الضروريــة
يرمــي هــذا البحــث إلــى تزويــد منظمــات المجتمــع المدنــي بالتفســيرات والتوجيهــات
ّ
الســتخدام االســتعراض الــدوري الشــامل كســبيل إلــى التبليــغ عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان
أن مجتمــع الميــم والناشــطين ومنظمــات
وتنظيــم نشــاطات المدافعــة فــي البلــد المعنــي .وحيــث ّ
يتعرضــون للتهديــد نتيجــة نشــاطات المدافعــة العامــة ولــدى تنظيــم
المجتمــع المدنــي غالبــاً مــا
ّ
ـإن االســتعراض الــدوري الشــامل واالهتمــام الــذي يحظــى بــه
فعاليــات المدافعــة
الخاصــة بهــم ،فـ ّ
ّ
ّ
ـا إلــى التأثيــر فــي احتــرام حقــوق اإلنســان فــي الدولــة
ُ.يمكنــه أن يمنــح المنظمــات مدخـ ً
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فهرس
 .Iما هو االستعراض الدوري الشامل
 .IIكيــف يســتطيع ّ
كل مــن منظمــات المجتمــع المدنــي والناشــطون
المشــاركة فــي االســتعراض الــدوري الشــامل؟
 .IIIكيــف ُيمكــن للمنظمــات والناشــطين المدافعــة عــن قضاياهــم
باســتخدام االســتعراض الــدوري الشــامل؟
أ .قبل االستعراض
ب .في خالل االستعراض
ج .بعد االستعراض
ّ
حالياً
 .IVالمراجع واألدوات
المتوفرة ّ
 .Vالئحة تدقيق

