أو باالشتراك مع آخرين على تعزيز حقوق اإلنـسان                  "

 ".واحلريات األساسية ومحايتها، وتلقِّي هذه املعلومات وفحصها والرد عليها

الت كثرية تسجيل حاالت أخرى يف هذا التقرير لدواعٍ أمنيـة           قد تعذَّر يف حا   إالّ أنه جيدر بالذكر أنه        - ٤
 أن  الحظـة كما جيدر بامل  . حمدَّدة أو ألن األفراد املعرَّضني ألعمالٍ انتقامية طلبوا صراحةً عدم إثارة حاالهتم علناً            

متها كل آلية على حدة إىل اجلمعيـة   د أيضاً يف التقارير اليت قدَّ     املعلومات الواردة يف هذا التقرير مجيعها تقريباً ترِ       
  .العامة أو إىل جملس حقوق اإلنسان

                                                      

)٢( A/HRC/4/58. 
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أن يكون   من الدول، فليس القصد منه حبالٍ من األحوال          قليلهذا التقرير ال يورد سوى عدد       ورغم أن     - ٥
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  الوالية ُتقِصر   
قد ُجمع قدر كـبري مـن        و . ويشمل ذلك هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة      إلنسان؛املتحدة املعنية حبقوق ا   

 انتقامية ارُتِكبت ضد أفراد لتعاوهنم مع أقسام حقوق اإلنسان أعمالٍتتعلق باملعلومات بشأن عدد أكرب من الدول 
غري أنه، بالنظر إىل أن هذه . سامية للمفوضية الة التابعة امليدانيالبعثاتالتابعة إلدارة عمليات حفظ السالم، أو مع 

  .ها يف هذا التقرير ذكرديراألنواع من األعمال االنتقامية ليست مشمولة بالقرارات املُنِشئة هلذه الوالية، فلن 

  موجز احلاالت- باء 

ل ض فيها أشخاص للترهيب أو عاَنوا من أعما اليت تعرَّاحلاالتتشمل الفقرات التالية جمموعة متنوعة من   - ٦
أو سعيهم لالستفادة من اإلجـراءات      /، و األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان    انتقامية بسبب تعاوهنم مع هيئات      

  .أو لكوهنم أقارباً لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان/أو لتقدميهم املساعدة القانونية هلذا الغرض، و/الدولية، و

  فيجي  - ١

عن أفـراد تقـدَّموا          فيجيسان يف   بأن جلنة حقوق اإلن   ُتفيد  وردت معلومات     - ٧  كانت جتمع مادة تقريرٍ 
 قامو. ٢٠٠٦ديسمرب /بشكاوى إىل آليات األمم املتحدة يف أعقاب االنقالب العسكري الذي وقع يف كانون األول

وعقـب أحـداث كـانون      .  علنـاً  هذه املعلومـات  بتأكيد   فيجيجلنة حقوق اإلنسان يف     ورئيس  ظامل  املأمني  
واستناداً . بالغات عديدة إىل اإلجراءات اخلاصة     فيجييف  ، أرسلت منظمات اجملتمع املدين      ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

نداءات عاجلـة بـشأن أحـداث كـانون     ة  عدفيجيإىل هذه البالغات وغريها من املعلومات، تلقَّت حكومة         
املدافعني عن حقوق اإلنسان،     أرسلها إليها كلٌّ من املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة            ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية        ، و املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه        و
املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو والرأي والتعبري، 

  .املهينة

  إندونيسيا  - ٢

 املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان         ، أرسلت   ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١١يف    - ٨
 بريينوس كوغويا، وبارثول يوِمن،     األب و نداًء عاجالً إىل حكومة إندونيسيا فيما يتصل حبالة فريديريكا كورْين،         

، ويان كريستيان وارينوسي، مدير معهد حبوث ) SKP Jayapura(" وراجاياب"أعضاء جلنة السلم والعدل ألسقفية 
، )West Irian Jaya(الغربية  إريان جايا -  )Manokwari(" مانوكواري"املساعدة القانونية وحتليلها وتنميتها يف 

