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وهذا التقرير مقدم تلبية لتلك . االنتقامـية الـيت ُيدعـى ارتكاهبا ضد األشخاص املشار إليهم يف القرار املذكور       
ويشري الفصل األول من التقرير إىل املعلومات اليت ُجمعت وُوجِّه إليها نظر آليات جملس حقوق اإلنسان                . الدعوة

كما أُدرجت يف التقرير الردود الواردة من حكومتني        . الل الفترة املستعرضة  واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان خ    
وهو يصف اإلطار املنهجي املعتمد يف ما اختذته هيئات أو آليات جملس حقوق اإلنسان من               . على رسالتني اثنتني  

األفراد فيها للتخويف   ويصف التقرير أيضاً احلاالت اليت أُبلغ عن تعرض         . تدابري حلماية ضحايا األعمال االنتقامية    
أو سعيهم لالستفادة من اإلجراءات     /أو االنتقام بسبب تعاوهنم مع هيئات األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان و           

وجيدر . أو كوهنم أقارب ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان      /أو تقدميهم مساعدة قانونية هلذا الغرض و      /الدولية و 
ديدة أخرى يف هذا التقرير لدواعي أمنية حمددة أو ألن األفراد املعرضني         باملالحظـة أنـه تعذر تسجيل حاالت ع       

كما جيدر بالذكر أن بعض املعلومات الواردة يف هذا         . ألعمـال انتقامية طلبوا صراحة عدم إثارة قضاياهم علناً        
وحيلل . قوق اإلنسان التقرير ترد أيضاً يف أحدث التقارير اليت قدمتها كل آلية إىل اجلمعية العامة أو إىل جملس ح                

وُخصص الفصل  . التقرير كذلك السمات الرئيسية لألعمال االنتقامية املُبلَّغ عنها ويصف ضحايا هذه التجاوزات           
ويربز التقرير استمرار اخلطورة اليت تتسم هبا تلك األعمال االنتقامية إذ يعاين ضحاياها . الثاين للمالحظات اخلتامية

وتؤكد خطورة األعمال االنتقامية املُبلَّغ عنها ضرورة استمرار مجيع         . ان األساسية من انتهاك أبسط حقوق اإلنس    
ممثلي هيئات األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان يف اختاذ خطوات عاجلة، بالتعاون مع الدول، للمساعدة على منع 

 .وقوع مثل هذه األعمال
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 مقدمة

، اإلعراب عن قلقها إزاء استمرار ورود تقارير عن         ٢٠٠٥/٩كـررت جلنة حقوق اإلنسان، يف قرارها         -١
نتقام اللذين يعرض هلما من يسعى من األفراد واجلماعات إىل التعاون مع األمم املتحدة وممثلي هيئاهتا التخويف واال

كما أعربت اللجنة عن عميق قلقها الستمرار استفحال األعمال االنتقامية املُبلَّغ عنها        . املعنـية حبقـوق اإلنسان    
 فيها حق اإلنسان يف احلياة واحلرية واألمان على       ولـتعرض الضحايا النتهاك أبسط حقوق اإلنسان األساسية، مبا        

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

 .مم املتحدة حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسيةاأل

، ُدعي األمني العام إىل أن يقدم إىل الدورة الرابعة للمجلس           ٢/١٠٢وعمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان       -٢
 املقدم وفقاً لقرار جلنة حقوق اإلنسان       (E/CN.4/2006/30)حتديـثاً للتقارير ذات الصلة، مبا فيها تقريره السابق          

 والذي يتضمن جتميعاً وحتليالً ملا قد ُيتاح من مجيع املصادر املناسبة من معلومات عن األعمال االنتقامية ٢٠٠٥/٩
 .وهذا التقرير مقدم وفقاً لذلك املقرر. اليت ُيدعى ارتكاهبا ضد األشخاص املشار إليهم يف القرار املذكور

