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مع �إ�ضاءات خا�صة على التقارير حول احلقوق االقت�صادية واالجتماعية

�إعداد “�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية”
يتم نشر هذه املطبوعة كجزء من مشروع شراكة ما بني شبكة املنظمات العربية غير احلكومية للتنمية ومؤسسة دياكونيا ،وبتمويل من
الوكالة السويدية للتنمية الدولية.
إن محتوى هذه املطبوعة ال يعبر بالضرورة عن وجهة نظر أي من املؤسسات املذكورة أعاله.
ميكن االقتباس واالستشهاد من هذا املنشور ،كما ميكن إعادة إنتاج املعلومات التي حتتويها مع اإلشارة إلى الشبكة مصدر ًا للعمل.
الطبعة األولى :آب ،اغسطس 2010

املنظمات غري احلكومية وامل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان وامل�ؤ�س�سات
الأكادميية واملعاهد البحثية ،تتم عرب مراحل خمتلفة يف اطار العملية.

دخ ً
ال موج ًزا لعملية “املراجعة الدورية ال�شاملة ،يعك�س
تقدم الكرا�سة ُم َ
ِّ
خمتلف مراحل م�شاركة منظمات املجتمع املدين فيها .وتنق�سم الكرا�سة �إىل
�أربعة ف�صول (قبل البدء ب�إعداد التقدمي� ،إعداد التقدمي ،املدافعة واملتابعة،
مالحظات حول تعبئة املجتمع املدين يف جنيف خالل جل�سة “املراجعة
الدورية ال�شاملة”) .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ت�شمل الكرا�سة �إ�ضاءات حمددة
تتجاوز القيمة امل�ضافة مل�شاركة املجتمع املدين يف عملية املراجعة الدورية
لإعداد التقدميات التي تعالج احلقوق االقت�صادية واالجتماعية.
ال�شاملة كتاب َة التقارير و�إعدادها .بالفعل ،ف�إنَّ مثل هذه امل�شاركة ميكن �أن
ت�سهم يف تعزيز دور منظمات املجتمع املدين يف مراقبة ظروف حقوق
الإن�سان وتقوميها ،ا�ضافة اىل عملية �صنع ال�سيا�سات العامة وم�ستويات
عن املراجعة الدورية ال�شاملة
امل�ساءلة احلكومية .ويف �سياق �إطار العمل هذا ،ميكن للمجموعات املهتمة
ن�شئت بقرار اجلمعية بامل�شاركة يف املراقبة الدورية ال�شاملة ال�سعي �إىل حتقيق القيمة امل�ضافة
تُعترب “املراجعة الدورية ال�شاملة” ( ،)UPRالتي �أُ ِ
العامة للأمم املتحدة رقم � ،60/251آلية جديدة ملراقبة حقوق الإن�سان املرجوة من خالل تعزيز بناء التحالفات واالئتالفات حول عملية �إعداد
ومراجعتها .فهي ت�سمح بتقومي الدرجة التي بلغها �إحقاق احلقوق يف كل التقرير والعمل مع الإعالم ،ف�ض ً
ال عن القيام بالتعبئة يف ما يتعلق با�ستخدام
دولة من الدول الـ  192يف الأمم املتحدة يف ما يتعلق بواجباتها والتزاماتها النتائج الناجمة عن تقدمي املراجعة الدورية ال�شاملة.
املتعلقة بحقوق الإن�سان .فهي� ،إ ًذا� ،آلية تعاونية تهدف اىل ا�ستكمال نورد يف ما يلي �أدناه معلومات وتفا�صيل متعلقة باملراحل املختلفة
اعمال هيئات معاهدات حقوق االن�سان ال ان تكون ازدواج ًا لها.
لالنخراط يف عملية املراجعة.

لقد مت االعتماد يف جتميع املعلومات اعاله على “دليل املجتمع املدين :العمل
تاليا ،الرجوع �إليه
مع برنامج الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان” ،الذي ميكنكمً ،
ِّ
لالطالع على التفا�صيل ،وذلك على املوقع االلكرتوين ملكتب املفو�ض
ال�سامي حلقوق االن�سان www.ohchr.org

هذا ،وين�ص القرار  5/1م�شاركة جميع املعنيني ذوي ال�صلة يف العملية.
وبالتايل ،ف�إنَّ م�شاركة املنظمات الإقليمية (احلكومية) وم�ؤ�س�سات حقوق
الإن�سان الوطنية ،ا�ضافة اىل منظماات من املجتمع املدين مبن فيهم ممثلو

مــدخـل

ُمدخَ ل
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 .Iقبل البدء

ب�إعداد التقدمي

العملية.
2 .2التحقق من املوقعhttp://www.ohchr.org/EN/ :
 HRBodies/UPR/Documents/uprlist.pdfلالطالع
على ترتيب الدول التي �ستخ�ضع للمراجعة وعلى الأطر الزمنية
تقدم املنظمات غري
جلل�سات مراجعاتها .و ُيرجى الت�أكيد �أنَّ مهلة ُّ
احلكومية بتقدمياتها هي � 8-6أ�شهر قبل عقد جل�سة البلد املعني اخلا�ضع
للمراجعة .ويجب �أن تُ�ستلم التقدميات من قبل مكتب املفو�ض
ظهرا بتوقيت جنيف من
ال�سامي حلقوق الإن�سان يف ال�ساعة ً 12:00
يوم انتهاء املهلة املحددة ،بحيث ال يتم قبول التقدميات املت� ِّأخرة.
3 .3من املفيد ت�شكيل فريق �ضمن منظمتك يعمل على البحوث املتعلقة
باملراجعة الدورية ال�شاملة ،بحيث تكون املهل وا�ضح ًة له والتن�سيق
�ضمنه ف َّعا ًال .وقد ي�سهل عملية التح�ضري القيام بتخ�صي�ص �أكرث من
�شخ�ص للبحث عن املعلومات ال�رضورية لإعداد تقدمي املراجعة
أ�شخا�صا متخ�ص�صني يف خمتلف
الدورية ال�شاملة ،بحيث ي�ضم الفريق �
ً
املجاالت واحلقوق املحددة.
4 .4قد يتخذ تقدمي املراجعة الدورية ال�شاملة �شكل التقدمي املنفرد و�/أو
امل�شرتك .ويف هذا ال�صدد من املهم الأخذ بعني االعتبار �أنَّ التقدميات
امل�شرتكة التي ُت َع ُّد باال�شرتاك مع املنظمات غري احلكومية الأخرى قد
تكون مفيدة .لأنه بالإ�ضافة �إىل �إتاحة جمال �أكرب للم�ساهمة (حيث
امل�سموح تقدمي تقرير من � 10صفحات) ،ت�ساعد عملية التقيدم

