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 الحقوق الجنسية 
والمراجعة الدورية العالمية

عالقة تعاونية بين مبادرة الحقوق الجنسية واالتحاد الدولي لتنظيم األسرة

دليل 
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تفاصيل المنشور

نبذة عن الدليل

لماذا يتعاون ائتالف مبادرة الحقوق 
الجنسية )SRI( واالتحاد الدولي لتنظيم 

األسرة )IPPF( في المراجعة الدورية 
العالمية )UPR(؟

لماذا يرغب ائتالف مبادرة الحقوق 
 الجنسية )SRI( في مساعدتي 

على المشاركة في المراجعة الدورية 
العالمية )UPR(؟

بم تفسر أهمية المراجعة الدورية 
العالمية )UPR( للحقوق الجنسية؟

بم تتميز المراجعة الدورية العالمية )UPR(؟

ما الذي تستطيع المراجعة الدورية 
العالمية )UPR( تحقيقه؟

كيف نهضت المراجعة الدورية العالمية 
)UPR( بالحقوق الجنسية؟

ما مزايا المشاركة في المراجعة الدورية 
العالمية )UPR(؟

الفصل األول
مقدمة

يحيي االتحاد الدولي لتنظيم األسرة الذكرى المئوية ليوم المرأة العالمي لعام 2011. 
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مبادرة الحقوق الجنسية

إن مبادرة الحقوق الجنسية )SRI( عبارة عن ائتالف يجمع المنظمات التي 
تناصر النهوض بحقوق اإلنسان المتعلقة بنوعه وجنسانيته في مجلس 
األمم المتحدة لحقوق اإلنس��ان. وما برحت المراجع��ة الدورية العالمية 
تتع��اون منذ أن أطلقها مجلس حقوق اإلنس��ان مع كثير من النش��طاء 
وأنصار حقوق اإلنسان واألكاديميين والمنظمات غير الحكومية من أكثر 
من 70 بلد، سعياً لكشف انتهاكات الحقوق الجنسية، بما فيها الحقوق 

اإلنجابية، في هذا المنتدى الدولي.

ويض��م ش��ركاء مب��ادرة الحق��وق الجنس��ية )SRI(: عمل كندا للس��كان 
والتنمي��ة )كندا(، وإيجاد الم��وارد للتمكين في العم��ل )الهند( والمبادرة 
المصري��ة للحقوق الش��خصية )مصر(، واتح��اد المرأة وتنظيم األس��رة 

)بولندا(، وأكاهاتا )األرجنتين(.

االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 

االتحاد الدولي لتنظيم األس��رة جهة عالمية تق��دم خدماتها في مجال 
الصح��ة والحقوق الجنس��ية واإلنجابي��ة للجميع، وداعية س��ّباق إليها. 
فاالتحاد الدولي لتنظيم األس��رة عبارة عن حركة عالمية من المنظمات 
الوطني��ة الت��ي تعمل م��ع المجتمعات واألف��راد ومن أجله��م في جميع 

أنحاء العالم. 

إن االتح��اد الدول��ي لتنظي��م األس��رة )IPPF( يعم��ل من أج��ل عالم فيه 
يس��تطيع الرجال والنساء والش��باب أن يتحكموا في أجسادهم، ومن ثم 
مصائرهم؛ عالم يكفل لهم أن يكونوا أحراراً في أن يصبحوا آباًء أو أمهات 
إن ش��اءوا، أحراراً في تحديد كم يش��اءون من األطفال ومتى، أحراراً في أن 
يعيش��وا حياة جنس��ية صحية دون خوف من حمل ال يرغبون فيه أو عدوى 
تنتقل إليهم جنس��ياً، بما فيها فيروس نقص المناعة البش��ري؛ عالم ال 
يكون فيه النوع أو الجنسانية سبباً لعدم المساواة أو وصمة عار. وسوف 
يبذل االتحاد الدولي لتنظيم األس��رة )IPPF( قص��ارى جهده لحماية هذه 

الحقوق والخيارات المهمة من أجل أجيال الحاضر والمستقبل.

تفاصيل المنشور

شكر وعرفان: أعد هذا المنشور ميغان دوِهرتي )مبادرة الحقوق الجنسية(، 
وس��تيوارت هالفورد )االتحاد الدولي لتنظيم األس��رة(، وس��انديب براساد 
)مب��ادرة الحق��وق الجنس��ية(، وِس��ري وِن��دوه )االتح��اد الدول��ي لتنظيم 
األس��رة(. وقام بتنس��يق إخراج هذا الدليل فريق التواصل والدعوة، االتحاد 
الدول��ي لتنظي��م األس��رة. ونتوجه بخالص الش��كر لجمي��ع المنظمات 
والنش��طاء الذين لم يبخلوا علينا بتجاربهم ومشاركتهم في المراجعة 

الدورية العالمية. 

تاريخ النشر: يناير 2012

إخالء مسؤولية: نقر بصحة ما ورد في هذا المنشور من معلومات اعتباراً 
من ش��هر ديسمبر 2011. وإن توجيهات مكتب المفوَّض السامي لحقوق 
اإلنس��ان التي تنظم مش��اركة المجتمع المدني ف��ي عملية المراجعة 
الدوري��ة العالمية ق��د تتعرض للتعديل ب��دون إخطار مس��بق. وتفضلوا 
بالرجوع إلى www.ohchr.org لمعرفة ما إذا كان هناك تعديل منذ النشر.

المختصرات

منهاج عمل بكين  BPfA

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  ICCPR

ICESCR  العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

CEDAW  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية حقوق الطفل  CRC

ICRPD  االتفاقية الدولية لحقوق المعاقين

مجلس حقوق اإلنسان  HRC

ICPD  المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

االتحاد الدولي لتنظيم األسرة  IPPF

الهدف اإلنمائي لأللفية  MDG

منظمة غير حكومية  NGO

مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية  NHRI

OHCHR  مكتب المفوَّض السامي لحقوق اإلنسان

الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية  SRHR

مبادرة الحقوق الجنسية  SRI

الدولة قيد المراجعة  SuR

األمم المتحدة  UN

المراجعة الدورية العالمية  UPR
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كلمات مفتاحية

المجتمع المدني
المجتمع المدني يشير إلى معترك العمل الجماعي الذي تجمعه مصالح 
وأغ��راض وقيم مش��تركة؛ ويكون منفصالً ع��ن الحكومة، وقد يش��مل: 
منظم��ات غي��ر حكومي��ة وجمعيات خيرية مس��جلة وجماع��ات محلية 

وأكاديميين ونقابات عمالية ونشطاء ومدافعين عن حقوق اإلنسان. 

دولة عضو باألمم المتحدة
الدولة العضو في األمم المتحدة هي بلد يتمتع بعضوية األمم المتحدة. 
ويبل��غ ع��دد الدول األعضاء باألم��م المتحدة 193 بلداً عض��واً اعتباراً من 

ديسمبر 2011. ويشار إليها بكلمة »دولة« أيضا.

)NHRI( مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية
إن مؤسس��ات حقوق اإلنسان الوطنية جهات إدارية قامت لحماية حقوق 
اإلنس��ان وتعزيزها على الصعيد الوطني. ومع أنها من مؤسسات الدولة، 

فالمفترض أن تكون مستقلة عن الحكومات. 

الحقوق الجنسية
إن م��ن بين ما تش��تمل عليها الحقوق الجنس��ية حق كل ف��رد في الرفاه 
والصحة الجنس��ية واإلنجابية وس��المة الجس��د، فضالً عن حقه في أن 
يتحكم في كل ما يتعلق بجنس��انيته وإنجابه ونوع��ه من أمور وأن يتخذ 

قرارات مستنيرة حرة بشأنها ال تخضع إلكراه أو عنف أو تمييز. 

الدولة قيد المراجعة
دولة عضو في األمم المتحدة تخضع للمراجعة الدورية العالمية.

تفاصيل المنشور

ت ديفوار 
سرة )IPPF(/نغوين-توان تران/كو

ظيم األ
حاد الدولي لتن

االت

نساء بمخيم دويكوي في كوت ديفوار يتلقين الرعاية قبل الوالدة وبعدها.
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ق��ام ائتالف مب��ادرة الحق��وق الجنس��ية )SRI( واالتحاد الدول��ي لتنظيم 
األس��رة )IPPF( بوض��ع ه��ذا الدليل لالس��تعانة به في تنبي��ه العالم إلى 
انته��اكات حق��وق اإلنس��ان الت��ي تتعلق بالحق��وق والصحة الجنس��ية 
واإلنجابي��ة ف��ي بلدكم عن طري��ق عملي��ة المراجعة الدوري��ة العالمية 

الخاصة باألمم المتحدة. 

إن المراجع��ة الدورية العالمي��ة )UPR( عملية جديدة نس��بياً وفريدة من 
نوعه��ا لمجلس حقوق اإلنس��ان ف��ي األمم المتحدة حيث يُراجع س��جل 
حقوق اإلنسان كامالً بكل دولة من الدول األعضاء باألمم المتحدة البالغ 
عددها 193 دولة كل أربع س��نوات ونصف. وهي أداة قوية بوسعها أن تغير 
تغيي��راً حقيقياً ف��ي بلدكم وتدعم م��ا تقومون به فعلي��اً على الصعيد 

الوطني أو المحلي. 

نبذة عن الدليل

مجلس حقوق اإلنسان، جنيف

وتُع��د المراجع��ة الدوري��ة العالمية )UPR( ف��ي جوهرها عملي��ة وطنية 
يجري بعضها في جنيف بسويس��را في مجل��س األمم المتحدة لحقوق 
اإلنسان. وهناك فرص متعددة للمشاركة في المراجعة الدورية العالمية 
)UPR( دون ض��رورة لالنخراط في كاف��ة مراحلها إلنجاح ما تقومون به من 
جه��ود الدعوة والنصرة. وس��وف نورد في ه��ذا الدلي��ل معلومات عملية 
عن المراجع��ة الدورية العالمي��ة )UPR( وكيفية المش��اركة فيها ووجه 
أهميته��ا لم��ا تبذلونه من جهود الدعوة للحقوق الجنس��ية. وهذا فضالً 
عما يقدمه لكم دعاة الحقوق الجنس��ية الذين يش��اركون في المراجعة 
الدورية العالمية )UPR( فعالً من نصائح نافعة تكفل لكم تفعيل الدعوة 
إلى أقصى مداها في كافة مراحل هذه العملية. وس��وف يساعدكم هذا 
الدلي��ل ف��ي تفق��د دورة المراجعة الدوري��ة العالمي��ة )UPR( في بلدكم 

لتقرروا كيفية مشاركتكم ووقتها.

ومن أكثر ما يدهش��نا في المراجعة الدورية العالمية )UPR( أن منظمات 
المجتمع المدني ليس��ت بحاجة إلى أن تكون على دراية ش��ديدة بنظام 
األمم المتحدة أو قانون حقوق اإلنس��ان إذا أرادت أن تشارك فيها مشاركة 
فعال��ة. أي يكفيك��م م��ا لديك��م م��ن تج��ارب مس��تمدة م��ن القوانين 
والسياس��ات التي تؤثر على الحقوق الجنس��ية في بالدكم، فهي كفيلة 
ب��أن تجعل منك��م خبراء ف��ي المراجع��ة الدوري��ة العالمي��ة )UPR( ألن 
المراجعة الدورية العالمية )UPR( تُعنى بأوضاع حقوق اإلنسان في البلد 
الذي تجري مراجعته. وعليه فإن هذا الدليل قد أُِعد ليخرج بما لديكم من 
ل إقرار حقوق اإلنس��ان أينما  تج��ارب وخبرات ودراية إل��ى محفل دولي يفعِّ

كانت الحاجة إليها أشد، في حياتنا اليومية جميعا. 

ك فيري 
صور/ جان مار
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تس��عى مبادرة الحقوق الجنس��ية )SRI( واالتحاد الدولي لتنظيم األسرة 
)IPPF( إلى تحقيق هدف مش��ترك، وهو النهوض بالحقوق الجنسية على 
الصعي��د الدولي واإلقليمي والوطني والمحل��ي. فإننا نجمع خبراتنا على 
اختالف مجاالتها ذات الصلة للتأكد من أن الحكومات والمجتمع المدني 
واألمم المتحدة وكافة الجهات المعنية بحقوق اإلنسان تدرك أن الحقوق 
 ،)IPPF( الجنسية من حقوق اإلنس��ان. وإن االتحاد الدولي لتنظيم األسرة
باعتباره أكبر ش��بكة عالمية تجمع مقدم��ي الرعاية الصحية اإلنجابية 
والجنسية، على علم أصيل ويتمتع بخبرات عملية عن مدى تأثر الشعوب 
بما يفرض عليهم من قوانين تحد من حقوقهم الجنسية. ويبذل االتحاد 
الدول��ي لتنظيم األس��رة )IPPF( جهوداً حثيثة مس��تنيرة ف��ي المراجعة 
الدورية العالمية )UPR( مستأنس��اً بإعالنه للحقوق الجنس�ية )انظر 
الفص��ل األول من مجلد الموارد في قائمة القرص الرئيس��ي( الذي يقوم 

على معاهدات حقوق اإلنسان الدولية األساسية وغيرها من صكوك. 

وإن ائتالف مبادرة الحقوق الجنسية )SRI(، بصفته تحالف من المنظمات 
الت��ي تب��ذل جه��وداً حثيثة ف��ي س��بيل النه��وض بحقوق اإلنس��ان في 
مجل��س األم��م المتحدة لحقوق اإلنس��ان، عل��ى دراية ش��ديدة بمعايير 
حقوق اإلنس��ان وآلية عمل األمم المتحدة وش��بكة واسعة من أصحاب 
المصلحة الرئيسيين تتصل بمؤسسات حقوق اإلنسان الدولية. ونعتقد 
أن المراجع��ة الدوري��ة العالمي��ة )UPR( ملتق��ى مهم وطبيعي نحش��د 
فيه ما نبذله من جهود الدعوة لتش��جيع المجتم��ع المدني على إطالع 
األم��م المتحدة على تجارب��ه وخبراته في انتهاكات حقوق اإلنس��ان، بما 
فيها انتهاكات الحقوق الجنس��ية، كي تتحمل كل بلد من بلدان العالم 

مسؤولياتها حيال ممارساتها.

ورشة عمل لمشاركي مبادرة الحقوق الجنسية )SRI( واالتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( عن المراجعة الدورية العالمية )UPR(، مجلس حقوق اإلنسان، جنيف

سرا/2011
سوي

سرة/ 
ظيم األ

حاد الدولي لتن
صورة للعاملين باالت

لماذا يتعاون ائتالف مبادرة الحقوق الجنسية )SRI( واالتحاد الدولي لتنظيم 
األسرة )IPPF( في المراجعة الدورية العالمية )UPR(؟

http://www.ippf.org/en/Resources/Statements/Sexual+rights+an+IPPF+declaration.htm
http://www.ippf.org/en/Resources/Statements/Sexual+rights+an+IPPF+declaration.htm
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ش��ت الحقوق الجنس��ية ونُّحيَت عن خطاب حقوق اإلنسان،  كثيراً ما ُهمِّ
وذلك في األمم المتحدة ومؤسس��ات حقوق اإلنس��ان الوطنية وحركات 
حق��وق اإلنس��ان، بل وفيما بين منظم��ات المجتمع المدن��ي ذاتها. وهذا 
التهمي��ش يمك��ن إرجاع��ه إل��ى تس��ييس الجنس��انية والمس��اواة بين 
الجنس��ين واتباع نهج ضيق األفق في تناول حقوق اإلنس��ان والمعارضة 
الديني��ة وإعراض متخ��ذي القرار ع��ن إعط��اء األولوية، مالياً وسياس��ياً، 
للحقوق الجنسية على الصعيد المحلي والتنظيمي والوطني والدولي. 

هذا فضالً عن أن عديداً من الدعاة والنش��طاء ومقدمي الخدمات، الذين 
يتصدون لما يترتب على عدم المساواة بين الجنسين من تحديات ويعملون 
على دعم ضحاي��ا العنف المرتكز على اختالف الن��وع االجتماعي وتوفير 
فرص الحصول على المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية 
والتعلي��م والخدمات، يفتق��رون إلى الم��وارد الكافية والدع��م والقدرات 

الالزمة للتعبير عن همومهم في إطار عمل خاص بحقوق اإلنسان. 

ويرغ��ب ائتالف مبادرة الحقوق الجنس��ية )SRI( واالتح��اد الدولي لتنظيم 
األس��رة )IPPF( ف��ي العمل م��ع المنظمات غي��ر الحكومية والنش��طاء 
والمدافعي��ن عن حق��وق اإلنس��ان والش��باب والمعلمي��ن واألكاديميين 
والمحاميين والنقابات العمالي��ة والجماعات المحلية ومقدمي خدمات 
الرعاي��ة الصحي��ة وكل م��ن يلت��زم بالحقوق الجنس��ية للتأك��د من أن 
هناك من يس��مع ويرى معاناة ضحايا انتهاكات حقوق اإلنس��ان بس��بب 
جنس��انيتهم أينما اتخ��ذت القرارات ووضع��ت القواعد واألع��راف. وتُعد 
المراجعة الدورية العالمية )UPR( منبراً لنش��ر هذه الدعوة، ونحن إذ نضع 
هذا الدليل، نس��عى إلى تشجيع أكبر عدد ممكن من المنظمات واألفراد 

ومساعدتهم على المشاركة في هذه العملية. 

المراجعة الدورية العالمية في الميدان

وقد تعاون ائتالف مبادرة الحقوق الجنس�ية )SRI( والرابطة العضو 
باالتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( في تايالند مع رابطة تنظيم 
األس�رة في تايالند )PPAT(، قبل إج�راء المراجعة الدورية العالمية 
)UPR( لتايالند في عام 2011، على إعداد عريضة أصحاب المصلحة 
للمراجعة الدورية العالمية )UPR( والمشاركة فيما يُبذل من جهود 
دعوي�ة على الصعيد الوطني وفي مجلس األمم المتحدة لحقوق 
اإلنس�ان في جني�ف. وقد اس�تلهموا من تج�ارب رابطة تنظيم 
األس�رة في تايالند )PPAT( ف�ي تقديم خدم�ات الرعاية الصحية 
اإلنجابية والجنسية لعمال الجنس وتجارب ائتالف مبادرة الحقوق 
الجنسية )SRI( في تحرير تقارير أصحاب المصلحة وجهود الدعوة 
في مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان؛ فنجحوا في الكشف 
عن أن تجريم العمل الجنس�ي يح�ول دون حصول عمال الجنس 
على خدمات الرعاية الصحي�ة ويحرم عمال الجنس من الحماية 
من العنف الجنس�ي والجسدي ويسهم في وصم عمال الجنس 
بوصمة عار. وكانت النتيجة أن أوصت فنلندا الحكومة التايالندية 

بما يلي:

1. »مزيد من جهود التصدي لتحديات حقوق اإلنسان التي يواجهها 
جميع عمال الجنس.«

2. »تطبيق منهج شمولي للحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية 
يكفل وص�ول جميع عم�ال الجن�س، وزبائنه�م وأزواج زبائنهم 
وش�ركائهم، إلى ما يكفيهم من الخدم�ات الصحية والتثقيف 

الجنسي.«

ووافق�ت الحكومة التايالندية على تنفيذ التوصية األولى ووافقت 
على إعادة النظر في التوصية الثانية قبل شهر مارس 2012. 

لماذا يرغب ائتالف مبادرة الحقوق الجنسية )SRI( في مساعدتي على 
المشاركة في المراجعة الدورية العالمية )UPR(؟
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إن حقوق اإلنس��ان تتعلق بحرية البشر وحقهم في العيش بكرامة. وهذا 
يتطلب بيئة يس��تطيع كل من فيها أن يتحكم فيما يتعلق بجنس��انيته 
م��ن أم��ور ويقررها بحري��ة، بيئة تخل��و من العن��ف أو اإلك��راه أو الترهيب 
ف��ي حياتهم الجنس��ية وتتيح لكل م��ن فيها أن يحصل عل��ى التثقيف 
والخدمات والرعاية الصحية الجنس��ية واإلنجابي��ة، وأن يتمتع بالحماية 
من أي تمييز على أس��اس ممارسة جنسانيته. وهي شروط تعرف بحقوق 
اإلنس��ان التي تتعلق بالجنس��انية أو بالحقوق الجنسية ببساطة، وعلى 
كل حكوم��ة من حكوم��ات بلدان العالم احترام هذه الحقوق اإلنس��انية 
األساسية وحمايتها وتفعيلها. ولألسف إن جميع الحكومات ال تفي بما 
تقطعه من عهود، وخصوصاً إذا كانت تتعلق بالحقوق الجنس��ية، ويرغب 
ائت��الف مبادرة الحقوق الجنس��ية )SRI( واالتحاد الدولي لتنظيم األس��رة 

)IPPF( وماليين البشر غيرهما في أن يتغير هذا السلوك. 

إن المراجع��ة الدوري��ة العالمي��ة )UPR( ه��ي فرص��ة فري��دة لنصرة هذا 
التغيير الذي نري��ده في العالم. فالمراجعة الدوري��ة العالمية )UPR( هي 
العملي��ة الوحيدة لألمم المتحدة الت��ي تُخِضع كل دولة عضو من الدول 
ال� 193 أعضاء األمم المتحدة لمراجعة س��جل حقوق اإلنس��ان بها كل 
أربع سنوات ونصف. وهي العملية الوحيدة في األمم المتحدة التي تجيز 
ألي دول��ة من الدول األعضاء أن توجه أس��ئلة مباش��رة لغيرها من الدول 
وتقدم لها توصي��ات تخص أوضاع حقوق اإلنس��ان الوطنية بها. فجميع 
الدول األعضاء، مهما كان حجمها أو نفوذها السياس��ي، عرضة للقواعد 
واإلج��راءات التدقيقي��ة ذاته��ا، ويجب عليه��ا أن تتجاوب م��ع كل توصية 

تقدمها لها غيرها من الدول األعضاء. 

أما دعاة حقوق اإلنس��ان فبوس��عهم أن يس��خروا تجاربهم وخبراتهم في 
تنبيه الدول األعضاء لتأثيرات القوانين والسياسات الضارة التي تطبقها 
 ،)UPR( الدولة قيد المراجعة، عن طريق عملية المراجعة الدورية العالمية
ما يؤدي إلى تقديم توصيات بتغيير هذه القوانين والسياس��ات )انظر ص 
35-37( لمزي��د من المعلومات عن التوصيات(. وعندئذ يجب على الدولة 
قي��د المراجعة أن تتخذ موقفاً من التوصيات المقدمة إليها وتتقدم في 
غضون أربع سنوات ونصف بتقرير تتناول فيه مدى ما أحرزته من تقدم في 
تنفيذ ما وافقت عليه من التوصيات. وال يس�تدعي األمر من كل دولة 
عضو س�وى التقدم بتوصية تدرج الحقوق الجنسية في جدول 
أعمال حكومة أي دولة من الدول األعضاء وإجبار تلك الحكومة على 

بم تفسر أهمية المراجعة الدورية العالمية )UPR( للحقوق الجنسية؟
االستجابة لهذه التوصية )انظر المراجعة الدورية العالمية )UPR( في 
الميدان - تايالند(. وكلما تقدمت دولة عضو بتوصية في ش��أن الحقوق 
الجنسية، اقتربنا من تحقيق أهدافنا الوطنية والدولية نحو إقرار الحقوق 

الجنسية في حياتنا اليومية.

