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اإلبــاغ الموازي
بالحقــوق االقتص
واالجتماعيــة وا

مقدمة
تكت�ســي الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة أهميــة خاصــة للمــرأة ألنهــا تتنــاول مباشــرة
قضيتـ ّـي الفقــر وعــدم املســاواة ومــا لهمــا مــن تأثيــر مختلــف وغيــر متناســب فــي حيــاة الفتيــات والنســاء.
عندمــا تتحــول االحتياجــات إلــى حقــوق ،تســتطيع املــرأة املطالبــة باحتــرام هــذه الحقــوق وحمايتهــا
ً
وإعمالهــا ،ومســاءلة الحكومــات حينمــا ُت ّ
وأيضــاُ ،يتيــح لنــا اإلطــار الدولــي
قصــر فــي تحقيــق ذلــك.
ً
ظاهريــا بالقــوى النظاميــة واملجتمــع
لحقــوق اإلنســان إمكانيــة ربــط القضايــا املحليــة أو الفرديــة
ُ ّ
الدولــي األوســع الــذي يعمــل علــى تعزيــز هــذه الحقــوق فــي شــتى أرجــاء العالــم .يمكــن اإلبــاغ املــوازي
املجتمــع املدنــي مــن ممارســة دور ّ
فعــال فــي مســاءلة الــدول عــن التزاماتهــا القانونيــة الواجبــة ،وإعــاء
أصــوات الجماعــات املنتهكــة حقوقهــا ،وإبــراز القضايــا التــي ال تحظــى باالهتمــام الــازم وتوضيحهــا.
تتمتــع التقاريــر املوازيــة ّ
الفعالــة ،بوصفهــا أداة للتعبئــة ،بإمكانيــة محتملــة ذات صلــة لتعزيــز الفقــه
القضائــي ودعــم الدعــوة املســتمرة .كمــا تتيــح لنــا هــذه العمليــة تعميــق التضامــن وبنــاء الحــركات
وزيــادة تأثيــر عملنــا  ،1وذلــك عــن طريــق اســتخدام لغــة مشــتركة تســتند إلــى حقــوق اإلنســان.
ّ
يوفر هذا الدليل الذي أعده ٌّ
كل من الفريق العامل املعني باملرأة والحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافيــة والفريــق العامــل املعنــي بالرصــد ،معلومــات وأدوات عمليــة ّ
تبيــن ســبل اســتخدام اإلبــاغ
املــوازي مــن أجــل ضمــان تمتــع املــرأة باملســاواة الفعليــة أو املوضوعيــة والنهــوض بحقوقهــا االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة .كمــا يهــدف هــذا الدليــل أيضــا إلــى تعزيــز ّ
كل مــن التحليــل متعــدد الجوانــب
واملقاربــة التقاطعيــة فــي إعــداد التقاريــر املوازيــة حــول الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة
للمــرأة .وتمشــيا مــع هــدف الشــبكة العامليــة للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة املتمثــل
فــي تفعيــل التقاطعيــة ،يعتبــر هــذا الدليــل ثمــرة الجهــود التــي بذلهــا أعضاؤنــا لتوجيــه انتبــاه الهيئــات
املنشــأة بموجــب معاهــدات التابعــة لألمــم املتحــدة نحــو قضايــا املســاواة الفعليــة أو املوضوعيــة،
بمــا فــي ذلــك اآلثــار املترتبــة عــن االنتهــاكات الحاصلــة فــي الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة
علــى املــرأة.

