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  موجز

            يف تنفيـذ   ة            صحاب املـصلح  أ     ودور   ة       اخلاص ة         هبا املمثل        تضطلع              تابعة اليت            أنشطة امل                          يركز هذا التقرير على       
         أال وهـي            نـشطتها،            تتعلـق بأ                   ثالثة جماالت رئيسية                                           األعمال اليت تنهض هبا املمثلة اخلاصة يف             وضح    وي   ،         توصياهتا

   . ة                    والتقارير املواضيعي ة                  والزيارات القطري     بالغات  ال

  ُ     املُخطر         ة منها               متابعة الفردي           ال تقتصر على             متابعة احلاالت      ة أن       اخلاص ة     املمثل    تبني   ،      بالغات     ال ال         بالنسبة جمل و  
                          ويتيح التحليـل الكمـي       .                      حتديد االجتاهات العامة                 كافة من أجل           احلاالت         ً             بل أيضاً النظر يف        ،    ات              عنها يف البالغ  

                                                   تنفيذ اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنـسان              إطار                         التحديات واملنجزات يف          حتديد                    واملواضيعي للبالغات   
   .         التنفيذ           معينة تتخلل          اجلة ثغرات     ملع        األهداف           توصيات حمددة      صياغة  و  )        ، املرفق   ١٤٤ /  ٥٣                   قرار اجلمعية العامة  (

         بـاألخص                  نشطه املتابعة، و   أ                                اليت ميكن استخدامها لتسهيل       ة            دوات املنهجي        بعض األ    ة      اخلاص   ة       املمثل        وتقترح    
  ىل  إ            ؤشرات هتدف            ختطيطية مب                          على سبيل املثال قائمة               وهي تبني     .                                           ً       لتقييم حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان ميدانياً      

   .              بزيارات متابعة       للقيام    ة                  ً        قوق اإلنسان ميدانياً ومصفوف                       تقييم حالة املدافعني عن ح

     الرد  ب             توصي الدول       ، و       نشطتها أ           يف متابعة                  أصحاب املصلحة                      توصياهتا على دور                             وتؤكد املمثلة اخلاصة يف       
        املتعلقة         جراءات                    إىل االطالع على اإل          الدول             كما تدعو     .          وشاملة  ة        ة منهجي     طريق  وب                     يف الوقت املناسب         بالغاهتا     على  

                             يف تنفيذ اإلعالن املتعلـق       ة                  الثغرات اهليكلي     قومي  لت     ً يضاً                                            ال كفرصة جلرب احلاالت الفردية فحسب، وإمنا أ          ت        البالغا ب
   .                                       ال تشكل احلاالت الفردية منه سوى أحد األعراض                             باملدافعني عن حقوق اإلنسان، اليت 

                   ة املسندة إىل املمثلة   الي و  ال   و                 فيما يتعلق باإلعالن                  نشطه بناء القدرات  أ             تطوير وتعزيز  ب                    وتوصي املمثلة اخلاصة  
                 واجهـة بينيـة                        ما تكون مبثابة                              ً    قليمية والدولية اليت غالباً              املنظمات اإل           الشبكات و                    عن تعزيز دور          ً  ، فضالً      اخلاصة

              يعظمـا أثـر     ن  أ  ا  م      من شأهن   ان          استراتيجي       تدبريان        وهذان    .           رض الواقع  أ     على              واملصادر  ة    اخلاص   ة           بني املمثل          للتواصل  
   .                  أعمال املمثلة اخلاصة

                                                          ُ                                           توصي بأن تكون حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان أحد العناصر اليت ُيعاد النظر فيهـا يف إطـار                       كما    
   .                                      االستعراض الدوري الشامل جمللس حقوق اإلنسان

        القائمة         قليمية                      اآلليات الدولية واإل            فيما بني                                          ن تكثيف التعاون واملبادرات املشتركة                      املمثلة اخلاصة أ        وترى  
   .       متابعته           يعزز قدرات  و             محايتهم برمته           يعزز نظام               ق اإلنسان، أمر                     حلماية املدافعني عن حقو
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  احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٤  ١٢ -  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األنشطة املضطلع هبا أثناء الفترة قيد االستعراض  - أوالً 
  ٤  ٢     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البالغات احملالة إىل احلكومات  - ألف  
  ٤  ٣     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الزيارات القطرية  - باء   
  ٤  ١٠-  ٤  . . . . . مم املتحدة واملنظمات احلكومية الدوليةالتعاون مع منظومة األ  - جيم  
  ٥  ١٢- ١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون مع املنظمات غري احلكومية  - دال  

  ٦  ٩٥- ١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . متابعة أنشطة املمثلة اخلاصة: من العمل إىل النتائج  - ثانياً 
  ٦  ١٨- ١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مقدمة  - ألف  
  ٧  ٥٢- ١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البالغات  - باء   
  ٧  ٢٧- ١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البيانات املتعلقة بالبالغات  - ١    
  ١١  ٣٥- ٢٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحليل املواضيعي للبالغات  - ٢    
  ١٢  ٣٩- ٣٦  . . . . إقامة حوار بناء بني احلكومات واملمثلة اخلاصة واملصادر  - ٣    
  ١٣  ٤٦- ٤٠  . . . . . . . . . . استجابة احلكومات ومكافحة اإلفالت من العقاب  - ٤    
  إنشاء شبكة موسعة من املصادر امليدانية قادرة على متابعة   - ٥    

  ١٤  ٤٩- ٤٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلاالت
  اعات املخصصة والزيارات القطرية والبيانات الصحفية االجتم  - ٦    

  ١٤  ٥٢- ٥٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كأداة ملتابعة البالغات 
  ١٥  ٥٩- ٥٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الزيارات القطرية  - جيم  
  ١٧  ٧٨- ٦٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقارير املواضيعية  - دال  
  ١٧  ٦٨- ٦٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حملة عامة عن التقارير  - ١    
  ١٩  ٧١- ٦٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقرير عن املوجزات القطرية  - ٢    
  ١٩  ٧٤- ٧٢  . . . . . . . . . . . . . يف اجملاالت املواضيعيةإشراك أصحاب املصلحة   - ٣    
  ٢٠  ٧٨- ٧٥  . . . . . . . . . . . . املؤشرات املتعلقة باملدافعني عن حقوق اإلنسان  - ٤    
  ٢٤  ٩٥- ٧٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إشراك أصحاب املصلحة  - هاء  
  ٢٤  ٨٥- ٨١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بناء القدرات والتوعية  - ١    
  ٢٥  ٨٨- ٨٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستعراض الدوري الشامل  - ٢    
  ٢٦  ٩٥- ٨٩  . . . . . . . . . . . . . . . أوجه التكامل مع اآلليات الدولية واإلقليمية  - ٣    

  ٢٧  ١٠٤- ٩٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  - ثالثاً 
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   األنشطة املضطلع هبا أثناء الفترة قيد االستعراض- أوالً 
     أن       اجمللس                                   جمللس حقوق اإلنسان، اللذين قرر فيهما ١ / ٥          والقرار    ١٠٢ / ١        ً          مقدم عمالً باملقرر                 هذا التقرير     -  ١

                                                        أصحاب الواليات املتعلقة جبميع اإلجراءات اخلاصة للجنـة                                                               ميدد بصفة استثنائية لسنتني متتاليتني الواليات وفترة        
   .           حقوق اإلنسان

   إىل احلكوماتاحملالة البالغات - ألف 

، أرسلت املمثلـة  ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٠ إىل   ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢أثناء الفترة من      -  ٢
 ٤٩ بلداً، منها ٧٦ا أرسلت بالغات إىل كم.  مدافعاً عن حقوق اإلنسان٨٣٥ بالغاً تتناول حاالت ٣٧٢اخلاصة 

مجيع البالغات املرسلة والردود الواردة و. بلداً زودهتا برد على بالغ واحد أو أكثر يف أثناء فترة تدوين هذا التقرير
  .(A/HRC/7/27/Add.1) إىل هذا التقرير ١ يف اإلضافة  مدرجةالتقريرذا عليها أثناء الفترة املشمولة هب

  ات القطرية الزيار- باء 

، ومجهورية )٢٠٠٧يونيه / حزيران١٢- ٥(زارت املمثلة اخلاصة أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، إندونيسيا   -  ٣
    ٢٥-   ٢٤ (                سالفية السابقة    و                       ومجهورية مقدونيا اليوغ  ،  )٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢١- ١٧(صربيا، مبا فيها كوسوفو     

وقُدمت إىل دورة اجمللس احلالية تقارير . ٢٠٠٣يناير /ن الثاينكمتابعة لزيارهتا األوىل يف كانو ) ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول
  .منفصلة عن هذه الزيارات كإضافات هلذه الوثيقة

  منظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية التعاون مع - جيم 

ُ           وُدعيت إىل     .                           واملنظمات احلكومية الدولية  تعاونت املمثلة اخلاصة مع هيئات األمم املتحدة          -  ٤              املـشاركة يف    
                                                                                                            املؤمترات وحلقات العمل واحللقات الدراسية واجتماعات املوائد املستديرة املعقودة مع هذه املنظمـات بـشأن               

   .                                املسائل املتصلة بوالية املمثلة اخلاصة

وُعيِّنت املمثلة اخلاصة كعضو من األعضاء السبعة يف فريق اخلرباء الذي أنشئ عمالً بقرار جملس حقوق                  -  ٥
 تنفيـذ القـرارات     الفعالة والتشجيع على  تابعة  امللضمان  "، وذلك   ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠ املؤرخ   ٤/٨اإلنسان  

 وغريمهـا مـن   ، سـابقاً   وجلنة حقوق اإلنسان   ،والتوصيات املتعلقة بدارفور اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان       
 أخرى اليت وضعتها آلياتة األمم املتحدة، وكذلك لتشجيع تنفيذ التوصيات ذات الصلبمؤسسات حقوق اإلنسان 

 حاجات السودان يف هذا الصدد،      على أن تؤخذ يف االعتبار أثناء ذلك      ألمم املتحدة،   باحقوق اإلنسان   من آليات   
   ).                من القـرار    ٧        الفقرة     " ( واملسامهة يف رصد حالة حقوق اإلنسان ميدانياً       ، االتساق بني هذه التوصيات    ولضمان

          ، وقـدم       ٢٠٠٧       نوفمرب   /                     أكتوبر وتشرين الثاين   /                   يونيه وتشرين األول   /          س وحزيران    مار /                            واجتمع فريق اخلرباء يف آذار    
   . )١ (                              ثالثة تقارير إىل جملس حقوق اإلنسان

                                                      

  .A/HRC/6/19وA/HRC/6/7  وA/HRC/5/6التقارير  )١(
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       لتقرير  ا (                                                                      قدمت املمثلة اخلاصة تقريرها إىل الدورة الرابعة جمللس حقوق اإلنسان           ،  ٢٠٠٧مارس  /ويف آذار   -  ٦
A/HRC/4/37  ٢   و ١         اإلضافتان  و (   

املقررة اخلاصة املعنية باملدافعني عـن حقـوق         عقدت املمثلة اخلاصة اجتماعاً مع       ،مارس أيضاً /ويف آذار   -  ٧
  .اإلنسان باللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب

          إلجـراءات   ل                                  املمثلة اخلاصة االجتماع الـسنوي      يونيه، حضرت   / حزيران ٢٢ إىل   ١٨وخالل الفترة من      -  ٨
   .            اخلاصة يف جنيف

قدمت املمثلة اخلاصة تقريرها إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثانيـة والـستني         أكتوبر،  / تشرين األول  ويف  -  ٩
(A/62/225)      ًأن احلق يف االحتجاج السلمي حق كامل، يستتبع التمتع مبجموعـة مـن             ، الذي أكدت فيه جمددا

 وهيئات اجملتمع يف     وأُعيد تأكيدها يف اإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات          هبا دولياً  اعُترفاحلقوق  
.  )          ، املرفـق     ١٤٤ /  ٥٣                        قرار اجلمعية العامـة      (املعترف هبا عاملياً    تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية       

وتشمل هذه احلقوق حرية التعبري والرأي، وحرية تكوين اجلمعيات، وحرية التجمع السلمي، واحلقوق النقابية، مبا 
، اليت تشكل األسـاس          اإلعالن من   ١٢مثلة اخلاصة االنتباه حتديداً إىل املادة        واسترعت امل  .فيها احلق يف اإلضراب   

الذي تستند إليه محاية مجيع األفراد من االنتقام نتيجة مقاومتهم أو معارضتهم بوسائل أو أنشطة سلمية ألي فعل                  
  .يؤدي إىل انتهاك حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

 البحريات الكربى واجلنوب األفريقي     فريقت املمثلة اخلاصة اجتماعاً مع      أكتوبر، عقد / تشرين األول  ويف  -   ١٠
 وحدة أفريقيا التابعة إلدارة الشؤون السياسية يف نيويورك بغية عرض الوالية املسندة إىل املمثلة اخلاصة وإثارة                 يف