»إن عملية المراجعة الدورية العالمية 
)UPR( طريقة سهلة وفعالة نسبياً 

في توجيه دعوة استباقية للحكومات 
ومحاسبتها على انتهاكات الحقوق 

اإلنجابية والجنسية. وقد ساعد إطار عمل 
حقوق اإلنسان الخاص بالمراجعة الدورية 

العالمية )UPR( على ممارسة مزيد من 
الضغط الشديد على الحكومة األيرلندية 
لضمان اتساق قوانين اإلجهاض األيرلندية 

مع معايير حقوق اإلنسان الدولية.«
)IFPA( نيال بيهان، رابطة تنظيم األسرة األيرلندية

ردود الدولة العضو على توصيات المراجعة الدورية 
العالمية )UPR( بعد 9 جلسات

www.UPR-info.org :المصدر
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بم تفسر أهمية المراجعة الدورية العالمية )UPR( للحقوق الجنسية؟ 
تركزت توصيات المراجعة الدورية العالمية على 

االلتزام إما بسياسة محددة أو إجراء إصالح تشريعي
وق��د بلغ ع��دد التوصيات1 الت��ي ُقدِّمت لل��دول األعضاء، عل��ى مدى أول 
 )2010-2008( )UPR( ثالثة أع��وام من دورة المراجع��ة الدورية العالمي��ة
4,594 توصي��ة دع��ت تلك ال��دول إلى تطبيق سياس��ة مح��ددة أو إجراء 

إصالحات تشريعية تعالج انتهاكات حقوق اإلنسان.

إن المراجع��ة الدورية العالمية )UPR( تش��كل فرصة طيب��ة إلجراء حوار 
وطني حول دور حقوق اإلنسان في بلدكم. ويهيب مجلس األمم المتحدة 
لحقوق اإلنس��ان بالدول أعض��اء األمم المتحدة أن يتش��اوروا على نطاق 
واس��ع مع المجتمع المدني في إعداد تقري��ر المراجعة الدورية العالمية 
)UPR( الخ��اص ب��كل منه��ا. )انظر صفحة 21 لمطالع�ة قائمة تضم 
اتفاقي�ات األمم المتح�دة ومعاهداتها وبروتوكوالته�ا ذات الصلة(. 
وهذه المش��اورات يمكنها أن تصبح حاف��زاً للمجتمع المدني والحكومة 
ليج��ددا التزاماتهما ويضعا قوانين حقوق اإلنس��ان ف��ي قلب قوانينهما 
وسياس��اتهما. أما دعاة الحقوق اإلنس��انية، فهم بحاجة إلى أن يصبحوا 
ج��زءاً من ه��ذه المحادثات الوطنية، فهذا ما يكفل إب��راز وأداء حق كل ذي 
حق في اتخاذ قرارات حرة مس��تنيرة في كل أمر يتعلق بالجنسانية والنوع 

االجتماعي واإلنجاب.

www.UPR-info.org .1

»إن ما يجعلني أشعر بثقة كبيرة في 
قدرتنا على تحقيق تقدم ملموس عن 

طريق هذه العملية أن هناك حوالي 2,500 
توصية بشأن قضايا حقوق المرأة وحدها.«

ستان
سرة/كلو هول/قرغيز

م األ
ظي

حاد الدولي لتن
االت

أعضاء تحالف الصحة اإلنجابية في قيرغيزستان يشاركون في التخطيط 
االستراتيجي والحوكمة ووضع السياسات التنظيمية. 
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عملية شفافة

إن الش��فافية تعط��ي المجتم��ع المدن��ي ثق��الً يمكن��ه من مس��اءلة 
الحكومات عما تقطعه على نفسها من التزامات على مسمع ومرأى من 
العالم بأس��ره. وتُعد المراجعة الدورية العالمية )UPR( من أشد عمليات 

األمم المتحدة شفافية.

وجمي��ع الوثائق المتعلق��ة بالمراجع��ة الدورية العالمي��ة )UPR(، بما 	 
فيه��ا تقارير الدول األعض��اء وتقارير أصحاب المصلح��ة وموجز تقارير 
المعلومات الخاصة باألم��م المتحدة، متاحة على الموقع اإللكتروني 

www.ohchr.org

 ونهي��ب بالمجتمع المدن��ي أن يتقدم إلى مكتب المفوض الس��امي 	 
لحقوق اإلنس��ان )OHCHR( بما لديه من تج��ارب عما يرتكب في بالده 

من انتهاكات لحقوق اإلنسان.

وتس��تطيع األط��راف الفاعل��ة ف��ي المجتم��ع الدول��ي مراقب��ة هذه 	 
المراجع��ة ف��ي حينها بمجلس األم��م المتحدة لحقوق اإلنس��ان في 
 )UPR( جني��ف. وت��ذاع جمي��ع جلس��ات المراجعة الدوري��ة العالمي��ة
بمجل��س األمم المتح��دة لحقوق اإلنس��ان في جنيف مباش��رة على 
http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/c/un-human-rights-
council.html. أي نس��تطيع جميعاً أينما كنا أن نش��اهد مراجعة كل 

بلد من البلدان في حينها أو فيما بعد.

وم��ا تتق��دم به ال��دول األعضاء من توصيات وأس��ئلة ينش��ر في تقرير 	 
محصل��ة المراجع��ة الدورية العالمية )UPR(. وتُرس��ل األس��ئلة التي 
توجهه��ا ال��دول األعض��اء قب��ل المراجعة عل��ى الموق��ع اإللكتروني: 

www.ohchr.org

ويجب عل��ى الدولة قيد المراجعة أن تص��رح بموقفها من كل توصية 	 
تص��در عن غيرها من الدول األعضاء. وتنش��ر ردودها في تقرير محصلة 
المراجع��ة الدوري��ة العالمي��ة أيضاً، وفي ملح��ق له��ذا التقرير أو في 

أي منهما.

بم تتميز المراجعة الدورية العالمية )UPR(؟

www.UPR-info.org – المرجع

دور المنظمات غير الحكومية في المراجعة الدورية العالمية

فرص دعوية عديدة

فيديو

ونهي��ب باألط��راف الفاعل��ة ف��ي المجتمع المدن��ي تقدي��م بياناتها 	 
عم��ا تراه من ملحوظ��ات في هذه المراجعة لمجل��س األمم المتحدة 

لحقوق اإلنسان

ويجب عل��ى الدول األعضاء باألمم المتحدة أن ت��رد بتقرير تقدمه إلى 	 
مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان كل أربعة أعوام ونصف تتناول 
فيه ما أحرزته )أو لم تحرزه( من تقدم نحو تنفيذ ما قبلته من توصيات.

مفتوحة لجميع الفاعلين في المجتمع المدني

إن جميع األطراف الفاعلة في المجتمع المدني التي تتمتع بالمصداقية 
يمكنها أن تش��ارك في عملية المراجعة الدوري��ة العالمية )UPR(، وذلك 
بخ��الف غيره��ا من عملي��ات األمم المتح��دة التي تل��زم المنظمات غير 
الحكومي��ة بأن تكون معتمدة تحمل صفة األم��م المتحدة )أو ما يُعرف 
بصفة اكوس��وك )المجلس االقتص��ادي واالجتماعي((. وه��ذا يتيح قدراً 
م��ن التنوع في أطراف المجتم��ع المدني الذين ربما لم يش��اركوا األمم 

المتحدة في هذه العملية من قبل. 

الفعالية 

ال يس�تدعي األمر من كل دولة عضو س�وى التقدم بتوصية تُذكر 
فيه�ا دواعي قلقك�م في عملي�ة المراجعة الدوري�ة العالمية 
)UPR(، ما يس�اعد على إدخال تغييرات تش�ريعية وتعديالت في 

السياسات المتبعة على الصعيد الوطني. 

 )UPR( وليس هناك توجه نمطي نح�و المراجعة الدورية العالمية
يصلح للجميع ولس�ت بحاجة إلى المش�اركة في كافة جوانب 

المراجعة الدورية العالمية )UPR( لتحقق النجاح المنشود. 

يمكنك أن: 

تختار عناصر العملية التي تنوي المشاركة فيها 	 

تُِعد عريضة أصحاب المصلحة بنفسك أو بالتضامن مع غيرك	 

تجري نشاطك الدعوي بنفسك أو بالتضامن مع غيرك	 

تجري نش�اطك الدعوي عل�ى الصعيد الوطن�ي حصرياً أو أن 	 
تسافر إلى جنيف 

تركز على قضية واحدة بعينها أو على قضايا متعددة	 

http://www.ohchr.org
http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/c/un-human-rights-council.html
http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/c/un-human-rights-council.html
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بم تتميز المراجعة الدورية العالمية )UPR(؟ 
رشيدة التكلفة

إن غالبي��ة أنش��طتك الدعوية س��وف تجريها في بالدك، ولس��ت بحاجة 
للتوجه إلى مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنس��ان في جنيف. ويمكنك 
أن تحق��ق أهداف��ك الدعوية المنش��ودة دون أن تنفق كثيراً م��ن المال إذا 
اس��تثمرت في قليل من وقتك بإع��داد عريضة وش��اركت فيما يجرى من 
مش��اورات على الصعيد الوطني والمحلي وأجريت أنشطتك الدعوية مع 
كبار متخذي القرار )كمسؤولي الحكومة والبرلمانيين ومؤسسات حقوق 

اإلنسان الوطنية وما إلى ذلك(. 

وال تشترط أي خبرة في مجال حقوق اإلنسان أو 
األمم المتحدة 

ف��إذا كنت على دراية بالقوانين والسياس��ات التي تع��وق الناس عن اتخاذ 
قرارات حرة مس��تنيرة في المس��ائل الت��ي تتعلق بالجنس��انية واإلنجاب 
والنوع االجتماعي، فإنك مهيأ للمشاركة في المراجعة الدورية العالمية 

)UPR( في بلدك.

الحكومات تشارك مشاركة نشطة في المراجعة 
)UPR( الدورية العالمية

بل��غ عدد دول األمم المتح��دة األعضاء التي خضع��ت للمراجعة الدورية 
العالمي��ة خالل األعوام الثالثة األولى من دورة المراجعة الدورية العالمية 
األول��ى )2008-2010( 143 دولة عضو. وتلقت فيما بينها 14,335 توصية 
تناولت كيفية النهوض بس��جالت حقوق اإلنسان بها. وقبلت الدولة قيد 

المراجعة 70.74% من هذه التوصيات، أي 10,211 توصية1.

»بالرغم من أنني قد أرى المراجعة الدورية 
العالمية )UPR( أمراً جديداً، فإنها عملية 
تخلو تماماً من المتاعب؛ فهي تكفل لي 

التعبير عما أؤمن به وأدعو إليه، أال وهو 
الحقوق والصحة اإلنجابية والجنسية 

للجميع. ونظراً ألنني اشتغل بها كل يوم، 
فإنني أستمتع بالعمل في مجال الدعوة 

إلى الحقوق والصحة اإلنجابية والجنسية، 
 )UPR( بل وإلى المراجعة الدورية العالمية

ذاتها فيما بين عامة الناس.«
باتايا بورا، رابطة تنظيم األسرة في تايالند

)PPFA( سرة
ظيم األ

كا لتن
حاد أمري

ات
مس�يرة تنادي بالعدالة السياس�ية واالجتماعية 

للنس�اء والفتيات في جميع أنحاء العالم. 
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إن الهدف األساس��ي الذي تسعى المراجعة الدورية العالمية )UPR( إلى 
تحقيقه هو تعزيز حقوق اإلنس��ان لجميع الشعوب. لهذا تُعد المراجعة 

الدورية العالمية )UPR( وسيلة فعالة لتعزيز ما يلي: 

إجراء تغيير ملموس في التشريعات والسياسات✔✔

وضع برامج ونظم تكفل إعمال حقوق اإلنسان أو أداءها✔✔

ش��فافية أكبر في كيفية قيام الحكوم��ات بتنفيذ القرارات التي تؤثر ✔✔
في إعمال حقوق اإلنسان

إجراء ح��وار أكث��ر تنظيماً عن قضايا حقوق اإلنس��ان بي��ن الحكومة ✔✔
والمجتمع المدني

تطوير نظم المساءلة✔✔

إن إعمال الحقوق يتوقف على س��لوكيات الن��اس وتوجهاتهم في أي بلد 
من البلدان، ومن ثم فإن تعميق وعيهم وتغيير أفكارهم وقلوبهم هي من 
مقوم��ات النهوض بأوضاع حقوق اإلنس��ان في أي بل��د. وتقدم المراجعة 
الدوري��ة العالمية )UPR( ف��ي هذا الصدد فرصاً عظيمة للمش��اركة في 
حوار شعبي أشمل وتعزيزه حول قضايا حقوق اإلنسان الملحة في جميع 
البلدان. ه��ذا فضالً عن أنها تقدم فرصاً طيبة لجه��ود الدعوة اإلبداعية 
والتنظيمية التي تقوم على االئتالف وتتناول الحقوق الجنسية واإلنجابية.

ما الذي تستطيع المراجعة الدورية العالمية )UPR( تحقيقه؟

ت ديفوار
سرة )IPPF(/نغوين-توان تران/كو

ظيم األ
حاد الدولي لتن

االت

نساء مشردات داخلياً في مخيم دويكوي يتحدثن عن احتياجاتهن، كوت ديفوار. 
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المراجعة الدورية العالمية في الميدان

كيف نهضت المراجعة الدورية العالمية )UPR( بالحقوق الجنسية؟
ونح��ن إذ نضع في اعتبارن��ا أن المراجعة الدوري��ة العالمية )UPR( عملية 
جديدة نس��بياً، نؤكد أنها قد حققت مكاس��ب كبيرة للحقوق الجنسية 
ف��ي األمم المتح��دة، كما يتبي��ن من كثرة م��ا قدِّم من توصيات بش��أن 
الحقوق الجنس��ية )انظر الرس��م البياني يميناً( وعلى الصعيد الوطني، 

كما يتضح من تجربة قرغيزستان )أدناه(.

أقام ائتالف مبادرة الحقوق الجنس�ية )SRI( ش�راكة مع منظمة 
البريز قرغيزس�تان التي تأسس�ت في عام 2004 للدفاع عن حقوق 
الس�حاقيات والمثليين ومش�تهي الجنس�ين ومغاي�ري الهوية 
الجنس�ية إلعداد عريضة أصحاب المصلحة الخاصة بالمراجعة 
الدورية العالمية )UPR( التي تبرز ما ترتكبه الشرطة من انتهاكات 
مس�تمرة ض�د الس�حاقيات والمثليين ومش�تهي الجنس�ين 
ومغايري الهوية الجنس�ية وإنكار وثائق الهوي�ة التي تبين النوع 
االجتماعي الذي يعيش�ه مغاي�رو الهوية الجنس�ية. وقد قبلت 
 )UPR( حكومة قرغيزس�تان، خالل المراجع�ة الدوري�ة العالمية
التي ج�رت لها ف�ي 2010، توصية جمهورية التش�يك بأن »تعيد 
النظر في اتساق تش�ريعاتها الوطنية مع نصوص العهد الدولي 
للحقوق المدنية والسياس�ية بش�أن عدم التمييز، السيما فيما 
يخص المرأة واألقليات العرقية وذوي الميول الجنس�ي أو الهوية 
الجنس�ية« وكذلك توصية أوروغواي بأن »تشدد تشديداً عملياً ما 
تفرض�ه من عقوبات في قضايا العن�ف المنزلي وخطف الفتيات 
لل�زواج والزواج اإلجباري وتعدد األزواج والتمييز ضد المرأة بس�بب 
الميول الجنس�ية، وتعزيز آلي�ات الحماية الت�ي تكفل لضحايا 

العنف المنزلي حقوقهم.«

ونتيجة لما تبذله البريز من جهود دعوية متواصلة حول المراجعة 
الدورية العالمية )UPR(، فقد تلقت البريز مؤخراً دعوة لتنظيم دورة 
تدريبية لمس�ؤولي الحكومة لتنفي�ذ توصيات المراجعة الدورية 
العالمي�ة )UPR( ولجن�ة القضاء على التمييز ض�د المرأة. والتزم 
مس�ؤولو الحكومة بإدراج قضايا هوية النوع االجتماعي والميول 
الجنس�ي في خطة عمل قيرغيزس�تان الوطني�ة لتكون جزءاً ال 

يتجزأ منها.

إجمالي عدد 
التوصيات بعد 

أمثلة من التوصياتالقضية9 جلسات
من جنوب أفريقيا إلى فرنسا - اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على جميع صور التمييز ضد المرأة حقوق المرأة2,494 

المهاجرة في الحصول على الخدمات االجتماعية األساسية.

من السنغال إلى كوت ديفوار - تكثيف جهود التوعية المستمرة مع أعضاء المجتمع المدني في ختان اإلناث107
سبيل تقليل ختان اإلناث، بل والقضاء عليه، في المستقبل.

مراضة األمهات 51
ومعدل وفاتهن

من نيوزيلندا إلى أفغانستان -إشراك المرأة في اتخاذ ما يخص صحة األم من قرارات، بما في ذلك 
اتخاذ ما يتعلق بتصميم آليات الرعاية الصحية المحلية من قرارات، في محاولة لتعزيز جهودها 

الرامية إلى تقليل معدل وفيات األمهات.

من لوكسمبورغ إلى السلفادور - بدء حوار وطني حول حق المرأة في الصحة اإلنجابية، بما في اإلجهاض19 
ذلك ما يتعلق بالنتائج المترتبة على القوانين المقيدة لإلجهاض، بما في ذلك تجريم اإلجهاض.

الميول الجنسي 309
وهوية نوع الجنس

من فرنسا إلى بربادوس - تعديل قوانينها الجنائية التي تجرم العالقات التي تنشأ بالتراضي بين 
البالغين من نفس الجنس، وتتناول جرائم االعتداء الفاحش والبذاءة الشديدة غامضة التعريف، 

لتتسق مع المعايير الدولية فيما يتعلق بالخصوصية وعدم التمييز.

من األرجنتين إلى بوروندي - تعديل النظام القانوني بحيث يُعاقب على جرائم العنف الجنسي العنف الجنسي188
واإلساءة الجنسية، وأال يفلت المسؤولون عن هذه الجرائم من العقاب.

الحصول على 23
خدمات الصحة 

الجنسية واإلنجابية

من البرازيل إلى نيجيريا - تعزيز فرص المرأة في الحصول على الرعاية الصحية وخصوصاً خدمات 
الصحة الجنسية واإلنجابية.

فيروس نقص 102
المناعة البشري

من الجزائر إلى جنوب افريقيا - تكثيف الجهود الرامية إلى تقليل انتشار فيروس نقص المناعة 
البشري ومرض اإليدز في سياق ميثاقها الصحي الوطني، مع التركيز على المراهقين خصوصاً.

حقوق اإلنسان 2
وعمال الجنس

من أوروغواي إلى الواليات المتحدة األمريكية - ضمان الحصول على الخدمات العامة مع إيالء 
اهتمام خاص إلى ضعف عمال الجنس أمام العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان.

www.UPR-info.org .2

ف��ي غضون الس��نوات الثالث األولى من المراجعة الدورية العالمية )UPR( )2008-2010(، تلق��ت 143 دولة عضو 14,335 توصية منها توصيات عديدة 
تتعلق بالحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية2:
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ويكمن الدافع الرئيس��ي لمش��اركة الجهات الفاعلة بالمجتمع المدني 
ف��ي المراجع��ة الدورية العالمي��ة )UPR( في لف��ت األنظار إل��ى انتهاك 
معين من انتهاكات حقوق اإلنس��ان أمالً في الضغط على حكومة بالدها 
لتصحي��ح ه��ذا الوضع. وفضالً عن كس��ب التزام الحكوم��ة بأن تتعامل 
مع أي انتهاك ألي حق من الحقوق، فإن المش��اركة في المراجعة الدورية 

العالمية )UPR( تعود بفوائد متعددة في مجاالت أخرى من بينها:

المساهمة في تحقيق األهداف الدعوية التنظيمية	 

بن��اء تحالفات طويل��ة األمد مع طائف��ة كبيرة من الجه��ات الفاعلة 	 
ف��ي المجتم��ع المدن��ي لدع��م قضاي��ا الحق��وق الجنس��ية وحقوق 

ً اإلنسان عموما

تمكين المتضررين الذين انتُِهكت حقوقهم من المطالبة بحقوقهم	 

إبراز مؤسس��تك ف��ي صورة تعب��ر ع��ن مصداقيتها لوس��ائل اإلعالم، 	 
واألعض��اء، والبرلمانيي��ن، والممولي��ن، والمجتمع المدن��ي، والعمالء/
المس��تفيدين من الخدمات. وهذا يمكنه أن يساعد في تكوين »رصيد 

للجهود الدعوية« يمكن استغالله في المحافل األخرى ذات الصلة 

تطوير عالقات مع مسؤولي الحكومة 	 

اجتذاب التغطية اإلعالمية لقضايا الحقوق الجنسية	 

زي��ادة القدرة على تطبيق نه��ج قائم على الحق��وق لتقديم الخدمات 	 
والدعوة وتحليل السياسات

الوصول إلى شبكات جديدة من الفاعلين في المجتمع المدني	 

ما مزايا المشاركة في المراجعة الدورية العالمية )UPR(؟

المشاركون في ورشة عمل عن المراجعة الدورية العالمية يديرها 
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة وائتالف مبادرة الحقوق الجنسية.

إن مش�اركتكم في المراجعة الدورية العالمية )UPR( من شأنها 
أن تُح�ِدث تغيي�راً اجتماعياً يمكن الناس من اتخ�اذ خيارات حرة 

مستنيرة فيما يتعلق بصحتهم وحياتهم الجنسية. 

»ما من شك في أن عملية المراجعة 
الدورية العالمية )UPR( قد ساعدتنا في 

إبراز صورتنا على الصعيد الوطني. واألهم 
من ذلك أنها ساعدتنا في إبراز القضايا 

التي طالما أردنا من الحكومة أن تتناولها. 
وهذا ما يطمئننا إلى أن قضايانا بدأت 

تسير في مجراها وأن الحكومة تأخذ هذه 
القضايا على محمل الجد.«

التغيير االجتماعي

سرا/2011
سوي

سرة/ 
م األ

ظي
حاد الدولي لتن

صورة للعاملين باالت



مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان نافي بيالي بمناسبة اليوم الدولي لحقوق اإلنسان عام 2011.

الفصل الثاني
حقوق اإلنسان 

والجنسانية
حقوق اإلنسان والجنسانية

إطار عمل حقوق اإلنسان

الحقوق الجنسية من حقوق اإلنسان

سي ماكيلواين
حدة/جيه 

م المت
صور األم
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إن حقوق اإلنس��ان تعن��ي ضمان الحري��ات للجميع وحقه��م في العيش 
بكرامة. وهذا يتطلب بيئة يستطيع كل من فيها أن يتحكم فيما يتعلق 
بجنس��انيته من أمور ويقررها بحري��ة؛ بيئة تخلو من العن��ف أو اإلكراه أو 
الترهي��ب في حياتهم الجنس��ية وتتيح ل��كل من فيه��ا أن يحصل على 
التثقيف والخدم��ات والرعاية الصحية اإلنجابية والجنس��ية، وأن يتمتع 
بالحماية من أي تمييز أساس��ه ممارس��ة جنس��انيته. وهي شروط تعرف 
بحقوق اإلنس��ان الت��ي تتعلق بالجنس��انية أو بالحقوق الجنس��ية بكل 
بس��اطة، وعل��ى كل حكوم��ة من حكوم��ات بل��دان العالم احت��رام هذه 

الحقوق اإلنسانية األساسية وحمايتها وتفعيلها.