 1املطالبة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية للمرأة ،الشبكة العاملية للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ومنظمة رصد العمل
الدويل من أجل حقوق املرأة يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ  .2013متاح عىل:
>>https://www.escr-net.org/sites/default/files/Guide%20on%20Women’s%20ESCR%20-%20Final.pdf
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ي للنهوض
صادية
الثقافية للمرأة
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وتجــدر اإلشــارة إلــى ّ
أن هــذا الدليــل هــو جــزء مــن مشــروع «نحــن أقــوى معــا» ،والــذي يدعــم
الجماعــات الشــعبية واملجتمعــات املحليــة واملنظمــات غيــر الحكوميــة فــي مســاعيها الراميــة إلــى توجيــه
انتبــاه هيئــات األمــم املتحــدة املنشــأة بموجــب معاهــدات إلــى قضاياهــم ،وذلــك مــن خــال التقاريــر
ّ
املوازيــة وزيــادة مســاءلة الحكومــات عــن التزاماتهــا تجــاه حقــوق اإلنســان .حيــث يمكــن هــذا املشــروع
مــن تبــادل الخبــرات ودعــم املجتمعــات املحليــة واملجموعــات الشــعبية واملنظمــات غيــر الحكوميــة
التــي ترغــب فــي اســتخدام التقاريــر املوازيــة فــي دفاعهــا عــن حقــوق اإلنســان .كمــا يسـ ّـهل هــذا الدليــل
ألعضــاء الشــبكة العامليــة وحلفائهــا طلــب الدعــم وتقديمــه فيمــا يتعلــق باإلبــاغ املــوازي الــذي
يتنــاول الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،بمــا فيهــا حقــوق املــرأة (أنقــر علــى «التضامــن
ُيضاعــف قوتنــا») ،وذلــك لتحقيــق الهــدف األســمى للشــبكة املتمثــل فــي بنــاء حركــة عامليــة لتحقيــق
العدالــة االجتماعيــة ،علــى النحــو الــوارد فــي امليثــاق املشــترك للنضــال الجماعــي.
انقــر هنــا >https://www.escr-net.org/parallel-reporting/guide< :لالطــاع علــى املزيــد مــن
املــوارد ذات الصلــة وطلــب الدعــم مــن األعضــاء والتعلــم مــن تجــارب املجموعــات التــي تســتخدم
التقاريــر املوازيــة للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان.
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اإلبــاغ المو
بالحقــوق اال
واالجتماعيـ

لمحة عامة
عن اإلبالغ
الموازي
تعريف عملية اإلبالغ الموازي لدى هيئات األمم
المتحدة المنشأة بموجب معاهدات
علــى املســتوى الدولــي ،وافقــت كل الــدول علــى االلتــزام بمعاهــدة واحــدة او أكثــر مــن املعاهــدات الدوليــة
األساســية لحقــوق اإلنســان .وتألفــت لجــان خاصــة تابعــة لألمــم املتحــدة مهمتهــا اإلشــراف علــى تنفيــذ
معاهــدات حقــوق اإلنســان املذكــورة ومراقبتــه وتوفيــر مــا يلــزم مــن إرشــادات وتوجيهــات .كمــا يتعيــن علــى كل
الــدول أن ترفــع ،مــرة كل بضــع ســنوات ،تقريـ ًـرا إلــى هيئــات األمــم املتحــدة املنشــأة بموجــب معاهــدات عــن
التقـ ّـدم الــذي أحرزتــه فــي تنفيــذ هــذه املعاهــدات.

علــى ســبيل املثــال ،تتولــى اللجنــة املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،وهــي هيئــة
ً
ـتقل ،رصــد تنفيــذ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
منشــأة بموجــب معاهــدة تتكـ ّـون مــن  18خبيـ ًـرا مسـ
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،أحــد معاهــدات حقــوق اإلنســان.
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تشــمل عمليــة إعــداد التقاريــر علــى مــا يلــي:
موضــع االســتعراض؛
•التقاريــر الرســمية للــدول :املعلومــات ذات الصلــة التــي تقدمهــا الدولــة ِ
•التقاريــر املوازيــة :املعلومــات ذات الصلــة التــي يقدمهــا املجتمــع املدنــي (أي شــخص أو مجموعــة داخــل
املجتمــع املدنــي) الســتكمال تقريــر الدولــة الرســمي أو معارضتــه؛
•قائمــة املســائل أو القضايــا (( )LOIوفــي بعــض الحــاالت ُيطلــق عليهــا « قائمــة املســائل/القضايا الســابقة
لتقديــم التقاريــر ( ،)LOIPRانظــر ص  :)11تحــدد لجــان األمــم املتحــدة قائمــة باملســائل الرئيســية املتعلقــة
باملعاهــدة املعنيــة ،والتــي ينبغــي علــى الــدول واملجتمــع املدنــي تقديــم تقاريــر حولهــا.
