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لمن هذا الدليل؟

األورومتوســطي  المرصــد  لفريــق  خــاص  الدليــل بشــكل  هــذا  إعــداد  تــم 
عمــل  لتطويــر  ومفصلــة  متقدمــة  إرشــادات  لتوفيــر  اإلنســان  لحقــوق 
نشــر  األورومتوســطي  قــرر  ولقــد  المتحــدة.  األمــم  آليــات  مــع  المرصــد 
هــذا الدليــل اإلجرائــي للعمــوم مــن أجــل تعميــم الفائــدة أليــة منظمــة غيــر 
حكوميــة أخــرى تعنــى بقضايــا حقــوق اإلنســان علــى المســتويات الوطنيــة 
واإلقليميــة والدوليــة، وترغــب فــي البــدء بالتفاعــل والمشــاركة النشــطة 
فــي الــدورات العاديــة لمجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة.

تــم جمــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــن العديــد مــن المراجــع 
الــواردة فــي آخــره، ومــن الواقــع العملــي مــن تجربــة فريــق األورومتوســطي 
للعمــل فــي جلســات مجلــس حقــوق اإلنســان فــي جنيــف خــال األعــوام 

ــة.  ــة الماضي القليل

إعداد:
إيمان أبو زعيتر              أنس أبو شمالة              رمال عنفوص 

ترجمة:
أحمد شيخ خليل           أسماء لظن

يوسف الجمل أحمد المصري  

تصميم                          اإلشراف العام
فاطمة مرعي                  إحسان عادل
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إخالء مسؤولية

يهــدف هــذا الدليــل إلــى تقديــم إرشــادات أساســية للمنظمــات 

غيــر الحكوميــة حــول العمــل مــع مجلــس حقــوق اإلنســان. هــذا 

الدليــل ال يغنــي عــن قــراءة أدلــة األمــم المتحــدة التفصيليــة التــي 

تــم إعدادهــا خصيصــًا لهــذا الغــرض، والتــي ورد جــزء أساســي 

ــواردة فــي هــذا الدليــل، كمــا ال يغنــي عــن  منهــا فــي المراجــع ال

االســتعانة بالــدورات التدريبيــة التــي تعقدهــا المنظمــات فــي 

هــذا المجــال.
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عن المرصد األورومتوسطي:

المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان هــو منظمــة شــبابية مســتقلة، 
أنشــئ فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي مــن العــام 2011، وُســجل فــي سويســرا 
فولــك،  ريتشــارد  البروفيســور  ويشــغل  الرئيــس.  مقــره  يتواجــد  حيــث 
المبعــوث الخــاص الســابق لألمــم المتحــدة ألوضــاع حقــوق اإلنســان فــي 
مجلــس  رئيــس  منصــب   )2014-2008( المحتلــة  الفلســطينية  األراضــي 

أمنــاء المرصــد األورومتوســطي.

يحمــل المرصــد األورومتوســطي علــى عاتقــه مهمــة الدفــاع عــن حقــوق 
اإلنســان لجميــع األشــخاص فــي أنحــاء أوروبــا ومنطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا، وال ســيما أولئــك الذيــن يعيشــون تحــت االحتــال أو فــي 
أتــون الحــرب أو االضطرابــات السياســية و/أو النازحيــن بســبب االضطهــاد 
أو الصراع المســلح. يســعى األورومتوســطي إلى زرع بذور التعبئة الدولية 
وتحفيــز منظمــات حقــوق اإلنســان وصانعــي القــرار للتركيز علــى االنتهاكات 
المختلفــة التــي يتعــرض لهــا هــؤالء األشــخاص، وهنــا تأتــي أهميــة التفاعــل 
القــوي بيــن األورومتوســطي وهيئــات حقــوق اإلنســان المختلفــة فــي األمــم 

المتحــدة ، ومــن بينهــا مجلــس حقــوق اإلنســان.

يحضــر األورومتوســطي بشــكل مكثــف ومنتظــم فــي الجلســات المختلفــة 
العاديــة منهــا واالســتثنائية للمجلــس، ولــه مشــاركة فاعلــة عبــر مختلــف 
اإلدالء  هــذا  ويشــمل  الحكوميــة،  غيــر  للمنظمــات  المتاحــة  الوســائل 
وتنظيــم  مكتوبــة،  بيانــات  وتقديــم  الشــفوية،  البيانــات  مــن  بالعشــرات 
أحــداث جانبيــة حــول العديــد مــن مواضيــع حقــوق اإلنســان ضمــن مجــال 

األورومتوســطي. المرصــد  عمــل 
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عن مجلس حقوق اإلنسان:

التابــع  اإلنســان  حقــوق  مجلــس 
هيئــة حكوميــة  هــو  المتحــدة  لألمــم 
ويهــدف  عــام 2006،  أنشــئت  دوليــة 
إلــى تعزيــز وحمايــة وتمكيــن ومعالجة 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان المختلفــة 
يعمــل  العالــم.  أنحــاء  جميــع  فــي 

المجلــس علــى مناقشــة مواضيــع قضايــا حقــوق اإلنســان بشــكل عــام، 
المجلــس. اهتمــام  بلــد، حســب  بــكل  الخاصــة  الحــاالت  إلــى  إضافــًة 

يتكــون المجلــس مــن 47 دولــة عضــوًا تنتخبهــا الجمعيــة العامــة لألمــم 
المتحــدة بأغلبيــة بســيطة )٪50     1+( مــن خــال االقتــراع الســري، ويعمــل 
األعضــاء خــال فتــرة ثــاث ســنوات، ويتغيــر ثلثهــم كل عــام، حيــث ال ُينتخــب 
جميــع األعضــاء فــي نفــس العــام. ُتقســم المقاعــد بيــن الــدول لتمثــل 
و13  أفريقيــة،  دولــة   13 التالــي:  النحــو  علــى  إقليميــة  مجموعــات  خمــس 
ــة  ــركا الاتيني ــة مــن آســيا ومنطقــة المحيــط الهــادئ، و8 دول مــن أمي دول
ومنطقــة البحــر الكاريبــي، و7 دول مــن أوروبــا الغربيــة ودول أخــرى، و6 دول 

ــا الشــرقية. مــن أوروب

يديــر المجلــس رئيــس وأربعــة نــواب للرئيــس )يمثلــون كل مجموعــة مــن 
المجموعــات اإلقليميــة الخمســة( ويخدمــون لمــدة عــام كامــل ابتــداًء مــن 

يناير/كانــون الثانــي.

يجتمــع المجلــس فــي ثــاث دورات عاديــة ُتعقــد عــادة فــي مــارس، ويونيــو، 
وســبتمبر، فــي جنيــف بسويســرا، وتســتمر كل جلســة لمــدة ثاثــة أســابيع 

)مــا عــدا فــي مــارس، فتســتمر ألربعــة أســابيع(.
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الــدورات  تســمى  عاجلــة  اجتماعــات  عقــد  أيضــًا  للمجلــس  ويمكــن 
االســتثنائية مــن أجــل معالجــة األزمــات العاجلــة لحقــوق اإلنســان )عقــدت 
27 جلســة مــن هــذا النــوع حتــى نهايــة 2018(. عــاوة علــى ذلــك، يجتمــع 
أخــرى كل ســنة تســمى عمليــة االســتعراض  لثــاث دورات  المجلــس 
ونوفمبــر،  ومايــو  ينايــر  فــي  تعقــد  مــا  وعــادة   ،)UPR( الشــامل  الــدوري 

أســبوعين. لمــدة  منهــا  كل  تســتمر 

يوجــد إلــى جانــب الــدول األعضــاء الســبعة وأربعيــن مراقبــون مختلفــون 
يمكنهــم  ال  لكــن  الجلســات،  جميــع  فــي  بنشــاط  المشــاركة  يمكنهــم 
ومنظمــات  أعضــاء،  غيــر  دواًل  المراقبــون  هــؤالء  ويشــمل  التصويــت، 
غيــر  ومنظمــات  وطنيــة،  إنســان  حقــوق  ومؤسســات  دوليــة،  حكوميــة 

حكوميــة.

