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  موجز

 تعرض املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، السيدة مارغريت سـيكاغيا، تقريرهـا          
وقد استعرض جملـس حقـوق      . ٧/٨األول على جملس حقوق اإلنسان املقدم عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان            

، حيث مت تعيني ٢٠٠٨مارس /املدافعني عن حقوق اإلنسان يف دورته السابعة يف آذاراإلنسان الوالية املتعلقة حبالة 
  . السيدة سيكاغيا مقررة خاصة جديدة معنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان

ويتضمن الفصل األول من التقرير بياناً عن أنشطة املقررة اخلاصة اجلديدة واملمثل اخلاص لألمني العـام                  
 املرسلة مبوجب   ٤٩٣وهو يلفت انتباه الدول األعضاء إىل الرسائل البالغ عددها          . املشمولة بالتقرير خالل الفترة   

  . احلايل من التقرير١وترد املزيد من املعلومات عن هذه الرسائل يف اإلضافة . الوالية ذات الصلة خالل السنة املاضية

االستعراض الدوري الشامل التابعة جمللـس      ية  ويركّز الفصل الثاين على اإلمكانات اليت تنطوي عليها آل          
ويتضمن نظرة شاملة حول األمهية االستراتيجية هلذا       .  اإلنسان يف تعزيز محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان        حقوق

ويقدم تقييماً بعد ثـالث جـوالت       . االستعراض يف دراسة حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان وإمكانية حتسينها         
لية االستعراض، هبدف حتديد كيف ميكن أن يساهم هذا االستعراض يف حتسني البيئة اليت يعمل    ملختلف مراحل عم  

  . اإلنسانحقوقيف إطارها املدافعون عن 

وتلخص املقررة اخلاصة يف الفصل الثالث توصياهتا املوجهة إىل األمم املتحدة والدول، واملنظمات غـري                 
كانيات اليت ينطوي عليها هذا االستعراض من حيث حتـسني حالـة            احلكومية واملدافعني، فيما خيص تعزيز اإلم     

  .املدافعني عن حقوق اإلنسان
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  مقدمة
هذا هو التقرير األول املقدم من املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان إىل جملس حقوق   - ١

ويقدم هذا التقرير عمالً بقرار . ٢٠٠٠شائها يف عام اإلنسان والتقرير الثامن املقدم من املكلفني هبذه الوالية منذ إن
  .٧/٨جملس حقوق اإلنسان 

 الواليـة املتعلقـة   ٢٠٠٨مارس /وقد استعرض جملس حقوق اإلنسان يف دورته السابعة املعقودة يف آذار    - ٢
املدافعني عن  مارغريت سيكاغيا مقررة خاصة جديدة معنية حبالة ةباملدافعني عن حقوق اإلنسان وقام بتعيني السيد

  .٢٠٠٨مايو / أيار١حقوق اإلنسان وتسلمت مهامها يف 

 اخلاصة اإلجنازات اهلامة اليت حتققت خالل السنوات الثماين السابقة من الوالية على يد ةت املقررثوقد ور  - ٣
 اجلمعية   إىل ٧ إىل جلنة حقوق اإلنسان السابقة، و      ٢١ تقريراً، منها    ٣٤تقدمي  ) أ: (سلفها، واليت تضمنت ما يلي    

 بلداً هي إسرائيل واألراضي الفلـسطينية       ١٢ زيارة قطرية إىل     ١٤) ب( إىل جملس حقوق اإلنسان؛      ٦العامة، و 
 صربيا، مبا يف ذلك     ،)زيارتان( مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية     ، تركيا ، تايلند ، الربازيل ، أنغوال ،احملتلة؛ إندونيسيا 

 رسالة إىل حوايل    ٢ ١٠٠توجيه أكثر من    ) ج( نيجرييا؛   ، كولومبيا ،ن قريغيزستا ،)زيارتان( غواتيماال   ،كوسوفو
إصدار أكثر من  ) د( يف املائة منهم نساء؛      ٢٢ مدافعاً عن حقوق اإلنسان،      ٣ ٦٠٠ بلداً عن حالة أكثر من       ١٢٠
جتميـع  ) ه( بلـداً؛    ٣٠ بيان صحفي تعرب عن القلق بشأن حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف حـوايل                ٤٠
  .(E/CN.4/2006/95/Add.5) بلداً ١١٨ومات عن حالة املدافعني عن حقوق البلدان يف معل

واألرقام وحدها تشهد علـى اإلجنازات اليت حتققت يف السنوات الثماين األوىل من الوالية، وقد متثلت                 - ٤
ع يف تعزيز ومحاية حقوق التعريف باإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتم     ) أ: (فيما يلي 

املشار إليه أدناه باإلعالن املتعلق حبقوق املدافعني عـن حقـوق           (اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا عاملياً       
، وإبراز حالـة املدافعني عن حقـوق اإلنسان، وأمهيـة عملهم وما يستحقونه من اعتراف ومحايـة؛               )اإلنسان

وضع قاعدة معارف عن ) ج(املدافعني عن حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل؛ اإلسهام يف محاية اآلالف من ) ب(
قضايا حقوق اإلنسان واملسائل اليت تؤثر على املدافعني عنها، مما أسهم يف فهم الترابط والتأثري املتبادل بني حالة                  

 إقليمية واعتماد صـكوك  دعم إنشاء آليات  ) د(املدافعني عن حقوق اإلنسان؛ والسياق األوسع حلقوق اإلنسان؛         
التشجيع على إقامة شبكات وحتالفات املدافعني عن حقوق اإلنـسان؛          ) ه(حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان؛      

التوعية حبالة أكثر املدافعني حقوق اإلنسان تعرضاً خلطر اهلجوم ) ز(إدارج املنظور اجلنساين يف أنشطة الوالية؛ ) و(
  .اف باألعمال اليت يقومون هباأو االنتهاك، وأمهية االعتر

نطالقاً من عزمها التأسيس عليها     اجنازات اليت سبق أن حققها املكلف السابق بالوالية و        إلوإدراكاً منها ل    - ٥
واالستفادة منها، خّصصت املقررة اخلاصة تقريرها األول املقدم إىل اجلمعية العامة لعرض تصورها العام لواليتها               

  .(A/63/288)ا واألولويات املتصلة هب

  



A/HRC/10/12 
Page 5 

ويتضمن التقرير احلايل املقدم إىل اجمللس عرضاً عاماً آللية االستعراض الدوري الشامل، مع إيالء اهتمام                 - ٦
خاص للطريقة اليت يساهم هبا االستعراض يف توفري محاية أفضل للمدافعني عن حقوق اإلنسان وإجياد بيئة متكينية                 

، وأن املالحظـات    ٢٠٠٨أبريل  /وري الشامل منذ أقل من عام، يف نيسان       ونظراً لبدء عملية االستعراض الد    . هلم
تستند إىل ثالث دورات فقط، فإن التحليل اجلاري حالياً ال ميكن أن يعد مكتمالً لكنه ميكن أن يساهم يف إبراز                    

دافعني حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان بشكل أوضح يف كل مراحل هذه العملية، وأن يشكل أداة بالنسبة للم                
  .عن حقوق اإلنسان يف أنشطة املتابعة الوطنية

وأشارت املمثلة اخلاصة يف تقريرها السابق املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان إىل أن االستعراض الـدوري            - ٧
 اليت يستعرضها جملس حقوق     لفرصة لرصد حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف الدو        "الشامل ميكن أن يشكل     

ذا شجعت احلكومات وغريها من أصحاب املصلحة على تقدمي تقارير عن حالة املـدافعني عـن                ول. )١("اإلنسان
سهامات املقدمة إلعداد التقارير اليت يستند إليهـا االسـتعراض          إلحقوق اإلنسان يف إطار التقارير الوطنية أو ا       

  .)٢(الدوري الشامل

ية ذات أمهية استراتيجية يف استعراض حالـة  واعتربت املقرر اخلاصة أيضاً االستعراض الدوري الشامل آل    - ٨
ومبا أن اإلعالن اخلـاص     . املدافعني عن حقوق اإلنسان وأعربت عن األمل يف حتسينها يف الدول قيد االستعراض            

 على النقـيض مـن      - باملدافعني عن حقوق اإلنسان ليس صكاً ملزماً قانونياً وال توجد آلية لتقدمي التقارير عنه               
 فإنه ميكن أن يشكل االستعراض الدوري الشامل عنصراً إضـافياً يف            - ان الدولية األساسية    صكوك حقوق اإلنس  

  .محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان

 اخلاصة اهتماماً كبرياً لكيفية تطورها،      ةوبالنظر إىل األمهية االستراتيجية لآللية املستحدثة، ستويل املقرر         - ٩
  . فعاليتها بالنسبة حلالة املدافعني عن حقوق اإلنسانوذلك هبدف وضع توصيات تساهم يف حتسني

 اخلاصة أن تتبادل يف تقاريرها املقبلة بعض املمارسات اجليدة اليت قد تنشأ يف هذا امليدان،                ةوتزمع املقرر   - ١٠
التحليل املتسق حلالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف تقارير االستعراض الدوري الـشامل؛        ) أ: (وذلك من حيث  

التشاور مع اجملتمع ) ج(وضع توصيات حمددة وقابلة للقياس خبصوص حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان؛ و) ب(و
اختاذ الوفود موقفاً استباقياً عند تناول مسألة املدافعني عن حقـوق           ) د(املدين ومشاركته على املستوى الوطين؛ و     

وري الشامل بشأن املدافعني عن حقوق اإلنـسان،        تنفيذ التوصيات النامجة عن االستعراض الـد     ) ه(اإلنسان؛ و 
  .نشأ من عناصر حتليلية أخرى يف هذا اجملاليما قد ) و(و

                                                      

 .٨٦، الفقرة A/HRC/7/28الوثيقة  )١(

 .٨٨- ٨٦ات ، الفقرA/HRC/7/28الوثيقة  )٢(
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   األنشطة خالل الفترة املشمولة بالتقرير–أوالً 
   الرسائل احملالة إىل احلكومات–ألف 

/ ون األول كـان  ١٠ و ٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ١١ املمثل اخلاص واملقـررة اخلاصـة بني       أحال  - ١١
 دولة ردوداً   ٤٨ دولة، وقدمت عند كتابة هذا التقرير        ٧٩ووجهت الرسائل إىل    .  رسالة ٤٣٩،  ٢٠٠٨ديسمرب  

ومجيع . وترد مجيع الرسائل املوجهة خالل الفترة اليت يغطيها هذا التقرير         . على واحدة أو أكثر من هذه الرسائل      
  . للتقرير احلايل١ يف اإلضافة ٢٠٠٩رباير ف/ شباط١٠ و٢٠٠٨فرباير / شباط١١الردود الواردة بني 

   الزيارات القطرية–باء 

، ٢٠٠٨ فرباير/ شباط ٢٠ و ١٨قامت املمثلة اخلاصة خالل الفترة اليت يشملها التقرير، بزيارة غواتيماال بني              - ١٢
ه الزيـارة إىل  وقدمت املقررة اخلاصة تقريراً منفصالً عن هـذ . ٢٠٠٢مايو  /متابعة للزيارة اليت قامت هبا يف أيار      