 ٢/١٠٢ان  املعلومـات الواردة عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنس        -أوالً 
 واإلجراءات اليت اختذها    ٢٠٠٥/٩وبقرار جلنة حقوق اإلنسان     

 ممثلو اهليئات املعنية حبقوق اإلنسان

  إطار العمل املنهجي-ألف 

يف احلـاالت اليت قام فيها ضحايا األعمال االنتقامية، سواء أكانوا أفراداً أو منظمات، باالتصال بإحدى     -٣
وُوجِّهت . ن، اختذ ممثل اللجنة املكلف بالوالية ذات الصلة إجراءات حلمايتهمهيئات أو آليات جملس حقوق اإلنسا

وأُدرج يف هذا التقرير أيضاً رد حكومتني على بالغني من تلك           . بالغـات أو رسائل عاجلة إىل احلكومة املعنية       
ة املدافعني عن حقوق    وجيـدر بالذكر يف هذا السياق أن والية املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبال             . الـبالغات 

التماس املعلومات عن "، تطلب من املمثل اخلاص، يف مجلة أمور، ٢٠٠٠/٦١اإلنسان، اليت أنشأهتا اللجنة بقرارها 
حالـة وحقـوق كـل مـن يعمل مبفرده أو باالشتراك مع آخرين على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات            

 ".عليهااألساسية، وتلقي هذه املعلومات وفحصها والرد 

ولكن جيدر باملالحظة أنه تعذر تسجيل حاالت عديدة أخرى يف هذا التقرير لدواعي أمنية حمددة أو ألن                  -٤
وجيدر بالذكر أيضاً أن املعلومات الواردة . األفراد املعرضني ألعمال انتقامية طلبوا صراحة عدم إثارة قضاياهم علناً

 . قدمتها كل آلية إىل اجلمعية العامة أو إىل جملس حقوق اإلنسانيف هذا التقرير ترد أيضاً يف التقارير اليت 

  ملخص احلاالت-باء 

ويشمل هذا امللخص خمتلف    . ٢٠٠٥/٩فيما يلي ملخص مقتضب للمعلومات اليت وردت عمالً بالقرار           -٥
عنية حبقوق احلـاالت الـيت تعرض فيها أشخاص للتخويف أو االنتقام بسبب تعاوهنم مع هيئات األمم املتحدة امل             
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أو كوهنم /أو تقدميهم املساعدة القانونية هلذا الغرض، و/أو سعيهم لالستفادة من اإلجراءات الدولية، و/اإلنسان، و
 .أقارب لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان

، وّجه املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق           ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٠يف  . الـبحرين  -٦
، رئيس اللجنة الوطنية للشهداء     عبد الرؤوف الشايب  ان رسالة ادِّعاء إىل حكومة البحرين فيما يتعلق حبالة          اإلنس

وكان عبد الرؤوف الشايب موضوع بالغني وّجههما املمثل اخلاص يف . وداد الشايبوضحايا التعذيب وزوجته 
 من معلومات جديدة، أدين عبد الرؤوف ووفقاً ملا ورد . ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١ و ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٧

وكانت .  بالتورط يف شبكة دعارة وُحِكم عليه باحلبس ملدة سنة واحدة          ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١الشـايب غيابياً يف     
التهمة متعلقة بادِّعاءات مفادها أن امرأة من أوزبكستان دخلت البحرين بشهادة زواج مزّورة مستخدمة اسم عبد 

فعندما اكتشف للمرة األوىل أن هذه .  التقارير أنه نفى أن تكون لـه أية معرفة هبذه املرأةوتفيد. الرؤوف الشايب
. ومل ُتجَر حتريات كافية استجابة لطلبه     . املرأة استخدمت امسه بصورة غري قانونية طلب من الشرطة حتّري األمر          

