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היא  אפשין־ז’אם.  נאזאנין  מה 
נבחרה  ולימים  איראני  ממוצא 
ארבע  קנדה.  של  היופי  למלכת 

־שנים חלפו מאז מסרה את עדו
תה בפני מועצת זכויות האדם של האו”ם. היא 
סיפרה על עינויי התופת שעבר אביה תחת 
ג’יאן־לי,  יאנג  ד”ר  גם  האייתולות.  משטר 

־פעיל זכויות אדם סיני שנעצר בכיכר טינאנ
מן, הוזמן לתת עדות בפני המועצה הידועה כל 
כך בז’נבה. כמוהם ד”ר אשרף אל חגוג ג’ומה, 
רופא פלשתיני שנאסר בלוב על ידי מועמר 
קדאפי. הוא נמק בכלא עד שהוברח לארה”ב. 
והייתה גם אסתר מוג’אוואיו מרואדנה. אביה 
במדינה  שהתחולל  העם  ברצח  מתו  ואימה 
האומללה והיא הקימה עמותה לטיפול בנשים 

נפגעות אונס. 
הם ואחרים, שפוליטיקה בינלאומית לא 
ברמה,  דבריהם  את  לשאת  להם  איפשרה 
קיבלו את הבמה בזכות ארגון קטן אך נחוש 
הוא  היומרני  ששמו  ארגון  בז’נבה.  היושב 
פעי־ אחר  מעקב  כלומר   .UNWATCH

זכויות  מועצת  אחר  ובמיוחד  האו”ם,  לות 
UNWATCH עומד בתשע  האדם. בראש 
השנים האחרונות הלל נוייר, יהודי ממוצא 
קנדי שלקח את הארגון לפסגות שאיש לא 
חזה. אנרגטי, ידען וחד לשון, נטל על עצמו 

נוייר משימה כבירה. לעקוב אחר פעילות 
שאת,  וביתר  לישראל.  הנוגע  בכל  האו”ם 

בדייק בנחרצות,  פעם,  אחר  פעם  ־לחשוף 
נות ובלי ליאות, את היחס המפלה בעליל 
מדינת  כלפי  האדם  לזכויות  המועצה  של 

ישראל. 

האקטיביסט
במשרדו  הקטן  והצוות  נוייר  הלל  אולם 
בז’נבה עושים הרבה מעבר לכך. בעולם שבו 
האינטרסים הבינלאומיים מכסים על האמת, 
האמת.  מחשיפת  מרפים  לא   UNWATCH

הם מספרים לעולם את מה שלעיתים קרובות 
הוא לא רוצה לשמוע. למשל, מה מצב הפרת 
זכויות האדם בעולם הערבי, באיראן, בקובה, 
בוונצואלה ובמדינות אחרות המפירות זכויות 

באופן סדרתי. 
על ידי גילוי האמת העירומה, משקף הלל 

־נוייר בחדות את המצב האבסורדי, שבו הע
רבים וחבריהם מנסים להכפיש את ישראל. 

בעו הגדולה  כמפירה  אותה  מציגים  ־הם 
לם של זכויות האדם, בה בשעה שהם אלה 
מפעיליות  אחת  למשל,  כך  זאת.  שעושים 

הק יומה  סדר  לכך שעל  מוקדשת  ־הארגון 
בוע של המועצה לזכויות האדם, קיים סעיף 
ידי  זכויות האדם על  תמידי אודות הפרות 
ישראל. הסעיף הקבוע הנוסף עוסק בהפרות 
של כל שאר העולם. אלה הן הפרופורציות. 
נוייר  של  היומיומית  הגילוי  מלאכת  זוהי 

האקטיביסט. 
UNWATCH הוקם בשנת 1993  ארגון 
אמריקאי  יהודי  אברם,  מוריס  השגריר  ע”י 

־ואיש מחלקת המדינה, ששימש בין יתר כנ
האו”ם  מוסדות  ליד  ארה”ב  של  הקבוע  ציג 
הפועל  ממשלתי  לא  בארגון  מדובר  בז’נבה. 
ליד המוסדות הבינלאומיים הנמצאים בז’נבה, 
האו”ם  ארגון  הבינ”ל,  האדום  הצלב  בכללם 

־והמועצה לזכויות אדם, וארגונים בינ”ל אח
רים. הארגון הוא חלק מה־AJC, הוועד היהודי 

־אמריקאי, אך עוצמתו מוקנית לו מכוח מעמ
־דו הרשמי והמכובד כמשקיף קבוע ליד מוס

דות האו”ם. כלומר, נוייר רואה ושומע בכל 
יום ובכל שעה את המתרחש במועצת זכויות 
לו אפשרות לחדור אל  יש  האדם. כמשקיף, 

