
مـنظمات غـير حـكومـية: يـجب الـتصدي فـورا لـألعـمال الـترهـيبية واالنـتقامـية بـمقر األمـم 
املتحدة

فـي 23 أغسـطس 2019، وجهـت 23 مـنظمة غـير حـكومـية رسـالـة إلـى كـل مـن األمـني الـعام املـساعـد 
لــــألمــــم املتحــــدة لــــحقوق اإلنــــسان، ورئــــيس مجــــلس حــــقوق اإلنــــسان، واملــــقرر الــــخاص املــــعني بــــحالــــة 
املـــدافـــعني عـــن حـــقوق اإلنـــسان، مـــعربـــة عـــن قـــلقها إزاء األعـــمال الـــترهـــيبية واالنـــتقامـــية الـــنمطية الـــتي 

يواجها أعضاء املجتمع املدني خالل دورات مجلس حقوق اإلنسان وهيئات املعاهدات. 

دعــت رســالــة املــنظمات األمــني الــعام املــساعــد لــألمــم املتحــدة لــحقوق اإلنــسان إلــى إثــارة هــذه املــسألــة 
فـي خـطابـه أمـام مجـلس حـقوق اإلنـسان فـي 19 سـبتمبر 2019، وحـثت املـفوضـية الـسامـية لـحقوق 

اإلنسان على اتخاذ تدابير لضمان عدم تكرار هذه األعمال االنتقامية مستقبال.

إلـى: الـسيد أنـدرو جـيلمور، األمـني الـعام املـساعـد لـألمـم املتحـدة لـحقوق اإلنـسان؛ سـعادة الـسيد كـولـي سـيك، املـمثل 
الـدائـم لـلسنغال ورئـيس مجـلس حـقوق اإلنـسان؛ الـسيد مـيشيل فـورسـت، املـقرر الـخاص املـعني بـحالـة املـدافـعني عـن 

حقوق اإلنسان

السيد جيلمور،

نـحن، املـنظمات املـوقّــعة أدنـاه، نـعرب عـن انـشغالـنا الـعميق بـشأن األعـمال الـترهـيبية واالنـتقامـية الـنمطية الـثابـتة الـتي 
يــــواجــــهها أعــــضاء املــــجتمع املــــدنــــي مــــن جــــميع أنــــحاء الــــعالــــم خــــالل انــــعقاد دورات مجــــلس حــــقوق اإلنــــسان وهــــيئات 
املـــعاهـــدات. ونـــعلن عـــن قـــلقنا بـــشكل خـــاص مـــن أعـــمال الـــترهـــيب الـــتي يـــمارســـها مـــمثلون ألحـــزاب حـــكومـــية أو أفـــراد 

ينتمون إليها.

خـالل الـدورة الـحاديـة واألربـعون ملجـلس حـقوق اإلنـسان، قـام مـوظـفون مـن بـعثات دائـمة وأفـراد يحـملون شـارات غـير 
دبــلومــاســية، والــذيــن تــم الــتأكــد فــيما بــعد أنــهم يــعملون مــع دول أعــضاء ودول لــها صــفة مــراقــب، بــحضور الــفعالــيات 
املـوازيـة الـتي نـظمناهـا وقـامـوا بـالـتنصت بـشكل فـج عـلى مـحادثـاتـنا، وسجـلوا تـعليقاتـنا والـتقطوا صـوراً ومـقاطـع فـيديـو 

للجمهور، وقاموا بإيماءات وتعليقات تهديدية.

واألكـثر إثـارة لـلقلق أن هـذه ليسـت املـرة األولـى الـتي يـتعرض فـيها املـدافـعون عـن حـقوق اإلنـسان وغـيرهـم مـن األفـراد 
الــذيــن يــتعامــلون مــع مجــلس حــقوق اإلنــسان لــلمضايــقة والــترهــيب. ولــألســف صــارت هــذه الــتكتيكات تــشكل ســلوكــيات 

نمطية ثابتة ومنتظمة، نتوقعها ونحاول تفاديها في كل دورات مجلس حقوق اإلنسان.