قبل البدء ب�إعداد التقدمي

بد أ� بزيارة املوقع االلكرتوين ملكتب املفو�ض ال�سامي حلقوق الإن�سان:
ُ 1 .1ي َ
http://www.ohchr.org/EN/HRBODIES/UPR/
 ،Pages/UPRMain.aspxبح ًثا عن املعلومات الأ�سا�سية
حول م�شاركة املنظمات غري احلكومية يف عملية املراجعة الدورية
ال�شاملة .ففي الوقت الذي ِّ
تركز فيه العملية املذكورة على احلوار بني
أي�ضا م�شاركة املنظمات
الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة ،فهي تتيح � ً
غري احلكومية قبل عقد جل�سة املراجعة و�أثناءها وبعدها .ومثل هذه
امل�شاركة تتيح للمنظمات غري احلكومية املجال للت�أثري يف جممل
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امل�شرتك على اال�ستفادة من خمتلف اخلربات ب�إ�صدار تقرير دقيق
تقريرا منفر ًدا
�سم ُح لكل منظمة ب�أن تقدم
و�شامل .واجلدير ذكره �أ َّنه ُي َ
ً
واحدا ،اال انه من امل�سموح م�شاركة املنظمات يف اطار اكرث من
ً
ائتالف يعمل على تقدميات م�شرتكة.
5 .5يجب ان يكون م�ضمون التقدمي وفقًا لأولويات منظمتك وخرباتها
وجتاربها .وكخطوة �أوىل ،من املهم �إعداد ملخ�ص للتقدمي وامل�سائل
تي�سريا ملتابعة البحث املطلوب ،ف�ض ً
ال عن جمع
التي �سيغطيها،
ً
املعلومات .و ُيرجى ّ
تذكر �أنَّ التقدميات حمددة بخم�س �صفحات
املقدمة من منظمة منفردة ،وبع�رش �صفحات للتقارير املقدمة
للتقارير َّ
م�شرتكة من قبل عدة منظمات غري حكومية .للمزيد من املعلومات
املتعلقة ب�إجراءات التقدميات التقنية ُيرجى االطالع على التوجيهات
التقنية املتوفرة على املوقع ال�شبكي التايلhttp://www.:
ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/
TechnicalGuideEN.pdf
6 .6للمزيد من التفا�صيل �أو الدعم املتعلق بعملية املراجعة الدورية
ال�شاملة ،ميكنكم الت�شاور مع مكتب املفو�ض ال�سامي حلقوق الإن�سان
)� ،(OHCHRإما على امل�ستوى الوطني �أو من خالل املكتب
الإقليمي القائم يف جنيف .وللمزيد من املعلومات حول املكاتب
امليدانية التابعة ملكتب املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان ُيرجى
التحقق من املوقع التايلhttp://www.ohchr.org/EN/ :
Countries/Pages/WorkInField.aspx

ترتيب التقدمي
.1

.2
.3
.4
.5

.6

قدم م�ساهمتك وفق منوذج  WORDفقط ،با�ستخدام احلرف
َّ 1
 Roman New Timesوبقيا�س  ، 12وب�إحدى اللغات
الر�سمية املعتمدة يف الأمم املتحدة التالية فقط (�أي :الإنكليزية �أو
الفرن�سية �أو الإ�سبانية).
2رقِّم املقاطع وال�صفحات.
�3أر�سل التقدمي �إىلUPRsubmissions@ohchr.org :
4الرجاء االنتباه �إىل �أنه ال ميكن �إجراء مراجعة للتقدمي بعد �إر�ساله؛
نهائيا.
�إذ ُيعترب التقدمي ًّ
�5أر�سل التقدمي بوا�سطة الربيد الإلكرتوين ،بحيث ي�شمل عنوان
الربيد الإلكرتوين ما يلي:
 ا�سم املنظمة التي ت�ساهم بالتقدمي؛ نوع امل�ساهمة� :أهي منفردة و� /أو م�شرتكة؛ ا�سم البلد اخلا�ضع للمراجعة؛ �شهر جل�سة املراجعة الدورية ال�شاملة ذات ال�صلة و�سنتها.مثال“ :املجل�س الن�سائي” -تقدمي فردي للمراجعة الدورية
ال�شاملة -لبنان – ت�رشين الثاين (نوفمرب) .”2009
6يجب �أن ي�شري ن�ص الربيد الإلكرتوين �إىل تفا�صيل متعلقة بكيفية
يو�صف
االت�صال بال�شخ�ص ذي ال�صلة يف املنظمة ،مع مقطع ِّ
ن�شاطات املنظمة غري احلكومية الرئي�سية ،ف�ض ً
ال عن تاريخ
وال�سيما تلك املنظمات التي تت�صل بالأمم املتحدة للمرة
ت�أ�سي�سها،
َّ
الأوىل.

3

� .IIإعداد التقدمي
.1

.2

.3

.5

�إعداد التقدمي

.4

خد ُم يف �إعداد
1لتجميع معلومات ذات �صلة تُ�س َت َ
التقرير ،من املهم التحقَّق من �أي معلومات
قررمت تغطيتها يف
حم َّدثة متوفرة للمجاالت التي َّ
التقرير .وقد تكون هذه املعلومات م�أخوذة من
موارد املعلومات الواردة يف اللوحة املرفقة (انظر
اجلدول رقم  )1بكل روابطها و�/أو من امل�صادر
الأخرى املوثوقة على امل�ستوى الوطني.
2من بالغ الأهمية العثور على بيانات حم َّدثة ومتثيلية
متعلقة مبروحة كاملة من املتغيرِّ ات وامل�ؤ�شرِّ ات.
فغياب مثل هذه املتغيرِّ ات يجعل من ال�صعب
القيام بافرتا�ضات حول الو�ضع الراهن ،مبا يف ذلك التقدم �أو الرتاجع
املُ َعا َين .وهذه هي احلال بالتحديد عند و�ضع التقارير ب�ش�أن احلقوق
االقت�صادية واالجتماعية.
3من املهم التحقُّق من م�صادر املعلومات واملواقع االلكرتونية احلكومية الر�سمية،
بغية مقارنتها مع املعلومات امل�أخوذة من م�صادر بديلة ،توفرها الأمم املتحدة
وبحوث املنظمات غري احلكومية.
4من املهم ال�سعي �إىل �شمول درا�سات احلالة اخلا�صة مبجتمعات �أو جمموعات
حملية حمددة ،بغية الت�أكد من التمتع الفردي باحلقوق �أو عدمه.
5على وجه الإجمال ،ميكن تو�سيع م�صادر البيانات مبا يتجاوز امل�صادر
امل�ؤ�س�سية اخلا�صة ،وبالتايل �شمول املناهج القائمة على امل�سوح .وهذه

