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• تقديم عام

اكتســبت آليــة االســتعراض الــدوري الشــامل أهميــة كبيــرة، باملقارنــة مــع اآلليــات الدوليــة املعنيــة 
بحمايــة حقــوق اإلنســان األخــرى، وقــد تعــززت أهميتهــا بفضــل عــدد مــن العوامــل، أهمهــا أنهــا آليــة 
ســَتعَرض مــن خاللهــا جميــع املوضوعــات ذات الِصلــة بحقــوق اإلنســان، علــى خــالف 

ُ
شــاملة، ت

اآلليــات األخــرى التــي تقتصــر علــى رصــد ودراســة موضوعــات معينــة، األمــر الــذي جعــل الحكومــات 
تهتــم باإلعــداد لهــذه اآلليــة بصــورة أكبــر، مــن ناحيــة، ومــن ناحيــٍة ثانيــة جعــل منظمــات املجتمــع 
املدنــي  بجميــع توجهاتهــا ومجــاالت عملهــا، معنيــة بصــورة مباشــرة بآليــة االســتعراض الــدوري 

الشــامل، لكونهــا آليــة تشــمل جميــع مجــاالت حقــوق اإلنســان.
ورغم هذا االهتمام املتزايد باآللية ُيالحظ أن املنظمات غير الحكومية في كثير من البلدان مازالت 
بحاجة ماسة لتعزيز قدراتها، في مجال التفاعل مع هذه اآللية، وبخاصة في مجال تقنيات ومبادئ 
إعــداد معلومــات املجتمــع املدنــي املوجهــة لآلليــة، مــن ناحيــة أولــى، وفــي مجــال متابعــة ورصــد تنفيــذ 

التوصيــات مــن ناحيــة ثانية.
وفــي هــذا الســياق، أطلقــت مؤسســة فريدريــش إيبــرت – املغــرب، مشــروع تعزيــز قــدرات منظمــات 
املجتمــع املدنــي علــى املســتوى الوطنــي فــي مجــال التفاعــل مــع آليــة االســتعراض الــدوري الشــامل، فــي 

افــق اعــداد هــذا الدليــل العملــي، وذلــك خــالل الفتــرة املمتــدة مــا بيــن مــاي ودجنيــر 2018

• أهمية املشروع:	

يجد املشروع أهميته انطالقا من عاملين أساسيين:
العامل األول: أهمية آلية االســتعراض الدوري الشــامل في احترام وتعزيز وحماية حقوق اإلنســان 
في جميع دول العالم، وفي معالجة أنماط االنتهاكات التي قد يثيرها استعراض تقارير البلدان أمام 

اآلليــة.
العامل الثاني: الدور املهم للمنظمات غير الحكومية واملتمثل في عدد من األوجه:

• تقديم صورة واقعية عن حالة حقوق اإلنسان من خالل املعلومات التي تقدمها هذه املنظمات ؛
مِكــن مــن معالجــة مكامــن الخلــل علــى مســتوى حقــوق 

ُ
• تقديــم مقترحــات ومشــاريع توصيــات ت

االنســان فــي الدولــة؛
• متابعــة التوصيــات وتقديــم معلومــات بشــأن تنفيذهــا فــي الجولــة الرابعــة آلليــة االســتعراض 

الشــامل. الــدوري 
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• أهداف املشروع:

األهداف العامة:

• تمكيــن املشــاركات.ين فــي املشــروع مــن اإلملــام باملعلومــات املتعلقــة بآليــة االســتعراض الــدوري 
الشــامل؛

• اإلملام باملبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد معلومات موجهة لآللية؛
• التمكن من تقنيات متابعة التوصيات؛

• فتــح نقــاش معمــق وواســع حــول دور املنظمــات غيــر الحكوميــة فــي آليــة االســتعراض الــدوري 
الشــامل، وكيفيــة تطويــر هــذا الــدور؛

األهداف الخاصة:

• تمكين املشاركات.ين من مهارات إعداد املعلومات املوجهة آللية االستعراض الدوري الشامل؛
• اكتساب مهارات التشبيك وإعداد معلومات بواسطة تحالفات من املنظمات غير الحكومية؛

• مهارات التعامل مع التوصيات، سواء من خالل تتبع تنفيذها أو من خالل تقديم معلومات عنها 
في الجولة الرابعة؛

• إعداد دليل عملي حول املبادئ التوجيهية والتقنيات املتعلقة بمعلومات املجتمع املدني املوجهة 
آللية االستعراض الدوري الشامل.

•  أنشطة املشروع:	

1. تنظيــم ورشــة تكوينيــة لفائــدة فاعــالت وفاعليــن فــي املجتمــع املدنــي مــن 05 الــى 08 مــاي 2018 
بالربــاط؛

2. إعــداد دليــل عملــي حــول » مبــادئ وتقنيــات إعــداد معلومــات املجتمــع املدنــي املوجهــة آلليــة 
االســتعراض الــدوري الشــامل«، مــن الفتــرة املمتــدة بيــن يوليــوز وأكتوبــر 2018؛

3. تنظيم لقاء تقديم الدليل بتاريخ 08 دجنبر 2018 بالرباط، تزامنا مع الذكرى السبعين لصدور 
اإلعالن العالمي لحقوق االنسان.
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1مصطلــح املعاهــدات األساســية ُيطلــق علــى 10 معاهــدات دوليــة تتمثــل فــي االتفاقيــات الدوليــة التســع باإلضافــة إلــى 

البروتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب والخــاص بالوقايــة مــن التعذيــب، والســبب فــي تســميتها 
باملعاهــدات األساســية هــي أنهــا أنشــأت آليــات للحمايــة ُســميت باآلليــات التعاقديــة.

 2 ليس ملزما للدول أن تصادق على جميع املعاهدات، فالدولة تستطيع أن تصادق على معاهدات محددة، وبالتالي ال 

تكون ملتزمة بالتفاعل إال أمام آليات رصد هذه املعاهدات التي صادقت عليها، دون غيرها من اآلليات التعاقدية، كما 
صادق مع التحفظ على بعض أحكام املعاهدات، في حدود ما تجيزه املعاهدة، وأحكام القانون الدولي 

ُ
بإمكان الدولة أن ت

العام، وبالتالي ال يترتب عليها أية التزام فيما يتعلق بإعمال األحكام التي أصدرت تحفظات بشأنها.  
3يتــم التعبيــر عــن قبــول الدولــة الختصــاص اللجــان بالشــكاوى الفرديــة إمــا باملصادقــة علــى بروتوكــوالت الشــكاوى الفردية 

امللحقــة بخمســة معاهــدات أو بإعالنهــا عــن قبــول املــواد الخاصــة بالشــكاوى الفرديــة والــواردة بأربعــة معاهــدات أخــرى.

• السياق العام لنظام حماية حقوق اإلنسان باألمم املتحدة:

ينقســم نظــام حمايــة حقــوق اإلنســان فــي األمــم املتحــدة، إلــى قســمين رئيســيين، همــا اآلليــات 
التعاقديــة: غيــر  واآلليــات  التعاقديــة 

• اآلليات التعاقدية: 
هــي اآلليــات املنشــأة بموجــب املعاهــدات األساســية 1 ، ومهمــة هــذه اآلليــات التعاقديــة هــي رصــد 
ممارســة الــدول لاللتزامــات امللقــاة علــى عاتقهــا بموجــب مصادقتهــا علــى املعاهــدات األساســية، كلهــا 

أو بعضهــا.
وبهذا املعنى فاآلليات التعاقدية ال تكون ُملزمة إال للدول التي صادقت على املعاهدات الدولية في 
مجــال حقــوق اإلنســان، ويكــون إلزامهــا لهــذه الــدول محــددا بحالــة مصادقــة الدولــة علــى املعاهــدة، 
أي أنــه ال ُيمكــن أن تترتــب أيــة التزامــات علــى دول لــم تصــادق علــى أٍي مــن هــذه املعاهــدات، كمــا أن 
صــادق علــى املعاهــدات الدوليــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان تكــون ملتزمــة بالتفاعــل مــع 

ُ
الــدول التــي ت

 لحالــة مصادقتهــا2 .
ً
هــذه اآلليــات، وفقــا

ويتمثل تفاعل الدول مع اآلليات التعاقدية في وجوه عديدة مثل:
• تقدمهــا بتقاريــر دوريــة، تحــدد آجالهــا املعاهــدات فــي أغلــب الحــاالت، أو اللجنــة املعنيــة برصــد 
تنفيذ املعاهدة في حاالٍت أخرى، ويترتب على تقدم الدول بهذه التقارير التزام بالحضور والتفاعل 
مــع اللجنــة أثنــاء مناقشــة تقريرهــا الــدوري، والتــزاٌم بإعمــال التوصيــات الصــادرة إليهــا مــن الخبــراء 
أعضــاء اللجــان التعاقديــة، وال يكــون للدولــة فيمــا يتعلــق بتوصيــات اللجــان التعاقديــة، حــق فــي 

التحفــظ علــى التوصيــات، كلهــا أو بعضهــا.

• قبــول الدولــة للتوصيــات التــي تصــدر إليهــا بمناســبة الشــكاوى الفرديــة3 ، فــي الحــاالت التــي 
تكون قد أعلنت فيها عن موافقتها باختصاص اللجان في تلقي شكاوى األفراد الخاضعين لواليتها 
 لحــٍق مــن حقوقهــم، بعــد اســتنفاذهم 

ً
 مــن قــرارات أو مــن ممارســات مثلــت انتهــاكا

ً
القضائيــة، تظلمــا

لجميــع ســبل الطعــن الوطنيــة، وعلــى الدولــة االلتــزام بالتفاعــل مــع إجــراءات اللجــان التــي تختــص 
بإجــراء التحقيقــات، فــي الحــاالت التــي تكــون الدولــة قــد قبلــت فيهــا بهــذا االختصــاص، كمــا عليهــا 
االلتــزام بالتفاعــل مــع إجــراءات بعــض اللجــان فــي حــاالت البالغــات بيــن الــدول، حــال قبولهــا بهــذا 

اإلجــراء. 

 ،
ً
• قبول الدولة للتعليقات العامة التي تصدر عن هذه اللجان، كمعايير مكملة للمعاهدة أحيانا

أو مفسرة لها في أحياٍن أخرى.
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وفي هذا الدليل سنتناول بالشرح آلية االستعراض الدوري الشامل.  