حقوق اإلنسان والجنسانية

المرجع – مكتب المفوَّض السامي لحقوق اإلنسان 2011

ما هي حقوق اإلنسان؟

فيديو

إن حق��وق اإلنس��ان المتعلق��ة بالجنس��انية تتناول طائفة واس��عة من 
القضاي��ا التي كثيراً ما تتداخل فيما بينها. وتش��مل ه��ذه القضايا على 

سبيل المثال ال الحصر: 

زواج األطفال 	 

الحقوق اإلنجابية	 

الميول الجنسي	 

هوية نوع الجنس والتعبير عنه	 

العمل بالجنس	 

العنف الجنسي	 

العنف المنزلي	 

اإلساءة لألطفال	 

العنف المرتكز على اختالف النوع االجتماعي	 

المساواة بين الجنسين	 

الصحة الجنسية	 

ختان اإلناث	 

تعليم الجنسانية الشمولي القائم على الحقوق	 

 الحص��ول عل��ى المعلوم��ات والتعليم وخدم��ات الصحة الجنس��ية 	 
واإلنجابية بما فيها اإلجهاض اآلمن

مراضة األمهات ومعدل وفاتهن	 

عالج العقم والمساعدة على اإلنجاب	 

الوقاية من فيروس نقص المناعة البش��ري وعالج��ه والعناية منه، بما 	 
في ذلك المشورة واالختبار الطوعيان السرِّيان 

خدمات الرعاية الصحية لحاملي فيروس نقص المناعة البشري	 

حقوق عدم التمييز لمن يعيشون بفيروس نقص المناعة البشري	 

حقوق المعاقين في عدم التمييز	 

تمكين النساء والفتيات	 

أوجه التداخل بين الجنسانية والدين والفقر والعنصرية أو أي منهم	 

القتل دفاعاً عن الشرف	 

حق المراهقين ف��ي الحصول على معلومات وتعليم وخدمات الصحة 	 
الجنسية واإلنجابية

الزواج القسري	 

اإلعقام غير التطوعي	 

وأي قضية أخرى تؤثر على التمتع بالحقوق الجنسية.	 

إن الحق��وق الجنس��ية تطلق، عن��د تناول ه��ذه القضايا، ص��دى عميقاً 
ف��ي بوتقة معايير حقوق اإلنس��ان الحالية وأعرافها، بم��ا فيها الحق في 
الخصوصية وحرية الفكر والتعبير والتحرر من العنف والحق في التعليم 
والمعلومات والحق في المس��اواة والتح��رر من جميع صور التمييز والحق 

في الحصول على أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغة. 
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فحقوق اإلنس��ان عبارة عن الحقوق والحريات األساس��ية التي يحق لكل 
ش��خص أن يتمتع بها، ألنها بكل بس��اطة حقوق إنسانية. فكل شخص 

يحق له أن يتمتع بحقوقه اإلنسانية دون تمييز من أي نوع. 

فحقوق اإلنس��ان تتسم بتداخلها وترابطها وعدم إمكانية التصرف 
فيه�ا أو تجزئته�ا وتحميه��ا طائف��ة م��ن المعاه��دات واالتفاقي��ات 
والبروتوك��والت الملزمة بموجب القانون الدولي. وم��ن واجب الحكومات 
أن تحترمه��ا وتحميه��ا وتفعله��ا مهم��ا كان��ت األع��راف االجتماعية أو 
السياس��ية أو الثقافي��ة التي قد تس��ود بلداً ما عل��ى الصعيد الوطني. 
)انظر صفح�ة 21 لمطالعة قائمة تضم معاه�دات األمم المتحدة 

واتفاقياتها وبروتوكوالتها ذات الصلة(

إطار عمل حقوق اإلنسان

احترامها وحمايتها وتفعيلها

احترامه�ا - يج�ب أال تتدخ�ل الحكوم�ات في حقوق اإلنس�ان 
المكفول�ة لكل ش�خص وأال تضع أي عراقي�ل تحول دون تمتعه 
بحق�وق اإلنس�ان الت�ي يكفلها ل�ه القان�ون والسياس�ات أو 

الممارسات المتبعة. 

حمايتها - يج�ب أن تتخذ الحكومات خطوات تحول دون انتهاك 
الغير لحقوق اإلنسان المكفولة لآلخرين. 

تفعيله�ا - يجب أن تتخذ الحكوم�ات خطوات فعالة لتصحيح 
أوضاع المؤسس�ات واإلج�راءات، بما فيها ع�ن طريق تخصيص 
الم�وارد الالزمة، الت�ي تمكن الن�اس من المطالب�ة بحقوقهم 

اإلنسانية والتمتع بها. 

تقوم حقوق اإلنسان على المباديء المنصوص عليها في اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنس��ان التي تش��مل ع�دم التمييز والكرامة والمس�اواة. 
ويس��تلهم إطارُ عمل حقوق اإلنس��ان ه��ذه المباديء ويهت��دي بها بينما 
يتط��ور تط��وراً مس��تمراً يؤهل��ه للتص��دي لما يس��تجد م��ن التحديات 
والتعام��ل مع ما يق��ع من انتهاكات لحق��وق اإلنس��ان. وإن مباديء عدم 

التمييز والكرامة والمساواة هي أساس كافة الحقوق الجنسية. 

حدة
كة المت

سرة )IPPF(/باول بِل/الممل
ظيم األ

حاد الدولي لتن
االت

ترابطها وتش�ابكها: إن تفعيل كل حق من حقوق اإلنس�ان يؤثر 
على كاف�ة الحقوق األخرى. أي أن قضاء كل حق من هذه الحقوق 
يتوق�ف عل�ى قضاء الحقوق األخ�رى. فضمان الح�ق في التمتع 
بالصحة يس�تلزم إعمال الحق في التعلي�م والمعلومات ليعرف 
كل شخص كيف يحمي نفس�ه من المرض وكيف يحصل على 

الرعاية الصحية التي تلبي احتياجاته.

عدم قابليتها للتصرف فيها: نحن جميعاً نستحق حقوق اإلنسان 
ألننا بش�ر. وهذه الحقوق ال يمكن ألي شخص أن ينتزعها من آخر 
أو يتنازل عنها آلخر مهما كان عمره أو نوعه االجتماعي أو عرقه أو 
جنسه أو دينه أو جنسيته أو ميوله الجنسي أو وضعه االجتماعي 
االقتص�ادي أو إعاقت�ه أو وضعه من حيث في�روس نقص المناعة 

البشري أو وضعه الصحي أو غير ذلك من أوضاع.

عدم قابليته�ا للتجزئة: ما من حق يفوق غي�ره أهمية. وينبغي 
أال نتن�اول أي ح�ق بمعزل عن غيره م�ن الحقوق.فجميع الحقوق 
مترابط�ة فيما بينها. والحرمان من أي ح�ق يمكنه أن يحول دون 

قضاء حقوق عديدة أخرى. 

حقوق اإلنسان للجميع

إحياء الذكرى المئوية ليوم المرأة العالمي في لندن عام 2011.
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طالم�ا كان هن�اك اعت�راف بالعالقة التي تربط بي�ن إعمال هذه 
الحق�وق وم�ا أحرز من تقدم نح�و النهوض بها. ويع�د الفرد هو 
المحور األساس�ي للنهوض بها، شأنها شأن حقوق اإلنسان. ويرى 
كثير من كبار الدعاة إليها وخبراء حقوق اإلنسان والنهوض بها أن 
الحكومات، إذا لم تعترف اعترافاً كامالً بالحقوق الجنسية، سوف 
تعجز عن الوفاء بالتزاماتها نحو حقوق اإلنس�ان ولن تحقق كثيراً 
م�ن أهدافها اإلنمائية المتفق عليها دوليا. فالتمييز ووصمة العار 
شين في  والعنف ترتبط بالجنس�انية وتحول دون إش�راك المهمَّ
تنمية بالدهم اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً. وبهذا نحتاج 
إلى إيجاد بيئة مواتية تقر بأن الجنسانية جزء أصيل من اإلنسانية، 
ويعترف بها القانون الدولي، كي يتس�نى لهؤالء المهمش�ين أداء 
دور ديمقراطي يمثلهم تمثيالً حقيقياً في توجيه مس�يرة بالدهم 

التقدمية والتأثير فيها.

الجنسانية والتنمية

إطار عمل حقوق اإلنسان
سباول/كولومبيا 

سرة/جون 
ظيم األ

حاد الدولي لتن
االت

ورشة عمل للمثليين بدعم من شبكة سانتا ماريا، بوغوتا.
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الجنسانية واإلنجاب

الحقوق الجنسية من حقوق اإلنسان
إن الحقوق الجنس��ية من حقوق اإلنسان المتصلة بالجنسانية، وتسهم 

إسهاماً مباشراً في حرية الجميع والمساواة بينهم وكرامتهم. 

أما الجنس��انية فإنها أح��د الجوانب المحورية التي تميز كل إنس��ان في 
جميع مراحل حياته، ومع أن الجنس��انية قد تش��مل: النش��اط الجنسي 
وهويات النوع االجتماعي والميول الجنس��ي والش��بق واللذة والحميمية 
واإلنج��اب، فإنها أبعاد ال يمكن دائماً التعرض لها أو التعبير عنها جميعاً. 
وتتأثر الجنس��انية بتفاعل العوامل البيولوجية والنفس��ية واالجتماعية 
واالقتصادي��ة والعاطفية والسياس��ية والثقافية واألخالقي��ة والقانونية 
والتاريخية والدينية والروحية. ويمكن التعرض للجنسانية والتعبير عنها 
في األفكار واألوهام والرغبات والمعتقدات والمواقف والقيم والسلوكيات 

والممارسات والعالقات.

وليس هناك تعريف للحقوق الجنس��ية اتِفق عليه دولياً، فهي مفهوم ما 
زال يتط��ور في القان��ون الدولي. وقد ُعرِّفت الحقوق الجنس��ية في بعض 
األحي��ان تعريفاً ضيقاً بأنها حقوق تتعلق بالميول الجنس��ي وهوية النوع 
االجتماعي، مثلما ُعرِّفت في أحيان أخرى تعريفاً حصرياً في سياق الحقوق 
اإلنجابية. ومع هذا، فإن الحقوق الجنسية تشتمل على الجنسانية 
البش�رية بكل عناصرها، بما فيها الحقوق التي تتعلق بالميول 
الجنس�ي وهوية النوع االجتماعي والتعبير واإلنجاب، غير أنها ال 

تقتصر على عناصر الجنسية المذكورة. 

عدم التمييز
إن الجنس��انية جزء ال يتجزأ من اإلنس��ان في كل مجتمع من مجتمعات 
العالم. وفي حين أن كل فرد يعيش جنسانيته طوال حياته بطرق مختلفة 
تتأث��ر بمختلف العوام��ل االجتماعية واالقتصادية والسياس��ية، يجب أن 
تصبح حماية حقوق اإلنس��ان التي تتعلق بالجنسانية وتعزيزها جزءاً من 

الوجود اليومي لجميع البشر أينما كانوا. 

ويم��ر األف��راد بعقب��ات متعددة تح��ول دون قض��اء حقوقهم الجنس��ية. 
والمس��اواة الحقيقية تتطلب إزالة هذه العقبات ليتمتع مختلف األفراد 
بحقوقهم األساس��ية وحرياتهم وأن يكونوا في ذلك على قدم المس��اواة 

مع اآلخرين. 

تُع�د الجنس�انية عامالً أساس�ياً ف�ي كل ما يُتخ�ذ تقريباً من 
القرارات المتعلقة باإلنجابية، غير أنها تش�كل جانباً جوهرياً من 
جوانب اإلنس�انية، س�واء رغب اإلنس�ان في اإلنجاب أو لم يرغب. 
فالجنس�انية ليست مجرد وس�يلة يلبي بها األفراد مصالحهم 
اإلنجابي�ة فحس�ب. وينبغي حماي�ة أحقية المرء ف�ي أن يجرب 
ويستمتع بالجنس�انية بغض النظر عن اإلنجاب وكذلك اإلنجاب 
بغض النظر عن الجنس�انية، مع إيالء اهتمام خاص بمن يُحرمون 

من هذا الحق، في الماضي والحاضر.

وتش��مل الحقوق الجنس��ية مجموعة واس��عة من الحقوق التي تتصل 
بجنسانية الفرد ذاته، بما فيها )على سبيل المثال ال الحصر(:

حقه ف��ي ع�دم التمييز على أس��اس الجن��س والجنس��انية والنوع 	 
االجتماع��ي وهوي��ة الن��وع االجتماع��ي والتعبي��ر، والميول الجنس��ي 
والس��لوك الجنس��ي أو تاريخه، والحالة االجتماعية والحالة الصحية، 
بما في ذلك فيروس نقص المناعة البش��ري والعمر وآرائه السياس��ية 
أو غيرها، وألي س��بب آخر يتعلق بجنس��انية الفرد، س��واء كان كل هذا 

فعلي أو ضمني.

إن الحقوق الجنسية، شأنها شأن غيرها من حقوق اإلنسان، تقوم 
على مبدأ عدم التمييز. فالحقوق الجنس�ية تس�عى إلى تمكين 
من كانت أصواتهم وحقوقه�م تتعرض للتهميش بحكم العادة، 
وعانوا من التمييز ضدهم بس�بب كثير من العوامل السياس�ية 
واالقتصادية والثقافية واالجتماعية. وهكذا فإن الحقوق الجنسية 
تسعى إلى تمكين الفقراء والمستضعفين المعرضين النتهاكات 
حقوق اإلنس�ان ومن ال يحصلون عل�ى خدمات الئقة من الهياكل 
الحكومية، كالنس�اء والش�باب والمهاجرين ومن يعيش�ون في 
المؤسس�ات وعمال الجنس والرجال الذين يمارس�ون الجنس مع 
رجال مثلهم والنس�اء الالتي يمارس�ن الجنس مع نساء مثلهن 
والمثليين والسحاقيات أو مش�تهي الجنسين أو مغايري الهوية 
الجنس�ية ومن يتعايش�ون مع فيروس نقص المناعة البش�ري 
والفتي�ات الالتي يجبرن على الزواج المبك�ر والمعاقين والفتيات 
الحوامل ومن لديهن أطفال أو أي منهن، كي يتسنى لهم جميعاً 
العيش بحرية دون خوف من عنف أو تمييز أو وصمة عار تالحقهم.
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ح��ق الجمي��ع، ومنهم الش��باب، ف��ي أن يش�اركوا في ق��رارات وضع 	 
السياس��ات الت��ي تؤث��ر عل��ى حياتهم ب��دون عراقي��ل رس��مية أو غير 
رس��مية مثل العم��ر ومؤهالت ال��زواج وحالتهم الصحي��ة كأن يكونوا 
مصابين بفيروس نقص المناعة البشري أو األعراف التمييزية الخاصة 
بالجنس والصور النمطية واألفكار المس��بقة التي تس��تبعد أو تقيد 
مش��اركة األش��خاص على أس��اس أف��كار تتعل��ق بالن��وع االجتماعي 

واللياقة الجنسية. 

ح��ق الف��رد في الحي�اة والتحرر واألمن وس�المة جس�ده وعدم 	 
التعرض للتعذيب والمعاملة القاس�ية الالإنسانية المهينة 
كي يتمكن كل ش��خص من التعبير عن جنسانيته بدون عنف أو إكراه. 
وهذا يشمل حقوق عدم التعرض للعنف الجنسي وختان اإلناث والزواج 
المبكر أو القسري والقتل دفاعاً عن الشرف والحمل القسري أو األمومة 
والتعقيم القس��ري والبحوث الطبي��ة اإلجبارية واالختب��ار أو االحتجاز 
الذي يتعلق بجنس��انية الش��خص الفعلية أو الضمنية وتس��ليمه أو 

طرده إلى بلد آخر حيث يتعرض لالضطهاد على أساس جنسانيته.

الح��ق في الخصوصية التي تش��مل حق كل فرد ف��ي أن يتمكن من 	 
اتخاذ قرارات حرة مس��تنيرة في جنسانيته وسلوكه الجنسي وعالقته 
الحميمية بدون تدخل تعس��في. وهذا يش��مل الحق في السرية فيما 
يخ��ص الخدم��ات والرعاي��ة الصحي��ة اإلنجابي��ة والجنس��ية وحقوق 
الجميع في التحكم في اإلفصاح عن أي معلومات تتعلق باختياراتهم 
الجنس��ية وتاريخهم الجنس��ي وشركائهم الجنس��يين وغير ذلك من 

أمور تتعلق بالجنسانية.

الح��ق في االستقاللية الش�خصية واالعتراف بها أمام القانون 	 
وهذا يشمل حقوق كل ش��خص في التحكم في كل األمور المتعلقة 
بجنسانيته واتخاذ أي قرارات فيها بحرية، وفي اختيار شركائه الجنسيين، 

الحقوق الجنسية من حقوق اإلنسان
الحقوق الجنسية واالتفاقيات الدولية والتعبير ع��ن نوعه االجتماعي بالطريقة التي يراها، والس��عي لتجربة 

قدراته الجنس��ية كاملة واإلحس��اس باللذة في إطار عدم التمييز ومع 
المراع��اة الكاملة لحقوق اآلخرين وفي تط��ور إمكانيات األطفال، وفي 
وثائق الهوية التي تش��ير إلى هوية نوعه االجتماعي التي يحددها ذاتياً، 
وأال يكون عرضة للقوانين التي تجرم العالقات الجنسية القائمة على 
الرضا تجريماً تعس��فياً، وعدم إجباره على الخضوع إلجراءات طبية بما 
فيها التعقيم أو جراحة تغيير الجنس كشرط لالعتراف القانوني بهوية 
النوع االجتماع��ي، وعدم تعرضه لضغط يجبره على إخفاء جنس��ه أو 
عم��ره أو نوع��ه االجتماعي أو هوية نوعه أو ميوله الجنس��ي أو قمعها 

أو إنكارها.

الح��ق ف��ي حري�ة الفكر وال�رأي والتعبير، وه��و بدوره يش��مل حق 	 
كل ش��خص ف��ي اعتناق ما ي��راه من أف��كار في الجنس��انية والحقوق 
الجنس��ية وف��ي التعبير عنه��ا بدون تدخ��الت تعس��فية أو قيود على 
أس��اس المعتقدات الثقافية الس��ائدة أو األيديولوجيات السياسية أو 
المفاهيم التمييزية للنظ��ام العام أو اآلداب العامة أو الصحة العامة 

أو األمن العام.

الح��ق في التجمع الس�لمي وتكوي�ن الجمعيات، وهذا يش��مل 	 
حق كل ش��خص ف��ي تأس��يس الجماع��ات والتنظيم��ات واالنضمام 
إليها وإنش��ائها وتطوير وتبادل ونش��ر ونقل المعلوم��ات واألفكار التي 
تتعلق بقضايا حقوق اإلنس��ان والحقوق الجنسية والصحة الجنسية 
والصح��ة اإلنجابي��ة والمس��اواة بي��ن الجنس��ين والتعبير ع��ن النوع 
االجتماعي والجنسانية والميول الجنسي وهوية النوع االجتماعي عن 
طريق أي وسيلة في إطار يكفل األداء التام لحقوق الجميع وحرياتهم.

ومع أن الحقوق الجنسية ليس�ت صريحة بّينة، فقد نص عليها 
ع�دد م�ن المعاه�دات واالتفاقيات الدولي�ة الرئيس�ية ضمنياً. 

ومن بينها:

•• )UDHR( اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

••)ICCPR( العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ••
)ICESCR(

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ••
)CEDAW(

••)CRC( اتفاقية حقوق الطفل

••)ICRPD( االتفاقية الدولية لحقوق المعاقين

••)MDGs( األهداف اإلنمائية لأللفية

•• )ICPD( برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

••)BPfA( منهاج عمل بكين

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
http://www.un.org/millenniumgoals
http://www.un.org/millenniumgoals
http://www.unfpa.org/public/home/sitemap/icpd/International-Conference-on-Population-and-Development/ICPD-Programme
http://www.unfpa.org/public/home/sitemap/icpd/International-Conference-on-Population-and-Development/ICPD-Programme
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf


22

الفصل الثاني

الح��ق في ثم�ار التقدم العلم�ي وأعلى مس�توى يمكن بلوغه 	 
من الصحة البدنية والعقلية، وهذا يش��مل المقومات األساس��ية 
لصح��ة كل ش��خص وحق��ه ف��ي الحص��ول عل��ى الرعاي��ة الصحية 
الجنس��ية واإلنجابية واإلصرار على ممارس��ة الجنس بأمان للحيلولة 
دون ح��دوث حمل غير مرغوب فيه واإلصابة بعدوى تنتقل إليه جنس��ياً، 
ومنها فيروس نقص المناعة البش��ري، والمش��اركة في وضع القوانين 
والسياس��ات والبرام��ج والخدم��ات الت��ي تتعل��ق بالصح��ة العام��ة 
ف��ي مجتمعاته��م، والحص��ول على الخدم��ات الصحية الت��ي تراعي 
االحتياج��ات الخاص��ة لألف��راد والمجتمع��ات المهمش��ة، والحصول 
عل��ى الخدمات والرعاية الصحية بعيداً ع��ن تأنيب ضمير من مقدمي 
الخدم��ات الصحية، والحصول على معلومات عن الحقوق الجنس��ية 
الت��ي تتعلق بالصح��ة، والحصول عل��ى أفضل ما يتاح م��ن الخدمات 
الصحي��ة على أس��اس علمي وبحثي س��ليم، والحص��ول على تقنيات 

الصحة اإلنجابية أو خدماتها أو التدخل الطبي دون تمييز أو رفضها. 

الح��ق ف��ي التعليم واإلع�الم عموماً الس��يما التعليم الجنس��اني 	 
الش��مولي ونش��ر المعلوم��ات في المجتمع��ات المحلي��ة والمدارس 
والخدم��ات الصحي��ة الت��ي تهدف إل��ى محو وصم��ة الع��ار والتمييز 
الذي يتعلق بالجنس��انية وتطوير مهارات التف��اوض في إقامة عالقات 
متكافئ��ة، وتمكين الش��باب من المش��اركة في تحدي��د ما يوضع من 
سياسات الصحة الجنسية وسياس��ات التعليم الجنساني وتوفير ما 
يكفي من المعلومات الالزمة بلغة مفهومة على نحو يكفل للشباب 
اتخاذ قرارات حرة مس��تنيرة ترضيهم تماما الرضا فيما يتعلق بحياتهم 
الجنس��ية واإلنجابية، بم��ا فيها كيفية ممارس��تهم الجنس ومع من 

يمارسونه ومتى يمارسونه.