ووفقاً . )"Komnas HAM"("  الغربيةبابوا"مقاطعة وألبريت رمبيكوان، رئيس اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف 
 كوغويا، والسيد يوِمن    ألب السيدة كورْين، وا   كلٌّ من ، استقلَّ   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٨للمعلومات الواردة، يف    

 ٧الطائرة للعودة إىل جايابورا عقب حضورهم جلسة استماع علنيـة مـع املمثِّلـة اخلاصـة يف جاكرتـا يف                     
لشرطة يف ل تسجيل تابعة سيارة حتمل لوحة  تباعاًمتهاصَدوبعد مغادرهتم املطار، تعقَّبت مركبتهم و. يونيه/حزيران
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وقبـل  . إقليم لتريكورا بقائد لالستخبارات يف القيادة العسكرية      على أنه   وقدَّم سائق سيارة الشرطة نفسه      . إفار
 دون  الواقعة كلها، مبغادرة املكانوا شهِدن، الذيةالشرطأفراد ومسح له . ن ذلك كان حادثاًإ، اعتذر وقال رحيله

 استخبارات ترصََّد زيـارة     مسؤول، بل تسبَّب فيها     اً عرضياً وُيزعم أن هذه الواقعة مل تكن حادث      . هوأن يستجوب 
 . ركَّاب السيارةويف، قاصداً من ذلك مباشرةً خت"ويست بابوا"املمثلة اخلاصة إىل 

املمثلة اخلاصة يف ب لقائه، عاد السيد وارينوسي أدراجه إىل مانوكواري عقب ٢٠٠٧يونيه / حزيران٩ويف   - ٩
وقائع يشهد فيها   يف  ويف األيام واألسابيع التالية، أصبح السيد وارينوسي موضع مراقبة          . اليوم السابق يف جايابورا   

 فطلب السيد وارينوسي احلماية من املنظمة غـري         .مباين املعهد اصطفاف السيارات نفسها إمَّا أمام مرتله أو أمام         
وأُفيد بأن إحـدى    .  فصاعداً ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٥ الدولية وطلب إليها أن ترافقه من        احلكومية لواء السالم  

إالّ أن السيارة كانت . )Manokwari Telkomsel(" مانوكواري تيلكومسيل"السيارات هي ملك لشركة اهلاتف 
خبارات يف وكالـة     اسـت   قوات البحرية اإلندونيسية، ُيعتقد أنه يعمل ضـابطَ        فراديف األغلب ُمعارة إىل أحد أ     
، والذي قدَّم نفسه على أنه هذا الضابط أن أُبِلغَكما . مانوكوارييف للقوات املسلحة  االستخبارات االستراتيجية

  .املمثلة اخلاصةبمرات أن يعرف من السيد وارينوسي إذا ما كان يعتزم االجتماع عدة صحفي، حاول 

:  ورد فيها ما يلي    خلويبيكوان رسالة نصية من هاتف      ، تلقَّى السيد رم   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١١ويف    - ١٠
إذا كنت تريـد دلـيالً علـى تقتيـل     . يا من تبلَّغ عن حالة حقوق اإلنسان يف بابوا إنك حتاول تدمري الشعب   "

هـي منطقـة    إالً عظاماً ُألرَينَّك أن بابوا      ولن يبقى منهم    أسرتك وأطفالك   واألشخاص، فسأقُتلنَّ أفراد قبيلتك     
، استعجلت املمثلة اخلاصة رئيس الشرطة الوطنية ليمنح السيد رمبيكـوان  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٢يف  و". سالم

 ١٤ُيذكر أن السيد رمبيكوان تلقـى يف  و. محاية الشرطة، وَعِلمت الحقاً يف ذلك اليوم أن احلمايةَ قد ُوفِّرت له           
 ١٤ويف  .  هتديدات بالقتـل    أخرى ، مخس رسائل نصية أخرى من الرقم نفسه، حتوي مرة         ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