ً
تخطيطا �أبكر وتكام ً
ال يف الربامج الإجمالية التي
الأخرية قد ت�ستدعي
تعمل عليها منظماتكم.
املجمعة ،ويف ما يتعلق بوثاقة
6 .6كونوا انتقائيني يف ما يتعلق باملعلومات الإح�صائية
َّ
العالقة ما بني املعلومات التي يتم جتميعها واحلالة التي يتم ر�صدها ،فهذا
�سي�ساعد على توفري الوقت وحت�سني كفاءة التقرير .ال بد اال�شارة اىل ان
و�ضع التقارير يحتاج �إىل تغطية التزامات الدولة ،ف�ض ً
ال عن التمتع الفردي
باحلقوق ،ويجب �أن يلتقط الظروف املرتبطة ب�إحقاق حقوق الإن�سان
املتوايل .وللمزيد من التفا�صيل واملقرتحات يف �صدد الطرق واملناهج،
ُيرجى التحقُّق من امل�صادر الواردة يف اجلدول رقم  2امللحق يف نهاية هذه
الكراَّ�سة.
7 .7عند الأخذ بعني االعتبار احلقوق التي �سيتم معاجلتها يف التقرير ،تُرجى
حد كل من احلقوق متوفرة �أو قابلة لالحقاق على امل�ستوى
الإ�شارة �إىل �أي ٍّ
الوطني ،ف�ض ً
ال عن معاجلة � ِّأي م�س�ألة من م�سائل التمييز يف ذلك املجال.
8 .8حاولوا �أن ت�أخذوا بعني االعتبار التفاوتات املناطقية واجلنو�سيَّة يف اطار كل
م�ؤ�شرِّ  .فوجود التفاوتات يدل على انتهاك مبد�أ التكاف�ؤ ال�شامل يف عملية
احقاق احلقوق املختلفة .وهذا مرتبط ب�صورة مبا�رشة مب�س�ؤولية احلكومة حيال
كفاءة توزيع املوارد املتاحة على جميع املواطنني .ت�شكل هذه املقاربة م�س�ألة
ا�سا�سية يف اطار اعداد التقارير املتعلقة باحلقوق االجتماعية واالقت�صادية.
�9 .9إنَّ املهلة الزمنية و�إدارة الوقت ،خالل �إعداد التقدمي ،لهو �أمر بالغ الأهمية� .إذ
يجب �أن تكون تقدميات املنظمات غري احلكومية املعنية بالعمل جاهزة يف
�صيغتها النهائية قبل � 8-6أ�شهر من انعقاد جل�سة املراجعة الر�سمية.
وال�سيما عندما
التقيد ب�أن يكون التقرير موج ًزا وبلي ًغا وحم َّد ًدا،
1010من املهم ُّ
َّ
حمدد بخم�س �صفحات (�أو
ُي�ست َن ُد فيه �إىل م�ؤ�شرِّ ات خمتلفة ،ذلك �أنَّ التقدمي َّ
ع�رش يف حالة التقدمي امل�شرتك).

القيمة امل�ضافة الناجمة عن بناء التحالفات

ُ�شجع منظمات املجتمع املدين املنخرطة يف عملية املراجعة الدورية ال�شاملة على
1 .1ت َّ
�شجع على بناء
الت�شاور بع�ضها مع بع�ض خالل عملية �إعداد التقدميات .كما ُي َّ
التحالفات واالئتالفات والتقدميات امل�شرتكة بني املعنيني ،وذلك لعدة �أ�سباب،
�أجدرها بالذكر تعزيز �رشعية التقدمي ا�ضافة اىل تعزيز حمتوى التقرير عرب االعتماد
على تو�سيع خمزون اخلربات امل�شمولة ،وبالتايل تقدمي تقارير �أكرث �إ�سها ًبا وحتلي ً
ال.
2 .2عند االت�صال باملجموعات الأخرى بغية و�ضع تقارير م�شرتكة ،يجب حماولة
التعاون مع منظمات متخ�ص�صة يف جماالت وحقوق معينة� ،أكانت حقوقًا �سيا�سية
تعليما �أم عمال ًة �أم جتارةً� ،أو �أي جمال �آخر ذي �صلة .فالعمل
�أم �إ�سكانًا �أم رعاية �أم ً
�ضمن حتالفات ومع فريق من الباحثني واملخت�صني يف حقول معينة من �ش�أنه �أن
يح�سن فر�ص تقدمي تقرير ي َّت�سم بالدقة وال�شمولية من حيث مقاربته.
ِّ
3 .3الرجاء الأخذ بعني االعتبار �أنَّ التقدمي امل�شرتك ،وبالتايل بناء التحالفات ،يجب �أن
ُي َّ
امل�سودة ،وجمع
مزمنة؛ مبا يف ذلك التوافق على �إطار زمني لإعداد
نظم بطريقة َّ
َّ
خمتلف امل�ساهمات من املجموعات املنخرطة ،وحترير التقرير ،بحيث يكون من
ن�ص ُح به �أن ُيطلق النداء لبناء التحالف
املمكن �إجنازه يف وقته املحدد واملنا�سب .ومما ُي َ
لتتقدم املنظمات غري احلكومية بتقدمياتها .وعلى
قبل � 4-5أ�شهر من املهلة املتاحة ُّ
بحث يف ما بينها،
املنظمات املنخرطة �أن ت�سعى �إىل تق�سيم املقاطع والف�صول ل ُت َ
على �أن تُك َّلف �إحدى املنظمات مبهمة جمع هذه املعلومات وحتريرها �ضمن
تقدمي متما�سك ومن�سجم .وهذا يفر�ض �أن تكون هذه الأخرية ح�سنة االطالع
�أو ذات خربة يف ما يتعلق بالتفا�صيل وال�رشوط الالزمة لعملية املراجعة الدورية
ال�شاملة ومراقبة حقوق الإن�سان وو�ضع التقارير ب�ش�أنها.

4 .4من املهم اال�شارة اىل �أنَّ املنظمات التي تتمتع بو�ضعية ا�ست�شارية لدى املجل�س
االقت�صادي واالجتماعي يف االمم املتحدة (( ECOSOCهم فقط الذين
ي�ستطيعون ح�ضور جل�سات املجموعة العامة للمراجعة الدورية ال�شاملة� .أما
منظمات املجتمع املدين التي ال تتم َّتع بهذه الو�ضعية فيمكنها احل�صول على
االعتماد ( ،)accreditationوعليها حينئذٍ �أن ت َّت�صل بتلك املنظمات غري
احلكومية /املعنية املتمتعة بو�ضعية ا�ست�شارية ،بحيث ميكنها تقدمي �آرائها من خالل
املنظمات غري احلكومية التي �ستح�رض اجلل�سة .ومن املهم اال�شارة اىل �أن املنظمات
غري احلكومية املعتمدة والتي �ستح�رض جل�سة جمموعة العمل لن حتظى باملجال
لتقدمي املداخالت خالل اجلل�سة ،غري انها �س ُتعطى الفر�صة للتعبري عن �آرائها قبل
خرجات النهائية وذلك خالل اجلل�سة العامة التي تعقد الحقا يف
تب ِّني وثيقة املُ َ
بغ�ض النظر
م�سار املراجعة .ولهذا ال�سبب ،على كل املنظمات غري احلكوميةِّ ،
َّ
تتمكن من حتقيق
عن و�ضعياتها� ،أن تقوم مب�شاورات وا�سعة فيما بينها بحيث
�أق�صى درجات التمثيل وامل�شاركة الفاعلة .للمزيد من املعلومات حول احل�صول
على الو�ضعية اال�ست�شارية لدى ُ ECOSOCيرجى زيارة املوقع ال�شبكي
التايلhttp://www.un.org/esa/coordination/ngo/faq.htm:
والرجاء الأخذ بعني االعتبار �أنَّ منظمات املجتمع املدين العاملة يف حقل حقوق
أي�ضا م�صدر مفيد لدعم املنظمات القادمة
الإن�سان التي لها مكاتب يف جنيف هي � ً
اىل جينيف للم�شاركة يف جل�سات املراجعة  ،وميكنها تبادل اخلربات حول عملية
املراجعة الدورية ال�شاملة.
5 .5تقدم التحالفات م َّت�س ًعا من الفر�ص للمتابعة الف َّعالة والعمل التعبوي يف ما يتعلق
بالتقرير ،لأنها قادرة على تداوله على نطاق �أو�سع مقارنة بالتجمعات املنفردة،
ف�ض ُ
خرجات وتنفيذ �أن�شطة
ال عن قدرتها على اجتذاب اهتمام الإعالم لينظر يف املُ َ
تعبوية متعددة خالل عملية املتابعة.