الحقوق الجنسية من حقوق اإلنسان
حقوق من هم دون الثامنة عشرة من العمر إن الحق في اختيار الزواج أو عدمه، وفي إقامة أسرة أو التخطيط 	 

لها، وفي اتخاذ قرار بشأن كيفية الحصول على األطفال ووقته، 
يتطل��ب بيئ��ة تعترف فيه��ا القواني��ن والسياس��ات بالتنوع األس��ري 
ويش��مل حق إتمام الزواج أو إقامة عالقة شراكة بحرية ورضى تام، وفي 
رف��ض إتمام ال��زواج أو غيره من عالقات الش��راكة، والحص��ول على ما 
يلزم من معلومات وتثقيف والوس��ائل الالزمة التخاذ قرارات مس��تنيرة 
بشأن اإلنجاب وتكوين األسرة بما في ذلك المشورة وغيرها من خدمات 
تتعل��ق بمنع الحمل والتبني واإلنجاب والخصوبة وإنهاء الحمل، بغض 
النظ��ر عن الحالة العائلية. فجميع النس��اء، بمن فيهن الش��ابات، من 
حقهن الحصول على المعلومات والتثقيف والخدمات الالزمة لحماية 
صحته��ن اإلنجابي��ة والتي تضمن لهن أمومة س��ليمة وإجهاضاً آمناً، 

وتكون جميعها في متناولهن ومقبولة ومالئمة لهن.

الحق في المحاسبة ورد االعتبار الذي يتضمن حق كل شخص في 	 
اتخاذ تدابير فعالة وافية ومتاحة ومناسبة، تربوية وتشريعية وقضائية 
وغيره��ا، تكف��ل وتطال��ب كل من يق��ع عليهم واجب احت��رام الحقوق 
الجنس��ية ب��أن يكون��وا في موضع مس��اءلة بش��أنها. وه��ذا يتضمن 
الق��درة على مراقبة إعمال الحقوق الجنس��ية والوص��ول إلى إجراءات 
تصحيحية النتهاكات الحقوق الجنس��ية، بما ف��ي ذلك رد االعتبار عن 
طريق االس��ترداد والتعويض والترضية وضم��ان عدم التكرار وغيرها من 
الوس��ائل. وهذا يتضمن أيضاً الحق في مس��اءلة الجهات الفاعلة غير 
الحكومي��ة ممن تؤثر أفعالهم أو عدمها عل��ى تمتع األخرين بما لهم 
م��ن حقوق اإلنس��ان والتزامات ال��دول باتخاذ خطوات تمن��ع الغير من 

انتهاك حقوق األخرين الجنسية.

إن الحقوق وسبل الحماية المكفولة لمن هم دون الثامنة عشرة 
م�ن العم�ر تختلف عن نظيرته�ا المكفولة للبالغي�ن نظراً ألن 
بعضها س�وف يتعلق بمرحلة الطفول�ة والصبا والمراهقة، وهي 
عالقة تختلف في قوته�ا وضعفها باختالف األوقات التي نمر بها 

في هذه المراحل. 

هذا فضالً ع�ن أن مفهوم تطور القدرات، ال�ذي يقوم على مبادئ 
االحترام والكرامة، يس�عى إلى تحقيق التوازن بين إمداد األطفال 
بالحماي�ة التي يحتاجون إليها واالعتراف بهم كعناصر فاعلة في 
حياتهم الخاصة وفي ممارس�ة حقوقهم اإلنسانية. ويجب على 
الحكوم�ات أن توفر لألطفال بيئات تمكنهم م�ن إبراز أقصى ما 
لديهم من قدرات وتنظر بعين االحترام لقدرتهم على المش�اركة 
ف�ي اتخاذ قرارات في حياتهم وتحمل مس�ؤوليتهم عنها. ويجب 

إدراك التوازن بين االستقاللية والحماية.



تمثال الكرسي المكسور، أمام مقر األمم المتحدة في جنيف، ويرمز إلى التصدي لأللغام األرضية والقنابل العنقودية.

ما المقصود بالمراجعة الدورية 
العالمية )UPR(؟

كيف تقرر الدوُل األعضاُء القضايا 
التي يتعين تناولها ف�ي المراجعة 

الدورية العالمية )UPR(؟

حقائق سريعة عن مجلس األمم 
المتحدة لحقوق اإلنسان

الفصل الثالث
فهم آلية عمل 

المراجعة الدورية 
العالمية
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إن المراجع��ة الدورية العالمية )UPR( عملية فريدة وجديدة نس��بياً، وهي 
إح��دى عمليات مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنس��ان التي تهدف إلى 
النهوض بأوضاع حقوق اإلنس��ان في الدول أعض��اء األمم المتحدة التي 
يبل��غ عددها 193 بل��دا. وتقضي ه��ذه العملية بأن تق��وم كل دولة عضو 
باألمم المتحدة بتفقد س��جالت حقوق اإلنس��ان ف��ي كل دولة أخرى من 
ال��دول األعض��اء باألمم المتحدة مباش��رة، وذل��ك مرة كل أربع س��نوات 
ونص��ف. وتتقدم ال��دول األعضاء للدول��ة قيد المراجع��ة بتوصيات حول 
كيفي��ة وفائه��ا بالتزاماتها نحو حقوق اإلنس��ان ضمن س��ياق معين من 
القوانين والسياس��ات. وتقرر الدولة قيد المراجعة ما تقبله من بين هذه 
التوصي��ات وتوافق على تنفي��ذه قبل حلول موعد المراجع��ة التالية بعد 
أربع س��نوات ونصف. وفي الس��نوات الثالث األولى م��ن المراجعة الدورية 
العالمية )UPR( )2008– 2010(، بلغ عدد التوصيات التي قبلتها 143 دولة 
عض��و باألمم المتحدة أكثر من 10,000 توصية من واقع 14,000 توصية 

تقريباً )انظر الشكل التوضيحي في صفحة 9(. 

وتكمن فعالية عملية المراجع��ة الدورية العالمية )UPR( في العنصرين 
التاليين: 

أن ال��دول األعض��اء )وليس الخب��راء كما كانت الع��ادة( هي التي   )1(
تتق��دم بالتوصي��ات لغيره��ا من ال��دول األعضاء، م��ا يمنح هذه 

القضاي�ا ثقالً سياسياً؛ 

أن الدولة قيد المراجعة هي التي تتقدم بموقفها من كل توصية.   )2(
وهذا من شأنه أن يعزز الشفافية ألن المجتمع المدني يعلم علم 
اليقي��ن عندئذ بموقف الحكومة من أي قضية، ما يؤدي إلى وضع 

استراتيجيات دعوية أكثر فعالية.

ما المقصود بالمراجعة الدورية العالمية )UPR(؟

www.UPR-info.org – المرجع

ما سبب إنشاء المراجعة الدورية العالمية )UPR(؟

لقد انطلقت عملية المراجعة الدورية العالمية )UPR( مع إنشاء مجلس 
األمم المتحدة لحقوق اإلنس��ان في عام 2006. وهذا بعد أن جاء مجلس 
األمم المتحدة لحقوق اإلنس��ان خلفاً للجنة حقوق اإلنس��ان التي تبنت 
التس��ييس واالنتقائية منهجاً، وظهر هذا جلياً ف��ي تجنبها التعامل مع 
قضاي��ا حيوي��ة معينة وأوض��اع حقوق اإلنس��ان في بل��دان معينة )عادة 
م��ا كانت قوية سياس��ياً(؛ فتعرضت اللجنة لنقد متك��رر له ما يبرره من 
األس��باب. فكان��ت المراجعة الدوري��ة العالمي��ة )UPR( محاولة لضمان 
تجن��ب التس��ييس واالنتقائية عن طري��ق التدقيق المنتظم في س��جل 

حقوق اإلنسان بكل بلد على أساس من العدل والمساواة. 

ما هي قضايا حقوق اإلنسان التي تخضع للبحث 
والتدقيق في إطار المراجعة الدورية العالمية )UPR(؟

تُراَجع التزامات كل دولة عضو بحقوق اإلنسان التي وردت فيما يلي:

ميثاق األمم المتحدة؛ 	 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛ 	 

صك��وك حقوق اإلنس��ان الت��ي تكون الدول��ة طرفاً فيها؛ على س��بيل 	 
المثال اتفاقية القضاء على جميع أش��كال التمييز ضد المرأة والعهد 
الدول��ي للحقوق االقتصادي��ة واالجتماعي��ة والثقافية.والعهد الدولي 

للحقوق المدنية والسياسية وغيرها.

التعه��دات وااللتزام��ات الطوعي��ة الت��ي تقطعه��ا ال��دول األعضاء، 	 
بما فيه��ا تلك التي تعهدت بها عند ترش��حها لالنتخ��اب في مجلس 

حقوق اإلنسان؛ 

القانون اإلنساني الدولي الساري	 

إن كافة معاهدات األمم المتحدة لحقوق اإلنس��ان مستمدة من اإلعالن 
العالم��ي لحقوق اإلنس��ان، الذي يح��دد طائفة من اس��تحقاقات حقوق 
اإلنس��ان التي يتعين عل��ى جميع الدول األعضاء االلت��زام بها. فإذا كانت 
القضي��ة التي ترغب في تناولها تتعل��ق بحق من الحقوق التي تتضمنها 
معاه��دة لم تص��دق عليها الدولة قي��د المراجعة، فيج��وز للدول أعضاء 
األمم المتحدة أن تتقدم بتوصية بش��أن القضاي��ا التي تتعلق بالحقوق 

الواردة في تلك المعاهدات. 

فيديو
)UPR( عملية المراجعة الدورية العالمية



25

الفصل الثالث

إن توصي��ات ال��دول األعض��اء تق��وم عل��ى المعلوم��ات ال��واردة في ثالث 
وثائق، هي:

تقري�ر الدولة العضو ال��ذي تعده حكومة البلد قي��د المراجعة، بما   .1
فيه القوانين والسياس��ات وأفضل الممارسات والتحديات التي تتعلق 
بوضع حقوق اإلنس��ان ف��ي ذلك البلد. ويجب أال يتج��اوز عدد صفحات 
تقري��ر الدولة العضو 20 صفحة عل��ى أن يُقدم قبل إجراء المراجعة ب� 

12 أسبوع عموماً. 

التقري�ر الجام�ع الذي يض��م ما يتوف��ر ل��دى األمم المتح��دة من   .2
معلومات، ويعده مكتب المفوض الس��امي لحقوق اإلنسان من واقع 
وثائق األمم المتحدة الرس��مية التي تش��تمل على كافة المعلومات 
التي تتناول أوضاع حقوق اإلنس��ان في البلد قي��د المراجعة. وعادة ما 
يش��تمل هذا التقرير على موجز وثائقي يض��م ما ورد عن هيئات األمم 
المتحدة المعنية بمعاهدات حقوق اإلنسان من ملحوظات وتوصيات، 
وما يعده مقررو األمم المتحدة الخاصون من تقارير البعثات القطرية، 
وم��ا يصدر عن وكاالت األمم المتحدة م��ن تقارير. وهذا التقرير الموجز 
ال يج��وز أن يزيد ع��ن 10 صفحات، ويصدر التقرير قب��ل إجراء المراجعة 

الدورية العالمية )UPR( للدولة العضو بستة أسابيع عموما. 

معلوم��ات موثوق به��ا وذات مصداقي��ة ويقدمها المجتم��ع المدني   .3
ومؤسس��ات حق��وق اإلنس��ان الوطني��ة ويقدمه��ا مكت��ب المفوض 
الس��امي لحقوق اإلنس��ان موج��زة في تقرير أصح�اب المصلحة 
الموجز. وال يجوز أن يزي��د هذا التقرير عن 10 صفحات، ويصدر التقرير 
قبل إج��راء المراجعة الدوري��ة العالمية )UPR( للدولة العضو بس��تة 
أس��ابيع عموم��ا. أم��ا المعلوم��ات التي يقدمه��ا المجتم��ع المدني 
ومؤسس��ات حقوق اإلنسان الوطنية بغرض إدراجها في تقرير أصحاب 
المصلحة الموجز فإنها مطلوبة قبل إجراء المراجعة الدورية العالمية 

)UPR( بفترة تتراوح بين خمسة أشهر وسبعة عموما. 

كيف تقرر الدوُل األعضاُء القضايا التي يتعين تناولها في 
المراجعة الدورية العالمية )UPR(؟

زوجان يتلقيان المشورة ووسائل منع الحمل بإحدى العيادات المحلية في الضفة الغربية.

طين 
س
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ف 

ستي
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حاد الدولي لتن
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حقائق سريعة عن مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

ما هو مجلس حقوق اإلنسان؟

أنش��يء مجلس حقوق اإلنس��ان في عام 2006 ليح��ل محل لجنة األمم 
المتح��دة لحقوق اإلنس��ان، وه��و الهيئة الرئيس��ية الت��ي تعنى بحقوق 
اإلنس��ان في منظومة األمم المتحدة. وتقع على عاتقه مسؤولية تعزيز 

حقوق اإلنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم. 

المرجع - مكتب المفوَّض السامي لحقوق اإلنسان 2011

ما هو مجلس حقوق اإلنسان

ما هي آلية عمل مجلس حقوق اإلنسان؟فيديو

يتول�ى المجلس تفعيل س�بل حماية حقوق اإلنس�ان وتعزيزها 
عن طريق: 

تقديم توصيات بش�أن قضايا حقوق اإلنسان العالمية وأوضاع 	 
حقوق اإلنسان في بلدان معينة

دراسة الشكاوى المقدمة من ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان 	 
أو التي تقدمه�ا المنظمات غير الحكومي�ة نيابة عن ضحايا 

انتهاكات حقوق اإلنسان

تعيين خبراء مستقلين )يشار إليهم باسم »اإلجراءات الخاصة«( 	 
الس�تعراض انتهاكات حقوق اإلنسان في بلدان محددة ودراسة 

قضايا حقوق اإلنسان العالمية

إج�راء مناقش�ات م�ع الخب�راء والحكوم�ات بش�أن قضايا 	 
حقوق اإلنسان

تقييم س�جالت حقوق اإلنس�ان بجميع الدول األعضاء باألمم 	 
المتحدة التي يبلغ عددها 193 دولة كل أربع سنوات ونصف عن 

)UPR( طريق إخضاعها للمراجعة الدورية العالمية

ماذا تعرف عن أعضاء مجلس حقوق اإلنسان؟

يتألف مجلس حقوق اإلنس��ان من 47 بل��د تُنتخب لفترة والية تمتد ثالث 
س��نوات، وال يج��وز ألي بلد منها أن تمض��ي أكثر من واليتي��ن متتاليتين. 
ويُخص��ص لكل منطقة ف��ي العالم عدد معين م��ن المقاعد بما يكفل 
تمثيالً متس��اوياً في عضوية مجلس حقوق اإلنسان. ومع أن عدد األعضاء 
المصوتين ال يتجاوز 47 عضواً في مجلس حقوق اإلنسان )انظر الصفحة 
التالي��ة(، ف��إن جميع ال��دول األعضاء في األم��م المتح��دة البالغ عددها 
193 يحق لها أن تراقب عمل المجلس، بما فيه المراجعة الدورية العالمية 

)UPR(، وتشارك فيه. 

أين يقع مجلس حقوق اإلنسان؟

يقع مقر مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة بجنيف، سويسرا.
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حقائق سريعة عن مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

انتهاء واليتها الدولة العضو 
2013أنغوال

2014النمسا

2012بنغالديش

2012بلجيكا

2014بنين

2014بوتسوانا

2014بوركينا فاسو

2012الكاميرون

2014تشيلي

2012الصين

2014الكونغو

2014كوستاريكا

2012كوبا

2014جمهورية التشيك

2012جيبوتي

2013االكوادور

2013غواتيماال

2012هنغاريا

2014الهند

2014أندونيسيا

2014إيطاليا

2012األردن

2014الكويت

2012قرغيزستان
2013ليبيا3

2013ماليزيا

2013جزر المالديف

2013موريتانيا

2012موريشيوس

2012المكسيك

2012نيجيريا

2012النرويج

2014بيرو

2014الفلبين

2013بولندا

2013قطر

2013جمهورية مولدوفا

2014رومانيا

2012االتحاد الروسي

2012المملكة العربية السعودية

2012السنغال

2013إسبانيا

2013سويسرا

2013تايالند

2013أوغندا

2012الواليات المتحدة األمريكية

2012أوروغواي

الدول األعضاء بمجلس حقوق اإلنسان
انتهاء واليتها الدولة العضو 

علقت الجمعية العامة حقوق عضوية الجماهيرية العربية الليبية في مجلس   3
حقوق اإلنسان في 1 مارس 2011 وأُعيدت في 18 نوفمبر 2011.



الفصل الرابع
المشاركة في عملية 

المراجعة الدورية 
)UPR( العالمية

نظرة عامة على دورة المراجعة 
)UPR( الدورية العالمية

1.  مرحلة اإلعداد للمراجعة الدورية 
)UPR( العالمية

إعداد عريضة أصحاب المصلحة 	 

تُكتب عريضة أصحاب المصلحة 	 
في ست خطوات

المشاركة فيما يجري من 	 
مشاورات الدولة العضو

العمل في ائتالف مع المجتمع 	 
المدني

المشاركة في الجهود الدعوية 	 
للدول األعضاء باألمم المتحدة

2. خالل مرحلة المراجعة

3. مرحلة تبني تقرير المحصلة 

4. مرحلة التنفيذ
المعلمون األقران لدى الرابطة السنغالية لرفاهية األسرة يقدمون 

مشورتهم وخدماتهم عبر مراكز الشباب المحلية، داكار. 

سنغال 
سايد/ال

سرة )IPPF(/جنيفر وود
ظيم األ

حاد الدولي لتن
االت
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س��وف تكون كل دول��ة عضو قد خضعت للمراجعة للم��رة األولى بحلول 
نهاية ش��هر مارس 2012، ما يمثل نهاي��ة دورة المراجعة الدورية العالمية 
)UPR( األول��ى. وس��وف تبدأ دورة جدي��دة من المراجع��ة الدورية العالمية 
)UPR( ف��ي ش��هر يونيو 2012 لتب��دأ العملية من جديد. وف��ي هذه المرة 
س��وف تخض��ع كل دولة عض��و للمراجعة ف��ي غضون فترة أربع س��نوات 
ونصف. وس��وف تتم مراجعة 42 دولة عضو على مدى جلسات المراجعة 
الدوري��ة العالمية )UPR( الثالث، ما يعن��ي مراجعة 14 دولة عضو في كل 
جلسة. وسوف تعقد الجلس��تان األوليان من المراجعة الدورية العالمية 

)UPR( في يونيو وأكتوبر من عام 2012.

)UPR( نظرة عامة على دورة المراجعة الدورية العالمية
وس��وف يُراج��ع ما أحرزته كل دول��ة عضو من تقدم من��ذ أول مراجعة لها 
وكذل��ك كل جديد أو عالق م��ن قضايا حقوق اإلنس��ان بالدولة المعنية. 
وس��وف تجري مراجعة كل دولة عضو في ه��ذه الدورة الثانية وفقاً لنفس 
النظ��ام المتبع ف��ي الدورة األول��ى. انظر أدن��اه لتعرف الموع��د المحدد 
لمراجعة بلدك. وال يُس��مح للدول األعضاء بتأجيل مراجعاتها إال لظروف 
استثنائية )مثلما سِمح لهايتي بتأجيل مراجعتها بسبب الزلزال المدمر 
الذي ضربها. وحتى في هذه الحالة، فإن قرار التأجيل لم يتخذ إال بقرار من 

مجلس حقوق اإلنسان بعد انعقاد جلسة خاصة بشأن هايتي(.

)UPR( مراحل دورة المراجعة الدورية العالمية

إن المراجع��ة الدورية العالمية )UPR( عملي��ة دورية، أي أن كل دولة عضو 
س��وف تختلف مرحلته��ا في هذه العملي��ة باختالف الوق��ت الذي تجري 
فيه وس��وف تنتقل دائماً نحو مراجعتها التالية. وكل عضو من المجتمع 
المدني يرغب في أن يش��ارك في المراجعة الدوري��ة العالمية )UPR( من 
المهم أن يتحقق من المرحلة التي تمر بها بالده حالياً في دورة المراجعة 
الدورية العالمية )UPR(. وهناك عديد من الفرص الطيبة التي يس��تطيع 
المجتم��ع المدن��ي أن يغتنمها للمش��اركة في مختلف مراح��ل الدورة، 
ولست بحاجة ألن تشارك في كل مرحلة لتكلل جهودك الدعوية بالنجاح. 

الجلسة 13 
)2012(

الجلسة 14 
)2012(

الجلسة 15 
)2013(

الجلسة 16 
)2013(

الجلسة 17 
)2013(

الجلسة 18 
)2014(

الجلسة 19 
)2014(

الجلسة 20 
)2014(

الجلسة 21 
)2015(

الجلسة 22 
)2015(

الجلسة 23 
)2015(

الجلسة 24 
)2016(

الجلسة 25 
)2016(

الجلسة 26 
)2016(

جمهورية البحرين 1 
المملكة العربية تركمانستان فرنسا التشيك 

توغوسورينام ناميبيا ميكرونيزيا روسيا البيضاء قرغيزستان إيطاليا النرويج نيوزيلندا السعودية 

الجمهورية اليونانالنيجرلبنانليبيرياكيريباتيالسلفادورألبانياأفغانستانالسنغالبوركينا فاسوتونغااألرجنتيناالكوادور2 
العربية السورية

تشيليالصينالرأس األخضررومانياالجابونتونس3 
جمهورية 
الكونغو 

الديمقراطية
سامواموزمبيقموريتانيامالويغينياغامبيا

فنزويال 
)الجمهورية 
البوليفارية(

جمهورية الو بوليفياكوت ديفوارفيتنامنيجيرياكولومبياماليغاناالمغرب4 
الشعبية

جمهورية 
منغوليا 

الديمقراطية
سانت فنسنت استونياناورو

أيسلنداوغرينادين

زيمبابويالسودانباراغوايروانداباناماإسبانيافيجيالبرتغالأوروغوايالمكسيكأوزبكستانبوتسوانابيروأندونيسيا5 
ليتوانياهنغاريابلجيكانيبالجزر المالديفلسوتوسان مارينوبوتاناليمنموريشيوستوفالوالبهاماغواتيماالفنلندا6 

المملكة 7 
بابوا غينيا الدنمركسانت لوشياأندوراكينياكازخستاندومينيكافانواتواألردنألمانيابورونديبنينالمتحدة

أوغنداالجديدة

ماليزياجيبوتيلوكسمبورغجمهورية كورياالهند8 
جمهورية 
مقدونيا 

اليوغوسالفية 
السابقة

جمهورية 
كوريا الشعبية 

الديمقراطية
تيمور الشرقيةطاجكستانباالوعمانبلغارياأرمينياأنغوال

جمهورية افريقيا كندابربادوسسويسراالبرازيل9 
إيران )الجمهورية بروناي دار السالمجزر القمر الوسطى

جمهورية تنزانيا الصومالالنمساهندوراسغينيا بيساواإلسالمية(
المتحدة

جمهورية 
مولدوفا

الواليات المتحدة السويدمدغشقر كوستاريكا سلوفاكيا موناكو بنغالديش الجبل األسود باكستان الفلبين 10 
هايتيأنتيغوا وبربوداسيشيلميانماراألمريكية

اإلمارات العربية زامبياالجزائر11 
جنوب السودان4سوازيالندجزر سولوموناسترالياجزر مارشالغريناداالعراقغينيا االستوائيةاريتريابليزاالتحاد الروسيالمتحدة

ترينيداد وتوباغوالتفياجورجياكرواتياتركياسلوفينيااثيوبياقبرصتشادأذربيجاناسرائيلاليابانبولندا12 

جمهورية الكونغوالكاميرونلِشتنِشتَيِنأوكرانياهولندا 13 
سانت كيتس جامايكاغويانامصرقطرالدومينيكان

تايالندسيراليونونِفيس

البوسنة نيكاراغواكمبوديامالطاكوباصربياسريالنكاجنوب أفريقيا14 
ساو تومي ليبيا الكويتوالهرسك

أيرلنداسنغافورةوبرينسيبي

4. ُمنحت عضوية األمم المتحدة في 14 يوليو 2011 وأضيفت الحقاً إلى التقويم بقرار من مكتب مجلس حقوق اإلنسان

مراجعة مجلس حقوق اإلنسان الدورية العالمية )الدورة الثانية(
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تتألف دورة المراجعة الدورية العالمية )UPR( من أربع مراحل رئيسية، هي:

)UPR( نظرة عامة على دورة المراجعة الدورية العالمية

يقدم المجتمع المدني ما لديه من معلومات لمكتب 
 المفوَّض السامي لحقوق اإلنسان 

)قبل المراجعة بفترة تمتد من خمسة أشهر إلى سبعة(

الدولة قيد المراجعة تقدم تقريرها

تقرير الدولة العضو مع تصنيف مكتب المفوَّض 
السامي لحقوق اإلنسان »لمعلومات األمم المتحدة« 

وموجز ما صدر من عرائض أصحاب المصلحة
)حوالي 6 أسابيع قبل المراجعة(

ويجوز للدول األعضاء والدول المراقبة طرح أسئلة لترويكا 
)الثالثية( المعنية بخصوص الدولة قيد المراجعة. 