حقق ّمما إذا كان التوقيع املوجود على كما رفض القاضي االبتدائي أن يأذن حملاميه باستدعاء خبري خط كشاهد للت
ولكن صدر  " اإلخالل باآلداب العامة  " بتهمة   ٢٠٠٤وسبق أن اتُِّهم يف عام      . شـهادة الزواج هو توقيع الشايب     

 .ُحكم برباءته لعدم وجود أدلة تؤيد هذه التهمة

 وعلّق فيه على احلرةاة ، شارك عبد الرؤوف الشايب يف برنامج تلفزيوين بثّته قن٢٠٠٦مايو / أيار١٤ويف  -٧
، اعُتِقل الشايب الستجوابه ٢٠٠٦مايو / أيار٢٢ويف . انتهاكات حقوق اإلنسان املنسوبة إىل السلطات البحرينية    

، تلقت وداد   ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٥ويف  . بشأن التعليقات اليت أدىل هبا يف ذلك الربنامج وأُفِرج عنه يف اليوم نفسه            
وزارة التربية والتعليم يف البحرين يطلب منها احلضور إىل الوزارة لإلجابة عن بعض             الشـايب اتصاالً هاتفياً من      

ورفضت وداد الشايب ذلك وطلبت إعالمها بالكامل عن سبب استدعائها فُهدِّدت باستدعاء سلطات   . األسـئلة 
ق مبعسكر صيفي نظّمته وأُبِلغت وداد الشايب يف هناية األمر أن األسئلة تتعل        . أمـن الدولة إن هي مل متتثل الطلب       

 مجعـية شباب حقوق اإلنسان البحرينية يف مبىن الروضة اليت ميلكها عبد الرؤوف الشايب ووداد الشايب ما بني                  
وأعرب املقررون اخلاصون عن قلقهم من أن تكون محلة املضايقة اليت يتعرض هلا عبد              . ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٥ و ٢

 جمال الدفاع عن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حضوره اجتماعات           الـرؤوف الشايب وزوجته متصلة بأنشطته يف      
 .٢٠٠٤ والدورة الستني للجنة حقوق اإلنسان يف عام ٢٠٠٦جملس حقوق اإلنسان يف جنيف يف عام 

وعند . ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٠وأجابـت حكومة البحرين على البالغني املذكورين أعاله يف           -٨
 .لرسائل قد ُترِجمت بعدحترير هذا التقرير مل تكن ا

، قام املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني،        ٢٠٠٥ديسـمرب   / كـانون األول   ٢١يف  . الصـني  -٩
باالشـتراك مـع املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب واملمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق               

وكان غاو جيشينغ   . ، وهو حماٍم من بيجني    غاو جيشينغ كومة الصني بشأن    اإلنسان، بتوجيه رسالة ادِّعاء إىل ح     
 تلقى مكتب احملاماة التابع ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول ٢ففي  . موضـوع بالغ سابق وّجهه املقررون اخلاصون      

ين  تشر ٣٠لـه، وامسه مكتب شينغجي للمحاماة، أمراً من ديوان العدالة يف بيجني بوقف أنشطته يف الفترة من                 
فقد قضت السلطات بأن املكتب غيَّر تسجيله بصورة        . ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩ إىل   ٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين
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وقضت . من قانون احملامني  ) ٢(٩، يف خمالفة للمادة     ٢٠٠٥يونيه  /غـري سـليمة عـندما نقل مكاتبه يف حزيران         
ألنه امتنع عن استخدام الورق الرمسي للمكتب        من قانون احملامني     ٤٧السـلطات أيضاً بأن املكتب أخلَّ باملادة        

. عـندما أصدر كتاب تعريف الثنني من حماميه لزيارة موكِّل حمتَجز يف مركز احتجاز الشرطة يف غوانغجو بانيو                 
وعليه، طُِلب إىل السيد غاو تسليم رخصة املكتب وأختامه الرمسية وسجالته املالية ورخص حماميه إىل السلطات                