  .شواغلها بشأن حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف هذه املنطقة

  نظمات غري احلكوميةامل التعاون مع - دال 

. واصلت املمثلة اخلاصة تعاوهنا املثمر مع اجملتمع املدين على الصعيد الوطين والصعيدين اإلقليمي والدويل               -   ١١
 لقات الدراسـية املشاركة يف مجيع املؤمترات واحلمن  ،ضيق الوقت بسببألهنا مل تتمكن، وهي تعرب عن أسفها   

مفوضـية  حد موظفي   اليت مل تستطع االستفادة منها أن تكلف أ       ناسبات  وقد حاولت يف امل   .  حلضورها اليت دعيت 
 يف حـدث مثلمـا  لمشاركة يف االجتماعات واملؤمترات،  املسندة إليها ل  والية  ال لنهوض بأعمال باحقوق اإلنسان   

إلنسان ة املعنية حبقوق ا   لمنظمات غري احلكومي  لالتاسع  املنتدى   و منتدى دبلن الرابع للمدافعني عن حقوق اإلنسان      
  .شبونةيف االحتاد األورويب بل

 املنظمـات غـري   أنشطة عديـدة نظمتـها  وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، شاركت املمثلة اخلاصة يف       -   ١٢
احلكومية، مبا فيها مؤمتر ويلتون بارك، ومؤمتر مركز كارتر يف أطلنطا، وإطالق الدليل اخلاص باملـدافعات عـن       

قليمي املؤمتر اإل ويف لندن،   لنقابة احملامني   قوق اإلنسان   املعنية حب لجنة  لقة عمل ال  حقوق اإلنسان يف نيويورك، وح    
عن حقوق اإلنسان الذي    املتعلق باملدافعات   سيوي حلقوق اإلنسان والتنمية وكذلك املؤمتر       الذي نظمه املنتدى اآل   

  . كالمها يف بانكوكقدا، اللذان ع والقانون والتنميةأة باملرنظمه منتدى آسيا واحمليط اهلادئ املعين
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  متابعة أنشطة املمثلة اخلاصة:  من العمل إىل النتائج- ثانياً 
   مقدمة- ألف 

املدافعني عن حقوق اإلنسان ة املمثلة اخلاصة فيما يتعلق بنشاء واليمنذ إ  أكثر من سبع سنوات       مرور بعد  -   ١٣
ىل جملـس حقـوق   ا تقريرها األخري إ   فإهنا تتوقع أن يكون هذ    ،  ٢٠٠٠غسطس  أ/بآتعيينها يف هذا املنصب يف      و

  سائرمبا يتوافق مععملها أساليب تها من خالل اعتماد والية  اخلاصةاملمثلجسدت خالل فترة واليتها، و. اإلنسان
 ١٢ىل إ ةقطريزيارة  ١٣وأجرت . ساسنشطتها على هذا األاضطلعت بأولويات و األتجراءات اخلاصة وحدداإل
  جلنة حقـوق اإلنـسان     تقريراً إىل    ٢١، منها    تقريراً ٣٤ وقدمت    بلداً ١٢٠ىل  بالغات إ  ٢ ٠٠٧  وأرسلت بلداً
  .التقرير هذا يها جملس حقوق اإلنسان، مبا فتقارير إىل ٦ىل اجلمعية العامة وتقارير إ ٧و

 بالواليةالوفاء  ة يف    اخلاص ةاملمثل هبا   اضطلعتة تقدمي التقارير اليت     نشطأن مجيع   األساسي م الغرض        ومتثل    -   ١٤
، تقييم كل   ة اخلاص ةاملمثلنتائج أعمال   تقييم  ومن الضروري عند    . مبا يتفق واإلعالن   ةالشاملاملسندة إليها يف توفري احلماية      

سـيما   ، وال ة لتوصـياهتا  صحاب املصلح أاستجابة  مدى   و إحدى آليات احلماية،  بوصفها  املسندة إليها   والية  المن فعالية   
التدابري املتخـذة  كامل طائفة "شمل ين أاملتابعة ويقصد به  ب ُيعرف اخلاصة   جراءاتاإلهذا اجلانب من عمل     و. احلكومات

  .)٢("ةجراءات اخلاصمن اإلبواسطة أي إجراء  تنفيذ التوصيات رصدلتشجيع وتسهيل و

                                                                                              وترى املمثلة اخلاصة أن إهناء مدة واليتها بتقدمي تقرير يركز على أنشطة املتابعة هو أمر مناسب التوقيت،   -   ١٥
   .                                                                 ً      ً             غية تقييم اإلجنازات اليت حققتها الوالية املسندة إليها، ولكنه يشكل أيضاً أساساً لالستمرارية ب

 استخدام  يف ،ءات اخلاصة جرا بسائر اإل   مقارنة ة املتابعة هلذه الوالي   ةنشط أل ة املميز ةالسمة املنهجي         وتتمثل    -   ١٦
  .افعني عن حقوق اإلنساناملدحتسني حالة التقدم احملرز يف كمعيار مرجعي لقياس اإلعالن 

    يف  ة          صحاب املصلح أ     ودور   ة       اخلاص ة        هبا املمثل        اضطلعت          تابعة اليت         أنشطة امل   ن ع        حملة عامة         التقرير           ويقدم هذا   -   ١٧
 والزيـارات   بالغـات ، أي ال  ألعمال الوالية  الرئيسية   السمات                  ويتناول التقرير     .               تنفيذ توصياهتا                   هذه العملية ويف    

لـيس  و.  من هذه العناصر   كل عنصر متابعة  اليت جرت هبا    كيفية  الجل توضيح   أ، من   ة والتقارير املواضيعي  ةالقطري
يضاحات إولكن تقدمي ة،  اخلاصةهبا املمثل اضطلعت جلميع هذه النشاطات اليت      شاملسرد  تقدمي  الغرض من ذلك    

  .تابعة ميكن تكرارها وتعزيزهاة ممنهجيجتسد 

                                            وعليه، فإن املصادر املستخدمة تكاد تكـون         .              لممثلة اخلاصة                                             ويستند هذا التقرير إىل األعمال السابقة ل        -   ١٨
                  ُ                                                             ويتعني بوجه خاص أن ُيقرأ هذا التقرير باالقتران مع تقريرها إىل الـدورة               .                                   مقصورة على تقارير املمثلة اخلاصة    

ذ ، الذي أورد حملة عامة عن اخلطوات املتخذة يف تنفي         (E/CN.4/2006/95)الثانية والستني للجنة حقوق اإلنسان      
، الذي ركزت فيه علـى      (E/CN.4/2001/44)الوالية املسندة إىل املمثلة اخلاصة، ومع تقريرها األول إىل اللجنة           

  .واليتها وأساليب عملها

                                                      

 .٢٠٠٦ من مشروع عام ٨٨، الفقرة اإلنسانليل اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة يف جمال حقوق د )٢(
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   البالغات- باء 

   البيانات املتعلقة بالبالغات- ١

              لبالغات بثبات                   وازداد عدد ا    .)٣( بلداً ١٢٠ بالغات إىل    ٢ ٠٠٧أرسلت املمثلة اخلاصة منذ بدء واليتها         -   ١٩
ِ                رِسلت إليها بالغات                        ً                                                       ُ مبرور السنوات وبقي مستقراً يف السنتني األخريتني، وكذلك احلال بالنسبة لعدد البلدان اليت أُ  .   
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        أتـاح                                                     قاعدة البيانات املتعلقة بالبالغات، األمر الذي         حقوق اإلنسان  ، حدثت مفوضية  ٢٠٠٤ويف عام     -   ٢٠
      ٢٠٠٤       يناير   /               كانون الثاين   ١                                وتشري البيانات إىل الفترة من        .              قرات التالية                                           مجع طائفة أوسع من البيانات ترد يف الف       

   .    ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١٠   إىل 

                                 ، تليها كل أمريكا الالتينيـة       )           يف املائة    ٣١ (                                                            وتستأثر منطقة آسيا واحمليط اهلادئ بأكرب عدد من البالغات            -   ٢١
  ،  )           يف املائة    ١٤ (             ، وأفريقيا    )           يف املائة    ١٥ (              الشرق األوسط                   ومشال أفريقيا و     ،   )           يف املائة    ٢٧ (                        ومنطقة البحر الكارييب    

    ).         يف املائة  ١٣ (                                         وأوروبا، وأمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى 

                                 ومتثل نسبة املدافعات عن حقـوق        .        ً                    مدافعاً عن حقوق اإلنسان     ٣     ٣٧٦                               وتتعلق البالغات املرسلة حبالة       -   ٢٢
                   يف املائة يف الفترة  ٨                                       غات، برغم الزيادة اليت طرأت عليها مبقدار                                    يف املائة من احلاالت اليت تتناوهلا البال  ٢٢       اإلنسان 

                                             ويبني التوزيع حبسب املناطق ارتفـاع نـسبة           ).            يف املائة    ٢٦   (    ٢٠٠٦ و  )            يف املائة    ١٨   (    ٢٠٠٥                   الواقعة بني عامي    

                                                      

ويشمل عدد  . ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٠تشري البيانات إىل موعد بداية إسناد الوالية حىت يوم           )٣(
 كـانون  ١٠إىل. ٢٠٠٦ديـسمرب  /كـانون األول  ٢حاالت أرسلت يف الفتـرة مـن   ،  ٢٠٠٧ املتعلقة بعام    بالغاتال

أما فيما خيص األشكال البيانية التالية، فُتحسب البيانات باستخدام         .  بيانيني شكلني ألول    بالنسبة ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
 الذي يشمل بيانات    ٢٠٠٧ديسمرب، باستثناء عام    / كانون األول  ٣١يناير إىل   / كانون الثاين  ١السنة التقوميية اعتباراً من     

  .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٠ إىل يناير/ كانون الثاين١من 
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       بلغت                                                                                           البالغات املتعلقة باملدافعات عن حقوق اإلنسان يف كل من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا الوسطى، حيث
                                   يف املائة؛ تليها كل من أمريكـا           ٣٦                                                                       نسبتهن من املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين تناولت البالغات حاالهتم،           

                                  ؛ ومشال أفريقيا والشرق األوسـط       )           يف املائة    ٢١ (                        ؛ وآسيا واحمليط اهلادئ      )           يف املائة    ٢٥ (                           الالتينية والبحر الكارييب    
      ).         يف املائة  ١٠ (           ؛ وأفريقيا  )         يف املائة  ١٥ (

  

  

  

  

  

ه بالنـسبة   متوسـط هو أعلى مـن      املائة، و   يف ٥٢ بالغات ردود احلكومات على ال    نسبةبلغ متوسط   ي و  -   ٢٣
وحظيت البالغات األقدم .  يف املائة٥، مبقدار ) يف املائة٤٧(جراءات اخلاصة ام اإلللبالغات اليت أرسلها كامل نظ
، ٢٠٠٤رسلت يف عام البالغات اليت أ يف املائة من ٦٤وردت ردود على ما نسبته بنسبة ردود أعلى بكثري، حيث 

ردود بنسبة  مع أن املمثلة اخلاصة ترحب       و .)٤(٢٠٠٧عام   يف املائة على بالغات      ٣٤ومل ترد سوى ردود بنسبة      
فإهنا تدعو الدول مع     ،يها للرد عل  هاماً  عامالً على ما يبدو ميثل   ن الوقت   أوتفهم   حنو ثلثي البالغات األقدم      تبلغ

 أو بضع    عديدة وتفقد الردود الواردة بعد شهور    . عليها على حنو أكثر اتساقاً ويف الوقت املناسب       الرد  ذلك إىل   
  . الوقائع املزعومة، الكثري من أمهيتها وال تسمح سوى مبتابعتها بشكل حمدودحدوثسنوات من 
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 يف ٥٢؛ و٢٠٠٥ يف املائة يف ٥٨؛ و٢٠٠٤ يف عام بالغات يف املائة من ال٦٤وردت ردود على نسبة     )٤(
  .٢٠٠٧ يف املائة يف ٣٤؛ و٢٠٠٦املائة يف 
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خالل املعلومات اإلضافية اليت تقدمها املصادر بشأن احلـاالت         تتابع أيضاً املمثلة اخلاصة احلاالت من        و  -   ٢٤
وترسل املمثلة اخلاصة يف احلالـة      .  تطورات إجيابية أو سلبية    اإلضافية حبدوث وميكن أن تفيد املعلومات     . نفسها

ـ  يف املائة مـن ال     ٣٨بشأن   من املعلومات من مصادر      يف املتوسط مزيداً  وتتلقى   ،متابعةبالغات   ةخرياأل ات بالغ
وردت ألسباب مفهومة، ، عندما   ٢٠٠٧خرى، فيما عدا عام     أىل  إي تغيري كبري من سنة       أ حدوث، ودون   املُرسلة