مـن جهـتهم، يـواجـه املـدافـعون عـن حـقوق اإلنـسان الـذيـن يـتعاونـون مـع هـيئات املـعاهـدات أعـمال تـرهـيبية وانـتقامـية مـن 
طـــرف مـــمثلي حـــكومـــات دول أعـــضاء وأفـــراد تـــابـــعني لـــها. هـــناك حـــاالت مـــتعددة لـــلمنظمات غـــير الـــحكومـــية-الـــحكومـــية 
املـعروفـة بـ "GONGOs" قـامـت بـالـتسجيل خـالل انـعقاد إحـاطـات سـريـة ومـغلقة مـع أعـضاء هـيئات املـعاهـدات. وهـذا 
يـتيح لـهم مـعرفـة أعـضاء املـجتمع املـدنـي الـذيـن يـحضرون هـذه اإلحـاطـات بـدقـة. كـما كـانـت هـناك حـاالت إحـاطـات تـم 

تصويرها دون إذن من املنظمات غير الحكومية.

واألدهـى أن دعـم الـحكومـات لـلمنظمات غـير الـحكومـية-الـحكومـية يـجعلها غـالـبًا تـحصل عـلى الـصفة االسـتشاريـة لـدى 
األمـم املتحـدة. بـينما ال تـزال املـنظمات غـير الـحكومـية املسـتقلة محـرومـة مـن الـصفة االسـتشاريـة بـاملجـلس االقـتصادي 



واالجــتماعــي، مــما يــدل عــلى أن األعــمال االنــتقامــية ضــد املــدافــعني عــن حــقوق اإلنــسان تحــدث أيــضاً داخــل مــنظومــة 
األمـــم املتحـــدة. بـــاإلضـــافـــة إلـــى ذلـــك، يـــتيح انـــتشار املـــنظمات غـــير الـــحكومـــية-الـــحكومـــية فـــي كـــل مـــن مجـــلس حـــقوق 
اإلنـسان وهـيئات املـعاهـدات، الـتأثـير عـلى الخـطاب بـشأن حـقوق اإلنـسان فـي دولـة مـعينة أو مـنطقة مـعينة، وبـالـتالـي 

تقزيم القضايا الحقيقية املطروحة.

إن انــشغالــنا بــشأن أعــمال الــترهــيب واملــضايــقات املــذكــورة لــيس فــقط ألنــها تخــلق جــًوا مــن الــخوف والــرقــابــة الــذاتــية، 
ولـكن أيـًضا ألن الـعديـد مـن املـدافـعني عـن حـقوق اإلنـسان الـذيـن قـصدوا جـنيف، لـلمشاركـة فـي جـلسات مجـلس حـقوق 
اإلنــسان أو هــيئات املــعاهــدات، واجــهوا أعــمال انــتقامــية عــند عــودتــهم إلــى بــلدانــهم كــنتيجة مــباشــرة لــنشاطــهم. لــذلــك 

فإننا نأخذ أعمال الترهيب هذه على محمل الجد ونؤكد أنها قد تؤدي إلى أعمال انتقامية أخرى.

نـنوه بـارتـياح إلـى أن الـرئـيس الـحالـي ملجـلس حـقوق اإلنـسان، سـعادة الـسيد كـولـي سـيك، املـمثل الـدائـم لـلسنغال، قـد 
تــطرق خــالل الجــلسة الــختامــية لــلدورة الــحاديــة واألربــعون ملجــلس حــقوق اإلنــسان إلــى بــعض الــقضايــا الــتي أثــرنــاهــا 
فــي هــذه الــرســالــة. وأعــرب عــن قــلقه مــن أن "مــنظمات املــجتمع املــدنــي ال تــزال تــواجــه الــترهــيب واالنــتقام"، وأشــار إلــى 
أنـه تـم إبـالغـه بـعدد مـن الـحاالت، بـما فـي ذلـك املـضايـقات الـلفظية والـصور الـفوتـوغـرافـية الـتي الـتقطت دون تـرخـيص 
خـــالل الـــفعالـــيات املـــوازيـــة. وأكـــد أن " أعـــمال الـــترهـــيب ضـــد أي فـــرد أو مجـــموعـــة تـــحاول الـــتعاون مـــع مجـــلس حـــقوق 
اإلنــسان أمــر غــير مــقبول"، وذكّـــر الــدول األعــضاء والــدول الــتي لــها صــفة مــراقــب بــمسؤولــيتها عــن ضــمان مــكان عــمل 

آمن للمجتمع املدني.