  . للتقرير احلايل٣الدورة العاشرة جمللس حقوق اإلنسان بوصفه اإلضافة 

وزارت املقررة اخلاصة توغو، وكانت زيارة مشتركة مع املقرر اخلاص املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان   - ١٣
أغـسطس  / آب ٤يوليه و / متوز ٢٨ ومتت بني    ،يف أفريقيا التابع للجنة األفريقية املعنية حبقوق اإلنسان والشعوب        

وكانت الزيارة املشتركة بني األمم املتحدة واملكلفني بواليات حقوق اإلنسان اإلقليميني أول زيارة من              . ٢٠٠٨
وقدمت املقررة اخلاصة تقريراً منفصالً عن هذه الزيارة إىل الدورة العاشرة جمللس . نوعها بشأن اإلجراءات اخلاصة
  . للتقرير احلايل٢افة حقوق اإلنسان بوصفها اإلض

  الطلبات اليت مل يبت فيها حىت اآلن

   الطلبات اليت قدمها املمثـل اخلـاص الـسابق          ٢٠٠٨نوفمرب  /جددت املقررة اخلاصة يف تشرين الثاين       - ١٤
   أرمينيـا، آيرلنـدا، باكـستان     : للقيام بزيارات قطرية، وقدمت طلبات جديدة للقيام بزيارات للبلدان التاليـة          

، ٢٠٠٢( مجهورية الكونغو الدميقراطية ، اجلمهورية العربية السورية،)٢٠٠٤، ٢٠٠٢(، تونس )٢٠٠٧- ٢٠٠٣(
، مـصر   )٢٠٠٧(، سري النكا، الصني، الفلـبني، فرتويـال         )٢٠٠٤،  ٢٠٠٢(، زمبابـوي   )٢٠٠٥،  ٢٠٠٤

قطرية وميكن االطالع على القائمة الكاملة للزيارات ال      . ، هندوراس )٢٠٠٥،  ٢٠٠٤،  ٢٠٠٣(، نيبال   )٢٠٠٣(
املطلوبة من جانب املكلفني بالوالية يف قسم اإلجراءات اخلاصة على املوقع اإللكتروين ملفوضية األمـم املتحـدة                 

وأعربت املقررة اخلاصة عن أسفها ملضي وقت طويل على تقدمي بعض هذه الطلبات             . )٣(السامية حلقوق اإلنسان  
  .طلباهتاوعن أملها بأن تويل احلكومات االهتمام الالزم جلميع 

                                                      

)٣( htm.visits/defenders/issues/english/org.ohchr.2www://http. 
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   التعاون مع منظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية- جيم 

 واملنظمـات احلكوميـة     األمم املتحدة  املقرر اخلاصة إيالء أمهية خاصة للتعاون مع مجيع هيئات           واصلت  - ١٥
  .الدولية األخرى

 أحد أعضاء جمموعة تـضم      ، أنيطت باملقررة اخلاصة بوصفها    ٧/٢٠وعمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان        - ١٦
وضع توصيات، كل يف نطاق واليته، بشأن كيفية مساعدة مجهورية الكونغو الدميقراطية تقنياً       "سبعة خرباء مهمة    

على معاجلة حالة حقوق اإلنسان، بغية التوصل إىل حتسن ملموس على أرض الواقع، مع مراعاة ما تبديه مجهورية        
 تكليف جمموعة اخلرباء    S-8/1كما مت مبوجب قرار جملس حقوق اإلنسان        . )٤("الكونغو الدميقراطية من احتياجات   

تعّجل بدراسة احلالة الراهنة يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية هبدف تقدمي تقرير شامل إىل اجمللـس يف                 "بأن  
ق اإلنسان بغيـة  حقوحالة دورته العاشرة بشأن أفضل الطرق ملساعدة مجهورية الكونغو الدميقراطية على معاجلة        

التوصل إىل حتسن ملموس على أرض الواقع، مع مراعاة ما تبديه مجهورية الكونغو الدميقراطية مـن احتياجـات      
  .)٥("أيضاً

 للمشاركة يف الـدورة  ٢٠٠٨مايو / أيار١٤ إىل ١١وقامت املقرر اخلاصة بزيارة سويسرا يف الفترة من           - ١٧
  .ق اإلنسان والشعوبالثالثة واألربعني للجنة األفريقية حلقو

 االجتماع الـسنوي املتعلـق      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٧ إىل   ٢٣وحضرت املقررة اخلاصة يف الفترة من         - ١٨
  .باإلجراءات اخلاصة يف جنيف

ستثارة األفكار نظمه االحتاد الدويل ال يف لقاء ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٦وشاركت املقررة اخلاصة يف   - ١٩
مة العاملية ملناهضة التعذيب، مبشاركة ممثلني عن اآلليات اإلقليمية العاملة يف جمـال حالـة               حلقوق اإلنسان واملنظ  

وحضر اجتماع استثارة األفكار كل من املقرر اخلاص املعين باملدافعني عن حقوق            . املدافعني عن حقوق اإلنسان   
ية حلقوق اإلنسان، وممثلون ملفوض حقوق      اإلنسان التابع للجنة األفريقية، واألمني التنفيذي للجنة البلدان األمريك        

اإلنسان مبجلس أوروبا، ومكتب املؤسسات الدميقراطية وحقـوق اإلنـسان، ومنظمـة األمـن والتعـاون يف                 
  . (OSCE)أوروبا

يف املؤمتر الذي شاركت يف تنظيمه األمم  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٨ و٧ اخلاصة يف ةوشاركت املقرر  - ٢٠
فليأخـذ  : الذكرى الستون لإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان "ورويب يف بروكسل حتت عنوان  املتحدة واالحتاد األ  

  ".الكلمة املدافعون عنها

إىل اجلمعيـة   ) A/63/288( تقريرها األول    ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤وقدمت املقررة اخلاصة يف       - ٢١
وحددت يف تقريرها طرق عملها اليت      . إليهاالعامة حيث عرضت رؤيتها وحددت أولوياهتا بشأن الوالية املسندة          

                                                      

 .٢، الفقرة ٧/٢٠ر القرا )٤(

 .١١، الفقرة S-8/1القرار  )٥(
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وكانت األولويات اليت حددهتا . تقوم على تلك اليت أرستها املمثلة اخلاصة، مبا يف ذلك الرسائل والزيارات القطرية
حتليل االجتاهات والتحديات وزيادة التدقيق يف أوضاع املـدافعني املعرَّضـني           : املقررة اخلاصة على الوجه التايل    

اءات واالنتهاكات، مبا فيهم املدافعات عن حقوق اإلنسان، واملدافعني العاملني يف جمال احلقوق االقتصادية              لالعتد
واالجتماعية والثقافية، واملدافعني العاملني يف جمال حقوق األقليات والشعوب األصلية واملثليات واملثليني جنـسياً         

افعني العاملني يف جمال االنتهاكات املاضية، واملدافعني املشاركني يف ومزدوجي امليول اجلنسية واحملوَّلني جنسياً، واملد
وأعربت املقررة اخلاصة عن اعتزامها االستمرار يف حتليل العقبات والتحديات اليت حتـول           . االحتجاجات الطالبية 

وين اجلمعيـات   دون متتع املدافعني عن حقوق اإلنسان حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية، ال سيما باحلق يف تك              
وأعربت أيضاً عن اهتمامها بصورة خاصة بدراسة احلقائق الالزمة الستحداث آليـة            . واحلق يف التجمع السلمي   

لإلنذار املبكر بغية محاية املدافعني واستباق التهديدات املنظمة املوجهة إليهم عن طريق تنشيط عمل القطاعـات                
املقررة اخلاصة تكثيف جهود املتابعة، والتعاون مع شـىت أصـحاب           كما تعتزم   . املناسبة يف نظام احلماية الوطين    

ويشمل تقريرها املقدم إىل اجلمعية     . املصلحة، وتعميم اإلعالن اخلاص حبقوق املدافعني، وتقاسم املمارسات اجليدة        
عتمـاد  نقاط أساسية بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان، بعد انقضاء عشر سنوات على ا            : "العامة مرفقاً بعنوان  

  ". عشر نقاط لتعميق الوعي بعمل املدافعني،اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان

 بالوحدة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٧والتقت املقررة اخلاصة يف   - ٢٢
وحبثوا األولويات املواضـيعية    .  العاصمة يف األمانة التنفيذية للجنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف واشنطن         

  .والقطرية يف اإلقليم، وسبل تدعيم التعاون بني صاحبة الوالية والوحدة املذكورة

وتأسف املقررة اخلاصة لعدم متكنها من حضور اجتماع املائدة املستديرة الذي عقده جملس أوروبـا يف                  - ٢٣
قد شارك يف هذا االجتماع أحد موظفي مفوضية األمم         و. ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤ و ٣ستراسبورغ يومي   

  .املتحدة حلقوق اإلنسان الذين يقدمون الدعم لوالية املقررة اخلاصة

، مبناسبة الذكرى العاشرة العتماد اإلعالن املتعلق باملدافعني عـن          ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٩ويف    - ٢٤
ص املعين حبقوق اإلنسان يف اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان حقوق اإلنسان، أصدرت املقررة اخلاصة مع املقرر اخلا

والشعوب، ومفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان، ومدير مكتب منظمة األمن والتعاون يف أوروبا للمؤسـسات          
فيه الدميقراطية وحقوق اإلنسان، واألمني التنفيذي للجنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، بياناً مشتركاً حذَّروا      

وكانت هذه املبادرة املشتركة اهلامـة هـي        . )٦(من التحديات املستمرة اليت تواجه املدافعني عن حقوق اإلنسان        
  .املبادرة األوىل من نوعها، وتؤكد استعداد املقررة اخلاصة لتعزيز تعاوهنا مع اآلليات اإلقليمية

   التعاون مع املنظمات غري احلكومية- دال

وتعـرب  . صة تعاوهنا املثمر مع اجملتمع املدين على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل          واصلت املقررة اخلا    - ٢٥
املقررة اخلاصة عن أسفها لعدم متكنها، بسبب ضيق الوقت، وقيود امليزانية، من املشاركة يف مجيـع املـؤمترات                  

                                                      

 01view/nsf.huricane/huricane/ch.unhchr.www://http/: ميكن االطالع عليه باملوقع اإللكتروين التايل      )٦(
opendocument?F0051034A125751C832DEF377F3D8378. 
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 تتمكن مـن حـضورها      وحاولت بقدر اإلمكان يف املناسبات اليت مل      . واحللقات الدراسية اليت ُدعيت حلضورها    
  .تكليف أحد املوظفني بتمثيلها

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أجرت املقررة اخلاصة يف العديد من املناسبات اتصاالت مع أعضاء بعض   - ٢٦
املنظمات غري احلكومية، وذلك على سبيل املثال يف جنيف عندما بدأت االضطالع بوظائفها، ويف مناسبات أخرى 

 كـانون   ٦ إىل   ٤كما شاركت يف الفترة مـن       . وكسل وبودابست ونيويورك وواشنطن العاصمة    يف كل من بر   
، برفقة املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة، يف املشاورات اإلقليمية اليت عقدت يف ٢٠٠٨ديسمرب /األول