3

 .١ما هو االستعراض الدوري الشامل؟
تأســس االســتعراض الــدوري الشــامل عندمــا أنشــأت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة
مجلــس حقــوق اإلنســان فــي  15آذار /مــارس  2006بموجــب القــرار .251/60
تــدوم دورة االســتعراض الــدوري الشــامل  4ســنوات وتنظــر فــي وضــع حقــوق اإلنســان
فــي ّ
كل مــن الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة وعددهــا  193دولــة ناهيــك عــن التدابيــر
والتحديــات والحاجــات التــي تعنيهــا بمــا يتماشــى مــع موجبــات والتزامــات حقوق اإلنســان.
تنظــر ّ
ـدم المحــرز علــى مســتوى تطبيــق التوصيــات والتعهــدات
كل دورة الحقــة فــي التقـ ّ
التــي قطعتهــا الدولــة علــى ضــوء الجلســات الســابقة.
مبنيــة علــى الميثــاق وهــو يختلــف عــن األنظمــة
آليــة
ّ
االســتعراض الــدوري الشــامل هــو ّ
المبنيــة علــى المعاهــدات.
ّ
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الرســم  :1إطــار عمــل هيئــات حقــوق اإلنســان المنشــأة بموجــب ميثــاق األمــم
المتحــدة.
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الرسم  .2إطار عمل هيئات حقوق اإلنسان الناشئة بموجب المعاهدات
ّ
يتمتــع
آليــة منشــأة بموجــب الميثــاق ،فهــو
حيــث ّ
أن االســتعراض الــدوري الشــامل هــو ّ
بقيمــة إضافيــة لكونــه يشــمل جميــع الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة حيــث يلتــزم
ّ
ويعتبــر االســتعراض الــدوري الشــامل
هــؤالء حمايــة هــذا
الحــق أو االمتنــاع عنــه .هــذا ُ
النــد – أي الــدول
آليــة خاصــة بمجلــس حقــوق اإلنســان وعليــه تخضــع الــدول لمراجعــة
ّ
ّ
األخــرى – علــى خــاف الهيئــات الناشــئة بموجــب المعاهــدات حيــث تخضــع الــدول
عمليــة شــاملة .وهــو ال
لمراجعــة الخبــراء .واالســتعراض الــدوري الشــامل كنايــة عــن
ّ
ُي ّ
مواضيعيــة أو علــى معاهــدة أو مجموعــة محــددة ،بــل يعمــل علــى
ركــز علــى مســائل
ّ
تقييــم مــدى احتــرام الــدول اللتزاماتهــا إزاء حقــوق اإلنســان المنصــوص عليهــا فــي:
 .1ميثاق األمم المتحدة؛
 .2واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛
ً
طرفــا فيهــا (معاهــدات حقــوق اإلنســان
 .3وصكــوك حقــوق اإلنســان التــي تكــون الدولــة
التــي صادقــت الدولــة المعنيــة عليهــا)؛
 .4التعهــدات وااللتزامــات الطوعيــة التــي قدمتهــا الدولــة بمــا فــي ذلــك تلــك التــي
اتخــذت عنــد تقديــم ترشــيح الدولــة لعضويــة مجلــس حقــوق اإلنســان؛
 .5القانون اإلنساني الدولي القابل للتطبيق.
الفعاليــات إلــى المشــاركة
يرمــي االســتعراض الــدوري الشــامل إلــى حمــل العديــد مــن
ّ
العمليــة المتمحــورة حــول الدولــة.
العمليــة وتعزيــز المشــاركة وإضفــاء تــوازن علــى
فــي
ّ
ّ
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان وهيئــات األمــم المتحــدة والمجتمــع
وعليــه ،تُ ســهم الهيئــات
ّ
المدنــي والــدول وغيرهــا فــي هــذه االســتعراض.
عمليــة االســتعراض الــدوري الشــامل هــي دورة تتكــرر ّ
كل أربــع ســنوات ممــا يحمــل
ّ
العمليــة
ـتمر ٍة .وعلــى الرغــم مــن كــون
الدولــة علــى احتــرام المهــل
ّ
ّ
الزمنيــة بصـ ٍ
ـورة مسـ ّ
ـم عــم ذلــك
طوعيــة ،تكــون الــدول الخاضعــة للمراجعــة
ّ
معرضــة لمراجعــة األنــداد ومــا ينـ ّ
ّ
العمليــة دون إهمالهــا.
مــن وجــوب المشــاركة فــي
ّ
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عملية االستعراض الدوري الشامل
الرسم :3
ّ
 .1جلسة مناقشة التقرير والتوصيات
عملية المراجعــةّ .
ّ
تتألــف المجموعة
تتولــى مجموعــة عمــل االســتعراض الــدوري الشــامل
ّ
مــن أعضــاء مجلــس حقــوق اإلنســان وعددهــم  .47تنعقــد مجموعــة العمــل  3مـ ّـرات فــي