يحصل المجلس من أجل تسهيل عمله على المساعدة من:
مراجعــة  تتضمــن  )التــي  الشــامل  الــدوري  االســتعراض  جلســات   .1
لســجات حقــوق اإلنســان لجميــع الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة(.

ــرًا يقدمــون الخبــرة والنصيحــة  2. اللجنــة االستشــارية )تتكــون مــن 18 خبي
المدروســة إلــى المجلــس بالطريقــة والشــكل الــذي طلبــه(.

متخصصــون  مســتقلون  إنســان  حقــوق  )خبــراء  الخاصــة  اإلجــراءات   .3
نتائجهــم  أو دولــة واحــدة يقدمــون  فــي حــق واحــد مــن حقــوق اإلنســان 

المجلــس(. إلــى  وتوصياتهــم 

أو  األفــراد  مــن  المقدمــة  الرســائل  )يتنــاول  الشــكاوى  تقديــم  إجــراء   .4
الجماعــات أو المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تدعــي أنهــا ضحيــة النتهاكات 
هــذه  لمثــل  لديهــا معرفــة مباشــرة وموثوقــة  التــي  أو  اإلنســان  حقــوق 

االنتهــاكات(.
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ويمكــن للمجلــس كذلــك تشــكيل لجــان دوليــة للتحقيقــات وبعثــات تقصــي 
الحقائــق مــن أجــل التحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان والمســاعدة 

فــي فضــح مرتكبيهــا وتقديمهــم للمســاءلة.

تعتبــر القــرارات التــي يتخذهــا المجلــس غيــر ملزمــة قانونيــا ولكنهــا 
علــى درجــة عاليــة مــن األهميــة مــن الناحيــة األخالقيــة. للوصــول إلــى 
الســبعة  األعضــاء  أغلبيــة  تقــدم  أن  ينبغــي  قــرار،  اعتمــاد مشــروع 

وأربعيــن فــي المجلــس تصويتــًا باإليجــاب )نعــم(.

يقــوم مجلــس حقــوق اإلنســان بمناقشــة جميــع قضايــا حقــوق اإلنســان 
التــي تحــدث فــي العالــم وتتطلــب اهتمامــًا عالميــًا، وتصنــف أيــة مســألة يتــم 

وضعهــا علــى جــدول األعمــال تحــت أحــد البنــود العشــرة التاليــة:
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يتكــون جــدول أعمــال المجلــس حاليــًا مــن 10 قضايــا، 
تســمى بنــود )Items(. وهــذه البنــود هــي:

البند األول: المسائل التنظيمية واإلجرائية.

الســـــامي  المفــوض  المقــدم مــن قبــل  الســـــنوي  التقريــر  الثانــي:  البنــد 
لحقــوق اإلنســان والتقاريــر الخاصــة بمكتــب المفوضيــة الســامية واألميــن 

العــام لألمــم المتحــدة.

منهــا  المدنيــة  اإلنســان،  حقــوق  جميــع  وحمايــة  تعزيــز  الثالــث:  البنــد 
والسياســية واإلقتصاديــة واإلجتماعيــة والثقافيــة، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي 

التنميــة.

البند الرابع: حاالت حقوق اإلنسان التي تستدعي اهتمام المجلس.

البند الخامس: هيئات حقوق اإلنسان وآلياتها.

البند السادس: اإلستعراض الدوري الشامل.

البنــد الســابع: حالــة حقــوق اإلنســان فــي فلســطين واألراضــي العربيــة 
المحتلــة األخــرى.

البند الثامن: متابعة وتنفيذ إعان وبرنامج عمل فيينا.

البنــد التاســع: العنصريــة والتمييـــــز العنصــري وكــره األجانــب ومــا يتصـــــل 
بذلــك مــن ّ تعصــب. متابعــة وتنفيــذ إعــان وبرنامــج عمــل ديربــان.

البند العاشر: مساعدة تقنية ومساعدة لبناء القدرات.
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كيف يمكنكم المشاركة؟

يمكنكــم كمنظمــة غيــر حكوميــة المشــاركة فــي أنشــطة المجلــس بطريقتين: 
إمــا التقــدم بطلــب للحصــول علــى مركــز استشــاري لــدى المجلــس االقتصادي 
واالجتماعــي التابــع لألمــم المتحــدة )ECOSOC(، أو عبــر التعــاون مــع منظمــات 
غيــر حكوميــة تتمتــع بهــذا الوضــع مــن خــال تنظيــم وتنفيذ أنشــطة مشــتركة.

المجلــس  لــدى  استشــاري  مركــز  علــى  منظمتكــم  تحصــل  كيــف 
المتحــدة؟ لألمــم  التابــع  واالجتماعــي  االقتصــادي 

يمكــن للمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تتقــدم بطلــب للحصــول علــى مركــز 
استشــاري للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي أن تحصــل علــى واحــدة مــن 
هــذه الفئــات الثاثــة اعتمــادًا بشــكل أساســي علــى حجــم المنظمــة ومناطــق 

العمــل التــي تغطيهــا، وهــذه الفئــات هــي:

1-  المركز االستشاري العام:
يمنــح لمنظمــات دوليــة كبيــرة ذات نطــاق جغرافــي واســع بحيــث تغطــي 
معظــم القضايــا المدرجــة في جــدول أعمال المجلس االقتصادي واالجتماعي 

وهيئاتــه الفرعيــة.
2- المركز االستشاري الخاص:

يمنــح لمنظمــات أصغــر وأحــدث متخصصــة فــي عــدد قليــل مــن القضايــا التــي 
يغطيهــا المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي.

3- مركز الالئحة االستشارية:
يمنــح للمنظمــات التــي ال يناســبها أي مــن المركزيــن الســابقين، ولهــا تركيــز 

فنــي أو ضيــق جــدًا.

ينتهــي تقديــم الطلبــات للحصــول علــى الصفــة االستشــارية فــي األول قبــل يونيــو/

حزيــران مــن كل عــام
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ومــن أجــل التقــدم بطلــب للحصــول علــى أي مــن الفئــات، يجــب 

ــة: ــاع الخطــوات الســت التالي ــة اتب ــر الحكومي علــى المنظمــة غي
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1- الخطــوة األولــى: التحقــق ممــا إذا كانــت المؤسســة مؤهلــة 
للتقــدم بطلــب

المنظمــات الدوليــة، اإلقليميــة ودون اإلقليميــة، الوطنيــة وغيــر الحكوميــة، 
العامــة  المعاييــر  تســتوفي  التــي  التطوعيــة  أو  العامــة  الربحيــة،  غيــر 
والمبــادئ المنصــوص عليهــا فــي القــرار 31/1996 مؤهلــة للتقــدم بطلــب 
للحصــول علــى المركــز االستشــاري للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي، 

تشــمل المتطلبــات علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

- يجب أن تكون أنشــطة المنظمة ذات صلة بعمل المجلس االقتصادي 
واالجتماعي.

- يجــب أن يكــون للمنظمــة مقــر ثابــت، ومســؤول/رئيس تنفيــذي وقانــون 
أساســي متخــذ ديمقراطيــًا.