  .نريويب بشأن العنف ضد املرأة واملدافعات عن حقوق اإلنسان

ة اخلاصة أن تؤكد أيضاً على األمهية اليت تعلقها على التعامل مع املدافعني عن حقوق اإلنسان   وتود املقرر   - ٢٧
وتعتزم املقررة اخلاصة بذل املزيد من اجلهود يف هذا الصدد إلجراء مشاورات مع املدافعني عن               . يف مجيع األقاليم  

  .حقوق اإلنسان يف الشرق األوسط وآسيا يف األشهر املقبلة

  عاون مع الدول األعضاء الت-  هاء

 يف حمفل بودابـست األول حلقـوق        ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٩ و ٢٨شاركت املقررة اخلاصة يف يومي        - ٢٨
  .وكان موضوع احملفل حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف وسط أوروبا وأوروبا الشرقية. اإلنسان

، )٧( املتكررة من جانب اجلمعية العامة، تلبية للدعوات٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣وأرسلت املقررة اخلاصة يف   - ٢٩
املسامهة يف اجلهود الرامية إىل حتسني تنفيذ اإلعالن عن طريـق           "رسالة إىل مجيع الدول األعضاء دعتها فيها إىل         

ترمجة هذا الصك إىل اللغات الرئيسية لبلداهنا، ومن خالل تعميمه على نطاق واسع على دوائر الدولة واجملتمـع                  
: وتلقت املقررة اخلاصة عند كتابة هذا التقرير إسهامات من كل من". يكن مت تنفيذ هذه التدابري بعداملدين، إن مل 

، واجلبـل األسـود، وصـربيا،       )مترمجة باللغتني البوسنية والكرواتية   (إندونيسيا، وإيطاليا، والبوسنة واهلرسك     
وتـشكر  . غة الكردية يف املستقبل القريـب     وأجابت حكومة العراق بأهنا ستوفر ترمجة لإلعالن بالل       . )٨(واليونان

املقررة اخلاصة هذه الدول على إسهاماهتا وتكرر دعوهتا للدول األعضاء األخرى بأن تشارك يف ترمجة اإلعـالن                 
  .اخلاص باملدافعني عن حقوق اإلنسان باللغات الرئيسية لبلداهنا

 الدعم للوالية املنوطة باملقررة اخلاصة حلقة ونيابة عن املقررة اخلاصة، حضر أحد املوظفني الذين يقدمون  - ٣٠
 يف  ٢٠٠٨نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٧ و ٢٦عمل نظمتها الوزارة االحتادية للتعاون االقتصادي والتنمية يف يومي          

وكان الغرض من هذه احللقة هو تبادل األفكار والنهج مع األطراف الوطنية الناشطة يف اجملتمع املدين بشأن . برلني
وفري الدعم لعمل املدافعني عن حقوق اإلنسان على النحو الوارد يف خطة العمل املتعلقة بالسياسة اإلمنائية                كيفية ت 
  . اليت وضعتها الوزارة٢٠١٠- ٢٠٠٨للفترة 

                                                      

 .١٠، الفقرة ٦٢/١٥٢يدت هذه الدعوة آخر مرة يف قرار اجلمعية العامة رقم أع )٧(

ميكن االطالع على ترمجات اإلعالن اخلاص باملدافعني عن حقوق اإلنسان على العنوان اإللكتـروين               )٨(
 .htm.translation/defenders/issues/english/org.ohchr.2www://http: التايل
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ونيابة عن املقررة اخلاصة أيضاً، حضر ممثل عن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان احللقة الدراسية الثالثة                 - ٣١
 ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ إىل ٢٦اية املدافعني عن حقوق اإلنسان املعقودة يف الفترة من خبصوص برنامج مح
  ".جترمي احلماية الدولية للمدافعني عن حقوق اإلنسان"وألقى ممثل املفوضية كلمة بشأن . يف ريسيفي، الربازيل

تعزيز محاية املدافعني   : االستعراض الدوري الشامل    - ثانياً
  سانعن حقوق اإلن

األمهية االستراتيجية لالستعراض الدوري الشامل يف معاينة         -  ألف
  عن حقوق اإلنسان واحتمال حتسينها حالة املدافعني

  تقدمي االستعراض الدوري الشامل  - ١  

االستعراض الدوري الشامل آلية من آليات جملس حقوق اإلنسان اليت تقوم الدول بإدارهتا للقيام علـى                  - ٣٢
وبذلك، يتم اسـتعراض    .  دولة عضواً يف األمم املتحدة     ٤٨عراض منجزات حقوق اإلنسان يف      أساس سنوي باست  

ويـضطلع  .  دولة مرة كل أربع سنوات١٩٢حالة حقوق اإلنسان يف كل دولة من الدول األعضاء البالغ عددها        
عضاء اجمللس والذي بعمليات االستعراض هذه الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل الذي يتألف من أ       

وتيسِّر كل استعراض جمموعة تتكون من ثالث دول يتم سحب . يعقد ثالث دورات سنوياً مدة كل منها أسبوعني
  ".اجملموعة الثالثية"أمسائها بالقرعة وتدعى 

لثـاين  ل التقرير ا  ويشك. وتقدم التقرير األول الدولة موضع االستعراض     . وتستند االستعراضات إىل ثالثة تقارير      -٣٣
ّدها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وتتألف من املعلومات الـواردة يف تقـارير هيئـات املعاهـدات                 جمموعة مواد تع  

واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات اليت تقدمها الدولة ذات الصلة، وغري ذلك من الوثـائق الرمسيـة    
صحاب املصلحة مثل املنظمات غري احلكومية، واملدافعني عن حقـوق اإلنـسان،            ويقدم التقرير الثالث أ   . لألمم املتحدة 

  .واملؤسسات األكادميية ومعاهد البحوث، واملنظمات اإلقليمية واملؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان

لـس،  ويستغرق استعراض كل دولة ثالث ساعات وتتألف من حوار تفاعلي بني الدول موضع االستعراض واجمل         -٣٤
وجيوز أن حيضره أيضاً أصحاب املصلحة مثـل املنظمـات غـري            . وميكن جلميع الدول األعضاء واملراقبني املشاركة فيه      
بعد االستعراض تقريراً ليعتمده الفريق العامل املعين " اجملموعة الثالثية"احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وتقدم     

 يف الدورة العادية التالية جمللس حقوق اإلنسان فترة ساعة واحدة لكل دولة للنظر              وختصص. باالستعراض الدوري الشامل  
ويتم اعتماد النتيجة النهائية لالستعراض من جانب مجيع أعضاء جملس حقوق اإلنسان يف جلسة              . يف نتيجة كل استعراض   

  .ريهم من أصحاب املصلحةعامة ميكن أن تشارك فيها الدول األعضاء واملراقبون واملنظمات غري احلكومية وغ

ويستند التقرير احلايل إىل حتليل كامل ألول دورتني من دورات االستعراض الدوري الشامل، مبا يف ذلك الوثائق                   -٣٥
، إضافة إىل النقاش    )التقارير الوطنية، وجتميع ملعلومات األمم املتحدة وخالصة معلومات أصحاب املصلحة         (املقدمة مسبقاً   
  .الفريق العامل، ومضمون الوثيقة اخلتاميةالدائر يف إطار 
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وبالنظر إىل اقتراب املوعد النهائي لتقدمي هذا التقرير، فإنه ال ميكن التدقيق بتفاصيل الدورة الثالثة لالسـتعراض                   -٣٦
لك بالنسبة  ورغم أنه مت حتليل الوثائق اليت تشكل أساس االستعراض حتليالً دقيقاً، فلم يتيسر ذ             . الدوري الشامل إال جزئياً   

  .للحوار التفاعلي اجلاري يف اجتماع الفريق العامل والتقرير اخلتامي

  حافز للتغيري على أرض الواقع  -٢  

إمكانات كـبرية لتعزيـز   "وصف األمني العام االستعراض الدوري الشامل بأنه يشكل آلية تنطوي على    - ٣٧
لنهائي من هذه اآللية اجلديدة هو حتسني حالـة  والغرض ا . )٩("ومحاية حقوق اإلنسان يف أشد بقاع األرض ظلمة       

ومبـا أن   . حقوق اإلنسان على أرض الواقع يف مجيع الدول وتناول انتهاكات حقوق اإلنسان أينما مت ارتكاهبـا               
االستعراض الدوري الشامل يشكل املالمح الرئيسية اليت يتسم هبا اجمللس، فقد كان اهلدف من االستعراض الدوري 

وهو يشكل منتدى ميكن . ملعاملة املتساوية لكل بلد من البلدان يف تقييم حالة حقوق اإلنسان فيهاالشامل ضمان ا
فيه تقييم كل دولة عضو من حيث اإلجراءات اليت اختذهتا لتحسني حالة حقوق اإلنسان فيها، والتحديات الـيت                  

تحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     تواجهها فيما يتعلق بالتزامات حقوق اإلنسان املتضمنة يف ميثاق األمم امل          
اليت تشكل الدول أطرافاً فيها، والتعهدات ) العهود، واالتفاقيات وغريها من املعاهدات   (وصكوك حقوق اإلنسان    

وااللتزامات الطوعية من جانب الدول، اليت تنطبق على القانون اإلنساين الدويل واإلعالن اخلاص باملدافعني عـن             
ويذكِّر االستعراض الدوري الشامل الدول مبسؤولياهتا املتصلة باحترام وتعزيز ومحاية مجيع حقوق . حقوق اإلنسان

ويشكل فرصة لتعزيز قدرات الدول على ضمان التمتع حبقوق         . اإلنسان واحلريات األساسية على حنو تام وكامل      
 وأخرياً، فإنه يعترب وسيلة لتبادل أفـضل        ،اإلنسان على الصعيد العاملي، وتوفري املساعدة التقنية للدول عند الضرورة         

  .املمارسات بني هذه الدول

ويشارك اجملتمع املدين يف االستعراض الدوري الشامل كي يبحث املسائل املتصلة باملدافعني عن حقوق اإلنسان                 -٣٨
لى املستوى الوطين مع    ولتشجيع الدول على إعداد املعلومات اليت تقدمها عن طريق عملية تشاورية واسعة النطاق جتري ع              

كما أنه ميكن للدول اليت تشارك يف النقاش التفاعلي خالل إجراء االستعراض يف اجتماع الفريق               . مجيع أصحاب املصلحة  
العامل أن تستشهد باملعلومات اليت تقدمها املنظمات غري احلكومية واليت ترد يف تقرير أصحاب املصلحة مما يسمح هلـذه                   

وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن حتضر املنظمات غري احلكومية دورات الفريق العامل املعين  . ات مشتركة املنظمات بتقدمي طلب  
باالستعراض الدوري الشامل وأن تلقي ببيانات يف الدورات العادية جمللس حقـوق اإلنـسان عنـد النظـر يف نتـائج                     