4

1 .1مت ِّثل “املراجعة الدورية ال�شاملة”
بالن�سبة �إىل منظمات املجتمع املدين
�أداة مهمة لتو�ضيح امل�ستويات
املختلفة مل�ساءلة احلكومة جلهة
مراعاتها واجباتها ب�ش�أن احرتامها
حقوق الإن�سان وحماية و�إحقاق
هذه احلقوق .فاملدافعة خالل فرتة
املتابعة التي ت�سبق تقدمي املراجعة
الدورية ال�شاملة حتظى ب�أهمية بالغة.
فهي ت�شمل الإعداد النا�شط جلل�سات
املراجعة اخلا�صة بالبلد املعني
اخلا�ضع لها ،ف�ض ً
ال عن مراقبة اخلطوات التي اتخذتها احلكومة ا�ستنا ًدا
�إىل التو�صيات الناجمة عن عملية املراجعة .عالوة على ذلك ،فهي ت�شمل
الإ�ضاءة على ن�شاط احلكومة او تراخيها يف هذا ال�صدد ،خالل الفرتة التي
تعقب املراجعة ؛ ف�ض ً
ال عن املدافعة وممار�سة ال�ضغط بغية ت�سليط ال�ضوء
املحددة وحمل احلكومة على حتمل م�س�ؤولياتها والوفاء
على التو�صيات
َّ
بالتزاماتها.
2 .2يجب �أن تعطى ن�رش التقدميات كجزء من عملية املدافعة عن حقوق
الإن�سان التي تلحق بعملية املراجعة �أولوية ،وهو ما ميكن القيام به من
خالل االت�صال بو�سائل الإعالم وتعميم التقارير على منظمات املجتمع

.3
.4

.5

.6

1 .1يرئ�س جمموعة العمل رئي�س جمل�س حقوق الإن�سان وتتكون من الدول الـ 47
الأع�ضاء يف املجل�س .وهي تلتئم يف ثالثة اجتماعات ميتد كل منها �أ�سبوعني
ُراجع �أو�ضاع حقوق االن�سان  16دولة خالل كل جل�سة� ،أي
كل �سنة ،حيث ت َ
جمموعه  48دولة كل �سنة (امل�صدر“ :دليل املجتمع املدين؛ برنامج عمل الأمم
املتحدة حلقوق الإن�سان”).

املدافعة واملتابعة

 .IIIاملدافعة واملتابعة

للعامة ،الإ�ضاءة عليها يف الن�رشات
املدين الأخرى وجعلها متوفرة ومتاحة َّ
الإعالمية �أو من خالل ن�رشها على املواقع االلكرتونية للمنظمات املنخرطة
يف هذا العمل.
3ميكن للتحالفات التي تنتج تقدميات م�شرتكة �أن حتقق قيمة م�ضافة من
خالل العمل اجلماعي �أثناء عملية املدافعة واملتابعة.
مقدم �إىل
�4إنه لمَ ِ َّما يحدث قيمة م�ضافة عند �إطالق تقرير حكومي ر�سمي َّ
راجع م�ضمونُه و�أن تُعق ََد مقارن ٌة بني النقاط
جمل�س حقوق الإن�سان� ،أن ُي َ
التي �أثارتها احلكومة فيه وبني النقاط التي �أثارها التقرير ال�صادر عن
منظمتك �أو عن حتالف املجتمع املدين الذي ت�شارك فيه منظمتك.
5ميكن ملجموعات املجتمع املدين ،املتم ِّتعة بو�ضعية ا�ست�شارية لدى
 ECOSOCواملعتمدة لدى عملية املراجعة الدورية ،امل�شاركة يف جل�سة
عمل جمموعة العمل ،1حيث جتري املراجعة الفعلية للدول .غري �أنه يمُ كن
ملنظمات املجتمع املدين ح�ضور جل�سات املجموعة دون اال�ضطالع ب�أي
دور يف احلوار ال َّت آ� ُثري (� ،)interactiveأي احلوار الذي يقام ما بني
ممثلي الدولة التي يتم مراجعتها .
�6أثناء الإعداد جلل�سة جمموعة العمل اخلا�صة باملراجعة الدورية ال�شاملة ،من
ملخ ً�صا عن التقدمي الذي اعدته منظمتكم مع
ملف
املهم �إعداد ٍّ
يت�ضمن َّ
َّ
ُوجه �إىل
جمموعة من الأ�سئلة التي تعتربها منظمتكم مهمة ،وذلك كي ت َّ

الدولة اخلا�ضعة للمراجعة .وميكن �إر�سال هذه املادة �إىل بعثات الدول
الأع�ضاء يف الأمم املتحدة التي تعترب جز ًءا من جمموعة العمل اخلا�صة
باملراجعة الدورية ال�شاملة .وبالرغم من �أنَّ �آلية “املراجعة الدورية ال�شاملة”
ت�سمح مب�شاركة منظمات املجتمع املدين ،فالرجاء الأخذ بعني االعتبار
�أن العملية برمتها ما تزال عملية خا�ضعة لالليات التي ت�ضعها الدول.
ويف هذا ال�صدد ،يوفر االت�صال بالدول الأع�ضاء فر�صة ملنظمات املجتمع
املدين كي ت�سلط ال�ضوء على همومها �أثناء املراجعة.
7 .7ميكن للمنظمات غري احلكومية ذات الو�ضعية اال�ست�شارية لدى
 ،ECOSOCالتي نالت االعتماد حل�ضور جل�سة جمموعة العمل� ،أن
تنظم جل�سات موازية خالل انعقاد اجلل�سة .وعلى املنظمات غري احلكومية
الراغبة يف عقد مثل هذه اجلل�سات االت�صال ب�سكرتاريا “املراجعة الدورية
ال�شاملة” البالغها.
8 .8يجري عاد ًة تب ِّني التقارير الناجمة عن جل�سات جمموعات العمل ال َّت�آ ُثر َّية
خالل جل�سة جمل�س حقوق الإن�سان التي تلي اجتماع جمموعة العمل.
وتُعطى منظمات املجتمع املدين احلق يف الإدالء بتعليقات عامة خالل
هذه اجلل�سات التي متتد عاد ًة ملدة �ساعة ( 20دقيقة لكل دولة ،و 20دقيقة
لكل دولة ع�ضو ودولة مراقبة ،و 20دقيقة للمنظمات غري احلكومية
وم�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان الوطنية للإدالء بالتعليقات) .2وينبغي
التحقق من جداول هذه اجلل�سات يف موقع «املراجعة الدورية ال�شاملة»
الإلكرتوين.
9 .9تعمل “املراجعة الدورية ال�شاملة” يف اطار دورة زمنية من �أربع �سنوات.
1 .1التعليقات امل�سموح بها تتعلق القوانني ذات ال�صلة والتو�صيات والأ�سئلة الواردة
يف التقرير.

