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كيفية استخدام هذا الدليل  .1
يُركز هذا الدليل، الّصادر عن مكتب المفوضية الســامية لحقوق اإلنســان )المفوضية(، على 
الكيفية التي يمكن للمجتمع المدني من خاللها متابعة التوصيات الصادرة عن آليات وواليات 
اء الذين ليســوا على ِدراية مسبقة بالسِّمات  حقوق اإلنســان أو هيئات تتبع األمم المتحدة. والقرَّ
الرئيسية لتلك اآلليات مدعوون للرجوع إلى دليل المفوضية الموجه للمجتمع المدني - العمل 

مع برنامج األمم المتحدة لحقوق اإلنسان وأدلتها العملية الموجهة للمجتمع المدني.1

وتشــرح الفصــول 1 - 3 من هذا الدليل كل من ‘المتابعــة’ و’التنفيذ’، بينما يَصف الفصل 4 
المناهج واألنشطة التي بإمكان عناصر فاعلة في المجتمع المدني استخدامها. ويُراجع الفصل 
5 اإلجراءات المتبعة والممارســات الخاصة باآلليات التابعــة لألمم المتحدة في مجال حقوق 

اإلنسان وكيفية انخراط عناصر المجتمع المدني فيها. 

http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx  متاحة على الموقع  1

http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx
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ويشــير الدليل أيضا إلى أدواٍت لتســهيل أنشــطة  متابعة يقوم بها مجتمع مدني.  تلك األدوات 
تم سردها في الفصل 6.

َمتها  م الدليــل، من خالل اســتعراض مجموعة متنوعة من مناهج وأنشــطة متابعــٍة تَمَّ و يُقــدِّ
لت عناصر فاعلة في مجتمــع مدني2 والوجود الميداني للمفوضية  تجــارب حقيقية، التي تفضَّ
باإلسهام فيها، قائمةً من خيارات يمكن لعناصر فاعلة في مجتمع مدني االختيار من بينها على 

أساٍس من أولوياتها وقدراتها الخاصة.

يَســتهدف هذا الدليل في المقام األول عناصر فاعلة في مجتمع مدني على المســتوى الوطني. 
وهو متوفر باللغات العربية، والصينية، واإلنكليزية، والفرنسية، والروسية، واإلسبانية.

إن اإلدراج لدراسات الحالة ال يعني مصادقة المفوضية  2
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ما هي المتابعة وما أهميتها؟  .2
تهدف أنشطة المتابعة إلى التحقُّق من أن توصيات وقرارات آليات وهيئات حقوق اإلنسان قد 

نُفِذَّت بُغية تحسين احترام ورعاية كافة حقوق اإلنسان للجميع واإليفاء بها.

وتسعى آليات وهيئات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة إلى تحسين إعمال حقوق اإلنسان 
فــي جميــع دول العالم. وتهدف جميع القرارات التي اعتمدها مجلس حقوق اإلنســان، ونتائج 
لجــان التحقيق، وتوصيات هيئــات المعاهدات واإلجراءات الخاصة واالســتعراض الدوري 
الشــامل، وقرارات هيئات المعاهدات بشــأن الحاالت الفردية إلى ســد ثغرات الحماية وتُشير 
إلى ُسبٍل يمكن للدول وغيرها من أصحاب المصلحة سلكها للُمضي قدما نحو اإلعمال الكامل 
لحقوق اإلنســان. وتهدف كافة تلك النتائج، والتوصيــات، والقرارات إلى إحداث التغيير نحو 
األفضــل في حياة أصحاب الحقوق. ويقــع االلتزام األولي لتحقيق مثل هذا التغيير على عاتق 
الدول، التي تحمل مسؤولية احترام، ورعاية حقوق اإلنسان واإليفاء بها. ومع ذلك، فإن لكافة 
أطراف المجتمع، من أفراٍد إلى قطاٍع خاص، والمجتمع الدولي والعناصر الفاعلة في مجتمع 
مدني دورا يَُؤدوه في إعمال حقوق اإلنســان. ويمكن للمجتمع المدني، على وجه الخصوص، 

أن يلعب دورا حاسما في متابعة توصيات حقوق اإلنسان.



دليل عملي للمجتمع المدني 

4

ملخص لمراحل المتابعة

المتابعة من 
قبل المجتمع 

المدني

الّرصد، إذكاء الوعي، النَّشر، َحشد الدعم، االئتالفات، 
بناء القدرات، العمل مع شركاء، اإلجراءات القضائية، 
تبادل الممارسات الجيدة، اإلسهام في إجراءات المتابعة 

آلليات حقوق اإلنسان.

تحديد آلليٍة لحقوق اإلنسان 
للمشاركة معها

وضع مخطط للتوصيات 
وتحديد األولويات من بينها

تخطيط أنشطة المتابعة
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موضوع المتابعة  .3
إن نتائج وتوصيات آليات وهيئات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة عديدة. ويقوم المجتمع 

المدني بمتابعة ما يتَِّصل منها بأهدافه ونطاق عمله. والتي يمكن أن تكون:

توصيــات اعتمدتها هيئــات معاهدات في مالحظاتها الختامية بعد دراســة تنفيذ دولة 	 
طرف لمعاهدة لحقوق اإلنسان؛

توصيات صادرة عن إجراءات خاصة تابعة لمجلس حقوق اإلنســان كما وردت في 	 
تقاريٍر بشأن زيارات قطرية، وتقاريٍر مواضيعية وبالغاٍت في حاالت فردية؛

توصيات منبثقة عن االستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق اإلنسان؛	 

قرارات ومقررات مجلس حقوق اإلنسان والجمعية العامة؛	 

أعمــال الهيئــات الفرعيــة التابعة لمجلس حقوق اإلنســان، مثل اللجنة االستشــارية، 	 
وإجــراء التظلم، وآلية الخبراء المعنية بحقوق الشــعوب األصليــة، والمنتدى المعني 

بقضايا األقليات، والمنتدى االجتماعي، ومنتدى األعمال وحقوق اإلنسان؛

التوصيــات الخاصة بلِجان تحقيق، وبعثات تقصي الحقائق وغيرها من آليات تحّري 	 
حقوق اإلنســان المخصصة والمنشــأة من قبل مجلس حقوق اإلنســان، أو المفوضة 

السامية لحقوق اإلنسان أو األمين العام لألمم المتحدة؛

التوصيــات المشــمولة في تقارير ودراســات مفوضة األمم المتحدة الســامية لحقوق 	 
اإلنسان )مثل تقارير حول أنشطة الوجود الميداني، وتقارير ودراسات حول أوضاع 

قطرية ومواضيعية تحت والية مجلس حقوق اإلنسان(؛

دعوات موجهة في بيانات عامة لدول أو للمجتمع الدولي من قبل المفوضة الســامية 	 
لحقوق اإلنسان أو من قبل خبراء مستقلين في مجال حقوق إنسان.

هذه قائمة غير حصرية من التوصيات للمتابعة من قبل الدولة والمجتمع مدني.  وعالوةً على 
آليــات األمم المتحــدة، تُصدر أيضا آلياٌت إقليمية ووطنية لحقوق اإلنســان تقارير وتوصيات 

بُغية تحسين إعمال حقوق اإلنسان.

ولتحديد ما يجب التركيز عليه، من الُمهم تجنب المتابعة بشكل ُمنغلق أو ُمجتزأ. ففي حين أنَّ 
لِمختلف آليات حقوق اإلنسان إجراءات وممارسات متابعة خاصة بها وعلى النحو المبين في 
فصل 5 من هذا الدليل، إال أن أحد القيم المضافة التي يمكن أن يحققها المجتمع المدني تتمثل 

في  اعتماد نهج شمولي للمتابعة. 

إن  إتباع نهج شمولي يتيح االستفادة من التعددية في آليات حقوق اإلنسان، عوضا عن التركيز 
علــى توصيات إحداها دون غيرها. فهو ينطوي على انخراطه مع آليات حقوق اإلنســان في 
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جميع مراحل عملها. حيث تعمل آليات حقوق اإلنسان في دورات يمكن تبسيطها إلى مراحل: 
جمع المعلومات، ورفع التقارير، والحوار مع الدولة المعنية، والتوصيات والمتابعة.

وبالتالــي فإن عمل المجتمع المدني على المتابعة يكــون أكثر فعالية عند انخراطه في العملية 
برمتها.وفي الوقت الذي يمكن أن يثمر فيه االنخراط المستمر عبر جميع مراحل دورة أنشطة 
آليــات حقوق اإلنســان عن مزيد من النتائــج، يمكن لعناصر فاعلة أن تســتفيد من مخرجات 

وتوصيات آليات حقوق اإلنسان وبشكل نافع حتى دون انخراطه المسبق.

دورة آليات حقوق اإلنسان

جمع 
معلومات 

من مصادر )دول، 
عناصر فاعلة في 

مجتمع مدني، 
غيرها(

رفع التقارير 
آلليات حقوق 

اإلنسان من قبل الدولة 
)االستعراض الدوري 

الشامل وهيئات 
المعاهدات(

توصيات موجهة 
حوار مع الدولةللدولة 

التنفيذ والمتابعة
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مناهج وأنشطة المتابعة  .4
يوجز هذا الفصل بعض المناهج واألنشــطة للمتابعة من قبل مجتمع مدني، إلى جانب بعض 

أمثلٍة توضيحية لممارسات سابقة.

تحديد اآلليات لالنخراط معها  .1.4

إن إعمال كافة حقوق اإلنســان للجميع هو الهدف األســمى لمجمل هيئات حقوق اإلنســان في 
األمم المتحدة. وفي معظم البلدان، يُحَرُز التَّقدم من خالل مزيج من العوامل، بدءاً من اإلرادة 
السياسية لمسؤولين إلى سلوك وكالء إنفاذ القانون، واألنشطة التي يقوم بها المجتمع المدني، 
والقــرارات التي تتخذها المحاكم ودرجة اســتقاللها، وتأثير المنظمــات االقليمية وتعديل في 
الحكومات وغيرها. ويمكن للمفوضية وآليات حقوق اإلنســان التابعة  لألمم المتحدة أن تلعب 

دورا هاما في تمهيد الطريق نحو التنفيذ.

والتزامات حقـــوق 
على النحو المحدد في المعايير الدولية

لتنفيـــذ ا

قانون 
سياسات 
مؤسسات

ضغط 
خارجي 

متابعة من 
قبل مجتمع 

مدني

استعراضات 
آلليات حقوق 

اإلنسان

سلوكيات  
مهارات  
معرفة  
قدرات

أي آليٍة تتمتع بالتأثير األكبر؟ هل هي زيارة قطرية من قبل صاحب والية إلجراءات خاصة 
؟ أم توصيــات موجهــة من جانب دوٍل في االســتعراض الدوري الشــامل وما يتصل بها من 
عمليات سياســية ؟ أم أنه قرار اتُخذ من قبل هيئة معاهدة ما بشــأن شكوى فردية؟ أو ربما هي 
مزيج من كل هذا، وأكثر؟ وما هي القيمة المضافة التي يمكن أن تجلبها آليٍة لحقوق اإلنســان 
إلى عمل مجتمع مدني بشأن قضية مواضيعية محددة تتعلق بحقوق اإلنسان و / أو في بلٍد أو 
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منطقٍة أو إقليم؟ كيف يمكن لالنخراط مع آليات حقوق اإلنسان أن ينسجم مع أولويات وُخطط 
وقدرات العناصر الفاعلة في المجتمع المدني؟

إن تحليل ما يمكن أن تقدمه آلية ما وفهم نتائجها وتوصياتها يعد خطوات أساســية لـ: 1( اتخاذ 
قرارات بشأن انخراط المجتمع المدني مع مثل هذه اآللية / ات؛ 2( صياغة شكل هذه االنخراط، 
و 3( دمج مثل هذه االنخراط في االستراتيجيات والخطط للعناصر الفاعلة في المجتمع المدني.

االنخراط مع آليات حقوق اإلنسان عبر دوراتها لتعظيم األثر  .2.4

تُظهــر التجربة أن تفاعــل المجتمع المدني مع آليات حقوق اإلنســان عند انخراطه في جميع 
مراحل دورة عمل آلية ما لحقوق اإلنسان يُثمر عن مزيد من النتائج. فعلى سبيل المثال، عند 
تقديم معلومات لالســتعراض الدوري الشامل بشأن الدولة قيد االستعراض، قد يقوم المجتمع 
المدني بالتركيز على قضايا تهمه أكثر من غيرها، قد تكون العقاب البدني لألطفال أو التمييز 
ضــد أقليــات عرقية. وقد يُجروا حوارا مع حكومتهم بدايةً ومع وفود دول أعضاء ستشــارك 
في الحوار التفاعلي لالســتعراض الدوري الشــامل الحقاً، وحثِّهم على رفع توصيات بشــأن 
تلك القضايا. وســتَعكس الوثيقة الختامية لالســتعراض الدوري الشامل تلك التوصيات، التي 
يمكن عندئذ استخدامها على المستوى الوطني لتعزيز أنشطة حشد الدعم أو غيرها من أنشطة 

المجتمع المدني.

وتجــري عمليــات مماثلة مــع آليات أخرى. وتكون عبر اإلســهام بمعلومــات ذات مصداقية 
وُموثَّقة جيدا حول قضايا ذات اهتمام والتي يُعزز المجتمع المدني من خاللها أرجحيه النتائج 
وكــون التوصيــات ذات صلة ومركِّزة. وتعدُّ التوصيــات الجيدة، والقابلة للتنفيذ، كاســتجابة 
لثغرات حماية حقوق اإلنســان والمعلنة من قبل هيئات حقوق اإلنســان التابعة لألمم المتحدة، 

حاسمةً في مساندة مجتمع مدني عند حشده للدعم على الصعيد الوطني.

وضع خريطة لتوصياٍت ونتائٍج في مجال حقوق اإلنسان    .3.4

إن توصيات ونتائج آليات حقوق اإلنســان عديدة،  ســواء الموضوعية منها أو القطرية. وقد 
يكون تقســيمها وتصنيفها وفق مجــاالت اهتمام موضوعية أو جغرافيــة تحضيراً نافعا لنهج 

متابعة شمولي. ويُمكن لوضع خريطة لتوصياٍت ونتائج أن:

يُيّسر إمكانية الوصول إلى توصياٍت؛

يساعد في إذكاء الوعي ويُعين في نشر توصياٍت؛	 

يســاعد في بنــاء نظرة شــاملة حــول التوصيــات الراهنــة، وبالتالي توفير أســاٍس 	 
الستراتيجيه شمولية للمتابعة؛
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يسهل تحديد أولويات التنفيذ والمتابعة؛	 

يكون بمثابة أساٍس لتطوير خطٍة للرصد.	 

ويمكن لألداة التالية المساعدة في هذه العملية:

مؤشر حقوق اإلنسان العالمي
ــت  ــبكة االنترن ــر ش ــة عب ــات متداول ــدة بيان ــة قاع ــي3 بمثاب ــان العالم ــوق اإلنس ــر حق إن مؤش
ــتعراض  ــة واالس ــراءات الخاص ــدات، واإلج ــات المعاه ــن هيئ ــادرة ع ــات ص ــع توصي وتجم
الــدوري الشــامل. ويتيــح المؤشــر للمســتخدمين إمكانيــة الوصــول والبحــث فــي توصيــات هيئات 
المعاهــدات، واإلجــراءات الخاصــة واالســتعراض الــدوري الشــامل مــن خــالل عــدة تصنيفــات: 
الدولــة، والحــق، والهيئــة، والشــخص المتضــرر، واإلطــار الزمنــي، أمــا بالنســبة لالســتعراض 
ــة  ــة، وموقــف الدول ــي تقدمــت بالتوصي ــدول/ة الت ــات: ال ــدوري الشــامل، فمــن خــالل تصنيف ال
ــم  ــة األم ــات وآلي ــات هيئ ــى تقييم ــن االطــالع عل ــن للباحثي ــدورة. ويمك ــتعراض، وال ــد االس قي
المتحــدة حــول وضــع  تنفيــذ حقــوق اإلنســان فــي أي حالــة معينــة. ويفضــي ذلــك ألن يصبــح 
الكــم الهائــل للمعلومــات المتوفــرة لــدى األمــم المتحــدة والمتعلقــة بحقــوق اإلنســان أكثــر شــفافية 

وإتاحــة إلمكانيــة الوصــول.