  .الدول استعراضات

لشامل من جانب الدولة املعنية يف املقام األول، ومـن مث مـن             وينبغي أن يتم تنفيذ نتيجة االستعراض الدوري ا         -٣٩
لكن اجمللس يتناول، حسب االقتضاء، أية حاالت تتعلـق بعـدم التعـاون             . جانب أصحاب املصلحة، حسب االقتضاء    

. تعـاون باستمرار مع آلية االستعراض الدوري الشامل بعد استنفاد مجيع اجلهود الرامية إىل تشجيع الدولة املعنية علـى ال               
وستساعد األسرة الدولية يف تنفيذ التوصيات واالستنتاجات املتعلقة ببناء القدرات واملساعدة التقنية بالتشاور مـع البلـد             

                                                      

/  آذار ١٢ العام مبناسبة افتتاح الدورة الرابعة جمللس حقوق اإلنـسان،           رسالة بالفيديو وجهها األمني    )٩(
 .٢٠٠٧مارس 
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وسيقرر اجمللس لدى النظر يف نتائج االستعراض الدوري الشامل ما إذا كانت هناك حاجة للمتابعة احملددة                . املعين ومبوافقته 
على تنفيذ التوصيات   ) ٢٠١٥-٢٠١٢(ينبغي أن يركِّز استعراض املتابعة الذي يتم يف الدورة الثانية           و. ومىت يتم القيام هبا   

  .اليت جنمت عن االستعراض السابق

وعليه فإنه ميكن أن يساهم االستعراض الدوري الشامل مسامهة ذات شأن يف حتسني البيئة الـيت يعمـل فيهـا                      -٤٠
بل وتتعزز هذه اإلمكانية بالنظر إىل أن اإلعالن اخلاص  . ها أكثر مؤاتاة وأمراً مقبوالً    املدافعون عن حقوق اإلنسان، مما جيعل     

وباإلضافة إىل ذلك ال بد من التأكيد على أن الغرض من االسـتعراض             . باملدافعني عن حقوق اإلنسان ليس له هيئة رقابة       
والواقع أنه يـتم  . ات املعاهدات وليس تكراراً لهالدوري الشامل ليس مكمِّالً لعمل القائمني على اإلجراءات اخلاصة وهيئ 

اإلعراب عن اهلواجس املتعلقة بآليات حقوق اإلنسان أثناء إجراء االستعراض الدوري الشامل عن طريق جتميع معلومات                
اية املدافعني عن   ولذا فإنه ينبغي استخدامها أيضاً يف تعزيز مح       . وال توجد حالياً أية آلية عاملية من هذا النوع        . األمم املتحدة 

  .حقوق اإلنسان

   التقييم بعد ثالث دورات- باء

لقد برز، بصورة عامة، املدافعون عن حقوق اإلنسان كأحد اجملاالت اليت تنـدرج يف االسـتعراض الـدوري                    -٤١
بعض وتضم  . لكن ذلك يبدو وكأنه يتم بصورة غري متكافئة من استعراض إىل آخر، ومن تقرير إىل تقرير الحق                . الشامل

وتتطـرق  . التقارير الوطنية معلومات عن املدافعني عن حقوق اإلنسان، لكن عدداً منها ال يتضمن مثل هذه املعلومـات                
جمموعة املعلومات املتعلقة باألمم املتحدة وخالصة املعلومات املتصلة بأصحاب املصلحة إىل حالة املدافعني عـن حقـوق                

وعادة ما يرد ذكر املدافعني عن حقوق اإلنسان عموماً . د جزء حمدد يتعلق هبااإلنسان بصورة أكثر تواتراً، رغم عدم وجو    
يف أجزاء من التقارير املتعلقة حبقهم يف احلياة واحلرية وأمن األشخاص وتلك املتصلة حبرية التعبري وتكـوين اجلمعيـات                   

ون، واألطـر الدسـتورية والقانونيـة       كما يرد ذكرهم يف األجزاء املتصلة بإقامة العدل وسيادة القان         . والتجمع السلمي 
  .واملؤسسية حلقوق اإلنسان

وتؤخذ معظم اإلشارات إىل املدافعني عن حقوق اإلنسان يف جتميعات معلومات األمم املتحدة من تقارير املمثلة                  -٤٢
ن الـيت   ويبدو أن حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان تربز بصورة أكثر وضـوحاً وأكثـر اتـساقاً يف البلـدا                  . اخلاصة
  .بزيارهتا قامت

وعندما يتم تناول حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف التقارير الثالثة كلها اليت تشكل أساس االستعراض، يتم                   -٤٣
ويف حني أن املنظمات غري احلكومية اليت تقدم معلومـات عـن            . التطرق إىل ذكر املدافعني عادة يف تقرير الفريق العامل        

ستعراض الدوري الشامل، واليت استشارهتا املقررة اخلاصة بشأن مشاركتها يف هذه العمليـة، تـبني               املدافعني من أجل اال   
عموماً أن املعلومات اليت قدمتها تنعكس يف ملخص املعلومات اليت يقدمها أصحاب املصلحة واليت تعدها املفوضية السامية             

وبعبارة أخرى،  .  العامل مل يتطرقا للعديد من املسائل املثارة       فإن النقاش الذي جيري الحقاً وتقرير الفريق      . حلقوق اإلنسان 
يبدو أنه يف حني تشكل املعلومات اليت تقدمها املنظمات غري احلكومية عن املدافعني اخلطـوة األوىل يف هـذه العمليـة                     

راض حالـة   وتنعكس عادة بصورة عادلة، وإن كانت مقتضبة، يف خالصة معلومات أصحاب املصلحة، فإنه ال يتم استع               
املدافعني بصورة دقيقة وتامة من خالل هذه العملية، واألهم من ذلك كله، أنه ال يتم التعامل معها بـصورة شـاملة يف                      

ومثة احتمال أكرب بأن يتم استعراض حالة املدافعني شفوياً يف كل مراحل العمليـة،              . التوصيات اليت يضعها الفريق العامل    



A/HRC/10/12 
Page 13 

ا يرد ذكر املدافعني يف مجيع التقارير املتعلقة ببلد ما، ويف حاالت البلدان الـيت زارهتـا                 ويف توصيات الفريق العامل عندم    
  .املقررة اخلاصة مؤخراً

فقد تناول الفريق العديـد مـن   . والحظت املقررة اخلاصة أيضاً أن مثة قدر من التفاوت يف توصيات الفريق العامل     -٤٤
وإن بعض التوصيات عامة جداً يف حني أن الـبعض          .  املوجهة لبلدان أخرى   التوصيات املوجهة لبعض الدول، وعدداً أقل من      

. وينطبق ذلك على مجيع التوصيات، وليس فقط على تلك املتعلقة باملدافعني عن حقوق اإلنـسان              . اآلخر حمدد بصورة أدق   
املزيد من اخلـصوصية علـى      ومن شأن إدراج املزيد من التفاصيل وإضفاء        . وقد يعود ذلك جزئياً إىل البطء يف عمل اآللية        

التوصيات أن يساعد احلكومات على تنفيذها وعلى رصد االستعراضات املقبلة، مما جيعل االستعراض الدوري الشامل أكثـر           
  .فعالية ال يف حتسني حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان فحسب، بل وبالنسبة جلميع سجالت الدول يف جمال حقوق اإلنسان

وإنـه  .  اخلاصة أن بعض الوفود تثري بصورة مطردة حالة املدافعني أثناء مناقشات الفريق العامل            والحظت املقررة   -٤٥
رغم تقديرها لطبيعة االستعراض الدوري الشامل كعملية تلعب الدول دوراً فيها، فاملقررة اخلاصة حتث الدول واجملموعات  

ن دوماً من إعداد أسئلة وإثارة نقاط للنقاش تشمل         كي تتمك اإلقليمية على تنسيق مشاركتها يف إطار الفريق العامل         
  .طائفة من قضايا حقوق اإلنسان، وحالة املدافعني عن حقوق اإلنسان

وباإلضافة إىل نواتج االستعراض الدوري الشامل املستندة إىل الوثائق، فإن جزءاً مما تنطوي عليـه اآلليـة يف                    - ٤٦
. على املستوى الوطين، وذلك يف كل من املرحلة التحضريية ويف متابعتها          إمكانات هو العملية اليت ميكن أن تنجم عنها         

وينبغي أن يتم إعداد التقارير القطرية من خالل عملية تشاورية يشارك فيها مجيع أصحاب املـصلحة املعنـيني وذوي                   
 األوساط املعنية حبقوق    وتشجع املقررة اخلاصة  . الصلة، مبن فيهم اجملتمع املدين عالوة عن املدافعني عن حقوق اإلنسان          

اإلنسان على املستوى الوطين على العمل على املشاركة يف إعداد التقارير الوطنية املقدمة لالستعراض الدوري الشامل،                
وباإلضافة إىل التقرير حبد ذاته، . وتوصي بأن تفسح احلكومات اجملال أمامها للمشاركة يف املشاورات ذات الصلة بذلك

ر تتسم بأمهية خاصة وميكن أن تشكل فرصة ساحنة ملشاركة احلكومات واملدافعني عن حقوق اإلنسان فإن عملية التشاو
  .يف حوار بّناء حول القضايا ذات الصلة حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان

وباملثل، ميكن للمدافعني عن حقوق اإلنسان االضطالع بدور هام يف رصد تنفيذ التوصيات الـيت يـتم                   - ٤٧
وينبغي أالّ ُينظر يف هذه التوصيات مبعزل عن التوصـيات          .  إليها من خالل االستعراض الدوري الشامل      التوصل

  .األخرى الصادرة عن آليات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية، بل على أساس أهنا تشكل جزءاً منها

  التقرير الوطين  - ١  

ولة موضـع   دويتم إعداده من جانب ال    . ند إليها االستعراض  يعترب التقرير الوطين أحد الدعائم الرئيسية اليت يست         -٤٨
.  صـفحة  ٢٠االستعراض، وميكن تقدميه شفوياً أو كتابياً، شرط أال يتجاوز طول العرض الكتايب املوجز هلذه املعلومات                

لدول على وُتشجع ا . وأبرز األولويات وأوجه النقص   .  يشمل االجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود      نوينبغي أ 
  .)١٠(حتضري املعلومات من خالل عملية تشاورية واسعة النطاق على الصعيد الوطين مع مجيع أصحاب املصلحة

                                                      

  ).أ(١٥، املرفق، الفقرة ٥/١قرار جملس حقوق اإلنسان  )١٠(
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  حتليل اإلشارات إىل املدافعني عن حقوق اإلنسان  )أ(  

مل تتضمن غالبية التقارير الوطنية املقدمة يف الدورات الثالث األوىل من االستعراض الدوري الشامل أية                 - ٤٩
 ٤٨ومن أصـل    . شارة إىل املدافعني عن حقوق اإلنسان، أو إىل اإلعالن اخلاص باملدافعني عن حقوق اإلنسان             إ

 تقريراً وطنياً منها إشارات     ١٣تقريراً من تقارير الدول اليت مت حبثها يف الدورات الثالث األوىل مل يتضمن سوى               
  .إىل املدافعني عن حقوق اإلنسان

