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  المدني المجتمع منظمات مشاركة دلیل

   :     تمهید

 ) 1،2،3،4،5،6 (فقرتهــاالمنــصوص فــي و اإلنــسان لحقــوق العربــي المیثــاق مــن) 48( بالمــادة جــاء لمــا أعمــاال ·
 للتــدابیر شــاملة بمراجعــة القیــام الــى تهــدف وطنیــة، دوریــة تقــاریر إعــدادب األطــراف الــدول المیثــاق أحكــام ألزمــت

 . بها للتمتع المحرز التقدم وبیان المیثاق في علیها المنصوص الحریاتو الحقوق الإلعم المتخذة المختلفة
 یتــیح ممــا، النطــاق واســعة الطــرف الدولــة تقــاریر إعــداد عملیــة تكــون أن علــى عــدة مواضــع فــي اللجنــة أكــدت ·

 .جهــات عــدة قبــل مــن والممارســات واإلجــراءات اإلداریــة والقــوانین الوطنیــة، للتــشریعات شــاملة لمراجعــة الفرصــة
 المنظمـات تـساهم أن یمكـن انـه إال الطـرف، الدولـة عـاتق علـى تقع التقاریر إعداد مسؤولیة ان من الرغم علىو

 الـدول مطالبـة الوطنیـة التقـاریر بإعـداد ةالخاصـ ةالتوجیهیـ بالمبـادئ جـاء فقـد العملیـة، هـذه فـي المدني المجتمع
 .بها واالستعانة مشاركتها ومدى المدني المجتمع منظمات مع التعاون حول معلومات بتقدیم األطراف

          والموثــوق  ّ        ّالمحــددة،           المعلومــات    مـن    كــم      اكبــر       تجمیــع     إلـى         العربیــة        اإلنــسان      حقــوق      لجنـة      تــسعى       اإلطــار     هــذا     وفـي ·
     حــول        ومــستقل     جــدي       تقیــیم     علــى        الحــصول      بهــدف        المــدني         المجتمــع        منظمــات    مــن            بالموضــوعیة      تتــسم       والتــي      بهــا،

       تأكیــد    مــن        انطالقــا و  .      اإلنــسان       لحقــوق        العربــي         للمیثــاق       األمثــل         التنفیــذ       تعتــرض     لتــي ا           والــصعوبات  َ      َالمحــرز        التقــدم
    فــي         إلشــراكها      فرصــة        اللجنــة      تتــیح         العربیــة           المجتمعــات    فــي        المــدني         المجتمــع        منظمــات     دور       أهمیــة       علــى        اللجنــة
    مــن      ظمــات    المن     تلــك       تملكــه     بمــا         تزویــدها     خــالل    مــن         المیثــاق       إلحكــام        األطــراف       الــدول       تنفیــذ        اللجنــة        متابعــة       عملیــة

   .         المناقشة      موضع       الطرف        الدولة       تقریر     حول         معلومات
      أخـرى          ومـساهمات   ، )      موازیـة   (      تقـاریر       أعـداد     خـالل    من        مكتوبة         مساهمات        بتقدیم        المدني         المجتمع        منظمات       تشارك ·

    او        مكتوبـة      كانـت      سـواء           المـساهمات     هـذه     تعـد و   .        المنظمـات      لتلك   )      استماع        لجلسات   (      اللجنة     عقد     خالل    من       شفهیة
   ،     علیهــا      ادقت صــ      التــي         المیثــاق        بأحكــام          التزامهــا      بــشان       الطــرف        للدولــة        المحــرز        التقــدم       توثیــق ب      تعنــى       والتــي       شــفهیة
       لـدیها     ومـا       بالدهـا    فـي        اإلنـسان      حقـوق       قـضایا     حول       صوتها       إیصال    في        المدني         المجتمع        منظمات ل        مشاركة        بمثابة
        الدولـــة    فـــي        اإلنـــسان      حقـــوق       حمایـــة        بتحـــسین       تتعلـــق        توصـــیات       تقـــدیم       وكـــذلك   ،      الخـــصوص      بهـــذا        مالحظـــات    مـــن

    .      الطرف
 

  كتابیةال مساهماتال

المنظمـات غیـر الحكومیـة، : ، ویقـصد بهـا ) الجهـات/ الجهـة(  اللجنة التقاریر الموازیة المعدة من تستقبل ·