وهكذا ،ف�إنَّ املجموعات امل�شاركة يف التقدم بالتقارير (التقدميات) حتتاج
�إىل خطة متابعة ملراقبة �آليات تقومي التقدم �أو الرتاجع املحقَّقني خالل
ال�سنوات الأربع.
1010تُعقد عادة جل�سة تنظيمية مع احلكومات اخلا�ضعة للمراجعة بعد العملية
ملناق�شة �آليات املتابعة .وميكن للمنظمات غري احلكومية ح�ضور هذه
اجلل�سة ،وعليها �أن حتاول معرفة زمانها ومكان انعقادها من خالل “
�سكريترييا “املراجعة الدورية ال�شاملة” .
1 111تنطوي التو�صيات التي تتبنَّاها حكومة البلد اخلا�ضع للمراجعة على وزن قانوين
مهم ،لأنها ِّ
ت�شكل التزامات تتعهد بها احلكومات �أمام املجتمع الدويل التِّخاذ
اخلطوات والإجراءات ال�سيا�سية املحددة يف مواجهة انتهاكات احلقوق على
امل�ستوى الوطني .وبالتايل ،فعلى منظمات املجتمع املدين �إنتاج �آلية متابعة ذات كفاءة
وفعالية ملراقبة مدى جناح احلكومة �أو �إخفاقها يف اتخاذ اخلطوات والإجراءات
ُراجع
املطلوبة� .إ�ضافة �إىل التو�صيات َّ
املقدمة �إىل احلكومات ،يجب �أن ت َ
العهود التطوعية التي تعلنها احلكومة ،وذلك من قبل منظمات املجتمع
املدين وعلى مدة ال�سنوات الأربع التي تلي عملية املراجعة (واجلدير
باملالحظة �أنَّ جولة املراجعات التي تلي انق�ضاء ال�سنوات الأربع �ستنظر
يف تقدم العمل احلكومي �أو تراجعه ،ا�ستنا ًدا �إىل التزاماتها التي قطعتها
خالل جل�سة املراجعة التي �سبقت).
1212على منظمات املجتمع املدين حتديد حاالت عدم التعاون من جانب
الدول حيال �آلية “املراجعة الدورية ال�شاملة” ،خا�صة املجاالت حيث
مل تعمل الدولة –�أي دولة -على حتقيق تو�صيات جل�سات “املراجعة
الدورية ال�شاملة” ال�سابقة.

العمل مع الإعالم

مل َ
حتظ عملية “املراجعة الدورية ال�شاملة” حتى الآن باالهتمام الكايف من جانب الإعالم .فحتى الآن كانت تُغ َّطى يف بع�ض الأحيان ولكن لي�س على �أ�سا�س منهجي .وبالتايل ،فهي مل
بلدا يف �سياق  5جل�سات مراجعة
كبري اهتما ٍم كذلك .ومنذ العام  2008حتى حزيران (يونيو)  ،2009وهي القرتة التي متت فيها مراجعة �أو�ضاع ً 90
تلق من جانب العامة َ
دورية �شاملة ،ن�رش نحو  88مادة �إخبارية عن العملية ،ات�سمت بغياب تغطية �شاملة .وقد ن�رشت يف املوقع االلكرتوين التايل الئحة ت�ضم هذه االهتمامات ال�صحفية:
 .http://www.upr-info.org/-The-UPR-in-the-media-.htmlومل يثمر البحث يف �أخبار “غوغل” عن املراجعة الدورية ال�شاملة �إال عن 49
نتيجة فقط.1

ثمة  10فقط تغطي بلدانًا
�أما يف ما يتعلق بتغطية عملية “املراجعة الدورية ال�شاملة” يف بلدان ال�رشق الأو�سط ،فال�صورة تبدو �أكرث قتامة .فمن بني املادة ال�صحافية الـ  88املذكورة �أعاله َّ
من ال�رشق الأو�سط ،مع الرتكيز يف الأغلب على جل�سات املراجعة التي تعني العربية ال�سعودية و�إ�رسائيل .وخالل الفرتة نف�سها ،كانت عدة بلدان عربية – مبا فيها املغرب
وتون�س والبحرين والإمارات العربية املتحدة والأردن والعربية ال�سعودية -تخ�ضع لعملية املراجعة� .أ�ضف �إىل ذلك �أنه من املهم الإ�شارة �إىل �أن من هذه البلدان ما خ�ضع
للمراجعة خالل اجلل�سة الأوىل لعملية “املراجعة الدورية ال�شاملة” ،كاملغرب وتون�س واجلزائر والبحرين ،الأمر الذي كان من املتوقع ان يجذب اهتما ًما �أكرب من جانب
الإعالم� .أما و�سائل الإعالم التي �أبدت اهتمامها فهي“ :هريالد تريبيون الدولية” ،بي بي �سي ،رويرت ،هيومن رايت�س تريبيون ،لو فيغارو ،غلف نيوز.
أي�ضا بالن�سبة �إىل التوعية يف �أو�ساط العامة حيال �آلية “املراجعة الدورية ال�شاملة وم�سائل حقوق الإن�سان بوجه عام .ولتلك
يُعترب الإعالم قناة مهمة ،لي�س بالن�سبة �إىل العمل املنجز وح�سب ،بل � ً
الأغرا�ض يُو�صى مبا يلي:
.1
.2

.3

حمددة للتوعية ب�صدد عملية “املراجعة الدورية ال�شاملة” وبامل�سائل التي تنطوي عليها.
1يجب �أن ُيعتبرَ َ التعاون مع املجموعات الإعالمية �آلية َّ
2على منظمات املجتمع املدين �أن حتاول –خالل عملية �إعداد التقدميات ،ف�ض ً
ال عن املتابعة واملدافعة ذات ال�صلة� -إبقاء و�سائل الإعالم مب َّلغة وعلى علم مبا يجري.
وهذا ميكن �أن ُيبد أ� بعقد م�ؤمتر �صحايف عند انتهاء التحالف من �أعماله التح�ضريية لتقدميه املحدد ،ومرة �أخرى عند �إجنازه وتقدميه �إىل اجلهة املخت�صة .وهذا ي�شكل
احدى اليات الو�صول �إىل جماهري العامة .و ُيعتبرَ ُ دور الإعالم ذات اهمية خا�صة يف الفرتة ما بعد جل�سة املراجعة .و�أثناء التعاون مع املجموعات الإعالمية،
ميكن ملنظمات املجتمع املدين ن�رش نتيجة عمليات مراقبتها ،و� َّأي �إخفاق يف عمل احلكومة للوفاء بوعودها وعهودها خالل ال�سنوات الأربع بعد انتهاء عملية
املراجعة.
3ميكن �أن ي�شمل التعاون مع الإعالم تنظيم مداوالت بني املنظمات غري احلكومية املعنية وبني احلكومة.
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 .IIIمالحظات متعلقة بتعبئة