ة اإلجيابية، ال بد من التأكيد على أنه أشري يف غالبية التقارير الوطنية لتلك البلدان               ومع ذلك، ومن الناحي     - ٥٠
وهذا يبّين أن أية زيـارة      . اليت قامت صاحبة الوالية بزيارهتا إىل املدافعني عن حقوق اإلنسان بطريقة أو بأخرى            

كما أهنا  . عني يف عملية االستعراض الدوري الشامل     تقوم هبا صاحبة الوالية تترك أثراً حقيقاً يف إبراز مكانة املداف          
تشكل دليالً آخر على األثر الذي ميكن أن تتركه أية زيارة تقوم هبا وعلى اإلسهام يف حتسني صورة املدافعني يف                    

  . جمتمعاهتم

 للمدافعني ومن اجلدير بالذكر أن التقريرين الوطنيني لغواتيماال وكولومبيا يتضمنان جزءاً منفصالً مكرساً  - ٥١
واعترف تقرير كولومبيا بالفوارق ). غواتيماال(أو شىت املبادرات املتصلة باملدافعني ) كولومبيا(عن حقوق اإلنسان 

  .بني منظور احلكومة ومنظور بعض املنظمات غري احلكومية فيما يتعلق بعمل احلكومة يف محاية حقوق اإلنسان

يت تواجه املدافعني عن حقوق اإلنسان، واالنتهاكات اليت يتعرضون هلا          وتعترف عدة تقارير وطنية بالصعوبات ال       -٥٢
. ويتحدث تقرير الفلبني عن تراجع كبري يف قتل النشطاء والعاملني يف وسائل اإلعالم            . والتدابري املتخذة ملعاجلة هذا الوضع    

تضم تقارير وطنية أخرى إشارات إىل      و. ويشري التقرير أيضاً إىل تشكيل فرقة عمل مؤخراً للتحقيق يف عمليات القتل هذه            
  .زيارات قامت هبا صاحبة الوالية، أو مت االتفاق على قيامها هبا من ناحية املبدأ

ويبدو على وجه العموم أن اإلشارات التفصيلية يف التقارير الوطنية إىل املدافعني عن حقـوق اإلنـسان أو إىل                     -٥٣
  .شكل االستثناء وليست هي القاعدةاألعمال املنفصلة اليت يقومون هبا ما زالت ت

  املشاورات الوطنية مع اجملتمع املدين، جماالت التحسني  )ب(  

 الصادر عن جملس حقوق اإلنسان بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التـابع لألمـم               ٥/١وفقاً للقرار     -٥٤
ى املستوى الوطين مع مجيـع أصـحاب        تشجَّع الدول على إعداد املعلومات من خالل عملية تشاور واسعة عل          "املتحدة  

  .)١١("املصلحة ذوي الصلة

وينبغي أن تشمل على الدوام املشاورات الواسعة النطاق على املستوى الوطين مع مجيع أصحاب املصلحة ذوي   - ٥٥
حظ وتال. الصلة املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال قضايا حقوق اإلنسان، وخصوصاً املدافعني عن حقوق اإلنسان

املقررة اخلاصة أن بعض الدول اليت متت دراسة تقاريرها يف الدورات الثالث األوىل من االستعراض الدوري الشامل مل                  
تطبق التوصية املتصلة مبجموعة التدابري املتعلقة ببناء املؤسسات اليت وضعها جملس حقوق اإلنسان ومل تعقد مشاورات                

                                                      

  .املرجع نفسه )١١(



A/HRC/10/12 
Page 15 

وعقدت هذه املشاورات يف حاالت أخرى، لكن التقارير تفيد بأهنا مل تكن . طينوطنية قبل االنتهاء من وضع التقرير الو
وكانت املشكلة األخرى أن هذه املشاورات اقتصرت على        . ذات مغزى أو أهنا مل تشمل املدافعني عن حقوق اإلنسان         

بق معايري صارمة علـى     وهو أمر قد يؤدي إىل مشاكل خطرية يف الدول اليت تط          . املنظمات غري احلكومية املسّجلة فقط    
ومل تسمح يف حاالت حمددة احلكومات مبشاركة ممثلي املنظمات غـري احلكوميـة غـري               . تسجيل مثل هذه املنظمات   

املسّجلة يف عملية املشاورات الوطنية حىت عندما طلب هؤالء النظر يف مشاركتهم ومشلهم كأفراد يف صفوف املدافعني                 
  .عن حقوق اإلنسان

فقد عملت حكومة   . ر الناحية اإلجيابية من اجملموعة ذكر غواتيماال كمثال على أفضل املمارسات          وميكن يف إطا    -٥٦
غواتيماال مع املكتب القطري ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف التشاور مع أفراد اجملتمع املدين وتدريبهم بـشأن                  

  .كرار هذه املمارسة يف دول أخرىوينبغي ت. طريقة املشاركة يف عملية االستعراض الدوري الشامل

  .واملثال اإلجيايب اآلخر هو تونغا حيث مت اعتماد التقرير الوطين عالنية من جانب اجملتمع املدين ككل  -٥٧

وتوّد املقررة اخلاصة أيضاً أن تتطرق إىل ذكر املمارسة اليت اعتمدهتا سويسرا، اليت نشرت مشروع التقرير   - ٥٨
وينبغـي  . كتروين لوزارة اخلارجية ودعت اجملتمع املدين واملواطنني ككل إىل التعليق عليـه الوطين على املوقع اإلل   

  .تشجيع هذه املمارسة أيضاً

  جتميع املعلومات املتعلقة باألمم املتحدة  -٢  

التجميع الذي تقوم املفوضية الـسامية حلقـوق        "، يستند االستعراض أيضاً إىل      ٥/١مبوجب أحكام القرار      - ٥٩
 بإعداده للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلـك املالحظـات                اإلنسان

والتعليقات اليت تبديها الدول املعنية، وجتميع غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة، على أالّ تتجاوز                  
  .)١٢( صفحات١٠اجملموعة 

 األوىل لالستعراض الدوري الشامل يف جمموعات املعلومات املقدمة من األمم املتحدة ومل ترد يف الدورات الثالث    -٦٠
 دولة، أية إشارة مباشرة للمدافعني عن حقوق اإلنسان، وذلك ألن اإلجراءات اخلاصة وهيئات املعاهدات               ١٧ب واملتعلقة  

 دولـة أخـرى     ٣١ب مم املتحدة املتعلقة    وأدرجت يف جمموعة معلومات األ    . مل تضع أية توصيات حمددة تتعلق باملدافعني      
كانت قيد االستعراض يف تلك الدورات، إشارات إىل املضايقات، والعنف، واحلريات، واملسائل القانونية، واسـتهداف               

  .جمموعات معينة، والبنية األساسية الوطنية للمدافعني عن حقوق اإلنسان، ومسائل معينة أخرى تتعلق باملدافعني

ل مضايقة املدافعني عن حقوق اإلنسان اليت ورد ذكرها املضايقات العامة والقمع يف مجيع منـاطق        ومشلت أشكا   -٦١
العامل؛ والتهديدات والتخويف خصوصاً يف دول أمريكا اجلنوبية مثل األرجنتني والربازيل وكولومبيـا وإكـوادور، ويف                

وات الكراهية، والتـشهري، والوصـم؛ وعـدم        الدول اآلسيوية مثل باكستان والفلبني وسري النكا وأوزبكستان، ودع        

                                                      

  ).ب(١٥املرجع نفسه، الفقرة  )١٢(
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االعتراف بعمل املدافعني عن حقوق اإلنسان يف كولومبيا، وغواتيماال، وإندونيسيا، وصربيا، ومدامهة مقرات املنظمـات               
  .غري احلكومية يف باكستان

وخـصوصاً يف  وتشمل أشكال العنف الوارد ذكرها بالنسبة للمدافعني عن حقوق اإلنسان عمليات االغتيـال،        -٦٢
دول أمريكا اجلنوبية مثل األرجنتني، والربازيل، وكولومبيا، وإكوادور، ويف الدول اآلسيوية مثـل اهلنـد وإندونيـسيا                 
وباكستان والفلبني وسري النكا؛ واالعتداءات، خصوصاً يف دول أمريكا اجلنوبية مثل غواتيماال وبـريو، ودول مشـال                 

  . سوء املعاملة يف إندونيسيا، واجلبل األسود، واملغرب، وباكستان، وتونسأفريقيا كاجلزائر وتونس؛ والتعذيب و

وتشمل القيود اليت مت حبثها واملفروضة على احلريات بالنسبة للمدافعني عن حقوق اإلنـسان حريـة التعـبري،                    -٦٣
ني وأوزبكـستان ويف    وخصوصاً يف دول أفريقية كاجلزائر وتونس وزامبيا، ويف دول آسيوية كاهلند وإندونيسيا والفلـب             

. اإلمارات العربية املتحدة؛ وحرية التجمع وتكوين اجلمعيات، ال سيما يف دول مشال أفريقيا كاجلزائر واملغرب وتـونس                
  .ولكن يف مناطق أخرى من العامل أيضاً؛ وعلى حرية احلركة يف إسرائيل وإندونيسيا واملغرب وتونس

ارد ذكرها بالنسبة للمدافعني عـن حقـوق اإلنـسان االعتقـال            وتشمل املسائل اإلدارية والقضائية الو      - ٦٤
واالحتجاز، وخصوصاً يف الدول اآلسيوية مثل باكستان، ومجهورية كوريا، وتركمانـستان، وأزوبكـستان ودول     
شرق أوسطية مثل البحرين واإلمارات العربية املتحدة؛ واإلفالت من العقاب، وخصوصاً يف دول أمريكا اجلنوبية مثل 

ومبيا وغواتيماال؛ ودول آسيوية مثل اهلند وباكستان والفلبني؛ وإصالح القضاء، واملضايقات القضائية، وانعدام             كول
ووقف، وتسجيل، ورصد التمويل عن كثب فيما يتعلق باملنظمات         . سيادة القانون يف إندونيسيا واملغرب وباكستان     

. سري النكا وتركمانستان وأوزبكـستان والبحـرين  غري احلكومية، وخصوصاً يف الدول اآلسيوية مثل باكستان و       
  .ورفض طلبات اللجوء يف اململكة املتحدة

وجاء ذكر استهداف جمموعات حمددة من املدافعات عن حقوق اإلنسان يف البحـرين وصـربيا وزمبـابوي؛                   -٦٥
آلسيوية مثل اهلند والفلبني، وجمموعات السكان األصليني وخصوصاً يف دول أمريكا اجلنوبية مثل إكوادور وبريو، والدول ا

واجملموعات الريفية يف صربيا، واملثليات واملثليني جنسياً وثنائيي اجلنس واحملولني جنسياً وحاملي صفات اجلنسني يف دول                
أوروبا الشرقية مثل بولندا وصربيا ودول أمريكا اجلنوبية مثل األرجنتني وإكوادور، والشهود يف بريو، واألشخاص املنتمني         

  .ىل األقليات يف إسرائيلإ

ن عن حقوق اإلنسان انعـدام      ـة القائمة للمدافعي  ـوتشمل القضايا اليت أثريت فيما يتعلق بالبىن التحتي         - ٦٦
ة للمدافعني، وخصوصاً فيما يتعلق بالدول األفريقية من مثل بوتسوانا وزامبيا، واألمن            ـكفاءة املؤسسات بالنسب  