األقــل )حســب  علــى  منــذ عاميــن  المنظمــة موجــودة  تكــون  أن  يجــب   -
التســجيل(. شــهادة 

- ينبغــي أن تســتمد المنظمــة تمويلهــا بصــورة رئيســية مــن فــروع وطنيــة 
أو أفــراد أو عناصــر غيــر حكوميــة أخــرى.

2- الخطوة الثانية: مراجعة موقع المنظمة اإللكتروني

ــة  ــر حكومي ــي لمنظمــة غي ــى الطلــب، يعــد الموقــع اإللكترون وباإلضافــة إل
لتقييــم  الــدول  وفــود  تســتخدمها  التــي  للمعلومــات  الرئيــس  المصــدر 
منظمــة. قبــل تقديــم الطلــب، حاولــوا أن تمنعــوا المشــاكل مــن خــال 
مراجعــة موقعكــم االلكترونــي الســتباق مجــاالت إثــارة الجــدل، ويشــمل 
أخــرى ذات  إلــى منظمــات أو مواقــع  الروابــط أو اإلشــارات  ذلــك تقييــم 
مواقــف »مثيــرة للجــدل«. إذا كنتــم ال ترغبــون فــي إزالــة الروابــط أو المراجــع، 
ففكــروا فــي نشــر إخــاء مســؤولية )إبــراء ذمــة(، مــع ذكــر أن اآلراء الــواردة 

فيــه تعبــر عــن آراء أصحابهــا وال ُتعــزى إلــى منظمتكــم.
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3- الخطوة الثالثة: جمع المواد الضرورية

ينبغــي جمــع كل مــا يلــزم مــن المــواد والمســتندات حتــى تتمكــن مــن اإلجابــة علــى 

جميــع األســئلة التــي ســيتم توجيههــا مــن قبــل الــدول بخصــوص الطلــب المقــدم 

مــن طرفكــم بدقــة. يجــب إرســال المســتندات التاليــة مــع طلبكــم:

1. نســخة مــن دســتور/ الميثــاق األساســي للمنظمــة، القوانيــن الفرعيــة/ والقوانيــن 

األساســية وتعديــات تلــك الوثائــق.

2. نســخة مــن شــهادة تســجيل المؤسســة تدلــل علــى تســجيل المنظمــة رســمًيا 

لمــدة عاميــن علــى األقــل مــن تاريــخ اســتام الطلــب.

3. نســخة مــن آخــر بيــان مالــي وتقريــر ســنوي للمنظمــة، وينبغــي علــى هــذه النســخ 

أن تكشــف عــن مصــادر دخــل المنظمــة، بمــا فــي ذلــك، مــن بيــن األمــور األخــرى، 

المســاهمات المقدمــة مــن األعضــاء واألمــوال الــواردة مــن المصــادر الحكوميــة 

والحكوميــة الدوليــة والمصــادر الخاصــة.

4. الهيكل التنظيمي للمؤسسة )اختياري(.

5. أمثلة على أحدث المنشورات أو المقاالت أو البيانات )اختياري(. 

وينبغــي التأكــد مــن أن المســتندات الداعمــة التــي تــم إدخالهــا إلــى نظــام التقديــم عبــر 

اإلنترنــت واضحــة )عاليــة الدقــة( وليســت قديمــة.

4- الخطوة الرابعة: التواصل مع أعضاء لجنة المجتمع المدني

- يرجــى االنتبــاه لعضويــة اللجنــة لــكل جلســة )مــن هــم الــدول األعضــاء وعاقــة 

معهــم(. منظمتــك 

- اطلــب مــن أحــد أعضــاء اللجنــة المؤيــدة للمجتمــع المدنــي أن ينظــر فــي طلبــك قبــل 

تقديمه.

- اطلــب مــن ممثــل مكتــب الخدمــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان )ISHR( فــي نيويــورك 

مراجعــة طلبــك.
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5- الخطوة الخامسة: صياغة الطلب - االستبيان

يتمثــل الجــزء الرئيســي مــن طلــب المنظمــات غيــر الحكوميــة للحصــول علــى المركــز 

االستشــاري فــي إعــداد االســتبيان وتقديمــه. يمكنــك العثــور علــى عينة من االســتبيان 
مــن خــال هــذا الرابــط:)1(

قد تتضمن اإلجابات ما يلي:

1• األهــداف االســتراتيجية للمنظمــة مقترنــة بأمثلــة توضيحيــة للمشــاريع واألنشــطة 

األخيرة.

2• الطــرق التــي تمتلكهــا المنظمــة والتــي  يمكــن أن تســهم فــي عمــل المجلــس 

االقتصــادي واالجتماعــي و/ أو أي مجــال مــن المجــاالت التــي تهتــم بهــا األمم المتحدة.

3• المشاركات السابقة في مؤتمرات األمم المتحدة أو أنشطتها.

4• تصنيــف المنظمــة، علــى وجــه التحديــد مــا إذا كان بحــث أو دعــوة / تأييــد أو قاعــدة 

شــعبية أو غيرهــا مــن المنظمــات.

5•  أوراق التسجيل.

6• الهيــكل التنظيمــي للمنظمــة، وأعضــاء مجلــس اإلدارة والهيئــات، واتخاذ القرارات 

والعمليــات االنتخابيــة، باإلضافــة إلــى اإلفصــاح بشــأن وجــود أو إدراج اي مســؤولين 

حكوميين.

للمجلــس  بطلــب  تتقــدم  التــي  للمنظمــة  التابعــة  األخــرى  المنظمــات  أســماء   •7

وجــدت(. )إن  واالجتماعــي  االقتصــادي 

8• الموارد المالية والمساهمات.

9• طلبــات المركــز االستشــاري الســابقة فــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي: إذا 

كانــت المنظمــة قــد تقدمــت ســابقًا بطلــب للحصــول على مركز المجلــس االقتصادي 

واالجتماعــي وحصلــت علــى قــرار ســلبي أو لــم تحصــل علــى قــرار ، فيجــب أن تذكــر تاريــخ 

الطلــب الســابق والقــرار الــذي اتخــذ.

البرامــج  أو  الدعــم  صناديــق  أو  األخــرى  األجهــزة  مــع  المتحــدة  األمــم  اعتمــاد   •10

المتحــدة. لألمــم  التابعــة  المتخصصــة  أوالــوكاالت 

)1( http://csonet.org/content/documents/Questionnaire%20of%20the%20
Application%20for%20Consultative%20Status.pdf

http://csonet.org/content/documents/Questionnaire%20of%20the%20Application%20for%20Consultative%20Status.pdf 
http://csonet.org/content/documents/Questionnaire%20of%20the%20Application%20for%20Consultative%20St
http://csonet.org/content/documents/Questionnaire%20of%20the%20Application%20for%20Consultative%20St


16

6- الخطوة السادسة: السعي للحصول على دعم لطلبك

مــن الجيــد دائًمــا أن تكــون هنــاك عاقــة متقدمة وســمعة جيــدة لمنظمتك 

مــع الدولــة/ الــدول، والهيئــات اإلقليميــة المهمــة، وفــرع المنظمــات غيــر 

الحكوميــة التابعــة لألمــم المتحــدة )وهــو القنــاة الرئيســية لاتصــال بيــن 

أعضــاء لجنــة القبــول والمنظمــات غيــر الحكوميــة، ويمثــل كيانــا بيروقراطيا 

يتعامــل بشــكل أساســي مــع القضايــا الفنيــة، ولكــن، مثــل أي قســم مــن 

أقســام األمانــة العامــة لألمــم المتحــدة، تتأثــر اســتقاليته ومســتوى أدائــه 

األخــرى،  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  الموظفيــن(،  واختصــاص  بالتــزام 

ووســائل اإلعــام. يمكــن أن يكــون القيــام بحملــة مناصــرة لدعــم طلبــك 

مفيــدًا.