  .مبستوى أقل نظراً حلداثة احلاالتمتابعة معلومات 

. إضافية بنسب أعلـى   معلومات  اليت تقدم    يضاًنفسها أ ي  احلاالت ه كرب من   عدداً أ قدم  اليت ت صادر  امل و  -   ٢٥
علومـات،   من امل  يقدم املصدر مزيداً  عندما  و. إىل فهم اآللية بشكل أفضل     و صادرىل كل من امل   ك إ ذل عزىورمبا ي 
اليت تقدم معلومات إضافية على صادر املن أ يعين االت تقريباً، مانصف احلبالغ متابعة بشأن  اخلاصة ةملمثلترسل ا

  .)٥( اخلاصةةمثلملاآخر من  ببالغ حالتهاحنو أكثر تواتراً حتظى بفرص أكثر ملتابعة 

                                                                                                  ويبني التوزيع حبسب املناطق أن املصادر اليت قدمت معلومات إضافية بنسب أعلى عن احلاالت، هي يف                  -   ٢٦
  )              يف املائـة     ٤٢ (                                                ، تليها كل من أفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ          )           يف املائة    ٥٠ (                                    منطقة مشال أفريقيا والشرق األوسط      

    ).         يف املائة  ٢٥ (                   ؛ وأمريكا الالتينية  )         يف املائة ٩ ٣ (                                      وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا الوسطى 

                   وقد طرأت زيـادة   . )٦ (         يف املائة  ١٩                                                               ومتثل نسبة بالغات املتابعة من البالغات اليت أرسلتها املمثلة اخلاصة      -   ٢٧
         ، وزادت   )             يف املائـة     ٢٦   (    ٢٠٠٦ و  )            يف املائة    ١٢   (    ٢٠٠٤                                                        كبرية على حاالت املتابعة يف الفترة الواقعة بني عامي          

                                                                   وحظيت املناطق اليت ترتفع فيها نسبة تقدمي املعلومات اإلضافية بعدد أكرب من   .     ٢٠٠٧                  يف املائة يف عام     ١٦       بنسبة
   ).               أمريكا الالتينية                يف املائة فقط يف   ١٢                                      يف املائة يف مشال أفريقيا والشرق األوسط و  ٢٦ (             حاالت املتابعة 

 
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                      

من اجلدير بالذكر أن املعلومات اليت يقدمها املصدر الحقاً ال تستدعي كلها بالغ متابعة من املمثلـة                  )٥(
 .إجيابيةاملبلغ عنها تطورات تكون الاصة، والسيما عندما اخل

 .أي بالغ يشري صراحة إىل بالغ واحد أو أكثر من البالغات السابقة" ببالغ املتابعة"ُيقصد  )٦(
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   التحليل املواضيعي للبالغات- ٢

 املمثلة اخلاصـة يف العديـد مـن         أجرته التحليل املواضيعي الذي     هيمثة طريقة أخرى ملتابعة البالغات        -   ٢٨
والفئات املتضررة شكال االنتهاكات، أبعض ستشراء امدى و السائدة، االجتاهاتالتقارير، حيث مكنها من حتديد 

ضرورية ة  عينحتديد توصيات م  من  الدول، و ود  رد املعنية يف    طراف الفاعلة ، واأل حقوق اإلنسان املدافعني عن   من  
  .     اإلعالننفيذ  تيفالفجوات لردم 

 ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤وقد قامت املمثلة اخلاصة يف تقريريها املقدمني إىل جلنة حقـوق اإلنـسان يف عـامي                   -   ٢٩
)E/CN.4/2004/94و E/CN.4/2005/101 (جتاهات بتحليل البالغات املرسلة يف السنة املشمولة بالتقرير وحتديد اال

ذات الصلة باملستهدفني من املدافعني عن حقوق اإلنسان؛ ومدى تعرضهم لالعتداء؛ وأنواع االنتهاكات؛ واجلناة؛ 
  .ونتائج احلاالت وردود احلكومات

؛ (A/61/312)وأجرت مؤخراً املمثلة اخلاصة حتليالً مواضيعياً للبالغات يركز على احلـق يف التجمـع                 -   ٣٠
؛ (A/HRC/4/37)نسان العاملني يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة           واملدافعني عن حقوق اإل   

  .(A/62/225)؛ واحلق يف االحتجاج يف سياق حرية التجمع (A/HRC/4/37)واملدافعني املعرضني ألخطار معينة 

، الذي يتـضمن    (A/61/312) ٢٠٠٦وقامت املمثلة اخلاصة يف تقريرها املقدم إىل اجلمعية العامة يف عام              -   ٣١
حتليالً للبالغات املتعلقة حبرية التجمع، بناًء على االنتهاكات اليت تعرض هلا املدافعون عن حقـوق اإلنـسان يف                  

العنف ضد املدافعني أثناء    واالعتقاالت؛  : هي  من االنتهاكات،  فئاتمعرض ممارستهم هلذه احلرية، بتحديد ست       
  املدافعني على سفر  املفروضة قيودوال للمدافعني،    املوجهة تهديداتوال؛  لواقُتالتجمعات، مبن فيهم املدافعون الذين      
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الذين يرغبون منهم يف املشاركة يف جتمعات رامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛ والتجمعات اليت ختـضع                 
  .للعرقلة أو اليت ال يسمح بانعقادها؛ والقيود املفروضة على حرية التجمع بواسطة التشريعات

، إىل هذا التحليل وركز على احلق       (A/62/225) ٢٠٠٧واستند التقرير املقدم إىل اجلمعية العامة يف عام           -  ٢ ٣
وتسليطاً للضوء على عنصر االحتجاج يف التحليل، فقد ُنظمت املعلومات          . يف االحتجاج يف سياق حرية التجمع     

سان، والناشطون من الطالب، وأعضاء النقابات، فئات احملتجني، أي املدافعات عن حقوق اإلن: استنادا إىل ما يلي
؛ وجمـاالت االحتجـاج      ومـشتهيي اجلنـسني    السحاقيات واللواطيني واملتحولني جنسياً   واملدافعون عن حقوق    

املواضيعية، أي احلركة املناهضة للعوملة، واملظاهرات املتصلة باالنتخابات، ومظاهرات السالم، واالحتجاجـات            
  .، واملطالبات البيئيةألرضاحلقوق يف ااملتصلة ب

عن حقوق اإلنـسان العـاملني يف        حبق املدافعني    ةاالنتهاكات املرتكب ب املتعلقة   بالغاتحتليل ال وقد حدد     -   ٣٣
على معاجلتها واالنتهاكات احملددة اليت     ن  وعمل املدافع  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مسائل ي      تجماال

  .اجملاالتم يف هذه مشاركتهسبب يتعرضون هلا ب

 من خالل حتليلها للبالغات، من حتديد املدافعني عن حقوق اإلنسان املعرضني ،كما متكنت املمثلة اخلاصة  -   ٣٤
وهؤالء هم املدافعون عن حقوق الشعوب األصلية       . خلطر حمدد يف أن يصبحوا ضحايا النتهاكات حقوق اإلنسان        

مشتهيي اجلنسني واملتحولني جنسياً؛ واملدافعات عـن       و اللواطيني السحاقيات و  واألقليات؛ واملدافعون عن حقوق   
  .(AHRC/4/37)حقوق اإلنسان 

 ارتفاع عدد البالغات اليت تراكمت مبرور السنني إمكانية إجراء هذا التحليـل املواضـيعي،               أتاحوقد    -   ٣٥
  .وموثوقية نتائجه ألهنا ال تستند إىل أدلة سردية بل إىل عدد حقيقي من احلاالت

   إقامة حوار بناء بني احلكومات واملمثلة اخلاصة واملصادر- ٣

الذين تنتهك الغرض الرئيسي من البالغات هو توفري قدر معني من احلماية للمدافعني عن حقوق اإلنسان   -   ٣٦
 مدى بنيوية احلوار بني احلكومات واملمثلة      على   ةمايهذه احل فعالية  وتتوقف   .املعرضني خلطر انتهاكها  و  أحقوقهم  

  .اخلاصة واملصادر

 تقدم مبوجبها املصادر معلومات موثوقـة إىل        يف إطار عملية  ويسّهل أيضاً احلوار البناء متابعة البالغات         -   ٣٧
املمثلة اخلاصة اليت ترسل حاالت تتعلق بواليتها إىل احلكومات اليت تقدم بدورها ردوداً على مـا تتلقـاه مـن                    

ة  اخلاصةاملمثلعند الطرفني وأداء املصادر واحلكومات  أهنا متثل خطاً يصل اليت تبدو للناظرهذه العملية و. بالغات
ميكن و،  علوماتامل من   اًمزيدتقدم مبوجبها املصادر    ىل دوره   هي عملية ميكن أن تتحول إ     سيط بني اجلانبني،    دور و 

ات حىت ميكن اعتبار من احلكوم إرسال بالغات متابعة وورود ردود متابعة ىلة إ اخلاصةمالحظات املمثلأن تؤدي 
  .منتهيةالقضية 

ا تتم على هن املثلى اليت ينبغي بواسطتها متابعة البالغات حىت حتل القضايا، فإ  العمليةولئن كانت هذه هي       -   ٣٨
 يف العملية واحلكومات ةطراف الفاعلمجيع األومن الضروري أن تعزز .  بطريقة منهجيةمما تتمأساس خمصص أكثر 
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اإلجـراءات املتعلقـة    مكانات  إكاملة من   ستفادة  الستفادة ا لكل منها   ، قدرات   نفسهاخلاصة   ا ةاملمثلوصادر  املو
  . يف هذا اجملالةطراف الفاعل التالية اجنازات وثغرات كل طرف من األالفروعوستتناول . بالبالغات

الوطنيـة   أصحاب املصلحة اآلخرون دوراً إجيابياً يف هذا املضمار، وهـم املؤسـسات              وميكن أن يؤدي    -   ٣٩
. ومنظومة األمم املتحدة، وخصوصاً، األفرقة القطرية لألمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية واألوساط الدبلوماسـية            

   بني                 عن حقوق اإلنسان و                      بني احلكومات واملدافعني      يصل   جسر و                      تكون مبثابة وكالء تعبئة ومبقدور هذه اجلهات أن 
   .                 على املستوى احمللي         ودين منهم    املوج               املدافعني، وخاصة      هؤالء    و ة      اخلاص ة     املمثل

   استجابة احلكومات ومكافحة اإلفالت من العقاب- ٤

ة لتحقق من صح  ات يتمثل دوماً يف ا    احلكومتوجهه املمثلة اخلاصة يف البالغات املرسلة إىل        ول طلب   إن أ   -   ٤٠
لتحقيـق يف  تمدة من أجل ا املعالتدابري  ت يف اإلبالغ عن     دور احلكوما ومن مث يأيت    .  ودقتها االدعاءات املبلغ عنها  

املعرضني للخطر، ومنـع    عن حقوق اإلنسان     املدافعني   ةاالنتهاكات، وحماكمة اجلناة، وتعويض الضحايا، ومحاي     
  .قوق اإلنسان يف املستقبلحلانتهاكات وقوع 

                        املطروحـة يف إطـار                 هلذه املسائل             احلكومات          استجابة                                              وتتوقف احلاجة إىل متابعة البالغات على مدى          -   ٤١
فـالت مـن     ملكافحة اإل  ةملموسة وهادف عن اختاذ تدابري    احلكومات  تبلغ  عندما  و. إلجراءات املتعلقة بالبالغات  ا

  . البالغات منتهية، ميكن اعتبارعن حقوق اإلنساناملدافعني حبق  ةنتهاكات املرتكبالا املترتب على العقاب

حتليل كمي وقد أجري آنفاً   .           عظم بالغاهتا                                                 وتعرب املمثلة اخلاصة عن أسفها ألن احلال ليست كذلك يف م  -   ٤٢
  .نوعية هذه الردود الفرع بالبحثهذا  ويتناول الضعف يف هذا اجملال؛ مواطنجنازات ومع اإلبالتالزم لردود، ل

عاملة املدافعني عن حقوق اإلنسان، فيما يتصل مبوالية يف معاجلة استفسارات حمددة لل الردود فقعندما خت و  -   ٤٣
  .يء النوعية ردئهبناات املتعلقة بالبالغات إىل جراءذي هتدف اإلالاحلوار يكون 

الـردود  ، فإن   ىل احلكومات إة  رسلو النداءات العاجلة امل   االدعاء أ  خطاباتحمددة يف   أسئلة  رغم طرح   ب و  -   ٤٤
 يف  إجابة،وغالباً ما ُتترك األسئلة املطروحة دون       . ذات الصلة واهلياكل  املعلومات  الواردة تفتقر على ما يبدو إىل       

  . مطلوبة تكونأخرى قد العلومات ُتعطى بدالً منها محني 

ـ املـشروعة  غري على ارتكاب املدافعني املعنيني األفعال ردود  تصر ال خرى،  أيف حاالت    و  -   ٤٥ ، دون ةاملفترض
حلكومات اونادراً ما تعترف . لبالغلاألساسي االهتمام أو إمهاهلا الذي هو حمور احلكومة تقدمي أي تفسري إلجراء 