ة احلكومات يف املنظمات غـري احلكوميـة يف         ـا وصربيا وتوفالو؛ ومشارك   ة يف كولومبيا وإندونيسي   ـواحلماي
  .باكستان وتركمانستان

ومشلت القضايا األخرى اليت أثريت فيما يتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان احلقوق املتعلقة حبيـازة األراضـي        -٦٧
وقد حظيت اإلجراءات اإلجيابيـة الـيت     ). ندونيسياإ(وحاالت االختفاء القسري    ) بريو(واحلقوق البيئية   ) الربازيل واهلند (

اختذهتا الدول بالثناء يف العديد من جمموعات معلومات األمم املتحدة، يف حني وضعت أيضاً توصيات وطلبـات الختـاذ                   
  .إجراءات من جانب الدول للوفاء بالتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان
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  نظرة عامة وحتليل: ةموجز املعلومات املتعلقة بأصحاب املصلح  -٣  

، يستند االستعراض أيضاً إىل ما يقدمه أصحاب املصلحة ذوو الصلة اآلخرون يف إطار              ٥/١عمالً بأحكام القرار      -٦٨
وتقوم املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان      . االستعراض الدوري الشامل من معلومات إضافية موثوقة وميكن الركون إليها         

  .)١٣( صفحات١٠ على أن ال يتجاوز بإعداد موجز هلذه املعلومات

ويف الدورات الثالثة األوىل لالستعراض الدوري الشامل، مل تتضمن جمموعة املعلومات املقدمة أصحاب               - ٦٩
 دولة مثل جمموعة املعلومات املقدمة من األمم املتحدة، أية إشارة مباشرة إىل املدافعني عن حقوق                ١٧املصلحة يف   

 دولة أخـرى إىل املـضايقة،       ٣١ات يف املعلومات اليت قدمها أصحاب املصلحة يف         وكانت هناك إشار  . اإلنسان
وعمليات القتل، والتخويف، وتقييد حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، والتـشهري واالفتـراء يف        

ملتصلة بالبنية  وسائل اإلعالم، وحاالت االختفاء، واإلفالت من العقاب، واستهداف جمموعات معينة، والقضايا ا           
  .األساسية للمدافعني عن حقوق اإلنسان

وأشري إىل شىت أشكال املضايقات، مبا يف ذلك التخويف والقمع ووجود بيئة معادية للمدافعني بصورة عامة      - ٧٠
وكانت هذه املعلومات سائدة يف معلومات أصحاب املصلحة عن الدول األفريقية مثل اجلزائر             . يف مجيع أرجاء العامل   

وأشـري إىل التهديـدات     . املغرب وتونس؛ والدول اآلسيوية كإندونيسيا وتركمانستان وأوزبكستان والبحـرين        و
والتخويف اللذين يتعرض هلما املدافعون عن حقوق اإلنسان فيما يتعلق بالبحرين والربازيل وكولومبيـا وإسـرائيل       

ودعوات الكراهية والتشهري وافتـراءات     ت  ومشلت املعلوما . واملغرب وباكستان وسري النكا وتونس وأوزبكستان     
  .وسائل اإلعالم كولومبيا وصربيا وتونس وأوزبكستان

ومشلت أشكال العنف الواردة يف املعلومات اليت قدمها أصحاب املصلحة خبصوص املدافعني عـن حقـوق        - ٧١
صحاب املصلحة عن االعتداءات    وحتدت تقارير أ  . اإلنسان اغتيال املدافعني يف كولومبيا واهلند وإندونيسيا والفلبني       

واهلجمات اليت يتعرض هلا املدافعون عن حقوق اإلنسان فيما خيص الربازيل وكولومبيا وغواتيماال واجلبل األسـود                
  .وورد ذكر التعذيب وسوء املعاملة بالنسبة للبحرين ورومانيا وتركمانستان وأوزبكستان. وباكستان وتونس

ممارسة املدافعني عن حقوق اإلنسان حلقوقهم يف احلرية وحرية التعبري البحرين وتشمل القيود املفروضة على     - ٧٢
وورد ذكر املشاكل والقيود املتصلة حبرية التجميع الـسلمي وتكـوين      . واملغرب وتونس واإلمارات العربية املتحدة    

محالت املطالبة باملساواة   التجمع، و (، واملغرب، وبولندا    )جترمي االحتجاج االجتماعي  (اجلمعيات فيما خيص إكوادور     
وسلّط الضوء على القيود املفروضة على ممارسة       . وتركمانستان واإلمارات العربية املتحدة   ) واملتصلة بامليول اجلنسية  

املدافعني عن حقوق اإلنسان حلقهم يف احلركة، وخصوصاً القيود املفروضة على السفر وعدم منح تأشريات اخلروج                
  .رائيل واملغرب وتونس وأوزبكستانوالدخول فيما يتعلق بإس

وتطّرق أصحاب املصلحة يف املعلومات اليت قدموها إىل ذكر توقيف واحتجاز املـدافعني يف إكـوادور                  - ٧٣
وبرز موضوع اإلفالت من العقاب وعدم التحقيق حباالت ممارسـة          . وإندونيسيا وباكستان وتونغا وتركمانستان   

                                                      

  ).ج(١٥املرجع نفسه، الفقرة  )١٣(
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بوضوح يف التقارير املقدمة عن البحرين والربازيل وإندونيسيا وإسرائيل         العنف ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان       
ُوذكرت احملاكمات اجلائرة فيمـا يتعلـق بـإكوادور         . واجلبل األسود وبريو ورمانيا واإلمارات العربية املتحدة      

 عن حقـوق    وتركمانستان، وذكرت املالحقات اجلنائية دون سند قانوين واالهتامات الباطلة والكاذبة للمدافعني          
وأشري إىل . اإلنسان يف املعلومات اليت قدمها أصحاب املصلحة بشأن البحرين وكولومبيا وإندونيسيا وأوزبكستان     

إغالق املنظمات غري احلكومية املسجلة وإىل شروط تسجيلها الزائدة عن احلد أو املرهقة وحظر املنظمات غـري                 
ومشلـت  . تركمانستان واإلمارات العربية املتحدة وأوزبكستان    احلكومية غري املسجلة يف التقارير عن إسرائيل و       

املعلومات اليت قدمها أصحاب املصلحة املراقبة الدقيقة من قبل رجال األمن والشرطة واملراقبة بواسـطة رجـال                 
  .الشرطة السّرية كالً من البحرين وكولومبيا واهلند وإندونيسيا وتونس وأوزبكستان

ستهداف جمموعات حمددة من املدافعات عن حقوق اإلنسان يف البحرين وإسـرائيل            وحتدثت التقارير عن ا     - ٧٤
وصربيا؛ ومجاعات الشعوب األصلية يف إكوادور واملدافعني املعنيني باملسائل املتعلقة بأشخاص ينتمون إىل األقليات يف 

 بأمور تتعلق باملثليات واملثليني جنسياً وتركمانستان، واملدافعني املعنيني) الدالتس(واهلند ) الروما(اجلمهورية التشيكية 
وورد . ومزدوجي امليول اجلنسية واحملولني جنسياً يف إسرائيل واجلبل األسود ومجهورية كوريا، وصربيا وسري النكا         

  .ذكر املشاكل اليت تواجه املدافعني املعنيني باملهاجرين فيما خيص جنوب أفريقيا

مدافعني عن حقوق اإلنسان، مت تسليط الضوء على ضعف أمني املظامل فيما وفيما يتعلق باإلطار املؤسسي لل   - ٧٥
  . خيص أوكرانيا

  احلوار التفاعلي يف الفريق العامل  - ٤  

، أن حتضر أو تراقب املنظمات غري احلكومية أعمـال الفريق العامل لكنه            ٥/١جيوز مبوجب أحكام القرار       - ٧٦
وتتاح الفرصة ملمثلي اجملتمع املدين لإلدالء بتعليقات . )١٤(لية االستعراضال يسمح هلا بالتدخل يف هذه املرحلة من عم

عامة قبل اعتماد نتيجة اجللسة العامة، غري أن تقرير الفريق العامل يكون قد وضع يف صيغته النهائيـة عنـد هـذه                
ق اإلنسان أو نيابـة     املرحلة، وعليه فإن تدخالت املنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك مداخالت املدافعني عن حقو             

  .عنهم يكون أثرها طفيفاً إىل حد ما

  اإلشارة إىل املدافعني عن حقوق اإلنسان: األسئلة اليت طرحتها الوفود  )أ(  

الحظت املقررة اخلاصة، خالل أول جولتني من النقاش أن الدول أبدت اهتماماً شديداً حبالة املدافعني عن                  - ٧٧
ومن اجلدير بالذكر أن الدول قّررت طرح أسئلة تتعلق حبالة املدافعني عن . عراضحقوق اإلنسان يف الدول قيد االست  

  .حقوق اإلنسان بشكل عام بالنسبة لكل، أو معظم الدول، موضع االستعراض

بيد أن املقررة اخلاصة تعرب عن أسفها ألن األسئلة والتوصيات املتعلقة حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان   - ٧٨
ض احلاالت اإلعراب عن القلق بصورة عامة إزاء حالة هؤالء املدافعني، كما أن التوصيات كانـت                مل تتعد يف بع   

ورغم أن هذه املداخالت تستحق الترحيب ألهنا تلفت انتباه الدول األخرى وأصحاب . غامضة ومبهمة إىل حّد ما

                                                      

  ).ج(١٨املرجع نفسه، الفقرة  )١٤(
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الدول فإن املقررة اخلاصة ترى إنـه       وق اإلنسان يف دولة من      ـاملصلحة املعنيني باألمر إىل حمنة املدافعني عن حق       
ينبغي صياغتها بطريقة أكثر حتديداً كي تصبح قابلة للتنفيذ، وكي يتيسر استخدامها كمعايري ميكن قياس التقدم                

  .احملرز من خالهلا

إندونيسيا، الربازيل،  : وتربز حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان بصورة جلية لدى استعراض الدول التالية             - ٧٩
واملثال على ذلك أن معظم الدول اليت قدمت أسئلة مسبقة إىل اجملموعة الثالثية             .  النكا، غواتيماال والفلبني   سري

أثناء عملية االستعراض الدوري الشامل املتصلة بغواتيماال تساءلت عن حالة املدافعني عن حقـوق اإلنـسان يف                 
.  كيفية حتسني محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان       وباإلضافة إىل ذلك، قدمت لغواتيماال توصيات عن      . غواتيماال

  .وقد انعكست هذه التوصيات يف تقرير الفريق العامل

ومت خالل أول جولتني من عملية االستعراض ويف إطار احلوار التفاعلي تسليط الضوء على املسائل املتعلقة   - ٨٠
للمنظمات غري احلكومية ومعاملة هذه املنظمات      وأشري إىل بيئة العمل العامة      . حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان    

وأُوصي بتوفري محاية أفضل للمدافعني عن حقوق اإلنسان يف األرجنتني وإندونيـسيا            . فيما يتعلق ببريو والفلبني   
  .وباكستان والبحرين والربازيل وبريو واجلمهورية التشيكية وسري النكا وغواتيماال