• اآلليات غير التعاقدية:

إذا كانت اآلليات التعاقدية تجد أساسها القانوني في املعاهدات األساسية، فإن األساس القانوني 
لآلليــات غيــر التعاقديــة هــو ميثــاق األمــم املتحــدة. وهــي، بهــذه الِصفــة، ملزمــة لجميــع دول العالــم، 

بحكــم عضويتهــا فــي األمــم املتحــدة، وبالتالــي بحكــم التزامهــا بميثــاق األمــم املتحــدة.
 بعــد اســتبدال لجنــة حقــوق اإلنســان بمجلــس 

ً
 كبيــرا

ً
وقــد شــهدت اآلليــات غيــر التعاقديــة تطــورا

حقــوق اإلنســان، بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم 251/60 لســنة 2006، 
وهــو تغييــر عميــق شــمل اســتبدال الجهــاز الرئي�ســي املشــرف علــى اللجنــة وهــو املجلــس االقتصــادي 
 علــى 

ً
واالجتماعــي )EcoSoc(، بالجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، بوصفهــا الجهــاز املشــرف حاليــا

مجلــس حقــوق اإلنســان. وبمعنــى آخــر فــإن املجلــس ُجعــل مــن الناحيــة املؤسســاتية فــي وضــٍع أعلــى 
مــن اللجنــة الســابقة.

وإذا كانــت اآلليــات التعاقديــة تقــوم بدورهــا فــي تتبــع مــدى احتــرام الــدول األطــراف للحقــوق الــواردة 
فــي املعاهــدات، فــإن اآلليــات غيــر التعاقديــة التــي يشــرف عليهــا مجلــس حقــوق اإلنســان، تقــوم بــدور 
أوســع يتمثــل فــي مراقبــة وتتبــع مــدى احتــرام حقــوق االنســان بالنســبة لــكل الــدول األعضــاء فــي األمــم 

املتحــدة.
وبموجــب قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 251/60 تــم إحــداث آليــة غيــر تعاقديــة جديــدة، ويتعلــق األمــر 
بآليــة االســتعراض الــدوري الشــامل، باإلضافــة إلــى تطويــر آليتيــن أخرييــن همــا: اإلجــراءات الخاصــة 
ــورت مــن الحالــة التــي كانــت عليهــا فــي ظــل القــرار الســابق للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي 

ُ
التــي ط

هــو القــرار رقــم 1235، وآليــة الشــكاوى الســرية، كتطويــر لقــراٍر ســابق أصــدره املجلــس االقتصــادي 
واالجتماعــي تحــت الرقــم 1503. 
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 I.آلية االستعراض الدوري الشامل 

1. تعريف اآللية وسياق نشأتها:

أنشــئت آليــة االســتعراض الــدوري الشــامل بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم 
ضــاف إلــى اآلليــات غيــر التعاقديــة األخــرى، تحــت إشــراف مجلــس 

ُ
4251/60 ، كآليــة جديــدة ت

حقوق اإلنســان، وقد نص القرار على أهمية اســتناد االســتعراض الدوري الشــامل على معلوماٍت 
موضوعيــة وموثــوق بهــا، بهــدف التحقــق مــن وفــاء كل دولــة بالتزاماتهــا وتعهداتهــا فــي مجــال حقــوق 

اإلنســان علــى نحــو يكفــل شــمولية التطبيــق واملســاواة فــي املعاملــة بيــن جميــع الــدول. 
ويتخذ هذا االستعراض شكل آلية تعاون تستند الى حوار تفاعلي يشارك فيه البلد املعني مشراكة 
ِمــل هــذه اآلليــة عمــل الهيئــات املنشــأة 

َ
ك

ُ
كاملــة مــع مراعــاة احتياجاتــه فــي مجــال بنــاء القــدرات، وت

بموجــب املعاهــدات وال تكــرر عملهــا« الفقــرة 5 )ه(5 .

وفــي ســنة 2007 أصــدر مجلــس حقــوق اإلنســان القــرار 5/1، أو مــا ُســمي بقــرار بنــاء مؤسســات 
 عــن تحديــده ألســس 

ً
املجلــس، وقــد اشــتمل هــذا القــرار علــى بنــود عمــل املجلــس العشــرة، فضــال

االســتعراض ومبادئــه وأهدافــه، وفــي وقــٍت الحــق أصــدر مجلــس حقــوق اإلنســان قــراراٍت لتبيــان 
أســاليب ومنهجيــة عمــل اآلليــة 6 .

وتخضــع جميــع الــدول األعضــاء فــي األمــم املتحــدة للمراجعــة الدوريــة الشــاملة لحالــة حقــوق 
اإلنســان فيهــا، بشــكٍل دوري كل أربــع ســنوات ونصــف، ممــا يتيــح لهــذه الــدول تقديــم معلومــات، 
 
ً
بشــكٍل دوري، عــن الجهــود والتطــورات والتقــدم الــذي أحرزتــه فــي مجــال حقــوق اإلنســان، فضــال

عــن تقديــم معلومــات حــول الصعوبــات والعوائــق التــي تواجههــا.

2. املعايير املرجعة التي تستند إليها آلية االستعراض الدوري الشامل:

إذا كانــت اآلليــات التعاقديــة، تعتمــد فــي مناقشــتها لتقاريــر البلــدان علــى معاييــر مرجعيــة تتمثــل فــي 
املعاهــدة محــل التقريــر الخاضــع للمناقشــة، فــإن آليــة االســتعراض الــدوري الشــامل تســتند فــي 
مراجعتهــا لحالــة حقــوق اإلنســان فــي الدولــة املعنيــة علــى طيــف واســع مــن الصكــوك الدوليــة، علــى 

النحــو التالــي:

  .A / RES /60/ 251  4 انظر الفقرة 5 »هاء« من القرار رقم 251/60 املؤرخ في 15 مارس 2016، رقم الوثيقة 

 5 نفسه 

6انظر قراري مجلس حقوق اإلنسان رقم 16 / 21، املؤرخ في 12 أبريل 2011 والقرار رقم 17 / 119 املؤرخ في 19 يوليوز 

سنة 2011. 
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 عــن هــذه الوثائــق املرجعيــة، فــإن آليــة االســتعراض الــدوري الشــامل لــدى فحصهــا لحالــة 

ً
فضــال

حقــوق اإلنســان فــي دولــة مــن الــدول، للتعــرف علــى مــدى التزامهــا واحترامهــا لتعهداتهــا، فإنهــا تنطلــق 
مــن مبــادئ العامليــة واملوضوعيــة وعــدم االنتقائيــة، باإلضافــِة إلــى مبــدأي الحوار الحقيقي والتعاون 
بين الدول، بغية تعزيز قدرات الدول األعضاء فيما يتعلق باحترامها وإعمالها اللتزاماتها في مجال 

حقــوق اإلنســان.
ويترتب على هذه املبادئ أن اآللية عليها واجب ضمان التغطية الشاملة، واملعاملة املتساوية لكل 
الــدول، انطالقــا مــن كــون االســتعراض الــدوري الشــامل آليــة للحــوار والتفاعــل بيــن الــدول األعضــاء 
مكــن دولــة عضــو مــن تقديــم مالحظــات أو اقتراحــات 

ُ
فــي منظومــة األمــم املتحــدة، بالصــورِة التــي ت

لدولــة أخــرى.
ورغــم كونهــا آليــة حكوميــة تتيــح التفاعــل املباشــر للــدول فيمــا بينهــا، إال أنهــا تعتمــد بشــكل كبيــر علــى 
قدمــة مــن املؤسســات الوطنيــة ومــن املنظمــات غيــر الحكوميــة، علــى النحــو الــذي 

ُ
املعلومــات امل

ســنبينه فــي الفقــرات التاليــة.

ميثاق األمم املتحدة 

اإلعالن العالمي لحقوق االنسان 

املواثيق الدولية التي صادقت عليها أو انضمت إليها الدولة، بما فيها معاهدات 
حقوق اإلنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية واتفاقية تحديد وضع الالجئ 

والبروتوكول امللحق بها والنظام األسا�سي للمحكمة الجنائية الدولية، وغيرها من 
املعاهدات الدولية األخرى.

التعهدات وااللتزامات الطوعية التي تقدمت بها الدول.

اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني في حاالت انطباقها.
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3.الهدف من عملية االستعراض الدوري الشامل: 

 
وليس من أهداف اآللية تبيان جوانب الضعف فقط، بل إن الهدف من قيامها باملراجعة الدورية 
لحالــة حقــوق اإلنســان، هــو الوقــوف علــى التجــارب اإليجابيــة وعلــى الجهــود والتطــورات التي تصب 
فــي تعزيــز حمايــة حقــوق اإلنســان والثنــاء عليهــا، بــذات القــدر الــذي تتوقــف فيــه عنــد التحديــات 
والعوائق التي تعيق تمتع األشــخاص بحقوق اإلنســان، في الدولة املعنية. وتســعى اآللية ملســاعدة 
الــدول فــي التغلــب علــى الصعوبــات والعوائــق التــي تواجههــا فــي مجــال حقــوق اإلنســان، مــن خــالل 

تقديــم التوصيــات وتقاســم التجــارب واملمارســات املثلــى.

4.طريقة عمل اآللية:

• يعتمــد االســتعراض الــدوري الشــامل علــى إشــراك كل الــدول فــي مراجعــة الدولــة موضــوع 
 Contrôle( ،االســتعراض، حيــث ان هــذا النــوع مــن املراقبــة يســمى باســتعراض النظــراء أو األقــران

. )par les pairs

• يشــارك فــي عمليــة االســتعراض جميــع الــدول األعضــاء، باإلضافــة إلــى الــدول الحاصلــة علــى صفــة 
مراقــب فــي األمــم املتحــدة7 ، تحــت إشــراف الفريــق العامــل املعنــي باالســتعراض الــدوري الشــامل، 

الــذي يتكــون مــن 47 دولــة، هــي الــدول األعضــاء فــي مجلــس حقــوق اإلنســان. 

يتمثل الهدف الرئي�سي 
لالستعراض الدوري الشامل في التصدي 

النتهاكات حقوق االنسان في جميع انحاء العالم، 
بغض النظر عن مصادقة

 أو انضمام الدول األعضاء الى االتفاقيات
 أو البروتوكوالت ذات الِصلة بحقوق اإلنسان، 
وذلك عبر تشجيع الدول على الوفاء بالتزاماتها

 في مجال حقوق االنسان.

7 انظر الفقرة 18 »باء« من قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم 5/1.
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• قبــل انطــالق اســتعراض الدولــة موضــوع املراجعــة الدوريــة، ُيشــكل مجلــس حقــوق اإلنســان – 
عــن طريــق القرعــة -فريقــا مكونــا مــن ثــالث دول ُيســمى بالترويــكا Troïka( 8(، وتســهل الترويــكا مهمــة 
تدبير االســتعراض من خالل إعداد التقارير للفريق العامل بمســاعدة من مفوضية األمم املتحدة 
الســامية لحقــوق االنســان، كمــا تشــارك الترويــكا فــي جلســة االســتعراض وتتواجــد فــي املنصــة 

الرئيســية الــى جانــب وفــد الدولــة موضــوع االســتعراض والرئيــس مســير الجلســة ونائبــه.
ويجرى االستعراض على مرحلتين هما: مرحلة الحوار التفاعلي ومرحلة اعتماد النائح النهائية.