الصلة اليت ميكـن أن  معاجلة ، وعادة ما تعجز ردودها عن حقوق اإلنسان عنباألنشطة اليت يضطلع هبا املدافعون  
وتشري الردود اليت تركـز     . تربط أحد أنشطة حقوق اإلنسان باالنتهاكات املُبلغ عنها، أو تعلّق بشكل جمد عليها            

، إىل أمناط   قوق اإلنسان ألنشطة اليت يضطلع هبا املدافعون عن ح      ا ةافتراض عدم شرعي  مراراً وتكراراً وحصراً على     
  .مروعة لتجرمي هؤالء املدافعني
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 ة قدرة الواليةكبري بدرجةيعزز فإن من شأن ذلك أن منهجيه ومفيدة، منسقة بطريقة الردود وإذا كانت   - ٤٦
 مـن   واحلكوماتة   اخلاص ةاملمثلكن  أن مت شاملة  لا ردودومن شأن ال  . والتوصل إىل نتائج قاطعة    الردود   حتليلى  لع

.  اليت تلحق بتنفيـذه              واالنتكاسات       اإلعالن  تنفيذ  احملرز يف   الة املدافعني عن حقوق اإلنسان والتقدم       كامل حل فهم  تكوين  
ة املتأتيـة مـن      عن املنافع املتبادل    فضالً ة اخلاص ةبني احلكومات واملمثل  التواصل   ةيعزز كفاء هذا األمر أيضاً أن     ومن شأن   

مقـاييس  تكون مبثابـة  نظراً ألن الردود ميكن أن زيد من املعلومات، املىل طلب  إوالية  التقليل حاجة   لك، مما يؤدي إىل     ذ
  .حالة املدافعني عن حقوق اإلنسانطارئة الحقاً على التطورات الاالستناد إليها يف رصد وقياس ميكن مرجعية 

  على متابعة احلاالت إنشاء شبكة موسعة من املصادر امليدانية قادرة - ٥

تابعة احلـاالت  مل، ضروري على وجه اخلصوصامليدانية منها شبكة كبرية من املصادر، مبا فيها      إنشاء   إن  -   ٤٧
مئـات  عن  املعلومات ميدانياً   بنفسها  مع  كنها من أن جت    يف وضع مي   ة اخلاص ةاملمثلوليست  . تتناوهلا البالغات اليت  

تفعل ذلك يف عدد حمدود فإن مبقدورها أن ،  الوارد أدناهالفرع هو موضح يف ومثلما. عاجلها سنوياًتاليت احلاالت 
  .ء هذه الزياراتة وأثنا خالل زياراهتا القطريما يتم ذلك منعادة ومن احلاالت، 

 تزويد عدد متزايد من املصادر من إخطار والية متابعة البالغات، فإنه جيب             أن يتمكن وسعياً إىل ضمان      -   ٤٨
 أمهية تقدمي هذه   وبشأن كيفية االستفادة من الوالية      ، على حنو مالئم، باملعلومات والتدريب بشأن      ملةاملصادر احملت 
وتعترب مبادرات التوعية وأنشطة التدريب ضرورية للوصول إىل املزيد من املدافعني عن حقوق اإلنسان    . املعلومات

  .يف امليدان وبناء قدراهتم على االستفادة من الوالية

املنظمات احمللية والوطنية   وصول   حيول دون    عائقاًغالباً ما متثل    مسألة اللغة   فإن   املستوى الشعيب،    علىو  -   ٤٩
ول مرة   أل ةلواليتناول ا املنظمات اليت ت  حقوق اإلنسان و  املدافعني عن   فإن  ويف الوقت نفسه،    . والية مباشرة الىل  إ

 حقوق   مفوضية يموظفلدن  توجيهات من   الوالتعليقات  الكثري من   الكثري  س لديها إملام بإجراءاهتا، حباجة إىل       ولي
ـ   اليت هي مبثابة     ،قليمية والدولية اإلوالشبكات  املنظمات  املوضع الذي تؤدي فيه     هذا هو   و. اإلنسان ن حماور للمدافعني ع

. الـشعيب د  على الصعي صادر  املوة   اخلاص ةبني املمثل واجهة بينية للتواصل     مهما بوصفها    دوراًحقوق اإلنسان يف امليدان،     
  .ملتابعةيتسم بطابع استراتيجي من أجل النهوض مبزيد من أعمال ا هذه املنظمات اتتعزيز قدروعليه، فإن 

   االجتماعات املخصصة والزيارات القطرية والبيانات الصحفية كأداة ملتابعة البالغات- ٦

ات ملتابعة احلاالت اليت لُِفـت      عقدت املمثلة اخلاصة أثناء مدة واليتها اجتماعات خمصصة يف عدة مناسب            -   ٥٠
وناقشت عدداً من احلاالت مع بعض البعثـات        . انتباهها إليها من خالل آلية البالغات ويف أثناء زياراهتا القطرية         

الدائمة لدى األمم املتحدة يف جنيف ملعرفة التطورات املتعلقة باملدافعني عن حقوق اإلنسان الذين تناولت حالتهم     
  .يف البالغات

. تابعة احلاالت مباشرة ميدانياً مع السلطات احمللية واجملتمع املدين        ملكما أتاحت الزيارات القطرية فرصة        -   ٥١
   كانت ترى أهنـا   وواظبت املمثلة اخلاصة أثناء زياراهتا على إثارة حاالت وجهتها سابقاً إىل البلدان يف بالغات               

  .ما زالت معلقة
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ات صحفية ملتابعة البالغات املرسلة إىل احلكومات، أو متابعة البيانات      وأصدرت أيضاً املمثلة اخلاصة بيان      -   ٥٢
، ٢٠٠٧ويف عـام    . الصحفية السابقة، وذلك كوسيلة إضافية للعمل عندما ترى ضرورة إلثارة شواغلها علنـاً            

نسان يف أصدرت بيانات صحفية ملتابعة حاالت تناولتها بالغات تتعلق باحلملة اجلارية ضد املدافعني عن حقوق اإل
صالح الدسـتوري يف  ، واإل)٨(عن العمل وإعادته الحقاً إىل منصبهيف باكستان القضاة   رئيس   وإيقاف ،)٧(ميامنار
 لعدم مراعاة حقوق اإلنسان اليت متثلت يف طرد سكان الباساك من دانتهاإ، أعربت عن ٢٠٠٦يف عام و .)٩(فرتويال
  .)١٠(بنوم بنه

   الزيارات القطرية- جيم 

الوسائل اليت ينبغي أن حتـدث بواسـطتها        قوى  أن بني   ملتعلقة هبا وسيلة م   االقطرية والتقارير   رات  الزيا  -   ٥٣
.  الذي تولـده  يف الزخم ة  زيارات القطري للرئيسية  القوة  وتكمن ال .  على املستوى الوطين   اًتغيرياإلجراءات اخلاصة   

، رارات وإجراءات ونتائجنات التغيري إىل قالناشئ عن إحدى هذه الزيارات لترمجة إمكاهذا الزخم واالستفادة من 
الزيارة، املتعلق بتقرير الالتوصيات الواردة يف توجه إليهم  الذين ةصحاب املصلحأعاتق مسؤولية أساسية تقع على 

  .اجملتمع الدويل واملؤسسات الوطنية ون عن حقوق اإلنسانواحلكومات واملدافع يف معظم األحوالوهم 

املقـام  يف  ة، أي احلكومات    صحاب املصلح لتنفيذ الفعلي للتوصيات تقع على عاتق أ      ومع أن مسؤولية ا     -   ٥٤
األول، فإن أنشطة املتابعة اليت تضطلع هبا املمثلة اخلاصة مهمة من أجل توثيق نتائج الزيارة واملواظبة على مواصلة        

جهود وطنية لتحسني حالة    بذل  ل إضافياً   عطي زمخاً ي ميكن أن    وهو ما ،  احلوار واملشاركة مع البلد على حد سواء      
  .املدافعني عن حقوق اإلنسان

يفسح اجملال أمـام  قامة اتصاالت مباشرة مع املؤسسات واملنظمات، مما        ة فرصاً إل  الزيارات القطري وتتيح    -   ٥٥
افعني متكن الزيارات القطرية املد   وباملثل،  . بعد الزيارة ددة األهداف   التدخالت احمل إلجراء مزيد من     ة اخلاص ةملمثلا

 حتسناً وقد الحظت املمثلة اخلاصة باستمرار       .إليها الوصول   ومعرفةوالية  عن حقوق اإلنسان من االطالع على ال      

                                                      

 ، ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨أبريل و/ نيسان٢٥بيانان صحفيان مؤرخان  )٧(
 andhttp://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/F9CC50DE2050A8CFC12572C800578C4B?opendocument  

http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/78352E3E45A4C341C1257365001418E2?opendocument.  
 ، ٢٠٠٧أغسطس / آب٦مارس و/ آذار٢١بيانان صحفيان مؤرخان  )٨(

 andhttp://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/B3076DBAE35B0F97C12572A5005D4209?opendocument  
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/FA9770E8E0584315C125732F00560FE0?opendocument.  

 ، ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠بيان صحفي مؤرخ  )٩(
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/3A9D80608052F4FCC12573A30073E377?opendocument.  

 ، ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٩مايو و/ أيار٣٠بيانان صحفيان مؤرخان  )١٠(
  andhttp://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/9435B2ABA16C7F8BC125717E002A277F?opendocument  

http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/C9FEDB586D9A189EC125719C00596D3D?opendocument.  
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للزيارة األمر حبد ذاته نتيجة إجيابية      وهذا  . إيفاد إحدى البعثات إليه   ىل البلد بعد    إدفق املعلومات من و   يف ت  كبرياً
  .وق اإلنسان ومستوى تنفيذ التوصياتيشكل قناة لرصد حالة املدافعني عن حقهو و

ستبيانات لطلب معلومات عن إىل اال               أصحاب الواليات، وجلأت املمثلة اخلاصة، شأهنا يف ذلك شأن سائر   -   ٥٦
املقدم تقريرها يف فعلت ذلك قد و. التوصيات القائمة على زياراهتا القطريةتنفيذ ما خيص جنازات والتحديات فياإل

الطارئة ، الذي ركز على التطورات (E/CN.4/2006/95/Add.5) دورهتا الثانية والستني  يفإىل جلنة حقوق اإلنسان
 يورد البلدان اليت    من بني  بلداً   ١١ والبالغ عددها    )١١(ة اخلاص ةاملمثلاليت زارهتا   مجيع البلدان   و.      اإلعالنتنفيذ  على  

احملرز راجع رئيسية لتقييم التقدم كم ةالقطري التقارير وقد استخدمت.  بلدا١١٨ً ، وعددها عنهاالتقرير حملة موجزة
جتدر اإلشارة إىل إجابة طرف واحد على األقل من أصـحاب املـصلحة علـى               و.  التحديات والشواغل  وحتديد

أو /منظمات اجملتمع املـدين و    أو  /ووإىل تلقي احلكومات    ،  املمثلة اخلاصة يف مجيع البلدان اليت زارهتا      االستبيانات  
 أيضاً بروزاًكثر ومما هو أ. لألمم املتحدة إجابات ستة من أصحاب املصلحة على هذه االستبياناتة القطرياألفرقة 

 بينما، ة اخلاصةاملمثلزارهتا اليت بلدان ال املائة من  يف٦٤: أن نسب ردود احلكومات على االستبيانات هي كالتايل  
ىل إيشري ذلك بوضوح  و. املائة يف٣٠،  بلدا١١٨ًبلغت نسبة ردود البلدان اليت استعرضها التقرير والبالغ عددها         

  .سيما فيما بني احلكومات ، والة اخلاصةاملمثلزارهتا  يف البلدان اليت ةصحاب املصلحأمستوى استجابة ارتفاع 

، بعد ثالث سنوات ٢٠٠٤ىل كولومبيا يف عام أوالمها إلمتابعة، اثنتني لبعثتني وأوِفدت املمثلة اخلاصة يف   -   ٥٧
مل وإيفاد بعثة املتابعة هذه مبوافقة حكومة كولومبيا، فإهنا مل تكن زيارة قطرية مكتملة              رغم  بو. هتا للبلد زيارمن  

جديدة  معلومات  هذه البعثة اليت استغرقت يومني مجعأتاحتفقد ومع ذلك، . ُيعّد عنها تقرير مكرس هلذا الغرض
  الفقـرات  (تعلـق بالبالغـات      امل ٢٠٠٥ام   ع ها كتحديث لتقرير  نأبلغ ع  وهي معلومات  ،مباشرةمن مصادرها   

ة  اخلاص ةاملمثلأخِطرت  ،  ٢٠٠٧نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  ). E/CN.4/2005/101/Add.1 من التقرير    ٢١٦- ٢٠٣
كدليل يف  كان قيد االستخدام    ) E/CN.4/2002/106/Add.2 (٢٠٠٢بأن التقرير املتعلق بزيارهتا القطرية يف عام        