الســنة .يكــون اســتعراض ّ
ميســراً بواســطة مجموعــات مــن  3دول ،تحمــل اســم
كل دولــة
ّ
عشــوائي ٍة
بصــورة
«ترويــكا» هــي تضطلــع بــدور المقرريــن .يتــم اختيــار أعضــاء الترويــكا
ّ
ٍ
مــن بيــن أعضــاء مجلــس حقــوق اإلنســان مــع مراعــاة التــوازن الجغرافــي والمناطقــي.
يتم استعراض ّ
كل دولة على أساس  3مستندات:
 .1تقرير وطني ترفعه الدولة قيد االستعراض
مفصلــة حــول
يتضمــن معلومــات
ترفــع الدولــة قيــد االســتعراض تقريــراً مــن  20صفحــة
ّ
ّ
طريقــة احترامهــا موجبــات والتزامــات حقــوق اإلنســان بمــا فــي ذلــك معلومــات حــول
اإلنجــازات والممارســات الفضلــى والتحديــات والقيــود .يتــم تشــجيع الــدول علــى االلتقــاء
بالمجتمــع المدنــي مــن أجــل تجميــع معلومــات حــول التقريــر.
 .2معلومات صادرة عن هيئات األمم المتحدة بشأن الدولة قيد االستعراض
ويتضمــن معلومــات صــادرة عــن هيئــات المعاهــدات
ّإنــه تقريــر يمتــد علــى  10صفحــات
ّ
وخبــراء مسـ ّ
ـتقلين أو مقرريــن خاصيــن ووكاالت األمــم المتحــدة وغيرهــا مــن المســتندات
أعدهــا مفــوض األمــم المتحــدة الســامي
ذات الصلــة الصــادرة عــن األمــم المتحــدة والتــي ّ
لحقــوق اإلنســان.
أعــده مفــوض األمــم المتحــدة الســامي
الفعاليــات وقــد
 .3موجــز عــن إســهامات
ّ
ّ
لحقــوق اإلنســان
وطنية
فعاليــات
مصداقيــة رفعتها
ويتضمــن معلومــات ذات
موجــز يمتــد علــى  10صفحــات
ّ
ّ
ّ
ّ
وطنيــة لحقــوق اإلنســان ومنظمــات المجتمــع المدني
حكوميــة وهيئــات
ومنظمــات غيــر
ّ
ّ
ـي (التــي
ـ
المدن
ـع
ـ
المجتم
ـات
ـ
منظم
ـاهمة
ـ
مس
ـر
ـ
تعتب
ـة.
ـ
الصل
ذات
ـات
ـ
الفعالي
وغيرهــا مــن
ّ
ّ
قدمتهــا مجموعــة منظمــات أو  2815كلمــة
ال يجــوز أن تتجــاوز  5630كلمــة فــي حــال ّ
قدمتهــا منظمــة واحــدة) أساسـ ّـية بالنســبة إلــى االســتعراض الــدوري الشــامل
فــي حــال ّ
لكونهــا ّ
ـراً
ـاً
توفــر تقييمـ مباشـ مــن جانــب المجتمــع المدنــي لوضــع حقــوق اإلنســان.
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 .2جلسة تبني التقرير النهائي من قبل مجلس حقوق االنسان
فــي الجلســة العامــة التاليــة لمجلــس حقــوق اإلنســان ،يعتمــد مجلــس حقــوق اإلنســان
ـمية ،تُ جيــب الدولــة قيــد
ـدل .فــي خــال فتــرة االعتمــاد الرسـ ّ
رسـ ّ
ـمياً التقريــر النهائــي المعـ ّ
الحكوميــة
االســتعراض علــى األســئلة وتســتجيب للتوصيــات التــي أثارتهــا المنظمــات غيــر
ّ
ٌ
عمليــة التصويــت .كمــا ُيخصــص
ودول أخــرى فــي خــال فتــرة االســتعراض قبــل أن تبــدأ
ّ
وقــت للــدول األعضــاء ولجهــات الرقابــة والمراقبــة الراغبــة فــي إبــداء رأيهــا بشــأن
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان والمنظمــات غيــر
ـت للمعاهــد
ويمنــح وقـ ٌ
ّ
ّ
محصلــة االســتعراض ُ
ـة .ولكــن فــي هــذه المرحلــة ،ال ُيدخــل
الحكوميــة وســائر
ّ
ّ
ـات عامـ ٍ
الفعاليــات لــإدالء بتعليقـ ٍ
ـمية العتمــاد التقريــر.
أي تعديــل علــى التقريــر .تُ خصــص ســاعة للجلســة الرسـ ّ
 .3المسار الوطني لصياغة التقرير ومتابعة التوصيات
مكملـ ً
إال ّأنــه لوحظ من
ـة للمرحلــة الرابعــة مــن
مــع ّأ ّن هــذه المرحلــة قــد تكــون
ِّ
العمليــةّ ،
ّ
عمليــة االســتعراض الــدوري الشــامل وال
ـأن الــدول تُ شــرف علــى
خــال الــدورات الســابقة بـ ّ
ّ
الحكوميــة ومنظمــات
ـد التقاريــر ســوى فــي مواعيــد المقــررة .تُ نصــح المنظمــات غيــر
ّ
تُ عـ ّ
المجتمــع المدنــي بدعــوة الــدول قيــد االســتعراض بالعــودة إلــى الدولــة وتفصيــل
هــذه التوصيــات بحيــث تُ صبــح جــزءاً مــن التخطيــط اإلســتراتيجي .ترمــي هــذه المرحلــة
إلــى تأميــم التوصيــات التــي تقبلهــا الدولــة وتعميــم االســتعراض الــدوري الشــامل فــي