بعد تقديم الطلب:

المدنــي  المجتمــع  المختصــة بمنظمــات  اللجنــة  مــن قبــل  تقييمــه  يتــم 
)هيئــة تابعــة للمجلــس االجتماعــي واالقتصــادي التابــع لألمــم المتحــدة، 
تتكــون مــن 19 دولــة عضــو، يتــم انتخابهــم علــى أســاس التمثيــل الجغرافــي 
العــادل(. وتحــدث المراجعــات خــال اجتماعيــن ألعضــاء اللجنــة يعقــدان 

ــو مــن كل عــام. ــر وماي مرتيــن ســنويًا، فــي يناي

وخــال االجتماعييــن، يمكــن لممثليــن عــن المنظمــات التــي يتــم تقديــم 
المراجعــات بحقهــا الحضــور فــي الغرفــة، ولكــن هــذا ليــس إجباريــًا. كل 
األســئلة التــي ســتوجهها اللجنــة للمنظمــة فيمــا يتعلــق بالطلــب المقــدم 
ســيتم إرســالها عبــر البريــد االلكترونــي، مــع تعليمــات حــول كيفيــة اإلجابــة 

علــى األســئلة.
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المدنــي  المجتمــع  بمنظمــات  المختصــة  اللجنــة  تقــدم  المراجعــة،  بعــد 
بــدوره يقــوم  الــذي  توصيــات رســمية للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي، 
االقتصــادي  المجلــس  قبــل  مــن  المراجعــات  عقــد  ويتــم  القــرار.  باتخــاذ 
واالجتماعــي مرتيــن ســنويًا، فــي إبريــل ويوليــو. ومــن النــادر أال يتبنــى المجلــس 
االقتصــادي واالجتماعــي توصيــات اللجنــة المختصــة بمنظمــات المجتمــع 

المدنــي.

في حال تأجيل أو رفض طلبك، يمكن اتخاذ الخطوات اإلضافية التالية:

الخطــوة اإلضافيــة األولــى: كــن أكثــر إصــرارًا للوصــول إلــى الــدول 
الضاغطــة، وال ســيما:-

- األعضــاء المناصريــن للمجتمــع المدنــي فــي اللجنــة التــي تنظــر فــي 
الطلبــات:

* ناقش معهم أفضل استراتيجية لتسريع مراجعة الطلب.

* اجتمــع مــع ممثليــن عــن اللجنــة لفهــم مخاوفهــم ولإلجابــة علــى أســئلتهم 
مــن خــال االجتمــاع بهــم وجهــًا لوجــه.

- الدول الداعمة:
* شــجع الــدول الداعمــة للضغــط علــى الدولــة أو مجموعة الــدول التي تحجب 

الموافقــة علــى الطلــب لامتنــاع عــن طرح أســئلة مكررة أو غيــر ضرورية.

* اطلــب منهــم االجتمــاع بالــدول التــي تعــارض الموافقــة علــى الطلــب وحــل 
مشــاكلهم مــع طلبــك بشــكل ثنائــي.
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اللجنــة  أعضــاء  علــى  للضغــط  اللجنــة  أعضــاء  اطلــب منهــم تشــجيع   *
الوصــول لخاصــة حــول طلبــك أجــل  اآلخريــن مــن 

كانــت  إذا  مــا  حــول  )تصويــت(  لقــرار  للوصــول  الدفــع  منهــم  اطلــب   *
االستشــارية. الصفــة  علــى  ســتحصل  منظمتــك 

الخطــوة اإلضافيــة الثانيــة: فــي حــال قــررت الضغــط علــى أعضاء 
اللجنــة التخــاذ قــرار، عليــك اعتبــار الخطــوات التالية:

- اجتمع بالدول الداعمة للطلب قبل التصويت لمناقشة خياراتك.

إرســال  للجنــة-  قدمتــه  -والــذي  لطلبــك  الداعمــة  الدولــة  مــن  اطلــب   -
طلبــك. لدعــم  األعضــاء  للــدول  شــفهية  ماحظــة 

- تواصــل مــع شــبكة منظمــات المجتمــع المدنــي لطلــب دعمهــم ودعــم 
الشــركاء الوطنييــن وحكوماتهــم.

- جهز عرضًا مختصرًا لتوزيعه على الوفود.

النصــح  الدوليــة لحقــوق اإلنســان )ISHR( تقديــم  الخدمــة  - اطلــب مــن 
والمســاعدة )الخدمــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان هــي منظمــة مســتقلة غيــر 
حكوميــة تســّخر نفســها للترويــج لحقــوق االنســان وحمايتهــا مــن خــال 
داعمــي حقــوق االنســان، وتقويــة أنظمــة تلــك الحقــوق وقيــادة والمشــاركة 

فــي تكتــات مــن أجــل تغييــر حالــة حقــوق اإلنســان(.
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خطوات أخرى يمكن القيام بها في حالة رفض الطلب:

- قدم الطلب ليتم إخضاعه إلجراءات خاصة.
قــدم طلبــًا ليتــم النظــر لطلبــك كاســتئناف عاجــل مــن خــال إجــراءات األمــم 
المعنــي  الخــاص  بالمقــرر  االســتعانة  ذلــك  فــي  بمــا  الخاصــة،  المتحــدة 
بالحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات، والمقــرر الخــاص 

ــة المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان. ــي بحال المعن

- قدم طلبًا بالحالة لألمين العام:
يمكــن اعتبــار تقديــم طلــب لألميــن العــام ليقــوم بشــمل حالــة الطلــب فــي 
تقريــره الســنوي، والــذي يتنــاول العواقــب التــي يواجهــا مــن يتعاونــون مــع 

نظــام األمــم المتحــدة الخــاص بحقــوق االنســان.
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وسائل أخرى للحصول على االعتماد بالصفة االستشارية:

:)DPI( قسم المعلومات العامة -
فــي حــال كان هنــاك منظمــة غيــر حكوميــة مهتمــة بمراقبــة اجتماعــات 
األمــم المتحــدة، ولكــن دون المشــاركة فيهــا، يمكــن لهــا أن تضــع فــي 
االعتبــار التواصــل مــع قســم المعلومــات العامــة فــي األمــم المتحــدة.

- االعتماد عن طريق منظمات غير حكومية أخرى:
خافيــة  قضايــا  علــى  تعمــل  التــي  الحكوميــة  غيــر  للمنظمــات  يمكــن 
التشــارك مــع منظمــة رئيســية أو تجّمــع دولــي يتمتــع بصفــة )استشــارية( 
والمشــاركة فــي أنشــطة األمــم المتحــدة مــن خــال وبالشــراكة مــع هــذه 

المنظمــة.