صـحاب  متكن أ هذا مثال جيد على كيفية      و. قوق اإلنسان حلمريكية  األ بلدانحمكمة ال   أمام حالياً معروضةقضية  
املتعلقة تقارير الستفادة من ال امن  حلقوق اإلنسان،   ة إحدى اآلليات اإلقليمية     يف هذه احلال  وهم  ،  ة اآلخرين املصلح

  .ةالزيارات القطريب

      سالفية  و                      مجهورية مقدونيا اليوغ  زيارة قطرية رمسية إىل     أما بعثة املتابعة الثانية للممثلة اخلاصة، فقد كانت           -   ٥٨
اليت أجريت زيارة املتعلق بالتقرير واسُتخدم ال. ، بعد أربع سنوات من زيارة البلد٢٠٠٧سبتمرب /يلولأ يف        السابقة
. ةربع الالحقكأساس لتقييم التقدم احملرز والفجوات يف السنوات األ       ) E/CN.4/2004/94/Add.2 (٢٠٠٤يف عام   

مسألة ونتيجـة وتوصـية مبينـة        ٦٠ حتتوي على قائمة تضم أكثر من        ةدت مصفوف ِعأالتقييم،  تسهيالً لعملية   و
ب. بالتفصيل يف شكل خمطط    بـني   طرأت يف الفترة     كل بند من البنود معلومات عن التطورات اليت        بشأن   توطُِل

 اتسم إحراز التقدم    لمجاالت اليت ي ل التحديد الفور األمر الذي أتاح      وأثناءها،  قبل البعثة  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٣عامي  

                                                      

.  زيارة ١٣لزيارات القطرية اليت أجرهتا املمثلة اخلاصة هو        ل العدد اإلمجايل مثلما هو مبني أعاله، فإن       )١١(
 .ار إليه، عند صدور التقرير املش٢٠٠٦عام  زيارة يف ١١وبلغ عددها 
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ساس توصيات جديدة،   على هذا األ  وقُدمت  . اجملاالت األخرى اليت عانت ركوداً أكرب     ، و فيها بطابع أكثر بروزاً   
  ).A/HRC/7/23/Add.4( عن هذه البعثة  املمثلة اخلاصةيف تقريرهي ترد و

لتقييم حالة املدافعني   اً  سليماً  ساسأ توفر   ةذه املنهجي همع أن   و. ويوضح املثال املبني أدناه املنهجية املطبقة       -   ٥٩
ة للـسماح   زيارات متابعة مرنة مبا فيه الكفاي     فإن من املهم أيضاً إجراء      تقرير،  أول  عن حقوق اإلنسان يف ضوء      

جل أ من مراعاهتاولكن ينبغي ، ولالتقرير األتذهب إىل ما هو أبعد من تغطية جديدة أو شواغل تطورات بتسجيل 
  .املدافعني عن حقوق اإلنسانحلالة دقيق عادل وتقييم راء إج

  
  

املسائل والتوصـيات   
 املتعلقة بالتقرير األول

  
  

التطورات الطارئـة   
بني البعثتني األوىل   

  والثانية

  
: أصحاب املصلحة املعنيون  

القادرون منهم علـى    ) ١(
) ٢(تقــدمي معلومــات؛ و

 املسؤولون منهم عن التنفيذ

  
  
  

 مجعت  املعلومات اليت 
  أثناء زيارة املتابعة

  
  
  
  

  النتائج والتوصيات
ــة  ــد آلي ال توج
إشراف مـستقلة   
ــق يف  للتحقيــ
االنتهاكات الـيت   
ــراد  ــها أف يرتكب

  الشرطة

مسؤولة (وزارة الداخلية    إنشاء آلية إشراف
  ) عن التنفيذ

املدافعون عـن حقـوق     
ــسان  ــدمون (اإلن يق

معلومات عن مدى فعالية 
  )اآللية

ات فر معلوم اال تتو 
بلغات األقليات عن   
كيفية الوصول إىل   

وال ُتستخدم  . اآللية
اآللية من جانـب    
املدافعني عن حقوق   

ن واجلماعات  اإلنسا
  املنتمية إىل أقليات

ترحب املمثلة اخلاصة بآلية    
. اإلشراف املنشأة مـؤخراً   

ولكنها أبلغت عن عـدم     
استخدام اآللية من قبـل     
املـدافعني عــن حقــوق  

 املنتمية اإلنسان واجلماعات
وُيعزى ذلك  . إىل أقليات 

املعلومات  إىل عدم إتاحة  
املتعلقة باآلليـة بلغـات     

وتوصي املمثلة   . األقليات
اخلاصة بـضمان إتاحـة     
ونشر هـذه املعلومـات     

  .بلغات األقليات
  . سيق هذا املثال لتوضيح املنهجية املطبقة وهو ال يشري إىل أي بلد:مالحظة

   التقارير املواضيعية- دال 

  حملة عامة عن التقارير - ١

بتقدمي التقارير إىل جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة بقيامها استوفت املمثلة اخلاصة املتطلبات املتعلقة   -   ٦٠
وقـد  .        اإلعـالن من خالل دراسة وحتليل اجملاالت املواضيعية ذات الصلة باملدافعني عن حقوق اإلنسان وتنفيذ               

لتزامـات  والفهم باال  ةتقارير سابقة لتعميق املعرف   استندت إىل   ، مواضيع جديدة و   سنواتالعلى امتداد    ،تناولت
  .يواجهها املدافعون عن حقوق اإلنسان براز التحديات اليتوإل تنفيذ اإلعالناملتعلقة ب

يفية  من التقرير حملة عامة عن اجملاالت املواضيعية اليت تناولتها وعن ك          فرعوتعطي املمثلة اخلاصة يف هذا ال       -   ٦١
  .املدافعني عن حقوق اإلنسانشأن بإقامة حوار ومتابعتها من تقرير إىل آخر لوضع إطار متماسك 
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 ).E/CN.4/2002/106( ٢٠٠٢ حقوق اإلنسان يف عام      جلنةوقامت املمثلة اخلاصة يف تقريرها املقدم إىل          -   ٦٢
املتمثل يف  طر   وأشارت إىل اخل   . عن حقوق اإلنسان   نياملدافع على   ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١١بدراسة أثر هجمات    

 بعـض  لجأ إليهان تأرهاب ميكن   ضد اإل ية  عاملسبتمرب واحلرب ال  /يلولأ ١١ اليت وقعت يف     يةرهاباهلجمات اإل أن  
وواصلت حتليل  .  والتهجم عليهم  ذريعة النتهاك حقوق اإلنسان وتقييد املدافعني عن حقوق اإلنسان        كاحلكومات  

 سياق حريـة    احلق يف االحتجاج يف   فيما يتعلق ب   ٢٠٠٧ىل اجلمعية العامة يف عام       إ  املقدم  يف تقريرها  ةلأهذه املس 
لحق يف االحتجاج وحرية التجمـع،      ل هاديتقيية  وكيف رهاب،على تدابري مكافحة اإل   فيه  ركزت  الذي  التجمع،  

كمـا  ). A/62/225 من التقريـر     ٨٣ ةالفقر(سبتمرب  /يلولأ ١١السلمية بعد   املظاهرات  خصوصاً تأثريها على    و
منية على املدافعني عن    ثر التشريعات األ  أ هذا اجملال عن طريق معاجلة       عملت املمثلة اخلاصة على تطوير حتليلها يف      

املقدم يف تقريرها   وركزت املمثلة اخلاصة    ). A/58/380(يف حاالت الطوارئ    هم  ووضعهم  حقوق اإلنسان ودور  
 األساسي الذي يؤديه املدافعون عن حقوق اإلنسان        الدورلى  ع،  )A/60/339 (٢٠٠٥عام    ىل اجلمعية العامة يف   إ

  .يف احلفاظ على السالم واألمن وإعادة إحالهلما وإقامتهما

املدافعني عـن   ودرست املمثلة اخلاصة مسألة التمتع باحلريات اليت تكتسي أمهية خاصة بالنسبة ألعمال               -   ٦٣
ات وأثر القيود املفروضة على أعمال املـدافعني        ، وركزت يف تقاريرها على حرية تكوين اجلمعي       حقوق اإلنسان 

)A/59/401(                وعلى حرية التجمع من خالل قيامها أوالً بتحليل االنتهاكات املرتكبة ضد املدافعني عن حقـوق ،
 سياق حريـة   يف االحتجاج يف  ، ومن مث عن طريق تناوهلا احلق      )A/61/312(اإلنسان يف إطار ممارستهم هذا احلق       

  .)A/62/225( التجمع

وقد فعلـت ذلـك يف      . وتناولت املمثلة اخلاصة باستمرار احلالة اخلاصة للمدافعات عن حقوق اإلنسان           -   ٦٤
ويف ) E/CN.4/2002/106 من التقرير    ٩٤- ٨٠الفقرات   (٢٠٠٢تقريرها املقدم إىل جلنة حقوق اإلنسان يف عام         

ق اإلنسان يواجهن خماطر حمددة، وعليه، فهن تقارير أخرى، مواظبة فيها على التأكيد جمدداً أن املدافعات عن حقو
 والفقرتان E/CN.4/2006/95 من التقرير ١٠الفقرة (حباجة إىل تدابري محاية إضافية ليتسىن هلن العمل يف بيئة آمنة 

 من التقرير   ٦٦- ٥٩ والفقرات   A/HRC/4/37 من التقرير    ١٠٤- ٩٨ والفقرات   A/61/312 من التقرير    ٧٣ و ٧٢
A/62/225.(  

الوة على اهتمام املمثلة اخلاصة بالبعد اجلنساين يف أعمال املدافعات عن حقوق اإلنسان، فقد تناولت               وع  -   ٦٥
. أيضاً حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يتمتعون حبماية أقل، أو املعرضني خلطر االنتهاكات، أو كليهمـا            

اإلنسان العاملني يف جمال احلقوق االقتـصادية       حالة املدافعني عن حقوق     املمثلة اخلاصة   ويف هذا السياق، حللت     
الـسحاقيات  واالجتماعية والثقافية واملدافعني عن حقوق السكان األصليني واألقليات واملدافعني عـن حقـوق              

  .(AHRC/4/37)مشتهيي اجلنسني واملتحولني جنسياً واللواطيني و

التقريـر  (ماية املدافعني عن حقوق اإلنسان      وتناولت أيضاً يف بعض تقاريرها أمهية اآلليات اإلقليمية حل          -   ٦٦
A/57/102 من التقرير ٦٦- ٦٠ والفقرات E/CN.4/2006/95.(  

اليت تواجه التحديات نه ذو صلة بحيث إوجز اجملاالت اليت طورهتا املمثلة اخلاصة االستعراض املويبني هذا   -   ٦٧
رهـاب؛   وتدابري مكافحـة اإل ةاألمنيلتشريعات ا، مثل هاتؤثر على عمل املدافعني عن  اليت  وحالياً  حقوق اإلنسان   
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املدافعني عن حقوق اإلنسان باحلقوق واحلريات املنصوص عليها يف اإلعالن، مثل حرية تكوين              متتع   يفالثغرات  و
الذي حيظون حبماية أقـل أو       املدافعني عن حقوق اإلنسان      حالةاجلمعيات وحرية التجمع واحلق يف االحتجاج؛ و      

املدافعني عن حقـوق    املتعلقة حبماية   النتهاكات حقوق اإلنسان؛ وآليات حقوق اإلنسان        كربدرجة أ املعرضني ب 
  .قليميعلى الصعيد اإل مع تطورهااإلنسان 

فضالً عن كونـه    ،       اإلعالنفهم  تحسني  لومع أن املمثلة اخلاصة تأمل أن يكون هذا العمل أساساً مهماً              -   ٦٨
فإن من الضروري دون شك مواصلة هذا العمل وتوسيع        ،   اإلعالن فيذتسهيل تن الرامية إىل   جمموعة من التوصيات    

باملزيد متكينهم عن طريق تزويدهم     مواصلة  حقوق اإلنسان و  نطاقه من أجل دفع عجلة احلوار بشأن املدافعني عن          
  .تنفيذه وعدم  اإلعالن وآثار وانعكاسات تنفيذعن اإلعالنعرفة من امل

  تقرير عن املوجزات القطرية - ٢

اليت حدثت  تطورات  جتميعاً لل  ٢٠٠٦جلنة حقوق اإلنسان يف عام      املقدم إىل     تقرير املمثلة اخلاصة       تضمن  -   ٦٩
 بلـدان الوكانت معظـم    . ٢٠٠٠منذ عام     بلداً ١١٨حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان وتنفيذ اإلعالن يف         يف  

مدى الـسنوات الـست     فردية على   الت  حابلداناً وجهت إليها املمثلة اخلاصة بالغات بشأن        التقرير  ب ةاملشمول
اً وردت عنها معلومات متسقة وموثوقة رداً على االستبيان الذي أرسلته املمثلة اخلاصة من أجـل                املاضية، وبلدان 