توصيات مجمعة في آسيا الوسطى
قــام مكتــب المفوضيــة الســامية اإلقليمــي آلســيا الوســطى بدعــم  مؤسســة أكاديميــة فــي 
قيرغيزســتان لتقســيم وتصنيــف توصيــات آليــات حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتحــدة وفــق 
الحــق، وشــملت التوصيــات المنبثقــة عــن هيئــات معاهــدات وإجــراءات خاصــة واالســتعراض 

ــات.4 ــذ التوصي ــل بشــأن  تنفي ــط العم ــة األســاس لتخطي ــذا بمثاب ــامل. وكان ه ــدوري الش ال

تحديد األولويات والتخطيط  .4.4

قــد تجــد عناصر فاعلة في مجتمع مدني بعض التوصيــات أكثر صلة من غيرها. فبعضها قد 
تعالــج أولويات موضوعيــة أو جغرافية للعناصر الفاعلة في مجتمــع مدني، وبعضها اآلخر 
ـب غيرها موارد غير  ال يفعــل. وبالمثــل، قد يكون من الســهل متابعة بعضها، في حين تتطلَـّ
متاحــة. وفــي بعض األحيــان، قد تكون توصيات هــي ثمرة ألعمال تحضيريــة اضطلع بها 
المجتمــع المدني إلى جانب آلية لحقوق اإلنســان. وعلى األغلــب يتم تصنيف هذه التوصيات 

وفق أولويتها ودمجها في استراتيجيات العناصر الفاعلة وخطط عملها. 

http://uhri.ohchr.org/  3

.http://www.auca.kg  المجموعة متاحة على  4

http://uhri.ohchr.org/
http://uhri.ohchr.org/
http://www.auca.kg
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التعذيب وسوء المعاملة التي ترتكبها أطراف خاصة في كندا
فــي عــام 2011، حثَّــت األنديــة البالــغ عددهــا 110 ناديــا والتابعــة التحــاد النســاء الجامعيــات 
الكنــدي حكومــة كنــدا لتجريــم التعذيــب الــذي ترتكبــه جهــات فاعلــة خاصــة علــى وجــه التحديــد.
حيــث يُخضــع القانــون الجنائــي الكنــدي مرتكبــي التعذيــب مــن قبــل جهــات فــي الدولة للمســاءلة. 
وعنــد معانــاة أفــراد مــن ذات أشــكال التعذيــب علــى يــد أفــراد، كمــا فــي حــاالت العنــف المنزلي، 

ال يقــع هــؤالء األفــراد تحــت طائلــة المســائلة القانونيــة بداعــي ارتكابهــم جريمــة التعذيب.
ــاء  ــر أعض ــب. وحض ــة التعذي ــة مناهض ــل للجن ــر ظ ــاد تقري ــدم االتح ــل 2012، ق ــي أبري وف
االتحــاد  دورة اللجنــة  أليار/مايــو فــي جنيــف. “لقــد ســمعنا اللجنــة تؤكــد لمندوبــي حكومــة كنــدا 
أن بعــض أشــكال العنــف القائــم علــى أســاس النــوع االجتماعــي عنــد ارتكابهــا مــن قبــل أطــراف 
ــة  ــدرج تحــت اتفاقي ــذا ين ــب وأن ه ــر التعذي ــن مظاه ــراً م ــة تشــكل مظه ــع للدول خاصــة ال تتب
مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة. 
وكان هــذا بمثابــة اختراقــاً لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وعــدم انتهــاك حــق المــرأة والفتــاة 
غيــر القابــل لالنتقــاص فــي عــدم تعرضهــا للتعذيــب الــذي تمارســه جهــات غيــر تابعــة للدولــة. 
ــن  ــا قادري ــا وأصبحن ــرة بالنســبة لن ــة انفراجــة كبي ــة بمثاب ــة للَّجن ــت المالحظــة الختامي ــد كان لق
علــى اســتخدامها فــي عملنــا “، هكــذا علَّقــت عضوتيــن فــي االتحــاد. وفــي متابعتــه لمالحظــات 
ــان مكتــوب لمفوضيــة األمــم المتحــدة حــول وضــع المــرأة  ــدَّم االتحــاد ببي ــة الختاميــة، تَق اللجن
ــي  ــا  ورد ف ــى  م ــاء عل ــدا بن ــامل لكن ــدوري الش ــتعراض ال ــات االس م لغاي ــدِّ ــرا قُ ــم تقري وَدع
المالحظــة الختاميــة للَّجنــة بشــأن التعذيــب وســوء المعاملــة الــذي ترتكبــه جهــات فاعلــة خاصــة.

ووجــدت عناصر فاعلة أن تحديد األولويات من بيــن التوصيات والنتائج الراهنة عن طريق 
تحديد أي منها  ذات صلة  بأهدافهم الخاصة في مجال حقوق اإلنســان لهو خطوةٌ هامةٌ لغاية 
تطوير خطط متابعة واقعية ســواء من خالل االنخراط في مراحل ســابقة لدورة عمل آليات 
حقوق اإلنســان أو دونه. ويمكن لعناصر فاعلة استخدام مجموعات مختلفة من معايير تحديد 

األولويات من بين توصيات، مثل:

توصيــات صــادرة عن آلية أو هيئة لحقوق اإلنســان تُعزز تلك الخاصة بمؤسســات 	 
المجتمع المدني؛

توصيات تتماشــى مع أهداف وأنشطة مؤسســات المجتمع المدني والتي يمكن إدماج 	 
متابعتها في  خطط عملهم بشكل واقعي ؛

توصيــات ونتائج تشــير إلى إحــداث تقدم جديد في الترجمــة والتطبيق لقانون حقوق 	 
اإلنسان؛
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توصيات قد يفضل تنفيذها بســبب عدد من العوامل )على ســبيل المثال وضعها على 	 
سلم أولويات التنفيذ من قبل الدولة؛ ضغط و / أو دعم من قبل المجتمع الدولي؛ توافر 

موارد( ؛

توصيات يمكن  للمجتمع المدني متابعتها من خالل العمل مع آخرين في ائتالفات؛	 

توصيات يمكن قياس تنفيذها من قبل مؤسسات المجتمع المدني؛	 

خالفــاً لذلــك، توصيات قد يتم تجاهلها لعدم اتخاذ إجراء من قبل مؤسســات المجتمع 	 
المدني

توصيــات موجهة للمجتمع المدني بعينه )مثل توصيات المقرر الخاص المعني بحال 	 
المدافعين عن حقوق اإلنسان والموجهة إلى مجتمع المدافعين(
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س والهوية الجنسية
س نوع الجن

ضوع عدم التمييز على أسا
ض الدوري الشامل بشأن مو

صيات االستعرا
تحديد األولويات من بين تو

ضع خطة عمل أولية على النحو التالي.
ض الدوري الشامل وو

ت االستعرا
صيا

ت من بين تو
ب األولويا

يمكن إيجاز تمرين في ترتي

ض 
صيات االستعرا

تو
الدوري الشامل

تحديد األولويات
نوع المتابعة وأنشطة 

أساسية
منظمة/ات مسؤولة 

وموارد
اإلطار 
الزمني

مؤشرات

تعزيز الحماية القانونية في 
ضمين 

مواجهة التمييز بغاية ت
التوجه الجنسي وهوية النوع 
س محظورة 

االجتماعي كأس
للتمييز.

نعم. مدخل مهم إال 
ضى عنه 

أنه قد تتغا
الحكومة ما لم يتم حثها 
صر فاعلة 

من قبل عنا
في المجتمع المدني 

والمجتمع الدولي

حشد الدعم. 
ضغط على 

ممارسة ال
برلمانيين.

صياغة 
المشاركة في 

ت.
تشريعا
حملة.

ت مجتمع ممثلة  
منظما

س 
لمثلي وثنائيي الجن
والمتحولين جنسيا 

بالشراكة مع غيرها 
صر فاعلة في 

من عنا
المجتمع المدني. جزء 

صلة 
من أنشطة متوا

األربع 
ت 

سنوا
المقبلة

إدماج التوجه 
الجنسي وهوية النوع 

س 
االجتماعي كأس

محظورة للتمييز في 
قانون لعدم التمييز

ت 
ضمام لحمال

إطالق أو االن
إذكاء وعي عامة لتشجيع 
ص 

التسامح اتجاه األشخا
س 

مثليي، وثنائيي الجن
والمتحولين جنسيا

نعم. انظر أعاله
المشاركة في حملة.

ب، 
ف الشبا

اقتراح استهدا
والجمهور، ووكالء إنفاذ 

القانون.
ت التي ينبغي 

البيئا
س 

استهدافها: المدار
ت؛ 

الثانوية؛ والجامعا
ضية؛ 

والنوادي الريا
ب الشرطة.

ومراكز تدري

ت مجتمع ممثلة  
منظما

س 
لمثلي وثنائيي الجن
والمتحولين جنسيا 

بالشراكة مع غيرها 
صر فاعلة 

من عنا
في المجتمع المدني. 

ينبغي تأمين المزيد من 
الموارد

األربع 
ت 

سنوا
المقبلة

ت 
تنفيذ حملة. الفئا

السكانية المستهدفة 
صول لها

التي تم الو

صدي لعدم 
االستمرار في الت

المساواة المبنية على  النوع 
االجتماعي

صياغتها 
ت 

ال. تم
بإبهام  شديد 
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ض 
صيات االستعرا

تو
الدوري الشامل

تحديد األولويات
نوع المتابعة وأنشطة 

أساسية
منظمة/ات مسؤولة 

وموارد
اإلطار 
الزمني

مؤشرات

ت 
صلة دعم المؤسسا

موا
صلة 

ت الوقائية المت
والسياسا

ضايا النوع االجتماعي 
بق

ضد المرأة.
والتمييز 

نعم. وينبغي تشجيع 
الحكومة على دعم 
ت المساواة 

مؤسسا
بمزيد من الموارد.

صد وحشد الدعم.
الر

صد موارد الميزانية 
ر

صة للوزارة 
ص

المخ
ص.

لتحقيق تكافؤ الفر
ت المقترحة 

صد المبادرا
ر

من قبل الوزارة التي 
س وتنفذها 

يتخذها المجل
الحكومة

ت نسائية 
منظما

بالشراكة مع غيرها 
صر فاعلة في 

من عنا
المجتمع المدني. جزء 

صلة.
من أنشطة متوا

ينبغي تأمين المزيد من 
صد 

ت حول ر
الخبرا

الموازنة

األربع 
ت 

سنوا
المقبلة

صة 
ص

الموارد المخ
للوزارة لتحقيق تكافؤ 

ت 
ص. مقترحا

الفر
السياسة العامة المقدمة 

من قبل الوزارة 
المعتمدة والمنفذة من 

قبل الحكومة.

ت التنفيذ من بين 
تحديد أولويا

ت قانونية حديثة إللغاء 
صالحا

إ
ضد المرأة 

األحكام التمييزية 
امتثاال التفاقية سيداو

ت 
نعم. لقد حان الوق

ليكون هناك إطارا 
قانونيا غير تمييزي!

صد عملية التشريع.
ر

جزء من المتابعة 
ت سيداو الختامية

لمالحظا

ت نسائية 
منظما

بالشراكة مع غيرها 
صر فاعلة في 

من عنا
المجتمع المدني. جزء 

صلة 
من أنشطة متوا

التقرير 
التالي في 

ظل اتفاقية 
سيداو

إلغاء أحكام تمييزية 
على النحو المحدد في 

اتفاقية سيداو

اتخاذ تدابير هادفة لردم الفجوة 
بين أجور النساء والرجال

ال، إال أنها مدعومة 
صر فاعلة 

من  قبل عنا
في المجتمع المدني. 

صر  
تتجاوز قدرة العنا

الفاعلة على المتابعة
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ض 
صيات االستعرا

تو
الدوري الشامل

تحديد األولويات
نوع المتابعة وأنشطة 

أساسية
منظمة/ات مسؤولة 

وموارد
اإلطار 
الزمني

مؤشرات

صلة، 
ضع إستراتيجية مف

و
بالتعاون مع المجتمع المدني،  

ضاء على 
تحمل رؤية للق

ضارة 
ت الثقافية ال

الممارسا
ضد 

والنماذج النمطية التمييزية 
المرأة 

نعم. تم تحديد 
ت بهذا الشأن 

األولويا
ف، 

من قبل التحال
صية 

وتتوخى التو
ضحا للمجتمع 

دورا وا
المدني

المشاركة في تطوير 
اإلستراتيجية

ت نسائية 
منظما

بالشراكة مع هيئة األمم 
المتحدة للمرأة

عام واحد
اعتماد اإلستراتيجية

تعزيز الجهود الرامية إلى 
ضاء على عمالة األطفال، 

الق
ت 

وتحسين التنسيق بين مؤسسا
وطنية عديدة العاملة في مجال 

حقوق الطفل

ال. خارج نطاق أنشطة 
ت 

صر الفاعلة ذا
العنا

صلة في المجتمع 
ال

المدني 
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رصد التنفيذ  .5.4

يُعــد رصد تنفيــذ الدولة لتوصيــاٍت أحد األنشــطة الهامــة للمجتمع المدني لضمان مســاءلة 
الحكومــة. وقــد يتألف من بقاء مؤسســات المجتمع المدني على اطِّــالع دائم عما إذا ما قامت  
الدولــة بالمصادقة  على معاهدة حقوق إنســان محددة، أو وجهــت دعوات إلجراءات خاصة 
لزيارة البلد، أو اعتمدت قانونا بشأن عدم التمييز، أو القيام بعمليات رصد معقدة تنطوي على 
جمــع وتوثيق كم كبير مــن البيانات من مصادر مختلفة ومواقع متعــددة، أو تحليل معلومات 
متصلــة بمؤشــرات ومعايير قيــاس لفترة محددة من الزمــن. وأياً كان نــوع الرصد الذي تم 
إجراؤه، بســيطا أو معقدا، فمن الضــروري أن تكون النتائج دقيقة وموثوقة. حيث يمكن أن 
تكون النتائج بمثابة األساس لحشد الدعم مع الحكومة الوطنية، ويمكن تطويرها كتقارير ترفع 
آلليات حقوق اإلنســان، على ســبيل المثال في الدورة الثانية أو الثالثة لالســتعراض الدوري 
الشــامل، لغايات االســتعراض التالي مــن قبل هيئات المعاهدات، كما هــو الحال في الحديث 
الشفوي لمجلس حقوق اإلنسان. ويوفر دليل المفوضية حول رصد حقوق اإلنسان5 إرشادات 
مفصلة حول منهجية الرصد مثل الجمع، والتحقق، والتحليل، واالســتخدام الفعال للمعلومات 
بهدف تقييم ومعالجة انتهاكات حقوق اإلنسان. ووفقا لهذا التعريف، يجري الرصد على طول 
فتــرة ممتدة من الزمن. ويشــار أيضا إلى عملية الرصد برمتهــا على أنها دورة رصد حقوق 

اإلنسان )انظر أدناه(. 

 .)HR/P/PT/7/Rev.1  دليل حول رصد حقوق اإلنسان )منشورات األمم المتحدة  5

دورة الرصد

المعلومات، والتحليل التقييم
و اإلستراتيجية

اإلجراءات التصحيحية 
والمتابعة

التوثيق، إعداد 
التقارير الداخلية

تحليل المعلومات/ 
تحليل قانوني

إجراء مقابالت وجمع 
معلومات

التدخل/ حشد الدعم
إعداد التقارير الخارجية
الرؤيا الواضحة

متابعات أخرى
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إتاحة إمكانية رصد معلومات ومواد في مراكز اقتراع في هونغ كونغ
تــم اســتعراض الصيــن، بمــا فــي ذلــك هونــج كونــج، مــن قبــل اللجنــة المعنيــة بحقوق األشــخاص 
ــول/ ســبتمبر 2012. وحضــر مجموعــة مــن مناصريــن ذاتييــن ينتمــون  ذوي اإلعاقــة فــي أيل
ــة المعنيــة بحقــوق األشــخاص  ــة  للجن ــارة  كال الدورتيــن الســابعة والثامن لمنظمــة القــوة المخت
ــم،  ــى حقوقه ــم عل ــا حكومته ــت فيه ــي حافظ ــة الت ــة بالكيفي ــف اللجن ــة تعري ــة  بغي ذوي اإلعاق
ــارة أول  ــوة المخت ــد الق ــغ. وتُع ــغ كون ــي هون ــم ف ــدهم للدع ــي حش ــة ف ــذه التجرب ــتخدموا ه واس
منظمــة حشــد دعــم وعــون ذاتــي تـُـدار مــن قبــل أشــخاص ذوي قــدرات تعلــم مختلفــة فــي آســيا 
ــات  ــا أشــخاص ذوي إعاق ــه فيه ــي يتوج ــى الت ــرة األول ــي الم ــف ه ــي جني ــاركتهم ف ــد مش وتع

ذهنيــة للجنــة.
ــارة  ــوة المخت ــة الق ــا، قامــت منظم ــة القضاي ــا قائم ــَدت فيه ــي اعتُِم ــب الجلســة الســابعة الت وعق
ــات  ــى معلوم ــة إل ــة الذهني ــخاص ذوي اإلعاق ــول األش ــة وص ــة إمكاني ــاه إتاح ــط باتج بالضغ
ــة شــخص  ــراع بمعون ــى غــرف االقت ــة إل ــي المرافق ــراع، و الحــق ف ــز االقت ــي مراك ــواد ف وم
مــن اختيارهــم. وكانــوا قــد التقــوا بمســؤولين مــن مكتــب التســجيل واالنتخــاب فــي شــهر تمــوز/ 
ــر التصويــت لألشــخاص  يوليــو عــام 2012 لطــرح هــذه القضايــا، فضــال عــن قضيــة عــدم تَيَسُّ
المكفوفيــن أو ضعــاف البصــر، واســتحالة تصويــت األشــخاص الذيــن يعيشــون فــي مؤسســات، 
فيــن علــى أنهــم  “عاجزيــن عقليــا” جــردوا مــن حقوقهــم فــي التصويــت. وحقيقــة أن النــاس المعرَّ
ــارة برصــد عــدة  ــوة المخت ــت الق ــام 2012، وقام ــبتمبر ع ــول/ س ــي أيل ــات ف ــت االنتخاب أُجري
ــم تكــن  ــة ل ــى  الشــبكة العنكبوتي ــات عل ــع  االنتخاب ــات. ووجــدوا أن مواق ــب مــن االنتخاب جوان
متاحــة الوصــول، حيــث أنهــم مضطــرون لالنتظــار لفتــرات طويلــة للولــوج لدليــل التصويــت 
‘ســهل القــراءة’  فــي مراكــز االقتــراع، وشــعروا فــي بعــض األحيــان أن المســاعدة التــي قُدمــت 