الوطنيــة التخــاذ القــرارات.
العمليــة
ّ
ّ
 .4تطبيق التوصيات
ّ
ويتعيــن
ـؤولية تطبيــق التوصيــات المشــمولة فــي المســتند النهائــي
تتولــى الــدول مسـ
ّ
ّ
عمليــة
علــى الدولــة توفيــر معلومــات فــي خــال فتــرة االســتعراض التاليــة عــن نجــاح
ّ
التطبيــق أو فشــلها.
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 .2كيف يستطيع ّ
كل من منظمات المجتمع المدني
والناشطون المشاركة في االستعراض الدوري الشامل؟
الفعاليــات ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك
يلحــظ االســتعراض الــدوري الشــامل مشــاركة جميــع
ّ
اإلقليميــة.
واآلليــات
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان
الحكوميــة والمؤسســات
المنظمــات غيــر
ّ
ّ
ّ
ّ
الفعاليــات مقتصـ ً
تتعداهــا إلــى
الحكوميــة بــل
ـرة علــى المنظمــات غيــر
ليســت إســهامات
ّ
ّ
ّ
يتعيــن شــمولها .وهــي تتضمــن النقابــات والمدافعيــن عــن حقــوق
ــة
ديمغرافي
فئــات
ّ
ّ
ّ
اإلنســان وأي مجموعــة أخــرى تمثــل أصحــاب الحقــوق.
التوجيهية
أ .وضع الخطوط
ّ
التوجيهيــة الصــادرة عــن المفوضيــة
يجــب علــى الجهــات الفاعلــة أن تتابــع الخطــوط
ّ
الســامية لحقــوق اإلنســان حــول إســهامات الجهــات الفاعلــة فــي الــدورة الثالثــة.
النسق :يجب أن يكون التقرير على شكل Word
طول التقرير( :ال تحتسب مالحظات أسفل الصفحة ضمن الكلمات):
صادر عن منظمة منفردة 2851 :كلمة ( 5صفحات تقريباً )
إسهام
•
ٌ
ٌ
مشترك 5360 :كلمة ( 10صفحات تقريباً )
إسهام
•
ٌ
ٌ
تتضمن صفحة الغالف ما يلي:
الشكل :يجب أن
ّ
• اسم/أسماء منظمة /منظمات المجتمع المدني
• وصف مقتضب ألبرز نشاطات منظمات المجتمع المدني
• ملخص بمضمون التقرير
ّ
الســتة ولكــن بحســب
الرســمية
المتحــدة
اللغــة :يكــون التقريــر بإحــدى لغــات األمــم
ّ
ّ
الفنيــة الصــادرة عــن المفوضيــة الســاميةُ ،يستحســن أن تكــون
التوجيهيــة
الخطــوط
ّ
ّ
ً
اإلســبانية.
الفرنســية أو
اإلنكليزيــة أو
واردة باللغــات
الخطيــة
اإلســهامات
ّ
ّ
ّ
ّ
عدد الفقرات والصفحات
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الخطيــة بمــا يتماشــى مــع الشــروط
يتعيــن علــى أصحــاب المصلحــة تقديــم اإلســهامات
ّ
ّ
التالية:
أ) يجــب أن تكــون المســاهمات مصممــة تحديــداً علــى قيــاس االســتعراض الــدوري
الشــامل وأن تتضمــن معلومــات حــول متابعــة االســتعراضات الســابقة بمــا فــي ذلــك
يتضمــن التقريــر
عمليــة تطبيــق التوصيــات والتعليقــات ذات الصلــة .ويجــب أن
تقييــم
ّ
ّ
أيضــاً
ـجلة منــذ االســتعراض األخيــر وأي قضايــا أخــرى علــى صلــة بحقــوق
ـ
المس
رات
ـو
ـ
التط
ّ
ّ
المفصلــة بحســب المواضيــع علــى الصفحــة
اإلنســان .ويجــب أن تــرد مصفوفــة بالتوصيــات
ّ
للمفوضيــة الســامية حــول االســتعراض الــدوري الشــامل للدولــة وعلــى
االلكترونيــة
ّ
ّ
االلكترونيــة لالســتعراض علــى الموقــع:
الصفحــة
ّ
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx.
يتعيــن تحديــد ّ
كل توصيــة
ب) عنــد اإلشــارة إلــى تطبيــق التوصيــات مــن دورات ســابقة،
ّ
(تقريــر مجلــس حلــول اإلنســان ،الــدورة ،رقــم الفقــرة ،رقــم التوصيــة ،الدولــة الموصيــة)
لكــون ذلــك ســوف ُيســاهم فــي إعــداد تقريــر حــول حالــة التطبيــق ومتابعــة المراجعــات
الســابقة.
ج) فــي حــال اإلشــارة بصــورة متكــررة إلــى توصيــات مــن دورات ســابقة ،يجــب تحديــد جميع
أن
التوصيــات بحســب الــدورة ويجــب أن يتــم تحديــد رقــم التقريــر بالتحديــد مــع اإلشــارة إلــى ّ
التوصيــة هــي توصيــة متكررة.
ّ
بالتقــدم المحــرز
والمتعلقــة
الخاصــة بالمتابعــة
د) يجــب توفيــر المعلومــات والتحاليــل
ّ
ّ