־תוך “קודש הקודשים” של זכויות האדם באר
מון האו”ם בז’נבה ולהציג בגאון את עמדות 

הארגון. את האמת. 
על סדר יומו וחרצובות לשונו הצהרות 

מוע למות:  קשה  רעים  “להרגלים  ־כגון 
־צת זכויות האדם ממשיכה לשבח את רקו

ש

בתוך החושך הגדול של 
הכפשת ישראל באו”ם 
ורמיסת זכויות האדם 

במדינות רבות מדי בעולם, 
יש איש אחד וארגון אחד 

שמדליקים את האור. מקורי, 
שקדן ובלתי נלאה, הלל 

 ,UNWATCH נוייר בראשות
לא מאפשר לקהילה 

 הבינלאומית להימלט 
 מן האמת. ישראל חייבת 

לו תודה  

להרגלים רעים קשה למות במועצה לזכויות אדם

הלל נוייר
משפטן ופעיל זכויות אדם. 

 UNWATCH מנהל ארגון
למעקב אחר מוסדות 

האו”ם בז’נבה, 42, )קנדה( 
שווייץ 

10

>>>רוני אדם

רוני אדם הוא מנהל מחלקת ארגונים 

בינלאומיים במשרד החוץ ושירת במשלחות 

ישראל לאו”ם בניו יורק ובז’נבה
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רד שימור הזכויות של מועמר קדאפי”. או, 
מאשים”.  נוייר  הלל  ישראל:  נגד  “ההטיה 
ברוח זו הגן בלהט ובתעוזה על ישראל אחרי 
מחדש,  פעם  בכל  גולדסטון.  דו”ח  הגשת 
בכל ישיבת מועצה ובכל במה אחרת, נוייר 
זכויות  מצב  את  לאמיתו  לחשוף  משכיל 
האדם. הוא הופך כל נאום וישיבה לדרמה 
של ממש, ובכך מהווה קול קורא במדבר של 
ציניות והתנשאות שקרית של מפרי זכויות 

אדם כרוניים.
־נוייר, עורך דין במקצועו, בא ויוצא מיש
למ זכה  כבר  פועלו  בזכות  תכופות.  ־ראל 
החשו אדם  זכויות  מפעילי  אחד  של  ־עמד 

וארה”ב  ישראל  שגרירי  בעולם.  כיום  בים 
המסורה  עבודתו  על  אותו  בז’נבה משבחים 
על  ושמירה  עולם  לתיקון  הפשרות  וחסרת 

־זכויות אדם. אפשר לומר שהוא הולך בדר
כם של המייסדים היהודיים של ארגון האו”ם 
חזונם.  את  לפועל  ומוציא  האדם  לזכויות 
נוייר מצליח לחשוף פרשיות מזעזעות של 
דיכוי זכויות יסוד במדינות רבות בעולם. לא 
פעם הוא משתמש כאמור בבמה הניתנת לו 

־כדי להביא את הנפגעים עצמם, גברים ונ
שים שזכויותיהם נרמסו על ידי השלטונות 
הוא  פעמים  מדי  יותר  חשוכים.  במשטרים 

הציבו למודעות  דברם  את  ־היחיד, שמביא 
רית העולמית. 

ההסברה הכי טובה

הלל וצוותו מקיימים מידי שנה אירוע רב 
רושם ורב משתתפים בז’נבה. הערב החגיגי 

בעו רבות  ממדינות  אליו שגרירים  ־מושך 
־לם. בשיא הערב מחלק נוייר את פרס זכו
־יות אדם ע”ש מוריס אברם, פרי יוזמתו. אח

דות מהדמויות שנזכרו בתחילת המאמר היו 
בין מקבלי הפרס. הצלחות רבות בפעילותו 
וזו מצידה חייבת  קשורות למדינת ישראל 

־לו תודה, על ההסברה הטובה ביותר שמדי
נה יכולה לקבל מארגון לא ממשלתי. אך לא 
 UNWATCH .מדובר רק בעניין ישראלי
של  המחנה  לפני  לפיד  הם  הלל,  בראשות 

העולם כולו. 
־ביוזמותיו הבלתי נלאות, בחשיבתו המקו

רית ובעבודת המחקר השקדנית, נוייר מצליח 
לתת תקווה ולהגן על מאות מיליוני בני אדם 
יומיומי. הוא  חיים בפחד  ברחבי העולם. הם 
אומר לרבים כל כך – אתם לא לבד. יש מי 
שאת האמת שלכם מוכן להוציא לאור. על כל 
אלה אין ספק כי הלל נוייר ראוי להיות אחד 
ממאה היהודים המשפיעים.  ב 
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