شامل صورة عامة عن    التقرير  الهذا  وقد عرض   . إعداد التقرير، برغم كون هذه البلدان غري مستهدفة بالبالغات        
تقـدم يف تنفيـذ اإلعـالن        أحرِز فيهـا      وحدد جماالت  ،حناء العامل أمجيع  يف  اإلنسان  حالة املدافعني عن حقوق     

وصفه  عن حقوق اإلنسان ب    نياملدافعبإشادة  ىل حد كبري    حظي التقرير إ  و. هؤالءيواجهها  اليت  والتحديات املتبقية   
  .املعنية  قضيتهم يف بلداهنمدفع عجلة لداة مفيدة جداًأ

املمثلة اخلاصة، ألهنا عملت يف حينها لفترتني اثنتني يف                                     ون هذا آخر تقرير تقدمه                              وكان من املفترض أن يك      -   ٧٠
  .الوالية، ولكن نظراً للتطورات اليت طرأت داخل جملس حقوق اإلنسان، فقد مت متديد فترة واليتها لسنتني إضافيتني

لمتابعـة  ممارسـة شـاملة ل    من ناحية   هو ميثل   ف  .                                   التقرير غرضني فيما خيص املتابعة           هذا              وميكن أن حيقق    -   ٧١
ويستعرض كـل مـوجز مـن       . على املستوى القطري  استعراض حالة األنشطة اليت تضطلع هبا املمثلة اخلاصة         و

ومـن  .  عند االقتضاء  ةونتائج وتوصيات الزيارات القطري   املوجزات القطرية الواردة يف التقرير، البالغات املرسلة        
 مرجعياً ميكن   اًعيارمالنهج العملي الذي يتبعه جيعالنه      يف هذا التقرير و   ملعلومات الواردة   ا ةناحية أخرى، فإن ثرو   

حتـديث  ومن شـأن    .  عن حقوق اإلنسان   نياملدافعاملتعلق ب تنفيذ اإلعالن   االستناد إليه يف قياس التقدم احملرز يف        
  .ىل احملتوياتإضافة إالعمليات تتمتع بإمكانية جتسيد أداة حية  جيعلهالتقرير بانتظام أن 

  إشراك أصحاب املصلحة يف اجملاالت املواضيعية - ٣

                                                                                                            التوصيات املتعلقة بالتقارير املواضيعية موجهة يف املقام األول إىل احلكومات، وبعضها إىل املدافعني عن حقوق                 -   ٧٢
ىل إحلاالت بعض ايف قليمية، ووطنية، واجملتمع الدويل، مبا يف ذلك املنظمات اإلالؤسسات امل                       اإلنسان، وبعضها اآلخر إىل

تنفيذ التوصـيات   رامية إىل   استراتيجيات  طرف من أصحاب املصلحة هؤالء أن يستنبط        كل  وينبغي ل . عالموسائل اإل 
  .شواغله وهاملزيد من القوة والشرعية ملطالباته ومواقفمنح ىل إالتقارير كأدوات للدعوة  ويستفيد من ليه،إاملوجهة 
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   ً                                                      اساً ضمن نطاق مسؤولية أصحاب املصلحة، فإن دور املمثلة اخلاصة                                ومع أن هذا األمر ال يزال يندرج أس  -   ٧٣
 :يف هذا الـصدد   املطروحة  بعض األفكار   وفيما يلي     .                                                         هو تشجيع هذا النوع من الديناميات إىل أقصى حد ممكن         

ن  ذلك أ  شأنمن  و. اضيعيةإعداد التقارير املو  أصحاب املصلحة من أجل     ىل  إرساهلا  قرر إ استخدام االستبيانات امل  
األمر الذي حيملهم بالتايل على امليل      عداد التقارير،   إيف  ميكن أصحاب املصلحة من املشاركة مباشرة بدرجة أكرب         

خـالل  هبدف القيام من    جراء مشاورات   وإليها؛  إتم التوصل   ياالستنتاجات والتوصيات اليت    أكثر إىل تبين ملكية     
إطار إعـداد    للخرباء يف    ةتنظيم حلقات دراسي  و؛  عاجلتهام واضيع املقرر اقتراحات بشأن امل  ة جبمع   عملية تشاركي 

لغـات  تـها ب وترمجها نشرعلى مواصلة تشجيع الوة صحاب املصلحأنشر التقارير فيما بني و؛  التقارير املواضيعية 
 لوقوف علـى   ل ةصحاب املصلح أفيما بني   استقصائية  جراء دراسات   وإخرى غري اللغات الرمسية لألمم املتحدة؛       أ

  .لزيادة تأثريهاماهية ما ميكن فعله التقارير و خدام استةكيفي

 وقتاًإهنا مجيعاً تستغرق    ومع ذلك، ف    .                                                                    وميكن أن تعزز هذه األنشطة كلها وغريها تأثري التقارير املواضيعية           -   ٧٤
لنظر ويتعني ا. إجنازه وما ال ميكنجراء تقييم واقعي لتحديد ما ميكن بد من إ وال. موارد مكثفةحتتاج إىل  وطويالً
على أساس خربهتـا يف     ة   اخلاص ةددها املمثل حتمن اخليارات املمكنة    جمموعة  هنا  أعاله على   املطروحة أ فكار  إىل األ 

  .ة املسندة إليهاعمال الواليأ شاملة ملتابعة ةجتسيد منهجيالسعي إىل 

  املؤشرات املتعلقة باملدافعني عن حقوق اإلنسان - ٤

 عمورةامليف عموم أرجاء نسان املدافعني عن حقوق اإل                     على تقييم حالة                                    تعكف املمثلة اخلاصة منذ سنوات      -   ٧٥
 اضيعيةمن خالل الدراسات املووقد عملت .  املتعلق هبمعلى أساس احلقوق والواجبات املنصوص عليها يف اإلعالن

  .إلعالنذا ااالمتثال هلملعىن مضمون ا، على إعطاء حتليلهة والبالغات والزيارات القطريو

التحليليـة  طـر   من األ   عالنجمموعة من املؤشرات اليت تيسر تقييم مدى االمتثال لإل        كن استخالص   مي و  -   ٧٦
  .نسان حالة املدافعني عن حقوق اإلتقييملة  اخلاصةها املمثلتوضعوالبارامترات اليت 

ناقـشة   يستحق حتليالً شامالً وم    نساناملدافعني عن حقوق اإل                                            ومع أن موضوع حتديد املؤشرات املتعلقة ب        -   ٧٧
أوسع تذهب إىل ما هو أبعد بكثري من هذه الفقرات القليلة، فإن املمثلة اخلاصة تعرب عن رغبتـها يف أن تـبني                

 بذلك هي تقومو. نسانجمموعة من املؤشرات ميكن استخدامها لتقييم حالة املدافعني عن حقوق اإلبشكل ختطيطي 
، ةالوالي حتققهاة األعمال اليت    من رصد ومحاي  ستنبط  مختطيطي  إطار حتليل   وفري  لتحقيق غرض مزدوج يتمثل يف ت     

املضي مواصلة نسان على  املدافعني عن حقوق اإلحالةتقييم وسائر األطراف الفاعلة العاملة بشأن وتشجيع خلفها 
وهذه . سات اليت يتعرض هلا   اكاالنت أو   عالن تنفيذ اإل  يفلقياس التقدم احملرز    واستخدامها  ؤشرات  امل وضع يف   قدماً

  .ةالوالياملتعلقة بعمال األدوات ملتابعة أاملؤشرات هي 

   :                                 وحتدد املمثلة اخلاصة املؤشرات التالية  -   ٧٨
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           التشريعات

       هنـاك    .                                                                                     مطابقة التشريعات املتعلقة بأنشطة املدافعني عن حقوق اإلنسان مع اإلعالن املتعلق هبم             - 
، والـيت                      ني عن حقوق اإلنسان                 بأنشطة املدافع  اليت ميكن أن تكون ذات صلة                           العديد من القوانني  

املتعلقة باملنظمات غري احلكومية والقوانني املتعلقة باحلصول على املعلومات، القوانني  تتراوح بني   
  .وحرية التجمع السلمي، ومحاية الشهود، واحلق يف اإلضراب، وما إىل ذلك

                                          هتيئة بيئة مواتية للمدافعني عن حقوق اإلنسان  

                                                                        ت الضرورية ألنشطة املدافعني عن حقوق اإلنسان واليت يقرها اإلعالن، مثل                                 التمتع باحلقوق واحلريا    - 
                                                                                              حرية التعبري، وتكوين اجلمعيات، والتجمع السلمي، واحلصول على املعلومات، مبا يف ذلك الوصول             

                           ولكل واحد من هذه احلقوق       .                                                               إىل أماكن االحتجاز ومراكز الشرطة، والوصول إىل سبل االنتصاف        
  مستوى التنفيذ، وهي ليست موضوعة يف هذا التقرير؛                املؤشرات لقياس               جمموعة كاملة من

  ؛مدى وجود وفعالية مؤسسات وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان   - 

  ؛التعاون املنهجي مع السلطات العمومية   - 

املشاركة والتشاور على حنو منهجي يف عمليات صنع القرار، مبا يف ذلك يف سن القوانني ورسم                   - 
  ؛السياسات

من قبيل استراتيجية تنفيذ اإلعالن املتعلق هبم،       (                          باملدافعني عن حقوق اإلنسان   السياسات املتعلقة     - 
                                                   تشمل املدافعني عن هذه احلقـوق، والـسياسات املتعلقـة    وخطة وطنية بشأن حقوق اإلنسان   

   ؛ )                      بالتعاون مع اجملتمع املدين

   ؛           حقوق اإلنسان      يف جمال                       سياسات وبرامج التثقيف    - 

   .                                                                          دعم علين للمدافعني عن حقوق اإلنسان من لدن السلطات العمومية واملؤسسة السياسية    تقدمي   - 

                                   تقييم جمتمع املدافعني عن حقوق اإلنسان  

   ؛                    عدد املنظمات وأنواعها  - 

   :                                                 أنواع األنشطة اليت يضطلع هبا املدافعون عن حقوق اإلنسان  - 

   ؛           حقوق اإلنسان      يف جمال                       بناء القدرات والتثقيف    •  

   ؛                الوعي والتوعية     إذكاء   •  

   ؛            الرصد واإلبالغ   •  
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   ؛                 املساعدة القانونية   •  

   ؛                                           حبث وتطوير األفكار اجلديدة املتعلقة حبقوق اإلنسان   •  

   ؛                                                      احلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية   •  

   :                     مستوى األنشطة والتوعية  - 

   ؛            املستوى الشعيب   •  

   ؛     الوطين   •  

   ؛              اإلقليمي والدويل   •  

   :            اجلانب اجلنساين  -   

   ؛                                                     مستوى مشاركة املدافعات عن حقوق اإلنسان وتنظيمهن ومتثيلهن   •  

   ؛                                                       مدى أمهية حقوق املرأة يف برنامج عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان   •  

                                                                                    أمناط انتهاكات حقوق اإلنسان القائمة على نوع اجلنس املرتكبة ضد املـدافعني عـن                 •
   ؛           حقوق اإلنسان

   :           عدم التمييز  - 

                                                                            وى مشاركة وتنظيم ومتثيل املدافعني عن حقوق اإلنسان املنـتمني إىل مجاعـات                مست    •
         األقليات،  (ُ                                                                 ُيمارس التمييز ضدها أو العاملني من أجل الدفاع عن حقوق هذه اجلماعات 

                       ، واملعوقني، والـسكان    مشتهيي اجلنسني واملتحولني جنسياً   و                     لسحاقيات واللواطيني     وا
   ؛ )                        األصليني، واملهاجرين، وغريهم

   ؛                                                             مدى أمهية املساواة بني اجلنسني يف برنامج عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان   •

                                                                                 أمناط انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان املنتمني إىل                •
   ؛      ُ                                                                مجاعات ُيمارس التمييز ضدها أو العاملني من أجل الدفاع عن حقوق هذه اجلماعات

   :                الشبكات والتنسيق  - 

   ؛                                                  وى التضامن والتنسيق فيما بني املدافعني عن حقوق اإلنسان   مست    •
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             املدافعون عن  مدى وجود وفعالية األهداف واالستراتيجيات املشتركة اليت يتفق عليها              •
   ؛           حقوق اإلنسان

      ً                 انطالقاً مـن املـستوى      (                                                          الشبكات املتعلقة باجملاالت املواضيعية على خمتلف املستويات            •
                                       وفيما بني فئات اجملتمع املـدين كافـة          )                  يل والعكس بالعكس                         الشعيب إىل املستوى الدو   

                                                                              األوساط األكادميية، واحلركات االجتماعية، واملنظمات غري احلكوميـة، والنقابـات           (
   ؛ )                              العمالية، ورابطات احملامني، وغريها

  ه                                                                                   القدرة على الوصول إىل اآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية حلقوق اإلنسان واالستفادة من هذ  - 
   ؛      اآلليات

   ؛                                                        الشفافية واملوضوعية والدقة يف أعمال املدافعني عن حقوق اإلنسان   - 