لتطبيــق التوصيــات بمــا فــي ذلــك التعليقــات المتصلــة بتأثيــر التوصيــة فــي درجــة التمتــع
ـم عــن تراجــع فــي حــال وجودهــا ورصــد التدابيــر التــي
بحقــوق اإلنســان والتدابيــر التــي تنـ ّ
يتعيــن اتخاذهــا تحقيقــاً
لعمليــة التطبيــق الكاملــة فــي حــال وجودهــا والتــي تتخــذ شــكل
ّ
ّ
ـة إلــى الدولــة قيــد االســتعراض.
توصيـ ٍ
ّ
المتعلقــة بتطبيــق التوصيــات الســابقةُ ،يمكــن قيــاس وإعــداد
باإلضافــة إلــى التوصيــات
التقاريــر بشــأن مســتوى تطبيــق التوصيــات – بمــا فــي ذلــك بالنســبة إلــى المؤشــرات
ـزء مــن خطــط عمــل المتابعــة – باســتخدام القيــم (أي
التــي رصدتهــا الــدول علــى ّأنهــا جـ ٌ
«مطبقــة جزئيــاً »« ،قيــد التطبيــق»
ـل»،
ـ
بالكام
ـة
ـ
ق
«مطب
األعــداد والنســب أو الفئــات مثــل
ّ
ّ
يخــص التوصيــات غيــر
أمــا فــي مــا
أو «غيــر
ّ
مطبــق بعــد») ،والشــروحات ذات الصلــةّ .
ّ
فيمكــن رصــد التحديــات أو الحاجــات إلــى التعــاون التقنــي.
ّ
المطبقــة بعــدُ ،
للفعاليــات ذات الصلــة أن تقــرر أن تُ ضيــف إلــى العمــود فــي مصفوفــة التوصيات
ه) ُيمكــن
ّ
المجمعــة بحســب المواضيــع (الــواردة أعــاه ضمــن النقطــة  5أ) المالحظــات والتعليقــات
ّ
المتصلــة بتطبيــق التوصيــات الســابقةُ .يمكــن أن تُ رفــع المصفوفــة علــى شــكل ملحــق
أال يؤخــذ بهــا فــي احتســاب عــدد الكلمــات) .ال يجــب أن تحـ ّـل
بالمســاهمة األساسـ ّـية (علــى ّ
المصفوفــة محـ ّـل المســاهمة األساسـ ّـية لصاحــب المصلحــة.
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موثوقيــة بشــأن وضــع حقــوق اإلنســان فــي
تتضمــن التقاريــر معلومــات ذات
و) يجــب أن
ّ
ّ
ّ
األساســية فــي مجــال
ســلط الضــوء علــى القضايــا
الدولــة قيــد االســتعراض علــى أن تُ
ّ
غطــي الفتــرة المنقضيــة
حقــوق اإلنســان وعلــى أفضــل التوصيــات والممارســات وأن تُ ّ
منــذ االســتعراض األخيــر.
ـة نابيـ ً
ال يجــب أن تتضمــن التقاريــر لغـ ً
ـد األقصــى المســموح بــه لعــدد
ـة ويجــب أن تحتــرم الحـ ّ
الكلمــات وأن يتــم تقديمهــا ضمــن المهلــة المحددة.
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 .3كيف ُيمكن للمنظمات والناشطين المدافعة عن
قضاياهم باستخدام االستعراض الدوري الشامل؟
لــم يجــب علــى منظمــات المجتمــع المدنــي المشــاركة فــي االســتعراض الــدوري
الشــامل؟
ِّ
ً
ً
مفيــدة للترويــج
أداة
شــكل
الحقوقيــة لألمــم المتحــدة ُي
إن االنخــراط فــي المنظومــة
ّ
ّ
الجندريــة والجنسـ ّـية .وهــو ُيشـ ِّ
لعمليــة المدافعــة والمشــاركة
ـكل خيــر متمــم
للحقــوق
ّ
ّ
ِّ
ً
وفرصــة لتســليط الضــوء علــى
شــكل صرحــاً للمســاءلة
وي
علــى المســتوى الوطنــي ُ
االهتمــام الدولــي بحمايــة المجموعــات المســتضعفة لكونهــا مســألة متصلــة بحقــوق
المتحديــة أن تحــدد مــا إذا كانــت الدولــة
العالميــة .باســتطاعة هــذه الهيئــة
اإلنســان
ّ
ّ
انتهكــت التزاماتهــا فــي مجــال حقــوق اإلنســان لكونهــا لــم ّ
توفــر التدابيــر المناســبة
مصداقي ً
ــة علــى
لحمايــة المجموعــات المســتضعفة .وباســتطاعة الهيئــة أن تضفــي
ّ
المحليــة وأن تســنح لمنظمــات المجتمــع المدنــي فرصــة للتواصــل وإقامــة
المدافعــة
ّ
قــو ًة.
التحالفــات مــن أجــل إنشــاء حركــة
ّ
عالميــة أكثــر ّ
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كيــف ُيمكــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي المشــاركة فــي االســتعراض الــدوري
الشــامل؟
الحقوقيــة
مــن أجــل تحقيــق اإلفــادة القصــوى مــن الفرصــة التــي تتيحهــا المنظومــة
ّ
المهمــة واألخــذ ببعــض االعتبــارات
لألمــم المتحــدة ،يجــب اتبــاع بعــض الخطــوات
ّ
االســتراتيجية:
ّ