• مرحلة الحوار التفاعلي:

 يعتمــد علــى مراجعــة الدولــة موضــوع االســتعراض والــدول األخــرى فــي مــدة 3 ســاعات و30 دقيقــة 
حيــث يمكــن ألي دولــة عضــو فــي األمــم املتحــدة أو دولــة حاصلــة علــى صفــة املراقــب طــرح األســئلة 
والتعليقات او تقديم التوصيات الى الدولة موضوع االستعراض. وتقوم الترويكا بتجميع األسئلة 

 لسالســة وانتظــام التفاعــل. 
ً
وكل مــا يــدور فــي الحــوار ضمانــا

ويكون للدولة محل االستعراض 70 دقيقة، ُيمكنها أن توزعها على ثالثة أجراء:
الكلمة االفتتاحية   o     

التعليق على املداخالت،   o     
التعليق الختامي على املالحظات التي توجه لها من طرف الدول أثناء جلسة االستعراض.  o     

ويقســم الوقــت املتبقــي علــى مداخــالت أعضــاء الفريــق العامــل ومداخــالت الــدول األخــرى املشــتركة 
فــي عمليــة االســتعراض، ويتــم ترتيــب الــدول املتدخلــة حســب الترتيــب األبجــدي باللغــة االنجليزيــة.

خــالل املناقشــة، يتــم تقديــم التوصيــات. ويمكــن للدولــة موضــوع االســتعراض أن تتفاعــل مــع 
التوصيــات ســواء ب:  

قبول التوصية      o     
أخذ التوصية بعين االعتبار   o     

تسجيل التوصية  o     

 وبمساعدة من مكتب املفوض السامي لحقوق االنسان يتم تجميع هذه املعلومات وكل ما يدور 
فــي الحــوار مــن تفاعــل وتوصيــات وردود الدولــة موضــوع االســتعراض والقائمــة الكاملــة للتوصيــات 
املقدمــة مــن طــرف الــدول. ويتــم اعتمــاد التقريــر خــالل جلســة الفريــق العامــل املعنــي باالســتعراض. 

 مــن مجموعتهــا اإلقليميــة، كمــا يجــوز لهــا طلــب اســتبعاد أحــد املقرريــن ملــرة واحــدة، 
ً
 واحــدا

ً
 8 يجــوز للدولــة أن تطلــب مقــررا

انظر/ي الفقرة 19 من قرار مجلس حقوق اإلنســان رقم 5/1 لســنة 2007.
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• مرحلة اعتماد النائح النهائية

بمجرد اعتماد تقرير الفريق العامل، على الدولة موضوع االستعراض أن تحدد موقفها من جميع 
التوصيــات الــواردة قبــل اعتمــاد النتائــج فــي جلســة عامــة. ويمكــن ألصحــاب املصلحــة واملؤسســات 
عقــد فــي أول دورة 

ُ
الوطنيــة لحقــوق االنســان أن يشــاركوا فــي الجلســة العامــة العتمــاد النتائــج التــي ت

مــن الــدورات العاديــة ملجلــس حقــوق اإلنســان، حيــث تخصــص ســاعة واحــدة العتمــاد النتائــج 
قســم علــى النحــو التالــي:

ُ
ت

20 دقيقــة للدولــة موضــوع االســتعراض لإلجابــة علــى األســئلة التــي لــم يتــم تناولهــا بشــكل        o      
كاف فــي الحــوار التفاعلــي؛

20 دقيقة للدول األعضاء واملراقبين للتعبير عن آرائهم بشأن الوثيقة النهائية؛  o      
20 دقيقة للمجتمع املدني واملؤسسات الوطنية إلبداء مالحظات عامة.  o      

5. دورات االستعراض الدوري الشامل:

يتــم اســتعراض جميــع الــدول األعضــاء فــي األمــم املتحــدة مــرة كل أربــع ســنوات ونصــف ويطلــق عليــه 
اسم دورة )cycle(، حيث يتم استعراض 48 دولة في كل سنة. ويكون استعراض الدول األعضاء 

فــي مجلــس حقــوق االنســان البالــغ عددهــا 47 أثنــاء فتــرة عضويتها.
راجــع فيهــا 

ُ
 يعقــد الفريــق العامــل املعنــي باالســتعراض الــدوري الشــامل ثــالث دورات 9 فــي الســنة ت

حالــة حقــوق اإلنســان بالنســبة ل 16 دولــة، وتختلــف دورات االســتعراض الــدوري الشــامل عــن 
دورات مجلــس حقــوق اإلنســان العاديــة 10.

وقد استكملت اآللية
 جولتين من املراجعة شملت جميع دول العالم: 
األولى انطلقت في الفترة من 2008 إلى 2011، 

والجولة الثانية من 2012 إلى 2016، بينما بدأت 
الجولة الثالثة في سنة 2017، وقد خضع املغرب 

للجوالت الثالث التي أجرتها اآللية حتى اآلن.

 9 بلغت دورات االستعراض الدوري الشامل، حتى نوفمبر 2018، 31 دورة
 10 بلغت الدورات العادية ملجلس حقوق اإلنسان، حتى سبتمبر 2018، 39 دورة
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شكل أساس االستعراض:
ُ
  6. الوثائق التي ت

تســتند آليــة االســتعراض الــدوري الشــامل فــي مراجعتهــا لســجالت الــدول فــي مجــال حقــوق اإلنســان 
إلــى ثــالث وثائــق أساســية هــي:

-1 املعلومــات التــي تقدمهــا الدولــة املعنيــة والتــي قــد تتخــذ شــكل تقريــر وطنــي، ال يتجــاوز العشــرين 
 للمبــادئ التوجيهية-لضمــان املســاواة فــي التعامــل بيــن جميــع الــدول ومراعــاة لعــدم 

ً
صفحــة -وفقــا

إثقال كاهل اآللية11 . ويمكن للدولة أن تتقدم بردود خطية على األسئلة التي تثيرها الدول األخرى 
– قبل جلسة االستعراض -بخصوص تقرير الدولة الخاضعة لالستعراض، كما يجوز للدولة أن 
تتقــدم عنــد افتتــاح جلســة االســتعراض بمعلومــاٍت جديــدة لــم يكــن قــد شــملها التقريــر، أو بــردود 
شفوية تكميلية بشأن معلومات لم توردها في ردها على األسئلة الخطية التي تثيرها الدول األخرى.
-2 تجميــع معلومــات هيئــات وآليــات األمــم املتحــدة: وهــي وثيقــة، فــي حــدود 10 صفحــات، تعدهــا 
مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان، فيهــا تجميــع لعــدد مــن التوصيــات واملالحظــات 

التــي أثارتهــا هيئــات وآليــات األمــم املتحــدة األخــرى بشــأن الدولــة موضــوع االســتعراض.
-3 تجميــع معلومــات أصحــاب املصلحــة اآلخريــن: هــو تقريــر تعــده مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية 
لحقــوق اإلنســان، تجمــع فيهــا املعلومــات الــواردة مــن املؤسســات الوطنيــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان 

ومــن املجتمــع املدنــي، ويكــون فــي حــدود 10 صفحــات.

يجــب أن يكــون التقريــر الوطنــي وامللخصــات التــي تقدمهــا املفوضيــة الســامية لحقــوق االنســان 
جاهــزة قبــل 6 أســابيع مــن اســتعراض الدولــة أمــام الفريــق العامــل املعنــي باالســتعراض الــدوري 

الشــامل لضمــان توزيــع الوثائــق فــي آن واحــد باللغــات الســت الرســمية لألمــم املتحــدة 12.

7. نتائج االستعراض الدوري الشامل:
فــي مــدة ال تتجــاوز 48 ســاعة بعــد انتهــاء جلســة اســتعراض الدولــة أمــام اآلليــة، يتعيــن علــى الفريــق 
دمت لها، 

ُ
العامل أن يخصص 30 دقيقة لتمكين الدولة من التعليق املبدئي على التوصيات التي ق

مــع االحتفــاظ بحقهــا فــي رفــض أو قبــول التوصيــات، وتــدرج جميــع التوصيــات املقبولــة واملرفوضــة 
فــي التقريــر. وٌيعتمــد تقريــر النتائــج بعــد ذلــك فــي جلســة عامــة مــن جلســات مجلــس حقــوق اإلنســان 
العاديــة، وفــي جلســة االعتمــاد هــذه يخصــص وقــت للــدول األخــرى لإلعــراب عــن آرائهــا بخصــوص 
النتائــج. وألصحــاب املصلحــة املعنييــن بمــا فيهــم املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان واملنظمــات 

غيــر الحكوميــة الحــق فــي اإلدالء بتعليقــات عامــة خــالل هــذه الجلســة. 

  11  تشــجع الــدول علــى اعــداد التقريــر الوطنــي مــن خــالل اشــراك جميــع أصحــاب املصلحــة املعنييــن مــن خــالل عمليــة 
تشــاورية واســعة علــى املســتوى الوطنــي

 12  قرار الجمعية العامة 53/208بتاريخ 14 يناير 1999.



تقر�ر تجمي��
ملعلومات أ��اب
املص��ة االخر�ن
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وهو عملية مراجعة حالة حقوق اإلنسان في الدول األعضاء في األمم 
املتحــدة، ويهــدف إلــى حــث الــدول وتشــجعيها علــى الوفــاء بالتزاماتهــا 
تجــاه حقــوق اإلنســان. ويتــم االســتعراض فــي جلســة الفريــق العامــل 

املعنــي باالســتعراض الــدوري الشــامل،
طــرح فيهــا 

ُ
وتســتغرق عمليــة االســتعراض ثــالث ســاعات ونصــف، ت

أســئلة وتقــدم خاللهــا تعليقــات وتوصيــات بشــأن حقــوق اإلنســان فــي 
الدولــة قيــد االســتعراض، 

هــي املعاييــر وااللتزامــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان، وعلــى رأســها ميثــاق 
واملعاهــدات  اإلنســان،  لحقــوق  العالمــي  املتحــدة، واإلعــالن  األمــم 
ــا فيهــا، والتعهــدات وااللتزامــات الطوعيــة التــي 

ً
التــي تكــون الدولــة طرف

.
ً
تعهــدت بهــا الدولــة، والقانــون الدولــي اإلنســاني حينمــا يكــون منطبقــا

 يضــم جــدول أعمــال مجلــس حقــوق اإلنســان فــي مجملــه 10 بنــود، 
ويخّصــص البنــد 6 مــن جــدول أعمــال املجلــس لالســتعراض الــدوري 
الشــامل، وفــي إطــار هــذا البنــد يتــم اعتمــاد التقريــر النهائــي للفريــق 
العامــل لــكل دولــة خضعــت للمراجعــة أمــام آليــة االســتعراض الــدوري 

الشــامل. 

هو تقرير يضم كل مداوالت االستعراض، بما في ذلك موجزا لألسئلة 
 عــن الئحــة بجميــع 

ً
والتعليقــات التــي قدمتهــا الــدول املوصيــة، فضــال

التوصيــات املقدمــة إلــى الدولــة قيــد االســتعراض، وتســاعد اللجنــة 
الثالثيــة »الترويــكا« فــي صياغــة هــذا التقريــر. 