وتجمع ترويكا األسئلة وتقدمها للدولة قيد المراجعة
)حوالي أسبوعين قبل المراجعة(

تعد الدول األعضاء والمراقِبة توصيات وأسئلة 
إضافية تتقدم بها أثناء المراجعة

صياغة ترويكا لمسودة التقرير )أي وثيقة المحصلة(، 
بما فيها موجز المناقشة التي دارت أثناء المراجعة 

والتوصيات التي قدِّمت للدولة العضو )وما إذا كانت 
الدولة تؤيد كل توصية منها(، وما تتقدم به الدولة 

من التزامات طوعية

تبني التقرير من قبل مجموعة عمل المراجعة 
)UPR( الدورية العالمية

)من يومين إلى أربعة بعد المراجعة الشفهية(

حوار محتمل مع الدولة العضو، بعد عملية 
مجموعة العمل وقبل تبني التقرير من 

قبل جلسة جمعية مجلس حقوق اإلنسان 
العامة حول مزيد من االلتزامات الطوعية 

والموافقة على التوصيات

بيانات أصحاب المصلحة حول 
وثيقة المحصلة إما شفهياً في 
الجلسة العامة أثناء االعتماد أو 
البيانات الخطية المقدمة قبل 

الجلسة

التشاور مع المجتمع المدني حول 
سبل التنفيذ وإمكانية التعاون 

)احتماالت وضع خطة عمل وطنية 
لتنفيذ المحصلة(

مراقبة المجتمع المدني 
لتنفيذ التوصية 1أ

1ب

1ج
المراجعة 

الدورية 
العالمية

4

3

2

1ه�

تنفيذ 
الدولة للتوصيات
)المستوى الوطني(

مراجعة مجموعة 
العمل للدولة العضو 

بشأن المراجعة الدورية 
 )UPR( العالمية

)جنيف(

3أ

1

4أ

4ب

2ب2أ

2ج

1د

<3.  مرحلة تبني 2. مرحلة االستعراض1. مرحلة اإلعداد
تقرير المحصلة

4. مرحلة التنفيذ

جمع/إعداد 
معلومات المراجعة 
الدورية العالمية 
)UPR( والمشاورات/

مشاورات الدولة 
والمجتمع المدني
)المستوى الوطني(

مراجعة تقرير 
المحصلة وتبنيه من 
قبل جمعية مجلس 

حقوق اإلنسان 
العامة في أثناء 

إحدى الجلسات 
الرئيسية لمجلس 

حقوق اإلنسان
)جنيف(
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 )UPR( تُعد مرحلة اإلعداد أكثر أقسام عملية المراجعة الدورية العالمية
حاج��ة إلى العمل ألن المجتمع المدني والدول��ة قيد المراجعة يعكفان 
على إعداد تقارير المراجعة الدورية العالمية )UPR( الخاصة بكل منهما. 

فرص االنخراط في هذه المرحلة تشمل ما يلي:

إع��داد وتقديم تقرير أصح��اب المصلحة لمكتب المفوَّض الس��امي   .1
)OHCHR( لحقوق اإلنسان

المشاركة في المشاورات الحكومية حول التقرير الوطني  .2

بناء ائتالفات المجتمع المدني الدعوية  .3

إجراء الجهود الدعوية مع الدول األعضاء   .4

)UPR( 1. مرحلة اإلعداد للمراجعة الدورية العالمية

ويني سانيو سيروما، مكافحة اإليدز )إيدز آكشن(؛ سيلفيا دي روغاما، المرأة اإليجابية في العالم في هولندا؛ ستيفان رَيبر، ناشطة اإليدز؛ 
لون غانتيه، شبكة دلهي لشعب الهند اإليجابي في اجتماع رفيع المستوى لألمم المتحدة بشأن فيروس نقص المناعة البشري/اإليدز. 

ب
كيندر ديبي

س
حدة/ا

صورة األمم المت
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إعداد عريضة أصحاب المصلحة 
تُراجع المعلومات الخاصة بالدولة العضو من واقع ثالث وثائق أساس��ية، 
ه��ي: تقري�ر وطني تعده الدولة قي��د المراجعة وتقري�ر جامع لكافة 
معلومات األمم المتحدة التي تتعلق بقضايا حقوق اإلنسان )بما فيها 
توصيات ومالحظ��ات هيئات األمم المتحدة المعني��ة بمعاهدات حقوق 
اإلنس��ان( في البالد وما يعرف »بعرائض أصحاب المصلحة« التي ترد 
من األفراد والمجتمع المدني والمنظمات والجماعات وتتناول ما يقع في 

الدولة قيد المراجعة من انتهاكات لحقوق اإلنسان.

من أنجع السبل لالنخراط في عملية المراجعة الدورية العالمية 
)UPR( إع�داد عريض�ة أصحاب المصلح�ة. ويجوز ألي ش��خص أو 
منظمة أو جماعة أن تتقدم لمكتب المفوَّض الس��امي لحقوق اإلنسان 
)OHCHR( بمعلوم��ات صادقة يوثق بها عم��ا يُرتكب من انتهاكات حقوق 
اإلنس��ان في الدولة قي��د المراجعة. فعرائض أصح��اب المصلحة تقدم 
معلومات عن القوانين والسياسات واللوائح التي تؤثر على حقوق اإلنسان 

المكفولة لكل شخص، وتقدم توصيات عن كيفية النهوض بأوضاعها.

وإن إع��داد عريضة أصح��اب المصلحة ال يتطلب منك أن تكون على دراية 
عميق��ة بقان��ون أو نظرية حقوق اإلنس��ان. فالغرض م��ن عريضة حقوق 
اإلنس��ان إبراز مدى تأثر الناس بما يطبق من قوانين أو سياسات في بلدك. 
ولنضرب مثالً بالرابطة العضو باالتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( في 
الفلبين ومنظمة تنظيم األس��رة الفلبينية )FPOP(، فقد تقدمتا بتقرير 
م��ن أصحاب المصلحة ركزتا فيه على عدم توفر خدمات تنظيم األس��رة 
وخدم��ات من��ع الحمل ف��ي الفلبين وتأثير ذل��ك على الصح��ة اإلنجابية 
للفتيات والس��يدات، بما في ذل��ك الحمل غير المرغ��وب واإلجهاض غير 
اآلم��ن والوفاة المتعلقة بالحمل.فإن كنت على دراية أو مررت بتجربة 
تنم عن عدم المس�اواة في التعامل م�ع الناس أو إن كنت عرضة 
للعن�ف أو ُمنعت م�ن الحصول على خدمات أساس�ية ضرورية 
للعيش بكرامة، فأنت مهيأ إلعداد تقرير من أصحاب المصلحة. 

أمثلة

الهند

أيرلندا

قرغيزستان

أوردن��ا أمثل��ة من عرائ��ض أصح��اب المصلحة م��ن الهن��د وأيرلندا 
وقرغيزستان في ملف الموارد بقائمة القرص الرئيسية. 

http://issuu.com/ippfresources/docs/stakeholder_submission_-_india
http://issuu.com/ippfresources/docs/stakeholder_submission_-_ireland
http://issuu.com/ippfresources/docs/stakeholder_submission_-_kyrgyzstan
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الخطوة 1. التحقق من 
الموعد النهائي لتقديم العرائض

ويجب أن تقدَّم عرائض أصحاب المصلحة قبل خمس��ة أش��هر أو سبعة 
من مراجعة الدولة المعنية في المتوس��ط. فقد جرت المراجعة الدورية 
العالمية )UPR( لدولة لتوانيا، على س��بيل المثال، في شهر أكتوبر 2011، 
وكانت عرائض أصحاب المصلحة واجبة التقديم في شهر مارس 2011. 

ويج��ب تقدي��م تقري��رك لمكتب المف��وَّض الس��امي لحقوق اإلنس��ان 
)OHCHR( قب��ل الموعد المحدد أو بحلوله. ولن تُقبل أو يُنظر في التقارير 

التي تصل بعد هذا الموعد تحت أي ظرف من الظروف. 

برج��اء التأك��د م��ن المواعي��د النهائية لتقدي��م العرائ��ض بالرجوع إلى 
www.ohchr.org قبل خضوع بلدكم للمراجعة بثمانية أشهر أو عشرة.

الخطوة 2. اختيار القضايا محل االهتمام

ال يج��وز أن تزي��د العريضة ع��ن 2,815 كلمة )أي 5 صفح��ات تقريباً(، هذا 
فيما يخص العرائض الفردية، أو 5,630 )أي 10 صفحات تقريباً( للعريضة 
االئتالفي��ة. ونظراً لهذه القيود، فعليك تحدي��د القضايا التي تود التركيز 

عليها وحجم التفاصيل التي تستطيع أن تقدمها عن كل قضية. 

تُكتب عريضة أصحاب المصلحة في ست خطوات

لقد تبين لدعاة حقوق اإلنس�ان أنه م�ن األجدى أن يركزوا عل�ى 
بضعة قضايا أساس�ية ويس�تفيضوا فيها بدالً من أن يتناولوا 

قضايا متعددة وال يستفيضوا في تفاصيلها. 

إيضاح

)SRI( عريضة بالتضامن مع مبادرة الحقوق الجنسية

أسئلة ينبغي أن تراعيها عند تحديد 
القضايا التي تريد أن تركز عليها:

ه��ل هناك قوانين وسياس��ات وممارس��ات أو أي منها حالي��اً تؤثر على 	 
حقوق الناس الجنسية تأثيراً سلبياً؟

ه��ل تم مؤخراً إدخ��ال أي تعديالت في القوانين والسياس��ات التي تؤثر 	 
على حقوق الناس الجنس��ية تأثيراً س��لبياً؟ هل هناك نية إلدخالها في 

المستقبل القريب؟

هل هناك حاجة إلجراء حوار وطني على نطاق أشمل عن قضايا الحقوق 	 
الجنسية تحديداً؟

ما القضايا التي تعمل بصددها فعال؟	 

م��ا القضايا التي تحظى بالنصيب األوفر م��ن خبرتك وعلمك وقرائنك 	 
أنت ومنظمتك أو أي منكما؟

م��ا أه��م قضي��ة لعمالئك/المس��تفيدين م��ن خدماتك/أعضائك/	 
متطوعيك من وجهة نظرهم؟ 

الخطوة 3. اتخاذ القرار بشأن تقديم 
عريضة فردية أو مشتركة

يجوز لك أن تتقدم بعريضة منفرداً أو كمنظمة مثلما يجوز لك أن تتقدم 
بعريضة مش��تركة مع أفراد آخرين أو منظم��ات أو جماعات أخرى. ويهيب 
مكتب المفوَّض السامي لحقوق اإلنسان )OHCHR( بأصحاب المصلحة 
تقدي��م عرائض مش��تركة، غير أن هذا قد يش��كل تحدي��اً لدعاة الحقوق 

الجنسية في بعض األحيان. 

فقضايا الحقوق الجنس��ية ف��ي بعض البلدان إم��ا أن يقابلها المجتمع 
المدني بالتهميش وتالحقها وصمة العار أو ال توليها المبادرات المشتركة 
م��ا يكفيها م��ن اهتمام. وربما تك��ون العرائض الفردية أكث��ر فعالية في 
هذه األوضاع، وليتك تنضم إلى دعاة الحقوق الجنس��ية التي تقاربك في 
الفكر من مختلف القطاعات لتقديم عريضة مش��تركة. فعلى س��بيل 
المث��ال، أقامت منظم��ة كري��ا )CREA(، وهي منظمة تداف��ع عن حقوق 

المرأة اإلنس��انية ومقرها الهند، شراكة مع منظمة غير حكومية تعنى 
بشؤون الصحة الجنس��ية واإلنجابية وجماعتين للعمل بالجنس وإحدى 
المؤسس��ات األكاديمية وائتالف مبادرة الحقوق الجنس��ية )SRI(، سعياً 
إلى إبراز ما يتعرض له عمال الجنس من انتهاكات لحقوقهم اإلنسانية.

وقد تقدم دعاة الحقوق الجنسية في بعض البلدان بعرائض تناولوا فيها 
قضية أو قضيتين محددتين، كما ش��اركوا ف��ي تقديم عرائض المجتمع 
المدني. فقد أعدت رابطة تنظيم األس��رة األيرلندية )IFPA(، على س��بيل 
المث��ال، تقريراً ألصحاب المصلحة بالتضامن م��ع ائتالف مبادرة الحقوق 
الجنسية )SRI(، وتناولت في هذا التقرير تأثير تجريم اإلجهاض في أيرلندا 
على وجه الخصوص، وشاركت في تقديم تقرير مشترك مع ائتالٍف يجمع 
منظمات من مختلف القطاعات. واش��تمل هذا التقرير المش��ترك على 
التوصيات الرئيس��ية التي تقدمت بها رابطة تنظيم األس��رة األيرلندية 
)IFPA( بش��أن اإلجهاض، كما أورد التقري��ر معلومات عن حقوق المعاقين 
وأوض��اع الس��جون ومش��اركة الم��رأة ف��ي الحي��اة السياس��ية وقضايا 

أخرى كثيرة. 

وينبغ��ي أن تحدد الطريقة المثلى للمضي قدماً في ظل ما تتمتع به من 
عالقات مع أفراد المجتمع المدني وبحسب وقتك ومواردك.

لقد تش�اركت مبادرة الحقوق الجنسية مع أكثر من 100 منظمة 
وف�رد وجماعة في 70 بلد إلعداد عرائ�ض أصحاب المصلحة. وقد 
أثبتت هذه االستراتيجية نجاحها في تعظيم إمكانات ما يُبذل من 
الجهود الدعوية ألن دعاة الحقوق الجنسية في البلد الذي يخضع 
للمراجعة على دراية مباش�رة بالس�ياق الوطني ومبادرة الحقوق 
الجنس�ية على دراية كبيرة بمجلس حقوق اإلنسان. فالجمع بين 
هذين العنصري�ن يجعل قضايا الحقوق الجنس�ية أكثر وضوحاً 

.)UPR( أثناء عملية المراجعة الدورية العالمية

http://www.ohchr.org


34

الفصل الرابع

تُكتب عريضة أصحاب المصلحة في ست خطوات
الخطوة 4. مراعاة متطلبات تنسيق العريضة

إن مكت��ب المفوَّض الس��امي لحق��وق اإلنس��ان )OHCHR( يضع قواعد 
صارمة يجب االلتزام بها في تنس��يق العريضة وهيئتها إذا كانت سيؤخذ 

بها في تقرير أصحاب المصلحة الموجز. وهذا يشمل:

أال يتج��اوز ع��دد كلمات العريض��ة الفردي��ة 2,815 كلم��ة، والعريضة 	 
االئتالفية 5,630 كلمة كحد أقصى، باس��تثناء الحواشي والتعليقات 
الختامية التي لن يؤخذ بها في موجز أصحاب المصلحة أيضاً. وكذلك 

تُستثنى صفحة الغالف من عدد الكلمات

يج��ب أن يُع��د التقري��ر للمراجعة الدوري��ة العالمي��ة )UPR( على وجه 	 
الخصوص. وال يجوز تقديم التقارير التي تعد ألي غرض آخر

أي معلومات تذكر يجب أن تتس��م بالمصداقية والموثوقية وتس��تمد 	 
من تجارب أو مصادر مباشرة بقدر المستطاع

أي معلومات ثانوية )تستمد من التقارير والبحوث والمقاالت الصحفية، 	 
الخ( يجب أن ترد إلى مصادرها الصحيحة

ال يجوز إدراج أي خرائط أو صور أو رسوم غرافيكية	 

يجب ترقيم الفقرات والصفحات	 

يجب أن يكون التقرير في صيغة مايكروسوفت وورد	 

يج��ب أن تدرج صفحة غالف تبين بوضوح أن العريضة يصدرها أصحاب 	 
المصلحة، بما في ذلك الشعار واالسم واالختصار وصفحة الويب. )وال 

يؤخذ بمحتوى صفحة الغالف في عدد الكلمات المحدد(

ينبغي أن تقدم المساهمات الخطية بلغات األمم المتحدة الرسمية 	 
فقط )العربية والصينية واإلنجليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية(، 

ويفضل أن تكون بالفرنسية أو اإلنجليزية أو اإلسبانية

يجب أال يتضمن التقرير أي كلمات جارحة	 

الخطوة 5. كتابة عريضة أصحاب المصلحة 
خاصتك

فيما يلي ثالثة أهداف رئيس��ية يجب أن تضعها في اعتبارك عندما تشرع 
في كتابة تقرير أصحاب المصلحة:

1.  التأك��د م��ن أن القضاي��ا الموضحة ف��ي تقريرك قد أدرج��ت في موجز 
أصح��اب المصلح��ة الذي أع��ده مكتب المف��وَّض الس��امي لحقوق 
اإلنس��ان )OHCHR( لتس��تعين به الدول األعضاء باألمم المتحدة في 

إجراء المراجعة لبالدك.

2.  إخراج وثيقة قوية يمكن استخدامها في إبراز قضايا الحقوق الجنسية 
الت��ي تقوم بينك وبي��ن حكومتك والمجتمع المدن��ي والدول األعضاء 

باألمم المتحدة ووسائل اإلعالم.

3.  تقديم توصيات محددة بش��أن كيفية تن��اول حكومتك لهذا االنتهاك 
الذي وقع لحقوق اإلنسان والسعي إلى اإلعمال التام للحقوق الجنسية.

أما المعلومات التي ترد في عريضتك، فسوف يقرأها شخص من 
مكتب المفوض الس�امي لحقوق اإلنس�ان، وهذا الشخص لن 
يكون على دراية بالقوانين والسياسات المطبقة في بالدك. فإذا 
�رت القوانين والسياس�ات وتأثيرها في حياة الناس، ازدادت  ُفسِّ
فرصة إدراج قضاياك في موجز أصحاب المصلحة وأثارتها الدول 

األعضاء أثناء المراجعة. 

م عريضة أصحاب المصلحة إلى ثالثة أقسام: ينبغي أن تقسِّ

الملخص التنفيذي شامالً قائمة الكلمات المفتاحية	 

معلومات عن وضع حقوق اإلنسان	 

التوصيات	 

إن الملخ�ص التنفيذي يُعد جزءاً ش��ديد األهمية م��ن العريضة التي 
 )OHCHR( تعده��ا نظراً ألن مكتب المفوَّض الس��امي لحقوق اإلنس��ان
كثي��راً ما يركز علي��ه عند إعداد تقرير أصحاب المصلح��ة الموجز. وعليه 
ينبغ��ي أن توجز كل قضية ترد في تقريرك في جمل��ة واحدة أو اثنتين في 
الملخ��ص التنفيذي. ومن المفيد أن تحتوي مقدمة الملخص التنفيذي 
عل��ى قائمة بالكلمات المفتاحية لالس��تعانة بها ف��ي توضيح القضايا 
الت��ي تتضمنه��ا العريضة )كالميول الجنس��ي أو العنف ض��د المرأة أو 
فيروس نقص المناعة البش��ري أو الصحة اإلنجابية أو معدل الوفيات في 
األمهات أو العمل بالجنس أو دراس��ة الجنس��انية في المدارس أو تجريم 
اإلجهاض أو الحصول على المش��ورة واإلرشاد السري الطوعي بخصوص 

فيروس نقص المناعة البشري، إلخ(.

وينبغي أن ترك�ز عريضتك على قضاياك بقدر المس�تطاع. وال 
تذكر فيها أي معلومات عامة عن التركيبة السكانية أو النظام 
القانون�ي أو قوائم صكوك حقوق اإلنس�ان التي صدقت عليها 
بالدك. فهذه المعلومات سوف تردُ في وثائق أخرى، كتقرير الدولة 
الوطني وموجز معلوم�ات األمم المتح�دة. وكافة المعلومات 
ال�واردة في عريضت�ك ينبغي أن تتعلق مباش�رة بالقضايا التي 

ترغب في إبرازها بل وتعززها أيضا. 

إيضاح

إيضاح
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أم��ا لُ��ب العريض��ة فينبغ��ي أن يتضم��ن معلومات ع�ن وضع حقوق 
اإلنسان في بلدك. وليس��ت هناك هيئ��ة أو تنسيق معين ينبغي االلتزام 
ب��ه في ع��رض هذه المعلوم��ات، إال أن كثيراً من دعاة الحقوق الجنس��ية 
أجمعوا على جدوى تنظيم هذه المعلومات بحسب القضية )كاإلجهاض 
أو مغايري الهوية الجنسية أو تدريس الجنسانية( أو بحسب فئة الحقوق 

)كالحق في الصحة وعدم التمييز والخصوصية وغيرها(. 

وعندم��ا ترك��ز على قضية معينة، من المفيد أن تضع هذه األس��ئلة في 
اعتبارك:

ما هي المشكلة؟	 

من يتأثر بهذا الوضع؟	 

كيف يؤثر هذا الوضع على الناس؟	 

هل هناك جماعات تتأثر بهذا الوضع أكثر من غيرها؟	 

ما تأثيرات هذا الوضع على حياة الناس؟	 

ما مدى خبراتك/معرفتك بهذا الوضع؟	 

ما الذي تقوم به الحكومة أو ال تقوم به حيال هذا الوضع؟	 

هل هناك قانون أو سياسة أو إجراء يؤثر على هذا الوضع؟	 

هل تطبق هذه القوانين والسياسات؟	 

هل هناك حاجة لقانون أو سياسة تحمي المتضررين من هذا الوضع؟	 

ه��ل هن��اك حاجة لتعدي��ل قانون أو سياس��ة لحماي��ة المتضررين من 	 
هذا الوضع؟

إذا كن�ت ترغب في تقديم معلومات س�رية، اتصل بأي منظمة 
تثق بها في بلدك أو بمبادرة الحقوق الجنس�ية ليتس�نى لك 
تقديم العريضة بالتضامن معها. وس�وف يُقدم التقرير باسم 
المنظمة التي اخترت العمل معها، ولن يُشار إليك فيما يصدر 

من وثائق عامة. 