 .ديسمرب أو التعرُّض ملزيد من العقوبات يف حالة الرفض/األول كانون ٢٩قبل 

وأعرب املقررون اخلاصون عن قلقهم من أن يكون السيد غاو قد اسُتهِدف بسبب أنشطته يف جمال محاية   -١٠
 يف  حقـوق اإلنسان، وخباصة بعد أن التقى املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب أثناء البعثة اليت قام هبا إىل الصني                  

 .٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين

، وّجه املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق           ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٩ يف   .جورجيا -١١
" جورجيا متعددة القوميات  "اإلنسـان رسـالة ادِّعاء إىل حكومة جورجيا بشأن مكتب احلركة العامة من أجل               

(PMMG)       تستهدف الربح وتسعى إىل تعزيز حقوق اإلنسان لألقليات وتيسري          ، وهـي مـنظمة غري حكومية ال 
وُسرِقت . ، اقتحم جمهولون مكتب احلركة يف تبيليسي٢٠٠٦يونيه / حزيران٧ويف . اندماجهم يف اجملتمع اجلورجي

 وُسِرق على وجه التحديد مشروع تقرير. أقراص صلبة من احلواسيب كانت تتضمن الكثري من وثائق عمل املنظمة
بديل بشأن تنفيذ اتفاقية جملس أوروبا اإلطارية حلماية األقليات الوطنية، كان من املقرر تقدميه إىل األمم املتحدة                 

وأُفيد أن مجيع األجهزة القيِّمة     . وجملـس أوروبا، وكذلك وثائق ومواد حتليلية تتعلق حبالة األقليات يف جورجيا           
م عدد من ممثلي الدولة، خالل األسبوعني السابقني لعملية االقتحام،          ووفقاً للمعلومات الواردة، قا   . ُتِركت سليمة 

باالتصال بعدد من موظفي احلركة وطلبوا منهم تسليم وثائق شىت، منها التقرير الذي كان مقرراً تقدميه إىل جملس 
ظمتني فيما بعد بأهنم   وأبلغ ممثلو الدولة كلتا املن    . وقد رفضت احلركة واملنظمة الشريكة هلا تسليم الوثائق       . أوروبا

، من سيارة ٢٠٠٦مارس /وباإلضافة إىل ذلك، ُسِرقت وثائق كثرية، يف آذار". سيحصلون عليها يف كل األحوال"
وكان يف عدادها وثائق عمل . ، رئيس املنظمة، ومن سيارة سكرتريه الصحفي أمام مكتب املنظمةأرنولد ستيبانيان

السرقات حماولة من الدولة إلعاقة احلركة ومنعها من أداء أنشطتها يف           وأُبديت خماوف من أن تكون هذه       . كثرية
 .جمال حقوق اإلنسان ومن التفاعل مع األمم املتحدة وجملس أوروبا

. ، رّدت حكومة جورجيا على البالغ املذكور أعاله       ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٩ويف رسالة مؤرخة     -١٢
 كرتسانيسي حتقيقاً يف سرقة مكتب املنظمة غري -رة متاتسميندا ووفقـاً لـلحكومة، فـتح مكتب النيابة يف دائ        

واسُتجِوب . وقد أُجريت التحريات املناسبة". جورجيا متعددة القوميات"احلكومية املسماة احلركة العامة من أجل 
 ستيبانيان،  ووفقاً إلفادة السيد  . ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٨أرنولد ستيبانيان، رئيس احلركة، وُمِنح صفة املتضرر يف         

ووّجهت احلكومة انتباه املقررين    . ُسِرق قرص حاسوب يتضمن معلومات قيِّمة ووثائق عمل ومعه معدات أخرى          
اخلاصني إىل أن السيد ستيبانيان مل يذكر شيئاً مما ورد يف رسالة املقرر اخلاص من أن بعض ممثلي الدولة طلبوا من            