5
.3

املجتمع املدين يف جنيف خالل

جل�سة «املراجعة الدورية ال�شاملة»

.5

.6
.7

.8

املراجعة الدورية ال�شاملة

1 .1من املفيد العمل على
احل�صول على بطاقاتكم
للدخول اىل مقر االمم
املتحدة من مكتب الأمم
املتحدة بجنيف مقابل مبنى
ال�صليب الأحمر (Pregny
Gate- Geneva UN
) Headquartersقبل
يوم على الأقل من انعقاد
اجلل�سة لتاليف اية تعقيدات يوم اجلل�سة.
ً
تق�سم املهام على
�2 .2إذا كان ثمة وفد من حتالفكم
م�شاركا ،ينبغي عندئذٍ �أن َّ
امل�شاركني املختلفني بغية حتقيق �أكرب قدر من الكفاءة .هذا ،وميكن �أن
ت�شمل هذه امل�س�ؤوليات ما يلي )1( :م�س�ؤولية ممار�سة ال�ضغط وتنظيم
االجتماعات مع الوفود واملبعوثني؛ ( )2م�س�ؤولية االت�صال بالإعالم؛ ()3
م�س�ؤولية كتابة البيانات ال�صحافية؛ ( )4م�س�ؤولية التنظيم اللوج�ستي،
كحجز الغرف لعقد امل�ؤمترات ال�صحافية ،ومتابعة م�سائل الفنادق...،؛
( )5م�س�ؤولية التعبئة على الأر�ض وقت �إجراء املراجعة (كتوزيع املطويات
والتحدث �إىل الوفود وغريها من جمموعات املجتمع
والبيانات ال�صحافية
ُّ
املدين).

.4

خم�ص�صة للمنظمات غري
ثمة غرفة يف املبنى حيث تعقد املراجعة ،وهي َّ
َّ 3
احلكومية  ،وقد ُج ِّهزت بالطابعات والنا�سخات (*** على املجموعات
�أن حت�رض معها �أوراق  A4بي�ضاء للطباعة والن�سخ .تقع هذه الغرفة يف
الطابق الأر�ضي من املبنى  Eمن بيت الأمم املتحدة �إىل �شمال املق�صف
الرئي�سي).
4على املجموعات التخطيط لتنظيم ملخ�ص �صحايف ينظم به بعد انتهاء
أي�ضا �أن حتجز للقاعة من �أجل ذلك بالتن�سيق مع
عملية املراجعة؛ وعليها � ً
�أمانة “املراجعة الدورية ال�شاملة” قبل ذلك .و�إذا مل ت�ستطع املجموعات
العثور على مكان ميكنها ا�ستخدام غرفة املنظمات غري احلكومية لعقد
م�ؤمترها ال�صحايف.
5على املجموعات �أن ت ُِع َّد بياناتها ال�صحافية م�سبقًا باللغة الإنكليزية وبلغة
البلد اخلا�ضع لعملية املراجعة .ويجب �أن تكون البيانات ال�صحافية
جاهزة للتوزيع على الأو�ساط الإعالمية املوجودة يف القاعة التي جتري
قريبا
فيها املراجعة .وممثلو هذه املجموعات االعالمية عاد ًة ما يجل�سون ً
من الأماكن املخ�ص�صة للمنظمات احلكومية يف القاعة املذكورة.
6على املجموعات �أن تتوفر لديها ن�سخ مطبوعة من التقدمي �أو على هيئة
كراري�س للتوزيع ،حيث ميكن و�ضعها على طاوالت موجودة داخل قاعة
املراجعة وخارجها.
7على املجموعات �أن ت�سعى �إىل تعيني مواعيد اللقاء مع ال�سفراء �أو ممثلي
البعثات �إىل “جمل�س الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان” ب�صورة م�سبقة.
حا�سما خالل
رجح �أن يكون �صوتها
وينبغي �أن َير َّكز على الدول التي ُي َّ
ً
املراجعة.
8يجب �أن َّ
تظل �آليات التن�سيق والتوا�صل قائمة مع املجموعات التي بقيت
يف عوا�صم الدول اخلا�ضعة للمراجعة .ويجب �أن ُي َّ
ركز على �إبالغ الإعالم
مب�ستجدات عملية املراجعة.
على امل�ستوى الوطني
َّ

�إ�ضاءات على عملية اعداد التقارير حول احلقوق االقت�صادية واالجتماعية

حتى الآن ،معظم تقدميات املنظمات غري احلكومية املتعلقة بعملية “املراجعة
الدورية ال�شاملة” املتوفرة ،واملن�شورة على املوقع االلكرتوينhttp:// :
ِّ
www.upr-info.org/-NGO-Submissions-.htmlتركز
يف نقا�شها على احلقوق ال�سيا�سية واملدنية ،يف حني ال تويل اهتما ًما مت�ساويًا
للحقوق االقت�صادية واالجتماعية .اال ان احلكومات ترتكب انتهاكات كبرية
أي�ضا حيال احلقوق االقت�صادية واالجتماعية ومن االهمية طرحها للنقا�ش خالل
� ً
مجُ َر َيات جل�سات جمموعة عمل “املراجعة الدورية ال�شاملة”.
حمددة تختلف عن
والعداد تقارير عن احلقوق االقت�صادية واالجتماعية �أبعاد َّ
اعداد بتقارير عن احلقوق ال�سيا�سية واملدنية .يف ما يلي �إ�ضاءات ينبغي �أخذها
بعني االعتبار يف هذا ال�صدد:
ُ يو�صى با�ستخدام املعلومات الإح�صائية التقارنية لتحليل تقدم احلقوق
االقت�صادية واالجتماعية �أو تراجعها .وهذا النوع من البيانات
الإح�صائية التقارنية يوفر معلومات �إ�ضافية حول �إنتهاك احلقوق
وال�سيما تلك التي تتناق�ض ووعود /مواثيق
على امل�ستوى الوطني،
َّ
احلكومة .كما يجب �أن تحُ َّلل البيانات املتوفرة يف �ضوء املواثيق
التي ُعبرِّ عنها يف الد�ستور ويف خطط العمل التي �أعلنت احلكومة
التزامها ويف االتفاقيات الدولية التي �أبرمتها ،ويف وثيقة “�أهداف
التنمية الألفية”� ،إلخ...
يجب حتليل امل�ؤ�رشات مع الأخذ بعني االعتبار حم ِّددات متنوعة مت�صلة
باحلق مو�ضع البحث .على �سبيل املثال ،عندما ُيح َّلل م�ؤ�رش التعليم،
يجب الأخذ بعني االعتبار :معدالت معرفة القراءة والكتابة،