، اإلقلیمیــة، ومعاهــد البحــوث، والمنظمــات األكادیمیــة، والمؤســسات اإلنــسانوالمؤســسات الوطنیــة لحقــوق 

 . تقاریر مجمعة من االئتالفات أو تحالفات لتلك الجهاتتستقبل اللجنةوأیضا . وممثلین المجتمع المدني
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 الدول اإلطراف لالطـالع العـام ممـا یتـیح لمنظمـات المجتمـع المـدني تقـدیم مـساهمات تقاریر  بنشراللجنة تقوم ·

 وكـذلك طـرح التوصـیات، التزامـات الـدول اإلطـرافووضـع مالحظـات حـول كتابیة حول ما جاء بتلك التقـاریر 

 :ةریر الموازیا التقإلعداد العامة التالیة التوجیهیةمراعاة المبادئ منظمات المجتمع المدني  علىبالتالي و

 ة الموازیریرا التقآلیة تقدیم: أوال

 .)لجنة المیثاق(  العربیةاإلنسانللجنة حقوق لیقدم التقریر الموازي بشكل خاص یعد ان یراعى  .1

حقــوق  حیــث ان لجنــة ،مــن جانــب اللجنــة قبــل انتهــاء المهــل المقــررة  التقــاریر الموازیــةإرســالجــب مراعــاة ی .2

نـــشر مواعیـــد اســـتقبال ب تقـــوم اللجنـــة و. العربیـــة لـــن تنظـــر فـــي التقـــاریر المقدمـــة بعـــد تلـــك المواعیـــداإلنـــسان

وكــذلك تقــوم اللجنــة بنــشر وســائل االتــصال ســواء البریــد االلكترونــي او أرقــام الهــاتف و  ،التقــاریر المــوازي

 .لجنةالعلى الموقع االلكتروني الخاص ب الفاكس

 : كما یلي وهياالطالع التام على وثائق لجنة حقوق اإلنسان العربیة) الجهات/ الجهة (ینبغي على  .3

  .المیثاق العربي لحقوق اإلنسان ·

  .المبادئ التوجیهیة المتعلقة بشكل ومحتوى التقاریر المطلوب تقدیمها من الدول األطراف ·

  .اریر الدول األطرافآلیة النظر في تق ·

 .التقریر الوطني المقدم من الدولة الطرف موضوع المناقشة ·

  . التوجیهیة المقررة ال تراعي المبادئالتي في التقاریر الموازیة ال ینظر .4

  للتقریر الموازيالناحیة الشكلیة: ثانیا

لـصفحات الخاصـة صفحة مع مراعـاة تـرقیم الفقـرات وا) 30 (یفضل إال تتعدى صفحات التقریر الموازي - 1

 simplified Arabic font ( نـوع الخــط اسـتخداموكــذلك یفـضل، بـالتقریر لتـسهیل عملیـة مراجعتهـا

16(.  

 مقدمــة التقریــر المـــوازي فــي إعــداد التقریــر الـــوطني )الجهــات/الجهــة (یجــب التنویــه فــي حــال مـــشاركة  - 2

  .)المیثاقلجنة ( العربیة اإلنسانحقوق المقدم للجنة 

 .لتقریر الموازيلالمقدمة ) الجهات/ الجهة(عن مات معلویفضل إرسال  - 3

 ینبغــي  مــن التقریــر نــسخ ورقیــةإرســال فــي حــال و،ترســل التقــاریر الموازیــة عــن طریــق البریــد االلكترونــي - 4

 .)PDF(وأخرى ) word(الكترونیة نسخة ب هاإرفاق

 .هافي حال وجود مالحق للتقاریر الموازي یفضل مراعاة النواحي الشكلیة السابق ذكر - 5
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  للتقریر الموازيالناحیة الموضوعیة: ثالثا

 من نتـائج ومعلومـات باإلضـافة إلـى تم التوصل إلیه بمقدمه تلخص ابرز ما  الموازيیبدأ التقریریفضل ان  .1

 .التوصیات والمالحظات المهمة

 .الطرف الدولة تقریر من قسم كلل ًمستقال ًتحلیال الموازي التقریر نیتضم أن یجب .2

وفقــا لتسلــسل المــواد الــواردة بالمیثــاق  المــوازي المعلومــات والمالحظــات التــي یتــضمنها التقریــرتنظــیم ینبغــي  .3