ن على ذكر اسم أي شخص يشك على حنو معقول يف ضلوعه يف ومل يأِت السيد ستيبانيا  . احلـركة وثـائق شىت    
ويف هذا الصدد، وّجهت احلكومة نظر املمثل اخلاص إىل أنه خالفاً ملا ورد يف رسالته من أن مجيع                  . جرمية السرقة 

 ستة مشغِّالت حواسيب وشاشة حاسوب واحدة: املعدات القيِّمة ُتِركت سليمة، اختفت من املكتب األشياء التالية
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ويف إطار التحقيق، استجِوب موظفو احلركة وأعضاء منظمات        . وجهـاز تلفزيون ومسجِّل فيديو وجهاز إمالء      
أخـرى توجد مكاتبها يف املبىن نفسه ومل يؤيد أيٌّ من األشخاص املستجَوبني الفقرة ذات الصلة من الرسالة اليت                   

، الذين اسُتجِوبوا كشهود، أهنم تلقوا يف أي ومل يذكر املوظفون. تتحدث عن توجيه هتديدات إىل موظفي احلركة 
واستناداً إىل ما تقدم، ويف هذه املرحلة من التحقيق، أفادت          . مرة من املرات اتصاالت هتديدية قبل سرقة املكتب       

ويف الوقت نفسه، أكدت احلكومة . احلكومة أهنا ال تستطيع مشاطرة املخاوف املعَرب عنها يف رسالة املمثل اخلاص
هنا ستبذل قصارى جهدها يف املستقبل لضمان مصلحة العدالة ومحاية حقوق اإلنسان للمتضررين يف هذه               بقوة أ 
 .القضية

 مقررة الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي       -، وّجهت رئيسة    ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٢يف  . اهلـند  -١٣
سان نداًء عاجالً إىل حكومة اهلند بشأن احملامني   واملمـثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلن          

، )امللقب تايب(ينكوكبام النغامبا مايتاي واملدافعني عن حقوق اإلنسان من السكان األصليني يف اهلند، ومن بينهم 
وهو سكرتري شؤون الدعاية جلمعية الشعوب األصلية املهدَّدة والناطق باسم ائتالف آبوندا لوب ملنظمات حقوق               

، وهو حماٍم ُيعىن بقضايا حقوق اإلنسان ويشغل منصب األمني          اليتانتيم أوماكانتا مايتاي  نسـان يف مانيبور، و    اإل
وكان السيد اليتانتيم أوماكانتا مايتاي موضوع بالغني سابقني أرسلهما         . العام جلمعية الشعوب األصلية املهدَّدة    

ووفقاً للمعلومات الواردة، قام    . ٢٠٠٦طس  أغس/ آب ٢٥ و ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ١٥عـدة مقررين خاصني يف      
، ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٣أعضـاء يف مـنظمة شبه عسكرية ُتسمى بنادق آسام ورجال شرطة يف ماليبور، يف                

وبعد تفتيش مرتله نقلوه إىل خمفر الشرطة يف إينبال حيث احُتِجز . باعـتقال ينكوكـبام النغامبا مايتاي يف مرتله       
 . وأحرق مركبة يف كاموشينجيلبدعوى أنه سرق ملفات حكومية

وأُفـيد أن أفـراداً من شرطة مانيبور ومن منظمة بنادق آسام قاموا، يف اليوم التايل، باعتقال اليتانتيم                   -١٤
 قرصاً مدجماً ١٥وأخذت الشرطة . أوماكانتا مايتاي يف مرتله عند الرابعة فجراً تقريباً دون إبراز أمر بإلقاء القبض

 كتب من منظمة العمل الدولية،   ٣عية الشعوب األصلية املهدَّدة وعدداً من الكتب، منها         تتضمن معلومات عن مج   
وأُصدر يف وقت الحق أمر بإلقاء القبض وأُطْلع عليه كل من زوجة اليتانتيم أوماكانتا              . وهاتفـاً حمموالً لزوجته   