   :       التمويل   - 

   ؛                                  توفري فرص التمويل داخل البلد وخارجه   •  

   ؛                            القدرة على احلصول على التمويل   •  

                                                                                    إمكانية حتديد املدافعني عن حقوق اإلنسان ألولوياهتم إزاء كوهنـا مدفوعـة باجلهـة                 •
   ؛      املتربعة

   .                                               فاء املنظمات اليت ال تسعى إىل حتقيق أرباح من الضرائب  إع    •

                                          تقييم مستويات أمن املدافعني عن حقوق اإلنسان  

   ؛                                                                 عدد وأنواع اهلجمات والتهديدات اليت يتعرض هلا املدافعون عن حقوق اإلنسان  - 

   .                                     مدى إتاحة وفعالية برامج وتدابري احلماية  - 

                                                انتهاكات حقوق اإلنسان ضد املدافعني عن هذه احلقوق                                   تقييم مستويات اإلفالت من العقاب ملرتكيب  

   ؛                                                               عدد وأنواع انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة ضد املدافعني عن هذه احلقوق  - 

   ؛                                                            إمكانية وصول املدافعني عن حقوق اإلنسان إىل سبل االنتصاف املتاحة هلم  - 

                        نـسان ونوعيـة هـذه                                                                        عدد التحقيقات يف االنتهاكات املرتكبة ضد املدافعني عن حقـوق اإل             - 
                                                             ونتائجها واحملاكمات القاضية بفرض عقوبات علـى مرتكبيهـا           )                 الفورية والرتيهة  (           التحقيقات  

   ؛              وتعويض الضحايا
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                                                                على االنتهاكات اليت ترتكبها السلطات العامة، مبـا فيهـا                 لرقابة                           مدى وجود آليات مستقلة ل       - 
   .                                                   الشرطة، وإمكانية الوصول إىل هذه اآلليات ومدى فعاليتها

     )١٢ (                                                     تعاون احلكومات مع اآلليات اإلقليمية والدولية حلقوق اإلنسان  

   :                       التعاون مع املمثلة اخلاصة  - 

   ؛                                                                     مدى االستجابة لالستبيانات اليت ترسلها املمثلة اخلاصة من أجل إعداد التقارير    •

                                                        الرد يف الوقت املناسب وبشكل شامل على مجيع األسـئلة           (                        مدى االستجابة للبالغات        •
                                                                             ة ونطاق التدابري املتخذة ملعاجلة وجرب كل من احلاالت الفردية ووضـع هـذه                    املطروح

   ؛ )                احلاالت بصورة عامة

   ؛                                                                  مدى االستجابة على حنو إجيايب للطلبات املتعلقة بدعوات إجراء زيارات قطرية    •

   .                ُ                              تقدمي تقارير عما ُيتخذ من تدابري لتنفيذ التوصيات    •

   إشراك أصحاب املصلحة–هاء 

لى مبادرات املتابعة اليت تنفذها املمثلة اخلاصة مباشرة لرصد مدى فعالية أعماهلا، فإن أثر األنشطة عالوة ع  -   ٧٩
املتعلقة بالوالية املسندة إليها يزداد إىل أقصى ما ميكن عندما يشارك أصحاب املصلحة يف تنفيذ توصيات املمثلـة      

   .                                         اإلنسان ومراعاته هدفهم الذي يصبون إىل حتقيقه                                             وجيعلوا تعزيز اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اخلاصة

                                      سيما تقريرها املقدم إىل جلنة حقـوق                                                           من التقرير تقارير سابقة للممثلة اخلاصة، وال            الفرع            ويكمل هذا     -   ٨٠
                            فيما يتصل بدور خمتلف أصحاب  ه                       االعتبارات اليت طرحتها في    ً  جمدداً                    وتؤكد املمثلة اخلاصة   .     ٢٠٠٦             اإلنسان يف عام 

                                             ومنظمات اجملتمع املدين، واملؤسـسات الوطنيـة                     حقوق اإلنسان                    فيها مفوضية     ا                     وهم األمم املتحدة، مب            املصلحة،  
    ).E/CN.4/2006/95             من التقرير   ٨٢-   ٦٧        الفقرات  (                            واهليئات املنشأة مبوجب معاهدات 

  بناء القدرات والتوعية - ١

   .                                 ية وبناء قدراهتم لكي يستفيدوا منها             تعريفهم بالوال                                           اخلطوة األوىل حلمل أصحاب املصلحة على املشاركة هي   -   ٨١

                                                                                                     وليس لدى املمثلة اخلاصة، شأهنا شأن سائر املعنيني باإلجراءات اخلاصة، املوارد الالزمة لتنفيذ محـالت                 -   ٨٢
                                                                              ومع ذلك، فقد اضطلعت بأنشطة رامية إىل رفع مستوى الوعي بشؤون الواليـة               .                               التوعية وبرامج بناء القدرات   

                                                                                   املؤمترات واحللقات الدراسية والربامج العديدة اليت حضرهتا املمثلة اخلاصة يف عمـوم                 أدت       وقد    .               والوصول إليها 

                                                      

احلكومات مع اآلليـات األخـرى      ميكن استخدام جمموعات من املؤشرات لقياس مستويات تعاون          )١٢(
 . بالتعاون مع واليتهااملتعلقةؤشرات املوال تبني املمثلة اخلاصة يف هذا التقرير سوى تفاصيل . حلقوق اإلنسان
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                                                                                                                   أرجاء العامل، إىل إبراز الوالية بشكل واضح وإقامة عمليات تعاون استراتيجية وإشراك املنظمات املعنية باملدافعني               
                                   ملؤسسات الوطنية واملنظمات الدولية                                                                         عن حقوق اإلنسان واآلليات اإلقليمية واملؤسسات األكادميية واحلكومات وا        

   .              وغريها يف الوالية

الرامية عمل  ال وحلقات   التدريبهل الرأي يف دورات     الذين يدعمون الوالية دور أ    فوضية  يؤدي موظفو امل   و  -   ٨٣
صة  هي فرةهذه الربامج التدريبيو. ة واالستفادة منهاىل الواليإلوصول  لنسان  بناء قدرات املدافعني عن حقوق اإل     إىل  
 ةنـشط معظم هـذه األ   و. ودورها يف هذه العملية   ة   اخلاص ة املمثل أعمالمهية متابعة   بشأن أ  لتوعية املشاركني    جيدة

اخلدمة الدولية حلقوق وقد عمل البعض منها، ك. نسان اليت تعىن حبقوق اإلةتنظمها املفوضية واملنظمات غري احلكومي   
  .ةالتدريبيمكونات براجمها  من اًيمعيارمكوناً بوصفه ة، اص اخلةعلى والية املمثل تدريبعلى دمج النسان، اإل

ـ  جيدة نسان أداة املدافعني عن حقوق اإلبشأن املفوضية صحيفة الوقائع اخلاصة ب          وتعترب    -   ٨٤ ارف لنـشر املع
لغـات  لترمجة الصحيفة إىل    زيد من اجلهود    املينبغي بذل   و. ة اخلاص ةاملمثلاملسندة إىل   ة  والواليعالن  خبصوص اإل 

  .مم املتحدةخرى غري اللغات الرمسية لألأ

ة،  اخلاصةة املمثلووالينسان املدافعني عن حقوق اإلاملتعلق بعالن  إعداد دليل للتدريب على اإل   املهمومن    -   ٨٥
ومن شـأن هـذه األداة أن جتعـل    . وميكن إعداده يف إطار جمموعة تدريب أوسع نطاقاً على اإلجراءات اخلاصة   

نفذه الكثري من املنظمات العاملة بشأن بـرامج بنـاء    ي واإلجراءات اخلاصة نشاطاً ميكن أن       التدريب على الوالية  
  .القدرات يف جمال حقوق اإلنسان

  االستعراض الدوري الشامل - ٢

مهمة لرصد حالة املدافعني عن حقـوق اإلنـسان يف                                               ميكن أن يكون االستعراض الدوري الشامل فرصة       -   ٨٦
ومبوجب هذا االستعراض، ستخـضع مجيـع الـدول األطـراف          .  حقوق اإلنسان   جملس اليت يستعرضها بلدان  ال

                  اإلعـالن املتعلـق    لالستعراض باالستناد إىل بارامترات ومعايري شاملة ومتساوية، تشمل، ضمن أمور أخـرى،             
  .                       باملدافعني عن حقوق اإلنسان

                           عد املفوضـية التقريـرين      ت                        عده احلكومات، يف حني    ت                                                    ويرتكز استعراض البلدان إىل ثالثة تقارير، أحدها          -   ٨٧
     قدمة   امل       مسامهات   لل                                                                               ً  اآلخرين اللذين ميثل أحدمها جمموعة معلومات تتعلق باألمم املتحدة، بينما يعترب اآلخر ملخصاً 
   .                                                                        من خمتلف أصحاب املصلحة، مبن فيهم منظمات اجملتمع املدين واملدافعون عن حقوق اإلنسان

يف التعهدات اليت قطعتها يف االلتزامات املتعلقة بتنفيذ اإلعالن اج درإ                              وتدعو املمثلة اخلاصة احلكومات إىل  -   ٨٨
الوفاء هبـذه  املتعلقة بعلومات وينبغي بعدئذ أن تدرج احلكومات امل. نسانوقت انتخاهبا لعضوية جملس حقوق اإل    

صحاب واة أعلى قدم املسا  ة اخلاص ةاملمثل       وتشجع    .                         االستعراض الدوري الشامل  من خالل   االلتزامات يف تقاريرها    
عن حالة هؤالء املدافعني يـتعني  تقدمي مسامهات ى لع، عن حقوق اإلنسانن و املدافعن فيهم  اآلخرين، مب  ةاملصلح

    إعدادهاملفوضية لحة الذي تتوىل صحاب املصإدراجها يف التقرير املتعلق بأ
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  أوجه التكامل مع اآلليات الدولية واإلقليمية - ٣

   .                       ً     ً                                 قليمية حلقوق اإلنسان دوراً مهماً يف تعزيز أثر أعمال املمثلة اخلاصة                       تؤدي اآلليات الدولية واإل  -   ٨٩

 مبوجب إجراءات خاصة مبتابعة أعمال بعضهم البعض واالستناد إىل                                            ويقوم املكلفون من أصحاب الواليات      -   ٩٠
ستويات، انطالقاً وُيضطلع بتنفيذ أنشطة مشتركة على مجيع امل. النتائج والتوصيات اليت يتوصلون إليها كل فيما خيصه

وأدت مشورة اخلرباء املـستقلني     . من البالغات اليومية إىل البيانات الصحفية والزيارات القطرية والتقارير املشتركة         
، إىل التشجيع علـى     والياتألصحاب ال من الزيارات الرمسية    من شأهنا أن تستفيد     البلدان اليت   وتوصياهتم خبصوص   

، ولالستشهاد مبثال واحد ال غري يف هذا الصدد       .  اخلاصة ةك اليت اضطلعت هبا املمثل     تل هابعض البعثات، مبا في   إيفاد  
بعثته يف تقريره عن    توصية بزيارة املمثلة اخلاصة للربازيل،      املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني       فقد أدرج   

قـد  وباملثـل، ف  . الربازيـل مثلة اخلاصة   ت امل  وبعد سنة واحدة، زار    .)١٣( التوصيات اليت قدمها فيه    ، ضمن لدىل الب إ
  . بالزيارةدعواتاملمثلة اخلاصة على تقدمي أصحاب واليات أخرى طلبات ها تاالقتراحات اليت قدمشجعت 

 املـدافعني  ةمحايرفع مستوى لصكوك ليات والالعديد من اآل                                           وعلى الصعيد اإلقليمي، فقد مت إنشاء واعتماد     -   ٩١
اصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان باللجنـة األفريقيـة حلقـوق اإلنـسان     املقررة اخل  - نسان  عن حقوق اإل  

ملعززة الية االونسان؛ ومريكية حلقوق اإل األ البلدان   جلنةأمانة  نسان داخل   ملدافعني عن حقوق اإل   ووحدة ا ؛  والشعوب
والوحدة املعنية نسان؛  حقوق اإلاملدافعني عنجمللس أوروبا بشأن عالن املرتقب نسان واإل حلقوق اإلة الساميةلمفوضل

 ؛حبرية تكوين اجلمعيات داخل مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا
  .نساناملدافعني عن حقوق اإلبشأن ورويب الحتاد األ الصادرة عن ا٢٠٠٤لعام  ةواملبادئ التوجيهي

 واحداً من التطورات الرئيسية الطارئة      نساناملدافعني عن حقوق اإل              ية حلماية                              ويعد إنشاء اآلليات اإلقليم     -   ٩٢
ومن الضروري بذل املزيد من اجلهود لترمجة     . الة هؤالء املدافعني  النهوض حب يف السنوات القالئل األخرية من أجل       