 هــو تقريــر تعــده الدولــة موضــوع االســتعراض تقديــم نظــرة مكتملــة 
ومحينة حول حالة حقوق اإلنسان في لديها، وينبغي أن يتضمن هذا 
التقريــر معطيــات عــن تنفيــذ التوصيــات الســابقة، ويمكــن أن يكــون 
 )تعــده املؤسســات الحكوميــة(، كمــا يمكــن أن 

ً
تقريــر الدولــة حكوميــا

 )يتم إشــراك املجتمع املدني واملؤسســات الوطنية 
ً
يكون تقريرا وطنيا

فــي إعــداده(.

دمــة إلــى الدولــة قيــد االســتعراض مــن طــرف دول 
َ
 هــي اقتراحــات ُمق

أخــرى توصيهــا بكيفيــة معالجــة أو تحســين حالــة مــن حــاالت حقــوق 
اإلنســان لديهــا.

 8. تعاريف ومصطلحات خاصة باالستعراض الدوري الشامل:

االستعراض

أساس االستعراض

البند 6 

تقرير الفريق العامل

تقرير الدولة

التوصية
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للــدول موضــوع االســتعراض الحــق فــي الــرد علــى التوصيــات ســواء 
بالرفــض. أو  بالقبــول 

هــي االلتزامــات التــي تعهــدت بهــا الدولــة فــي ســياق االســتعراض الــدوري 
الشــامل للقيــام بعمــل محــدد.

 هو املناقشة التي تجري بين الدولة قيد االستعراض والدول األخرى 
خــالل جلســة اســتعراض الفريــق العامــل لحالــة حقــوق اإلنســان فــي 

البلــد الخاضــع لآلليــة،

هــي مناقشــة تجــري فــي مجلــس حقــوق اإلنســان فــي إطــار كل بنــد مــن 
بنــود جــدول األعمــال، ويأتــي االســتعراض الــدوري الشــامل فــي البنــد 
الســادس مــن جــدول األعمــال. غيــر أن جــوالت االســتعراض الــدوري 
جــرى فــي ســياق دوراٍت مســتقلة عــن الــدورات العاديــة 

ُ
الشــامل ت

ملجلــس حقــوق اإلنســان، 

ويقصــد بــه اعتمــاد التقريــر الــذي يضــم نتائــج وتوصيــات االســتعراض 
ويكــون فــي إحــدى دورات املجلــس العاديــة، تحــت البنــد الســادس مــن 
جــدول أعمالــه. يتضمــن التقريــر قائمــة التوصيــات التــي وردت خــالل 
فــي فتــرة أقصاهــا 48 ســاعة  االســتعراض، ويقــدم للدولــة املعنيــة 
بعــد انتهــاء الجلســة، ويعتمــد بضعــة أيــام، بعــد انعقــاد دورة الفريــق 
العامــل، ويتعيــن اعتمــاد الصيغــة النهائيــة لتقريــر الفريــق العامــل مــن 

قبــل مجلــس حقــوق اإلنســان بعــد ثالثــة إلــى أربعــة أشــهر تقريبــا.

 هــي دورة الفريــق العامــل لالســتعراض الــدوري الشــامل التــي تشــمل 
اســتعراض 16 دولــة، ويعقــد الفريــق العامــل ثــالث دورات فــي الســنة.

هي الوقت الفاصل بين االستعراض واالستعراض املوالي للدولة قيد 
االســتعراض، واملــدة الحاليــة لدوريــة جــوالت االســتعراض الــدوري 

الشــامل هــي أر بــع ســنوات ونصــف.

 هنــاك 193 دولــة عضــو فــي األمــم املتحــدة، وتخضــع كل دولــة مــن هــذه 
الــدول لعمليــة االســتعراض الــدوري الشــامل 

هــي دولــة عضــو فــي األمــم املتحــدة يتــم اســتعراض ســجلها فــي حقــوق 
الــدوري  باالســتعراض  املعنــي  العامــل  الفريــق  دورة  فــي  اإلنســان 

الشامل.  

يتكــون الفريــق العامــل مــن 47 عضــو، يمثلــون الــدول األعضــاء فــي 
مجلــس حقــوق اإلنســان.

الرد على التوصية

التعهدات او
 االلتزامات الطوعية  

الحوار التفاعلي

املناقشة العامة 

 
اعتماد التقرير  

الدورة

الجولة

الدولة العضو

الدولة قيد او
 موضوع االستعراض

الفريق العامل 
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هــو فريــق مكــون مــن ثالثــة دول مــن الــدول األعضــاء فــي مجلــس حقــوق 
اإلنســان يتــم اختيارهــم عــن طريــق القرعــة، تعمــل علــى مســاعدة 
الــدوري الشــامل لدولــة مــا،  الفريــق العامــل املعنــي باالســتعراض 
وتتمحور ادوار الترويكا في تلقي جميع األسئلة املكتوبة و/أو القضايا 
التــي يثيرهــا الفريــق العامــل وإرســالها إلــى الدولــة قيــد االســتعراض؛ 
واملســاعدة فــي إعــداد تقريــر الفريــق العامــل بمســاعدة مــن املفوضيــة 

الســامية والدولــة قيــد االســتعراض.

هو تلخيص تعده مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان للمعلومات 
واملالحظــات والتوصيــات التــي تقدمهــا هيئــات ووكاالت وآليــات األمــم 
املتحــدة األخــرى بخصــوص الدولــة الخاضعــة لالســتعراض، وتعــد 

 الســتعراض الدولــة.
ً
 بهــذه املعلومــات مخصصــا

ً
املفوضيــة تقريــرا

هــو تقريــر تعــده مفوضيــة حقــوق اإلنســان باألمــم املتحــدة، تعمــل مــن 
خاللــه علــى تجميــع أهــم املعلومــات الــواردة مــن جمعيــات املجتمــع 

املدنــي واملؤسســات الوطنيــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان.

هــي منظمــات غيــر حكوميــة، وقــد تكــون أيًضــا منظمــات غيــر ربحيــة، 
تعمــل علــى مجموعــة واســعة مــن القضايــا، ويشــمل مصطلــح املجتمــع 

املدنــي مجموعــة واســعة مــن املنظمــات.

ومنظمــات  اإلنســان،  لحقــوق  الوطنيــة  املؤسســات  بهــم  يقصــد 
دوليــة. أو  وطنيــة  كانــت  ســواء  املدنــي  املجتمــع 

هــي مؤسســة تنشــأ بموجــب نــص دســتوري أو بموجــب قانــون يحــدد 
اختصاصاتهــا وطريقــة تعييــن أعضائهــا ويحــدد مواردهــا بوضــوح، 
 ملبــادئ باريــس يتعيــن أن تكــون املؤسســات الوطنيــة مســتقلة 

ً
ووفقــا

عــن الســلطة التنفيذيــة، وأن يكــون فيهــا تعــدد، بحيــث تشــمل جميــع 
األديــان واملذاهــب والتوجهــات السياســية والفلســفية وغيرهــا، وأن 
 
ً
تكــون لهــا مــوارد ماليــة كافيــة، وتصنــف املؤسســات الوطنيــة وفقــا
لهــذه املوجهــات الثالثــة » االســتقاللية، التعدديــة، املــوارد املاليــة 

الكافيــة«.
هي مجموعة من املعايير الدولية التي تشكل وتوّجه عمل املؤسسات 
عليهــا  املتفــق  باريــس  مبــادئ  وتحــدد  اإلنســان،  لحقــوق  الوطنيــة 
دولًيــا دور املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان وتكوينهــا ووضعهــا 

ووظائفهــا.

الترويكا

تجميع
 معلومات

 األمم املتحدة 

تجميع معلومات
 أصحاب املصلحة  

منظمات املجتمع
 املدني  

أصحاب املصلحة

املؤسسة الوطنية
 لحقوق اإلنسان  

مبادئ باريس  
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هي اللجان التي تنشــأ لرصد املعاهدات الدولية األساســية في مجال 
حقــوق اإلنســان، وعددهــا 10، وتتكــون مــن خبــراء يعملــون بصفتهــم 

الشــخصية فــي اســتقالل تــام عــن بلدانهــم األصليــة.

هــو هيئــة حكوميــة دوليــة فرعيــة تابعــة للجمعيــة العامــة لألمــم 
املتحــدة، ويتمتــع املجلــس بصالحيــة مناقشــة جميــع الحــاالت التــي 

تخــص جميــع حقــوق االنســان.
  13 بجنيــف  املتحــدة  األمــم  مكتــب  فــي  اجتماعاتــه  املجلــس  يعقــد 
ويتألف من سبعة وأربعين )47( دولة عضو في األمم املتحدة وتتولى 
الجمعيــة العامــة مهمــة انتخــاب هــذه الــدول، وذلــك حســب التوزيــع 
وانتهــت  املجلــس  فــي  املغــرب عضــوا  كان  وقــد  العــادل.  الجغرافــي 
عضويتــه فــي أواخــر ســنة 2016، وتســتمر عضويــة الدولــة لثــالث 

ســنوات قابلــة للتمديــد مــرة واحــدة.

هــس آليــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان فــي 12 دولــة، أو لتعزيــز 
وحمايــة حقــوق اإلنســان بالنســبة ملواضيــع معينــة فــي جميــع أرجــاء 
العالــم وعددهــا 44 موضــوع. )ويمكــن لهــذه االعــداد ان ترتفــع فــي 

املســتقبل(

هي آلية لتلقي ومعالجة شكاوى من مصادر موثوقة بشأن انتهاكات 
ممنهجــة أو واســعة النطــاق التــي ترتكــب ضــد األفــراد وجماعــات 

األفــراد.

أو  اإلنســان  حقــوق  مجلــس  لــدورات  مباشــر  فيديــو  بــث  هــو   

االســتعراض الــدوري الشــامل، يتــم نشــر البــث الشــبكي علــى املوقــع 
االلكترونــي للمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان أو علــى موقــع 

http: //webtv.un.org املتحــدة  األمــم 

ويقصــد بهــا تقديــم الدعــم التقنــي والفنــي للــدول فــي مجــال حقــوق 
اإلنســان.