 .مايتاي وأخيه عندما قاما بزيارته يف خمفر شرطة إمبال

 ينكوكبام النغامبا مايتاي اليتانتيم أوماكانتا مايتاي ُعذِّبا أثناء احتجازمها وُحرما من وأفـيد أيضـاً أن    -١٥
منظمة إنقاذ احلركة الثورية يف     "واُتهم كالمها باالرتباط مبنظمة إرهابية غري مشروعة امسها         . التمثـيل القـانوين   

وهي ) ١٩٦٧(انون منع األنشطة غري املشروعة       من ق  ٣٩ و ٣٨، وقد ُوجهت إليهما هذه التهمة مبوجب املادتني         "مانيبور
 ١٣ احملكمة يف  يوماً آخر وكان مقرراً أن ميثال أمام١٥وأفيد أهنما بقيا قيد احلبس االحتياطي ملدة . هتمة نفياها نفياً قاطعاً

 .سبتمرب/أيلول

كهما يف احتجاج وأعرب عن خماوف من أن يكون احتجاز الرجلني والتهم املوجهة إليهما مرتبطة باشترا   -١٦
 ١٦ للفـت األنظار إىل هجوم بالقنابل وقع يف كريشنا يوم            ٢٠٠٦أغسـطس   / آب ٢٣سـلمي أُقـيم يـوم       

وُزعم أيضاً أن احتجازمها ميكن أن يكون مرتبطاً مبشاركتهما مؤخراً يف منتديات دولية شىت عقدهتا . أغسطس/آب
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شعوب األصلية والفريق العامل املعين بالسكان األصليني       األمم املتحدة مثل منتدى نيويورك الدائم املعين بقضايا ال        
 . يف جنيف

 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٤وأبلغ املصدر يف وقت الحق أن كال الرجلني أفرج عنهما يوم  -١٧

، وجهت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد رسالة إىل           ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٠ يف   .ملديـف  -١٨
وأبلغت املقررة اخلاصة احلكومة أن عدداً كبرياً ممن        . ٢٠٠٦أغسطس  / زيارهتا البلد يف آب    حكومـة ملديف بعد   

قابلتهم أثناء بعثتها أعربوا عن خشيتهم من تناول بعض القضايا املشمولة بواليتها وأعربوا عن قلقهم من احتمال                 
سبة لضمان سالمة األشخاص الذين     وطلبت كذلك إىل احلكومة أن تتخذ التدابري املنا       . تعرضهم ألعمال انتقامية  

 .التقتهم أثناء زيارهتا

، وجه املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني واملقرر اخلاص          ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٩ يف   .مولدوفا -١٩
 حكومة املعين مبسألة التعذيب واملمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان نداًء عاجالً إىل

مولدوفا بشأن آنا أورساتشي ورومان زادوينوف، ومها حماميان يعنيان بقضايا التعذيب ويعمالن بالتعاون الوثيق              
ووفقاً للمعلومات الواردة، يتوىل احملاميان آنا أورساتشي ورومان زادوينوف الدفاع . مع منظمات حلقوق اإلنسان

ان يزعم أهنما تعرضا للتعذيب على أيدي الشرطة أثناء         عـن السـيد كوليبابا والسيد غورغوروف، ومها شخص        
نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٣وكان هذان الشخصان موضوع بالغني وجههما عدة مقررين خاصني يف           . احـتجازمها 

 .٢٠٠٦مايو / أيار١٠ و٢٠٠٥

تهم هبا السيدة ، أفيد أن املدعي العام وجه رسالة إىل نقابة احملامني الوطنية ي٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٦ويف  -٢٠
 سنوات ٥أورساتشي والسيد زادوينوف بإساءة استعمال منصبهما، وهي هتمة يعاقب عليها بالسجن ملدة أقصاها 

