
 

 

 

 
 

 األمانة العامة

والهيئات  الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكوميةالمؤسسات  مشاركة دليل
 المصمحة ذاتوالجهات 

 :تمهيد

 ألزمات ( 1،2،3،4،5،6) يقرتهااالمنصاقص يا  ق  اإلنساان لحقاق  العربا  الميثاا  مان( 48) بالمااةة جاا  لما أعماال 
 المتخاةة المختمفاة لمتاةابير شااممة بمراجعاة القيام الى تهةف قطنية، ةقرية تقارير إعةاةب األطراف الةقل الميثا  أحكام

 . بها لمتمتع المحرز التقةم قبيان الميثا  ي  عميها المنصقص قالحريات الحقق  إلعمال

 الفرصااة يتااي  ممااا، النطااا  قاسااعة الطاارف الةقلااة تقااارير إعااةاة عمميااة تكااقن أن عمااى عااةة مقاضااع ياا  المجنااة أكااةت 
 مان الارمم قعماى .جهاات عاةة قبال مان قالممارساات قاإلجارا ات اإلةارياة قالققانين القطنية، لمتشريعات شاممة لمراجعة

المؤسساات القطنياة المعنياة بحقاق   تساهم أن جبي انه إال الطرف، الةقلة عات  عمى تقع التقارير إعةاة مسؤقلية ان
 التقجيهيااة بالمباااةئ جااا  يقااة العمميااة، هااة  ياا  المصاامحة ةاتقالمنظمااات مياار الحكقميااة قالهيلااات قالجهااات  اإلنسااان
سسات القطنية المعنياة المؤ  مع التعاقن حقل معمقمات بتقةيم األطراف الةقل مطالبة القطنية التقارير بإعةاة الخاصة

 .بها قاالستعانة مشاركتها قمةى قالهيلات قالجهات ةات المصمحة بحقق  اإلنسان قالمنظمات مير الحكقمية

  تتساام قالتاا  بهااا، قالمقثااق  المحااةةةة، المعمقمااات ماان كاام اكباار تجميااع إلااى العربيااة اإلنسااان حقااق  لجنااة تسااعى اإلطااار هااةا قياا 
 تعترض الت  قالصعقبات المحَرز التقةم حقل قمستقل جةي تقييم عمى الحصقل بهةف الحكقميةالمنظمات مير  من بالمقضقعية

المؤسسااات القطنيااة المعنيااة بحقااق   ةقر أهميااة  عمااى المجنااة تأكيااة ماان قانطالقااا .اإلنسااان لحقااق  العرباا  لمميثااا  األمثاال التنفيااة
 ياا  إلشااراكها يرصااة المجنااة تتااي  العربيااة المجتمعااات ياا  ةالمصاامح ةاتاإلنسااان قالمنظمااات مياار الحكقميااة قالهيلااات قالجهااات 

 تقريار حاقل معمقماات مان المنظماات تما  تممكاه بماا تزقياةها خاالل مان الميثاا  إلحكام األطراف الةقل تنفية المجنة متابعة عممية
 . المناقشة مقضع الطرف الةقلة

  مسااهمات بتقاةيم المصامحة ةاتلحكقمياة قالهيلاات قالجهاات المؤسسات القطنية المعنية بحقق  اإلنسان قالمنظمات مير ا تشار 
 قتعاة .المنظماات لتم ( استماع لجمسات) المجنة عقة خالل من شفهية أخرى قمساهمات ،(مقازية) تقارير إعةاة خالل من مكتقبة

 التا  الميثاا  بأحكاام لتزامهااا بشاان الطرف لمةقلة المحرز التقةم بتقثي  تعنى قالت  شفهية اق مكتقبة كانت سقا  المساهمات هة 
 إيصاال يا  لممؤسسات القطنية المعنية بحقق  اإلنسان قالمنظمات مير الحكقمياة قةقي المصامحة مشاركة بمثابة عميها، صاةقت



 

 

 

 
 

 األمانة العامة

 بتحساين تتعما  تقصايات تقاةيم قكاةل  ،الخصاقص بهاةا مالحظاات مان لاةيها قماا بالةهاا يا  اإلنساان حقق  قضايا حقل صقتها
 .الطرف الةقلة ي  إلنسانا حقق  حماية

   يمكاان لممؤسسااات القطنيااة المعنيااة بحقااق  اإلنسااان قالمنظمااات مياار الحكقميااة قالهيلااات قالجهااات ةقي المصاامحة التاا  ترمااب ياا
 حضقر مناقشة المجنة لتقارير الةقل األطراف أن تتقةم بطمب لمجنة ي  هةا الشأن.