انظر الخطاطة في الصفحة املوالية

هيئات املعاهدات  

مجلس حقوق
 االنسان 

اإلجراءات الخاصة

الشكاوى السرية  

البث الشبكي

املساعدة التقنية 

الهيئات
الرئيسية

 لألمم املتحدة 

13 القرار 1/5 ملجلس حقوق اإلنسان املؤرخ 18 يونيو 2007، بشأن إنشاء مؤسسات مجلس حقوق اإلنسان،

A / HRC / RES/  5/ 1 
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II. إسهام املجتمع املدني في آلية االستعراض الدوري الشامل:

يقــوم املجتمــع املدنــي فــي هــذا اإلطــار بــدور هــام فــي التعريــف بالحقــوق والحريــات ومضمونهــا وســبل 
االنتصــاف املتاحــة للدفــاع عنهــا ســواء علــى املســتوى الوطنــي أو الدولــي واملشــاركة فــي الدفــاع عــن 

هــذه الحقــوق.
إن الــدور الحاســم للمجتمــع املدنــي فــي االســتعراض الــدوري الشــامل معتــرف بــه بشــكل صريــح مــن 
طــرف االمــم املتحــدة والــدول األعضــاء فيهــا، وقــد نــص علــى ذلــك القــرار الــذي أنشــئت بموجبــه هــذه 
اآللية. ومنذ أن بدأ االستعراض الدوري الشامل، قامت منظمات املجتمع املدني واملدافعين عن 
حقــوق االنســان باملشــاركة بشــكل مســتمر فــي هــذه العمليــة، وذلــك مــن أجــل إحــداث تغييــر إيجابــي 
فــي حقــوق االنســان فــي جميــع أنحــاء العالــم، وقــد ثبــت أن للمجتمــع املدنــي دورا حيويــا فــي إنجــاح 

االســتعراض الــدوري الشــامل 14 .

وتتجلى أهمية تقديم املجتمع املدني للمعلومات في ما يلي:

• التأثيــر علــى نتائــج االســتعراض فــي فريــق عمــل االســتعراض الــدوري الشــامل مــن خــالل توفيــر 
معلومات وتوصيات ذكية أي توصيات محددة وقابلة للقياس والتحقيق وذات صلة مباشرة 
باإلشــكالية املــراد معالجتهــا، والتــي يمكــن للــدول االخــرى الرجــوع إليهــا عنــد تحديــد الوضــع 

الرئي�ســي لحقــوق االنســان فــي الدولــة قيــد االســتعراض.
• توفير أساس ألنشطة الترافع والتأييد للتوصيات من قبل الدول قبل بدء الحوار التفاعلي.

• إظهار صورة واضحة وكاملة لحالة حقوق اإلنسان في الدولة املعنية.

هنــاك طــرق يمكــن مــن خاللهــا للجهــات ملنظمــات املجتمــع املدنــي أن تشــارك فــي جميــع مراحــل 
 بالحضور في دورات االستعراض، 

ً
العملية، بداية من إعداد املعلومات لجوالت االستعراض مرورا

 إلــى املســاهمة فــي متابعــة تنفيــذ توصيــات االســتعراض.15 )وتعمــل منظمــة »يوبــي ار انفــو« 
ً
ووصــوال

علــى مســاعدة املنظمــات غيــر الحكوميــة فــي هــذا الصــدد( 16 .

14  ملخص املجتمع املدني دليل شامل ملنظمات املجتمع املدني املشاركة في االستعراض الدوري الشامل، منشور ل يوبي 

ار انفو،2001، جنيف، ص.5.
15  دليل للمجتمع املدني، برنامج عمل االمم املتحدة لحقوق االنسان، وحدة املجتمع املدني في املفوضية، جنيف، 

16   هــي منظمــة غيــر حكوميــة وغيــر ربحيــة مقرهــا جنيــف، وتهــدف إلــى زيــادة الوعــي بخصــوص االســتعراض الــدوري الشــامل 

وتوفيــر أدوات بنــاء القــدرات لجميــع أصحــاب املصلحــة، مثــل الــدول االعضــاء فــي االمــم املتحــدة واملجتمــع املدنــي ووســائل 
االعــالم واألكاديمييــن. 
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حجم ونوع الخط ولغات الكتابة: 	•       
يتوجب على املنظمة، أو التحالف الذي يعد التقرير، االمتثال التام للموجهات الشكلية التالية:

حجم الخط 12؛ 	•           
نوع الخط Times New Roma؛ 	•           

املسافة بين السطور 1.5؛ 	•           
يكتب بواحدة أو أكثر من اللغات الستة الرسمية في األمم املتحدة؛ 	•           

يكتب على ورق من حجم A4؛ 	•           
           • ضرورة ترقيم الصفحات.

الحد األق�سى للكلمات والصفحات: 	•        
فــي حالــة تقديــم تقريــر فــردي: ال يمكــن أن يتجــاوز مضمونــه 2815 كلمــة، وال يزيــد عــن 5   •           

ت صفحــا
في حالة تقديم تقرير مشترك: ال يمكن أن يتجاوز 5630 كلمة، وال يزيد عن 10 صفحات.  •           
            املعلومــات التــي تكتــب علــى هامــش التقريــر ال تحتســب ضمــن الكلمــات، وال تحتســب كذلــك 

ضمــن املوجــز، شــريطة أن تكــون معلومــات غيــر مباشــرة وال يجــب كتابتهــا اال عنــد اللــزوم فقــط.
            ال يتم فحص التقرير الذي يتجاوز الحدود القصوى املحددة.

         o	 املوجهات املوضوعية:

مــن الناحيــة املوضوعيــة يجــب أن تجيــب املنظمــة التــي تنــوي إعــداد معلومــات موجهــة آلليــة 
االســتعراض الــدوري الشــامل علــى عــدد مــن األســئلة علــى النحــو التالــي:

كيفية إختيار موضوع املعلومات؟ 	•        
يمكن اختيار املوضوع بواحدة من الطريقتين التاليتين:

 بتوصيــة واحــدة أو أكثــر، مــن التوصيــات التي قبلتها 
ً
األولــى: يكــون موضــوع التقريــر متصــال   

الدولــة فــي آخــر جولــة اســتعراض لهــا، لتقديــم معلومــات حــول مــدى التقــدم املحــرز أو الصعوبــات 
والعوائــق املتصلــة بتنفيــذ هــذه التوصيــات.

الثانية: اختيار موضوع حدث بعد آخر جولة استعراض للدولة، شريطة أن يكون هذا    
املوضــوع مؤثــرا بشــكل مباشــر علــى إعمــال حقــوق اإلنســان فــي الدولــة املعنيــة.

املشكلة التي تهدف املنظمة إلى معالجتها؟ 	•         
وفــي جميــع األحــوال يجــب أن تكــون املعلومــات املقدمــة لآلليــة مرتبطــة بمشــكلة واقعيــة تســعى 

املنظمــة، مــن خــالل تقدمهــا بالتقريــر، إلــى معالجتهــا.
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         •   الفترة الزمنية؟
يجــب أن يتنــاول التقريــر معلومــات عــن تطــورات أو أحــداث أو تدابيــر أو انتهــاكات مشــمولة فــي الفتــرة 

قَدمة بشــأنها املعلومات.
ُ
الالحقة آلخر جولة اســتعراض للدولة امل

كيفية رصد املعطيات؟ 	•         
 يقصــد بالرصــد تجميــع املعلومــات بشــكل منهجــي، يهــدف إلــى تقييــم وقيــاس التقــدم املحــرز مــن 

طــرف الدولــة، وهــو عمليــة متواصلــة تأتــي قبــل البــدء فــي صياغــة التقريــر.
والتتبــع هــو تقييــم وقيــاس تنفيــذ التوصيــات مــن طــرف الدولــة، وحثهــا علــى االســتمرار فــي التقــدم فــي 

هــذا الصــدد لتحســين ورعايــة كافــة حقــوق اإلنســان للجميــع واإليفــاء بهــا 17 .      
ويمكن للمنظمة أن تستخدم عدة طرق لجمع املعطيات، منها:

     -1 رصــد التشــريعات التــي دخلــت حيــز النفــاذ فــي الفتــرة الفاصلــة بيــن جولتــي االســتعراض، 
دمــت للدولــة فــي آخــر 

ُ
وتحليــل هــذه التشــريعات ودراســة مــدى توافقهــا مــع التوصيــات التــي ق

جولــة لالســتعراض؛
       -2  رصد السياسات والخطط الوطنية والتدابير واإلجراءات اإلدارية وتحليلها؛

       -3  رصد املمارسات الواقعية؛
       -4  اســتخدام معطيــات إحصائيــة رســمية وطنيــة أو دوليــة، تكــون ذات ِصلــة باملوضــوع 

الــذي تعمــل املنظمــة علــى إعــداد معلومــات بشــأنه؛
       -5  املسح امليداني والبحث االجتماعي؛

       -6  عقــد لقــاءات تواصليــة، أو أيــة طــرق أخــرى تــرى املنظمــة أنهــا توفــر لهــا إمكانيــة جمــع 
املعطيــات، شــريطة أن تكــون آمنــة ومشــروعة.

كيفية توثيق املعلومات؟ 	  •       
 للتأكيــد علــى مصداقيــة املعلومــات، وال يمكــن ملفوضيــة حقــوق 

ً
التوثيــق مــن املســائل الهامــة جــدا

اإلنسان أن تستخدم املعلومات الواردة من املجتمع املدني إال بعد التأكد من مصداقيتها، ويمكن 
التأكيد على ِصحة املعلومات من خالل إرفاق الوثائق، واستخدام الهوامش لإلشارة إلى مصادر 
 
ً
املعلومــات، وغيرهــا مــن الوســائل التــي يمكــن مــن خاللهــا تبيــان مصداقيــة التقريــر، ويفضــل دائمــا
 
ً
ِعــَد خصيصــا

ُ
أن يكــون تجميــع املعلومــات وتوثيقهــا مــن طــرف املنظمــة 18 ، وأن يكــون التقريــر قــد أ

لهــدف تقديــم معلومــات إلــى اآلليــة.
   

17   دليل كيفية متابعة توصيات األمم املتحدة لحقوق االنسان الصفحة 3.

 لآلليــة، مــن ناحيــة، 
ً
18   بعــض املنظمــات تســتخدم معلومــات منظمــات أخــرى، وهــذا خطــأ جســيم، لكونــه ال يقــدم جديــدا

ومــن ناحيــٍة ثانيــة ال يمكــن الوثــوق بمعلومــات ال تقــف املنظمــة بشــكٍل مباشــر علــى مصادرهــا.
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كيفية صياغة تقرير املعلومات؟ 	•   
 لجولــة االســتعراض الــدوري الشــامل الخاصــة بدولــة 

ً
عبــى التقريــر أن يكــون قــد أعــد خصيصــا

مــن الــدول األعضــاء فــي األمــم املتحــدة، وال ينظــر بــأي حــاٍل مــن األحــوال إلــى تقاريــر أخــرى مكــررة قــد 
تكــون أعــدت بمناســبة اســتحقاقاٍت أخــرى، كمــا ال ينظــر ألي تقريــر ال يمتثــل للمبــادئ التوجيهيــة 
، ويجــب أن تضــع الجمعيــة أو االئتــالف، عنــد 

ً
الخاصــة بالجوانــب الشــكلية التــي أشــرنا إليهــا آنفــا
كتابــة املعلومــات، نصــب عينهــا املالحظــات التاليــة:

، ومكتوبا بلغة مفهومة.
ً
أن يكون التقرير واضحا  .1         

شــرح االختصــارات والعبــارات املحليــة، التــي ُيمكــن أن تكــون غيــر واضحــة للجميــع، فــي   .2         
هامــش التقريــر، ويجــب أال يشــتمل الهامــش علــى معلومــات رئيســية.