مهم !
السرية

س�وف نعرض تقريرك عل�ى أنه وثيقة عامة، وسينش�ر على 
الموقع اإللكتروني لمكتب المفوَّض السامي لحقوق اإلنسان 
)OHCHR(. وينبغي عدم اإلشارة ألي حاالت فردية إذا كان في ذلك 

ما يعرض سالمة جميع األفراد المعنيين وأمنهم للخطر. 

كيف يؤثر هذا الوضع على الجوانب األخرى من حياة الناس؟	 

هل سبق أن تقدمت أي هيئة من هيئات األمم المتحدة بأي توصيات أو 	 
مالحظات على هذا الوضع بالذات؟

هل ص��در أي حكم على ه��ذا الوضع تحديداً م��ن أي محكمة دولية أو 	 
إقليمية أو وطنية؟

ه��ل تم اللج��وء إلى إج��راءات خاصة للتعلي��ق على ه��ذا الوضع على 	 
الصعيد الوطني؟

وبعد أن تس��تعرض القضايا التي تؤثر على الحقوق الجنس��ية في بلدك، 
يمكن��ك أن تق��دم توصيات عملي��ة بش��أن كيفية نه��وض الحكومة 
باألوضاع المتردية. وتكمن أهمية هذه التوصيات في أنها بمثابة سؤالك 
لل��دول األعض��اء باألم��م المتحدة أن تق��دم ه��ذه التوصيات ف��ي أثناء 
إج��راء المراجعة. وليس هن��اك ما هو أفضل من التوصيات التي تش��جع 
الدول��ة العضو عل��ى اتخاذ إجراءات معين��ة كتمرير القواني��ن أو إلغائها 
ووضع السياس��ات وتطبيقها أو تخصي��ص الموارد. وحاول أن تكون دقيقاً 
ق��در اس��تطاعتك ووضح ما تريد م��ن حكومتك أن تفعل��ه بالضبط كي 

تستطيع محاسبتها. 

أمثلة

الهند

أيرلندا

قرغيزستان

أوردن��ا أمثل��ة من عرائ��ض أصح��اب المصلحة م��ن الهن��د وأيرلندا 
وقرغيزستان في ملف الموارد بقائمة القرص الرئيسية.

إيضاح

http://issuu.com/ippfresources/docs/stakeholder_submission_-_india
http://issuu.com/ippfresources/docs/stakeholder_submission_-_ireland
http://issuu.com/ippfresources/docs/stakeholder_submission_-_kyrgyzstan
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اعتبارات ينبغي أن تراعيها في صياغة التوصيات:

ما القانون أو السياس��ة أو الممارس��ات التي ت��ود تغييرها أو وضعها أو 	 
إيقافها؟

من المسؤول عن تنفيذ هذه التوصية؟ 	 

كي��ف تعرف أن التوصي��ة قد نفذت؟ كتمري��ر قانون أو زي��ادة الموارد أو 	 
حمالت التوعية العامة أو وضع السياسات مثالً.

هل تستطيع الدولة العضو تنفيذ هذه التوصية؟	 

هل هذه التوصية سوف تكفل تحسين حياة المتضررين؟	 

هل يمكن تنفيذ هذه التوصية كاملة في األربع سنوات ونصف المقبلة 	 
عندما تخضع الدولة العضو مجدداً لمراجعة ما أحرزته من تقدم؟

هل يتضمن لب العريضة معلومات تدعم التوصية دعماً مباشرا؟	 

www.UPR-info.org .5

إذا همم�ت بصياغ�ة توصياتك، فليكن هدف�ك تحقيق أفضل 
نتيج�ة ممكنة وليس الحد األدنى الذي تتوس�م في حكومتك 

الموافقة عليه. 

تنقسم التوصيات إلى خمس فئات، ما يمكننا من تقييم قوتها. حاول أن 
تجعل توصياتك من توصيات العمل المحدد من الفئة خمسة5.

توصيات العمل الخاص )أمثلة ألفعاله��ا: تدير، تضع، تقضي على،   .5
تؤس��س، تتحرى، تقوم؛ وكذل��ك األفعال القانونية: تلغ��ي، تنضم إلى، 

تتبنى، تعدِّل، تنفذ، تطبق، تصادق على(. 

ل،  توصيات العمل التي تض�م عنصراً عاماً )أمثلة ألفعالها: تعجِّ  .4
تعالج، تش��جع، تنخرط في، تكفل، تضمن، تكثِّف، تعزز، تسارع، تقوِّي، 

تتخذ إجراءات، تتخذ تدابير أو خطوات نحو(.

توصيات النظر في التغيير )أمثلة ألفعالها: تحلل، تنظر في، تتصور،   .3
ر في، تراجع، تستعرض، تدرس(. تستشرف، تستكشف، تفكِّ

توصيات التأكيد على االستمرارية )أمثلة ألفعالها: واصل، استمر،   .2
ثابر، تابع(.

توصي�ات موجهة لل�دول األعضاء األخ�رى، أو تدع��و الدولة قيد   .1
المراجع��ة لطل��ب المس��اعدة التقني��ة، أو تبادل المعلوم��ات )أمثلة 

ألفعالها: ادُع، التمس، باِدل(.

سرة )IPPF(/بيتر كاتون/ أوغندا
م األ

ظي
حاد الدولي لتن

االت

إن 67 في المائة من الشبان و 80 في المائة من الشابات في المناطق 
النامية ليست لديهم معلومات دقيقة عن فيروس نقص المناعة البشري.

إيضاح
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أمثلة لتوصيات الفئة 5:

إنشاء لجنة وطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين 	 

إدراج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور	 

تعلي��م ضب��اط الش��رطة واإلصالحيي��ن والعاملي��ن بالقض��اء حقوق 	 
اإلنس��ان وتدريبهم عليه��ا بهدف حماية المرأة واألقلي��ات ذات الميول 

الجنسية وهوية النوع واألقليات القومية

إلغاء أحكام قانون العقوبات التي تجرم النساء اللواتي يجهضن	 

تقديم قانون ش��مولي جامع مناهض للتمييز العتماده، على أن يتناول 	 
هذا القانون سبل التصدي للتمييز على أساس الميول الجنسي وهوية 

نوع الجنس

تُكتب عريضة أصحاب المصلحة في ست خطوات
فئات التوصيات 

www.UPR-info.org :المصدر

66% Very high need

22% High need

10% Low need

2% Other

40% (5,792)  General action

32% (4,594) Specific action

16% (2,271) Continuing action

10% (1,400) Considering action

  2% (378) Minimal action

40% )5,792( عمل عام

32% )4,594( عمل خاص

16% )2,271( عمل مستمر

10% )1,400( ينظرون في العمل

2% )378( حد أدنى من العمل

66% Very high need

22% High need

10% Low need

2% Other

40% (5,792)  General action

32% (4,594) Specific action

16% (2,271) Continuing action

10% (1,400) Considering action

  2% (378) Minimal action

الخطوة 6. تقديم تقريرك لمكتب المفوَّض السامي 
لحقوق اإلنسان

عندم��ا تنتهي من إعداد تقريرك، عليك أن ترس��له إل��ى مكتب المفوَّض 
الس��امي لحق��وق اإلنس��ان )OHCHR(. وفيم��ا يخص تنس��يق العريضة 

وهيئتها، فهناك قواعد صارمة عليك أن تلتزم بها عندما تقدم تقريرك.

يج��ب أن يُقدم التقري��ر لمكتب المفوَّض الس��امي لحقوق اإلنس��ان 	 
)OHCHR( ف��ي الموعد المحدد ل��ه أو بحلوله. ولن تُقبل األعذار. فراجع 
مواعيد تقديم التقارير قبل أن تخضع بلدك للمراجعة بثمانية أش��هر 

•www.ohchr.org على األقل

 	uprsubmissions@ohchr.org تُرَسل التقارير بالبريد اإللكتروني إلى

ويناش��د مكتب المفوَّض السامي لحقوق اإلنسان )OHCHR( أصحاب 	 
المصلح��ة بأال يرس��لوا صورة ورقية من عرائضه��م بالفاكس أو البريد 
إلى أمانة مكتب المفوَّض السامي لحقوق اإلنسان، ويجوز لهم هذا إن 
واجهتهم أي صعوبات تقنية في إرسالها بالبريد اإللكتروني. وليتفضلوا 

في هذه الحالة بإرسال العريضة بالفاكس إلى: 11 90 917 22 41+ 

يج��ب أن يتضمن البريد اإللكتروني المس��تخدم في إرس��ال العريضة 	 
ما يلي: 

بيانات االتصال بصاحب المصلحة الذي يرس��ل التقرير وذكر اسم 	<
مس��ؤول العالقات العامة والعن��وان البريدي والبري��د اإللكتروني 

ورقم الهاتف 

فقرة تصف األنش��طة الرئيس��ية للمنظمة/االئت��الف المتقدِّم 	<
بالتقرير وتاريخ إنشائه

mailto:uprsubmissions%40ohchr.org?subject=
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تُكتب عريضة أصحاب المصلحة في ست خطوات
كل عريضة إلكترونية ورس��التها البريدية اإللكترونية ينبغي أن يخصا 	 

بلداً واحداً فقط 

سطر موضوع البريد اإللكتروني يجب أن يتضمن ما يلي:	 

اسم صاحب المصلحة )الرئيسي( الذي يقدم المساهمة	<

نوع المساهمة )فردية ومشتركة أو أي منهما( 	<

اسم البلد الذي تتعين مراجعته 	<

شهر جلسة المراجعة الدورية العالمية وسنتها، 	<

مث��ال: »التحالف الش��بابي العالمي ضد في��روس نقص المناعة 	<
البشري / اإليدز - عريضة مش��تركة للمراجعة الدورية العالمية 

)UPR( - المكسيك - فبراير 2009«

 	 )OHCHR( س��وف يرسل لك مكتب المفوَّض السامي لحقوق اإلنسان
رسالة إلكترونية يؤكد فيها تسلمه رسالتك وعريضتك 

لن يتسن إدخال أي تنقيحات على التقرير بعد تقديمه	 

م��ا أن يُق��دم تقري��رك لمكتب المف��وَّض الس��امي لحقوق اإلنس��ان 	 
)OHCHR(، س��وف يُرس��ل إلى الموق��ع اإللكتروني لمكت��ب المفوَّض 

السامي لحقوق اإلنسان ويتاح للجمهور

ر في  وما أن تنته�ي من تقديم عريضة أصح�اب المصلحة، فكِّ
كيفية استغالل ذلك التقرير في الجهود الدعوية بما فيها: 

انشر بياناً صحفياً عن عريضة أصحاب المصلحة 	 
التي قدمتها. 

ارس�ل عريضتك إلى حكومتك واطلب من المس�ؤولين إدراج 	 
المعلوم�ات وااللتزام�ات الخاص�ة بقضيتك ف�ي تقريرهم 
الوطن�ي الخاص بالمراجعة الدورية العالمية )UPR( أو أن يردوا 

على ما أثرته من مخاوف.

أطلِع شركائك في المجتمع المدني على عريضتك	 

انشر عريضتك على موقعك اإللكتروني	 

تظاهرة اتحاد تنظيم األسرة في أمريكا بواشنطن العاصمة.

كية
حدة األمري

ت المت
جر/الواليا

سرة )IPPF(/ايرين بارين
ظيم األ

حاد الدولي لتن
االت

إيضاح
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إيضاح

نهيب بالدول األعضاء أن تتش��اور على نطاق واسع مع المجتمع المدني 
ف��ي إعداد تقريرها الوطني، واس��تعراض تفاصيل هذه العملية للتش��اور 
فيها. وهناك صور كثيرة إلجراء المشاورات، منها: الدعوة لتقديم عرائض 
مكتوبة، وعقد لقاءات مفتوحة تس��تضيفها جهة حكومية كي يتسنى 
للمجتم��ع المدني تناول القضاي��ا الحكومية التي يراه��ا مهمة وتخدم 
المراجع��ة الدورية العالمية )UPR(، وإجراء مش��اورات عبر االنترنت، وعقد 
حلق��ات دراس��ية م��ع مس��ؤولي الحكوم��ة أو أيهما لتعري��ف المجتمع 
المدني بالمراجع��ة الدورية العالمية )UPR(، وتوفير فرص لطرح أس��ئلة 

عن هذه العملية وعن تقرير الدولة العضو. 

ويمك��ن إجراء ه��ذه المش��اورات وقتما تش��اءون في الفترة التي تس��بق 
المراجع��ة، وجرت العادة أن تُجرى هذه المش��اورات قبل إج��راء المراجعة 
بفترة تتراوح بين ثالثة وثمانية أشهر. اتصل بوزارة خارجية بلدك واستفسر 

عن الجهة الحكومية التي تتولى تنظيم المشاورات.

المشاركة فيما يجري من مشاورات الدولة العضو

اتصل بوزارة خارجية بلدك واستفس�ر ع�ن الجهة الحكومية 
التي تتولى تنظيم مشاورات المجتمع المدني

تُعد مش��اورات الدولة العضو فرصة طيبة يجب أن ينتهزها دعاة الحقوق 
الجنسية في جذب االنتباه إلى القضايا التي ربما لم ترَ الدولة أن تتصدى 
لها ف��ي تقريره��ا الوطني. ع��الوة على أن ه��ذه المنتديات تق��دم لدعاة 

الحقوق الجنسية معلومات عملية جوهرية، من مثل:

الدوري��ة 	  المراجع��ة  ع��ن  المس��ؤولة  الحكومي��ة  الجه��ة  معرف��ة 
 )UPR( العالمية

معرف��ة موظفي الخدم��ة المدني��ة المنوطي��ن بالمراجع��ة الدورية 	 
 )UPR( العالمية

معرفة القطاعات التي تعطيها الحكومة أولوية فيما يخص المراجعة 	 
)UPR( الدورية العالمية

معرفة القضايا التي تتوقع الحكومة إثارتها من قبل الدول األخرى	 

هذا فضالً عن أن المش��اورات تق��دم فرصة طيبة لمعرفة أولويات أعضاء 
المجتمع المدني اآلخرين وإطالع اآلخرين على ما تقوم به وإقامة شراكات 

 .)UPR( قد تتيح لكم العمل مًعا أثناء المراجعة الدورية العالمية

لق��د القى بع��ض دعاة الحقوق الجنس��ية ص��داً واعتراضاً، الس��يما من 
يعملون على تجريم اإلجهاض والعمل بالجنس وقضايا جنسانية المثلية 
الجنسية. ومع هذا فإن المشاركة السلمية في هذا النوع من المنتديات 
يتيح ألكثر الناس تضرراً وأكثر من تقمعهم القوانين والسياسات الضارة 
أن يتحدثوا ويس��مع متخذو القرار أصواتهم. أم��ا أنت وبصفتك أحد دعاة 
الحقوق الجنس��ية، فمن الراجح أنك القي��ت معارضة بصورة ما في وقت 
م��ا، وأنت خير من يحدد مخاطر وفوائد المش��اركة في مش��اورات الدولة 

العضو، مع وضع سالمة جميع المعنيين في االعتبار. 

إن البرلمان�ات يمكنها أن تؤدي دوراً مفيداً في النظر فيما تقوله 
حكومتكم ف�ي تقريرها الوطني للمراجع�ة الدورية العالمية 
)UPR(. فقد عقد مجلس الشيوخ البرازيلي، على سبيل المثال، 
جلسات استماع مع المجتمع المدني للنظر في مشروع تقرير 
الحكومة الوطني. وقد روِجع مشروع التقرير مراجعة ملحوظة 
قب�ل تقديمه إلى مكتب المفوَّض الس�امي لحقوق اإلنس�ان 
ر في مطالبة حكومتك بعقد جلس�ة اس�تماع  )OHCHR(. فكِّ
على غرارها في البرلمان أو أن تتولى لجنة برلمانية اس�تعراض 
مش�روع القان�ون الوطني قب�ل تقديمه إلى مكت�ب المفوَّض 

.)OHCHR( السامي لحقوق اإلنسان
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العمل في ائتالف مع المجتمع المدني
إن المراجع��ة الدورية العالمية )UPR( تقدِّم لن��ا فرصة طيبة للعمل مع 
أفراد آخرين من المجتمع المدني لتعميق الوعي بحقوق اإلنس��ان عموماً 
وكذل��ك الحقوق الجنس��ية. فأ ي ائت��الف دعوي ما ه��و إال مجموعة من 
المنظم��ات واألفراد من ذوي التوجهات الفكريه المماثلة يعمل أعضاؤها 
مًعا لتحقيق أهداف مش��تركة بتنسيق العمل فيما بينهم. فالتحالفات 
الناجحة تس��عى إلى تحقيق هدف مشترك وتلتزم بالعمل مًعا، ويمكنها 

أن تسوي خالفاتها في الرأي ودياً وأن تتمسك بخطة دعوية تتفق عليها.

مقر مكتب المفوَّض السامي لحقوق اإلنسان في جنيف، سويسرا.

ويهيب مكتب المفوَّض السامي لحقوق اإلنسان )OHCHR( بأفراد 
المجتمع المدني أن يش�اركوا فيما يبذل�ه من جهوده الدعوية 
لكي ترس�م الدول األعضاء صورة أوض�ح ألكثر القضايا إلحاحاً 
في الدولة قيد المراجعة. وم�ن المرجح أن يتناول موجز عرائض 
أصحاب المصلحة الذي يعده مكتب المفوَّض السامي لحقوق 
اإلنس�ان )OHCHR( التوصيات الت�ي يقدمها أصحاب المصلحة 

في تقاريرهم المشتركة.

فوائد العمل االئتالفي:

يظهر دعماً اجتماعياً واسعاً ألي قضية من القضايا	 

يؤكد أن الحقوق الجنس��ية جزء من إطار حقوق اإلنس��ان شأنها شأن 	 
الحق في المشاركة السياسية والحق في السكن وفي التعليم مثال 

يقلل من تكرار الجهود وازدواجيتها	 

يرفع من شأن مؤسستك	 

يمهد السبيل إلى طائفة من المهارات والخبرات والعالقات والموارد 	 

يجعل الرسائل الدعوية تصل إلى مختلف الجهات ومتخذي القرار 	 

وم��ع أن العمل االئتالفي يعود عليك بفوائ��د كثيرة، يجب أن تتأكد من أن 
أعضاء االئتالف يصلحون لتحقي��ق أهدافك الدعوية. وقبل أن تتوجه إلى 

ر فيما يلي: شركائك االئتالفيين المحتملين، فكِّ

ما الفوائد التي تعود على شريكك من 
مشاركته في حملتك الدعوية؟

يج��ب أن ي��رى ش��ركاؤك ف��ي االئت��الف أن دعمه��م حملت��ك يع��ود على 
منظمتهم بقيمة.

هل يتمتع شريكك االئتالفي المحتمل بسمعة 
تضيف إلى استراتيجيتك الدعوية؟

هل تشعر باالرتياح للربط بينك وبين شريكك المحتمل إعالمياً وفي عيون 
مسؤولي الحكومة وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني؟

هل يفهم شريكك التزاماته؟
إن بن��اء ائتالف��ات العمل الناجحة يس��تغرق وقتا، وقد يأتي على حس��اب 
غيره من المشروعات/األنش��طة. وينبغي أن يفهم الشركاء المحتملون 

التزامهم باإلطار الزمني المنشود.

وإن أردت أن تعزز جهودك مستقبالً، فمن المهم أن تتعلم من كل 
خطأ دعوي تقع فيه، ومن المهم أيضاً أن تش�ارك فيما يتحقق 
من نجاحات. وكلما أعلنا عما نحققه من نجاحات، أقبل أعضاء 
االئتالف علينا وتش�جعوا. فإذا تقاسمنا الفضل، ضمنا حسن 

النوايا فيما يُبذل من جهود دعوية في المستقبل.

ما الذي يقدمه الشريك لالئتالف؟
هل الش��ريك لديه أنصار س��وف يدعمونك في قضيت��ك؟ كيف يخاطب 
الش��ريك الجماهير؟ هل يتمتع الش��ريك بعالق��ات مختلفة أو أفضل مع 
المسؤولين المنتخبين أو مسؤولي الحكومة؟ هل يتمتع بسمعة طيبة 

اكتسبها من كفاءته في مجتمع السياسات؟ 

هل ستكون أولويات الدعوة واضحة وضوحاً 
كافياً في االئتالف الدعوي؟

ك فيري
حدة/جان مار

صورة األمم المت

إيضاح
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العمل في ائتالف مع المجتمع المدني
وتُع��د حالة تريني�داد وتوباغو خير مثال لالئتالفات الدعوية التي تنش��أ 
لخدم��ة المراجعة الدورية العالمي��ة )UPR(. فقد عملت الرابطة العضو 
باالتح��اد الدول��ي لتنظيم األس��رة )IPPF( في تريني��داد وتوباغو مع رابطة 
تنظي��م األس��رة في تريني��داد وتوباغ��و )FPATT( وائتالف مناص��رة مراعاة 
الميول الجنس��ي )CAISO( ومبادرة الحقوق الجنسية في تقديم عريضة 
خطي��ة لمكتب المف��وَّض الس��امي لحق��وق اإلنس��ان )OHCHR(. وقد 
صيغت ه��ذه العريضة الخطية على غرار إع��الن االتحاد الدولي لتنظيم 
األس��رة )IPPF( للحقوق الجنسية. وتركزت جهودهم الدعوية على طائفة 
من قضايا الحقوق الجنسية بما فيها: تجريم كل نشاط جنسي يمارسه 
البالغون بالتراضي والعنف نحو اآلخرين على أس��اس ميولهم الجنس��ي 
والتعبي��ر عن الن��وع أو هويته وعدم االنتب��اه إلى الرجال الذين يمارس��ون 
الجنس مع الرج��ال في برامج فيروس نقص المناعة البش��ري والحصول 
على خدمات اإلجه��اض القانونية اآلمنة وال��زواج المبكر. وقد تمخضت 
العريض��ة وما ب��ذل من جهود دعوية حثيثة على المس��توى الوطني وفي 
جني��ف عن مجموع��ة مؤثرة من التوصيات التي تق��دم بها عدد كبير من 
ال��دول األعضاء باألمم المتح��دة. ونتيجة لهذه الجه��ود الدعوية، قبلت 

الحكومة عدداً من التوصيات الرئيسية بما فيها:

األخذ بسياسات استباقية لتعزيز حقوق األفراد، وخصوصاً فيما يتعلق   .1
بميولهم الجنسي وحالة فيروس نقص المناعة البشري واإليدز؛ 

مواصلة تعزيز المساواة والمشاركة وتمكين المرأة في صنع السياسة   .2
العامة واتخاذ القرارات؛ 

الحفاظ على ما بذلوه من جهود لصالح الوقاية من العنف ضد المرأة   .3
بجميع صوره والعقاب عليه واستئصاله؛ 

تعزيز التش��ريعات وتدابير السياسات التي تهدف إلى منع العنف ضد   .4
المرأة والتعامل معه؛ 

التحقيق فيما يُثار من مزاعم انتهاك المسؤولين األمنيين العموميين   .5
لحقوق اإلنسان وتعزيز القدرة على معاقبة المسؤولين وعدم إفالتهم 

من العقاب. 