فــي مراكــز االقتــراع ال تحتــرم اســتقالليتهم وخصوصيتهــم بشــكل تــام. 
ــوق  ــة بحق ــة المعني ــتعراض اللجن ــة اس ــي عملي ــاركة ف ــة للمش ــج اإليجابي ــد النتائ ــت أح وتمثل
األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي تعبئــة منظمــات لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وعناصــر فاعلــة فــي 
المجتمــع المدنــي لتوحيــد القــوى فــي ائتــالف مــن شــأنه أن ســاعد فــي تعميــم قضايــا اإلعاقــة فــي 
نطــاق مجتمــع مدنــي أوســع. كمــا عملــت هــذه المنظمــات فــي هونــغ كونــغ معــا للمســاهمة فــي 
رفــع تقريــر إلــى لجنــة حقــوق اإلنســان حــول قائمــة القضايــا بشــأن هونــغ كونــغ والتــي أثــاروا 
ــى الحكومــة إلجــراء  ــادة  الضغــط عل ــة زي ــي المشــاركة السياســية بغي فيهــا  أيضــا حقوقهــم ف

التغييــرات الالزمــة لصالــح مشــاركتهم المتكافئــة.
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استخدام مؤشرات حقوق اإلنسان لرصد التنفيذ
ــد  ــفافة،  لرص ــليمة وش ــات س ــى منهجي ــتند عل ــة، تس ــة ونوعي ــرات كمي ــتخدام مؤش ــن اس يمك

ــاٍت. ــذ للتوصي التنفي
ــه  ــاق تغطيت ــذ ونط ــز التنفي ــون حي ــال القان ــخ إدخ ــون تاري ــن أن يك ــال، يمك ــبيل المث ــى س عل
ــة. ــية واإلنجابي ــة الجنس ــأن الصح ــون بش ــاد قان ــة العتم ــذ توصي ــن تنفي ــق م ــران للتحق مؤش

ــادة  ــى زي ــة إل ــود الرامي ــة الجه ــال “مواصل ــذا المج ــي ه ــة أخــرى ف ــاك توصي ــون هن ــد تك وق
ــالد”. ــاء الب ــع أنح ــي جمي ــعار ميســورة ف ــة وبأس ــل آمن ــع حم ــات من ــى خدم ــرص الحصــول عل ف
ويتيــح مؤشــر نســبة النســاء أو شــركائهم  الذيــن يســتخدمون وســائل منــع الحمــل المجــال أمــام 
ــع  ــات بشــأن اســتخدام وســائل من ــذ. حيــث تصــدر بيان ــم درجــة التنفي أصحــاب المصلحــة لتقيي
ــى  ــة عل ــل شــعبة الســكان التابعــة لألمــم المتحــدة باســتخدامها لمســوحات تمثيلي الحمــل مــن قب

ــي. ــد الوطن الصعي
ــة لتســجيل  ــا بيانــات مفصل ــام بجمــع بيانــات للمؤشــرات، فمــن المهــم أن يكــون لدين ــد القي وعن
ــا هــو متصــل  ــى م ــادا عل ــة واعتم ــر حصري ــة غي ــي قائم ــا. وف ــة لوضــع م ــب التمييزي الجوان
ومجــدي فــي كل ســياق، يمكــن أن تصنــف المؤشــرات علــى أُســٍس مــن  العــرق، أو اللــون، أو 
الجنــس، أو العمــر، أو اللغــة، أو الديــن، أو وجهــة النظــر السياســية  أو غيرهــا ، أو األصــول 
القوميــة أو االجتماعيــة، أو الممتلــكات، أو الميــالد، أو اإلعاقــة الجســدية أو العقليــة، أو الحالــة 
ــدز(، أو التوجــه الجنســي، أو  ــك فيــروس نقــص المناعــة البشــرية / اإلي ــة )بمــا فــي ذل الصحي
الحالــة المدنيــة أو السياســية أو غيرهــا. وبمجــرد تحديــد المؤشــرات ذات الصلــة، فمــن المفيــد 

وضــع معاييــر قيــاٍس إلجبــار الــدول علــى االلتــزام والوفــاء بالتوصيــات.
ويعــد كل مــن الراصــد االجتماعــي6 ومركــز الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة7 مــن المنظمــات 

ذات الخبــرة الواســعة فــي اســتخدام مؤشــرات لمتابعــة توصيــات8.

اغتنام الفرصة  .6.4

يمكن في كثير من األحيان الســتعراِض وضع حقوق اإلنســان في بلد ما من قبل آلية حقوق 
إنسان تتبع األمم المتحدة أو لزيارة صاحب والية مكلف بإجراء خاص توليَد زخٍم، مثل:

اهتمام وسائل اإلعالم بوضع حقوق اإلنسان بشكل غير مسبوق؛	 

انفتاح سلطات الدولة لمعالجة بعض مشاكل حقوق اإلنسان على المستويين المركزي 	 
أو المحلي؛

استعداد محاورون جدد في الحكومة للدخول في حوار مع المجتمع المدني؛	 

www.socialwatch.org  6

www.cesr.org  7

لمزيد من التوجيه بشأن المؤشرات، انظر مؤشرات حقوق اإلنسان- دليل بشأن التدابير والتنفيذ )منشورات األمم   8
.)HR/PUB/12/5  ،المتحدة

www.socialwatch.org
www.socialwatch.org
www.cesr.org
www.cesr.org
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حماس متجدد التخاذ تدابير من أجل النهوض بحقوق اإلنسان؛	 

تقديــم إيضاحات من قبل اإلرادة السياســية بشــأن اعتماد تشــريع يتوافق مع معايير 	 
حقوق اإلنسان؛

إتاحة موارد جديدة للعمل في مجال معين؛  	 

تشكيل أو تعزيز شراكات أو ائتالفات من أجل االستعراض.	 

يمكــن لعناصر فاعلة في المجتمع المدني أن تلعب دورا حاســما ســواء في توليد الزخم تجاه 
أنشــطة آليــات حقوق اإلنســان أو في اغتنــام مثل هذه الفــرص، على حد الســواء،  لتعزيز 

استراتيجياٍت لتحسين حماية حقوق اإلنسان.

تشكيل ائتالفات والعمل معها   .7.4

عادة ما تثمر المشاركة في عمل آليات لحقوق اإلنسان عبر ائتالفات لعناصر فاعلة في مجتمع 
مدني عن نتائج إيجابية. وتشمل األمثلة على ذلك:

رفع تقارير أكثر شــمولية آلليات حقوق اإلنســان، مع رفع إمكانية عكس التوصيات 	 
لألولويات التي حددها االتالف.

تقســيم العمل فيمــا بين المنظمات األعضاء في االئتالف وفقــا للتخصص، والموارد 	 
والخبرات، مما ينجم عنه مشــاركة ومتابعة أكثر فاعلية )على ســبيل المثال، ستركز 
بعــض المنظمات على حشــد الدعــم أو إذكاء الوعي، وأخرى علــى رصد، وجمع، 
وتحليــل البيانات، بما فيها البيانات والمعلومــات التقنية، وتقدم غيرها الدعم لضحايا 

انتهاكات حقوق اإلنسان والمساعدة في إيصال أصواتهم وشهاداتهم(.

ــنة فيما بيــن عناصر فاعلة. ويعدُّ هذا األمر 	   عالقات عمل، وتعاون، وتضامن ُمحسَّ
هاما بشكل خاص عند احتمالية وقوع عناصر فاعلة تحت طائلة التهديد.

تنامــي تأثير ومصداقية االئتالف في ظل وحدة الرســالة والهــدف إزاء آليات حقوق 	 
اإلنســان، وســلطات الدولة، وأصحاب المصلحة اآلخرين )مثل، بعثات دبلوماسية، 

ومؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان(.

جذب عناصر فاعلة صغيرة المزيد من االنتباه عند طرح قضاياهم من خالل ائتالفات.	 
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ائتــالف مؤسســات المجتمــع المدنــي يحــرز تقدما في مجــال منع التعذيــب من خالل 
االستعراض الدوري الشامل في الفلبين

شــارك فريــق العمــل الطبــي  فــي إعــداد التقريــر المشــترك لمنظمــات المجتمــع المدنــي لغايــة 
االســتعراض الــدوري الشــامل  بشــأن الفلبيــن. وقبــل أن يُجــرى االســتعراض فــي شــهر أيــار/
مايــو 2012، نظــم أعضــاء ائتــالف منظمــات فــي المجتمــع المدنــي اجتمــاع إحاطــة دبلوماســي 
فــي مانيــال، حضــره مــا يقــرب مــن عشــرون ســفارة. وفــي جنيــف، أجــرى االئتــالف 16 لقــاءا 
مــع بعثــات دبلوماســية إلذكاء الوعــي حــول شــواغلهم. “ لقــد كنــا قادريــن علــى نقــل شــواغلنا 
ذات األولويــة بطريقــة محــدَّدة وموجــزة، وتفريغهــا فــي صحيفــة وقائــع مؤلفــة مــن ورقــة واحــدة 
لــكل قضيــة علــى حــدا”، قــال أعضــاء فــي االئتــالف.  “إن القيمــة العظيمــة  للعمــل فــي ائتــالف 
مؤلــف مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي والمتمثلــة فــي تقديــم التقريــر والتأثيــر علــى الحكومــات 
فــي عمليــة االســتعراض الــدوري الشــامل أســفرت عــن توصيــات أكثــر صلــةً. ممــا ســهل أيضــا 

المتابعــة ومشــاركتنا الفعالــة مــع الحكومــة للعمــل علــى تنفيذهــا”.
ويســتخدم اآلن فريــق العمــل الطبــي واالئتــالف ضــد التعذيــب- الفلبيــن توصيــات االســتعراض 
الــدوري الشــامل لتدعيــم أعمالهــم لمنــع التعذيــب. “نحــن نســتخدم توصيــات االســتعراض 
الــدوري الشــامل فــي أعمــال رصدنــا وفــي أنشــطتنا لحشــد الدعــم مركزيــن علــى زيــادة وضــوح 
الرؤيــة العامــة لجوانــب طبيــة للتعذيــب، بمــا فــي ذلــك توثيــق  يســتند إلــى بروتوكــول اســطنبول 
ــات االســتعراض  ــن مــن التعذيــب وأســرهم. إن لتوصي ــل لناجي واســتحداث برامــج إعــادة تأهي
الــدوري الشــامل آثــارا مضاعفــة فــي بنــاء قــدرات حركــة منــع التعذيــب فــي الفلبيــن “ هــذا مــا 

اختتــم بــه ممثــل لفريــق العمــل الطبــي.

خارطة طريق لتنفيذ توصيات بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في سويسرا
ــة  ــة، والثقافي ــة، واالجتماعي ــوق االقتصادي ــي بالحق ــة المعن ــرا الروماندي ــالف سويس ــرع ائت ش
ــة  ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي ــة بالحق ــة المعني ــة للجن ــات الختامي ــٍة للمالحظ بمتابع
ــي  ــي المتخصصــة  ف ــع المدن ــات المجتم ــة مؤسس ــث دعــت اللجن ــأن السويســري. حي ــي الش ف
المجــاالت المختلفــة المنعكســة فــي المالحظــات الختاميــة لإلســهام بتقديــم توضيــح لمــا قــد يلــزم 
لغايــة تنفيــذ كل توصيــة مــن التوصيــات. وقــد تــم ترجمــة كافــة الُمدخــالت إلــى مبــادئ توجيهيــة 

ملموســة تــم تقاســمها ونقاشــها مــع مســئولين حكومييــن فــي مناقشــات المائــدة المســتديرة.

وبينما تُظهر التجربة أن العمل مع ائتالفات قد أدى إلى نتائج جيدة في العموم، إال أن، دروس 
مستفادة من ممارسات سابقة حدَّدت أيضا بعض من التحديات العامة، من بينها:

الموارد والوقت الذي تتطلبه أعمال التنسيق.	 

االتفاق على األولويات واألدوار.	 
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الحفاظ على الزخم واإلدراك للغاية من االئتالف.	 

قد ينطوي توافق اآلراء على إضعاف لبعض القضايا.	 

مكافحة التمييز العنصري في اليابان
تــم تشــكيل شــبكة اليابــان للمنظمــات غيــر الحكوميــة  للقضــاء علــى التمييــز العنصــري )شــبكة 
ــكال المعاصــرة  ــي باألش ــاص المعن ــرر الخ ــارة المق ــاب زي ــي أعق ــام 2007 ف ــي ع ERD( ف
ــي  ــب ف ــن تعص ــك م ــل بذل ــا يتص ــب وم ــاب األجان ــري، وُره ــز العنص ــة ، والتميي للعنصري
ــة،  ــع أشــكال التمييــز والعنصري ــى جمي ــة للقضــاء عل عــام 2005. وبدعــم مــن الحركــة الدولي
واصلــت  الشــبكة العمــل لتنفيــذ االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى التمييــز العنصــري فــي اليابــان. 
وقدمــت الشــبكة تقريــر ظــٍل إلــى لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري بشــأن اليابــان. وفــي 
شــباط/ فبرايــر 2010، حضــر مندوبــون مــن الشــبكة  الــدورة وقامــوا بتنظيــم إحاطــة إعالميــة 
للجنــة. واســتنادا إلــى المالحظــات الختاميــة للجنــة، عقــدت الشــبكة سلســلة مــن المشــاورات مــع 
الحكومــة ونظمــت ورش عمــل ألعضــاء برلمانييــن فــي الفتــرة مــا بيــن آب/أغســطس 2010 
وحزيران/يونيــو 2012. “أتاحــت  لنــا هــذه األنشــطة المجــال لتعزيــز مهاراتنــا فــي حشــد الدعــم 
علــى الصعيديــن الدولــي والوطنــي. كمــا أنهــا عــززت أيضــا عالقتنــا التعاونيــة “ قــال عضــو 
فــي الشــبكة. “كمــا أتاحــت لنــا هــذه التجربــة أيضــا المجــال لتحديــد وســائل اإلعــالم  كنطــاق آخر 
نريــد أن نكــون أكثــر نشــاطا فيــه. فكلمــا زاد اهتمــام  وســائل اإلعــالم بالكيفيــة التــي تَســتعرض 

فيهــا آليــات دوليــة وضــع حقــوق اإلنســان فــي اليابــان ســيكون هــذا مفيــدا علــى األكيــد”.

الشراكة  .8.4

يتمتع العمل مع شركاء على المتابعة وتنفيذ حقوق اإلنسان بقيمة إستراتيجية.

وقد أظهرت تجربة ســابقة أن المشــاركة في عمليات حقوق اإلنســان الخاصة باألمم المتحدة 
قد تفتح فرصا لشــراكات جديدة وتعاون فيما بين مؤسســات المجتمع المدني. ويمكن الغتنام 
هذه الفرص وتحقيق االســتفادة القصوى من هذه الشــراكات التي تؤدى إلى مضاعفة النتائج. 
ويُعدُّ تنوع الشــركاء، عند تشــكيل شــراكات، أمرا ضروريا لضمان أخذ كافة وجهات النظر 

بالحسبان.

ويمكن أن يتم العمل مع الشــركاء على عدة مســتويات: فقد يتشــارك بعضهم بنفس األهداف، 
وقد يمتلك غيرهم موارد ومهارات محددة أو شبكة واسعة من االتصاالت؛ وقد يكون آخرون 
مســئولين رئيســيين أو يمكنهم  التأثير عليهم. ويعد تحديد الفاعلين الرئيسيين ونوع المساهمة 
التــي يمكــن أن يقدموها، بمــا في ذلك المخاطر والتهديدات، األســاس لتطوير إســتراتيجية، 
وتحديــد األدوار. و في قائمــة غير حصرية، تتمتع عناصر فاعلة بخبرة في مختلف أشــكال 

الشراكة والتعاون مع:
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مؤسســات مجتمع مدني على مستويات مختلفة وفي مجاالت مواضيعية مختلفة- من 	 
منظمات محلية إلى مؤسسات وطنية ودولية؛

جهات مانحة ومجتمع دبلوماسي؛	 

وسائل إعالم؛	 

اتحادات نقابية عمالية وجمعيات مهنية؛	 

شبكات مواضيعية؛	 

هياكل دولة، بما في ذلك برلمانات ولجان برلمانية ذات صلة؛	 

مؤسسات وطنية تعنى بحقوق اإلنسان؛	 

منظمات دولية وإقليمية، بما فيها األمم المتحدة والوجود الميداني للمفوضية الســامية 	 
لحقوق اإلنسان؛

مؤسسات أكاديمية؛ و	 

آليات حقوق اإلنسان.	 
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تعبئة الشركاء لحماية وتعزيز حقوق األطفال في نيبال
فــي نيبــال، قامــت منظمــة إنقــاذ الطفــل بتدريــب 138 مؤسســة المجتمــع المدنــي علــى 
االســتعراض الــدوري الشــامل. وقامــت بدعــم تقاريــر أصحــاب المصلحــة ونســقت جهــود حشــد 
الدعــم علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي. ونتيجــة لذلــك، كان هنــاك 34 توصيــة حــول حقــوق 
الطفــل فــي الوثيقــة الختاميــة لالســتعراض الــدوري الشــامل، قبلــت حكومــة نيبــال بـــ31 توصيــة 

مــن بينهــا.
ــدوري الشــامل فــي  ــاء إســتراتيجيتها لمتابعــة االســتعراض ال ــل ببن ــاذ الطف وقامــت منظمــة إنق
ــي،  ــع المدن ــبكات المجتم ــم ش ــن فيه ــن، بم ــة الوطنيي ــاب المصلح ــف أصح ــة مختل ــار تعبئ إط
ــة  ــة الوطني ــز الملكي ــالم، لتعزي ــائل إع ــفارات، ووس ــان، وس ــوق اإلنس ــة لحق ــة الوطني واللجن

ــاءلة. ــاركة والمس ــة المش ــامل وتقوي ــدوري الش ــتعراض ال ــة االس لعملي
وكان لالســتعراض الــدوري الشــامل دورا محوريــا فــي جمــع عناصــر فاعلــة فــي مجتمــع نيبــال 
المدنــي حــول جــدول أعمــال مشــترك. وقــد تــم اســتخدام مزيــج مــن اجتماعــات حشــد دعــم ثنائية 
وجماعيــة رفيعــة المســتوى مــع مســئولين حكومييــن وســفارات، ورفــع مســتوى الوعــي عبــر 
ــدوري  ــة حــول االســتعراض ال ــاالت صحفي ــة ومق وســائل اإلعــالم، شــملت مقابــالت تلفزيوني
الشــامل.وكان لربــط االســتعراض الــدوري الشــامل بأحــداث معينــة تتعلــق باألطفــال، مثــل اليــوم 

العالمــي لحقــوق الطفــل، تأثيــرا فعــاال فــي توليــد اهتمــام وســائل اإلعــالم بشــكل خــاص.
وكان لمنظمــة إنقــاذ الطفــل، بالتعــاون مــع ائتالفــات وطنيــة معنيــة بحقــوق الطفــل، دورا أساســيا 
فــي تشــجيع اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان لتشــمل رصــد ومتابعــة توصيــات االســتعراض 
ــر  ــان تواف ــي ضم ــا ف ــة دورا حيوي ــة الوطني ــا. وكان للجن ــار واليته ــي إط ــامل ف ــدوري الش ال

معلومــات رســمية معتمــدة وموثوقــة بشــأن وضــع التنفيــذ.
ــدوري  ــتعراض ال ــن االس ــم 108.4 م ــة رق ــإن التوصي ــقة، ف ــة المنس ــود المتابع ــة لجه ونتيج
الشــامل التــي تدعــو إلــى “المصادقــة علــى تشــريع سياســة الطفــل الــذي طــال انتظــاره، بمــا فــي 
ذلــك قانــون حقــوق الطفــل، وقانــون التعليــم، وسياســة حمايــة الطفــل، والمعاييــر الدنيــا لــدور 
رعايــة الطفــل” نُفِّــذت جزئيــا. فقــد تــم اعتمــاد كل مــن سياســة وطنيــة للطفــل ومعاييــر شــاملة 
لــدور رعايــة األطفــال فــي عــام 2012. هــذا وصــادق مجلــس الــوزراء أيضــا علــى مشــروع 

قانــون حقــوق الطفــل.

