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العامة األمانة  

 مداخمة لجنة حقوق االنسان العربية

 حول العالقة مع منظمات المجتمع المدني

 4102فبراير  45و42بيروت، 

 المستشار محمد خالد الضاحي 

 عضو لجنة حقوق االنسان العربية 

 فقرتياالمنصوص في و  اإلنسان لحقوق العربي الميثاق من( 48) المادةفي  جاء لما عماالا
 مراجعةوذلك بيدف  دورية،اولية و  تقارير إعدادب األطراف الدول الميثاق حكامأ ألزمت ( 1،2،3،4،5،6)
 لمتمتع المحرز التقدم وبيان الميثاق في عمييا المنصوص الحرياتو  الحقوق إلعمال المتخذة المختمفة لتدابيرا

 . بيا

، منذ تأسيسهاجنة أن الم إال الطرف، الدولة عاتق عمى تقع التقارير إعداد مسؤولية نأ من الرغم وعمى
والييئات  والمنظمات غير الحكومية حقوق اإلنسانة المعنية بالمؤسسات الوطنيسيام اأكدت عمى ضرورة 

 شاممةال مراجعةذلك من امكانية ال يتيح مااعداد ىذه التقارير؛ نظرا ل عممية في والجيات ذات المصمحة
 .ممارساتمنظومة التشريعية عالوة عمى السياسات واللم

 دليالوتقديميا، وضمنتيا  التقارير بإعداد ةالخاصواالسترشادية  ةالتوجييي المبادئىنا تبنت المجنة  من
ات والييئات والجيات ذ وميةكالمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان والمنظمات غير الح مشاركةل

 ، وقد مرت عممية تطور ىذه المشاركة عمى النحو التالي: المصمحة

المباديء التوجييية المتعمقة بشكل  9/7/2009-6ة في اجتماعيا الثاني المنعقد خالل الفترة وضعت المجن .1
( الذي عمم 6حتوى التقارير المطموب تقديميا من الدول االطراف بالميثاق، واقرتيا بموجب القرار رقم )مو 

انو ء اكدت عمى عمما بان ىذه المبادي .8/9/2009بتاريخ اك ىذه المباديء عمى الدول االطراف انذ
الدول االطراف بالميثاق عند تقديم تقاريرها أن تقدم معمومات حول مدى تضمين تقريرها ينبغي عمى 

 .ادر غير حكوميةصلمعمومات من م

المقدمة تقارير آلية استالم ال 18/2/2010-14في اجتماعيا الخامس المنعقد خالل الفترة وضعت المجنة  .2
تتعمق  اولهااربعة نقاط ميمة فيما يخص مشاركة المجتمع المدني، عمى  أكدتالدول االطراف، والتي من 
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 ثانيهاو امانة المجنة باعداد تقرير عن مالحظات المجتمع المدني واالليات التعاقدية عن الدولة المعنية، بقيام 
 فيالمجنة  بحقيتعمق  وثالثهاىذا التقرير مع تقرير الدولة الطرف الى اعضاء المجنة لدراستو، ة حاليتعمق با

واثارتيا مع الدولة واردة فييا استقبال تقارير منظمات المجتمع المدني واستقاء ما تراه مناسبا من معمومات 
نو أفتؤكد عمى ان المجنة تناقش تقرير الدولة في جمسات عمنية، و ة النقطة الرابعاما  .المناقشةاثناء الطرف 

جال حقوق االنسان والمعتمدة في الدولة المعنية او في جامعة يجوز لممنظمات غير الحكومية والوطنية في م
الجمسات بصفة مراقب، كما يجوز ىذه الدول العربية ومنظمة المؤتمر االسالمي واالمم المتحدة حضور 

 حضور تمك الجمسات بصفة مراقب.لمنظمات والمؤسسات المشار الييا لمجنة الموافقة لغير تمك ا

( 143قرارىا رقم ) 1/1/2014-29/1ا الخامس والعشرين المنعقد خالل الفترة المجنة في اجتماعي اتخذت .3
ن أ( بش144قرارىا رقم )، و المباديء التوجييية واالسترشادية العداد التقارير من الدول االطراف تطويرن أبش

رة االولى ، وكانت ىذه ىي المالمباديء التوجيهية المتعمقة بتقديم تقارير منظمات المجتمع المدنياقرار 
بتاريخ المجنة التي يخصص دليل خاص بمشاركة المجتمع المدني سواء من حيث تقديم التقارير الموازية او 

وىذه المباديء التوجييية منشورة عمى الموقع االلكتروني  فيية )جمسات االستماع(.تقديم المساىمات الش
 مجنة، وىي بين يديكم في ىذا المجال.لمجنة، كما تم اصدارىا عمى شكل كتيب يوزع في كافة انشطة ال

بشكل ، و 2014منذ نياية عام  لمنظمات المجتمع المدني في دورات المجنة الكثيفةعمى خمفية المشاركة  .4
الجميورية المبنانية، اتخذت المجنة في األول المقدم من تقرير المناقشة السابعة الخاصة بدورة خاص 

اعتماد النسخة ( بشان 242قرارىا رقم ) 11/1/2016-9ل الفترة اجتماعيا السابع والثالثين المنعقد خال
مقدمة اليها فيما يخص مشاركة ية والتوجيهية العداد التقارير الالمنقحة والمعدلة من الخطوط االسترشاد

، وذلك الختاميةالمجتمع المدني في اعمال المجنة، وكذلك فيما يخص متابعة المالحظات والتوصيات 
بيدف تطوير عمميا واالرتقاء بو وفقا لمممارسات الدولية الفضمى المتبعو في ىذا الشأن، فضال عن تعميميا 

 التالية: النقاطوكانت هذه االضافة تخص  عمى الدول االطراف بالميثاق ونشرىا عمى اوسع نطاق ممكن.