االبتعاد عن اللغة املسيئة.  .3         
أن تكون مقدمة التقرير ذات ِصلة مباشــرة بموضوع التقرير وتهدف إلى وضع املتلقي في   .4          

ســياق املعلومــات الــواردة فــي التقريــر، دون إطالــة ودون خــروج عــن املوضــوع.
اتســاق العناويــن الرئيســية مــع املوضوعــات التــي تشــملها، واتســاق الفقــرات الفرعيــة مــع   .5          

الفقــرات الرئيســية، ويفضــل ترقيــم العناويــن الرئيســية والعناويــن الفرعيــة الــواردة فــي التقريــر.
 :

ً
تنظيم املعلومات وتقديمها بصورة منظمة مثال  .6         

 ملعلومــات متعلقــة بأيــة تعديــالٍت دســتورية أو 
ً
                  • التدابيــر التشــريعية: تشــمل عرضــا

دمــت للدولــة 
ُ
تعديــالت فــي القوانيــن .. الــخ« ويشــمل اســتعراضها فــي التقريــر ربطهــا بالتوصيــات التــي ق

فــي آخــر جولــة اســتعراض، مــع تحليــل مــدى اســتجابة التطــور التشــريعي للتوصيــة املشــار إليهــا، أو 
ربطهــا بمشــكلة أو تطــور طــرأ بعــد آخــر اســتعراض،

                • السياســات والخطــط الوطنيــة تشــمل الخطــط واالســتراتيجيات التــي تضعهــا الدولــة، 
 بمدى اتساق هذه الخطط مع التزامات الدولة في مجال 

ً
ويجب أن يكون تناولها في التقرير متصال

ِدمــت للدولــة فــي آخــر اســتعراض لهــا، أو عالقتهــا 
ُ
حقــوق اإلنســان، وعالقتهــا بالتوصيــات التــي ق
بمشــكالٍت طارئــة، وأثرهــا علــى حقــوق اإلنســان.

           7. التقرير عمل محايد يتعامل مع أرقام ومعطيات واقعية تساعد في وصف حالة أو مشكلة 
مــن املشــكالت التــي تواجــه حقــوق اإلنســان، وعليــه، ال يجــب أن تتــورط املنظمــة فــي خطــاٍب هتافــي، 

أو في توجيه إدانات ألٍي من األطراف، أو في إصدار أحكام قيمة.
 – للتوصيات السابقة الصادرة من اآللية، في عالقة 

ً
اإلشارة – متى ما كان ذلك مناسبا  .8          

بموضــوع التقريــر الــذي تعــده الجمعيــة أو االئتــالف.
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االبتعــاد بشــكٍل تــام عــن العبــارات أو األوصــاف ذات الحمولــة السياســية، أو العبــارات     .9          
التــي ال تكــون متســقة مــع ميثــاق األمــم املتحــدة واإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، واملعاهــدات 
الدوليــة ذات الِصلــة بحقــوق اإلنســان، أو العبــارات التــي تحــض علــى الكراهيــة والعنصريــة 

والعنــف.
         10. االبتعــاد عــن تكــرار معلومــات املنظمــات األخــرى أو تكــرار معلومــات هيئــات وآليــات األمــم 

املتحــدة األخــرى.
       11. تجنــب نســخ نصــوص تشــريعات أو معاهــدات، أو نســخ التوصيــات الســابقة داخــل 
التقريــر، إذ تكفــي اإلشــارة إلــى رقــم التوصيــة ودورة تقديمهــا والدولــة التــي قدمتهــا، أو رقــم مــادة 
التشــريع في هامش الصفحة، واالبتعاد عن وضع الصور والخرائط في متن التقرير، مع إمكانية 

إضافتهــا للمرفقــات.
      12. إيــالء املعلومــات األوليــة التــي تحصلــت عليهــا املنظمــة، وتحليلهــا لهــذه املعطيــات أهميــة 

بالتقريــر، واالبتعــاد عــن تنــاول املعلومــات غيــر املوثقــة بدقــة.
      13. تجنــب ذكــر الحــاالت الفرديــة، أو املعلومــات أو اإلشــارات التــي يمكــن أن تعــرض األفــراد 

لالنتقــام.

كيفية صياغة التوصيات: 	•         
يجــب أن تكــون التوصيــات مفهومــة ومركــزة ومحــددة بدقــة، وقابلــة للَتحُقــِق، وقابلــة للقيــاس، 
أو مــا يطلــق عليهــا بالتوصيــات ال Smart 19، كمــا يتعيــن أن تكــون التوصيــات عبــارة عــن حلــول 
إلشــكالياٍت طرحهــا التقريــر، أي يجــب أن ترتبــط التوصيــة بمشــكلة مطروحــة فــي التقريــر، وتكــون 

ناتجــة عنهــا بشــكٍل مباشــر.

 S            M            A                              R                T  

  19  https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/upr_info_cso_compendium_ar.pdf
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20   القرار 21/16 )12 نيسان / أبريل 2011(

التحالفات قيمة مضافة؟: 	• 

تقاريــر التحالفــات لهــا قيمــة مضافــة، لكونهــا تعــزز مصداقيــة التقريــر، مــن ناحيــة أولــى، ومــن ناحيــٍة 
ثانيــة فــإن تضافــر جهــود عــدد مــن املنظمــات يــؤدي إلــى تجويــد رصــد وتوثيــق املعلومــات ويســهم فــي 
تجميع معطيات أكثر حول موضوع أو موضوعات التقرير، وقد درجت مفوضية حقوق اإلنســان 
علــى إيــالء تقاريــر التحالفــات أهميــة أكبــر، مــن خــالل إدراج معلوماتهــا فــي وثيقــة تجميــع أصحــاب 

املصلحــة اآلخريــن.
 إلــى 

ً
وتســهم التحالفــات فــي تحليــل أعمــق للتوصيــات الــواردة فــي آخــر اســتعراض للدولــة، اســتنادا

مجــال اهتمــام كل منظمــة مــن املنظمــات املنخرطــة فــي التحالــف.

كيفية إرسال التقرير  واآلجال املحددة لذلك: 	•        
يكون التقرير كتابيا ومحفوظا في مستند وورد )Word(؛  •           

يمكــن إرفــاق التقريــر بوثائــق إضافيــة، علــى أال تتجــاوز املرفقــات 10 ملحقــات كحــد   •           
؛ ق�ســى أ

عادة ما يكون آخر أجل الستالم التقارير بين 6-8 أشهر قبل بدء عملية االستعراض؛  •           
يتم اإلعالن عن املواعيد النهائية لتقديم املســاهمات قبل ســتة أشــهر – على األقل -من   •           
http://www.ohchr.org/EN. /HRBodies/ :االســتعراض املرتقــب للدولــة علــى املوقــع التالــي

UPR/Pages/NgosNhris.aspx.؛
 مــن اليــوم املحــدد كآخــر أجــل 

ً
ال ينظــر لإلفــادات التــي تقــدم بعــد الســاعة 11:59 صباحــا  •           

التقاريــر. الســتالم 

مراحل إرسال التقرير؟ 	•        
قبــل تحميــل التقريــر يجــب أن يقــوم مرســل الطلــب، بعمليــة تســجيل تتــم عبــر اإلنترنيــت   •          
علــى املوقــع اآلتــي: https://uprdoc.ohchr.org. وبعــد فتــح امللــف الشــخ�سي، يمكــن بعدهــا إرســال 

التقريــر وســيجيب مجيــب آلــي لتأكيــد التوصــل بامللــف؛
يتكــون امللــف مــن: رســالة، غــالف، تقريــر رئي�ســي، وترجمــات بلغــات األمــم املتحدة....الــخ،   •          
علــى أن ال تتعــدى الوثائــق التــي يتكــون منهــا امللــف 10 مرفقــات. ويرســل التقريــر إلــى العنــوان التالــي: 

uprsubmissions@ohchr.org؛
ال يمكن إضافة وثائق أخرى بعد قبول امللف على املوقع اإللكتروني؛  •          

           • ال ينصح بإرسال املساهمات عبر البريد أو الفاكس. إال في حالة تعذر إرساله عبر االنترنيت، 
إذ يمكــن إرســال التقاريــر عبــر الفاكــس علــى الرقــم التالــي: 41+ 22 917 90 11، وســيتم تأكيــد 

التوصــل بــه عــن طريــق البريــد اإللكترونــي؛

20
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         • إذا مــا واجهــت مقــدم الطلــب مشــاكل تقنيــة فــي اســتخدام املوقــع اإللكترونــي يمكنــه االتصــال 
.UPRبمكتب املســاعدة

-2 التحضير لجلسة االستعراض الدوري الشامل:

تنظيم جلسات تحضيرية قطرية:         ا -	

الجلســات التحضيريــة القطريــة هــي اجتماعــات تفاعليــة بيــن منظمــات املجتمــع املدنــي الوطنيــة 
والســفارات املعتمــدة فــي الدولــة قيــد االســتعراض، وتضمــن إجــراء مشــاورات واســعة النطــاق بيــن 
أصحــاب املصلحــة الوطنييــن فــي مجــال االســتعراض الــدوري الشــامل وتعزيــز الروابــط بيــن منظمــات 
املجتمــع املدنــي الوطنيــة والســفارات قبــل االســتعراض فــي جنيــف، حيــث تقــوم بعــض الســفارات 

بتوفيــر الدعــم السيا�ســي والتمويــل ألنشــطة منظمــات املجتمــع املدنــي. 

     ب - كسب التأييد قبل جلسة االستعراض:

قبــل إجــراء االســتعراض الــدوري الشــامل فــي جنيــف، تعمــل منظمــات املجتمــع املدنــي علــى   •           
التأثيــر علــى الــدول املوصيــة التــي لهــا مصلحــة فــي دولــة أو قضيــة معينــة فــي االســتعراض القــادم، ومــن 
املهــم أن تشــارك الجهــات الفاعلــة فــي املجتمــع املدنــي فــي التواصــل الفعــال مــع هــذه الــدول بهــدف 
كسب تأييدها، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إدراج قضاياها ذات االولوية في االسئلة والتوصيات 

املقدمــة فــي االســتعراض الــدوري الشــامل 21. 
يجــب علــى منظمــات املجتمــع املدنــي املشــاركة فــي الضغــط مــن خــالل الســفارات قبــل 3   •           
إلــى 4 أشــهر مــن تاريــخ االســتعراض، حيــث يتــم ارســال املعلومــات إلــى البعثــة فــي جنيــف قبــل أن تضــع 

الدولــة توصياتهــا.
يمكــن أن يحــدث التواصــل مــع الــدول املوصيــة فــي جنيــف قبــل شــهر مــن تاريــخ بــدء   •          

املدنــي. للمجتمــع  التأييــد  كســب  لتســهيل  االســتعراض، 

     -3 املشاركة في جلسة االستعراض الدوري الشامل:

يجوز ملنظمات املجتمع املدني ذات الصفة االستشارية باملجلس االقتصادي واالجتماعي   •          
بعــد اعتمادهــا حضــور دورات الفريــق العامــل املعنــي باالســتعراض الــدوري الشــامل بصفــة مراقــب. 
حيــث تتابــع الجمعيــات ذات الصفــة االستشــارية أشــغال الجلســة مــن دون أن تمتلــك الحــق فــي أخــذ 

الكلمــة؛

 21   ملخص املجتمع املدني دليل شامل ملنظمات املجتمع املدني املشاركة في االستعراض الدوري الشامل، مرجع سابق، ص.25.
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22  دليل عملي للمجتمع املدني االستعراض الدوري الشامل، االمم املتحدة، مكتب املفوض السامي، مرجع سابق، ص.5.