ويمكن عرض خارطة العمل مع شــركاء من خالل رســم تخطيطي. على سبيل المثال، يمكن 
توضيح تجربة نيبال الواردة أعاله بهذا المخطط.
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نشر المعلومات وإذكاء الوعي   .9.4

إن نشر المعلومات وإذكاء الوعي بنتائج وتوصيات آليات حقوق اإلنسان هي وسائل مفيدة في 
تعزيز تنفيذ التزامات الدولة بشأن حقوق اإلنسان. 

وفــي كثير من الحاالت، يصبح التنفيذ ممكنا ألنه يصبح المزيد والمزيد من أصحاب الحقوق 
علــى دراية بالحقوق التي يســتحقونها ويطالبون بها، أو ألن الســلطات المعنية تدرك ما هي 
التدابيــر المتوقعة منها للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق اإلنســان.إن ردم أو تقليص فجوات 
المعرفة بحقوق اإلنســان عبر زيادة الوعي ونشــر المعلومات بشــأن حقوق اإلنسان لوسائل 

فعالة لتعزيز التنفيذ.

ومن المفيد نشر النتائج والتوصيات الصادرة عن آليات حقوق اإلنسان، من خالل ترجمتها إلى 
لغات محلية ولصالح أشكال مختلفة من وسائل اإلعالم وحمالت وسائط اإلعالم االجتماعي. 
ويَنبغي دوما إتباع الطرق التي من شــأنها أن تســهل إتاحة إمكانية وصول األشــخاص ذوي 

اإلعاقة إلى المواد والمعلومات في خطط النشر.

تعبئة شركاء بشأن حقوق األطفال في نيبال

تنفيذ توصيات 
االستعراض 

الدوري الشامل 
بشأن حقوق 

الطفل

وسائل إعالم

بناء قدرات في مجال 
االستعراض الدوري الشامل

حشد الدعم وإذكاء الوعي

تنفيذ الرصد

التأثير

التأثير

مجتمع 
دبلوماسي

منظمات 
المجتمع 
 المدني
الوطنية

 اللجنة 
الوطنية لحقوق 

 اإلنسان
)HR(

الحكومة
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االنتفــاع من “قانون الوصول إلى المعلومــات”  لتعميم توصيات اللجنة الفرعية لمنع 
التعذيب للبرازيل 

ــب  ــع التعذي ــة لمن ــة الفرعي ــي عــام 2011، أجــرت اللجن ــل ف ــى البرازي ــا إل ــارة له ــي أول زي ف
ــم  ــالد. ث ــي الب ــق االحتجــاز ف ــي مراف ــة ف ــة تفتيــش حــول وضــع التعذيــب وســوء المعامل عملي
أعــدت اللجنــة الفرعيــة تقريــرا إلــى حكومــة البرازيــل مــع توصيــات بشــأن ممارســة التعذيــب 
فــي البــالد. ووفقــا للبروتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب 
ــم التقريــر  المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة )البروتوكــول االختيــاري(، يُعمَّ
فقــط إذا مــا قــررت الحكومــة أن تفعــل ذلــك. وعلــى الرغــم مــن مطالــب المجتمــع المدنــي، ظــل 

التقريــر ســرياً.
ــى المعلومــات العامــة. وفــي  ــون الوصــول إل ــى قان ــل عل ــو 2012، صادقــت البرازي وفــي ماي
ذات اليــوم الــذي دخــل فيــه القانــون حيــز التنفيــذ، تقــدم تجمــع حقــوق اإلنســان بدعــوى يطالــب 
ــن  ــه. وضم ــول إلي ــهيل الوص ــة وتس ــة الفرعي ــر اللجن ــم تقري ــة بتعمي ــة البرازيلي ــا الحكوم فيه
المهلــة المنصــوص عليهــا بموجــب القانــون، ردت الحكومــة البرازيليــة، وقامــت بنشــر التقريــر 
والتوصيــات، بمــا فــي ذلــك ترجمتهــا للغــة البرتغاليــة، علــى الموقــع الشــبكي لــوزارة حقــوق 

اإلنســان.
ــات  ــذه الجه ــوال ه ــر أساســي. ول ــة أم ــة الوطني ــة باللغ ــر اللجن ــم تقري ــع أن  تعمي ــر التجم اعتب
ــذ  ــم يكــن باإلمــكان رصــد تنفي ــن ل ــة فــي المجتمــع المدنــي وأصحــاب المصلحــة اآلخري الفاعل
ــي  ــتوى الوع ــع مس ــية لرف ــذه أيضــا خطــوة أساس ــت ه ــد كان ــة . “لق ــة الفرعي ــات اللجن توصي
حــول الوضــع الخطيــر بشــأن ممارســة التعذيــب فــي البــالد. آخذيــن بعيــن االعتبــار أن اســتمرار 
التعذيــب فــي البرازيــل هــو نتيجــة مباشــرة لعــدم وجــود سياســات وقائيــة  فعالــة وعلــى رأســها 
ــةً لضمــان  ــةً فعال ــى المعلومــات طريق ــد كان قانــون الوصــول إل ــاب مســائلة المرتكبيــن، فق غي
إتاحــة تقييــم اللجنــة الفرعيــة ، ويمكــن اآلن اســتخدامه لمكافحــة التعذيــب مــن قبــل جميــع 

ــق التجمــع. ــذا عل ــى نطــاق واســع “، هك ــة عل أصحــاب المصلحــة ذوي الصل
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بدعــوة مــن وزير العدل والمســاواة والدفاع، ضمت مجموعة مراجعة إســتراتيجية العقوبــات 12 خبيرا يمثلون   9
القضاء، والشرطة، و خدمات المراقبة، ومسئولي السجون. قدمت المجموعة توصيات بشأن تعزيز نظام عقوبات 
 http://www.justice.ie مبدئي ومستدام، بما في ذلك احترام التزامات أيرلندا الدولية. لمزيد من المعلومات انظر

http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/MagdalenRpt2013 للولوج إلى التقرير عبر  10

http://webtv.un.org/  11

www.ohchr.org للولوج إلى موقع المفوضية بشأن وسائط اإلعالم االجتماعي  12

البث عبر الشبكة العنكبوتية لدورة لجنة مناهضة التعذيب في أيرلندا
فــي عــام 2011، أعــد المجلــس االيرلنــدي للحريــات المدنيــة ومنظمــة ائتمــان اإلصــالح الجنائي 
ــب.  ــة لمناهضــة التعذي ــدا أمــام لجن ــي الظهــور األول أليرلن ــر ظــل مشــترك ف ــدي تقري األيرلن
نظــم المجلــس واالئتمــان األيرلندييــن أول بــث حــي لجلســة مــن جلســات اللجنــة، إلــى جانــب 
المجلــس الدولــي لتأهيــل ضحايــا التعذيــب، والتــي عرضــت مــن قبــل عــدد مــن عناصــر فاعلــة 

وهيئــات قانونيــة فــي أيرلنــدا.
“لقــد قمنــا بنشــر تقريــر الظــل وتوصيــات اللجنــة علــى نطــاق واســع، وحصلنــا علــى تغطيــة 
فــي جميــع الصحــف الرئيســية واإلذاعــة. ولقــد أفــاد تقريــر الشــؤون العامــة بــأن وقــت الــذروة 
كان عنــد مشــاهدة األيرلندييــن لموقــع البــث الشــبكي الخــاص بنــا. لقــد كانــت هــذه هــي المــرة 
األولــى التــي يــرى فيهــا الجمهــور االيرلنــدي هيئــة معاهــدات األمــم المتحــدة أثنــاء عملهــا” هــذا 

مــا علقــه ممثــل عــن المجلــس األيرلنــدي للحريــات المدنيــة.
وقــد ســاهم ظهــور ايرلنــدا أمــام اللجنــة والتوصيــات التــي تلــت ذلــك إلــى إحــداث تغييــر تدريجي 
ــِة  ــكلت مجموع ــأة وُش ــد وط ــي األش ــف السياس ــجون المل ــالح الس ــد كان إص ــدا. فق ــي أيرلن ف
ــد  ــه التحدي ــى وج ــات عل ــة 4 توصي ــة بمتابع ــت اللجن ــات9. وطالب ــتراتيجية العقوب ــِة إس مراجع
فــي غضــون 12 شــهرا، بمــا فيهــا فشــل الدولــة فــي التحقيــق الفعــال بشــأن احتجــاز النســاء فــي 
ــم نشــر تقريــر رســمي يتضمــن  ــر عــام 2013، ت ــة. وفــي شــهر شــباط/ فبراي مغاســل المجدلي
ــذارا رســميا  ــة اعت ــن، أصــدرت الدول ــك الحي ــذ ذل ــة10 ومن ــي مغاســل المجدلي ــة ف ــورط الدول ت

لنســاء المجدليــة ويجــري العمــل حاليــا علــى تقديــم خطــة  للتعويــض.

البث عبر الشبكة العنكبوتبة ومقاطع الفيديو
حــي  بشــكل  الشــامل  الــدوري  واالســتعراض  اإلنســان  حقــوق  مجلــس  دورات  بــث  يتــم 
ــع  ــوز للمجتم ــة11. ويج ــبكة العنكبوتي ــى الش ــدة عل ــم المتح ــون األم ــل تلفزي ــن قب ل م ــجَّ ومس
وتقــوم  العنكبوتيــة.  الشــبكة  عبــر  وبثهــا  المعاهــدات  هيئــات  جلســات  تســجيل  المدنــي 
ــث  ــيق ب ــا بتنس ــرا له ــف مق ــن جني ــذ م ــي تتخ ــة الت ــر الحكومي ــات غي ــن المنظم ــة م مجموع
اإللكترونــي الموقــع  علــى  العنكبوتيــة  الشــبكة  عبــر  المعاهــدات  هيئــات  دورات   جميــع 

.www.treatybodywebcast.org
ــوق اإلنســان  ــة الســامية لحق ــب المفوضي ــي أنتجهــا مكت ــد مــن مقاطــع الفيديــو الت ــاح العدي وتت

ــة. ــي ووســائط اإلعــالم االجتماعــي الخاصــة بالمفوضي ــع اإللكترون ــى الموق عل

http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/MagdalenRpt2013
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/MagdalenRpt2013
http://www.justice.ie
http://webtv.un.org
http://webtv.un.org
http://www.ohchr.org
http://www.treatybodywebcast.org
www.ohchr.org
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حشد الدعم    .10.4

يمكن تعريف حشــد الدعم في مجال حقوق اإلنســان بالتواصل الذي يهدف إلى تحســين تنفيذ 
حقوق اإلنســان. وتقوم رســائل حشــد الدعم  الفعالة باإلبالغ عن أوضاع وشــواغل حقوق 

اإلنسان؛ وتهدف إلقناع آخرين لدفعهم باتجاه العمل.

سمات رسائل حشد الدعم الفعالة في مجال حقوق اإلنسان:

تستند إلى وقائع وأرقام ُمثبَتة	 

تحتوي على أمثلة من واقع الحياة، و إنسانية	 

بسيطة وموجزة	 

تســتخدم لغة مناســبة )تُوظِّف خطاب حقوق اإلنســان عوضا عن البالغة السياسية، 	 
وتتجنب اللغة المسيئة(

تُنقل بواسطة رسول يتسم بالمصداقية	 

تتضمن دعوة واضحة للعمل	 

ُمصمَّمة للجمهور الُمستهدف	 

تَستبق الُحجج المضادَّة	 

تُلبي نتائج وتوصيات آليات حقوق اإلنســان العديد من هذه الســمات. وتقوم عناصر فاعلة في 
مجتمــع مدنــي بتحديد وترتيب األولويــات من بين  النتائج والتوصيات لجعل حشــدهم للدعم 

أكثر فاعلية.
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حشــد الدعم وإذكاء الوعي ورصد مشــاركة أشــخاص ذوي إعاقة فــي االنتخابات في 
تونس

تشــمل المالحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة لعــام 2011 بشــأن 
تونــس عــدة توصيــات تتعلــق باإلصــالح الديمقراطــي فــي البــالد وترمــي إلــى ضمــان شــمول 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة عنــد صياغــة الدســتور الجديــد وأنهــم  قــادرون علــى  ممارســة حقهــم 

فــي التصويــت والمشــاركة فــي الحيــاة العامــة علــى أســاس مــن المســاواة مــع اآلخريــن.
وعقــدت المنظمــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وهــي منظمــة تتألــف 
مــن أشــخاص ذوي إعاقــة، أٌُسســت فــي أعقــاب الثــورة، عــددا مــن ورش العمــل لرفــع مســتوى 
الوعــي فــي مختلــف المناطــق بغيــة تشــجيع األشــخاص ذوي اإلعاقــة للمشــاركة فــي االنتخابــات 
ــام  ــال أم ــاح المج ــا أت ــميين  مم ــات رس ــي انتخاب ــا مراقب ــن أعضائه ــد م ــة. وكان العدي المقبل
المنظمــة لمراقبــة ممارســات أكثــر مــن 100 مركــز اقتــراع فــي البــالد بشــكل مباشــر بهــدف 
تقييــم  مــدى احتــرام معاييــر إتاحــة إمكانيــة الوصــول عــالوة علــى قيــاس مشــاركة األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة فــي االنتخابــات.
ــي  ــتور التونس ــة الدس ــف بصياغ ــي، المكل ــي التأسيس ــس الوطن ــات المجل ــاب انتخاب ــي أعق وف
الجديــد، كانــت المنظمــة قــد اتخــذت إجــراءات لحشــد الدعــم مــع المجلــس التأسيســي للتأكــد مــن  
تضميــن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي الدســتور. واســتندت المنظمــة فــي حشــدها للدعــم 
علــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتوصيــات اللجنــة المعنيــة بحقــوق األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة، فــي جلســتها وانخرطــت مــع أعضــاء أفــراد فــي اللجنــة، وصاغــت مســودة نــص 

قانونــي إلدراجــه المحتمــل فــي الدســتور.

حشد الدعم ألجل سلطة قضائية مستقلة في جواتيماال
ــاب  ــرة انتخ ــاء فت ــاال أثن ــن جواتيم ــاة والمحامي ــتقالل القض ــي باس ــاص المعن ــرر الخ زار المق
محكمــة العــدل العليــا. وأثنــاء عمليــة انتخــاب المدعــي العــام، التــي  أعقبــت انتخــاب القضــاة، 
ــة  ــر مرجعي ــي بتوفي ــع المدن ــت مؤسســات المجتم ــم، قام ــد الدع ــم لحش ــن إجراءاته وكجــزء م
االســتقاللية،  بمتطلبــات  يتعلــق  فيمــا  الخــاص، خاصــة  المقــرر  لتقريــر  النطــاق  واســعة 
والشــفافية، والتفــوق المهنــي. وأســهم مكتــب المفوضيــة فــي جواتيمــاال بمجموعــة مــن المعاييــر 
الدوليــة القابلــة للتطبيــق، بمــا فــي ذلــك توصيــات المقــرر الخــاص. واســتخدمت عناصــر فاعلــة 
ــث  ــان بحي ــيح للِّج ــد التَّرش ــم عن ــدهم للدع ــز حش ــة لتعزي ــذه المجموع ــي ه ــع المدن ــي المجتم ف
أوصــت بالمرشــحين األكثــر تأهيــال لمنصــب المدعــي العــام. هــذا واســتخدمت المؤسســات هــذه 
ــد  التوصيــات فــي تصريحــات علنيــة ســاعية إلحــداث تغييــرات فــي التشــريعات وباتجــاه مزي

ــة. ــق باســتقالل الســلطة القضائي ــل الســلطات فيمــا يتعل مــن المســاءلة مــن قب
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بناء وتعزيز القدرات   .11.4

قــد تشــير نتائج وتوصيات آليات حقوق اإلنســان إلى قدر واســع من الفجــوات في القدرات 
ضمن ســلطات دولة ما أو مؤسســات المجتمع المدني، مما يحدُّ من قدراتها على تنفيذ حقوق 
ــجع أنشــطة بناء  اإلنســان. وفــي بعض األحيــان، ال تحدد توصيات فجوات فقط، بل أنها تشِّ
قدرات لعالجها. وفي بعض الحاالت، قد تكون عناصر فاعلة في وضع جيد لســد أو تقليص 
هذه الفجوات ويتمتع العديد منها بتجارب وخبرات في التدريب في مجال حقوق اإلنسان لكل 

من مؤسسات المجتمع المدني أو سلطات الدولة على حد السواء.