وق��د أرجأت الحكومة بعض التوصيات إلى ش��هر م��ارس 2012 عند تبني 
تقرير المحصلة بما في ذلك: عدم تجريم جنسانية المثلية الجنسية بين 
البالغين المتراضين واتخاذ تدابير تش��ريعية وسياسية لوضع إطار معين 
للحماي��ة من التمييز بس��بب التفضيل الجنس��ي وتعديل التش��ريعات 
الوطنية لضمان الحد األدنى لس��ن الزواج. وفيما بي��ن المراجعة )أكتوبر 
2011( والجلس��ة التالية لمجلس حقوق اإلنس��ان، تعت��زم رابطة تنظيم 
األس��رة ف��ي ترينيداد وتوباغ��و )FPATT( وائت��الف مناصرة مراع��اة الميول 
الجنس��ي )CAISO( ومب��ادرة الحق��وق الجنس��ية )SRI( واالتح��اد الدولي 
لتنظيم األس��رة )IPPF( متابعة ه��ذه التوصيات المؤجل��ة لضمان قبول 
الحكومة لها في حينها استعداداً لجلسة مجلس حقوق اإلنسان لشهر 

مارس 2012 عند تبني تقرير المحصلة. 

وقد اكتسبت رابطة تنظيم األسرة في ترينيداد وتوباغو )FPATT( وائتالف 
مناص��رة مراع��اة المي��ول الجنس��ي )CAISO( تغطي��ة إعالمي��ة وطنية 
لجهودهما وضمنتا دعم كبار الوزراء للتوصيات. وما أن تمت المراجعة في 
 )FPATT( ش��هر أكتوبر، عكفت رابطة تنظيم األسرة في ترينيداد وتوباغو
عل��ى تحديد طرق دعم ش��ركاء االئت��الف لما تبذله وزارة النوع والش��باب 
وتنمية الطفل التي تقع بعض التوصيات الرئيسية تحت إشراف وزيرتها. 
وقد بدأت الوزارة في معالجة هذه األمور فعلياً. وبصرف النظر عما تتناقله 
وس��ائل اإلعالم من بيانات عامة، فقد استضافت الوزارة في نوفمبر 2011 
مش��اورات عامة كبرى حول رفع س��ن زواج األطفال إلى ثمانية عشر عام. 
وعالوة على ما س��بق ما برحت مؤسس��ات إعالمية عديدة ومعهد النوع 
االجتماعي والدراسات التنموية بجامعة ويست انديز يستضيفان حلقات 
نقاش حول ه��ذه القضية، وقد دُعيت رابطة تنظيم األس��رة في ترينيداد 

وتوباغو )FPATT( للمشاركة فيما يجري من مناقشات. 

تؤدي مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية دوراً فريداً في المراجعة 
الدورية العالمية )UPR(. وتُعد م�ن أصحاب المصلحة فيها، إال 
أنها منفصلة ع�ن المجتمع المدني والدول�ة. ويحتفظ موجز 
مكتب المفوَّض الس�امي لحقوق اإلنس�ان )OHCHR( لعرائض 
أصحاب المصلحة بقس�م لموجز من عش�رة صفحات يورد ما 
ترغب مؤسسات حقوق اإلنس�ان الوطنية في اإلدالء به. وعالوة 
على هذا فإن عديداً من الدول سوف تقرأ عريضة مؤسسة حقوق 
اإلنسان الوطنية حينما تقوم بإعداد بياناتها وتوصياتها وقد ترى 
أن مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية أرفع مقاماً من المنظمات 
غير الحكومي�ة. ولهذا فمن المفيد أن تقنع مؤسس�ة حقوق 
اإلنس�ان الوطنية الت�ي تتبعها بإدراج الحقوق الجنس�ية في 
عريضة أصح�اب المصلحة الخاصة بها قبل تقديم العريضة، 
فهذا يلفت األنظار إلى قضاياك ويعزز احتماالت إثارة الدول لها. 
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إن المراجعة الدورية العالمية )UPR( عملية اس��تعراض يقوم بها األقران. 
أي أن ال��دول األعض��اء باألم��م المتح��دة تق��دم توصياته��ا لغيره��ا من 
الدول األعضاء باألمم المتحدة بش��أن النهوض بأوضاع حقوق اإلنس��ان 
ف��ي بالدها. ولهذا فمن الجوان��ب المهمة في هذه العملي��ة إبالغ الدول 
األعضاء باألمم المتحدة بما يقع من انتهاكات لحقوق اإلنسان في بلدك 

ومطالبتها بأن تقدم توصياتها في هذا الشأن. 

والهدف الرئيسي من إجراء النشاط 
الدعوي مع الدول أن تثير هذه الدول 

قضيتك أثناء خضوع حكومتك للمراجعة.

أما دعاة الحقوق الجنس��ية الذين لم ينخرطوا في جهود دعوية مع الدول 
أعض��اء األم��م المتحدة من قبل، فق��د يثنيهم ما ينبغ��ي عليهم فعله 
ومن يخاطبون وماذا يقولون. فاطمئن إلى أننا نتفهم هذا األمر، واعلم أن 
ضعف خبرتك ينبغي أال يثنيك عن النجاح في نش��اطك الدعوي. فالدول 
أعضاء األمم المتحدة ترغب ف��ي معرفة ما يريد المجتمع المدني قوله 
لك��ي يطمئن��وا إلى أن توصياتهم س��وف تس��اعد على النه��وض بحياة 
الشعوب فعلياً. وتذكر أنك خبيرنا في القوانين والسياسات والممارسات 

التي تؤثر على الحياة الجنسية ألهل بالدك. 

لماذا ينبغي أن أقوم بنشاطي الدعوي لدى الدول؟
نظراً لكثرة عرائض أصحاب المصلحة، فإن أي قضية قد تغفل عنها وثائق 
 )OHCHR( الموجز التي أعدها مكتب المفوَّض السامي لحقوق اإلنسان
أو يُلفت انتباه الدول إليها. فمباش��رة النشاط الدعوي لدى الدول يضمن 

 .)UPR( لك إثارة قضاياك أثناء المراجعة الدورية العالمية

متى ينبغي البدء في نشاطي الدعوي لدى الدول؟
معظ��م البل��دان تبدأ في العم��ل على توصياته��ا قبل إج��راء المراجعة 
بش��هرين إلى ثالثة أش��هر. فليكن هدفك بدء نشاطك الدعوي أثناء هذه 
الفترة وقبل ش��هر واحد من موع��د المراجعة ألنه من المرجح أن تكتمل 

معظم التوصيات في هذا الحين.

ما الوثائق التي ينبغي إعدادها من أجل 
نشاطي الدعوي لدى الدول؟

م��ن المه��م أن تقدِّم للمندوبين نس��خة من صفحة واح��دة من عريضة 
أصح��اب المصلح��ة الخاصة بك تضم الملخص التنفي��ذي والتوصيات. 
ل��م  إضافي��ة م��ا  وثائ��ق  أو  تقاري��ر  أي  المندوب��ون  يق��رأ  أن  ونس��تبعد 

يطلبوها تحديدا. 

كيف أعرف بأي الدول أتصل؟
أنت بحاج��ة لالتصال بالدول التي ترجح أنها س��تثير قضيتك. وخير داللة 
عل��ى مدى إقبال الدول��ة المعنية على قضيتك م��ا إذا كانت قد تقدمت 
لب��الدك أو لبلد آخر بأي توصيات بش��أن قضيتك ذاتها م��ن قبل. خذ على 
سبيل المثال الدنمارك والسويد وهولندا وأسبانيا وألمانيا ولوكسمبورغ، 
فق��د تقدمت هذه البلدان بتوصيات للدول بش��أن إعادة النظر في قوانين 
اإلجه��اض بها؛ لذا فهي بل��دان واعدة وحري بك أن تتوج��ه إليها إن كانت 

القضية ذاتها تهمك. 

المشاركة في الجهود الدعوية للدول األعضاء باألمم المتحدة

يمكنك أن تقيم ش�راكة م�ع منظمات أخرى لديه�ا خبرة في 
إجراء العمل الدع�وي مع الحكومات على الصعيد الوطني وفي 
مجلس حقوق اإلنس�ان أيضاً. فقد أقام ائت�الف مبادرة الحقوق 
الجنسية )SRI( ش�راكة مع أكثر من 40 من أصحاب المصلحة 
سعياً لتيس�ير العمل الدعوي مع الدول أعضاء األمم المتحدة 

في مجلس حقوق اإلنسان ودعماً له. 

إيضاح

FPA(/نيبال 
N( سرة في نيبال

ظيم األ
طة تن

راب

متطوعون شباب يدعون إلى تعليم الجنسانية الشمولي. 

أمثلة

انقر هنا لمطالعة الوثيقة

أوردن��ا مث��االً للموجز الدع��وي من تريني��داد وتوباغو في مل��ف الموارد 
بقائمة القرص الرئيسية.

http://issuu.com/ippfresources/docs/advocacy_briefs_for_un_member_states_-_trinidad_an
http://issuu.com/ippfresources/docs/advocacy_briefs_for_un_member_states_-_trinidad_an
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المشاركة في الجهود الدعوية للدول األعضاء باألمم المتحدة
من المفيد أن تأخذ بعين االعتبار:

هل هناك دولة لها مصلحة قوية في هذه القضايا؟	 

هل الدولة المعنية دولة المانحة للمساعدات التنموية، وهل تموِّل أي 	 
برامج أو مشاريع تتعلق بهذه القضايا؟

ما القانون المعمول به في هذه القضية في أراضي هذه الدولة؟	 

هل قطع��ت هذه الدول��ة أي التزامات أو أصدرت أي بيانات بش��أن هذه 	 
القضية من قبل؟ 

ه��ل ه��ذه الدولة تتمت��ع بعالقات طيبة مع ب��الدك، ولذا ه��ل تُرجح أن 	 
تنصت إليها حكومتك؟

إجمالي التوصياتالدولة صاحبة التوصيةالرتبة
732كندا1.

561المكسيك2.

542البرازيل3.

541فرنسا4.

538النرويج5.

عندما تش�رع ف�ي تحديد ال�دول التي تن�وي التوج�ه إليها، 
اس�تهدف الدول التي س�بق لها تقديم توصي�ات مماثلة في 
جلس�ات س�ابقة للمراجعة الدورية العالمي�ة )UPR(. ولمزيد 
م�ن المعلومات عن التوصيات التي تقدمت بها كل بلد، تفضل 

 . www.UPR-info.org بزيارة الموقع اإللكتروني

عالوة على أن الموقع اإللكتروني لمبادرة الحقوق الجنسية 
)www.sexualrightsinitiative.org )SRI ي�ورد قاع�دة بيانات 
تضم توصيات تخص الحقوق الجنس�ية؛ فاستعن بها في 
إعداد »قائمة مس�تهدفة« تتس�م بالفعالية. وفيما يلي، 
على سبيل المثال، توصيات تقدمت بها البلدان الواردة أدناه 

بشأن الموضوعات اآلتية6:

الميول الجنسي البلد
وهوية نوع الجنس

فيروس نقص األقليات
المناعة البشري/

اإليدز

الحق في الصحةحقوق المرأة

01637511الجزائر

01483816بنغالديش

3134885البرازيل

342681185كندا

41189540جمهورية التشيك

3162803المكسيك

080283غانا

40162813هولندا

450394نيوزيلندا

031186جنوب أفريقيا

2180452السويد

04074فنزويال

www.UPR-info.org .6

إيضاح

أكثر البلدان تقديماً للتوصيات بعد 10 جلسات
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إيضاح

المشاركة في الجهود الدعوية للدول األعضاء باألمم المتحدة
من هو الشخص المناسب ألتصل به؟

م��ا أن تتوف��ر لديك قائمة بأس��ماء البل��دان التي ت��ود مخاطبتها، اتصل 
بس��فاراتها في بالدك وحاول أن ترتب للقاء المسؤول عن إعداد المراجعة 
الدورية العالمية )UPR(. وتذكر أن الحكومات كثيراً ما تُِعد بيان مراجعتها 
الدوري��ة العالمية بالتش��اور مع س��فارتها في الب��الد وبعثتها في جنيف 
والمس��ؤولين المعنيين ف��ي وزارة خارجيتها. لذا ينبغي أن تفكر في طلب 
بيانات االتصال بالمسؤول عن المراجعة الدورية العالمية )UPR( في وزارة 

خارجيتها وفي سفارتها بجنيف. 

  

لالتصال

يمكنكم العثور على بيانات االتصال بجميع السفارات في جنيف: 
رابط للسفارات

ماذا أقول في لقائي/مراسالتي مع الدول أعضاء األمم المتحدة؟
اش��رح ما ترغب في إب��رازه من انته��اكات الحقوق الجنس��ية وما تعرفه 
ومررت به من تأثيراتها الضارة ش��رحاً موج��زاً، ووضح توصيات هذه الدولة 
الس��ابقة أو ما تعرفه عن قوانين هذا البلد أو سياس��اته أو مواقفه التي 
تقنعهم بإث��ارة قضيتك، وأخيراً اطلب منه��م أن يقدموا التوصيات التي 

وردت في عريضتك والوثيقة الدعوية ذات الصفحة الواحدة. 

هل أتابع األمر؟
نعم، تابع ما تجريه من لقاءات أو تحرره من مراسالت دائماً. واشكرهم على 
س��عة صدرهم واهتمامه��م بقضيتك وأخبرهم باس��تعدادك إلمدادهم 

بمزيد من المعلومات. 

هل أحتاج للذهاب إلى جنيف لمتابعة 
عملي الدعوي لدى الدول مباشرة؟

ال، ليست هناك ضرورة ألن تسافر إلى جنيف لمواصلة عملك الدعوي مع 
الدول األعضاء. يمكنك أن تلتقي بمس��ؤولي الس��فارة في بالدك وتراسل 
المس��ؤولين على وزارة خارجيتهم وفي جنيف عن طريق البريد اإللكتروني 
أو الفاك��س أو الهات��ف. وإن كانت لدي��ك أو لدى منظمت��ك أو أي منكما 
الوقت والموارد المالية الالزمة إلرسال ممثل إلى جنيف، كان أنفع وأجدى 
أن تلتقي مباش��رة بالمسؤولين عن تلقي التوصيات، مع أننا ال نرى ضرورة 
ملحة لهذا. ولعلك تفضل التعاون مع إحدى المنظمات التي يقع مقرها 
في جنيف وتعرب عن استعدادها لمباشرة العمل الدعوي مع الدول نيابة 
عنك. وإن مبادرة الحقوق الجنس��ية تنخرط بانتظ��ام في العمل الدعوي 
الذي يخدم المراجعة الدورية العالمية )UPR(، ويسرها أن تدعم منظمات 
الحقوق والصحة الجنس��ية واإلنجابية في إثارة قضايا المراجعة الدورية 

العالمية )UPR( لبالدها.

العمل الدعوي في جنيف

تتقب��ل بعثات األمم المتحدة في جنيف عموم��اً ما تدلي به المنظمات 
غي��ر الحكومية م��ن معلومات، وس��وف تكون على اس��تعداد )في أغلب 
الحاالت( لمناقش��ة دواعي قلقك وتوصياتك قبل إج��راء المراجعة للبلد 
المعني. وهذا يرجع في الغالب إلى حاجة العاملين ببعثة األمم المتحدة 
إلى تقديم عرائض بشأن عدٍد كبيرٍ من البلدان، فال يُتوقع منهم أن يكونوا 
خب��راء في أوض��اع حقوق اإلنس��ان في كل بلد م��ن هذه البل��دان. ولهذا 
فإنهم على اس��تعداد للق��اء المجتمع المدني ألنه عل��ى دراية حقيقية 
ومباشرة باألجواء الوطنية الس��ائدة ولديه ما يكفي من الوقت لتوضيح 

تلك األوضاع.

تسمى سفارة أي دولة لدى األمم المتحدة »بعثة«. ويطلق على 
الدبلوماسيين الذين يعملون لدى األمم المتحدة »مندوبون«.

سي ماكيلواين
حدة/جيه 

صور األمم المت

أمثلة

انقر هنا لمطالعة الوثيقة

أوردن��ا في ملف الم��وارد بقائمة القرص الرئيس��ية مث��االً لكتاب 
نموذجي موجه إلى بعثات األمم المتحدة.

ابوني جونسون، فرقة عمل المجتمع المدني التي تمثل وفد المنظمة 
غير الحكومية 2011 لمجلس تنسيق برنامج األمم المتحدة 
 .)UNAIDS( المشترك لفيروس نقص المناعة البشري واإليدز

http://www.unog.ch/80256EE600582E34/%28httpPages%29/8CEC446B720477DA80256EF8004CB68C?OpenDocument&expand=1&count=10000#1.
http://issuu.com/ippfresources/docs/advocacy_letter_to_un_missions
http://issuu.com/ippfresources/docs/advocacy_letter_to_un_missions
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المشاركة في الجهود الدعوية للدول األعضاء باألمم المتحدة
متى ينبغي الذهاب إلى جنيف لمتابعة 

عملك الدعوي لدى الدول؟
ج��رت العادة أن تب��دأ الدول عملها في التوصيات الت��ي تخص الدولة قيد 
المراجع��ة قبل المراجعة بفترة تتراوح بين ش��هرين أو ثالث��ة. وإذا أردت أن 
تضمن إدراج عملك الدعوي فيما يجرى من اس��تعدادات الدولة المعنية، 
ينبغي أن تخطط سفرك إلى جنيف قبل أن يتعين إجراء المراجعة لبالدك 

بشهر على األقل.

نصائح عملية للعمل الدعوي في جنيف
إذا أردت أن تلتق��ي بالمندوبين في مبنى مجلس حقوق اإلنس��ان، فهذا 	 

يتطلب اعتمادك ف��ي منظمة تحمل صفة خاصة من األمم المتحدة 
تُعرف »بصفة اكوسوك«، وهذا االعتماد يُمكنك من دخول مباني األمم 
المتحدة. ويمكنك أن تحصل على معلومات عن هذا االعتماد من هنا

ح��اول أن تنش��يء عالق��ات م��ع غيرك م��ن الدعاة ف��ي جني��ف، فربما 	 
يعرفونك بالمندوبين

ح��اول أن ترتب مواعيد لقائ��ك بالمندوبين قبل وصولك كي تس��تفيد 	 
أفضل استفادة من وقتك

إذا كن��ت ترغ��ب في لق��اء مندوبين من بلد م��ا ولم تتمك��ن من ترتب 	 
موعداً ل��ه، توجه إلى قاعة المؤتمرات الرئيس��ية حي��ث يوجد مجلس 
حقوق اإلنس��ان )قاعة XX( وابحث عن اللوحة التي تحمل اس��م البلد 
المعن��ي تجد المندوبين جلوس��اً وراءها. فأس�ماء البل�دان مرتبة 
ترتيباً أبجدياً باللغة الفرنس�ية، ويجلس أعضاء المجلس في 

الصفوف األمامية 

إيضاح
تذكر أنه على الرغم من أن العاملي�ن بالبعثة الذين يلتقون بك 
في جنيف قد يرى توصياتك عظيمة الفائدة، فإن القول الفصل 
فيما يُثار من توصيات عند مراجعة الدولة المعنية سوف يكون 
لمس�ؤولي الحكومة في البالد. لذا عليك أن تحث البعثة على 

»دفعها« للنظ�ر فيها في أقرب وقت ممكن. 

شباب من جميع أنحاء العالم يخبرون مجلس أمن األمم المتحدة بأكبر تحديات السالم واألمن التي تواجه جيلهم.

س
حدة/باولو فيلغيرا

م المت
صور األم

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/HRC-PracticalGuide_NGOs18Aug2010.doc
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2. خالل مرحلة المراجعة

www.UPR-info.org – المرجع

دور الدولة قيد المراجعة

س�واء كنت في مجلس حقوق اإلنسان بجنيف أو تشاهد البث 
الح�ي، يمكنك أن تس�تعين بوسائل اإلعالم االجتماعية بينما 
تج�ري المراجعة في إب�الغ مؤيديك بالتوصي�ات المقدمة ورد 

حكومتك عليها. 

مشاهدة المراجعات السابقة

فيديو

وحينم��ا يتعي��ن إخضاع بل��دك للمراجعة، فس��وف يش��ارك ممثلون عن 
حكوم��ة ب��الدك )وزي��ر بإحدى ال��وزارات عادة( ف��ي اجتماع يس��تغرق ثالث 
س��اعات ونصف بمجلس حقوق اإلنسان في أثناء ما يُطلق عليه جلسة 
مجموع�ة العمل. ويج��وز في ه��ذا االجتم��اع ألي دولة عض��و باألمم 
المتح��دة أن توجه للدولة قيد المراجعة أس��ئلة عن بعض أوضاع حقوق 
اإلنسان في هذا البلد وتقدم توصياتها في هذا الشأن. وباستطاعة الدول 
أن توجه أس��ئلتها خطياً قبل جلسة مجموعة العمل أو شفهياً في أثناء 
الجلسة ذاتها. ويتوقع من الدولة قيد المراجعة أن تجيب عن هذه األسئلة 
خالل ه��ذا االجتماع الذي يس��تغرق ثالث س��اعات ونصف. وتُس��تخلص 
أس��ئلة الدول وتوصياتها من المعلومات الواردة في تقرير الدولة الوطني 
وموج��ز التوصيات والملحوظات الذي تقدم��ه هيئات األمم المتحدة وما 
يقدمه المجتمع المدني ومؤسس��ات حقوق اإلنسان الوطنية من آليات 
ومعلوم��ات. ويجوز لممثلي المجتمع المدني أن يحضروا جلس�ة 
مجموعة العمل بينما ال يُسمح لهم بتوجيه أية أسئلة أو اإلدالء 

بأية بيانات في أثناء جلسات مجموعة العمل.