، ظلَّ السيد رمبيكوان لساعات عديدة موضَع مراقبة عدٍد من األفراد عند مكتبه ومرتله ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٧و
وأعربت املمثلة اخلاصة عن بالغ قلقها حيال ارتباط هذه األحداث بلقاءات السيد رمبيكوان هبا              . على حدٍّ سواء  

  .أثناء زيارهتا إلندونيسيا

تصرحيات رد يف   وو. ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٦ردَّت حكومة إندونيسيا على البالغ املذكور أعاله يف         و  - ١١
وفضالً عن ذلك، . إىل أن هذه الواقعة مل ُتسفر عن أي أذًىخلصت  حتقيقات أولّية يف حادثة السيارة  أناحلكومة

أن ما يقوم بحقوق اإلنسان وتعزيزها، وصرَّحت احلكومة بأهنا تؤمن مبجتمعٍ مدين نشط وحيوي، ُمكرٌَّس حلماية           
. ن من أعمال حيوٌي جلعل إندونيسيا بلداً يرحِّب بالتنوُّع ويروِّج للتـسامح           وبه نشطاء حقوق اإلنسان الشرعي    

وأشارت احلكومة كذلك إىل أن إندونيسيا تنظر فيما يردها من شكاوى عن انتهاكاٍت ُمرتكبة ضد املدافعني عن                 
وأعربـت  . ، بل إهنا مل تنصرف عن التحقيق يف هذه االدعـاءات          واجبة معها باجلدية ال   حقوق اإلنسان وتتعامل  

احلكومة عن قلقها إزاء ما أُثري من تلميحاٍت حول حماوالٍت متعمَّدة لعرقلة جهود املدافعني عن حقوق اإلنسان يف 
  . همويفالبالد أو خت

حول ظروف إضافية كومة إندونيسيا تفاصيل ، قّدمت ح٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ويف ردٍّ إضايف، مؤرخ   - ١٢
عطل مؤقت يف نتج عن ووفقاً للحكومة، فالتصادم بني السيارتني هو حقاً حادث . ٢٠٠٧يونيه / حزيران٨حادثة 

انظر (من جاكرتا   قادماً  حمرِّك السيارة اليت كان يقودها الضابط العسكري، والذي كان قد وصل لتوِّه إىل املطار               
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أن احلادث مل يسبب أي أضرار مادية تـذكر          سيارتنيأجراه السائقان على ال   ن فحص   تبيَّن م و. ) أعاله ٨الفقرة  
 واعتذر املقدَّم، راكب بني الطرفنيوأعقب ذلك نقاش . لحادثأسفه لوأعرب املقدَّم الذي كان يقود السيارة عن 

 كال ون احلاضرةالشرطأفراد  وحدا .الالزمةالسيارة، وعرض رقم هاتفه وقَبِل مسؤولية التكفُّل بكل اإلصالحات    
كما أعلَمت احلكومة املمثلة اخلاصة بأن األسقف، صاحب السيارة اليت كان يستقلُّها كلٌّ . الطرفني على التصافح
. هتوضـيحات  قبل و ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٢ كوغويا، والسيد يوِمن، قابل املُقدَّم يف        واألبمن السيدة كورْين،    

من االتصال باملقدَّم املعنية ألطراف لكان ينبغي أنه  املمثلة اخلاصة خاطئة ونقلتهاعاءات اليت االد أن حلكومةا ترىو
 .، لرفع دعوى خبصوص احلادثفوضية الساميةبامل ليس و،أو االتصال بالشرطةأجل جرب الضرر 

ني عن حقـوق    املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافع      ، ، أرسلت    ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٨ويف    - ١٣
 نداًء عاجالً إىل حكومة إندونيسيا فيما يتصل حبالة السيد يان كريستيان وارينوسي، مدير معهد حبـوث      اإلنسان