وقــد تعكــس التوصيات فجوات تم رأبها بالفعل من خالل أنشــطة بناء القدرات نُفِذت على يد 
مؤسســات المجتمع المدني. وفي مثل هذه الحاالت، تشــدد توصيات على األهمية إلجراءاٍت 
يتخذهــا مجتمــع مدني ودوره في بنــاء القدرات. وفي حاالت أخرى، قد تشــير توصيات إلى 
فجــوات ال تعالجها برامج راهنة. وســيقوم المجتمع المدني منخــرط في عملية المتابعة بتقييم 

الجدوى من القيام بمزيد من أنشطة بناء القدرات من خالل:

تقييــم مــا إذا كان وضــع العناصر الفاعلة جيدا لتقديم أنشــطة بناء قــدرات من حيث 	 
الخبرة الالزمة، والموارد المتاحة واألثر المتوقع. ويعد تحليل الكيفية التي ســتتواءم 
بهــا أنشــطة  بناء قدرات جديدة مــع أولويات العناصر الفاعلــة ونماذج خطط عملها 

جزءا من هذا التقييم؛

إجراء تقييم احتياجات للمؤسسات والمنظمات المستهدفة، بما في ذلك مدى استعدادها 	 
لتخطي فجوات القدرات ضمن رؤية تحسين تنفيذ حقوق اإلنسان؛ و

تحليل أوجه التكامل مع برامج  بناء قدرات أخرى، والقيمة المضافة لألنشطة جديدة، 	 
وأثرها واستدامتها.

لقــد أظهــرت التجربة انفتاح ســلطات الدولة فــي الغالب فضال عن المؤسســات على برامج 
بنــاء القــدرات، إال أن  هذا ال يحقق النتائج المرجوة بشــكل تلقائي. فقد تحدث إخفاقات نتيجة 
لمحدودية االســتعداد للتغيير، أو ارتفاع  مســتويات إعادة التنظيم بين أوســاط المستفيدين، أو 
قصور في تصميم أنشــطة بناء القدرات )على ســبيل المثال، عدم االستدامة،  أهداف مبهمة، 
وتمتع المســتفيدون بمســتويات معرفة متباينة إلى حد بعيد( أو مزيج من هذه العوامل. يجب 

تقييم  هذه المخاطر بعناية عند تصميم برامج بناء القدرات، وقياس األثر عند تقييم النتائج.13

للحصول على إرشــاد بشــأن التقييم لتدريب حقوق اإلنســان، أُنظر تقييم أنشطة التدريب في مجال حقوق اإلنسان   13

 .) HR/P/PT/18  ،منشورات األمم المتحدة(
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إدماج منظور النوع االجتماعي في أنشطة المتابعة  .12.4

يمكن لألسئلة التالية المساعدة في دمج قضايا النوع االجتماعي عند تحديد األولويات من بين 
أنشطة المتابعة:

هــل تؤثر التوصيــات ذات األولوية وأنشــطة المتابعة ذات الصلة بشــكل أكبر على 	 
النساء و/ أم الرجال؟

كيــف يتــم تضمين منظــور النــوع االجتماعي في التدخــل ذو األولويــة؟ من خالل 	 
أنشــطة محددة خاصة بمنظور النوع االجتماعي و/ أم من خالل نشــر لمنظور النوع 

االجتماعي؟

هــل يتعرض بعض أصحاب الحقوق لتمييز متعدد األشــكال؟ هل ســتتناول أنشــطة 	 
المتابعة وضعهم؟

هــل تهدف األنشــطة المخططة إلى تمكين أصحــاب الحقوق ومحاربــة التمييز بين 	 
الجنسين وعدم المساواة؟

هل تم التشاور مع مختلف أصحاب الحق لوضع األولويات من بين التدخالت؟	 

عند تنفيذ أنشطة المتابعة:

جمــع ورفــع تقاريــر البيانــات المصنفة حســب نوع الجنــس وغيرها مــن عناصر 	 
االختالف، مثل الســن، والعرق، واإلعاقة، أو الحالــة االجتماعية واالقتصادية، وما 

إلى ذلك؛

رفع مستوى الوعي وبناء القدرات لدى قوات األمن لمحاربة العنف الجنسي في ساحل 
العاج 

فــي أعقــاب االســتعراض الــدوري الشــامل لســاحل العــاج فــي عــام 2009، اســتخدمت منظمــة 
إقصــاء- SOS غيــر الحكوميــة التوصيــات لتطويــر خطــة عمــل، مــع تركيــز أولــي علــى بنــاء 
ــم ورشــتي عمــل  ــا بتنظي ــدى الشــرطة والعســكر. “قمن ــوق اإلنســان ل ــي مجــال حق ــدرات ف الق
حــول توصيــات االســتعراض الــدوري الشــامل فــي مجــال حقــوق المــرأة”، أوضحــت رئيســة 
المنظمــة. “لقــد كانــت فرصــة لتقييــم وضــع تنفيــذ تلــك التوصيــات مــع بعــض الجهــات الرئيســية 
الفاعلــة، مثــل وزارة التضامــن واألســرة والمــرأة والطفــل؛ ووزارة العــدل؛ وهيئــة األمــم 
ــت  ــي كان ــي، الت ــف الجنس ــد العن ــة ض ــة اجتماعي ــة تعبئ ــك حمل ــب ذل ــرأة”. وأعق ــدة للم المتح
ــع  ــة لجم ــة الفرص ــا الحمل ــد منحتن ــامل. “لق ــدوري الش ــتعراض ال ــات االس ــد توصي ــك أح كذل
ــدل  ــن والع ــي التضام ــن، ووزارات ــاء الدينيي ــي، والزعم ــع المدن ــي المجتم ــة ف ــات الفاعل الجه

ــة”. ــت تجــرى الحمل ــث كان ــك المجتمعــات حي وكذل
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عندمــا ال تكــون المعلومات المحددة بناءا علــى النوع االجتماعي متاحــة، أَقرَّ بتلك 	 
الفجوة بوضوح عند رفع التقرير؛

عند تنظيم أحداث، وتدريب، وأنشــطة بناء القدرات: تحقّق من التوازن بين الجنسين 	 
في المشــاركة وفي أوســاط المدربين أو الموارد البشــرية، ومن بيئة تراعي الفروق 
بين الجنســين )المكان، اإلطــار الزمني(، ومحتويات وأســاليب تراعي الفروق بين 

الجنسين؛

إجراء تحليل منهجي للنوع االجتماعي؛	 

العمل مع شركاء يراعوا الفروق بين الجنسين؛	 

ن رســائل حول المســاواة بين الجنسين 	  في أنشــطة حشــد الدعم وإذكاء الوعي: ضمِّ
واستخدم لغة وصور تراعي الفوارق بين الجنسين.

عكس اإلدماج والتنوع وإتاحة إمكانية الوصول   13.4

عند تخطيط وتنفيذ إجراءات المتابعة:

ُكن شموليا في إشراك مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة؛	 

تحقَّق من تلبية تنوع وجهات النظر وعكسها في أنشطة المتابعة؛	 

ُخذ بعين االعتبار إتاحة إمكانية المشاركة من قبل أشخاص من خلفيات متنوعة، بمن 	 
فيهم من  أقليات وأشخاص ذوي إعاقة، واتخذ خطوات تتيح إمكانية وصول أشخاص 

ذوي إعاقة إلى السجالت والموارد.

استخدام توصيات في المساعي القانونية والتقاضي  .14.4

تَدعم عناصر فاعلة عديدة أفرادا وجماعات تُطالب بحقوقها عبر آليات قضائية أو شبه قضائية 
على المستويات وطنية وإقليمية ودولية. وقد يتضمن هذا اإلسناد القانوني للمتظلمين،  وآراء 
خبير قانوني، وبناء قدرات قضاة، وأعضاء نيابة عامة، ومحامين، وممارسين قانونيين بغية 
تطبيق قانوٍن لحقوق اإلنســان، أو تشجيع اســتخدام قانون دولي في مجال حقوق اإلنسان من 

قبل نُشطاء ومحاكم على حد السواء.

ويمكن الســتخدام وتشجيع اســتخدام القانون الدولي لحقوق اإلنسان في اإلجراءات القضائية 
على األصعدة الوطنية واإلقليمية تعزيز فقه حقوق اإلنسان. فعلى سبيل المثال،  يمكن لتفسير 
أحكاِم معاهدٍة وردت في التعليقات العامة لهيئات المعاهدات، أن تسلط الضوء على ما ينطوي 
عليــه حــق معين ويمكن أن تنظر فيه محكمة وطنية لحســم قضايــا. وبالمثل، يمكن أن تُعزز 

مطالبات أصحاب الحقوق من خالل اإلشارة إلى توصيات محددة آلليات حقوق اإلنسان.
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تقاسم النتائج إلجراءات متابعة وممارسات جيدة  .15.4

قــد يُنظــر لقانون حقوق اإلنســان الدولي وما يتصل بــه من آليات على أنــه بمنأى عن واقع 
أصحــاب الحق. فكيف يمكــن لتوصيات خبراء مســتقلين في جنيف التأثيــر على حياة أناس 
عاديون؟ كيف يمكن أن تؤثر لتحسين سلوك  المسؤولين الذين قد يكونوا غير مدركين  لماهية 
هيئة معاهدة ما أو ما يقوم به مقرر خاص؟ إلى أنه يمكن إحداث تغيير  وهو يحدث- بســبب 

إجراءات المتابعة لمجتمع مدني في كثير من الحاالت.

إن تَوثيق وتَقاســم ونَشــر نتائج إجراءات متابعٍة وممارســاٍت جيدة يُلهم اآلخرين للمشاركة، 
ولتكــرار وُموائمة تجارٍب مع ســياقهم وأولوياتهم الخاصة.هــذا وتُثَمَّن أيضا التغذية الراجعة 

بشأن األثر آلليات حقوق اإلنسان بشكل كبير من قبل خبراء يعملون لصالح هذه اآلليات.

أُنظــر الحكــم على الصفحــة اإللكترونيــة: http://bit.ly/L1cEu5 ، ) تم الولوج إليها بتاريــخ 24 تموز/ يوليو   14

 .)2013

المطالبة بأن تتاح إمكانية الوصول إلى األدوية الشاملة في كينيا
قضــى حكــم تاريخــي للمحكمــة العليــا فــي كينيــا، فــي 20 نســيان/ أبريــل 2012، بــأن أجــزاء من 
قانــون مكافحــة التقليــد لعــام 2008 ال ينطبــق علــى األدويــة الشــاملة - وبالتالــي الحفــاظ علــى 
ــة أشــخاص  ــل ثالث ــة مــن قب ــى العــالج بأســعار ميســرة. ورفعــت القضي فــرص الحصــول عل
ــة  ــي منظم ــة KELIN، وه ــت منظم ــرية. وقام ــة البش ــص المناع ــروس نق ــع في ــون م يتعايش
لحقــوق اإلنســان تعمــل علــى حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان المتصلــة بفيــروس نقــص المناعــة 
ــت  ــي. وطََعن ــين الرئيس ــي الملتمس ــي لمحام ــم بحث ــم دع ــرقية، بتقدي ــا الش ــي أفريقي ــرية ف البش
القضيــة، المســتمرة منــذ عــام 2009، فــي الحيثيــات لقانــون مكافحــة التقليــد لعــام 2008، ممــا 
ــخاص  ــة لألش ــات الرجعي ــادات الفيروس ــك مض ــي ذل ــا ف ــية، بم ــة الجنس ــتيراد األدوي ــدَّد اس ه
المصابيــن بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية. ورفــع المقــرر الخــاص لألمــم المتحــدة المعنــي 

بالحــق فــي الصحــة ملخــص صديــق المحكمــة، الــذي نقــل بإســهاب فــي الحكــم.
ــا نجوجــي بأنــه ينبغــي أال تتخطــى الملكيــة  وفــي حكمهــا، قضــت القاضيــة فــي المحكمــة العلي
ــة فــي  الفكريــة الحــق فــي الحيــاة، والحــق فــي الصحــة والحــق فــي الكرامــة اإلنســانية الُمجمل
ــادة  ــتخدام الم ــراع اس ــراءات االخت ــاب ب ــكان أصح ــوا بإم ــن يكون ــي ل ــا. وبالتال ــتور كيني دس
ــاه الملتمســين14. ــذي كان يخش ــر ال ــة جنســية بشــكل مشــروع، األم ــتيراد أدوي ــع اس ــة لمن القانوني

http://bit.ly/L1cEu5
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االنخراط مع إجراءات وممارسات متابعة راهنة  آلليات حقوق اإلنسان  .16.4

تعتمد اإلجراءات والممارسات التي تترأسها آليات حقوق اإلنسان على تعاون حكومات فضال 
عن مشاركة منظمات المجتمع المدني. ويصف الجزء التالي من الدليل إجراءات وممارسات 

متابعة راهنة.

http://health-rights.org/  15

تقاســم موارد وممارســات في حاالت تقاضي في مجال حقوق اإلنســان بشــأن رعاية 
المرضى في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

يقــوم مشــروع حــق اإلنســان فــي رعايــة المرضــى بوضــع أدلــة، علــى أســاس قطــري،  
ــة  للممارســين مــن المحاميــن المهتميــن فــي حــاالت التقاضــي فــي مجــال حقــوق اإلنســان نياب
عــن مرضــى. وتعــد األدلــة عمليــة، وتغطــي التقاضــي وآليــات بديلــة علــى حــد الســواء، مثــل 
ــي  د وف ــزوِّ ــض والم ــوق المري ــي حق ــث ف ــة، وتبح ــص الطبي ــات الترخي ــم وهيئ ــاء المظال أمن
المســؤوليات علــى األصعــدة الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة، بمــا فــي ذلــك اســتعراض متعمــق 

ــل الخاصــة. ــدة وإجــراءات العم ــة المعاه ــه هيئ لفق
ــادل  ــة لتب ــى الشــبكة العنكبوتي ــي عل ــع إلكترون ــارس، وهــو موق ــع مم وللمشــروع أيضــا مجتم
المــواد والمــوارد. وللمجتمــع الممــارس ثالثــة أقســام رئيســية هــي: التثقيــف فــي مجــال القانــون 
ــائل  ــى، وأدوات وس ــة المرض ــال رعاي ــي مج ــان ف ــوق اإلنس ــى حق ــب عل ــة؛ والتدري والصح

اإلعــالم15.

http://health-rights.org/
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إجراءات المتابعة وممارساتها من جانب آليات   .5
حقوق اإلنسان

إن تقييم التغيير الذي يَعقب توصيات في مجال حقوق اإلنســان، ومعرفة ما يحدث بعد تفتيش 
آليات حقوق اإلنســان لبلد تخضع إلجراءاتها، وفهم تأثير بنية األمم المتحدة في مجال حقوق 
اإلنســان على أرض الواقع لهو غاية وهدف أساســيين آلليات حقوق اإلنسان. فمنذ إطالقها، 
أدركــت كافــة اآلليات أن المغــزى الحقيقي لها يكمن في التغيير اإليجابــي الذي يمكن لها أن 
ــد “المســعى  تُحققــه أو تُحفــزه. فأي دليل على تغيير إيجابي لهو دليل على فعاليتها. وقد تجسَّ
للحصول على أدلة” في تطوير أشكال المتابعة المختلفة التي وضعتها كل آلية. حيث تم إضفاء 
الطابــع الرســمي على بعضها في  اإلجراءات المعمول بهــا، مثل إجراء المتابعة لمالحظات 
ختامية للعديد من هيئات المعاهدات. وتمثل البعض اآلخر منها في ممارســات متســقة، مثل 
تقاريــر المتابعــة لزيارة قطرية التي يعدها عدد مــن المقررين الخاصين. وفي حاالت أخرى 
قد تكون المتابعة مبادرة ُمخصَّصة، على ســبيل المثال، ورشة عمل إقليمية ما لتبادل خبرات 
في تنفيذ توصيات حقوق اإلنسان. وتصف الفصول التالية سبل المتابعة بمزيد من التفصيل.

هيئات معاهدات حقوق اإلنسان  .1.5

إجراءات المتابعة لمالحظات ختامية

قامت هيئات المعاهدات بوضع إجراءات لمساعدة الدول االطراف لتنفيذ التوصيات التوصيات 
واردة في المالحظات الختامية أو القرارات بشأن قضايا مرفوعة بموجب إجراءات الشكاوي 
الفرديــة. وتَطالب جميع هيئات المعاهدات الدول التطرق للمتابعة بشــأن التنفيذ في تقاريرها 
الدورية. واعتمدت لجنة مناهضة التعذيب ، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، 
واللجنة المعنية بحقوق اإلنســان، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،  واللجنة 
المعنية بحاالت االختفاء القسري إجراءات متابعة رسمية. وتُطالب هيئات المعاهدات األربعة 
هذه، في مالحظاتها الختامية، أن تقدم الدول تقريرا في غضون عام واحد )وعامين في حالة 
اللجنــة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة( بشــأن التدابير المتخذة اســتجابةً لتوصيات 
محددة أو”شــواغل ذات أولوية “والقابلة للتنفيذ بســرعة. وعينت هذه اللجان مقررا أو منسقا  
للمتابعة، وهو الشــخص المســؤول عن تقييم تقارير متابعة مقدمة مــن دول أطراف ورفعها 
للجنــة. وقام بعض أعضــاء هيئات المعاهدات بإجراء زيارة لــدوٍل أطراف، بناء على دعوة 

منها، لمتابعة التقرير وتنفيذ مالحظات ختامية.