 والتخويف الذي يتعرض له املدافعون عن حقوق اإلنـسان يف إطـار             وأشري إىل التهديدات واملضايقات     - ٨١
كما مت التطرق إىل    . احلوار التفاعلي بشأن إندونيسيا والربازيل وتونس وسري النكا وغواتيماال واململكة املتحدة          

ـ . حاالت قتل املدافعني عن حقوق اإلنسان خارج نطاق القضاء بالنسبة للربازيل وسري النكا والفلـبني   لط وس
أو ضرورة التحقيق واملالحقة القضائية فيما خيّص االنتهاكات املرتكبة ضـد           /الضوء على اإلفالت من العقاب و     

وأُعرب عن القلق بـشأن     . املدافعني عن حقوق اإلنسان فيما يتعلق بباكستان ورومانيا وسري النكا وغواتيماال          
وانعكس أثر قوانني مكافحة اإلرهـاب علـى        . تسجيل املنظمات غري احلكومية فيما يتعلق بتونس وسري النكا        

  .املدافعني ورصد اجملتمع املدين يف األسئلة والتوصيات املتصلة بباكستان

أما بالنسبة جملموعات املدافعني، فقد جاء ذكر حالة املدافعات عن حقوق اإلنسان يف زمبابوي، وحالـة                 - ٨٢
زدوجي امليول اجلنسية واحملولني جنسياً يف بولندا ورومانيـا،         النشطاء املعنيني حبقوق املثليات واملثليني جنسياً وم      

  .وكذلك ذكر اجملموعات املهّمشة يف اجلمهورية التشيكية

  هل من حيِّز كاف هلا؟: تعليقات املنظمات غري احلكومية  )ب(  

ة، مبن فيهم ممثلو املنظمات غـري احلكوميـة،         ـاب املصلح ـح ألصح ـكما سبق ذكره أعاله ال يسم       - ٨٣
  راءات الفريق العامل عندما جيري احلوار التفاعلي مع الدولـة          ـ، بالتحدث أثناء إج   ٥/١وجب أحكام القرار    مب

  .قيد االستعراض

. وتتاح الفرصة ألصحاب املصلحة لإلدالء مبداخلتهم أثناء اجللسة العامة، قبل اعتماد نتيجة االستعراض              - ٨٤
عقد اجتماعه ونشر تقريره، وعليه فإن جمال تأثري املدافعني عـن           بيد أن الفريق العامل يكون يف هذه املرحلة قد          

  .حقوق اإلنسان على النتيجة حمدود جداً
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 املتعلقة مبشاركة املنظمات غري احلكومية يف عملية االستعراض ٥/١وترى املقررة اخلاصة أن أحكام القرار   - ٨٥
ع جلميع أصحاب املصلحة وإبرازهم على حنو       الدوري الشامل ميكن تعزيزها إىل حد كبري، حبيث يتاح جمال أوس          

، بعد انقضاء مخس سنوات على      ٢٠١١ورمبا أمكن إجراء هذه املراجعة خالل االستعراض املتوقع يف عام           . أفضل
وميكن يف غضون ذلك بـذل      .  الذي أنشئ مبوجبه جملس حقوق اإلنسان      ٦٠/٢٥١اعتماد اجلمعية العامة القرار     
ن آراء اجملتمع املدين عن طريق، يف مجلة أمور، تدريب املدافعني عن حقوق اإلنسان على املزيد من اجلهود للتعبري ع

املستوى الوطين على تقدمي املعلومات لعملية االستعراض الدوري الشامل، وإجراء مشاورات منتظمة على املستوى 
  . اإلنسان يف هذه املشاوراتالوطين، مبا يف ذلك مشاورات فيما يتعلق باملتابعة، ومشاركة املدافعني عن حقوق

   نتائج االستعراض- تقرير الفريق العامل   - ٥  

أو /تعرض نتائج االستعراض يف تقرير يتضمن ملّخصاً لوقائع عمليـة االسـتعراض واالسـتنتاجات و                - ٨٦
يـيم  وقد تشمل النتائج أيضاً، بني أمور أخرى، تق       . )١٥(التوصيات، وااللتزامات الطوعية املتعلقة بالدولة الطرف     

حلالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف الدولة موضع االستعراض؛ وتقاسم أفضل املمارسات؛ وتـوفري املـساعدة                
ويتضمن تقرير  . )١٦(التقنية وبناء القدرات والتعهدات وااللتزامات الطوعية من جانب الدولة موضع االستعراض          

راء اليت أُديل هبا بشأن نتائج االسـتعراض مـن          اجمللس موجزاً آلراء الدولة العضو موضع االستعراض وكذلك اآل        
  .جانب الدول واملراقبني يف اجمللس، وموجزاً للتعليقات العامة اليت أدىل هبا خمتلف أصحاب املصلحة

  حتليل اإلشارات إىل املدافعني عن حقوق اإلنسان  )أ(  

 إىل املدافعني عن حقوق اإلنسان تعكس تقارير الفريق العامل ونتائج االستعراض عموماً بأمانة اإلشارات          - ٨٧
وملـا  ". اجملموعة الثالثيـة "خالل احلوار التفاعلي الذي مت يف دورة الفريق العامل واألسئلة اليت قدمت مسبقاً إىل  

كانت نتائج االستعراض تصّور النقاش الدائر يف الفريق العامل والتوصيات املقدمة، فقد تبني للمقررة اخلاصة أنه مل 
 يف  ٣٠ارة على اإلطالق إىل حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف الدولة موضع االستعراض يف حوايل                ترد أية إش  

  .املائة من التقارير عن هذه النتائج

وبالنسبة للدول اليت يتضمن استعراضها إشارات وتوصيات تتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان، فقـد                - ٨٨
  .يدة عموماً يف الوثيقة اخلتاميةانعكست هذه اإلشارات والتوصيات بصورة ج

  مضمون التوصيات  )ب(  

كما سبق ذكره أعاله، تبيِّن النظرة اإلمجالية على الدورات الثالث لالستعراض الدوري العام أنه ال تتم                  - ٨٩
حيـث مل تكـن هنـاك       . تناول حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان على حنو كاٍف يف مجيع مراحل االستعراض            

. املدافعني يف بعض احلاالت، وذلك حىت يف الدول اليت تعترب حالتهم فيها أبعد ما تكون عن املثالية                إشعارات إىل   
                                                      

  .٢٦املرجع نفسه، الفقرة  )١٥(
 .٢٧، الفقرة املرجع نفسه )١٦(
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ويف العديد من احلاالت اليت وضعت فيها توصيات تبّين أهنا ذات طبيعة عامة ويصعب تطبيقها علـى الـصعيد                   
  .ين يف ذلك البلد على وجه العمومالعملي، وذلك بالنسبة حلكومة الدولة موضع االستعراض وكذلك اجملتمع املد

ونظراً لعدم اإلشارة إىل جمموعة املعلومات املقدمة من األمم املتحدة وموجز املعلومات املقدم من أصحاب   - ٩٠
املصلحة أو حتليلهما يف التقرير اخلتامي بأي شكل من األشكال، فإن املعلومات الواردة فيهما ال ترد يف الوثيقـة                   

  .رر دولة أخرى تشارك يف احلوار التفاعلي اإلشارة إليها ووضع توصية بشأهنااخلتامية ما مل تق

وقد أثبت احلوار التفاعلي أن لفت االنتباه إىل التوصيات النامجة عن اإلجراءات اخلاصة مفيد جداً وأنه                  - ٩١
نفيذها مـن جانـب     يشجع الدول على الوفاء بالتزاماهتا، فيما يتصل، بني أمور أخرى، بالتوصيات اليت مل يتم ت              

  .أصحاب الواليات وطلبات الزيارة املعلقة

وتتمثل القضية األخرى اليت يلزم النظر فيها يف وضع تلك التوصيات اليت تقرر الدولة موضع االستعراض                  - ٩٢
ويف حني أنه يشار إىل التوصيات املرفوضة هذه يف تقرير اجمللس، فقد تسبب مشكلة يف احلاالت اليت سبق . رفضها

. ها وضع ذات التوصيات أو توصيات مماثلة من جانب هيئات املعاهدات أو أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصةفي
واملثال على ذلك هي سري النكا اليت رفضت، دون أي توضيح، التوصيات اليت تشري إىل ضرورة تاليف تقييـد                   

  .)١٧( حقوق اإلنساناجملتمع املدين تقييداً ال ضرورة له، مبا يف ذلك مقاومة املدافعني عن

  أمثلة عن األثر على أرض الواقع: املتابعة  - ٦  

ترى املقررة اخلاصة أنه بعد انقضاء ثالث دورات فقط من عملية االستعراض الدوري الشامل، قد يكون          - ٩٣
ن الدول من املبكر استخالص االستنتاجات بشأن أثره وعملية املتابعة املتصلة به، وذلك بالنظر إىل العدد احملدود م

  . اليت خضعت هلذه العملية، وكذلك عدم مضي وقت طويل على دراستها

ففي األوضاع املثالية، ينبغـي أن      . وتتسم متابعة االستعراض الدوري الشامل بأمهية حامسة لعدة أسباب          - ٩٤
شارك فيه تؤدي نتائج عملية االستعراض الدوري الشامل إىل إجراء نقاش حول السياسات على املستوى الوطين، ي

وبعد اختتام عملية االستعراض الدوري الشامل، ينبغي تنظيم مـشاورات بـشأن    . املدافعون عن حقوق اإلنسان   
املتابعة هبدف حتديد التدابري املناسبة يف جمال السياسات بغية االمتثال للتوصيات، بل ويصبح ذلك أشد أمهية بالنظر 

  . أمور أخرى، على تنفيذ النتائج السابقةإىل أن االستعراض الالحق ينبغي أن يركِّز، بني

وينبغي تنفيذ نتائج االستعراض الدوري العام، بوصفه آلية تعاونية، أوالً وقبل كل شيء، مـن جانـب                   - ٩٥
وينبغي أن يعترب اجملتمع املدين     . )١٨(الدول املعنّية ومن جانب أصحاب املصلحة ذوي الصلة، حسبما يكون مناسباً          

 وباإلضافة إىل ذلك، فإن التوصيات الـيت . مة إلبراز جوانب الدعوة يف جمال حقوق اإلنسان     هذه اآللية فرصة دائ   

                                                      

 .- ٣٢ والفقرة ٢٦، الفقرة A/HRC/8/46الوثيقة  )١٧(

 .٣٦، و٣٣- ٢٨، املرفق، الفقرات ٥/١جملس حقوق اإلنسان، القرار  )١٨(
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حتظى بدعم الدولة املعنية تشكل وسيلة هامة للنهوض بتغيري القوانني واملمارسات الوطنية، وكذلك معايري مفيدة               
  .لقياس التطورات استناداً إليها

 املتابعة، حيث استخدمت املنظمات غري احلكومية عملية االستعراض         وتعترب كولومبيا مثاالً جيداً يف جمال       - ٩٦
الدوري الشامل كفرصة ساحنة لالضطالع مبختلف أشكال الدعوة يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك إثـارة        