. )West Irian Jaya(الغربية  إريان جايا -  )Manokwari(" مانوكواري"املساعدة القانونية وحتليلها وتنميتها يف 
، على النحو الوارد يف ٢٠٠٧يوليه / متوز١١ته املمثلة اخلاصة يف وكان السيد وارينوسي موضوع نداء عاجل أرسل

يوليه، تلقَّى السيد وارينوسي رسـائل      / متوز ٢٩منذ  فووفقاً للمعلومات الواردة،    ). ٨انظر الفقرة   (املوجز أعاله   
أن يذكر و. ربية الغهتديد نصية على هاتفه احملمول تربط عمله يف جمال حقوق اإلنسان باحلركة االنفصالية يف بابوا

واصطفَّت خارج مكتب معهد التحقيقات والبحوث وحقوق أغسطس / آب١٥يف سيد وارينوسي سيارة تعقَّبت ال
وُيعتقد أن أحد ركاب السيارة كان حمققـاً لـدى الـشرطة اإلقليميـة             . اإلنسان حيث دخل السيد وارينوسي    

غ من أن املضايقات اليت تعرَّض هلا السيد وارينوسي         وكرَّرت املمثلة اخلاصة اإلعراب عن قلقها البال      . ملانوكواري
 .  بلقائه هبافقطقد تكون مرتبطة 

  الفلبني  - ٣

، أدان املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة ٢٠٠٧مارس / آذار٢٨ويف   - ١٤
غانديناو مصرعها رمياً بالرصاص  يدة، لقَيت الس٢٠٠٧مارس / آذار١٠ففي . غانديناو. أو تعسُّفاً قتل سيشيه ب

غانديناو شاهدةً على   و قد كانت السيدة).Misamis Oriental(على يد مسلَّح يف ساالي، مبيساميس الشرقية 
والتقت السيدة غانديناو باملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خـارج القـضاء أو             . اوقتل محيها، داملاثيو غاندين   

، وكانـت إحـدى املنظمـات غـري     ٢٠٠٧فربايـر  /شباطسُّفاً أثناء زيارته للفلبني يف بإجراءات موجزة أو تع  
قـرر  وشجب امل. احلكومية،كراباتان، قد قدَّمت إىل املقرر اخلاص شهادة السيدة غانديناو اخلطيَّة على قتل محيها            

سيدة غانديناو كانت ذخـراً      أن ال  ملا ورد فيه من    ردَّ القوات العسكرية على هذه احلالة بوصفه استهزائياً          اخلاص
   .إلحدى مجاعات املعارضة املسلَّحة ومن مثَّ فقد قُتلت على يد مؤيديها أنفسهم

  االحتاد الروسي  - ٤

 املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان         ، أرسلت   ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٩يف    - ١٥
ا موسكالينكو، حمامية       رسالة ادِّعاء إىل احلكومة الروسية فيم      حقـوق اإلنـسان    متخصصة يف   ا يتصل حبالة كاريّن

وقد كانت السيدة موسكالينكو موضوع رسالة ادَّعاٍء مشتركة مـن املمثلـة   . وعضوة يف جلنة احلقوقيني الدولية    
للمعلومات ووفقاً . ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٦اخلاصة واملقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني مؤرخة 
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تسجيل يف مطار   إجراءات ال ، وبينما كانت السيدة موسكالينكو تقوم ب      ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاين ٤الواردة، ففي   
وصوِدر جواز . أُمرت بأن تتقدَّم إىل غرفة خاصة للشرطةاستعداداً للرحيل إىل سيبرييا، دوموديدوفو، يف موسكو، 

ت متعلَّقاهتا الشخصية، مبا يف ذلك وثائق قانونية سـرية، يف      وفُحص.  مؤقتاً وأُخضعت لتفتيش أمين خاص     هاسفر
 عليه اإلدارة املتخصصة لوزارة الداخلية يف       مت أن التفتيش األمين قا    يَُذكَُرو.  الشرطة أفرادحضور عدٍد كبري من     