14
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ّ
حالياً
المتوفرة
 .4المراجع واألدوات
ّ
منظمة يو بي آر إنفو UPR- Info

تعمــل المنظمــة فــي ســبيل اســتخدام االســتعراض الــدوري الشــامل لتحقيــق التعــاون
الفعليــات بمــا فــي ذلــك الدولــة والحكومــات ومؤسســات حقــوق اإلنســان
بيــن جميــع
ّ
الوطنيــة والمجتمــع المدنــي ووكاالت األمــم المتحــدة وأعضــاء البرلمــان واألكاديمييــن
ّ
الخاصــة بحقــوق اإلنســان.
والموجبــات
االلتزامــات
تطبيــق
ســبيل
فــي
اإلعــام
ووســائل
ّ
الحكومية للتنمية
العربية غير
شبكة المنظمات
ّ
ّ

إقليميــة عاملــة فــي
الحكوميــة للتنميــة هــي شــبكة
العربيــة غيــر
إن شــبكة المنظمــات
ّ
ّ
ّ
ّ
الموســعة  250منظمــة
ـم عضويتهــا
عربيــة ولديهــا تســع شــبكات
 12دولــة
ّ
ّ
وطنيــة (تضـ ّ
ّ
حكوميــة عضــو .تأسســت
خلفيــات مختلفــة) و 23منظمــة غيــر
مجتمــع مدنــي مــن
ّ
ّ
ومقرهــا بيــروت ،لبنــان منــذ العــام .2000
الشــبكة عــام 1997
ّ
الديمقراطيــة واحتــرام
ترمــي الشــبكة إلــى تمتيــن دور المجتمــع المدنــي وتعزيــز قيــم
ّ
حقــوق اإلنســان والتنميــة المســتدامة فــي المنطقــة .تعمــل الشــبكة فــي ســبيل إدخــال
إصالحــات أكثــر متانـ ً
وفعاليــة مــن الجانــب االقتصــادي واالجتماعــي فــي المنطقــة ممــا
ـة
ّ
يدمــج مفاهيــم التنميــة المســتدامة والعدالــة فــي مجــال النــوع االجتماعــي والمقاربــة
الحقوقيــة.
ّ
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المفوضية السامية لحقوق اإلنسان