وفيما يتعلق باللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، فبمجرد استالمها لتقرير متابعة من دولة طرف، 
يُعدُّ مقرر خاص بالمتابعة تقريرا مرحليا في كل دورة، والذي يتضمن ملخصا لتقرير متابعة 
الدولة الطرف ومعلومات قدمتها منظمات المجتمع المدني وغيرها من المصادر، فضال عن 
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تقييم اللجنة المستند إلى معايير تقييم المتابعة الخاصة باللجنة )انظر الجدول أدناه(. هذا وتُعلِم 
اللجنة الدولة الطرف بالقرار الُمتَّخذ بشــأن تقرير المتابعة. وفي حال عدم تعاون دولة طرف 
مع إجراء المتابعة، أو اعتمدت إجراءات ترى اللجنة أنها غير مرضية، يجوز للمقرر التقدم 

بطلب عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

كيف يمكن للمجتمع المدني أن يشارك؟

علــى غــرار تقارير “الظل” أو التقارير “البديلة” التــي تُرفع لبحثها في تقارير دوٍل أطراف 
وفــي قائمة القضايا، يمكــن لعناصر فاعلة في مجتمع مدني تقديم تقريــر معلوماٍت في إطار 
إجراء المتابعة. وفي هذه الحالة، يجب أن تركز هذه التقارير وبشــكل خاص على التوصيات 
المحــددة في المالحظات الختامية إلجراء المتابعة، وتحتوي على معلومات موجزة16 بشــأن 
التدابيــر التــي اتخذتها الســلطات وتقييم مدى فعاليتها. ويمكن أن يذكــر أيضا أي تقاعس عن 
اتخــاذ تدابير الزمــة لتنفيذ التوصيات. وقد ترغب مؤسســات المجتمع المدنــي التعليق على 
الــردود المقدمة من قبل الدولة. وتَتبع تقارير مؤسســات المجتمــع المدني حول المتابعة نفس 
قواعــد التقاريــر التي ترفع  لتؤخذ بعيــن االعتبار في تقارير الدولة الطــرف وقائمة القضايا 
ية، في حال كان هذا مطلبا  وهي تعتبر عامةً، فتُتاح على الموقع الشــبكي للمفوضية، أو ســرِّ

للمنظمة المقدِّمة للتقرير.

16   تطلب سيداو وجوب عدم تجاوز طول التقارير للحد األقصى وهو 3,500 كلمة. 

معايير تقييم المتابعة للجنة حقوق اإلنسان
رد / إجراء مرضي

ردا مرضيا إلى حد كبير أ 
رد / إجراء مرضي بشكل جزئي

اتخاذ إجراء جوهري، إال أنه يلزم معلومات إضافية  ب1 
اتخذت إجراء أولي، إال أنه يلزم معلومات إضافية  ب2  

رد / إجراء غير مرضي
استالم رٍد إال أن اإلجراءات المتخذة ال تنفذ التوصية ج1 

استالم رٍد إال أنه غير متصل بالتوصية  ج2  
ال تعاون مع اللجنة

لــم  يُســتلم أي رٍد فــي غضــون المهلــة المحــددة، أو أي رٍد علــى أي ســؤال محــدد  د1  
ــر ــي التقري ف

لم يُستلم أي رد بعد إشعارات التذكير  د2 
اإلجراءات المتخذة مغايرة لتوصيات اللجنة 

يشير الرد إلى أن اإلجراءات المتخذة تتعارض مع توصيات اللجنة هـ 
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هذا ويستطيع أيضا أعضاء في هيئات معاهدات المشاركة في ورش عمل إقليمية وشبه إقليمية 
ووطنيــة بشــأن التنفيذ ينظمها مجتمع مدني، أو وكاالت تابعة لألمــم المتحدة والمفوضية، أو 

ع في ورش العمل تلك مشاركة المجتمع المدني . حكومات. ويُشجَّ

المتابعة لقرارات بشأن شكاوى فردية

يمكن لهيئات معاهدات حقوق اإلنســان، تحت بعض الظروف، النظر في شكاوي أو بالغات 
فرديــة.18 وبموجب هذا اإلجراء يجوز ألي فرد يدَّعــي أن حقوقه قد انتُهكت بموجب معاهدة 
محــددة التَّقــدم مع هيئة معاهدة بشــكوى ضد دولة تعد طرفا في الوثيقــة، وكانت قد اعترفت 

http://www.childrightsnet.org/NGOGroup/CRC/FollowUp/  17

اعتبارا من يوليو عام 2013، ُوجَد هذا اإلجراء في  للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية، واالتفاقية   18

الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييــز ضــد المرأة، في االتفاقية الدولية لحماية جميع األشــخاص من االختفاء القســري، والعهد الدولي الخاص 
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة. وســتدخل حيز النفاذ بالنسبة 
لالتفاقيــة الدوليــة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أســرهم، واتفاقية حقوق الطفل، عندما قامت 10 
دول طرف باإلعالن الالزم بموجب المادة 77 من االتفاقية األولى وصادقت على البروتوكول االختياري األحدث 

لألخيرة.

استخدام مالحظات لجنة حقوق اإلنسان الختامية على الصعيد الوطني
قــام الموقــع اإللكترونــي Child Rights Connect، بغايــة تعزيــز نهــٍج دورٍي للمشــاركة فــي 
ــات  ــي الســتخدام توصي ــع المدن ــل، وتشــجع المجتم ــوق الطف ــة حق ــر للجن ــع التقاري ــة رف عملي
اللجنــة علــى أكمــل وجــه فــي عملهــا لحشــد الدعــم،  بتجميــع سلســلة مــن دراســات الحالــة حــول 

أنشــطة متابعــة  أدارتهــا عناصــر فاعلــة ومؤسســات وطنيــة لحقــوق اإلنســان17.

زيارات المتابعة للجنة الفرعية لمنع التعذيب
تنفــذ اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب، المنشــأة بموجــب البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة 
مناهضــة التعذيــب فــي عــام 2007، زيــارات تقّصــي حقائــق ألي مــن أماكن االحتجــاز وغيرها 
مــن أماكــن الحرمــان مــن الحريــة فــي أراضــي دول أطــراف، بمــا فــي ذلــك مراكــز للشــرطة، 
ــة،  ــارة القطري ــة الزي ــة. وفــي نهاي ــة واالجتماعي ــة للصحــة الذهني وســجون، ومؤسســات رعاي
تقــوم اللجنــة الفرعيــة بإبــالغ  توصياتهــا ومالحظاتهــا إلــى الدولــة عــن طريــق تقريــر ســري.
 وقــد تقتــرح اللجنــة الفرعيــة  إجــراء زيــارة متابعــة قصيــرة فــي أعقــاب زيــارة اعتياديــة إذا 
مــا ارتــأت ذلــك مناســبا. وفــي أيلــول- ســبتمبر 2010، قامــت اللجنــة الفرعيــة بإجــراء زيــارة 

متابعتهــا األولــى إلــى البراغــواي، التــي شــارك فيهــا المجتمــع المدنــي.

http://www.childrightsnet.org/NGOGroup/CRC/FollowUp/
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باختصاص هيئة المعاهدة للنظر في شــكاوي مقدمة من أفراد. ويتم في البداية  تقييم الشــكوى 
على أساٍس من استيفائها لمتطلبات قبولها. فإذا ما كانت مؤهلة للقبول، يُنظر في الشكوى بناءا 
على جدارتها وتتبنى هيئة المعاهدة قرارا بشأن ما إذا وقع انتهاك أم ال ألحد أحكام المعاهدة. 
وفي حال قررت هيئة المعاهدة أن مقدم )ي( الشــكوى قد وقع )وا ( ضحيةً النتهاك ما، فإنها 
تطلــب من الدولة تقديم معلوماٍت، عادة في غضون فترة ســتة أشــهر، حــول الخطوات التي 
اتخذتهــا إلنفــاذ قرار هيئة المعاهدة. ثم يُنقل ردُّ الدولة للمشــتكي )ن(،  الذي)ن( يجوز له)م( 

التقدم بمالحظات حول تقرير الدولة.

إن بعض هيئات المعاهدات، خاصة اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب، 
واتفاقية القضاء على التمييز العنصري واتفاقية القضاء على كافة أشــكال التمييز ضد المرأة 
،  قامت بإرســاء إجراءات لرصد تنفيذ قرارات اللجــان. وتتألف هذه اإلجراءات من التعيين 
لمقرر يُكلَّف بمتابعة التنفيذ لقرارات. على أن يكون تعيينهم لفترة من الزمن أو لمتابعة قضايا 
محــددة. وفــي حال كانت ردود الدولــة على خطوات متخذة لتنفيذ قــرارات إما غير مرضية 
أو غير متأتية، يجوز للمقرر عقد مشــاورات مع ممثلين دبلوماســيين للدولة الطرف، عادة ما 

يكونوا دبلوماسيين في البعثات الدائمة في جنيف أو نيويورك.

تقييم تنفيذ قرارات حقوق اإلنسان
ــى  ــم إل ــن الُحك ــَر م ــام 2010،  لتقري ــي ع ــوح، ف ــع المفت ــي المجتم ــة ف ــادرة العدال نشــرت مب
العدالــة - تنفيــذ قــرارات دوليــة وإقليميــة بشــأن حقــوق اإلنســان، الــذي يَبحــث فــي  التَّحديــات 
التــي تواجــه تنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن هيئــات دوليــة وإقليميــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان، 
وهــي تحديــدا هيئــات المعاهــدات التابعــة لألمــم المتحــدة، ، والنظــم  األفريقيــة، واألوروبيــة، 
والــدول األمريكيــة. ويــرى التقريــر أنــه وعلــى الرغــم مــن اإلنجــازات علــى مــر الـــ 25 ســنة 
الماضيــة، واجهــت النظــم أجمعهــا عقبــات فــي ترجمــة أحكامهــا إلــى تغييــٍر علــى أرض الواقــع. 

وفــي كثيــر مــن الحــاالت، لــم تُســفر قــرارات مصيريــة عــن إصــالح ذي مغــزى.
وعنــد تحليــل التنفيــذ لقــرارات هيئــات معاهــدات، َخلـَـص التقريــر إلــى أنــه “وبشــكل عــام، فــإن 
التنفيــذ الناجــح كان قــد أحــرز فــي حــاالت تتمتــع برؤيــة سياســية جليــة وفــي قضايــا ُرفعــت ضــد 
دول تتمتــع بتقاليــد متقدمــة لســيادة القانون.وحيثمــا تــمَّ التنفيــذ، فــإن ذلــك يُعــزى فــي كثيــر مــن 
األحيــان إلــى وجــود مجتمــع مدنــي قــوي وقــادر علــى اســتكمال جهــود متابعــة اللجنــة وتطبيــق 

غيرهــا مــن الضغــوط المحليــة”.
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كيف يمكن للمجتمع المدني أن يشارك؟

في حاالت تكون فيها عناصر فاعلة طرفا في شكاوى فردية )على سبيل المثال، ألنها ساعدت 
المشتكي في تقديم االلتماس( يجوز لها أن توفر معلومات حول الكيفية التي ينفذ بها القرار.

مجلس حقوق اإلنسان  .2.5

متابعة أعمال مجلس حقوق اإلنسان

قضى قرار الجمعية العامة 251/60 الخاص بإطالق مجلس حقوق اإلنســان )المجلس( بأنه 
يُستَلزم من مناهج عمل المجلس السماح بإجراء مداوالٍت لمتابعة توصياٍت وتنفيذها.

تتمثل متابعة المجلس  بشأن قضايا حقوق اإلنسان التي يناقشها في:

وضــع مرجعيات واضحة للمتابعة في القــرارات والمقررات التي يعتمدها. وإجماال 	 
تتضمن القرارات أحكاما تنصُّ على أن المجلس “يُبقي المسألة قيد النظر”. مما يعني 

أن الموضوع سيكون مادة للمداوالت في المجلس في دورة ما مقبلة.

عقــد اجتماعاته في دورات اعتيادية واســتثنائية على أســاس مــن بنود جدول أعمال 	 
تتكــرر على مــر الوقت. ويتجلى هذا فــي حالة الدورات االعتياديــة على الرغم من 
أنه يمكن أن يحدث أيضا عند الدعوة لعقد دورة اســتثنائية بشــأن ذات الموضوع أو 
موضوع مشــابه )على سبيل المثال، جلسات خاصة حول أوضاع حقوق اإلنسان في 

الجمهورية العربية السورية في عام 2011 و 2012(.

تكليــف آلياته، بما في ذلك إجراءات خاصــة، أو هيئات فرعية، أو المفوضية التخاذ 	 
خطوات معينة ورفع تقرير إلى المجلس في دورة مقبلة. ويُمكن أن يقرر المجلس أيضا 
إطــالق آلية ُمخصصة، مثل لجنــة تحقيق أو بعثة تقصي حقائق تتمتع بواليٍة للتحقيق 
في انتهاكات حقوق اإلنسان وتقديم تقرير بالنتائج ليَنظر فيها المجلس. وتتضمن مهام 
أخرى تحدَّد بالعادة من قبل المجلس إعمال دراســات أو تنظيم اجتماعات لخبراء أو 

فريق ما.

كيف يمكن للمجتمع المدني أن يشارك؟

تُعــد أنماط المتابعــة الواردة أعاله مناهج العمــل المعيارية للمجلس. ومــن هنا، فإن األنماط 
لمشــاركة المجتمع المدني هي نفســها وتتضمــن إمكانية إعداد منظمات غيــر حكومية تتمتع 
بمركز استشــاري لدى المجلــس االقتصادي واالجتماعي،  بيانات مكتوبة وشــفوية، وتنظيم 
فعاليــات جانبية. ويمكــن للمنظمات غير الحكومية التي ال تســافر إلى جنيف للمشــاركة في 
دورة مجلس حقوق اإلنســان أن تُدلي ببيانات شفوية بواسطة رسائل فيديو لبعض بنود جدول 
األعمال. ولمزيد من اإلرشادات، يرجى الرجوع لكتيب المفوضية الموجه للمجتمع المدني - 
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العمل مع برنامج األمم المتحدة لحقوق اإلنسان والدليل العملي الموجه للمجتمع المدني الُمعدُّ 
من قبل المفوضية السامية لحقوق اإلنسان حول مجلس حقوق اإلنسان19 فضال عن الصفحات 

االلكترونية للمفوضية على الشبكة العنكبوتية20.

باإلضافة إلى البيانات المكتوبة والشفوية واألحداث الجانبية، فإن دعوة مجتمع مدني لإلسهام 
في دراســات والمشــاركة في اجتماعات خبــراء وفرق ولِّيت من قِبل المجلس تعد ممارســة 
معياريــة. عــالوة على ذلك، بإمــكان منظمات غير حكومية المشــاركة فــي اجتماعات غير 
رسمية مفتوحة العضوية تُعقد بالتوازي مع المجلس حيث يُناقش فيها نص مشاريع القرارات.

وأخيرا، تعكس قرارات ومقررات المجلس التزامات الدول لحماية وتعزيز حقوق اإلنســان. 
ومرة أخرى، يمكن لمجتمع مدني أن يخطط، ويضع أولويات ويتخذ إجراءاٍت للضغط باتجاه 
التنفيذ اللتزامات حقوق اإلنسان الُمعرب عنها في قرارات ومقررات المجلس مثار اهتمامهم.

هيئات فرعية، وآليات وواليات

تُصدر هيئات فرعية في المجلس عدد كبير من التوصيات، بما فيها:

االستعراض الدوري الشامل )انظر الفصل  5.4من الدليل.(	 

اللجنة االستشارية لمجلس حقوق اإلنسان؛	 

إجراء الشكاوى؛	 

اإلجراءات الخاصة )انظر الفصل3 . 5من الدليل(؛	 

المنتدى االجتماعي؛	 

المنتدى المعني بقضايا األقليات؛	 

آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب األصلية، و	 

المنتدى المعنى باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان.	 

للحصول على إرشــادات حول مشــاركة مجتمع مدني في تلك الهيئــات، يُرجى الرجوع إلى 
ـب المفوضية الموجه للمجتمع المدني - العمل مع برنامج األمم المتحدة لحقوق اإلنســان،  ُكتيِـّ
والدليــل العملــي الموجه للمجتمع المدني بشــأن مجلس حقوق اإلنســان والدليل العملي حول 

المنتدى االجتماعي21.

 http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx متاح على الصفحة اإللكترونية  19

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NgoParticipation.aspx  20

http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx متاح على الصفحة اإللكترونية  21

http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx
http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NgoParticipation.aspx
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اإلجراءات الخاصة  .3.5

المتابعة لزيارات قطرية

يحتــاج المكلفين بالوالية  إلجراءات خاصة إلى دعوٍة من قبل الحكومة لزيارة البالد. وتتمثل 
المتابعة لإلجراءات الخاصة بطلبات زيارتهم في:

تعميم طلبات زيارتهم في تقاريرهم، وفي مواقعهم اإللكترونية، وأثناء أحداث عامة، 	 
وفي وسائل اإلعالم؛

عقد لقاءات مع ممثلين دبلوماسيين للدول المعنية؛	 

القيــام بزيــارات عمل إلى البلد أو المنطقة التي يمكــن أن تمهد الطَّريق لتوجيه دعوة 	 
رسمية )مثال، القيام بزيارة أكاديمية(؛ و

كتابة رسائل تذكير رسمية بمطالبهم وتعميمها.	 