 وتـأخَّرت   مثَّ ُسمح للسيدة موسكالينكو بالصعود على منت الطائرة،       . مطار دوموديدوفو وأنه ُمسجَّلٌ بالكامريا    
وري مشيـد،   يوكان برفقة السيدة موسكالينكو حمامو دفاع هم        .  دقيقة أخرى دون أي توضيح     ٤٠الرحلة ملدة   

وكـان احملـامون    . كوستانتني ريسكني، أُخضعوا أيضاً لتفتيش أمينٍّ خـاص       وويفجيين بارو، وليونيد سايكني،     
وأعربت املمثلة اخلاصة عن قلقها من أنَّ       . وفسكيلهم ميكايل كودورك  موكمسافرين إىل شيّتا، بسيبرييا، لزيارة      

هذا احلدث قد ميثَّل حماولةً ملنع احملامني من أداء عملهم املشروع دفاعاً عن حقوق اإلنسان وأنه قد يكون مرتبطاً                   
  .بتفاعل السيدة موسكالينكو مع اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

ووفقاً ملا ذكرته احلكومة، . ٢٠٠٧أبريل / نيسان١٢احلكومة الروسية على البالغ الوارد أعاله يف وردَّت   - ١٦
احملمولـة  رفض املسافرون مشيد، وبارو، وسايكني، وريفكني، وريفكينا عرض متعلَّقاهتم الشخـصية وأمتعتـهم       

 بـشأن املبـادئ   ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٢١ املؤرخ  ١٠٢لتفتيش على النحو املنصوص عليه يف األمر رقم         ل
مثَّ أهنم سلكوا سلوكاً غري الئـقٍ  . التوجيهية لتفتيش املسافرين وأعضاء أطقم الطائرات على منت الطائرات املدنية 

ويف . م، خمتلقني بذلك موقف نزاع   هتايتَّصف بالتحدي، وعمدوا إىل إثارة مشادَّة مع مسؤولني كانوا يؤدون واجب          
 يف مطار دوموديـدوفو     يةخذ قرار بإحضارهم إىل مكتب إدارة الشؤون الداخلية القطاع        ضوء ما سبق ذكره، اتُّ    

كتـب إدارة الـشؤون     مومل تؤخذ السيدة موسكالينكو إىل      . إلخضاعهم لفحص أدق، يشمل فحص سجالّهتم     
ذكرهم على وعقب انتهاء التفتيش املُجرى قبل بدء الرحلة، صعد مجيع املواطنني اآلنف . الداخلية يف دوموديدوفو

وُتنكر احلكومة أن يكون سبب التفتيش الذي أُخضعت له السيدة موسكالينكو . منت الطائرة وسافروا إىل ُوجهتهم
 الشؤون  قد تصرَّف موظفو إدارة   وأخرياً، ف . ا تباشره من أنشطة يف جمال حقوق اإلنسان       مرتبطاً مب قبل بدء الرحلة    

 ومل يتجاوزوا   ١٩٩١أبريل  / نيسان ١٨املؤرخ  ) قانون الشرطة  (١- ١٠٢٦الداخلية وفقاً للقانون االحتادي رقم      
  . الختاذ أي إجراءالنيابةستند إليه تفال أساس . صالحياهتمحدود 

   شواغل عامة-  جيم

 وحماوالت توقيع عقوبات تأديبية أو توجيه ُتهم        خويف األعمال االنتقامية املبلغ عنها املضايقة والت      شملت  - ١٧
ففـي  .  املدافعني عن حقوق اإلنسان من ممارسة أنشطتهم املهنية املشروعة أو التهديد بـذلك  جنائية يراد هبا منع   

 أو يتعرضـون    خويـف أفضل األحوال، ُيضطر األشخاص الذين يدَّعون أهنم ضحايا إىل حتمُّل املـضايقة أو الت             
قوق اإلنسان  املعنية حباألمم املتحدة تستهدف وضع حٍد لتعاوهنم مع هيئات إجراءات أخرىإلجراءات قضائية أو 