  المصامحة المشاااركة أن  ةاتلممنظمااات ميار الحكقميااة قالهيلاات قالجهااات ال يسام  لممؤسساات القطنيااة المعنياة بحقااق  اإلنساان ق
تتةخل ي  عممية الحقار البنا  الةي يتم بين المجناة قالةقلاة الطارف، قال يسام  لهاا بتقاةيم ماةاخالت تعقيبياة خاالل عممياة الحاقار، 

أمار عبار تقاةيم المعمقماات المكتقباة لمجناة قأن كان يمكن لتم  المؤسسات قالمنظمات أن تمفات نظار المجناة أق أعضاالها إلاى أي 
  خالل أسبقع من انتها  المناقشة.

  تكااقن المعمقمااات المكتقبااة )التقااارير المقازيااة( قالمساااهمات الشاافهية )جمسااات االسااتماع( المقةمااة ماان المؤسسااات القطنيااة المعنيااة
ياة قمتاحاة لمكاياة لعطاالع عميهاا، إال إةا قايقات ققثاال  عمنمعمقمات بحقق  اإلنسان قالمنظمات مير الحكقمية، قةقي المصمحة 

 المجنة أن تكقن هة  المعمقمات أق الجمسة سرية بنا  عمى طمب المنظمة مقةمة التقرير.

 المساهمات الكتابية

 المؤسساااات القطنياااة المعنياااة بحقاااق  المقازياااة المعاااةة مااان ) الجهاااة/ الجهاااات(، قيقصاااة بهاااا   المجناااة التقاااارير تساااتقبل
، قممثمااااين اإلقميميااااة، قمعاهااااة البحااااقث، قالمنظمااااات األكاةيميااااةقالمؤسسااااات  قالمنظمااااات مياااار الحكقميااااة، ،اإلنسااااان

تقاارير مجمعاة مان االلتالياات أق تحالفاات  قأيضاا تساتقبل المجناة. المصامحة ةاتقالهيلات قالجهات ، المجتمع المةن 
 لتم  الجهات.

 ام بماااا يتاااي  لممؤسساااات القطنياااة المعنياااة بحقاااق  اإلنساااان العاااالاااةقل األطاااراف لالطاااالع  تقااااريرالمجناااة بنشااار  تقاااقم
، تقاةيم مسااهمات كتابياة حاقل ماا جاا  بتما  التقاارير ققضاع مالحظاات قلممنظمات مير الحكقمية قلةقي المصمحة

المؤسساات القطنيااة المعنيااة بحقااق  اإلنسااان  عمااىحاقل التزامااات الااةقل اإلطااراف قكاةل  طاار، التقصاايات، قبالتااال  
 مراعاة المباةئ التقجيهية العامة التالية إلعةاة التقارير المقازية  مير الحكقمية قةقي المصمحة قالمنظمات

 



 

 

 

 
 

 األمانة العامة

 ةرير الموازياالتق أوال: آلية تقديم

 .)لجنة الميثا ( العربية اإلنسانلمجنة حقق  ليقةم التقرير المقازي بشكل خاص يعة ان يراعى  .1

 اإلنسااانحقااق   حيااث ان لجنااة ،ماان جانااب المجنااةتهااا  المهاال المقااررة التقااارير المقازيااة قباال ان إرسااالجااب مراعاااة ي .2
قكاةل   ،نشر مقاعية استقبال التقارير الماقازيب قتققم المجنة العربية لن تنظر ي  التقارير المقةمة بعة تم  المقاعية.

مققاااع االلكترقنااا  عماااى التقاااقم المجناااة بنشااار قساااالل االتصاااال ساااقا  البرياااة االلكترقنااا  اق أرقاااام الهااااتف ق الفااااكس 
 .مجنةالالخاص ب

 ينبغ  عمى )الجهة / الجهات( االطالع التام عمى قثال  لجنة حقق  اإلنسان العربية قه  كما يم   .3

 .الميثا  العرب  لحقق  اإلنسان 

 .المباةئ التقجيهية المتعمقة بشكل قمحتقى التقارير المطمقب تقةيمها من الةقل األطراف 

 ةقل األطراف.آلية النظر ي  تقارير ال 

 .التقرير القطن  المقةم من الةقلة الطرف مقضقع المناقشة 

 ال ينظر ي  التقارير المقازية الت  ال تراع  المباةئ التقجيهية المقررة. .4

 لمتقرير الموازي الناحية الشكميةثانيا: 

الخاصااة بااالتقرير  صاافحة مااع مراعاااة تاارقيم الفقاارات قالصاافحات( 33) ال تتعااةى صاافحات التقرياار المااقازيايفضاال   -1
 .(simplified Arabic font 16) نقع الخط استخةام ، قكةل  يفضللتسهيل عممية مراجعتها

مقةمااة التقرياار المااقازي ياا  إعااةاة التقرياار الااقطن  المقااةم لمجنااة  (الجهاااتيجااب التنقيااه ياا  حااال مشاااركة )الجهااة / -2
 العربية )لجنة الميثا (. اإلنسانحقق  