•الحــوار الرســمي (أو الحــوار البنــاء) :وهــو عبــارة عــن مناقشــات موضوعيــة بيــن اللجنــة وممثلــي الدولــة موضــع
االســتعراض حــول قائمــة املســائل املتفــق عليهــا ســابقا .ويتــم إجــراء هــذه املناقشــات علنــا مــع فســح املجــال
للمجتمــع املدنــي للمشــاركة فيهــا .ويتــم بــث هــذا الحــوار مباشــرة علــى هــذا الرابــطhttp://webtv.un.org :
ُ
•املالحظــات الختاميــة :توصيــات مكتوبــة صــادرة عــن هيئــة منشــأة بموجــب معاهــدة إلــى الدولــة ،تحــدد
الخطــوات األساســية التــي يتعيــن علــى الدولــة اتخاذهــا لالمتثــال اللتزاماتهــا بحقــوق اإلنســان؛
•عمليــة املتابعــة :أنشــأت بعــض لجــان األمــم املتحــدة ،مثــل اللجنــة املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
ً
والثقافيــة عمليــة تف�ضــي إلــى متابعــة تنفيــذ املالحظــات الختاميــة الرئيســة مــدة  24شــهرا مــن تاريــخ صدورهــا.
وتســتطيع منظمــات املجتمــع املدنــي ً
أيضــا تقديــم التقاريــر.

ماهي التزامات الدول فيما يتعلق بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية؟
يقــع علــى عاتــق الــدول عــدد مــن االلتزامــات العامــة التــي تمليهــا الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة (علــى
النحــو املنصــوص عليــه فــي املــادة  2مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة).
2
وتشــمل هــذه االلتزامــات:
•اإلعمــال التدريجــي وعــدم التراجــع :تعتــرف معاهــدات حقــوق اإلنســان أن ليــس لجميــع الــدول القــدرة علــى
أن تكفــل علــى الفــور تمتــع جميــع مواطنيهــا بحقوقهــم االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة كافــة (مــع ذلــك،
هــي ملزمــة بتوفيــر املعيــار األسا�ســي بحــده األدنــى ،انظــر أدنــاه) .إن الـ ّ
ـدول ملزمــة ،لهــذا الســبب« ،باإلعمــال
التدريجــي» للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة باتخــاذ خطــوات إيجابيــة إلعمــال هــذا الحــق.
ُويقصــد بذلــك مــن الناحيــة العمليــة ،أنــه ينبغــي أن يتعــزز تمتــع النــاس بحقوقهــم مــع مــرور الوقــت ،وأن
تتحســن فــرص وصولهــم إلــى الخدمــات ،ومــا إلــى ذلــكُ .ويقصــد بــه ً
أيضــا إحجــام الــدول عــن اتخــاذ تدابيــر
رجعيــة مثــل خفــض امليزانيــة أو فــرض القيــود التشــريعية ،التــي تمنــع الجميــع أو فئــات محــددة مــن النــاس مــن
الوصــول إلــى حــق معيــن.
•اســتخدام الحــد األق�صــى مــن املــوارد املتاحــة :يتعيــن علــى الــدول أن تســتخدم الحــد األق�صــى مــن مواردهــا
ً
املتاحــة علــى املســتويين املحلــي والدولــي فــي اإلعمــال التدريجــي لحــق معيــن (مثــا التمــاس مــوارد مــن املجتمــع
الدولــي) .علــى ســبيل املثــال ،لربمــا تكــون مقارنــة إنفــاق البلــدان علــى قطاعــات معينــة (الصحــة ،الغــذاء،
التعليــم) فيمــا يتعلــق بإجمالــي الناتــج املحلــي ،مفيــدة فــي تكويــن فكــرة عــن حجــم اســتثمارات البلــد فــي مجــال
الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة .ملعلومــات إضافيــة عــن إجــراء تحليــل امليزانيــة حــول الحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة أنقــر هنــا.