وتشمل املعلومات الواردة أيضاً روايات من مدافعني عن حقوق اإلنسان . أو ُيقصد هبا االنتقام منهم جزاء تعاوهنم
يف مراسالهتم  بإجراءات خاصة   مكلَّفون  أصحاب واليات   ثُئر منهم لقيامهم بتقدمي معلومات استخدمها فيما بعد         

 بعد أن التقَوا ممثلني عن األمـم        خويفني آخرين عن حقوق اإلنسان تعرَّضوا للت      وأُفيد أن مدافع  . مع احلكومات 
حقوق اإلنسان عقدهتا األمم املتحدة من أجل تبادل املعلومـات أو           بشأن  املتحدة أو شاركوا يف اجتماعات شىت       
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بسط حقوق اإلنسان ويعاين الضحايا أيضاً من انتهاك أ. اإلدالء بشهادات حول انتهاكاٍت مزعومة حلقوق اإلنسان
  .األساسية، مبا يف ذلك حق اإلنسان يف احلرية ويف األمان على شخصه

أفراد أو حمامون أو مدافعون عن حقوق اإلنسان أو هم قهم التجاوزات حبوالضحايا املدَّعى ارتكاب هذه   - ١٨
دة املعنية حبقوق اإلنسان    األمم املتح 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
  . وأعمال االنتقامخويفللتتعرضوا أيضاً انتهاكات حقوق اإلنسان 

 مع املتعاونون ضئيالً من أعمال االنتقام اليت واجهها  يف هذا التقرير إال جزءاًاملُبلغ عنها احلاالت َمثِّلُتوال   - ١٩
، عدداً أكرب بكثري من      أعاله ٥كما ذُكر يف الفقرة     يشمل،  غري أن التقرير ال     .  من أفراد أو مجاعات    األمم املتحدة 

ابعـة   مع أقسام حقوق اإلنسان التتعاوهنمحاالت بات فيها أفراد ضحايا ألعمالٍ انتقامية مماثلة أو أشد خطورة ل         
للمفوضية السامية  التابعة   ة امليداني البعثاتأو هيئات املعاهدات، مثل     /لألمم املتحدة خبالف اإلجراءات اخلاصة و     

 لألفرقةحلقوق اإلنسان، وأقسام حقوق اإلنسان التابعة إلدارة عمليات حفظ السالم، ومستشاري حقوق اإلنسان 
، ال يشمل هذا التقرير حاالت ألعمال انتقامية ناجتة عن التعاون         وعالوةً على ذلك  . القطرية التابعة لألمم املتحدة   

 هذا التقريـر احلـاالت العديـدة،        يتناوهلاومن الشواغل األخرى اليت مل      . مع وكاالت األمم املتحدة املتخصصة    
نتقاميـة  لألسف، للموظفني احملليني العاملني لدى األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان الذين يواجهون أعماالً ا              

  .مرتبطة بعملهم لصاحل املنظمة

   خامتة-  ثانياً
تعرَّض هلما من   ي وأعمال االنتقام اللذْين     خويفخالل الفترة املستعَرضة، استمر ورود تقارير عن الت         - ٢٠

ومما يبعـث   . يسعى من األفراد واجلماعات إىل التعاون مع األمم املتحدة وممثلي هيئاهتا املعنية حبقوق اإلنسان             
من انتهاك أبسط يعانون  الضحايا نظراً إىل أنالقلق بوجه خاص استمرار خطورة هذه األعمال االنتقامية على 

طورة األعمال وتؤكد خ. حقوق اإلنسان األساسية، مبا يف ذلك حق اإلنسان يف احلرية ويف األمان على شخصه
قوق اإلنسان يف اختاذ خطواٍت تحدة املعنية حباألمم امل عنها ضرورة استمرار مجيع ممثلي هيئات االنتقامية املُبلّغ

  .عاجلة، بالتعاون مع الدول، للمساعدة على منع وقوع مثل هذه األعمال

_ _ _ _ _  