نصائح عملية إذا قررت أن تسافر إلى جنيف 
من أجل عملية المراجعة:

• يحق ألفراد المجتمع المدني حضور جلسات مجموعة عمل المراجعة 	
الدورية العالمية )UPR( في مجلس حقوق اإلنس��ان بينما ال يحق لهم 

اإلدالء بأي بيانات أو توجيه أية أسئلة في أثناء المراجعة 

• 	 )ECOSOC( س��وف تحتاج إل��ى أن تُعتَمد ل��دى أي منظمة اكوس��وك
لتتمك��ن م��ن دخول مباني األم��م المتحدة. ويمكن��ك أن تحصل على 

معلومات عن هذا االعتماد من هنا

• ولعل��ك ترغ��ب ف��ي االتصال ببعث��ة حكومت��ك في جني��ف لتخبرهم 	
بمجيئك إلى جنيف لمباش��رة عملك الدعوي بشأن المراجعة الدورية 
العالمي��ة )UPR(. وربما تعتزم البعثة تنظيم حفٍل الس��تقبال أعضاء 
المجتمع المدني الذين يحضرون المراجعة الدورية العالمية )UPR( أو 
تنظيم فعالية جانبية، ولعلك تطلب لقاًء مع العاملين لكي تستفسر 
عن القضايا التي تعتزم الدولة معالجتها. وباإلضافة إلى هذا، فإذا شاء 
الق��در أن يكون هن��اك عددٌ من كبار كبار الدبلوماس��يين أو حتى بعض 
ال��وزراء الذين جاءوا بصحبة وفد حكومي، فلعلها فرصة طيبة لتلتقي 
بشخص رفيع المقام في حكومتك في أثناء وجوده بجنيف. وربما يكون 

مسؤوالً قد ال تجد سبيالً للوصول إليه في بلدك بطبيعة الحال

• س��وف تكون غالبية البلدان قد انتهت من توصياتها في هذه المرحلة. 	
ومع هذا فمن المفيد أن تلتقي بالمندوبين الذين راس��لتهم شخصياً 
لتش��كرهم على اهتمامه��م بمقترحاتك، وتؤكد مج��دداً على أهمية 
قضاي��اك وتس��ألهم عم��ا إذا كان��وا يعتزم��ون تقديم توصية بش��أن 
قضاي��اك تحدي��داً. فقد تتمتع بع��ض البعثات في جني��ف بحرية أكبر 
ف��ي اتخاذ الق��رارات، ومن ثم بمزيد من المرونة في اس��تيعاب توصيات 

اللحظات األخيرة

• وق��د ينظ��م أعض��اء المجتم��ع المدني فعالي��ة جانبية ف��ي مجلس 	
حق��وق اإلنس��ان )يطل��ق عليه��ا اس��م »لق��اء تثقيفي ح��ول عملية 
المراجعة الدورية العالمية«(، لتوضيح المقصود بهذه العملية وتبادل 
المعلوم��ات وأفضل الممارس��ات بش��أنها، بما في ذلك إب��راز القضايا 
الت��ي أثيرت في عريضة المراجعة الدورية العالمية )UPR(. ويمكنك أن 

تحصل على معلومات عن تنظيم الفعاليات الجانبية من هنا

إذا كنت في بلدك خالل مرحلة المراجعة، يمكنك أن تش�اهد بثاً 
حياً لها على 

http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/c/
universal-periodic-review.html

http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/c/universal-
periodic-review.html

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/HRC-PracticalGuide_NGOs18Aug2010.doc
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/HRC-PracticalGuide_NGOs18Aug2010.doc
http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/c/universal-periodic-review.html
http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/c/universal-periodic-review.html
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2. خالل مرحلة المراجعة
تق��وم ث��الث دول أعضاء باألم��م المتح��دة )يُطلق عليها اس��م »ترويكا« 
]الثالثية[( بإعداد تقرير بمش��اركة الدولة قيد المراجعة ودعم من مكتب 
المفوَّض السامي لحقوق اإلنسان )OHCHR( في غضون يومْي عمل بعد 
انعقاد اجتماع في البلد الذي يخضع للمراجعة. ويُعرف هذا التقرير باسم 
»تقرير المحصلة« أو، إن ش��ئت قل بعبارة أكثر رس��مية، »تقرير مجموعة 
عمل المراجعة الدورية العالمية )UPR(«، ويورد موجزاً للمناقشة الفعلية 
الت��ي دارت في أثناء اجتماع المراجعة. ويتضمن التقرير موجزاً لما قدمته 
الدول��ة قيد المراجع��ة وما أدلت به الحكومات األخرى، بما فيه األس��ئلة 
والتعليق��ات وردود الدولة محل المراجعة. ويُختت��م التقرير بقائمة تضم 
توصيات الدول للبلد موضوع المراجعة. ويصدر هذا التقرير بعد المراجعة 
بيومين، وق��د تكون الدولة قيد المراجعة قد صرح��ت فعلياً بما تقبله أو 
ترفض��ه من التوصيات. وربما تؤج��ل قرارها حيال بعض التوصيات أو كلها 
إل��ى أن يتم تبني التقرير في جلس��ة الحقة )عادة ما تنعقد في غضون 6 
ش��هور من »جلسة مجموعة العمل«(.بمجلس حقوق اإلنسان. والقاعدة 
العامة تقول إن هذا يتس��م بالمثالية ألنه يعط��ي الدولة قيد المراجعة 
وقت��اً كافياً إلجراء حوار مع المجتم��ع المدني على الصعيد الوطني قبل 
أن تتخ��ذ قراره��ا في أي توصي��ة. فجميع التوصيات، بم��ا فيها ما ترفضه 
الدول��ة قي��د المراجعة، مدرجة في ق��رار المحصلة. واعل��م أن مجموعة 
العمل تتبنى قرار المحصلة بعد جلس��ة مجموع��ة العمل بيومين على 
األق��ل. أما المنظمات غير الحكومية فال يُسمح لها بأن تدلي بأي 

تصريحات في أثناء تبني مجموعة العمل قرار المحصلة.

وبع��د االنتهاء من مرحلة المراجعة وانتهاء ال��دول من تقديم توصياتها، 
وقبل أن يتبنى مجلس حقوق اإلنس��ان ق��رار المحصلة، يمكنك أن تنضم 

إلى العمل الدعوي للتأثير على مواقف حكومتك مما أثير من القضايا. 

 )UPR( جلسات مجموعة عمل المراجعة الدورية العالمية
في مجلس حقوق اإلنسان. إيضاح

تحرص جلسة مجموعة العمل على جذب انتباه وسائل اإلعالم 
ر ف�ي إصدار بيان صحفي توضح فيه  على الصعيد الوطني. فكِّ
القضايا التي تناولتها. انقر هنا لمطالعة نموذج لبيان صحفي 
 )IPPF( أصدرته الرابطة العضو باالتحاد الدولي لتنظيم األس�رة

في أيرلندا فور انتهاء جلسة مجموعة العمل. 

أوردنا في ملف الموارد بقائمة القرص الرئيسية نموذجاً لبيان صحفي.

سرا/2011
سوي

/)IPPF( سرة
ظيم األ

حاد الدولي لتن
االت

http://issuu.com/ippfresources/docs/sample_press_release
http://issuu.com/ippfresources/docs/sample_press_release
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2. خالل مرحلة المراجعة

سيناريو 1 - قبول التوصيات
إذا أثي��رت قضاي��اك من قبل بعثات األم��م المتحدة الت��ي توجهت إليها، 
فهذه بش��رى سارة، السيما إذا قبلتها حكومتك. فعندئذ لك أن تحاسب 
حكومتك على تنفيذ التوصي��ات وتراقب تصرفاتها عن كثب. وتؤازرك في 
هذا التغطية اإلعالمية لم��ا تبديه الحكومات األخرى من قلق إزاء بعض 
القضايا في بلدك. هذا فضالً عن أن التغطية اإلعالمية لقبول التوصيات 
ر  تجعلك تش��عر باالطمئنان إلى أن حكومتك سوف تفي بالتزاماتها. وفكِّ
أيضاً في الدعوة إلى قي��ام حكومتك بصياغة خطة عمل وطنية لتنفيذ 

توصيات المراجعة الدورية العالمية )UPR( التي قبلتها.

 )SRI( المشاركون في ورشة عمل مبادرة الحقوق الجنسية
واالتحاد الدول�ي لتنظيم األسرة )IPPF( بشأن المراجعة الدورية 

العالمية )UPR(، داخل مجلس حقوق اإلنسان، جنيف

ك فيري
حدة/جان مار

صور األمم المت

سرة/ 
ظيم األ

حاد الدولي لتن
صورة للعاملين باالت

سرا/2011
سوي

سيناريو 2 - تأجيل التوصيات
لت التوصيات أو رُفضت، فهذا ال يمنع مواصلة الرصيد الدعوي. فإن  إذا أجِّ
تأجيل التوصيات حتى الجلسة التالية لمجلس حقوق اإلنسان من شأنه 
أن يفت��ح نافذة حساس��ة للوقت توجد دعماً إضافياً )بين وس��ائل اإلعالم 
وعامة الناس مثالً( لكي تقبل الحكومُة التوصيات. ومن الضروري أن يزداد 
الضغ��ط على الحكومة من خالل هذه النافذة لتعلم أن هناك من يراقب 
ر في عمل دعوي  تصرفاته��ا عن كثب وتتحمس إلى قب��ول التوصيات. وفكِّ
يناش��د حكومتك أن تعقد مش��اورات مع منظم��ات المجتمع المدني أو 
مناظرة في البرلمان حول قبولها التوصيات التي أجلتها أو رفضها إياها. 

سيناريو 3 - رفض التوصيات 
إن رفض حكومتك للتوصي��ات يعني أنه ال غنى عن العمل الدعوي بعيد 
الم��دى. ومع أن قبول التوصيات ال يُعد التزاماً على الدول أن تفي به، فمن 
المه��م أن تذكر حكومتك بأن القضية محل االهتمام لن تتالش��ى بهذه 
البساطة لمجرد رفضها التوصيات في هذه المناسبة. فإذا كانت الهيئات 
المعني��ة بمعاه��دات حقوق اإلنس��ان أو المقررين الخاصي��ن قد تقدموا 
لبل��دك بتوصيات مماثل��ة، فلعلك ترغب ف��ي تذكير حكومت��ك بأنه من 
واجبها أن تفي بمعايير حقوق اإلنسان الدولية حتى إذا رفضت التوصيات. 
وم��ن المهم التأكد من أن الدول األعضاء الداعمة والمس��اندة تثير هذه 
التوصيات خالل المراجعة المقبلة سعياً للضغط على حكومتك للقيام 

بما يلزم من تغييرات. 

سيناريو 4 - عدم إثارة التوصيات
ر في عمل  إذا لم تتم إثارة قضيتك في أثناء مراجعة مجموعة العمل، فكِّ
دعوي يدفع حكومتك إلى أن تأخذ على نفس��ها »التزام��اً طوعياً« بتناول 
قضيتك عندما تُثار أمام مجلس حقوق اإلنسان كي يُتبنى قرار المحصلة 

خاصتها في نهاية المطاف.
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3. مرحلة تبني تقرير المحصلة 
سوف يتبنى مجلس حقوق اإلنسان مشروع المحصلة للمراجعة الدورية 
العالمية )UPR( لبلدك رس��مياً بعد س��تة أش��هر من جلس��ة مجموعة 
العم��ل. وه��ذا ف��ي مجمله ق��رار إجرائي يتخ��ذه مجلس حقوق اإلنس��ان 
حي��ث تش��رح الدولة قي��د المراجعة ما قبلت��ه أو رفضته م��ن التوصيات، 
بما في ذلك أس��باب رفضها. وعندئذ س��وف تُمنح ال��دول األعضاء فرصة 
لإلدالء بتصريحات موجزة، ثم يُس��مح لممثل��ي المجتمع المدني باإلدالء 

بتصريحات موجزة )دقيقتين تقريباً( أيضا. 

ه��ذه المرحلة من المراجعة الدورية العالمية )UPR( هي فرصة المجتمع 
المدني الوحيدة لإلدالء ببيان شفوي لمجلس حقوق اإلنسان خالل عملية 
المراجعة برمته��ا. وقد اتخذت الحكومة في هذه المرحلة قرارها بش��أن 
التوصيات التي سوف تقبلها أو ترفضها، لذا فإن بيانها لن يؤثر في محتوى 
تقري��ر المحصلة. ومع هذا تكمن فائ��دة هذه النافذة الزمنية في أنها تبرز 
م��ا رأت الحكومة رفضه من التوصيات وفي س��ؤال الدولة قيد المراجعة 
ع��ن خطة الحكوم��ة لتنفيذ التوصي��ات التي قبلتها وكيفية مش��اركة 
المجتم��ع المدن��ي ف��ي هذه العملي��ة. وضع ف��ي اعتب��ارك أن 20 دقيقة 
تخصص لعش��رة منظم��ات غير حكومية إللقاء بيان ش��فوي يس��تغرق 
دقيقتي��ن ع��ن المراجعة، ف��ي أثناء تبن��ي مجلس حقوق اإلنس��ان لتقرير 

محصلة المراجعة الدورية العالمية )UPR( عن أي بلد من البلدان. 

ونقول من جديد، اعلم أنك قد تجد بعض كبار كبار المسؤولين الذين جاءوا 
بصحب��ة وفد الحكومة لتبن��ي مجلس حقوق اإلنس��ان تقرير المحصلة. 
فإذا توجهت إلى جنيف فعالً لتش��هد تبني مجلس حقوق اإلنس��ان تقرير 
المحصلة النهائ��ي، ابحث عنهم، فقد تجدها فرص��ة طيبة لتلتقي في 

جنيف بمسؤول كبير جداً في حكومتك.

ومن بين مقترحات النشاط الدعوي في هذه المرحلة:

إطالع البرلمانيين وشركاء المجتمع المدني ووسائل اإلعالم على تقرير 	 
المحصلة وردود حكومتك على التوصيات

إص��دار بيان صحفي والعمل مع وس��ائل االعالم المعنية به لتس��ليط 	 
الضوء على تقرير المحصلة 

إن كنت ال تس�تطيع الس�فر إل�ى جنيف لحض�ور تبني تقرير 
�ر في عقد ش�راكة مع إح�دى المنظمات غير  المحصل�ة، فكِّ
الحكومية التي تحمل صفة خاصة م�ن األمم المتحدة تُعرف 
»بصف�ة اكوس�وك« وتعت�زم حضور جلس�ة مجل�س حقوق 
اإلنس�ان، واطلب منه�ا أن تلقي بياناً نيابة ع�ن منظمتك. وقد 
 )SRI( جرت العادة أن يحض�ر ائتالف مبادرة الحقوق الجنس�ية
معظم جلسات مجلس حقوق اإلنسان، ويسره أن يعقد شراكة 

مع دعاة الحقوق الجنسية إللقاء البيان شفهياً. 

FPA(/نيبال
N( سرة في نيبال

ظيم األ
طة تن

راب

عرض توضيحي لبرامج الصحة الجنسية واإلنجابية وسياساتها للشباب. 

إيضاح
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يمكنن��ا الق��ول إن هذه المرحلة ه��ي أهم مرحلة ف��ي المراجعة برمتها؛ 
فعنده��ا تب��دأ القوانين والسياس��ات في التغير. ومع ه��ذا فإن المجتمع 
المدن��ي يجب أال يتوانى عن رصد ما أحرزت��ه الحكومة من تقدم حيال ما 
قبلت��ه من التوصيات وأال يتقاعس عن دعوته إياها إلى تنفيذها على مدى 

أربع سنوات ونصف حرصاً على إقرار مبدأ المحاسبة.

4. مرحلة التنفيذ
محاسبتك حكومتك

ستين
ك كانال

حدة/ اري
صور األمم المت

يوم المرأة العالمي في ليبيريا احتجاجاً على العنف المرتكز على 
اختالف النوع االجتماعي في المحكمة العليا. مونروفيا، ليبيريا. 

ومن بين مقترحات النشاط الدعوي في هذه المرحلة:

مواصلة العمل مع أعضاء المجتمع المدني اآلخرين لتبادل المعلومات 	 
وإعداد االستراتيجيات الدعوية وتوثيق أي تقدم في تنفيذها

أن تواص��ل نش��اطك الدعوي لح��ث الحكوم��ة على إجراء مش��اورات 	 
واس��عة مع المجتمع المدني ح��ول كيفية تنفي��ذ المراجعة الدورية 

)UPR( العالمية

أن تواصل نش��اطك الدعوي لحث الحكومة على عرض تقرير محصلة 	 
المراجع��ة الدورية العالمية )UPR( الخ��اص بها على البرلمان ليتمكن 
البرلم��ان من اإلش��راف على كيفية تنفيذ توصي��ات المراجعة الدورية 

العالمية )UPR( ومراقبتها

أن تواص��ل نش��اطك الدعوي لح��ث الحكومة على وض��ع خطة عمل 	 
لتنفي��ذ المراجعة الدورية العالمية )UPR( وتقرير منتصف المدة حول 

ما أحرزته من تقدم حيالها

ترجم��ة تقري��ر محصل��ة المراجع��ة الدوري��ة العالمي��ة )UPR( وردود 	 
حكومتك إل��ى اللغات المحلية ك��ي تتهيأ المنظم��ات العاملة على 
صعي��د أكثر محلي��ة لالنضمام إلى المس��يرة الدعوية دعم��اً لتنفيذ 

توصيات المراجعة الدورية العالمية )UPR( على الصعيد الوطني

وض��ع اس��تراتيجية لكيفية التعامل م��ع توصيات المراجع��ة الدورية 	 
العالمي��ة )UPR( غي��ر المالئم��ة التي قبلته��ا حكومت��ك أو توصيات 

المراجعة الدورية العالمية )UPR( المهمة التي رفضتها حكومتك

االحتفال باالنجازات التي ستسهم في تنفيذ التوصيات واإلعالن عنها	 

البدء في االستعداد لدورة المراجعة الدورية العالمية )UPR( التالية	 

من الجوانب المهمة في مراقبة المراجعة الدورية 
العالمية )UPR( والدعوة إليها:

محاس�بة حكومتك على ما أدلت به من بيانات عن مراجعتها 	 
الدوري�ة العالمي�ة )UPR( ف�ي أثناء خضوع غيره�ا من البلدان 
للمراجع�ة، للتأكد من أن حكومتك تش�ارك مش�اركة هادفة 
في المراجعة الدورية العالمية )UPR( ومساعدة المدافعين عن 

ر في األسئلة اآلتية: الحقوق في البلدان األخرى. وفكِّ

هل اكتفت بمجرد الثناء على هذا البلد؟	<

هل اكتفت بتوجيه سؤال أو اإلدالء بتعليق؟	<

هل تقدمت بتوصية استرسلت فيها؟	<

هل تطرقْت إلى قضية بطريقة تالئمها؟	<

ه�ل كان�ت توصياته�ا تس�تند إلى ما تق�دم ب�ه الخبراء 	<
المس�تقلون )كالجهات المعنية بمعاهدات حقوق اإلنسان 

والمقررين الخاصين مثالً( من توصيات؟

هل تقدمت بتوصية دقيقة دقة كافية؟	<

ه�ل أب�رزت قضاي�ا أثاره�ا المجتم�ع المدني ف�ي الدولة 	<
قيد المراجعة؟

وخير ما يعنيك وتبحث عنه هو فحوى ولب ما توصي به حكومتك 
ال�دول األخرى. فإذا كانت بلدك ق�د تقدمت إلى بلد آخر بتوصيات 
في قطاعات معين�ة، فينبغي أن تعتزم هي أيض�اً اتخاذ إجراءات 

أخرى في تلك القطاعات داخليا



مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، جنيف، سويسرا.

الفصل الخامس
موارد مفيدة

موارد مفيدة

ك فيري
حدة/جان مار

صور األمم المت
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الفصل الخامس

موارد من مكتب المفوَّض السامي لحقوق اإلنسان

 	 )UPR( جدول نستعرض فيه المراجعة الدورية العالمية
للدول األعضاء 2012–•2016

توجيهات فنية ألصحاب المصلحة بشأن 	 
)UPR( المراجعة الدورية العالمية

مجلس حقوق اإلنسان: دليل عملي لمشاركي المنظمات 	 
غير الحكومية

العمل مع برنامج األمم المتحدة لحقوق اإلنسان: 	 
دليل المجتمع المدني

موارد مفيدة
مواقع إلكترونية

مكتب المفوَّض السامي لحقوق اإلنسان - 	 
)UPR( باب المراجعة الدورية العالمية

www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRmain.aspx

االتحاد الدولي لتنظيم األسرة	 
www.ippf.org

مبادرة الحقوق الجنسية	 
www.sexualrightsinitiative.org

المراجعة الدورية العالمية )UPR( - معلومات	 
www.upr-info.org

الهيئة الدولية لحقوق اإلنسان	 
www.ishr.ch

حقوقك اآلن	 
 www.rightsnow.ie/

منشورات

الحقوق الجنسية: إعالن من 	 
)IPPF( االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

عجبًا! دليل الشباب »للحقوق الجنسية: إعالن من االتحاد 	 
»)IPPF( الدولي لتنظيم األسرة

علم ثم عمل: الدعوة إلى تعليم الجنسانية الشمولي 	 

الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية لحاملي 	 
فيروس نقص المناعة البشري

أمثلة من أدوات الدعوة إلى 
)UPR( المراجعة الدورية العالمية

)يمكنكم الحصول على المواد اآلتية عن طريق الروابط، أو من مجلد 
الموارد في القرص.(

 	)UPR( عرائض المراجعة الدورية العالمية
– الهند

– أيرلندا
– قرغيزستان

كتاب دعوي للدول أعضاء األمم المتحدة	 

بيان صحفي	 

ملفات دعوية موجزة للدول أعضاء األمم المتحدة	 
– تايالند

– ترينيداد وتوباغو

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/TechnicalGuideEN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/TechnicalGuideEN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/TechnicalGuideEN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/TechnicalGuideEN.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/HRC-PracticalGuide_NGOs18Aug2010.doc
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/HRC-PracticalGuide_NGOs18Aug2010.doc
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/HRC-PracticalGuide_NGOs18Aug2010.doc
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/HRC-PracticalGuide_NGOs18Aug2010.doc
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Pages/Handbook.aspx
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Pages/Handbook.aspx
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Pages/Handbook.aspx
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Pages/Handbook.aspx
http://www.ippf.org/en/Resources/Statements/Sexual+rights+an+IPPF+declaration.htm
http://www.ippf.org/en/Resources/Statements/Sexual+rights+an+IPPF+declaration.htm
http://www.ippf.org/en/Resources/Statements/Sexual+rights+an+IPPF+declaration.htm
http://www.ippf.org/en/Resources/Statements/Sexual+rights+an+IPPF+declaration.htm
http://www.ippf.org/NR/rdonlyres/9CDED64D-5750-41A1-994D-E7D35D0F1580/0/Exclaim.pdf%20%20
http://www.ippf.org/NR/rdonlyres/9CDED64D-5750-41A1-994D-E7D35D0F1580/0/Exclaim.pdf%20%20
http://www.ippf.org/NR/rdonlyres/9CDED64D-5750-41A1-994D-E7D35D0F1580/0/Exclaim.pdf%20%20
http://www.ippf.org/NR/rdonlyres/9CDED64D-5750-41A1-994D-E7D35D0F1580/0/Exclaim.pdf%20%20
http://www.ippf.org/NR/rdonlyres/FB127CA3-4315-4959-BF99-F23BAB9F5AB4/0/SexEdAdvocacy.pdf%20%20%20
http://www.ippf.org/NR/rdonlyres/FB127CA3-4315-4959-BF99-F23BAB9F5AB4/0/SexEdAdvocacy.pdf%20%20%20
http://www.ippf.org/NR/rdonlyres/45AED50A-9A04-490C-B5F2-9F2236BA780E/0/AdvancingSexualReproductiveHealthHumanRightsHIV.pdf
http://www.ippf.org/NR/rdonlyres/45AED50A-9A04-490C-B5F2-9F2236BA780E/0/AdvancingSexualReproductiveHealthHumanRightsHIV.pdf
http://www.ippf.org/NR/rdonlyres/45AED50A-9A04-490C-B5F2-9F2236BA780E/0/AdvancingSexualReproductiveHealthHumanRightsHIV.pdf
http://www.ippf.org/NR/rdonlyres/45AED50A-9A04-490C-B5F2-9F2236BA780E/0/AdvancingSexualReproductiveHealthHumanRightsHIV.pdf
http://issuu.com/ippfresources/docs/stakeholder_submission_-_india
http://issuu.com/ippfresources/docs/stakeholder_submission_-_ireland
http://issuu.com/ippfresources/docs/stakeholder_submission_-_kyrgyzstan
http://issuu.com/ippfresources/docs/stakeholder_submission_-_kyrgyzstan
http://issuu.com/ippfresources/docs/advocacy_letter_to_un_missions
http://issuu.com/ippfresources/docs/advocacy_letter_to_un_missions
http://issuu.com/ippfresources/docs/sample_press_release
http://issuu.com/ippfresources/docs/advocacy_briefs_for_un_member_states_-_thailand
http://issuu.com/ippfresources/docs/advocacy_briefs_for_un_member_states_-_trinidad_an
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