والإنفاق العام على التعليم ،ون�سبة املعلم/التلميذ ،م�ستويات التعليم
حمدد يعك�س
الأ�سا�سي /الثانوي /العايل� ،إلخ ...فكل جانب �أو ُبعد ِّ
عدم جت ُّز�ؤية احلقوق وا�ستقالليتها.
َّ 
تذكروا � َّأن بع�ض امل�ؤ�رشات ميكن �أي�ضا �أن تكون م�ضللة عند حتديد
�إعمال احلقوق .على �سبيل املثال ،ميكن للمرء �أن يدعي �أن «احلق
يف التعليم» قد حتقق ،ا�ستنادا �إىل حقيقة �أن ن�سبة املدر�سني للتالميذ
مرتفعة ،وتقدميه على �أنه جناح .ولكن �إذا جمعت هذه البيانات
من املنطقة مع معدل منو �سكاين منخف�ض (حيث عدد الطالب
منخف�ض فعال)  ،ف�إنه ال ميكن بال�رضورة اال�ستناد �إليه ،والبلد املعني
قد يكون ال يزال ينتهك «احلق يف التعليم»  ،مبا ان ح�ضور الف�صول
الدرا�سية منخف�ض �إىل جانب ارتفاع ن�سبة الأمية.
ميكن �أن ِّ
يوفر حتليل املوازنة �أداة تقومي َّفع ًالة لتو�ضيح االلتزام �أو انعدامه
حيال احلقوق االقت�صادية واالجتماعية .فتخ�صي�ص املوارد يف
املوازنة ملجال �سيا�سة اقت�صادي �أو اجتماعي يعك�س رغبة احلكومة
و�إرادتها للعمل ب�صورة متوالية على �إحقاق ذلك احلق .ويف هذا
ال�صدد من املهم �أن يتم تدوين الن�سبة املئوية للموارد املخ�ص�صة
لقطاعات معينة كالتعليم وال�صحة وال�ضمان االجتماعي ،لأنها
قد تك�شف مدى ان�سجام احلكومة مع تعهداتها حيال احلقوق
االقت�صادية واالجتماعية يف �ضوء املوارد املتاحة.
ميكن عقد املقارنات بني الو�ضع يف البلد اخلا�ضع للمراجعة وبني
الأو�ضاع يف الدول التي تتمتع مب�ستوى تنموي مماثل .غري �أنه ينبغي
الأخذ بعني االعتبار �أن كل عامل حم ِّدد بطابع البلد املح َّدد.
ميكن �أن ت�شمل الطريقة امل�ستخدمة ملراقبة احلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والإدالء بتقارير ب�ش�أنها ما يلي )1( :مقارنة امل�ؤ�رشات

يف قطاعات خمتلفة على امتداد الزمن (لقرتة متتد من � 5إىل 10
�سنوات) لتبيان عمل احلكومة �أو عدمه يف جماالت معينة؛ ()2
مقارنة الواقعني الريفي واحل�رضي يف قطاعات معينة؛ ( )3مقارنات
جنو�سية؛ ( )4مقارنات مع بلدان �أخرى على امل�ستويات التنموية
َّ
نف�سها؛ ( )5مقارنات بني �أرقام ومراجعات امل�ؤ�س�سات الر�سمية
وامل�ؤ�س�سات الدولية ،كوكاالت الأمم املتحدة و”البنك الدويل”،
ف�ض ً
ال عن ُمعا َينات وحتليالت �أجرتها منظمات املجتمع املدين
م�أخوذة من �أعمالها امليدانية.
معلومات �إ�ضافية ال�ستخدامها يف حتليل �أثر �سيا�سات التجارة يف احلقوق االقت�صادية
واالجتماعية:
.1

.2

.3

�1أثر ال�سيا�سات االقت�صادية واتفاقيات التجارة على �إمكانيات �إحقاق
احلقوق االقت�صادية واالجتماعية ،وهوام�ش ال�سيا�سة املتاحة لذلك
أ�سا�سا للإدالء بتقرير ب�ش�أن
ممَّا ميكن �أخذه بعني االعتبار بو�صفه � ً
ظروف احلقوق االقت�صادية واالجتماعية.
�2إذا كان البلد �أو الدولة طرفًا يف الوقت الراهن يف مفاو�ضات
حول اتفاقية جتارية �أو ا�ستثمارية ،فعلى �أ�صحاب امل�صلحة املعنيني
الت� ُّأكد ممَّا �إذا كان البلد يتخذ اخلطوات املنا�سبة لتقييم �أثر االتفاقيات
املذكورة يف الظروف املحيطة باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية
ملختلف املجموعات يف البلد املعني.
حتم ُل ت�أ ُّثرها
ي
التي
املجموعات
ُ 3يو�صى بالتحقق من �أنَّ تلك
ُ َ
باالتفاقية التجارية املعنية �أو بال�سيا�سة االقت�صادية املحددة ا�س ُت�شريت
و�أعطيت الفر�صة للم�شاركة وبتكوين موقفها� .إذا مل يكن الأمر

.4
.5

.6

ِّ
َ
انتهاكا للمادة  2من “االتفاقية الدولية حول
ف�سي�شكل هذا
كذلك
احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية”.
4من املهم التحقُّق ممَّا �إذا كانت احلكومة قد �أجرت تقوميات للأثر
على حقوق الإن�سان قبل عقد اتفاقية التجارة وبعدها.
5يجب �أن يكون التحليل وا�س ًعا ،مبا يف ذلك اجلوانب املختلفة
من اتفاقية التجارة ،كتداعيات �رشوط حقوق امللكية الفكرية
والإجراءات املتعلقة بالقطاع الزراعي و�أثرها على املزارعني
وال�سيا�سات الغذائية والإجراءات املت�صلة بتجارة ال�سلع و�أثرها على
العمالة ،الغذائية والإجراءات املت�صلة بقطاع اخلدمات و�أثرها على
احلق يف التعليم وال�صحة ...وغري ذلك من املجاالت ذات ال�صلة.
ُ 6يرجى الرجوع �إىل الكرا�سة حتت عنوان“ :نحو �سيا�سات جتارة
مت�سقة مع حقوق الإن�سان؛ عينات ومقرتحات للم�شاركة يف
هيئات اتفاقية حقوق الإن�سان” [“Towards Human
Rights Consistent Trade Policies; Samples and
Suggestions for Engaging with Human Rights
” Treaty Bodiesمن �إنتاج3D: Trade, Human :
 ]Rights, and Equitable Economyاملتوفرة على املوقع
الإلكرتوين التايلwww.3dthree.org :

2 International Covenant on Economic,
)Social and Cultural Rights (ICESC
Article 2.
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اجلدول رقم  :1م�صادر البيانات
اال�سم

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
UNDP
امل�سوح الدميوغرافية وال�صحية
منظمة ال�صحة العاملية)(WHO
يوني�سف ()UNICEF
يون�سكو ()UNESCO
منظمة العمل الدولية )(ILO

الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
دليل وثائق الأمم املتحدة

املوقع ال�شبكي

 http://hdr.undp.org/en/معلومات �إح�صائية عن خمتلف جوانب التنمية الب�رشية
 http://www.measuredhs.com/م�سوح �أ�رسية متثيلية على امل�ستوى الوطني توفر بيانات حوا مروحة وا�سعة من
م�ؤ�رشات تقومي الأثر واملراقبة يف ميادين ال�سكان وال�صحة والغذاء
� http://apps.who.int/whosis/data/إح�صاءات يف ال�صحة للدول الأع�ضاء يف املنظمة
Search.jsp