23  دليل للمجتمع املدني، برنامج عمل االمم املتحدة لحقوق االنسان، وحدة املجتمع املدني في املفوضية، مرجع سابق. 

ينبغــي علــى الجمعيــة ذات الصفــة االستشــارية لــدى املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي   •          
والتي ترغب في حضور إحدى دورات الفريق العامل أن تبعث برسالة لطلب االعتماد من االمانة، 
حيث يجب إرســال الرســالة قبل حلول الدورة املقررة ببعض الوقت، قبل أســبوعين على االقل، 
فــي حــال وجــدت حاجــة للحصــول علــى تأشــيرات ســفر إلــى سويســرا .22 وعلــى الرســالة أن تتضمــن 

العناصــر التاليــة:
أن تقدم على الورق الذي يحمل الشعار الرسمي للجمعية؛   

أن تنص على اسم ومدة الدورة التي ترغب الجمعية في حضورها؛   
أن توشح أسم الشخص أو أسماء األشخاص الذين سيمثلون الجمعية في الدورة.   

أن تذكــر أســماء الحائزيــن علــى شــارة بطاقــة هويــة صالحــة صــادرة عــن قســم االمــن    
والســالمة التابــع ملكتــب االمــم املتحــدة فــي جنيــف. مــع اإلشــارة إلــى أن األشــخاص يحملــون شــارة 

؛ ســنوية
أن يوقــع الرســالة رئيــس الجمعيــة أو رئيســها التنفيــذي أو ممثلهــا الرئي�ســي لــدى مكتــب    

جنيــف؛ فــي  املتحــدة  االمــم 
upraccreditation@ohchr.org:يرسل طلب االعتماد إلى البريد االلكتروني لألمانة   

للــرد علــى تعقيــب الدولــة خــالل جلســة  ال يحــق ملنظمــات املجتمــع املدنــي التدخــل   •           
االســتعراض؛

تتابع منظمات املجتمع املدني اشغال الجلسة من املكان املخصص لها في قاعة املجلس   •           
)الطابــق العلــوي(، وال يمكنهــا املشــاركة مــن داخــل القاعــة الرئيســية.

     -4 املشاركة في جلسة اعتماد نتائج االستعراض الدوري الشامل 

يجــوز ملنظمــات املجتمــع املدنــي ذات الصفــة االستشــارية لــدى املجلــس االقتصــادي   •           
واالجتماعــي بعــد اعتمادهــا أن تحضــر الــدورات العاديــة ملجلــس حقــوق االنســان التــي تجــرى فيهــا 

دراســة واعتمــاد وثائــق نتائــج االســتعراض الــدوري الشــامل ؛  23   

تتــاح ملنظمــات املجتمــع املدنــي ذات الصفــة االستشــارية فرصــة االدالء بتعليقــات عامــة   •           
موجــزة قبــل اعتمــاد وثائــق النتائــج فــي مجلــس حقــوق اإلنســان وتدلــي بمداخــالت شــفوية شــرط أن 

تكــون مســجلة علــى الئحــة املتحدثيــن،
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تستطيع منظمات املجتمع املدني بأن تدلوا بمداخالت شفوية ملدة 20 دقيقة، وعادة   •           
مــا يتــم إعطــاء الكلمــة ل 10 منظمــات مــن املجتمــع املدنــي، ولكــن إن لــم يتــم اســتخدام 20 دقيقــة 
بشــكل كامــل، يمكــن منــح منظمــات املجتمــع املدنــي االضافيــة فرصــة للتحــدث، وهــذه املرحلــة 
هــي الوحيــدة مــن مراحــل عمليــة االســتعراض الــدوري الشــامل التــي ُيســمح فيهــا للمجتمــع املدنــي 

بتقديــم مداخــالت؛
ال يحــق ملنظمــات املجتمــع املدنــي تجــاوز الوقــت املحــدد للتدخــل، وكل منظمــة تجــاوزت   •           

الوقــت القانونــي يتــم توقيفهــا عــن االســتمرار فــي التدخــل.
يمكــن ملنظمــات املجتمــع املدنــي ارســال مداخالتهــا بالفيديــو، وقــد تــم طــرح هــذا الخيــار   •           
الجديــد فــي ســنة 2012 لتعزيــز مشــاركة املجتمــع املدنــي. وعنــد اختيــار املداخــالت يتــم اعطــاء 
االولويــة للمنظمــات املشــاركة فــي العمليــة الوطنيــة أو تلــك التــي قدمــت معلومــات أضيفــت بتقريــر 

تجميــع معلومــات أصحــاب املصلحــة.

يقتصــر خيــار مداخلــة الفيديــو علــى الجمعيــات التــي تتمتــع بالصفــة االستشــارية فــي   •   
بجنيــف. مكتــب  أو  ممثــل  لهــا  ليــس  التــي  واالجتماعــي  االقتصــادي  املجلــس 

تخضــع املداخــالت املصــورة لنفــس املــدة الزمنيــة املحــددة، كمــا ينبغــي أن تمتثل بشــكل   •           
تــام ملعاييــر املداخــالت الشــفوية التــي يتــم القائهــا حضوريــا.

يجب أن يؤخذ بعين االعتبار الحد االق�سى ملدة املداخلة، والذي ال يتجاوز دقيقتين  •           
يجب ان يكون الفيديو مصورا بلقطة واحدة، وأن يقوم شخص واحد فقط باإلدالء   •           
باملداخلــة، وان تكــون الخلفيــة محايــدة. وتركيــز الكاميــرا علــى وجــه الشــخص، ال يســمح بظهــور أي 

رمــوز أو أعــالم أو الفتــات.
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III. تقنيات ترافع املجتمع املدني في إطار االستعراض الدوري الشامل:

قبل االستعراض الدوري الشامل  	.1        

كيف يمكن ملنظمات املجتمع املدني التواصل مع الفاعليين الرسميين؟ 

يمكــن ملنظمــات املجتمــع املدنــي أن تتواصــل مــع الــدول املشــاركة فــي االســتعراض إلثــارة انتباههــا إلــى 

قضايــا محــددة، فبالنظــر إلــى العــدد الكبيــر مــن التقاريــر املقدمــة مــن املجتمــع املدنــي، ال يتــم إدراج 

جميــع القضايــا املثــارة فــي هــذه التقاريــر فــي امللخــص الــذي تعــده املفوضيــة.

لكــي تتــم إثــارة القضيــة التــي تدافــع عنهــا، يمكــن ملنظمــات املجتمــع املدنــي القيــام بمجموعــة مــن 

اللقــاءات مــن أجــل الضغــط علــى ممثلــي الــدول املشــاركة فــي االســتعراض: 

تنظيــم لقــاءات مــع الســفارات فــي الدولــة، لتقديــم توصيــات املنظمــة: فبعــد االنتهــاء مــن   •           

صياغــة التقريــر الــذي أعدتــه الجمعيــة او االئتــالف، يمكــن ملنظمــات املجتمــع املدنــي ان تطلــب عقد 

؛
ً
اجتماعات ولقاءات مع ممثلي الدول املشــاركة في االســتعراض، على النحو الذي أشــرنا إليه آنفا

تنظيــم لقــاء لتقديــم التقريــر الــذي أنجزتــه الجمعيــة او االئتــالف، ودعــوة اإلعالمييــن   •           

أهــم القضايــا  الدبلوماســية مــن أجــل تســليط الضــوء علــى  واملؤسســات الرســمية والبعثــات 

التقريــر؛ اليهــا  التــي تطــرق  والتوصيــات 

تنظيم لقاءات مع ممثلي الدول املشاركة في االستعراض في جنيف؛  •          

قبــل أيــام مــن موعــد االســتعراض، يمكــن ملنظمــات املجتمــع املدنــي املتواجــدة بجنيــف   •          

تقديــم طلــب لقــاء باملمثليــن الدائميــن للــدول املشــاركة فــي االســتعراض بمجلــس حقــوق االنســان، 

مــن أجــل اقناعهــم بإثــارة القضايــا والتوصيــات التــي جــاءت فــي تقريــر املنظمــة او االئتــالف.
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هل يمكن ملنظمات املجتمع املدني تنظيم جلسة pré-sessionأو املشاركة فيها؟

يمكــن ملنظمــات املجتمــع املدنــي املشــاركة و/أو تنظيــم مجموعــة مــن األنشــطة فــي األســابيع التــي 
تســبق جلســة االســتعراض الدولــي الشــامل فــي جنيــف:

    الجلسات القبلية: 
لتســهيل الضغــط علــى املنظمــات غيــر الحكوميــة، تنظــم مؤسســة UPR INFO »جلســات مــا قبــل 
الــدورات« فــي جنيــف بيــن املنظمــات غيــر الحكوميــة والــدول، قبــل شــهرين مــن موعــد االســتعراض، 
حيــث تجتمــع منظمــات املجتمــع املدنــي والبعثــات الدبلوماســية الدائمــة فــي جنيــف واملؤسســات 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ملناقشــة وضعيــة حقــوق االنســان ومتابعــة تنفيــذ التوصيــات فــي الــدول 

املقبلــة علــى املراجعــة أمــام آليــة االســتعراض الــدوري الشــامل.
تعتبــر الجلســات القبليــة فرصــة مهمــة للبعثــات الدبلوماســية الدائمــة لالطــالع علــى حالــة تنفيــذ 
التوصيــات املقدمــة خــالل املراجعــة الســابقة، ومــن جهــة أخــرى فهــي فرصــة مهمــة للمجتمــع املدنــي 
لتقديــم قراءتــه ملــدى وفــاء الدولــة بالتزاماتهــا ولتقديــم توصياتــه أمــام عــدة بعثــاث دبلوماســية فــي 

جلســة واحــدة بغيــة اقناعهــم بطــرح تلــك التوصيــات خــالل جلســة االســتعراض. 
خالل الجلسات التحضيرية، تعطى ملنظمات املجتمع املدني من 5 الى 10 دقائق للتحدث، ويجب 

التركيز خاللها على القضايا املهمة. 

side-events اللقاءات الجانبية     
يمكــن ملنظمــات املجتمــع املدنــي تنظيــم نشــاطات جانبيــة داخــل مقــر مجلــس حقــوق االنســان 
بجنيــف، بغــرض تســليط الضــوء علــى الخالصــات التــي أوردتهــا فــي تقاريرهــا وكذلــك إلثــارة أهــم 

قضايــا حقــوق االنســان التــي تريــد التركيــز عليهــا خــالل جلســة االســتعراض. 
يستحســن دعــوة ممثلــي الوفــد الحكومــي واملؤسســات الوطنيــة للدولــة املســتعرضة، مــن أجــل 
القيــام بحــوار تفاعلــي قبلــي، وكــذا دعــوة ممثلــي الوفــود الدائمــة بجنيــف، ودعــوة أصحــاب الواليــات 
فــي نظــام اإلجــراءات الخاصــة، وأعضــاء اللجــان التعاقديــة واملنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة، 

وممثلــي وكاالت األمــم املتحــدة. 