 وكـــذلك كمـــا هـــو موضـــح بالمبـــادئ التوجیهیـــة المتعلقـــة بـــشكل ومحتـــوى التقـــاریرلحقـــوق اإلنـــسان،  العربـــي

   :النحو التالي علىوذلك ، المطلوب تقدیمها من الدول األطراف

  ) 1    مادة (          والتسامح         البشریة        التآخي        وثقافة        اإلنسان      حقوق        ومبادئ     قیم     نشر ·

  ) 2      مادة (        المصیر       تقریر    في      الحق ·

      تمیــز     دون          بالمیثــاق       علیهــا       منــصوص  ال         الحریــات   و        الحقــوق       بكافــة        التمتــع    فــي         الفعلیــة          المــساواة       تــامین ·

  ) 3      مادة (

    )  4      مادة   (          االستثنائیة         الطوارئ      حالة      بفرض        الخاصة          التدابیر ·

  ) 9  –   5        المواد   (     بدنیة  ال         والسالمة        الحیاة    في      الحق ·

   )  10        المواد     (       باألشخاص         واالتجار      الرق        مكافحة ·

   )  23  –    11    من        المواد   (    الیه        اللجوء     وحق        القضاء          استقاللیة ·

   )   30  –    24        المواد     (        والمدنیة          السیاسیة         الحریات ·

   )   31   (      المادة         الفردیة         الملكیة    حق ·

   )  32   (      المادة          والتعبیر       الرأي      حریة ·

     )   33        المادة    (     طفال   واأل        النساء        وبخاصة       األسرة       حمایة ·

  )  36  –    34 (      المواد         المهنیة           والنقابات          الجمعیات       تكوین       وحریة       العمل    في      الحق ·
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   ).  38  –    37   (      المواد         التنمیة    في      الحق ·

   )   39   (      المادة       الصحة    في      الحق ·

  )  40   (      المادة          والجسدیة         النفسیة         اإلعاقات      لذوي         الكریمة        الحیاة       توفیر    في      الحق ·

     )   42  –    41    (       المواد                  والحقوق الثقافیة           التعلیم    في      الحق ·

 یجـب علـى الدولـة الطـرف التـي الممارسات أفضلیجب ان یتضمن التقریر الموازي توصیات محددة بشان  .4

 .اإلنسان المتعلقة بحقوق األوضاعاتخاذها لضمان تطویر 

 .أحكام المیثاق بموجب التزاماتها تنفیذ في الدولة الطرف واجهت التي  الصعوباتالتطرق إلى .5

ســوف تنــشر ) لجنــة المیثـاق(  العربیــةاإلنـسانوثـائق لجنــة حقــوق  كــون  حـاالت فردیــةإلــى إلشــارةا ینبغـيال  .6

 . نطاقأوسععلى 

 ، وحـــداثتهامقدمـــة التقریـــر المـــوازي ان تراعـــى صـــحة المعلومـــات وتوثیقهـــا) الجهـــات/الجهـــة( علـــىینبغـــي  .7

  : تشمل التي لمعلوماتا مصادر من ممكنة مجموعة أوسع علىالموازي  التقریر یرتكز انینبغي  كذلكو

   .ة المعمول بها بالدولة الطرفالحالی اتالتشریعجملة  ·

  .وبیانات موثقة من جهات ذات صلة إحصاءات ·

  .ذات صلة المعنیة والهیئات ماتالمنظ جانب من المنشورة التقاریر ·

 لكتــب،وا ،)ةالحكومیــ غیــر مــاتالمنظ أو الجامعــات، أو ،جهــات حكومیــة عــن الــصادرة (المنــشورة األبحــاث ·

  .ةالدوری والنشرات

ها اللجنـة فـي حـال مناقـشة ت اعتمـدالتـي والتوصـیات الختامیـة المالحظـات اسـتخدام) الجهـات/الجهـة(ینبغي علـى  .8

 بـــشان بغیــة تقــدیم معلومــات للجنــة ؛اریر الموازیــةلتقـــل كأســاس الــسابقة التقــاریر  اواألوللتقریرهــا الدولــة الطــرف 

 غیـــر أو ًكافیــا التقــدمهـــذا  كــان ٕوان ، ســابقاالـــضوء علیهــا اللجنــة ّســـلطت التــيالموضــوعات  فـــي المحــرز التقــدم

   .كاف

  