نقــل الطلــب مباشــرة للمجلــس االجتماعــي واالقتصــادي التابــع 
لألمــم المتحــدة

فــي  قــرار  تقديــم مســودة  الــدول  مــن  أو مجموعــة  لدولــة  تقنيــًا، يمكــن 
المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي التابــع لألمــم المتحــدة حــول قضيــة 
يتــم  ولكــي  مســبق.  بشــكل  اللجنــة  مــن  تصويــت  طلــب  دون  مؤجلــة 
الحصــول علــى نتيجــة إيجابيــة، فإنــه يتطلــب إطــاق حملــة مكثفــة مــن قبــل 
المجتمــع المدنــي، بالتعــاون مــع وفــي ظــل دعــم حيــوي وقيــادة مــن قبــل 
الــدول األعضــاء الداعمــة للمجتمــع المدنــي، داخــل المجلــس االقتصــادي 

واالجتماعــي التابــع لألمــم المتحــدة.
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طرق المشاركة في المجلس:

بصفتكــم منظمــة غيــر حكوميــة، يمكنكــم المشــاركة بشــكل فّعــال فــي كل 
الجلســات الخاصــة بالمجلــس )وذلــك بعــد حصولكــم علــى اعتمــاد الصفــة 
االستشــارية ســابق الذكــر، أو بالشــراكة مــع مــع منظمــة حاصلــة علــى 
الرئيســية، حيــث  الصفــة(. وتشــمل المشــاركات الممكنــة: االجتماعــات 
يمكنكــم حضــور ومراقبــة اجتماعــات الــدول داخــل المجلــس وكذلــك تقديم 
تصريــح شــفهي أمامهــا فيمــا يتعلــق بالموضــوع المطــروح للنقــاش 
اللجــان. ولكــن رغــم ذلــك، ال يمكنكــم  التفاعلــي أو مناقشــات  الحــوار  أو 
التصويــت علــى القــرارات، حيــث أن ذلــك محصــور بالــدول. ويمكنكــم كذلــك 
تقديــم بيــان مكتــوب لــكل جلســة للمجلــس قبــل انطاقهــا. عــاوة علــى 
ذلــك، يمكنكــم تنظيــم فعاليــات جانبيــة )حــدث مــوازٍ( فــي مبنــى مجلــس 

حقــوق اإلنســان.

فــي هــذا القســم، يمكنكــم االطــالع علــى دليــل مفصــل لــكل نشــاط 
علــى حــدة:

ــام بهــذه األنشــطة  ــه يمكنكــم القي ــى أن ــر بالذكــر، أن نؤكــد مجــددًا عل وجدي
ســواًء بأنفســكم إن كنتــم تتمتعــون بالصفــة االستشــارية فــي المجلــس 
االجتماعــي واالقتصــادي، أو بالشــراكة مــع منظمــات أخــرى تتمتــع بهــذه 

الصفــة االستشــارية.

1. تقديم بيان مكتوب

يمكــن للمنظمــات التــي تتمتــع بصفــة استشــارية تقديــم بيانــات مكتوبــة 
قبــل أســبوعين مــن جلســة مجلــس حقــوق اإلنســان المقــررة. وهــدف 
البيــان المكتــوب هــو تســليط الضــوء على قضايا حقوق اإلنســان المختلفة 
أمــام الــدول األعضــاء فــي المجلــس، وتقديــم توصيــات ذات قيمــة بشــكل 

مكتــوب.
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• يوصى بتقسيم المستند إلى 3 أجزاء رئيسية:

  المقدمــة: وتتكــون مــن حوالــي 350 كلمــة وتشــتمل علــى مقدمــة مختصــرة 
للنقــاش. المطروحــة  القضيــة  وخلفيــة 

  العــرض الرئيــس للبيــان: ويتكــون مــن حوالــي 800 كلمــة، ويشــمل بشــكل 
يــراد  التــي  الرئيســية  النقطــة  وتدعــم  توضــح  التــي  الرئيســية  التفاصيــل  دقيــق 

إثارتهــا.
  الخاتمــة والتوصيــات: تتكــون مــن حوالــي 350 كلمــة. وفيهــا ينبغــي اقتــراح 
ومتابعــة  وتحقيقهــا  قياســها  يمكــن  وأعضائــه  للمجلــس  وتوصيــات  أهــداف 

نتائجهــا وذلــك فــي إطــار زمنــي محــدد عنــد الحاجــة.

ــة ال يتــم احتســابها فــي عــدد الكلمــات  • يمكــن إضافــة أجــزاء أخــرى مطلوب

المحــدد أعــاله. وهــي:

- الصفحة الرئيسية والتي تشمل العنوان. 

البيــان  إدراج وتصنيــف  باألجنــدة )1-10( والتــي يمكــن  الخــاص  العنصــر  - كتابــة 

وفقــه )بمعنــى أن البيــان ينبغــي أن ينــدرج تحــت واحــدة مــن البنــود العشــرة علــى 

جــدول أعمــال المجلــس، والتــي ســبق ذكرهــا(.

- اســم المنظمــة وفئــة صفتهــا االستشــارية: )عامــة، خاصــة، قائمــة(. وفــي حــال 

كان البيــان المكتــوب مشــتَركًا )مقــدم باســم أكثر من منظمــة(، صنف المنظمات 

المشــاركة فــي البيــان علــى شــكل مجموعــات وفقــًا لصفتهــم )أواًل: عامــة، ثانيــًا: 

خاصــة، ثالثــًا: قائمــة(. وفــي حــال كانــت هنــاك منظمــات غيــر حكوميــة مشــاركة ال 

تتمتــع بالصفــة االستشــارية، ضــع أســماء هــذه المنظمــات فــي حاشــية ســفلية 

إلــى جانــب عنــوان البيــان المكتــوب.

- عناويــن ومعلومــات االتصــال للمنظمــة المتقدمــة بالبيــان )االســم، رقــم الهاتف 

المحمــول، البريــد اإللكتروني(.

ســيتم نشــر البيانــات المكتوبــة والمقدمــة مــن قبلكــم علــى الموقــع الرســمي 

لمجلــس حقــوق اإلنســان بوصفهــا أحــد المســتندات الخاصــة بالجلســة التــي تــم 

تقديمهــا فيهــا.
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بعيــن  التاليــة  النقــاط  أخــذ  ينبغــي  مكتــوب،  بيــان  كتابــة  عنــد 
االعتبــار:

• انتبه لطول البيان: 
يحــق للمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تتمتــع بصفــة استشــارية خاصــة 
تقديــم مكتوبــة طولهــا 1500 كلمــة، بينمــا يحــق للمنظمــات غيــر الحكوميــة 

التــي تتمتــع بصفــة استشــارية عامــة كتابــة 2000 كلمــة.

- الحواشــي الســفلية: يوصــى بشــكل كبيــر وضــع المراجــع علــى شــكل 
حــواٍش ســفلية خاصــة بالمعلومــات التــي يتــم إثارتهــا فــي البيــان. ويمكــن 
الثانويــة(  )المصــادر  األخــرى  اإلضافيــة  التوضيحيــة  المعلومــات  إضافــة 
علــى شــكل حــواٍش ســفلية، مــا يســاهم فــي توفيــر مســاحات إضافيــة أثنــاء 

ــة. الكتاب

• التنسيق والخط: 
 Times باســتخدام خــط Microsoft Word قــدم البيــان علــى شــكل ملــف
أو  العريــض  الخــط  اســتخدام  يجــب  وال   ،10 الخــط  حجــم   ،New Roman

المائــل، كمــا ال ينبغــي وضــع خطــوط تحــت الــكام.

• اللغة: 
ســيتم نشــر البيــان دون تحريــر، لذلــك تتحمل المنظمة المســئولية الكاملة 

عــن المحتــوى، وعليــه يتعين اعتبــار التالي:

اللغــة  ويفضــل  الرســمية،  المتحــدة  األمــم  لغــات  بأحــد  البيــان  قــدم   -
اإلنجليزيــة أو الفرنســية أو االســبانية، وفــي حــال أردت تقديــم البيــان بأكثــر 

مــن لغــة، الرجــاء تقديــم مســتند منفصــل لــكل لغــة.

- تجنب اللغة المسيئة والتمييزية.

- افحص قواعد اللغة جيدًا.

األمــم  قبــل  مــن  لغويــة معتمــدة  واختصــارات  اســتخدم مصطلحــات   -
المتحــدة.
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- عنــد ذكــر أســماء الــدول، تأكــد مــن ذكــر االســم الكامــل للدولــة حينمــا تــرد ألول مــرة 
فــي البيــان كمــا هــو متعــارف عليــه فــي األمــم المتحــدة )علــى ســبيل المثــال: بــداًل مــن 

روســيا، يتعيــن كتابــة االتحــاد الروســي(.