بــاإلضــافــة إلــى ذلــك، فــي يــولــيو 2019، أطــلقت مــنظمة األمــم والــشعوب غــير املــمثلة، بــالــتعاون مــع جــامــعة أكــسفورد 
ومـــركـــز الـــتبت لـــلعدالـــة ومجـــلس الـــبحوث االقـــتصاديـــة واالجـــتماعـــية، تـــقريـــر "فـــضاء غـــير آمـــن لـــلشعوب غـــير املـــمثلة فـــي 
األمــم املتحــدة". ويــوضــح الــتقريــر بــناًء عــلى مــقابــالت وشــهادات 77 مــن املــدافــعني عــن حــقوق اإلنــسان الــذيــن يــعملون 
لـــصالـــح األقـــليات ومـــجتمعات الـــسكان األصـــليني وغـــيرهـــم مـــن الـــشعوب غـــير املـــمثلة، أن هـــناك هـــجومًــــا مـــنهجيًا عـــلى 
مـنظومـة األمـم املتحـدة لـحقوق اإلنـسان مـن قـبل بـعض الـحكومـات. ويـتميز الـهجوم بـ "تـكتيكات الـحجب [...] بـما فـي 
ذلــك إرجــاء اتــخاذ الــقرارات املــتعلقة بــالــصفة االســتشاريــة بــاملجــلس االقــتصادي واالجــتماعــي، والــتدخــل فــي الــبيانــات 
الـصادرة عـن الجـلسات الـعامـة، مـرورا بـحاالت بـينة مـن املـضايـقات والـترهـيب والـعنف املـباشـر، والـتي تـشكل انـتقامـا 
حـكومـيا". كـل ذلـك يـضاعـف التحـديـات الـتي يـواجـهها املـدافـعون عـن حـقوق اإلنـسان مـن األقـليات والـسكان األصـليني 

واملجموعات املهمشة.

وبـــينما نـــقر بـــأن رؤســـاء مجـــلس حـــقوق اإلنـــسان، وفـــريـــق مـــكتب املـــفوض الـــسامـــي لـــحقوق اإلنـــسان املـــعني بـــاألعـــمال 
االنــتقامــية، ونــقاط االتــصال الــتابــعة لــهيئات املــعاهــدات بــشأن األعــمال االنــتقامــية، وأنــتم شــخصيا قــمتم فــي الــسابــق 
بـإثـارة هـذه املـسألـة، إآل أنـنا نـعتقد جـازمـني أن هـناك حـاجـة مـاسـة إلـى لـفت االنـتباه إلـى أعـمال الـترهـيب واملـضايـقة. 
ونالحظ إلى أنه حتى اآلن، لم تتخذ املفوضية تدابير منهجية وعملية ملواجهة املمارسات املذكورة في هذه الرسالة.

كما نعتقد أن عدم فرض عقوبات على األعمال االنتقامية في مقر األمم املتحدة لن يؤدي إال إلى تشجيع مثل هذه 
األعمال في أماكن أخرى. لذلك، ندعوكم إلى إثارة إشكالية هذا املنحى الخطير لألعمال الترهيبية أثناء تقديمكم 
للتقرير السنوي لألمني العام لألمم املتحدة بشأن األعمال االنتقامية خالل الدورة الثانية واألربعون ملجلس حقوق 
اإلنسان. كما نهيب بكم إلى حث املفوضية السامية لحقوق اإلنسان على اتخاذ تدابير لضمان عدم تكرار أعمال 

الترهيب مستقبال.

وتقبلوا فائق االحترام والتقدير
املنظمات املوقعة

http://webtv.un.org/meetings-events/www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/LYSession22.aspx/watch/decisions-and-conclusions-closing-41st-meeting-41st-regular-session-human-rights-council-/6058438942001/?term=&lan=original
https://unpo.org/downloads/2558.pdf
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