  ): االستماعجلسات( شفهیة ال مساهماتلا

علنیــة، ویجــوز للمنظمــات غیــر الحكومیــة ات فــي جلــس الطــرف موضــوع المناقــشة تنــاقش اللجنــة تقریــر الدولــة ·

في جامعـة الـدول العربیـة ومنظمـة  ة المعنیة أو والمعتمدة في الدولاإلنسانوالوطنیة العاملة في مجال حقوق 
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المـــؤتمر اإلســـالمي واألمـــم المتحـــدة حـــضور الجلـــسات بـــصفة مراقـــب، كمـــا یجـــوز للجنـــة الموافقـــة لغیـــر تلـــك 

 . بحضور تلك الجلسات بصفة مراقبإلیهاالمنظمات والمؤسسات المشار 

 تـستقيان للجنـة یر الموازیـة مـسبقا، وار التقـأعـدتتعقد اللجنة جلسة استماع لمنظمات المجتمع المـدني التـي  ·

 .ة الطرف موضوع المناقشة الدولالنقاش مع أثناءوتثیرها ، منها ما تراه مناسبا من معلومات

فـي ات المجتمـع المـدني منظمـ) الجهـات/ الجهـة(تعد جلسة االستماع جزء مكمل للتقریـر المـوازي المقـدم مـن  ·

 .ن وثائق اللجنةالدولة الطرف، وتعد محاضر جلسة االستماع م

 المرفقـــة األولـــى الـــصفحة فـــي وصـــریح واضـــح بـــشكل تـــذكر أن بالمـــشاركة المهتمـــة) الجهـــات/الجهـــة( علـــى ·

 مــن دمحــد لعــدد ســوى دعــوة یــتم توجیــه لــن فــي جلــسة االســتماع، حیــث المــشاركة تــود هــانأ  المــوازيبــالتقریر

ــــى اللجنــــة اختیــــار وســــیرتكز. منظمــــات المجتمــــع المــــدني فــــي الدولــــة الطــــرف موضــــوع المناقــــشة  تقیــــیم عل

عنـــد ) االنتقــال-اإلقامـــة(ســـتتحمل تكــالیف ) الجهــات/الجهـــة(علمـــا بــان  .المقدمـــة ســلفا المكتوبــةللمــساهمات 

  .دورات لجنة حقوق اإلنسان العربیةحضور 

) الجهـــات/الجهـــة( وأنـــشطة وانجـــازات عمـــلطبیعـــة  حـــول ٍمعلومـــات الـــشفهي العـــرض نیتـــضم أن ینبغـــي ال ·

 .اللجنة أعضاء على ًاكتابی المعلومات هذه توزیع باإلمكان هأن یرغمقدمة التقریر 

 المـشاكل إلـى وتـشیر ، موضـوع المناقـشةالطـرف الدولـة تقریـر بـشأن برأیها تدلي أن ) الجهات/ الجهة( على  ·

 وكـذلك تقـدیم معلومـات جدیـدة ، ومبادئ المیثاقأحكام دون تنفیذ  وتحولواجهت الدولة الطرف التي ةالرئیسی

 .المساهمات الكتابیة تقدیم بعد طرأت قد

 االجتماعـات خـالل  (Power Point Projectors) بوینـت بـاور العرض أجهزة باستخدام اللجنة تسمح ال  ·

 عرضـها عـن مطبوعـة نـسخا متقـد أن العـروض مـن النـوع هـذا لتفض التي )الجهات/الجهة( وعلى. ةالتمهیدی

 .اللجنة أعضاء على علتوز مسبقة بصورة

 وجــود دونفــي جلــسة االســتماع   مــن منظمــات المجتمــع المــدني)الجهــات/الجهــة(ع أعــضاء اللجنــة مــع یجتمــ ·

 .مراقبین من أي جهات أخرى أي حضور دون ومن اإلعالم، وسائل عن ًوبعیدا الحكومة، عن لینمثم

ة الطــرف  المختلفــة بــشان تقریــر الدولــواآلراء المعلومــات لجمــع اللجنــة ألعــضاء فرصــة تتــیح جلــسة االســتماع ·

ــــ اســــتعمالها عــــدم أو المعلومــــات  تلــــكباســــتخدام القــــرار ویتخــــذ أعــــضاء اللجنــــة ،موضــــوع المناقــــشة  ةوبكیفی

  . والتحدث بحریة ةالسری من نةمعی درجة یضمن، مما استعمالها

  

 ىـــــــــــــتهان