 متقرير المقازي.ل)الجهة/ الجهات( المقةمة  عنمعمقمات يفضل إرسال  -3



 

 

 

 
 

 األمانة العامة

نساخة ب إرياقهاا ينبغا  مان التقريار نسخ قرقية إرسالترسل التقارير المقازية عن طري  البرية االلكترقن ، قي  حال   -4
 (.PDF( قأخرى )word)الكترقنية 

 ي  حال قجقة مالح  لمتقارير المقازية يفضل مراعاة النقاح  الشكمية الساب  ةكرها. -5

 لمتقرير الموازي الناحية الموضوعيةثالثا: 

مااان نتاااالو قمعمقماااات باإلضااااية إلاااى  تااام التقصااال إلياااهبمقةماااه تمخاااص ابااارز ماااا  الماااقازي يباااةأ التقرياااريفضااال ان  .1
 .التقصيات قالمالحظات المهمة

 .الطرف الةقلة تقرير من قسم لكل مستقالً  تحميالً  المقازي التقرير يتضمن أن يجب .2

 قيقااا لتسمساال المااقاة الااقارةة بالميثااا  العرباا المااقازي  مقمااات قالمالحظااات التاا  يتضاامنها التقرياارتنظاايم المعينبغاا   .3
لحقق  اإلنسان، قكةل  كما هق مقضا  بالمبااةئ التقجيهياة المتعمقاة بشاكل قمحتاقى التقاارير المطماقب تقاةيمها مان 

 قةل  عمى النحق التال   ، الةقل األطراف

 (1ماةة) قالتسام  البشرية التآخ  قثقاية اإلنسان حقق  قمباةئ قيم نشر 

  (2 ماةة) المصير تقرير ي  الح 

 (3 ماةة) تميز ةقن بالميثا  عميها المنصقص قالحريات الحقق  بكاية التمتع ي  الفعمية المساقاة تامين 

 ( 4 ماةة) االستثنالية الطقارئ حالة بفرض الخاصة التةابير 

  (9 – 5 لمقاةا) البةنية قالسالمة الحياة ي  الح 

 (13 المقاة)  باألشخاص قاالتجار الر  مكايحة 

 (23 – 11 من المقاة) اليه المجق  قح  القضا  استقاللية 
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 ( 33 – 24 المقاة)  قالمةنية السياسية الحريات 

  ( 31) الماةة الفرةية الممكية ح 

 (32) الماةة قالتعبير الرأي حرية 

 (  33 الماةة)  قاألطفال النسا  قبخاصة األسرة حماية 

  (36 – 34)المقاة المهنية قالنقابات الجمعيات تكقين قحرية العمل ي  الح 

  (.38 – 37) المقاة التنمية ي  الح 

  ( 39) الماةة الصحة ي  الح 

  (43) الماةة قالجسةية النفسية اإلعاقات لةقي الكريمة الحياة تقيير ي  الح 

  ( 42 – 41) المقاةقالحقق  الثقايية   التعميم ي  الح 

يجاب عماى الةقلاة الطارف اتخاةهاا  التا الممارساات  أيضاليجب ان يتضمن التقرير المقازي تقصيات محةةة بشاان  .4
 .اإلنسانالمتعمقة بحقق   األقضاعلضمان تطقير 

 أحكام الميثا . بمقجب التزاماتها تنفية ي الةقلة الطرف  قاجهت الت  الصعقبات التطر  إلى .5

 أقساع)لجناة الميثاا ( ساقف تنشار عماى  العربية اإلنسانقثال  لجنة حقق  كقن  حاالت يرةية إلى اإلشارة ينبغ ال  .6
 .نطا 

 يرتكااز ينبغاا  ان قكااةل  ،قحااةاثتها )الجهااة/الجهات( مقةمااة التقرياار المااقازي ان تراعااى صااحة المعمقمااات قتقثيقهااا عمااىينبغاا   .7
   تشمل لت ا المعمقمات مصاةر من ممكنة مجمقعة أقسع عمىالمقازي  التقرير

  ة المعمقل بها بالةقلة الطرف.الحالي اتالتشريعجممة  
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 قبيانات مقثقة من جهات ةات صمة. إحصا ات 

 ةات صمة. المعنية قالهيلات المنظمات جانب من المنشقرة التقارير 

 قالكتااااب، ،(الحكقميااااة مياااار المنظمااااات أق الجامعااااات، أق ،جهااااات حكقميااااة عاااان الصاااااةرة) المنشااااقرة األبحاااااث 
 .الةقرية شراتقالن