  .هذه التطورات إىل إجنازات

الواليـات  ومقارنة  تبادل اخلربات    املهم للغاية إن من   فتية، وعليه، ف  قليمية  واهلياكل اإل اآلليات            وال تزال     -   ٩٣
هذا وسوف يسهل .  أساليب العمل واملمارسات اخلاصة هبذه اآلليات واهلياكلتعيني عند مشتركةأهداف وحتديد 

 ة األمل يف اخلاصةملمثلدو اوحي. آللياتاوجه التكامل والتآزر وتالقح أىل تعزيز لرامية إوضع االستراتيجيات ااألمر 
  .شهر والسنوات القادمة يف هذا االجتاه يف األاملتخذة املبادراتتستمر ن أ

                                                                                                   جمال املتابعة، فإن إمكانات اآلليات اإلقليمية ملتابعة توصيات املمثلة اخلاصة وبالغاهتا تكتسي أمهية                 ويف  -   ٩٤
م املتحدة، مبا يف ذلك      ولالستشهاد مبثال واحد ال غري يف هذا املضمار، فإن دعم اإلجراءات اخلاصة لألم             .    قصوى

                                                      

يف ضوء التهديدات وأعمال العنف اليت يتعرض هلا القضاة واحملامون وحمامو الـدفاع، وخـصوصاً               " )١٣(
، )من قبيل املتعلقة منها باألرض والسكان األصليني وشؤون البيئة(ل اجتماعية املترافعني منهم يف قضايا تنطوي على مسائ

" يوصي املقرر اخلاص بأنه ينبغي للممثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان أن تـزور البلـد     
 ).E/CN.4/2005/60/Add.3 من الوثيقة ١٠٦الفقرة (
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املدافعني بشأن  ورويب  الحتاد األ ل ةاملبادئ التوجيهي األربعة احملددة يف    لعمل  اواحد من جماالت    املمثلة اخلاصة، هو    
ورويب من خالل رفع مستوى الحتاد األل ةتعزيز تنفيذ املبادئ التوجيهيومثة قيمة استراتيجية يف . نسانعن حقوق اإل

تيب ترحب املمثلة اخلاصة بكوىف هذا الصدد، . اكيفية استخدامهخبصوص  ملمارسات اجليدة   ونشر ا بشأهنا  الوعي  
الحتاد ل ةعن املمارسات اجليدة يف تنفيذ املبادئ التوجيهي ،الذي ُنِشر مؤخراً، (Front Line)مؤسسة اخلط األمامي 

  .)١٤(ورويباأل

ديد وتنفيذ اجملال أمام حتبني اآلليات القائمة ما فيوالتخطيط املشترك املنتظم التبادل عمليات           وسوف تتيح   -   ٩٥
إلنـشاء  الـسبيل  نسان ورمبا متهد  املدافعني عن حقوق اإلةنظام محاي كامل  ن تعزز   أولويات مشتركة من شأهنا     أ

  .خرىأآليات جديدة يف مناطق 

   االستنتاجات والتوصيات–ثالثاً 
منهجيه لرصـد وتقيـيم   فهي .  ذاهتا على السواءمتابعة أعمال املمثلة اخلاصة هي منهجية وغاية حبد    -   ٩٦
والية الجنازات والشواغل يف تنفيذ     العناصر الالزمة لتحديد الثغرات واالجتاهات واإل     بوتزويدها  أعماهلا   نتائج

، مبا يف ذلـك     ة اخلاص ةالتنفيذ الفعلي لتوصيات املمثل   ا، فهي ذات صلة ب    د ذاهت حب ةتابعة كغاي أما امل . عالناإلو
اليت ُيقصد تابعة تندرج امل حني  يفة اخلاصةساليب عمل املمثلأكمنهجيه جزء من    واملتابعة  . واليةالمع  التعاون  

نـسان   واحلكومات واملدافعني عـن حقـوق اإل       ةصحاب املصلح أمسؤولية  ضمن نطاق   تنفيذ التوصيات   هبا  
نسان قوق اإلحلالوطنية ملؤسسات انسان وقوق اإلالدولية واإلقليمية حليات اآللقليمية وواملنظمات الدولية واإل

  .عالمووسائل اإل

استعراض وحتليـل  وتؤدي عمليات . اآلخرفيما بينهما ويعتمد أحدمها على  تابعة  ويتداخل مفهوما امل    -   ٩٧
دفع عجلة احلـوار  التوصيات واستهداف تنقيح ومواصلة عن طريق أعمال املمثلة اخلاصة إىل تسهيل التنفيذ  

تسلم به ممارسات االستعراض اليت تعترف بالتجارب تنفيذ عندما وُيعزَّز ال. ننسا اإلاملدافعني عن حقوقبشأن 
  .ارسات جيدةعلى أهنا ممأعمال املمثلة اخلاصة متابعة واملبادرات الرامية إىل 

، عناصـر   املمثلة اخلاصـة  ليت اضطلعت هبا    املتابعة ا أعمال  استعراض   يف معرض    ،التقريرهذا  ويبني    -   ٩٨
 ميلتقـد عمال املمثلة اخلاصة    الكمي والنوعي أل  تحليل  أن تتضافر جهود ال    الكيفية اليت ميكن هبا      منهجية تبني 

ة إلجـراء   تقترح مـصفوف  والتصورات؛  ال إىل   ىل البيانات وحتليلها     إ استناداًهذه األعمال   صورة شاملة عن    
نسان؛ وتـشدد   عن حقوق اإل  ؤشرات تقييم حالة املدافعني     وتلخص قائمة ختطيطية مب   ؛  ة للمتابعة طريقزيارات  

سواء كـان بالغـات أم      ،  ة اخلاص ةعمل املمثل عناصر  يف متابعة كل عنصر من      أصحاب املصلحة   على دور   
  .أم تقارير مواضيعية ةزيارات قطري

                                                      

ما هي احلماية اليت ميكن أن يوفرها االحتـاد األورويب          : عني عن حقوق اإلنسان   دليل اخلط األمامي للمداف   " )١٤(
 .٢٠٠٧نوفمرب / يف تشرين الثاين(Front Line)ي ممؤسسة اخلط األمانشرته " والبعثات الدبلوماسية النروجيية؟
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وال تعود منهجية املتابعة بالفائدة على صاحب الوالية فحسب، بل على مجيع امللتزمني بتنفيذ اإلعالن     -   ٩٩
ملمثلة اخلاصة أصحاب املصلحة، بأدوارهم وقدراهتم املختلفة، على تطبيق هـذه املنهجيـة             وتشجع ا . أيضاً

  .ومواصلة تطويرها تسهيالً لتنفيذ اإلعالن

، تشري املمثلة اخلاصة إىل املسامهة والتعاون املرتقبني من أصحاب املـصلحة ملتابعـة              الصددويف هذا     -    ١٠٠
  .ااألنشطة املتعلقة بالوالية وتنفيذ توصياهت

  البالغات

                 تكـون الـردود                وينبغي أن     .         اخلاصة  ة     املمثل        ترسلها                    جلميع البالغات اليت                                ينبغي أن تستجيب احلكومات     
      هـذه             عالوة على    و  .         اخلاصة  ة     املمثل       عليها         طرحها   ت     اليت          األسئلة       على                                        مناسبة التوقيت وشاملة عند اإلجابة      

                  التدابري املتخـذة              ال تتعلق ب           معلومات           تقدمي           تتمثل يف        لردود         بشأن ا              ممارسة جيدة               ، فإن مثة                    املتطلبات الدنيا 
              حاالت مماثلـة         وقوع       ملنع          املتخذة            املبادرات   ب    ً  أيضاً         تتعلق                                               رب احلاالت الفردية املبلغ عنها فحسب، وإمنا         جل

           ىل مـشاكل    إ            الت فردية،                             من خالل إبالغها عن حا      ،                       تشري البالغات يف الواقع                   يف بعض احلاالت،     و  .      ثانية
               إىل اإلجـراءات             حلكومـات              أن تنظر ا          وينبغي    .                           الت الفردية إحدى نتائجها         احلا     تشكل   ة              هيكلية ومنهجي 

ُ                             ما ُعوجلت بشكل صحيح ودقيـق            ، إذا    ميكن      حاالت                لتنبيهها إىل         فرصة                               املتعلقة بالبالغات على أهنا            أال   ،    
        نـسان،                       املدافعني عن حقوق اإل              كامل وسط         ولكن                                    مدافعني فرديني عن حقوق اإلنسان،                 فقط حالة        حتسن  

   .             نسان يف بلد ما                   حلالة العامة حلقوق اإل     على ا   سي   سا أ         وهو مؤشر 

                                                                                               وينبغي أن يقدم املدافعون عن حقوق اإلنسان، واملنظمات واملؤسسات اليت هـي مبثابـة مـصادر                
      هلم      وينبغي  .                                                                                      للبالغات، معلومات متابعة عما يقدم من حاالت إىل املمثلة اخلاصة بطريقة أكثر منهجية          

              وتتمتع املصادر   .                         تعليقات على هذا األساس      إبداء             ن احلكومات و                        على الردود املرسلة م          االطالع      ً  أيضاً  
     ً                          وسعياً إىل حتسني عملية تبـادل        .                                                                 امليدانية بوضع أفضل لتقييم املعلومات املقدمة يف ردود احلكومات        

                                                                                                     املعلومات بني املصادر امليدانية واملمثلة اخلاصة، يتعني تعزيز دور الشبكات واملنظمات الدولية الـيت              
   .                                               واجهة بينية للتواصل بني الوالية واملصادر املذكورة          عمل بوصفها ت

  الزيارات القطرية

                                                                                                وصي املمثلة اخلاصة مجيع أصحاب املصلحة بأن يقدموا بانتظام تقارير عن التحديات واإلجنازات يف               ت
  ه                                وبإمكان املمثلة اخلاصة أن تقدم هذ  .                                                            تنفيذ التوصيات الواردة يف التقارير املتعلقة بالزيارات القطرية

                                                                                                    املعلومات يف تقرير مستقل عن متابعة الزيارات القطرية، مثلما يفعل ذلك على أساس سنوي املقرر               
                                                                                              اخلاص املعين مبسألة التعذيب، يف التقرير اخلاص بالبالغات، أو يف معلومات مستكملة للتقرير املتعلق         

   .    ٢٠٠٦                              بالزيارات القطرية املقدم يف عام 
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  التقارير املواضيعية

                                                                                  رة اخلاصة بعض آفاق البحث، مثل متتع املدافعني عن حقوق اإلنسان باحلقوق املنصوص                       فتحت املقر 
              وتوصي املمثلة    .                                                                                  عليها يف اإلعالن أو حالة املعرضني منهم ألخطار معينة أو املعترف هبم مبستوى أدىن             

                                                                                                   اخلاصة مبواصلة هذه األعمال التحليلية وتوسيع نطاقها إلغناء املعرفـة والفهـم بـشأن اإلعـالن               
               ً                                    وكل عام تقريباً، العدد الكبري من البالغـات          ،          ويوفر اآلن   .                                     والتحديات واإلجنازات املتصلة بتنفيذه   

                     ً ُ                           اليت ميكن أن تشكل أساساً ُيستند إليه يف إجراء طائفة     ً     ً            عدداً كبرياً من احلاالت                    املرسلة مبوجب الوالية 
   .                                        واسعة من عمليات التحليل والرصد املواضيعيني

                                                                    أصحاب املصلحة باملشاركة على حنو أكثر فعالية يف إعداد تقاريرها املواضيعية                    وتوصي املمثلة اخلاصة 
           أعـاله،     ٧٤       إىل     ٧٢                                                                             ومتابعتها، وتشري إىل املقترحات والتوصيات العملية املطروحة يف الفقرات من           

   .                فيما خيص هذا اجملال

نفذها تخلاصة، واألنشطة اليت وينبغي تطوير وتعزيز أنشطة بناء القدرات بشأن اإلعالن ووالية املمثلة ا  -    ١٠١
املنظمات غري احلكومية ومنظومة األمم املتحدة كذلك، وخصوصاً املفوضية، وغريها من املنظمات الدوليـة              

  .واإلقليمية

وتوصي املمثلة اخلاصة بأن تكون حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان عنصراً من عناصر االستعراض يف   -    ١٠٢
  .ي الشامل جمللس حقوق اإلنسانإطار عملية االستعراض الدور

وتشجع املمثلة اخلاصة على تكثيف التعاون واملبادرات املشتركة فيما بني اآلليات الدولية واإلقليميـة                -    ١٠٣
   .                                                          ، وذلك بقصد تعزيز نظام محايتهم ككل باالستناد إىل أوجه التكاملالقائمة حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان

                            ، الذين تواصل عملها طوال كل عن حقوق اإلنسان                     أن تثين على املدافعني ة اخلاصةوأخرياً، تود املمثل  -    ١٠٤
                                    كفاحهم من أجل تعزيـز حقـوق              مواصلة                                                            هذه السنوات من أجل االعتراف هبم ومحايتهم، وتشجعهم على          

   .                                   اإلنسان ومحايتها يف عموم أرجاء املعمورة

 -  -  -  -  -  

  