وأشـار املدعـي العام يف رسالته إىل النداءين العاجلني الصادرين يف قضييت السيد كوليبابا والسيد                . أو بغـرامة  
وألقى باللوم على احملاميني بسبب     .  أٍي من القضيتني   غورغـوروف وأكـد عـدم وجود أدلة على التعذيب يف          

سـلوكهما املعارض غري املسؤول وغري املربر وطلب إىل نقابة احملامني أن تستعمل كل ما لديها من وسائل ممكنة                   
، أُبلغ احملاميان أهنما يواجهان ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٨ويف . للحـيلولة دون مواصـلة اإلضـرار مبصاحل الدولة       

 .ت مالحقة جنائية لنشرمها معلومات ملفقة عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف مولدوفاإجراءا

وُيزعم أن املدعي   . وتشـري التقارير إىل أن كالً من آنا أورساتشي ورومان زادوينوف قد أطلق سراحه              -٢١
مارس / آذار٩ا يف العام وجه أيضاً رسالة إىل املنظمة غري احلكومية املسؤولة عن إصدار نداء عاجل بشأن قضيتهم       

.  ذكر فيها أن رواية األحداث يف النداء العاجل غري مطابقة للحقيقة وأهنا أعطت صورة سيئة عن الدولة                 ٢٠٠٦
، أفاد مكتب املدعي العام أنه مل ُتقم دعوى جنائية على رجال الشرطة املتهمني مبمارسة ٢٠٠٦مايو /ويف هناية أيار

 . التعذيب يف هاتني القضيتني

عرب عن خماوف من أن تكون الرسالة املوجهة إىل نقابة احملامني يف مولدوفا حماولة مقصودة لتخويف                وأُ -٢٢
آنا أورساتشي ورومان زادوينوف ومنعهما مها وغريمها من احملامني يف مولدوفا من أداء أنشطتهم املهنية املشروعة        

 .ملعنية حبقوق اإلنسانحلماية حقوق اإلنسان وألهنما تعاونا مع آليات األمم املتحدة ا
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، وجه املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٦ يف .االحتاد الروسي -٢٣
واملمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان رسالة ادعاٍء إىل حكومة االحتاد الروسي تتعلق 

هو منظمة روسية حلقوق اإلنسان تساعد املواطنني الروس يف االتصال باآلليات الدولية            مبركـز احلماية الدولية، و    
وقد قام مركز احلماية الدولية، على وجه       . حلماية حقوق اإلنسان، ومبؤسستها كارينا موسكالينكو، وهي حمامية       

بية حلقوق اإلنسان، وهي    الـتحديد، بعرض عدد من القضايا على اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واحملكمة األورو            
 .قضايا تتعلق بانتهاكات حلقوق اإلنسان منسوبة إىل السلطات الروسية

، غرمت السلطات الضريبية الروسية مركز احلماية       ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٧ووفقاً للمعلومات الواردة يف      -٢٤
 عن دفع رسوم على منح أجنبية        ماليني روبل، استناداً إىل هتمة مفادها أن املنظمة ختلفت         ٤الدولـية بدفع مبلغ     
والظاهر أن املركز أعلن رمسياً حصوله على هذه املنح املخصصة ألغراض           . ٢٠٠٤ و ٢٠٠٢تلقتها ما بني عامي     

ولكن تفتيشاً . البحـث والتثقـيف يف جمال حقوق اإلنسان، إال أن السلطات مل تطلب إليه دفع أية رسوم عليها    
وملا كان املركز عاجزاً يف الوقت      .  ُيحمَّل مديرا املركز مسؤولية جنائية     ضـريبياً أُجري على أنشطة املركز وقد      

وتفيد التقارير أيضاً أن ممثالً عن االحتاد      . احلاضـر عـن دفع الغرامة املذكورة أعاله فإنه مضطر إىل إقفال أبوابه            
ئة تسجيل احملامني يف     إىل هي  ٢٠٠٥ديسمرب  /الروسي يف احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان طلب يف كانون األول         