ســر األمــم المتحــدة
إن المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان هــي قســم فــي أمانــة
ّ
ّ
محميــة بموجب
ـوق
ـ
حق
وهي
ـا
ـ
عنه
ـاع
ـ
والدف
ـان
ـ
اإلنس
ـوق
ـ
لحق
ـج
ـ
التروي
ـبيل
ـ
س
ـي
ـ
ف
ـل
ـ
يعم
ّ
القانــون الدولــي ومنصــوص عليهــا فــي اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان لعــام .1948
الحكوميــة
ـا عمليــاً بشــأن االســتعراض لمســاعدة المنظمــات غيــر
ـدت
المفوضيــة دليـ ً
ّ
ّ
أعـ ّ
علــى توفيــر معلومــات بشــأن المصادقــة وحضــور الجلســة ودخــول القاعــة العامــة وطلــب
غرفــة لعقــد اجتمــاع إعالمــي ومســتندات ومراجــع والمشــاركة بصــورة عامــة ناهيــك عــن
التقنيــة وإفــادات أصحــاب المصلحــة والتــي ُيمكــن الحصــول عليهــا
التوجيهيــة
الخطــوط
ّ
ّ
مــن الدليــل العملــي للمجتمــع المدنــي.
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الجزء
الصياغة
احتــرام عــدد الكلمــات ( 2815للتقاريــر التــي ترفعهــا منظمــة منفــردة 5630 /للتقاريــر

المشــتركة).

ال يجــب احتســاب المعلومــات فــي الحواشــي فــي عــدد الكلمــات وال يؤخــذ بهــا فــي
الملخــص.

ّ
مرقمة
الفقرات
ّ
مرقمة
الصفحات
التقرير على نسق Word
يجــب أن تتضمــن صفحــة الغــاف المعلومــات التاليــة بشــأن التقريــر (الترويســة ،االســم

االلكترونيــة الــخ).
واالســم المختصــر ،الرمــز ،الصفحــة
ّ

ال ُيحتسب عدد كلمات صفحة الغالف ضمن عدد الكلمات/الصفحات.
يتضمن البريد االلكتروني التفاصيل وتفاصيل االتصال.
ّ
المنظمة/يمارســها االئتــاف
األساســية التــي تمارســها
تفصــل النشــاطات
فقــرة
ّ
ِّ
ُ

صاحــب التقريــر ناهيــك عــن تاريــخ التأســيس.

متوف ً
ّ
الرســمية
ــرة بلغــات األمــم المتحــدة
الخطيــة
يجــب أن تكــون المســاهمات
ّ
ّ
االســبانية.
الفرنســية أو
اإلنكليزيــة،
ويستحســن أن تكــون باللغــة
ّ
ّ
ّ
ُ

ـرية .يجــب التبليــغ بشــأن
آليــة االســتعراض الــدوري الشــامل مبــدأ السـ ّ
ال تضمــن ّ
ّ
الفرديــة فقــط عنــد التأكــد مــن ســامة الفــرد ورفاهــه ومبــدأ عــدم
الحــاالت
ّ
األذيــة بــه.
إلحــاق
ّ
احترام المهل

ورود كتاب تأكيد باستالم المعلومات.
المدافعة
رصد أعضاء مجلس حقوق اإلنسان في خالل الجلسة.
تحديد مواقع أعضاء الترويكا.
وضــع خارطــة بالمواقــف المســبقة للــدول األعضــاء فــي ســبيل تســليط الضــوء علــى

باألولويــة.
المجــاالت التــي تحظــى
ّ

سهل قراءة التقرير.
إعداد مقتطفات
مواضيعية تُ ِّ
ّ
حتــى ُيمكــن أن تُ شـ ّ
ورود توصيــات واضحــة ُيمكــن اعتمادهــا مــن جانــب الــدول ال بــل ّ
ـكل
موضــوع توصيــة للدولــة قيــد االســتعراض.
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