• قدم تصريحك اون-الين من خالل إنشاء حساب لمنظمتك عبر الرابط 
.https://ngoreg.ohchr.org/Account/Login?ReturnUrl=%2F            التالي

 • تأكــد مــن آخــر موعــد إلرســال التصريحــات قبــل كل جلســة مــن خــالل 
الرابــط التالــي:

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/pages/ngoparticipation.aspx

المرصــد  بهــا  تقــدم  التــي  المكتوبــة  التصريحــات  مــن  نمــوذج 
أخــرى: منظمــات  مــع  وبالشــراكة  االنســان  لحقــوق  األورومتوســطي 

https://euromedmonitor.org/uploads/reports/G1817435.pdf
https://euromedmonitor.org/uploads/reports/G1818294.pdf

2. اإلدالء بتصريح شفوي

ــة  ــر الحكومي يمكــن للمنظمــات غي

استشــارية  بصفــة  تتمتــع  التــي 

أو  لوحدهــا  ذلــك  كان  )ســواًء 

غيــر  منظمــات  مــع  بالشــراكة 

حكوميــة أخــرى تتمتــع أو ال تتمتــع 

للمجلــس  االستشــارية  بالصفــة 

التابــع  واالقتصــادي  االجتماعــي 

لألمــم المتحــدة( المشــاركة فــي الحــوارات التفاعليــة أو المناقشــات العامــة التــي 

حقــوق  لقضايــا  اإلنســان  حقــوق  مجلــس  أعضــاء  مناقشــة  مــع  بالتزامــن  تجــري 

المختلفــة. األجنــدة  ضمــن  إثارتهــا  يتــم  والتــي  المختلفــة،  اإلنســان 

https://ngoreg.ohchr.org/Account/Login?ReturnUrl=%2F
https://ngoreg.ohchr.org/Account/Login?ReturnUrl=%2F
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/pages/ngoparticipation.aspx
https://euromedmonitor.org/uploads/reports/G1817435.pdf
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- لكــي تتمكــن مــن المشــاركة، يتعيــن علــى المنظمــة التســجيل إللقــاء 
تصريــح شــفوي قبــل الموعــد المحــدد مــن قبــل مجلــس حقــوق اإلنســان، 
كمــا هــو موضــح علــى الموقــع االلكترونــي الخــاص بالمجلــس، فــي هــذا 

الرابــط:
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/pages/ngoparticipation.aspx

- يجري التسجيل بشكل إلكتروني من خال انشاء حساب على:
https://ngoreg.ohchr.org/Account/Login?ReturnUrl=%2F

- مــن أجــل تحضيــر اإلدالء بتصريــح شــفهي محتــرف، نقتــرح القيــام 
بالتالــي:

يحــدث أحيانــًا حالــة تشــويش لــدى البعــض حــول الطريقــة المثلــى لــإلدالء 
بتصريــح ســواء كان هــذا التصريــح مــن بــاب الحشــد أو اإلدالء بمعلومــات. 
يتحــدث اإلنســان 120-150 كلمــة فــي المتوســط فــي الدقيقــة الواحــدة. 
وعليــه، إذا أردت مــن المســتمعين الشــعور بالراحــة أثنــاء الحديــث، يمكــن 
إلقــاء 120 كلمــة فــي الدقيقــة الواحــدة، ولكــن إن أردت أن تشــد انتباههــم، 

يقتــرح القــاء 150 كلمــة فــي الدقيقــة الواحــدة.

ونصــف  بدقيقــة  المجلــس-  قوانيــن  –وفــق  ُملزمــون  نحــن  حالتنــا،  وفــي 
مــن الــكام علــى األكثــر، ولذلــك فــإن الدليــل أدنــاه ســيكون وفقــًا لهــذا 
الحــد الزمنــي ووفقــًا لعــدد الكلمــات )150 كلمــة فــي الدقيقــة، وبمــا يعنــي 
225 كلمــة فــي الدقيقــة ونصــف(، ألننــا معنيــون بلفــت انتبــاه مســتمعينا 

وإبقائهــم منشــّدين للبيــان الشــفوي الــذي ندلــي بــه(.

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/pages/ngoparticipation.aspx
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يمكن تقسيم وقت إلقاء الكلمة كما يلي:

مقدمة: )%10 من الوقت، ويعني ذلك 9 ثوان تقريبًا، بمعدل 23 كلمة(.
النقــاط الرئيســة: )%75 مــن الوقــت، ويعنــي ذلــك 67 ثانيــة تقريبــًا، بمعــدل 

168 كلمــة(.
الخاتمة: %15 من الوقت، ويعني ذلك 14 ثانية تقريبًا، بمعدل 34 كلمة(.

وإال ســتتم  قبلــه،  تنهــي  المحــدد مطلقــًا، وال  الزمنــي  الحــد  تتجــاوز  - ال 
مقاطعتــك مــن رئيــس الجلســة. وأفضــل المتحدثيــن يلتزمــون بالوقــت 

المحــدد.

- يمكــن تقســيم النقــاط الرئيســية إلــى أكبــر عــدد مــن النقــاط الفرعيــة كمــا 
هــو مناســب، ويجــب أن يكــون إجمالــي الوقــت المحــدد للنقــاط الرئيســة 

%75 مــن الوقــت.

تقديــم  يشــمل  بمــا  الطــرح  تدعــم  وأمثلــة  دليــل  اســتخدام  -ينبغــي 
أرقــام وإحصــاءات: حيــث تظــل األرقــام عالقــة فــي رؤوس المســتمعين 
بســهولة، خاصــة النســب المئويــة، وعليــه فــإن اســتخدام النســب المئويــة 

يســاعد فــي إيصــال الرســالة.

عند إلقاء كلمتك، اتبع التعليمات التالية:

كن هادئًا، واثقًا، واضحًا، ودقيقًا.
الحديــث عــن نقــاط محــددة معــدودة يعتبر أفضل. ويتعين إيصال الرســالة 
وفــق نســق محــدد، بــداًل مــن الحديــث عــن العديــد مــن النقــاط والتســرع فــي 
الحديــث، حيــث يفقــد المســتمعون فــي هــذه الحالــة القــدرة علــى المتابعــة 

وال يمكنهــم فهــم الفكــرة الرئيســية.
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لكي تحظى بانتباه المستمعين، يجدر القيام بالتالي:

- إلقاء التحية، وال سيما على رئيس المجلس.
- التوقف حينما يلزم في الكام

- إلقاء تعليق مثير لانتباه

أمثلة مصورة على تصريحات شفهية للمرصد األورومتوسطي:

https://euromedmonitor.org/en/article/2583/At-HRC:-Euro-Med-
reviews-Israeli-violations-in-Jerusalem--calls-for-financial-and-
political-cover-for-UNRWA.

https://euromedmonitor.org/en/article/2570/At-HRC:-Euro-Med-
calls-for-establishment-of-mechanism-to-support-victims-of-
torture-in-Libya.

https://euromedmonitor.org/en/article/2583/At-HRC:-Euro-Med-reviews-Israeli-violations-in-Jerusalem--calls-for-financial-and-political-cover-for-UNRWA.
https://euromedmonitor.org/en/article/2583/At-HRC:-Euro-Med-reviews-Israeli-violations-in-Jerusalem--calls-for-financial-and-political-cover-for-UNRWA.
https://euromedmonitor.org/en/article/2583/At-HRC:-Euro-Med-reviews-Israeli-violations-in-Jerusalem--calls-for-financial-and-political-cover-for-UNRWA.
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3. تنظيم فعالية جانبية

من ندوات سابقة للمرصد األورومتوسطي في مجلس حقوق اإلنسان

حقــوق  حــول  عامــة  نــدوات  تنظيــم  الحكوميــة  غيــر  للمنظمــات  يمكــن 
االنســان تتــوازى مــع جلســة مجلــس حقــوق اإلنســان، وهــو مــا يعــرف 

.)Side-event( المــوازي  الحــدث  أو  الجانبيــة  بالفعاليــة 

عند تنظيم فعالية جانبية، يجب اعتبار التالي:

-خطــط واحجــز بشــكل مســبق: يتــم منــح القاعــات دون مقابــل مالــي، 
ولكــن يتــم ذلــك وفقــًا آلليــة »الحــق لمــن يحجــز أواًل«، ولذلــك يتعيــن علــى 
المنظمــة غيــر الحكوميــة الحجــز بشــكل مبكــر مــن أجــل الحصــول علــى 

قاعــة.