 .وزارة العدل اختاذ إجراءات تأديبية حبق السيدة موسكالينكو وجتريدها من حقوق املهنة

وأُعرب عن خماوف من أن تكون األحداث املذكورة أعاله مرتبطة بأنشطة املركز يف جمال حقوق اإلنسان  -٢٥
 اإلنسان على احملكمة األوروبية حلقوق      وال سـيما بنشـاط السيدة موسكالينكو الدعائي وعرضها قضايا حقوق          

 .اإلنسان وجلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان

  شواغل عامة-جيم 

تشمل األعمال االنتقامية املبلغ عنها املضايقة والتخويف وحماوالت توقيع عقوبات تأديبية أو توجيه هتم               -٢٦
ارسة أنشطتهم املهنية املشروعة واالعتقال التعسفي      جنائـية يـراد هبـا منع املدافعني عن حقوق اإلنسان من مم            

ويف أفضل األحوال، يعاين األشخاص الذين يدعون أهنم ضحايا من املضايقة أو            . والتعذيـب أثـناء االحـتجاز     
الـتخويف أو يتعرضـون إلجراءات قضائية تستهدف وضع حٍد لتعاوهنم مع هيئات األمم املتحدة املعنية حبقوق                 

وتشمل املعلومات الواردة أيضاً روايات من مدافعني عن حقوق . هبا االنتقام منهم جزاء تعاوهنماإلنسان أو يقصد 
اإلنسان اختذت حبقهم تدابري انتقامية لتقدميهم معلومات استخدمها فيما بعد املقررون اخلاصون يف مراسالهتم مع               

رضوا للتخويف بعد أن التقوا ممثلني عن وأفيد أن أشخاصاً آخرين من املدافعني عن حقوق اإلنسان تع. احلكومات
األمم املتحدة أو شاركوا يف اجتماعات شىت حلقوق اإلنسان عقدهتا األمم املتحدة وذلك من أجل تبادل املعلومات 

ويعاين الضحايا أيضاً من انتهاك أبسط حقوق . أو اإلدالء بشـهادات حول االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان       
 . مبا يف ذلك حق اإلنسان يف احلرية ويف األمان على شخصهاإلنسان األساسية،

والضحايا املدعى ارتكاب هذه التجاوزات يف حقهم أفراد أو حمامون أو مدافعون عن حقوق اإلنسان أو                -٢٧
أعضاء يف منظمات غري حكومية كانوا أو ما زالوا مصادر ملعلومات عن انتهاكات حقوق اإلنسان أفادت هيئات                
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وتوجد أيضاً ادعاءات مثرية للقلق تشري إىل       . حدة املعنية حبقوق اإلنسان أو قابلوا ممثلي هذه اهليئات        األمـم املـت   
 .تعرض أفراد أُسر ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ألعمال التخويف واالنتقام

  خامتة-ثانياً 

رض هلما من يسعى من     اسـتمر خالل الفترة املستعرضة ورود تقارير عن التخويف واالنتقام اللذين يتع            -٢٨
ومما يبعث عن القلق بوجه     . األفراد واجلماعات إىل التعاون مع األمم املتحدة وممثلي هيئاهتا املعنية حبقوق اإلنسان           

خاص استفحال خطورة هذه األعمال االنتقامية إذ يعاين الضحايا من انتهاك أبسط حقوق اإلنسان األساسية، مبا                
وتؤكد خطورة األعمال االنتقامية املُبلَّغ عنها ضرورة       . ويف األمان على شخصه   يف ذلـك حق اإلنسان يف احلرية        

اسـتمرار مجيع ممثلي هيئات األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان يف اختاذ خطوات عاجلة، بالتعاون مع الدول،                 
 .للمساعدة على منع وقوع مثل هذه األعمال

_ _ _ _ _ 