وقامت إجراءات خاصة بتطوير مجموعة متنوعة من ممارسات المتابعة حاَل إتمام الزيارة. 
وهي تشمل:

1. زيارات متابعة قُطرية. تُنظم واليات عدة زياراٍت لمتابعِة بعثات قُطرية سابقة. حيث تتيح 
تلك الزيارات  إجراء تقييم شامل حول التقدم المحرز واإلخفاقات قياسا مع النتائج والتوصيات 
للزيارة الســابقة. وتُعدُّ زيارات المتابعة ممارسةً جيدةً، ومع ذلك، قلة من بين 40-50  زيارة 

قطرية لإلجراءات الخاصة في العام الواحد هي زيارات للمتابعة، نظرا لمحدودية الموارد.
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2. تقارير المتابعة. تَنشــر عدة واليات تقارير متابعة باالســتناد إلى معلومات ُمقدمة من قبل 
الحكومة، ومؤسســات حقوق إنســان وطنية ومجتمع مدني. وقد تم تطوير ممارســات مثيرة 
لالهتمــام في تقارير المتابعة لزيارات قطرية من قبل الفريق العامل المعني بحاالت االختفاء 
القســري أو غيــر الطوعي، والمقــرر الخاص المعنــي بالتعذيب، والمقــرر الخاص المعني 
باإلعــدام خارج نطــاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو بشــكل تعســفي، والمقررة الخاصة 
المعنية بمسألة الفقر المدقع وحقوق اإلنسان، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد.

أمثلة لزيارات متابعة قطرية
المقــرر الخــاص المعنــي بمســألة بيــع األطفــال وبغــاء األطفــال واســتغالل األطفــال فــي المــواد 

اإلباحيــة 
Í )A/HRC/22/54/Add.1( عام 2012: غواتيماال

المقــرر الخــاص المعنــي بمســألة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 
أو الالإنســانية أو المهينــة

Í )A/HRC/22/53/Add.3( عام 2012: أوروغواي
المقــرر الخــاص المعنــي باألشــكال المعاصــرة للعنصريــة والتمييــز العنصــري وُكــره األجانــب 

ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب
Í )A/HRC/20/33/Add.1( عام 2011: هنغاريا

المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه
Í )A/HRC/17/26/Add.5( عام 2011: الواليات المتحدة األمريكية
Í )A/HRC/17/26/Add.3( والجزائر )A/HRC/17/26/Add.2( عام 2010: السلفادور

ــي ســياق  ــات األساســية ف ــوق اإلنســان والحري ــة حق ــز وحماي ــي بتعزي ــرر الخــاص المعن المق
ــاب مكافحــة اإلره

Í )A/HRC/16/51/Add.2( عام 2011: تونس

تقارير المتابعة للفريق العامل المعني بحاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي
فــي عــام 2010 اعتمــد الفريــق العامــل المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي 
صيغــة لتقاريــر متابعتــه، ونُظَّمــت علــى نحــو جــداول تعكــس توصيــات الفريــق العامــل، ويــرد 
فيهــا وصفــا موجــزا للوضــع عندمــا أجريــت الزيــارة القطريــة، ونظــرة عامــة علــى الخطــوات 
ــن مصــادر  ــل م ــق العام ــل الفري ــن قب ــي ُجمعــت م ــات الت ــن المعلوم ــى أســاس م المتخــذة عل
حكوميــة وغيــر حكوميــة علــى الســواء. ومنــذ ذلــك الحيــن، قــام الفريــق العامــل بإصــدار تقاريــر 
متابعــة بشــأن التقــدم المحــرز واإلخفاقــات فــي حــاالت االختفــاء القســري فــي أعقــاب زيــاراٍت 

قطريــة لكولومبيــا، والســلفادور، وغواتيمــاال، وهنــدوراس، والمغــرب، ونيبــال.
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3. أحــداث المتابعــة. قد تكــون أحداث المتابعة، ســواء بمبــادرة من إجــراءات خاصة، أو 
حكومات، أو مؤسســات حقوق إنســان وطنية، أو مجتمع مدنــي أو المفوضية، وطنية كانت 
أو إقليميــة أو دوليــة، مفيدةً لتقييم التقدم المحرز، ومشــاطرة الخبــرات والتحديات عند تنفيذ 
توصيات لزيارات قطرية. ويمكن لهذه األحداث اتخاذ شــكل اجتماعات المائدة المستديرة، أو 

اجتماعات خبراء، أو مؤتمرات.

http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/Visits.aspx  22

جداول متابعة المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد
يقــوم المقــرر الخــاص المعنــي بحريــة الديــن أو المعتقــد بإرســال رســائل متابعة تَعقـُـب الزيارات 
ثــة تتعلــق بتنفيــذ توصيــات علــى المســتوى الوطنــي.  القطريــة للحصــول علــى معلومــات محدَّ
ــى االســتنتاجات  ــذ عــام 2005 عل ــا من ــدان تمــت زيارته ــة بشــأن بل ــوى جــداول المتابع وتحت
والتوصيــات التــي وردت فــي تقريــر الزيــارات القطريــة وعلــى معلومــات متابعــة وردت فــي 
وثائــق األمــم المتحــدة ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك االســتعراض الــدوري الشــامل واإلجــراءات 

الخاصــة وهيئــات المعاهــدات22.

ورشة عمل حول العبودية في موريتانيا
فــي كانــون الثانــي/ ينايــر عــام 2013، شــاركت المقــررة الخاصــة المعنيــة باألشــكال المعاصرة 
للعبوديــة فــي ورشــة عمــل للمتابعــة بشــأن تنفيــذ توصياتهــا التــي ُوضعــت فــي أعقــاب زيارتهــا 
ــي حضــروا  ــع المدن ــي المجتم ــات ف ــون ومنظم ــام مســؤولون حكومي ــا. وق ــة لموريتاني القطري
ورشــة العمــل بوضــع خارطــة طريــق لتنفيــذ التوصيــات التــي قدمتهــا المقــررة الخاصــة. وقــد 
ــى حــث الحكومــة  ــا عل ــة مــع منظمــات للمجتمــع المدنــي فــي موريتاني عمــل مكتــب المفوضي

العتمــاد وتطبيــق خارطــة الطريــق بشــكل رســمي.

نشر نتائج بشأن وضع الشعوب األصلية في تشيلي واألرجنتين
فــي ينايــر 2010، عقــد المقــرر الخــاص المعنــي بحالــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية 
للســكان األصلييــن مؤتمــرا عبــر الفيديــو يتعلــق بحقــوق الســكان األصلييــن فــي شــيلي. وكان 
قــد تــم بــث المؤتمــر فــي خمــس مــدن تشــيلية عبــر الفيديــو فــي آن واحــد بدعــم مــن عناصــر 
فاعلــة والمكتــب اإلقليمــي ألمريــكا الجنوبيــة التابــع للمفوضيــة. وفــي عرضــه، أوضــح المقــرر 

الخــاص اســتنتاجاته ومالحظاتــه علــى النحــو المبيــن فــي تقريــره القطــري.
وفــي عــام 2012، كــرر المقــرر الخــاص التجربــة فــي األرجنتيــن، حيــث تمــت رعايــة المؤتمر 

عبــر الفيديــو مــن قبــل فريــق األمــم المتحــدة القطري.

http://www.ohchr.org/AR/Issues/FreedomReligion/Pages/Visits.aspx
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كيف يمكن للمجتمع المدني أن يشارك؟
طلبات الزيارة	 

التقــدم بمقتــرح ألصحاب الواليــة  يطلبون فيــه بإجراء زيــارة لبالدهم وتوفير 	 
معلومات جوهرية لتبرير الزيارة؛

البقــاء على اطالع بشــأن طلبــات الزيارة المرتقبــة من خالل تحديثــات البريد 	 
اإللكتروني للمجتمع المدني الخاص بالمفوضية؛

حشــد الدعم لــدى الحكومة وغيرها مــن أصحاب المصلحــة ذوي العالقة )مثل 	 
أعضاء في البرلمان وبعثات دبلوماسية( لضمان تلبية طلبات الزيارة؛

المشاركة في اإلعداد والتنفيذ لزيارات المتابعة؛	 

اإلسهام بتوفير معلومات لتقارير المتابعة؛	 

اقتراح أحداث خاصة بالمتابعة والمشاركة فيها وتنظيمها إذا ما أمكن.	 

المتابعة للبالغات

يتــم رفع تقارير البالغات المشــتركة إلى مجلس حقوق اإلنســان على يــد جميع اإلجراءات 
الخاصة في كل دورة اعتيادية. وتشمل تقارير البالغات، التي تُصَدر ثالث مرات في السنة، 
ملخصــات موجــزة لدعاوي  أُبلغت بها الدولة صاحبة الشــأن أو كيــان آخر. ويتاح نص هذه 
البالغات المرســلة وردود الحكومات من خالل وصالت روابط إلكترونية. ويمكن أن تتلقى 
إجــراءات خاصة معلومات إضافيــة حول حالة ما تم اإلبالغ عنها والنظر فيها. وعادة ما يتم 
توفيــر معلومات إضافية من نفس المصادر التي قدمت المعلومات األولية. وفي عام 2012، 

تلقت اإلجراءات الخاصة معلومات إضافية بشأن البالغات في  ٪21 من الحاالت.

وقد ترسل اإلجراءات الخاصة بالغات متابعة عندما تستدعي تطورات تدخال جديدا. وتستند 
العديد من بالغات المتابعة على معلومات إضافية تم تقديمها. وفي عام 2012، كان ٪31 من 

البالغات عبارة عن بالغات متابعة.

ويمكن أن تتم المتابعة للبالغات أثناء زيارات قطرية وكذلك خالل مشــاورات دبلوماسية مع 
ممثلي الدول المعنية. وفي حاالت رمزية قليلة، قد تُدلي إجراءات خاصة ببيانات صحفية.

عالوة على ذلك تتم متابعة البالغات من خالل مالحظات ترد في التقارير الســنوية للمكلفين 
بالوالية. وتتصل المالحظات باتجاهات وأنماط انتهاكات حقوق اإلنســان في بلد ما في الفترة 

المشمولة في التقرير بشكل أساسي، إال أنها تتصل أيضا عدد الحاالت الفردية.
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http://www.unwgaddatabase.org/un/  23

. )A/HRC/10/9, Annex 1( لمزيد من التفاصيل راجع أساليب العمل المنقحة للفريق العامل  24

تقريــر مالحظــاٍت للمقرر الخــاص المعني بالحق فــي حرية التجمع الســلمي وتكوين 
الجمعيات 

منــذ بدايــة واليتــه فــي عــام 2010، أصــدر المقــرر الخــاص تقريــرْي مالحظــات، اللــذان كــرر 
فيهمــا المســائل المثيــرة للقلــق بشــأن حــاالت محــددة مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان، ال ســيما 

فــي ضــوء ردود الحكومــات علــى البالغــات.

قاعدة بيانات الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي
منــذ إطالقهــا فــي العــام 2011 ، تعــد قاعــدة البيانــات للفريــق العامــل المعنــي بمســألة االحتجــاز 
التعســفي أداة بحــث عمليــة للبحــث فــي اآلراء التــي اعتمدهــا الفريــق العامــل منــذ عــام 1991. 
وتســهل قاعــدة البيانــات التحليــل النوعــي والكمــي لــآراء ويمكــن أن تســاعد ضحايــا االعتقــال 
التعســفي، والمتمرســين وغيرهــم فــي رفــع تقاريــر عــن حــاالت احتجــاز تعســفي مزعومــة إلــى 

الفريــق العامــل23.

المتابعة لحاالت اختفاء قسري أو غير طوعي
ــاة  ــة قن ــى إقام ــر الطوعــي إل ــاء القســري أو غي ــي بحــاالت االختف ــل المعن ــق العم يســعى فري
اتصــال بيــن األســر والحكومــات ذات الشــأن. وتُنقــل أي معلومــات إضافيــة جوهريــة تُقدمهــا 
المصــادر بشــأن قضيــة معلقــة إلــى الحكومــة المعنيــة. وتُحــال أي معلومــات مقدمــة مــن قبــل 
الحكومــات المعنيــة عــن حــاالت معينــة للمصــادر. ويُحيــل الفريــق العامــل إجابــات الــدول حــول 
ــم مالحظــات أو  ــي للمصــدر وتدعــو المصــدر لتقدي ــر أو مــكان وجــود الشــخص الُمختف مصي
تفاصيــل إضافية.وفــي حــال عــدم اســتجابة المصــدر فــي غضــون ســتة أشــهر، أو إذا طَعــن فــي 
معلومــات الحكومــة علــى أُســس تعتبــر غيــر معقولــة مــن جانــب الفريــق العامــل، تعتبــر الحالــة 
ــم توضيحهــا، أي إيقــاف النظــر فيهــا أو اتخــاذ  ــا مفتوحــة إلــى أن يت موضحــة. وتبقــى القضاي
قــرار بإغــالق ملــف القضيــة. ويقــوم الفريــق العامــل بتذكيــر كل حكومــة معنيــة بالحــاالت التــي 
لــم يتــم توضيحهــا بعــد مــرة فــي الســنة وبجميــع الحــاالت فــي إطــار اإلجــراء العاجــل والتــي 
تمــت إحالتهــا منــذ الــدورة الســابقة ثــالث مــرات فــي الســنة. ويقــدم الفريــق العامــل معلومــات 
ثــة للحكومــة المعنيــة أو للمصــدر بشــأن حــاالت محــددة قــدر اســتطاعته وعنــد الطلــب24. محدَّ

www.unwgaddatabase.org/un/
www.unwgaddatabase.org/un/
www.unwgaddatabase.org/un/
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كيف يمكن للمجتمع المدني أن يشارك؟
التحقــق من تقاريــر البالغات بانتظام لمعرفة المزيد عن البالغات المرســلة بشــأن 	 

أوضاع وحاالت ذات االهتمام؛

نشــر تقاريٍر على نطاق واســع في شــبكات محلية، وإقليمية، ووطنية، ودولية لجمع 	 
مزيد من المعلومات بشأن حاالت؛

تقديم معلومات مع تحديثات حول تطورات إيجابية أو سلبية متصلة ببالغ سابق؛	 

مراجعة استجابات الحكومات وإرسال تعليقات ذات صلة إلى إجراءات خاصة؛	 

تطويــر ســبل اتصال ُمنتَظمة مــع مكلّفين بواليات إجــراءات خاصة من خالل فرق 	 
المفوضية الداعمة لهم، و

استخدام عنوان البريد اإللكتروني التالي urgent-action@ohchr.org أو عناوين 	 
البريــد اإللكترونية العامة لوالية  اإلجــراءات الخاصة المعنية. ويمكن الوصول إلى 

دليل إجراءات خاصة عبر الصفحة اإللكترونية:
http://goo.gl/5qoNL

البالغات ومتابعة البالغات حسب المنطقة في عام 2012 
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المتابعة لتقارير مواضيعية

كممارسة معيارية، تنظم إجراءات خاصة أو تشارك في مناسبات لطرح أو مناقشة تقاريرها 
المواضيعيــة الســنوية أمام مجلس حقوق اإلنســان أو الجمعية العامة. وقد تكــون هذه أحداثا 
جانبية أثناء انعقاد دورة المجلس أو غيرها من مؤتمرات أو ورش عمل. ومن الشــائع أيضا 
نشر بيانات صحفية أو  مواٍد على الشبكة العنكبوتية وعقد مؤتمرات صحفية حول المواضيع 
الواردة في التقرير. وقد تشــكل األيام الدولية المواضيعية مناسباٍت للفت انتباه وسائل اإلعالم 

لقضايا حقوق اإلنسان تم تناولها في تقارير مواضيعية.

كيف يمكن للمجتمع المدني أن يشارك؟
التنظيم27 أو المشــاركة في أحداث جانبية أثناء انعقاد مجلس حقوق اإلنســان، بشــأن 	 

الموضوع الوارد في التقرير الموضوعي.

 اإلشــارة إلى نتائج وتوصيات وردت في تقارير مواضيعية لتعزيز أنشــطة عناصر 	 
فاعلة في المجتمع المدني )مثل حشد الدعم، وبناء القدرات، وإذكاء الوعي، والرصد(.

http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/Standards.aspx  25

http://antitorture.org  26

يقتصــر تنظيم األحــداث الجانبية على منظمات غير حكومية تتمتع بمركز استشــاري لــدى المجلس االقتصادي   27

واالجتماعي.