  المباديء بعد أن كانت ومساىمتيا ن لمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق اإلنساالى دور ابوضوح االشارة
  .فقط المنظمات غير الحكوميةالتوجييية تكتفي باالشارة الى 

  التي ترغب  المنظمات غير الحكوميةو مؤسسات الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان لااالشارة بوضوح الى حق
. وعادة ما يتم شأنفي حضور مناقشة المجنة لتقارير الدول األطراف أن تتقدم بطمب لمجنة في ىذا ال

مخاطبة كافة المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية وان كانت تعطى االولية في مخاطبات المجنة 
 لتمك العاممة في الدولة الطرف.
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  ال يسمح لممؤسسات الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان ولممنظمات غير الحكومية أن تتدخل في عممية الحوار
لمجنة والدولة الطرف، وال يسمح ليا بتقديم مداخالت تعقيبية خالل عممية الحوار، وأن البناء الذي يتم بين ا

أمر عبر تقديم المعمومات  يكان يمكن لتمك المؤسسات والمنظمات أن تمفت نظر المجنة أو أعضائيا إلى أ
 أسبوع من انتياء المناقشة. حتى المكتوبة لمجنة 

 موازية( والمساىمات الشفيية )جمسات االستماع( المقدمة من تكون المعمومات المكتوبة )التقارير ال
المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية، معمومات ووثائق عمنية ومتاحة 

 .أن تكون ىذه المعمومات أو الجمسة سريةطمبت )ىذه الجيات( لمكافة لإلطالع عمييا، إال إذا 

  د المجنة جمسة استماع لممؤسسات الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان والمنظمات تعقايراد نص صريح عمى أن
غير الحكومية، وتكون ىذه الجمسات عمنية إال إذا قررت المجنة أن تكون مغمقة، ولمجنة ان تستقي منيا ما 

  تراه مناسبا من معمومات، وتثيرىا أثناء النقاش مع الدولة الطرف موضوع المناقشة.

 زيادة ممحوظة في عدد التقارير الموازية التي قدمت  2014ت التي عقدتيا المجنة منذ اواخر شيدت الدورا
كما يبرزىا الجدول  2013و 2012الييا في مفارقة مع الدورات التي عقدتيا المجنة عمى مار عامي 

 المرفق.

 ا لمممارسات الدولية زبدة القول، ان نيج المجنة يقوم عمى صيرورة تطوير تطوير عمميا واالرتقاء بو وفق
الفضمى المتبعو في ىذا الشأن، وانيا تسعى تحقيق الى اوسع مشاركة ممكنة لمنظمات المجتمع المدني في 
عممية متابعة تنفيذ الدول االطراف الحكام الميثاق العربي لحقوق االنسان، وقد تبنت في خطتيا االستراتيجية 

التنسيق والتعاون مع المؤسسات تراتيجيا خاصا بتعزيز ىدفا اس 2014وبرنامج عمميا السنوي منذ عام 
سواء عمى صعيد حث الدول العربية عمى المصادقة  ومؤسسات المجتمع المدنيلحقوق االنسان الوطنية 

عمى الميثاق او تقديم التقارير لمجنة او حضور انشطتيا والمشاركة فييا وتطوير عمميا من خالل الحوار 
 .البناء التفاعمي
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 *4104ل خاص بعدد ونوع التقارير الموازية التي تسممتها المجنة منذ عام جدو

المجتمع  الدولة الدورة السنة 
 المدني

 ةالمؤسس
 الوطنية

اصحاب 
 مصمحة وطنية

اصحاب 
 مصمحة دولية

 - - - - االردن 1 2012

 - - - - الجزائر 2 2012

 - - - - البحرين 3 2013

 - - 1 - قطر 4 2013

 - - - - االمارات 5 2013

 - - - 2 العراق 6 2014

 - - - 7 لبنان 7 2015

 - - 1 8 **السودان 8 2015

 1 2 1 9 ***االردن 9 2016

 لمجنة حقوق االنسان العربية. التقارير عمى الموقع االلكتروني * تم نشر ىذه 

الموقيع االلكترونيي لمجنية، لكيون الجيية  تقارير موازية فيي دورة السيودان لكين نشير سيتة تقيارير عميى 8** تم استالم 
 التي اعدت ىذا التقرير طمبت أن يكون سريا، والتقرير الثاني لم يراع المباديء التوجييية لمجنة.

*** الول مييرة تتسييمم المجنيية تقييارير عمييى تقرييير الييدول الطييرف ميين جيتييين رسييميتين، الييئيية المسييتقمة لالنتخابييات 
 جنة تقرير من منظمة اقميمية. وديوان المظالم، كما تمقت الم