-تأكــد مــن تقديــم طلــب للحصــول علــى االعتمــاد للمتحدثين فــي الندوة 
قبــل يومــي عمــل علــى األقل:
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 فــي حــال لــم يكــن المتحدثــون معتمــدون من قبل مجلس حقوق اإلنســان، 
يمكــن للمنظمــة غيــر الحكوميــة المســتضيفة دعوتهــم للمشــاركة فــي 
فعاليــة جانبيــة مــن خــال دعــوة خاصــة. ويتــم تزويــد المدعوويــن باالعتمــاد 
ــة فقــط. يمكــن  ــى األمــم المتحــدة فــي جنيــف لحضــور الفعالي لدخــول مبن

تعبئــة طلــب االعتمــاد بشــكل إلكترونــي مــن خــال الرابــط التالــي:
https://reg.unog.ch/category/885/?flatlist 

- الرجاء االنتباه للوقت المحدد للفعالية: 
يســمح للمنظمــات غيــر الحكوميــة حجــز القاعــة لمــدة 90 دقيقــة، بينمــا 
يســمح للمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تتمتــع بصفــة استشــارية خاصــة 

حجــز القاعــة لمــدة 60 دقيقــة.

- مــن أجــل االســتخدام األمثــل للوقــت، ينصــح بتقســيم الوقــت كمــا 
يلــي:

ــاع الوقــت للمتحدثيــن. ال ُينَصــح بدعــوة أكثــر مــن  ــة أرب يجــب أن ُيمنــح ثاث
3-4 متحدثيــن كأعلــى حــد، إضافــة لمديــر الجلســة )يمكــن أن يعطــى كل 
متحــدث قرابــة 12 دقيقــة للحديــث، و9 دقائــق لمديــر الجلســة للتعقيــب 

علــى كل متحــدث واالنتقــال للمتحــدث الــذي يليــه(.

ــة عليهــا مــن قبــل  ــع الوقــت الســتقبال األســئلة واالجاب وُينَصــح بمنــح رب
المســتمعين.

- يتعين دعوة الصحافيين ووسائل اإلعالم لتغطية الحدث:
يمكــن كذلــك دعــوة ممثلــي الــدول ومــن يحملــون صفــًة انتدابيــة للعمليــات 
الخاصــة، والممثليــن الرســميين اآلخريــن، لحضــور أو المشــاركة فــي الحــوار 

المنعقــد فــي الفعاليــة.

https://reg.unog.ch/category/885/?flatlist


31

- حضر برشورًا )إعالن دعوة(: 
للدعــوة،  خــاص  تصميــم  يوجــد  ال 

ولكــن يجــب أن تشــمل المعلومــات 

ــم )علــى  الرئيســية حــول الحــدث المنظَّ

ســبيل المثــال: العنــوان، المتحدثــون، 

رقــم  التاريــخ،  الوقــت،  المنظمــون، 

وكذلــك  النــدوة،  فيهــا  التــي  الغرفــة 

تتــم  التــي  المجلــس  جلســة  نــوع 

خاصــة،  )عاديــة،  إطارهــا  فــي  النــدوة 

ــم  ــدوري الشــامل(. يت االســتعراض ال

داخــل  عــام  بشــكل  الدعــوات  توزيــع 

النــاس  دعــوة  أجــل  مــن  المجلــس 

الفعاليــة. لحضــور 

يمكــن أن تعقــد الفعاليــة باســتخدام أي مــن اللغــات الرســمية فــي 
أجــرة  الحكوميــة حجــز ودفــع  المنظمــة غيــر  المتحــدة: وتتحمــل  األمــم 
المترجــم مــن أجــل توفيــر الترجمــة الفوريــة ألي لغــة أخــرى تريدهــا، إن رغبــت 

بذلــك.
تتحمــل المنظمــة غيــر الحكوميــة المســتضيفة للنــدوة المســئولية عــن 

المحتــوى الــذي يعــرض فــي النــدوة.

أمثلة على فعاليات جانبية نظمها المرصد:

1-https://euromedmonitor.org/en/article/2595/In-a-seminar-co-organized-with-
international-organizations-in-Geneva--Euro-Med-calls-for-ensuring-freedom-
of-religious-practice-and-expression-in-the-Middle-East--warns-of-political-
repression.

2-https://euromedmonitor.org/en/article/2463/UN-Rapporteur:-International-
community-has-a-responsibility-to-end-the-Israeli-occupation

https://euromedmonitor.org/en/article/2595/In-a-seminar-co-organized-with-international-organizations-in-Geneva--Euro-Med-calls-for-ensuring-freedom-of-religious-practice-and-expression-in-the-Middle-East--warns-of-political-repression
https://euromedmonitor.org/en/article/2595/In-a-seminar-co-organized-with-international-organizations-in-Geneva--Euro-Med-calls-for-ensuring-freedom-of-religious-practice-and-expression-in-the-Middle-East--warns-of-political-repression
https://euromedmonitor.org/en/article/2595/In-a-seminar-co-organized-with-international-organizations-in-Geneva--Euro-Med-calls-for-ensuring-freedom-of-religious-practice-and-expression-in-the-Middle-East--warns-of-political-repression
https://euromedmonitor.org/en/article/2595/In-a-seminar-co-organized-with-international-organizations-in-Geneva--Euro-Med-calls-for-ensuring-freedom-of-religious-practice-and-expression-in-the-Middle-East--warns-of-political-repression
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للتقدم بطلب للحصول على االعتماد:

لكــي تتمكــن مــن القيــام بــأي مــن األنشــطة الســابقة، يجــب أن يكــون  
لــدى أعضــاء المنظمــة والضيــوف اعتمــاد للدخــول إلــى مبنــى مجلــس 
حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة والمشــاركة فــي الجلســات. 
يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال التقــدم بطلــب للحصــول علــى اعتمــاد 

باســتخدام الرابــط التالــي:

https://reg.unog.ch/category/885/?flatlist  

الحضــور  فــي  يرغــب  أن كل شــخص  العمليــة فرديــة، حيــث  هــذه 
يجــب أن يقــدم عليهــا بنفســه. وعليــه يجــب اتبــاع الخطــوات التاليــة 

بالتسلســل الموجــود أدنــاه:

1( إنشاء حساب لدى نظام األمم المتحدة اإللكتروني:

بعــد اختيــار رقــم الجلســة التــي تريــد المشــاركة فيهــا، ســيتم نقلــك إلــى 
صفحــة يتعيــن عليــك فيهــا إنشــاء حســاب لنفســك باســتخدام عنــوان 
البريــد  إلــى  مباشــرة  تأكيــد  رســالة  إرســال  ســيتم  اإللكترونــي.  بريــدك 
إلــى  الوصــول  مــن  ذلــك  بعــد  تتمكــن  بــك، وســوف  الخــاص  اإللكترونــي 

الطلــب. نمــوذج 

https://reg.unog.ch/category/885/?flatlist
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2( العــودة إلــى صفحــة تســجيل الدخــول ومــن ثــم الدخــول باســتخدام البريد 
اإللكترونــي وكلمــة المــرور للحســاب الــذي تم إنشــاؤه.