قالتقصيات الت  اعتمةتها المجنة ي  حال مناقشة الةقلة  الختامية المالحظات ينبغ  عمى )الجهة/الجهات( استخةام .8
 المحارز التقاةم بشاان بغية تقةيم معمقماات لمجناة ارير المقازية؛متقل كأساس السابقة التقارير الطرف لتقريرها األقل اق

ن سابقا، الضق  عميها نةالمج سمةطت الت المقضقعات  ي    .كاف مير أق كايياً  التقةمهةا  كان قا 

 

 االستماع( جمساتشفهية )لمساهمات الا

 لممؤسسااات القطنيااة المعنيااة بحقااق  اإلنسااان  عمنيااة، قيجااقزات ياا  جمسااالطاارف مقضااقع المناقشااة  تناااقش المجنااة تقرياار الةقلااة
ي   قالمعتمةة ي  الةقلة المعنية أق اإلنسانة العاممة ي  مجال حقق  لممنظمات مير الحكقميقلمهيلات قالجهات ةقي المصمحة ق 

جامعة الةقل العربية قمنظمة المؤتمر اإلسالم  قاألمم المتحةة حضقر الجمسات بصفة مراقاب، كماا يجاقز لمجناة المقايقاة لغيار 
 بحضقر تم  الجمسات بصفة مراقب. إليهاتم  المنظمات قالمؤسسات المشار 

  أكثاار لممؤسسااات القطنيااة المعنيااة بحقااق  اإلنسااان قالمنظمااات مياار الحكقميااة قةقي المصاامحة، جمسااة اسااتماع أق تعقااة المجنااة
قتثيرهاا ، تساتق  منهاا ماا تارا  مناسابا مان معمقمااتان لمجناة ق  قتكقن هة  الجمسات عمنياة إال إةا قاررت المجناة أن تكاقن مغمقاة،

 ة الطرف مقضقع المناقشة.الةقل النقاش مع أثنا 

  )المؤسسااات القطنيااة المعنيااة بحقااق  تعااة جمسااة االسااتماع جااز  مكماال لمتقرياار المااقازي المقااةم ماان )الجهااة/ الجهااات
 ، قتعة محاضر جمسة االستماع من قثال  المجنة.اإلنسان قالمنظمات مير الحكقمية قةقي المصمحة

 باااالتقرير المريقاااة األقلاااى ةالصااافح يااا  قصاااري  قاضااا  بشاااكل تاااةكر أن بالمشااااركة )الجهاااة/الجهات( المهتماااة عماااى 
المؤسساات القطنياة  مان محاةة لعاةة ساقى ةعاقة ياتم تقجياه لن ي  جمسة االستماع، حيث المشاركة تقة هانأ المقازي
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ياا  الةقلااة الطاارف مقضااقع  المصاامحة ةقيالمعنيااة بحقااق  اإلنسااان قالمنظمااات مياار الحكقميااة قالهيلااات قالجهااات 
المقةمة سمفا. عمما بان )الجهة/الجهات( ساتتحمل  المكتقبةلممساهمات  تقييم ىعم المجنة اختيار قسيرتكز. المناقشة

 االنتقال( عنة حضقر ةقرات لجنة حقق  اإلنسان العربية.-تكاليف )اإلقامة

 أنااه مياار)الجهااة/الجهات( مقةمااة التقرياار  قانجااازات قأنشااطة عماالطبيعااة  حااقل معمقمااات   الشاافه  العاارض يتضاامن أن ينبغاا  ال 
 .المجنة أعضا  عمى كتابياً  المعمقمات هة  تقزيع باإلمكان

  الرليساية المشااكل إلاى قتشاير ،مقضاقع المناقشاة الطارف الةقلة تقرير بشأن برأيها تةل  أن)الجهة/ الجهات(  عمى 
 بعاة طارأت قاة قكاةل  تقاةيم معمقماات جةياةة ،قاجهت الةقلاة الطارف قتحاقل ةقن تنفياة أحكاام قمبااةئ الميثاا  الت 
 .لمساهمات الكتابيةا تقةيم

  بقيناات باااقر العاارض أجهاازة باسااتخةام المجنااة تساام  ال (Power Point Projectors)  االجتماعااات خااالل 
 بصاقرة عرضاها عانمطبقعاة  نساخا تقاةم أن العارقض مان الناقع هةا تفضل الت  )الجهة/الجهات( قعمى. التمهيةية
 .المجنة أعضا  عمى لتقزع مسبقة

 المختمفاة بشاان تقريار الةقلاة الطارف مقضاقع  قاآلرا  المعمقماات لجماع المجناة ألعضاا  صاةير  تتي  جمسة االستماع
 يضامن، مماا اساتعمالها ةقبكيفيا اساتعمالها عاةم أق المعمقماات تما  باساتخةام القارار قيتخة أعضاا  المجناة ،المناقشة

 . قالتحةث بحرية السرية من معينة ةرجة
 