أسماؤهم
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خالل القاء الكلمة امام مجلس حقوق اإلنسان يجب: 

ا بالقضايا الواردة في التقرير النهائي؛
ً
إبقاء التدخل مرتبط  •       

لفت االنتباه الى التوصيات التي رفضتها الدولة؛  •       

مطالبة الحكومة بتنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل وإشراك   •       

املجتمع املدني في هذه العملية؛

شكر الدول التي طرحت التوصيات التي اقترحتها منظمات املجتمع املدني.  •       

  

مالحظات مهمة:

ال يتحمل مجلس حقوق االنسان اية تكاليف مرتبطة بسفر منظمات   -       

املجتمع املدني لجنيف لحضور األنشطة القبلية او لحضور جلسة االعتماد؛

ال يتحمل مجلس حقوق االنسان مسؤولية استصدار تأشيرات للوفود   -       

املشاركة في االستعراض الدوري الشامل؛ 

على منظمات املجتمع املدني الراغبة في حضور جلسات االستعراض   -       

الدوري الشامل ان تقوم بتوفير املوارد املالية واللوجستيكية بنفسها؛

منظمات املجتمع املدني التي ال تتوفر على الصفة االستشارية لدى املجلس   -      

االقتصادي واالجتماعي، يمكنها أن تطلب شراكة مع احدى املنظمات الحاصلة على 

هذه الصفة لتسهل لها دخول مقر األمم املتحدة بجنيف.
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بعد اعتماد التقرير النهائي لالستعراض الدوري الشامل  	.3    

بعد اعتماد التقرير النهائي لالســتعراض الدوري الشــامل من طرف مجلس حقوق االنســان، تجد 
منظمات املجتمع املدني نفسها أمام تحدي متابعة تنفيذ التوصيات التي التزمت الدولة بتطبيقها 
 يحق للمنظمات غير الحكومية واملؤسسات الوطنية لحقوق 

ُ
أمام مجلس حقوق االنسان، حيث

اإلنسان أن تطلب أخذ آرائها بعين االعتبار في عملية التنفيذ.

       ا  - الحوار مع الحكومة: 

مباشــرة بعــد اعتمــاد التقريــر النهائــي، يمكــن ملنظمــات املجتمــع املدنــي بــدء الحــوار مــع الحكومــة فيمــا 
يتعلــق بتوصيــات االســتعراض الــدوري الشــامل التــي تــم قبولهــا، لجمــع املعلومــات الكافيــة حــول: 

كيف تخطط الحكومة لتنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل؛  •        
أي قطــاع حكومــي/وزاري ســيكون مســؤوال عــن تنفيــذ توصيــات االســتعراض الــدوري   •        

الشــامل؛
هل ستقوم الحكومة بوضع خطة عمل لتنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل.  •        

يجب أن يكون الحوار الذي تفتحه منظمات املجتمع املدني مع الحكومة منتظما وليس موسميا، 
من أجل تسهيل مهمة مراقبة التقدم املحرز في التوصيات. 

  

معلومة مهمة:

من االستراتيجيات الناجحة للضغط على الحكومة وضمان التنفيذ الفعال هي 

التعامل مع مختلف قطاعات الحكومة، رغم أنه قد تكون هناك وزارة واحدة 

مسؤولة عن تنسيق العمل املتعلق باالستعراض الدوري الشامل، إال أن العديد 

من الوزارات يمكن أن تكون مسؤولة عن التنفيذ، كما أن فتح الحوار مع جميع 

الوزارات املعنية يساعد على الضغط عليها من أجل تنفيذ التوصيات املتعلقة بكل 

قطاع على حدة.
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      ب -  اشراك البرملان: 

علــى اعتبــار ان البرملــان يشــكل الســلطة التشــريعية، فهــو األمثــل نظريــا للدفــاع عــن تنزيــل توصيــات 
االســتعراض الــدوري الشــامل. 

وخالل الدورات السابقة، سجل ضعف اهتمام البرملانات بعملية االستعراض الدوري الشامل، 
األمــر الــذي يوجــب علــى منظمــات املجتمــع املدنــي اســتهداف البرملــان إلشــراكه فــي مرحلــة تنفيــذ 

التوصيــات ومتابعتهــا عبــر مجموعــة مــن املراحــل: 

تعزيز قدرات البرملانيين حول آلية االســتعراض الدوري الشــامل من أجل إثارة انتباههم   -         
لهــذه اآلليــة املهمــة؛ 

تنظيم لقاءات مع مختلف الفرق البرملانية )أغلبية ومعارضة( من أجل تسليط الضوء   -         
علــى التوصيــات التــي تهــم املنظمــة وحثهــم علــى إدراجهــا ضمــن أولوياتهــم التشــريعية؛

تنظيــم لقــاءات دوريــة مــع الفــرق البرملانيــة مــن أجــل حثهــم علــى مســاءلة الحكومــة حــول   -         
الــدوري الشــامل؛ تنفيــذ توصيــات االســتعراض 

اشــراك البرملانييــن فــي حمــالت الترافــع مــن أجــل تنفيــذ توصيــات االســتعراض الــدوري   -         
الشــامل.

      ت - استهداف االعالم: 

يمكن ملنظمات املجتمع املدني إشراك وسائل اإلعالم في تتبع تنفيذ توصيات االستعراض الدوري 
الشــامل عبر:  

تعزيــز قــدرات الصحفييــن فــي مجــال حقــوق االنســان وآليــة االســتعراض الــدوري الشــامل   -         
لضمــان التغطيــة الدقيقــة للعمليــة؛

تنظيم لقاءات مع الصحفيين لتزويدهم باملستجدات ولتشجيعهم على القيام بتغطية   -         
مســتمرة بخصــوص تنفيــذ التوصيــات؛

تشــجيع إنشــاء شــبكة وطنيــة للصحفييــن املهتميــن بحقــوق االنســان لضمــان اســتمرار   -         
حضــور حمايــة حقــوق االنســان فــي االعــالم؛
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معلومة مهمة:

-يمكن ملنظمات املجتمع املدني االنتظام في ائتالفات من أجل تنظيم أيام دراسية، 

وندوات حول خطط الحكومة لتنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل، 

وينصح بدعوة جميع األطراف للمشاركة في هذه اللقاءات )قطاعات حكومية، 

مؤسسات وطنية، منظمات دولية...( 

- يجب على منظمات املجتمع املدني االستعداد للمشاركة في االستعراض النصف 

الدوري، الذي يعد فرصة مهمة لتقييم تنفيذ التوصيات بعد سنتين من آخر 

جولة استعراض.

تشــجيع الصحفييــن علــى متابعــة تنفيــذ توصيــات االســتعراض الــدوري الشــامل ونقلهــا   -        

مــن خــالل النشــرات الصحفيــة والبرامــج اإلذاعيــة والحــوارات التلفزيونيــة؛

يمكــن ملنظمــات املجتمــع املدنــي نشــر جميــع املســتجدات املتعلقــة بتنفيــذ توصيــات   -         
االجتماعــي؛ التواصــل  شــبكات  علــى  صفحاتهــا  عبــر  الشــامل  الــدوري  االســتعراض 



دليل عملي حول مبادئ وتقنيات اعداد معلومات املجتمع املدني املوجهة آللية االستعراض الدوري الشامل

38 38

IV. معلومات مفيدة

    1. وثائق وقرارات تهم االستعراض الدوري الشامل.

البيــان 1/8 الصــادر عــن رئيــس مجلــس حقــوق اإلنســان فــي 9 أبريــل 2008، الطــرق   •         

PRST / 1.؛  /  8 الشــامل،  الــدوري  االســتعراض  بعمليــة  املتعلقــة  واملمارســات 

2/9 بيــان رئيــس مجلــس حقــوق اإلنســان فــي 24 ســبتمبر 2008، بيــان مــن الرئيــس بشــأن   •        

متابعــة بيــان الرئيــس PRST / 9/2. 1/8 ؛

قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان 21/16 املــؤرخ 25 مــارس 2011، اســتعراض أنشــطة   •        

مجلــس حقــوق اإلنســان وعملــه، . A / HRC / RES / 16 /21 ؛

قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان 119/17 املــؤرخ 17 يونيــو 2011، ومتابعــة قــرار مجلــس   •        

حقــوق اإلنســان 21/16 بشــأن االســتعراض الــدوري الشــامل، A / HRC / DEC / 17 / 119. ؛

البيــان رقــم 1/20 لرئيــس مجلــس حقــوق اإلنســان بتاريــخ 6 يوليــو 2012، تقاريــر الفريــق   •        

العامــل املعنــي باالســتعراض الــدوري الشــامل، PRST 20/1 ؛

قرار مجلس حقوق اإلنسان : OM/ 7 /101  عدم تعاون دولة موضوع االستعراض مع   •        

آليــة االســتعراض الــدوري الشــامل، 29 ينايــر 2013؛

املعنــي  العامــل  الفريــق  قواعــد  بشــأن  اإلنســان  حقــوق  مجلــس  رئيــس  مــن  رســالة   •       

2013؛  ســبتمبر   18 الشــامل،  الــدوري  باالســتعراض 

إطــالق الــدورة الثالثــة لالســتعراض الــدوري الشــامل، قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان   •       

./A / HRC / DEC 31 / 116 .،2016 مــارس   23 املــؤرخ 
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                            الجهة 

موقع املفوضية الشبكي

UPR-Info أدوات املتابعة ملوقع

دليــل عملــي حــول االســتعراض الــدوري الشــامل 
لســنة 2013

قسم املجتمع املدني التابع للمفوضية

إرسال معلومات االستعراض الدوري الشامل

صفحة االستعراض الدوري الشامل

العنوان
www.ohchr.org

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

http://www.francophonie.org

civilsociety@ohchr.org

UPRsubmissions@ohchr.org

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/
UPR/Pages/UPRMain.aspx

     3. مراجع:

• The Civil Society Compendium A comprehensive guide for Civil Society Organisations 

engaging in the UniversalPeriodicReview – UPR INFO

• https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/2014_beyond_

promises.p

    2. روابط تهم االستعراض الدوري الشامل
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