� http://www.childinfo.org/إح�صاءات يف جماالت ال�صحة والغذاء والتعليم متعلقة بالأطفال والن�ساء
statsbycountry.html

 http://stats.uis.unesco.org/بيانات عن التعليم والأمية ومعرفة القراءة والكتابة والعلم والتكنولوجيا
والثقافة واالت�صاالت
 http://www.ilo.org/stat/lang--en/معلومات �إح�صائية مت�صلة بكل جماالت العمل (املوا�صفات واملعايري واملبادئ
 index.htmالأ�سا�سية واحلقوق يف العمل والعمالة وال�ضمان االجتماعي واحلوار
االجتماعي
 http://www.undp.org/mdg/التقارير الوطنية التي تقي�س درجة التقدم املحقَّق يف ما يتعلق بـ «�أهداف التنمية
 countryreports2.shtmlالألفية»
 http://www.الو�صول �إىل كل املعلومات حول حقوق الإن�سان يف البلدان عرب منظومة الأمم
 universalhumanrightsindex.orgاملتحدة

جداول

تقارير البلدان املتعلقة بـ «�أهداف التنمية
الألفية» )(MDGs

معلومات موجزة

� http://unstats.un.org/unsd/default.إح�صاءات اقت�صادية ودميوغرافية واجتماعية وبيئية وعن الطاقة

ق�سم الإح�صاءات يف الأمم املتحدة

htm

الو�ضع اجلنو�سي

 http://genderstats.worldbank.org/م�ص َّنفات بيانات حول العناوين اجلنو�سية الرئي�سية من وكاالت الإح�صاء الوطنية
مولها «البنك الدويل».
وقواعد بيانات الأمم املتحدة وتلك التي �أجراها �أو َّ
 www.worldbank.org/data/الو�صول �إىل بيانات متنوعة

البنك الدويل

countrydata/countrydata.html

االتفاقية الدولية للحقوق االجتماعية
وال�سيا�سية والثقافية

الوثيقة

 http://www2.ohchr.org/english/law/االتفاقية الدولية للحقوق االجتماعية وال�سيا�سية والثقافية
cescr.htm

اجلدول رقم  :2مواد مفيدة يف طرائق مراقبة �سيا�سات التجارة و�آثارها على حقوق الإن�سان

نحو �سيا�سات جتارة من�سجمة مع حقوق الإن�سان :عينات
واقرتاحات لالرتباط باتفاقيات حقوق الإن�سان
�إعادة النظر يف اال�سرتاتيجيات االقت�صادية الكلية من وجهة
نظر حقوق الإن�سان
قيا�س التقدم املحقق يف موجبات حقوق الإن�سان :دليل
�إحقاق احلقوق االقت�صادية واالجتماعية
�إر�شادات لإعداد م�ؤ�رشات التقدم املحقق يف جمال احلقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
تخوم جديدة يف املدافعة عن احلقوق االقت�صادية
واالجتماعية؟
ا�ستخدام البيانات الكمية للم�ساءلة يف ما يخ�ص حقوق
الإن�سان

لغة الوثيقة الأ�صلية

Towards Human Rights Consistent Trade
Policies: Samples and Suggestions for
Engaging with Human Rights Treaty Bodies
Rethinking Macro Economic Strategies
from a Human Rights Perspective
Measuring the Progressive Realization of
Human Rights Obligations: An Index of
Economic and Social Rights Fulfillment
Guidelines For Preparation of Progress
Indicators in The Area of Economic, Social
and Cultural Rights
A New Frontier in Economic and Social
?Rights Advocacy
Using Quantitative Data for Human Rights
Accountability

امل�صدر على اخلط املبا�رش

www.3dthree.org/pdf_3D/HR&tradepolicies.pdf

www.networkideas.org/featart/mar2009/MES2.pdf
www.econ.uconn.edu/working/8.pdf

www.cidh.oas.org/countryrep/
IndicadoresDESC08eng/Indicadoresindice.eng.htm
www.cesr.org/downloads/A%20new%20
frontier%20in%20ESC%20advocacy.pdf

خطة عمل “املراجعة الدورية ال�شاملة”
� 8-7أ�شهر بني تقدمي
املنظمات غري احلكومية تقاريرها وجل�سة جمموعة العمل
� 2-3أ�شهر بني توفر التقارير الثالثة على
اخلطط املبا�شر و جل�سة جمموعة العمل
.1

التقدمي
 �إجراء بحوث وجمعبيانات
 ت�شكيل التحالفات كتابة م�سودة التقدميو�إجناز �صيغته النهائية
 متابعة الت�شاوراملمكن مع بني احلكومة
ومنظمات املجتمع املدين
وامل�شاركة يف عملية
الت�شاور الوطني

تقدمي التقرير يف
مهلة �أق�صاها ال�ساعة
ظهرا من اليوم
ً 12:00
اخلري املحدد
فعالية �إعالمية:
ن�شر وتوزيع التقرير
على الإعالم وعرب
املواقع ال�شبكية
(اختياري)

فعالية
�إعالمية:
معلومات عامة
عن العملية

املدافعة وممار�سة
ال�ضغط

.2
.3
.4

1تقارير «املراجعة
الدورية ال�شاملة:
 2التقرير الوطني
 3ملخ�ص املعنيني
 4م�صنَّف OHCHR
املتوفر على اخلط املبا�شر
حتى �أوان جل�سة جمموعة العمل:
 �إر�سال كتب �إىل الدول الأع�ضاء الـ 47يف جمموعة العمل ،مبا يف ذلك
الأ�سئلة املمكن طرحها مع ملخ�ص
التقدمي
 ال�ضغط على الدول ب�إثارة هموماملجتمع املدين
فعالية
�إعالمية:
بيان وم�ؤمتر
�صحافيان

جل�سة
جمموعة العمل

ح�ضور اجلل�سة يف جنيف (للمنظمات التي
لها و�ضعية ا�ست�شارية لدى )ECOSOC
ولكن ال ُي�سمح لها بالإدالء ببيانات �شفهية
�أو مكتوبة خالل اجلل�سة
 ميكن للمنظمات غري احلكومية �أن تنظمفعاليات موازية جلل�سة جنيف
 ال�ضغط على الدول الأع�ضاء بغر�ض�إثارة هموم املجتمع املدين
 توليد �آليات متابعة ملراقبة التقدم علىخط التزامات احلكومة
فعالية
�إعالمية:
بيان وم�ؤمتر
�صحافيان

فعالية �إعالمية:
اجتماعات تقوميية
بيان وم�ؤمتر
�صحافيان

اجلل�سة العامة
جمل�س حقوق
الإن�سان

 ح�ضور اجلل�سة يف جنيف  20دقيقة خم�ص�صةللمنظمات غري احلكومية
للإدالء مبداخالتها
ال�شفهية
 الإدالء ببيانات مكتوبةفعالية
�إعالمية:
بيان وم�ؤمتر
�صحافيان

 تعميم خُم َرجات املراجعةخرج وعملية التنفيذ
 مراقبة املُ َ -املتابعة (تو�صيات املواثيق والتعهدات التطوعية) خالل دورة ال�سنوات الأربع

“املراجعة الدورية ال�شاملة”
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