  .اهتمام وسائل اإلعالم هبا وإرسال نشرات إلكترونية عنها

   االستنتاجات والتوصيات- ثالثاً 
 اخلاصة عن اقتناعها بأن عملية االستعراض الدوري الشامل تنطوي على إمكانية توفري             تعرب املقررة   - ٩٧

وسيلة هامة للمجتمع املدين، وخصوصاً املدافعني عن حقوق اإلنسان، للقيام حبوار حقيقي مع حكوماهتم قبل               
اية املـدافعني عـن     وقد يوفر االستعراض الدوري الشامل منرباً حقيقياً لتعزيز مح        . االستعراض وأثناءه وبعده  

وأن االستعراض الدوري الشامل يشكل أيضاً . حقوق اإلنسان، وزيادة التعاون بني أصحاب املصلحة الوطنيني
حتدٍّ بالنسبة ألصحاب املصلحة من اجملتمع املدين من ناحية النظر إىل هذه الفرصة بروح التقدير واالسـتفادة                 

  .  حقوق اإلنسان على أرض الواقعمنها بصورة كاملة فيما يتعلق باملدافعني عن

وتعترب املقررة اخلاصة أن املشاورات الوطنية ذات أمهية حامسة بالنسبة للمدافعني عن حقوق اإلنسان،   - ٩٨
كي تنعكس آراؤهم وخماوفهم على النحو الواجب يف التقرير الوطين الذي يـشكل أحـد أسـس عمليـة                   

رة اخلاصة توصي بأن تتبع الدول املبادئ التوجيهية التالية عند وبالتايل فإن املقر. االستعراض الدوري الشامل
  .تنظيم هذه املشاورات الوطنية

ينبغي تنظيم املشاورات الوطنية، حسبما شجعت عليها جمموعة التدابري املتعلقة ببناء املؤسسات اليت               - ٩٩
  :اعتمدها جملس حقوق اإلنسان

  ؛قبل وضع الصيغة النهائية للتقرير الوطين  )أ(  
  على حنو شامل وكامل؛  )ب(  
  فينبغي أن تعكس آراء اجملتمع املدين على النحو الكايف يف التقرير؛: بصورة غري شكلية فحسب  )ج(  

كما أنه يتعّين توجيه الدعوة إىل املنظمات غري املسجلة للمشاركة يف املشاورات الوطنية وعدم اللجـوء إىل                 
ييدية كمّربر الستبعاد املدافعني عن حقوق اإلنسان مـن عمليـة           قوانني تسجيل املنظمات غري احلكومية التق     

  .التشاور هذه

وتقترح املقررة اخلاصة بأن تقوم مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، رهناً بتوفر املوارد الالزمـة               - ١٠٠
 أو  لتحقيق هذا الغرض، باملزيد من التوجيه والتدريب، ويفّضل أن يكون ذلك على شكل مـساعدة تقنيـة                

كما ميكن وضع   . مذكرات إعالمية، بشأن أفضل طريقة لتنظيم التقارير املقدمة لالستعراض الدوري الشامل          
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ويضمن ذلك تلقي املفوضية السامية حلقوق اإلنسان املعلومات الـيت ميكـن            . استبيان منوذجي هلذا الغرض   
  . قدمة من أصحاب املصلحةمعاجلتها على أفضل وجه ممكن، وأن حيّسن نوعية املعلومات املوجزة امل

وتذكِّر املقررة اخلاصة احلكومات أيضاً أن صندوق التربعات االستئماين، الذي نصت عليه جمموعة تـدابري                 -١٠١
بناء املؤسسات لتيسري مشاركة البلدان النامية، وخصوصاً البلدان األقل منواً يف آلية االستعراض الدوري الـشامل،                

  .دريب املدافعني عن حقوق اإلنسان على االستعراض الدوري الشاملميكن أن يستخدم أيضاً يف ت

ومن الضروري إذكاء الوعي وبناء القدرات لتقريب آلية االستعراض الدوري الشامل من املدافعني               - ١٠٢
ولذا فإن املقررة اخلاصة حتثّ احلكومات اليت سيتم االستعراض الدوري . عن حقوق اإلنسان على أرض الواقع

هلا، على تبادل املعلومات عن آلية هذا االستعراض يف أوساط جمتمعها املـدين وتـشجيع مـشاركة                 الشامل  
  .املدافعني عن حقوق اإلنسان فيها

كما حتثّ املقررة اخلاصة الدول موضع االستعراض على إدراج معلومات يف تقاريرها الوطنية عـن                 - ١٠٣
واخلطوات املتخذة لضمان وجود بيئة متكينية للمدافعني       تنفيذ اإلعالن اخلاص باملدافعني عن حقوق اإلنسان،        

  .عن حقوق اإلنسان يف بلدهم، وأية قضايا أخرى تتصل حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان

وحتث املقررة اخلاصة أصحاب املصلحة على إدراج معلومات على حنو منتظم عن حالة املدافعني عن حقوق                  -١٠٤
  . باملدافعني عن حقوق اإلنسان يف التقارير اليت تقدم لالستعراض الدوري الشاملاإلنسان وتنفيذ اإلعالن اخلاص

وتشّجع املقررة اخلاصة الدول على طرح أسئلة وثيقة الصلة باملوضوع أثناء احلوار التفـاعلي مـع                  - ١٠٥
ملموسـة  الفريق العامل بشأن حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف الدول قيد االستعراض، وتقدمي توصيات   

وينبغي أن تكون التوصيات املتعلقة باملدافعني عن حقوق اإلنسان حمددة وتفصيلية وليـست             . وعملية بشأهنا 
ويتعني أن يشكل االستعراض الدوري الشامل فرصة ساحنة السـتخالص أفـضل            . جمرد بيانات عن البعثات   

ق اإلنسان والتوصية بتوفري نواتج ملموسة املمارسات فيما يتعلق باملشاكل احملددة اليت تواجه املدافعني عن حقو
  .ومفّصلة فيما خيص السياسات املتبعة

وتقترح املقررة اخلاصة أن يتم يف مجيع احلاالت، ودون احلاجة إىل موافقة صرحية، إفـساح اجملـال                   - ١٠٦
فترة الغداء للقاءات اجلانبية واملوازية خالل دورات االستعراض الدوري الشامل مثل اإلحاطات اإلعالمية يف   

ومل يسمح حىت اآلن هبذه اللقاءات املوازية إال إذا وافقت علـى ذلـك   . اليت تتوىل تقدميها هيئات املعاهدات   
  .الدولة موضع االستعراض

وترى املقررة اخلاصة أنه ينبغي السماح للمنظمات غري احلكومية بالتحدث أثناء احلوار التفاعلي يف                - ١٠٧
وميكن إجراء تعديل على األحكام املتـصلة       . عامل من االستعراض الدوري الشامل    املرحلة اخلاصة بالفريق ال   

ببناء املؤسسات فيما يتعلق مبشاركة املنظمات غري احلكومية أثناء االستعراض اجلاري كل مخـس سـنوات                
  .٢٠١١واملزمع إجراؤه يف عام 
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وتعتـرب إثـارة   . لسة العامة تفسرياً واسـعاً وينبغي تفسري نطاق التعليقات العامة السابقة العتماد نواتج اجل        -١٠٨
  .القضايا اليت ال يتم حبثها أثناء دراسة التقارير ذات أمهية يف تبيان ما إذا كانت الدراسة شاملة وذات مغزى أم ال

وهتيب املقررة اخلاصة بالدول أن تضمن املتابعة الفعالة على املستوى الوطين بالتشاور مع اجملتمع املـدين                  - ١٠٩
دافعني عن حقوق اإلنسان خبصوص املشاكل اليت يتم حتديدها والتوصيات املقدمة خالل عملية االسـتعراض                وامل

وينبغي أن يكون تنظيم متابعة عملية التشاور على حنو جيعلها شاملة وذات مغزى كما هو احلال                . الدوري الشامل 
وتتطلب املتابعة الفعالة أيضاً، بني أمـور       . وطنيةبالنسبة للمشاورات اجلارية قبل وضع الصيغة النهائية للتقارير ال        

أخرى، تعميم التقارير ونواتج االستعراض الدوري الشامل على نطاق واسع؛ ووضع خطة عمل وطنيـة بـشأن                 
  .املدافعني عن حقوق اإلنسان يف حال عدم وجود مثل هذه اخلطة؛ وتنظيم اجتماعات سنوية لتقييم حالة التنفيذ

يف التوصيات النامجة عن االستعراض الدوري الشامل يف ضوء ما مـضى، وذلـك إىل               وينبغي النظر     - ١١٠
جانب توصيات آليات حقوق اإلنسان األخرى، أي هيئات املعاهدات، واإلجـراءات اخلاصـة واآلليـات               

ويتعني عدم النظر يف توصيات االستعراض الدوري الشامل مبعزل عن غريها، بل كجزء من التقييم      . اإلقليمية
  .وسع نطاقاً آلليات حقوق اإلنسان األخرىاأل

وتوصي املقررة اخلاصة بأن يستخدم أصحاب الواليات املعنية هبيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة              - ١١١
التوصيات النامجة عن عملية االستعراض الدوري الشامل فيما خيص املدافعني عن حقوق اإلنسان، وحبثها مع               

وتقترح املقررة اخلاصة أيضاً بأن تعمـد هيئـات         . يارات القطرية أو دراسة التقارير    البلدان املعنّية خالل الز   
املعاهدات على حنو خاص إىل متابعة التوصيات اليت رفضتها الدول موضع االستعراض، وذلك يف حالة تناقض 

 عـن   هذه التوصيات املرفوضة مع توصيات ماضية صادرة عن هيئات املعاهدات، أو االلتزامـات الناشـئة              
  .املعاهدات للدولة ذات الصلة

وميكن أن حيتوي تقرير النتائج حتليالً جملموعة معلومات األمم املتحدة وملخصات ملعلومات أصحاب               - ١١٢
وإذا . وإذا مل يتضمن التقرير هذه املعلومات فإنه يغفل كلياً ذكر معلومات قّيمة يف نتائج االستعراض. املصلحة

املقررة اخلاصة توصي بالنظر دوماً يف نتيجة االستعراض إىل جانب وثـائق أخـرى     مل حيصل هذا التغيري، فإن      
  .تشكل أساس جمموعة معلومات األمم املتحدة وخالصة معلومات أصحاب املصلحة

وتوصي املقررة اخلاصة الدول اليت تسعى إىل انتخاهبا لعضوية جملس حقوق اإلنسان بأن تدرج على                 - ١١٣
  .اهتا والتزاماهتا الطوعية معلومات عن اإلعالن اخلاص باملدافعني عن حقوق اإلنسانحنو منتظم كجزء من تعهد

وسترسل املقررة اخلاصة بصورة منتظمة رسائل إىل الدول اليت يقترب موعد استعراضها توصي فيها                - ١١٤
إلعـالن  بإشراك املدافعني عن حقوق اإلنسان يف املشاورات الوطنية، وإدراج معلومات عن تنفيذ أحكـام ا              

  .اخلاص باملدافعني عن حقوق اإلنسان

 -  -  -  -  -  