34

3( سيتم تحويلك إلى نموذج الطلب الذي يجب عليك ملؤه بما يلي:

أ( بياناتــك الشــخصية: تشــمل: صــورة شــخصية لــك يظهــر بهــا الــرأس 
والكتفيــن، االســم، تاريــخ الميــاد، البريــد اإللكترونــي، تفاصيــل الجنســية 

وجــواز الســفر.

ب. اسم المنظمة التي تمت الدعوة للحضور من قبلها.

ج. قــم بتحميــل نســخة مــن خطــاب رســمي أو مذكــرة شــفوية عــن 
تشــكيلة الوفــود: يجــب أن تكــون قــد حصلــت علــى دعــوة فيهــا )توقيــع 
للمنظمــة  يكــون  أن  يجــب  للمشــاركة.  بدعوتــك  المنظمــة  مــن  وختــم( 
المركــز االستشــاري للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي مــن أجــل إصــدار 

مثــل هــذه الرســائل لدعــوة النــاس. 
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د. قــم بإختيــار التواريــخ واالجتماعــات التــي يجــب عليــك المشــاركة 
الرســالة  فــي  المذكــورة  لتلــك  مماثلــة  التواريــخ  تكــون  أن  يجــب  فيهــا. 
الرســمية المذكورة في البند الســابق والتي تقدمها المؤسســة المضيفة.

ه. فــي حــال كنــت بحاجــة إلــى تأشــيرة للســفر إلــى سويســرا ، يمكنــك 
طلــب ورقــة تأكيــد مــن مجلس حقوق اإلنســان التابع لألمم المتحدة تشــير 
إلــى أنــك حصلــت علــى اعتمــاد للمشــاركة فــي جلســة معينــة. ورقــة التأكيــد 

المقدمــة مــن قبــل المجلــس ســوف تســهل عمليــة طلــب التأشــيرة. 
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الخاتمة:

يلعــب المجتمــع المدنــي دورًا رئيســيًا وهامــًا فــي تعزيــز حقــوق اإلنســان 

تمارســها  التــي  المختلفــة  اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات  ورفــع  وحمايتهــا، 

أجــل  مــن  المســؤولة،  الهيئــات  إلــى  الواقــع،  االمــر  حكومــات  أو  الــدول، 

المســاهمة فــي تغييــر إيجابــي. واحــدة مــن أهــم هيئــات حقــوق اإلنســان فــي 

هــذا الصــدد هــي مجلــس حقــوق اإلنســان.

دوراتــه.  فــي  المدنــي  المجتمــع  مشــاركة  بأهميــة  علــم  علــى  المجلــس 

حــوارات  ومراقبــة  بالحضــور  الحكوميــة  غيــر  للمنظمــات  ســمح  لذلــك، 

الــدول األعضــاء ومناقشــاتها باإلضافــة إلــى المشــاركة فيهــا إمــا شــفهيا 

أو بشــكل كتابــي. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ُأعطيــت لهــذه المنظمــات غيــر 

الحكوميــة فرصــة أخــرى لتنظيــم أحــداث موازيــة بشــأن مختلــف قضايــا 

حقــوق اإلنســان مــن أجــل توفيــر مســاحة لتبــادل الخبــرات بيــن مختلــف 

المنظمــات غيــر الحكوميــة والدخــول فــي حــوارات مباشــرة مــع المشــاركين 

الحاصليــن علــى التفويــض أو ممثلــي الــدول األعضــاء.

بقــوة  نؤمــن  اإلنســان  لحقــوق  األورومتوســطي  المرصــد  فــي  نحــن 

منظمــات المجتمــع المدنــي فــي إحــداث تغييــر فــي الســجالت الســيئة 

لحقــوق اإلنســان فــي بعــض الــدول وتقليــل انتهاكات حقوق اإلنســان 

مــن  التفصيلــي  الدليــل  هــذا  بإعــداد  ولذلــك، قمنــا  أخــرى.  فــي دول 

أجــل مســاعدة المنظمــات غيــر الحكوميــة الجديــدة علــى اســتخدام 

جميــع الفــرص المتاحــة للمشــاركة بفعاليــة والمقدمــة لهــم مــن قبــل 

مجلــس حقــوق اإلنســان.
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مراجع لالستزادة

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/pages/ngoparticipation.aspx 

https://esango.un.org/civilsociety/login.do?fbclid=IwAR3sNa_3rzLBU-Irz1
AevpVpiJtjDnkuNBRyBWy3BRuOg95cBYl6Mi9zNY8

http://csonet.org/?menu=100 

https://www.un.org/development/desa/dspd/civil-society/ecosoc-status.
html?fbclid=IwAR2CbQUxSa3GlBWNyUuoY5u9t_dBUSycmOdrsak6ZE1HG
HeywGHG24dxZMc

h t t p s : / / o h c h r . o r g / D o c u m e n t s / H R B o d i e s / H R C o u n c i l /
G u i d e l i n e s N G O V i d e o S t a t e m e n t s . p d f  

http://www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/ishr_ngo_handbook_
eng_web.pdf 

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/pages/aboutcouncil.aspx 

 https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/pages/aboutcouncil.aspx 

كتيب معلومات مجلس حقوق اإلنسان. يمكن العثور عليه في:
 https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/pages/aboutcouncil.aspx 

مفوضيــة حقــوق اإلنســان، 2008. »العمــل مــع برنامــج األمــم المتحــدة لحقــوق 
اإلنســان. دليــل للمجتمــع المدنــي«. نيويــورك وجنيــف.

دلــيــــل عـمـلـــي لـلـمـشـاركـيـــن مــــن الـمـنـظـمـــات غـيـــر الحكوميــة. مجلــس حقــوق 
اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/PracticalGuideNGO_

ar.pdf

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/pages/ngoparticipation.aspx
https://esango.un.org/civilsociety/login.do?fbclid=IwAR3sNa_3rzLBU-Irz1AevpVpiJtjDnkuNBRyBWy3BRuOg95cBYl6Mi9zNY8
https://esango.un.org/civilsociety/login.do?fbclid=IwAR3sNa_3rzLBU-Irz1AevpVpiJtjDnkuNBRyBWy3BRuOg95cBYl6Mi9zNY8
http://csonet.org/?menu=100
https://www.un.org/development/desa/dspd/civil-society/ecosoc-status.html?fbclid=IwAR2CbQUxSa3GlBWNyUuoY5u9t_dBUSycmOdrsak6ZE1HGHeywGHG24dxZMc
https://www.un.org/development/desa/dspd/civil-society/ecosoc-status.html?fbclid=IwAR2CbQUxSa3GlBWNyUuoY5u9t_dBUSycmOdrsak6ZE1HGHeywGHG24dxZMc
https://www.un.org/development/desa/dspd/civil-society/ecosoc-status.html?fbclid=IwAR2CbQUxSa3GlBWNyUuoY5u9t_dBUSycmOdrsak6ZE1HGHeywGHG24dxZMc
https://ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GuidelinesNGOVideoStatements.pdf
https://ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GuidelinesNGOVideoStatements.pdf
http://www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/ishr_ngo_handbook_eng_web.pdf
http://www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/ishr_ngo_handbook_eng_web.pdf
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/pages/aboutcouncil.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/pages/aboutcouncil.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/pages/aboutcouncil.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/pages/aboutcouncil.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/PracticalGuideNGO_ar.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/PracticalGuideNGO_ar.pdf
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