 أدوات  ترتكز على الشبكة العنكبوتية: الموجز بشأن حرية الدين أو المعتقد ومبادرة 
مناهضة التعذيب

موجز بشأن حرية الدين أو المعتقد
يصــادف العــام 2011 الذكــرى الـــ 25 إلنشــاء واليــة المقــرر الخــاص المعنــي بحريــة الديــن 
ــع  ــد م ــن أو المعتق ــة الدي ــأن حري ــز بش ــالق الموج ــم إط ــبة ت ــذه المناس ــي ه ــد. وف أو المعتق
مالحظــات وتوصيــات للمكلفيــن بالواليــات األربعــة الذيــن خدمــوا منــذ عــام 1986. وقــد ُصمــم 
الموجــز ليكــون بمثابــة أداة لحشــد الدعــم والتثقيــف والبحــث، و يتضمــن مقتطفــات مــن تقاريــر 

للواليــة منــذ عــام 1986-2011 مصنفــة حســب المواضيــع25.
مبادرة مناهضة التعذيب

ــت  ــى االنترن ــرا  عل ــب منب ــألة التعذي ــي بمس ــاص المعن ــرر الخ ــق المق ــام 2013، أطل ــي ع ف
ــة  ــر المواضيعي ــة التقاري ــك كاف ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات حــول أنشــطة المتابع ــى معلوم ــوي عل يحت
ــرات،  ــالت، ومؤتم ــة، ومقاب ــات صحفي ــى بيان ــة إل ــر المالحظــات، باإلضاف ــة وتقاري والقطري
وجلســات اســتماع، ومقــاالت إلبــداء رأي وغيرهــا مــن تغطيــة إعالميــة ذات الصلــة بالمتابعــة 

ــة26. ــر مواضيعي ــة ولتقاري ــارات قطري لزي

http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/Standards.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/Standards.aspx
http://antitorture.org
http://antitorture.org
http://antitorture.org
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االستعراض الدوري الشامل  .4.5

انتهت الدورة األولى لالستعراض الدوري الشامل في تشرين األول/ أكتوبر 2011، بخضوع 
جميــع الــدول األعضاء في األمــم المتحدة للمراجعــة. وخالل دورات المراجعــة الثانية وما 
يعقبها، يُنتَظر من الدول أن تقدم معلومات بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات االستعراض 
األول، فضــال عن التطورات األخرى. وباإلضافة لذلك، يمكن التقدم بتحديثات منتظمة أثناء 
دورات مجلس حقوق اإلنسان في إطار البند 6 من جدول األعمال بشأن االستعراض الدوري 
الشــامل. ويجوز لكل من البلدان والمنظمات غير الحكومية توفير تحديثات من خالل تقارير 

مرحلية، وبيانات شفوية أو مكتوبة.

كيف يمكن للمجتمع المدني أن يشارك؟
عند تقديم معلومات ليتم تضمينها في ملخص تقرير أصحاب المصلحة، حيث أنه من 	 

المهــم تضمين تحليــٍل للكيفية التي نفذت أو لم تنفذ من خاللها الدولة توصيات الدورة 
األولى.

يمكــن لعناصــر فاعلة في مجتمع مدني أن تنقل للدول التي تقوم بالمراجعة، ال ســيما 	 
تلــك التــي صاغت توصيات خــالل االســتعراض األول، تحليلها بشــأن التقدم الذي 

أحرزته الدولة في التنفيذ.

يمكن لمنظمات غير حكومية والتي تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس االقتصادي 	 
واالجتماعي اســتخدام بيانات خطية وشفوية في مجلس حقوق اإلنسان في إطار البند 
6 مــن جدول األعمال لتوفير تحديثات حول التقــدم المحرز والتحديات التي واجهت 

تنفيذ الدول لتوصيات االستعراض الدوري الشامل.

لإلرشــاد حول مشــاركة مجتمع مدني في هذه الهيئات، يرجى الرجوع إلى كتيب المفوضية 
الموجــه للمجتمــع المدني - العمل مــع برنامج األمم المتحدة لحقوق اإلنســان والدليل العملي 

المعني باالستعراض الدوري الشامل.28

 .http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx  متاح على الصفحة اإللكترونية  28

تقديم تقارير إلى مجلس حقوق اإلنســان بشــأن تنفيذ االستعراض الدوري الشامل في 
كولومبيا

ــاء جلســة  ــان بانتظــام أثن ــوق اإلنس ــس حق ــات لمجل ــة تحديث ــن الكولومبي ــة الحقوقيي ــزود لجن ت
المناقشــة العامــة فــي إطــار البنــد 6، والمخصصــة لالســتعراض الــدوري الشــامل. حيــث توفــر 
ــذ  ــي تنفي ــا ف ــة كولومبي ــل حكوم ــن قب ــرز م ــدم المح ــول التق ــات ح ــة معلوم ــة الكولومبي اللجن

ــدوري الشــامل. ــات االســتعراض ال توصي

http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx
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أدوات المتابعة بشأن االستعراض الدوري الشامل
طــور الفصــل الخــاص بالمنظمــات غيــر الحكوميــة علــى موقــع UPR-Info  أدواٍت لتســهيل، 
وتعزيــز، ورصــد تنفيــذ توصيــات االســتعراض الــدوري الشــامل. وهــي علــى وجــه الخصــوص:

Í  ــى ــدورة األول ــن ال ــن م ــد عامي ــات بع ــذ توصي ــذي يســتعرض تنفي ــة ال ــج المتابع برنام
)تقييــم التنفيــذ فــي منتصــف الفتــرة( ويقــارن التوصيــات والتعهــدات فــي الــدورة األولــى 
مــع المعلومــات التــي توردهــا الدولــة بشــأن التنفيــذ فــي تقريرهــا الوطنــي للــدورة الثانيــة 

مــن االســتعراض الــدوري الشــامل.
Í  ــالل ــا خ ــم تجميعه ــات ت ــات وبيان ــل معلوم ــي تحل ــذ، الت ــق للتنفي ــى الطري ــة عل دراس

ــى  ــت إل ه ــة ُوجِّ ــن 6,542 توصي ــن بي ــذ 3,294 م ــتعراض تنفي ــة الس ــج المتابع برنام
ــدا. 66 بل

Í  هــة للمجتمــع المدنــي الخطــوط العريضــة تضــع مجموعــة أدوات المتابعــة الموجَّ
ــدوري  ــتعراض ال ــدات االس ــات وتعه ــم  توصي ــة إجــراءات يُوصــى بها:1.تعمي لخمس
الشــامل ؛ 2. تخطيــط التنفيــذ؛ 3. االنخــراط فــي حــوار مــع الدولــة التــي تــم اســتعراضها 

ــذ29. ــر بشــأن التنفي ــع التقاري ــذ؛ و 5. رف ــذ؛ 4. رصــد التنفي ــي التنفي للمشــاركة ف
ــدات  ــات وتعه ــذ توصي ــي بشــأن تنفي ــل عمل ــة بنشــر دلي ــة للفرانكفوني ــة الدولي ــت المنظم قام
االســتعراض الــدوري الشــامل. وعلــى الرغــم مــن توجيــه الدليــل للــدول فــي المقــام األول، إال 
أنــه يحظــى باهتمــام أصحــاب مصلحــة آخريــن، بمــن فيهــم عناصــر فاعلــة فــي مجتمــع مدنــي، 
ــاع خطــة  ــذ بإتب ــل الســعي للتنفي ــرح الدلي ــذ. ويقت ــي المتابعــة والتنفي ــة ف بصفتهــم شــركاء للدول

تنفيــذ تتألــف مــن 10 خطــوات:
جمع معلومات ذات صلة.. 1
َعنقدة المعلومات حسب المواضيع.. 2
تحديد إجراءات ونتائج متوقعة ومترتبة على التوصيات.. 3
تحديد تدابير التنفيذ.. 4
اعتماد نهج تكاملي لكل قطاع على حدا.. 5
تحديد مسؤوليات التنفيذ على مستوى الدولة.. 6
تحديد الشركاء في التنفيذ على المستوى الوطني.. 7
تحديد جدول زمني للتنفيذ.. 8
تحديد احتياجات بناء القدرات والدعم التقني وشركاء التنفيذ على المستوى الدولي.. 9

وضع إستراتيجية متابعة وتقييم للتنفيذ30.. 10

http://www.upr-info.org/
http://www.upr-info.org/IMG/pdf/2012_on_the_road_to_implementation.pdf
http://www.upr-info.org/followup/stable/Civil_society_kit.pdf
http://www.francophonie.org/
http://www.francophonie.org/IMG/pdf/oif_practical_guide_web.pdf
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نهج شمولي  .5.5

في هذا الفصل، تُعرض إجراءات وممارسات متابعٍة طورتها اآلليات المتعددة بشكل منفصل،  
وعلى الرغم من وجود أوجه تشــابه بينها، إال أنها تشــكل ســمات فارقة لكل آلية. ومع ذلك، 
فإنــه مــن المهم التأكيد مجددا علــى  أن المتابعة هي أكثر فعالية إذا ما تمت بطريقة شــمولية 
ز توصيات آليات حقوق اإلنسان المختلفة كل منهما األخرى، وتُعظِّم إمكاناتها نحو  حيث تُعزِّ

التنفيذ. انظر أيضا الفصل 3 من هذا الدليل.

األعمال االنتقامية   .6.5

تعدُّ أعمال االنتقام من أفراد وجماعات يســعون للتعاون أو تعاونوا بالفعل مع األمم المتحدة، 
وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق اإلنســان انتهاكاٍت لحقوق اإلنسان. وقد تَقع أعمال انتقامية 
أيضا عندما يســعى مجتمع مدنــي للتعاون مع آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنســان في إطار 

أنشطة المتابعة.

وقــد كلّف قــرار مجلس حقوق اإلنســان  2/12 األمين العــام بتقديم تقرير ســنوي للمجلس، 
يتضمن تجميعا وتحليال لألعمال االنتقامية المزمع القيام بها ضد أشخاص يتعاونون مع آليات 
حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، فضال عن توصياٍت بشأن الكيفية التي يمكن من خاللها 

معالجة قضايا الترويع واالنتقام.31

باإلضافة إلى حاالٍت األعمال االنتقامية التي تتصل بالتعاون مع المجلس، وإجراءات خاصة 
وهيئــات معاهــدات، بما في ذلــك إجراءات وممارســات متابعتها، قد يشــمل التقرير أعماال 
انتقامية تتصل بالتعاون مع المفوضية، ووجودها الميداني ومستشاري حقوق اإلنسان، وفرق 
األمــم المتحــدة القطرية، وعناصر حقوق اإلنســان في بعثات حفظ الســالم، إلى آخره. وتعدُّ 

معلومات المتابعٍة بشأن حاالت وردت في تقاريٍر سابقة أيضا وثيقة الصلة وُمستحثّة. 

يمكن وقوع أعمال انتقامية ضد أفراٍد َمن:

يســعوا إلى التعــاون أو تعاونوا بالفعل مع األمم المتحــدة وممثليها وآلياتها في مجال 	 
حقوق اإلنسان، أو الذين أدلوا بشهادات أو معلومات لها؛

ينتفعوا أو انتفعوا بالفعل من إجراءات أطلقت تحت رعاية األمم المتحدة لحماية حقوق 	 
اإلنسان والحريات األساسية، و / أو قدموا  لها مساعدة قانونية أو غيرها لهذه الغاية؛

 http://www.upr-info.org/followup/  29

http://www.francophonie.org  30

 .A/HRC/18/19 و A/HRC/21/18  لالطالع على تقارير عامي 2011 و2012 أُنظر  31

http://www.upr-info.org/
http://www.francophonie.org/
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يقدمــوا أو قدمــوا بالفعل بالغات فــي ظل  إجراءات أطلقت بموجــب أدوات لحقوق 	 
اإلنسان، و / أو قدموا لها مساعدة قانونية أو غيرها لهذه الغاية؛

هــم أقارب لضحايا انتهــاكات لحقوق اإلنســان أو أللئك الذين قاموا بتقديم مســاعدة 	 
قانونية أو غيرها للضحايا.

وقــد يؤدي تعميم حــاالٍت األعمال االنتقامية عبر تقرير األمين العام إلى تعزيز الحماية. ومع 
ذلــك، فإنــه ال بد من تقييم  مخاطر كشــفها للجمهور بدقة. لهذا الســبب، يتضمن التقرير فقط 

حاالت منح فيها األشخاص المعنيين موافقتهم المسبقة على نشر حالتهم.

لتقديم معلومات حول أعمال انتقامية، يرجى االتصال عبر البريد اإللكتروني:
reprisals@ohchr.org

mailto:reprisals@ohchr.org
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لمعرفة المزيد  .6
موقع المفوضية الشبكي:	 

www.ohchr.org

أدوات المفوضية الموجهة للمجتمع المدني والمتاحة على الموقع اإللكتروني:	 
http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx 
في اللغات الرسمية الـ 6 لألمم المتحدة

مؤشر حقوق اإلنسان العالمي:	 
http://uhri.ohchr.org/

الخدمــة الدوليــة لحقوق اإلنســان ومركز قانون حقــوق اإلنســان، و التنفيذ المحلي 	 
لتوصيات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان - دليل موجه للمدافعين عن حقوق اإلنسان 

والمناصرين، ويمكن الحصول عليها من الموقع اإللكتروني:
www.ishr.ch

أدوات المتابعة للموقع UPR-Info والمتاحة على الموقع اإللكتروني:	 
http://www.upr-info.org/followup

الفرانكوفونيــة، دليل عملي حول االســتعراض الدوري الشــامل، لعام 2013، متاح 	 
على الموقع اإللكتروني

http://www.francophonie.org

من الحكم إلى العدالة - تنفيذ قرارات حقوق إنســان دولية وإقليمية ، 2010، و من 	 
الحقوق إلى العالجات: هياكل واستراتيجيات لتنفيذ قرارات دولية لحقوق اإلنسان، 

عام 2013، متاحة على الموقع اإللكتروني 
http://www.opensocietyfoundations.org

البث عبر الشبكة العنكبوتية	 

تلفزيون األمم المتحدة على الشبكة العنكبوتية:	 
http://webtv.un.org

http://www.ohchr.org
http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx
http://uhri.ohchr.org/
http://www.ishr.ch
http://www.upr-info.org/followup
http://www.francophonie.org
http://www.opensocietyfoundations.org
http://webtv.un.org
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دورات هيئات المعاهدات:	 
www.treatybodywebcast.org

دليل الممارس لحقوق اإلنسان في رعاية المرضى:	 
http://health-rights.org/

دراسات حالة حول أنشطة متابعة بشأن المالحظات الختامية للجنة حقوق الطفل:	 
http://www.childrightsnet.org/NGOGroup/CRC/FollowUp/

قاعدة بيانات للفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي: 	 
http://www.unwgaddatabase.org/un/

الموجز حول حرية الدين أو المعتقد:	 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/Standards.aspx

تعمل بعض المنظمات غير الحكومية بشكل وثيق مع آليات محددة لحقوق اإلنسان. فهي تُيسِّر 
وتدعــم انخــراط عناصر فاعلة مع تلــك اآلليات ويمكنها أن تقدم توجيهــا ودعما. بعض هذه 

المنظمات غير الحكومية هي:

مركز الحقوق المدنية والسياســية   )CCPR(  ألجل لجنة حقوق اإلنســان السياســية 	 
والمدنية 

موقع Child Rights Connect ألجل لجنة حقوق الطفل 	 

االئتالف الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقة  )IDA( ألجل لجنة حقوق األشخاص ذوي 	 
اإلعاقة

الحركة الدولية لمناهضة جميع أشــكال التمييــز والعنصرية )IMADR( ألجل لجنة 	 
القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري

المنبر الدولي لميثاق حقوق العمال المهاجرين )IPMWC( ألجل لجنة حقوق العمال 	 
المهاجرين  

المجلس الدولي إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب )IRCT( ألجل لجنة مناهضة التعذيب 	 

منظمة المرصد الدولي لحقوق النســاء في منطقة آســيا والباســفيك )IWAW( ألجل 	 
لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

الموقع اإللكتروني UPR-Info  ألجل االستعراض الدوري الشامل	 

http://www.treatybodywebcast.org
http://www.ohchr.org/AR/Issues/FreedomReligion/Pages/Standards.aspx
http://www.unwgaddatabase.org/un/
http://www.childrightsnet.org/NGOGroup/CRC/FollowUp/
http://health-rights.org/
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لالتصال بنا  .7
يمكن االتصال مع  قسم المجتمع المدني التابع للمفوضية على العنوان اإللكتروني:

civilsociety@ohchr.org

هاتف: 9656 917 22 )0( 41+ 

دليل حقوق اإلنسان للمفوضية واألدلة العملية الموجهة للمجتمع المدني متاحة باللغات العربية 
والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية على الصفحة اإللكترونية

www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx

يوفــر  نظــام البث البريد اإللكتروني الخاص بالمجتمع المدني تحديثات وتوجيٍه بشــأن جميع 
واليــات وآليات حقوق اإلنســان فضال عن المعلومات والمواعيــد النهائية لطلبات الصناديق 

والمنح والزماالت. لالشتراك، قم بزيارة صفحة المجتمع المدني اإللكترونية أو
http://goo.gl/O8snt

mailto:civilsociety@ohchr.org
http://goo.gl/O8snt
http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx






بمناســبة الذكرى الســنوية الـ 20لمكتب المفوض الســامي 
لحقوق اإلنسان

“لقــد تطور المجتمع المدني وتوســع نطاقه، وذلك في ظل 
وجــود فّعال للعديد مــن منظمات حقوق اإلنســان الوطنية 
والمدافعين عن حقوق اإلنســان في هــذه األيام مقارنة عما 
كان عليــه الحال قبل 20 عامــاً. إن تلك المنظمات وأولئك 
األفــراد يحقنون دماء الحياة في حقوق اإلنســان؛ هم دعاة 
التغييــر، هــم أولئك النــاس الذيــن يدقون ناقــوس الخطر 
حول االعتداءات، وحول التشــريعات الرديئة والفاشستية. 
لقد جاء هــذا الدليل العملي بمناســبة الذكرى الـ 20لمكتب 
المفوض الســامي لحقوق اإلنسان، وهو مخصص للجهات 
الفاعلة في المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق اإلنسان 

في جميع أنحاء العالم”.

نافي بيالي 
 مفوضة األمم المتحدة السامية

لحقوق اإلنسان
تشرين أول 2013



دلیل عملي للمجتمع المدني  
كیفیة متابعة توصیات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان  

مكتب مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان
قصر األمم 

CH 1211، جنیف 10 – سویسرا
رقم الھاتف: 00 90 917 22(0)41+

رقم الفاكس: 08 90 917 22(0)41+ 
www.ohchr.org

صل على العالمة البیئیة األوروبیة،       رقم التسجیل: FI/11/1، قدمتھ شركة إنترناشیونال بیبر.
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