 2للحصول عىل تفسري شامل اللتزامات الدول بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية واالطالع عىل أمثلة تتعلق بالحق يف التعليم راجع الصفحات 146-135
موريف .2019 ،دليل الحق يف التعليم ،مبادرة الحق يف التعليم واليونيسكو:
>>https//:unesdoc.unesco.org/ark/48223/:pf0000366556?posInSet&2=queryId=N-EXPLORE1-d489ce4-6b89-4ce7-bc52-050515d5ef0c
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•االلتزامــات األساســية الدنيــاّ :
أن الحكومــات ملزمــة ،بصــرف النظــر عــن مســتوى مواردهــا
املتاحــة ،أن تحــرص علــى تمتــع األشــخاص املقيميــن تحــت واليتهــا القضائيــة علــى األقــل
بمســتويات أساســية مــن الحمايــة لــكل حــق مــن حقوقهــم االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.
ُ
وعــادة مــا ت ّبيــن معاهــدة حقــوق اإلنســان واملالحظــات العامــة الحــد األدنــى مــن االلتزامــات.
•عــدم التمييــز واملســاواة :يتعيــن علــى الــدول واجــب التأكــد مــن عــدم تعـ ّـرض املــرأة ألي شــكل مــن
أشــكال التمييــز فيمــا يتعلــق بتمتعهــا بأحــد حقوقهــا األساســية ،ســواء كان ذلــك بشــكل مباشــر
أو غيــر مباشــر .حيــث يجــب علــى الــدول القضــاء علــى كل مــن التمييــز الرســمي أو مــا ُيعــرف
بالتمييــز بحكــم القانــون (التمييــز املوجــود فــي األطــر القانونيــة والسياســاتية للــدول) ،والتمييــز
الفعلــي أو مــا ُيعــرف بالتمييــز بحكــم الواقــع (يتـ ّـم التعــرض إليــه عــادة فــي املمارســة العمليــة
حينمــا يؤثــر قانــون أو سياســة أو ممارســة مــا وبشــكل غيــر متناســب وضــار علــى مجموعــات
معينــة بســبب االختالفــات البيولوجيــة و/أو االختالفــات األخــرى املبنيــة علــى أســس اجتماعيــة
أو ثقافيــة ،كالهويــات العرقيــة والطبقيــة وغيرهــا) .وقامــت كل مــن اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى
التمييــز ضــد املــرأة (ســيداو) واللجنــة املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة
بالتأكيــد علــى ّ
أن هــذا اإللــزام ال يطالــب الــدول بالقضــاء علــى التمييــز فحســب ،بــل يلزمهــم
ّ
أيضــا باتخــاذ خطــوات إيجابيــة إلصــاح مــا خلفتــه املمارســات التمييزيــة الهيكليــة فــي املا�ضــي،
والتــي تجــاوزت املســاواة القانونيــة أو الرســمية لتشــمل املســاواة الفعليــة أو املوضوعيــة .كمــا
يتطلــب ضمــان التنفيــذ الشــامل ملبــدأ عــدم التمييــز فهــم التبعيــة واملواقــف النمطيــة والحرمــان
الهيكلــي الــذي تعانــي منــه املــرأة .ومــن أجــل اإلعمــال الكامــل للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة للمــرأة ،مــن الضــروري تطبيــق نهــج قائــم علــى املســاواة الفعليــة يشــمل مــا يلــي :تقويــم
الضــرر الناتــج عــن الحرمــان (بنـ ًـاء علــى الهيــاكل االجتماعيــة التاريخيــة والحاليــة وعالقــات
القــوة التــي تحــدد وتؤثــر علــى مــدى قــدرة املــرأة علــى التمتــع بحقوقهــا األساســية)؛ والتصــدي
للقوالــب النمطيــة وظاهــرة الوصــم والتحامــل والعنــف (مــع تغييــر أسا�ســي فــي الطــرق التــي ُينظــر
بهــا إلــى املــرأة ويعامــل علــى أساســها اآلخــرون املــرأة ،وكذلــك الطريقــة التــي تنظــر بهــا املــرأة إلــى
نفســها)؛ وتحويــل الهيــاكل واملمارســات املؤسســية (التــي ً
غالبــا مــا تكــون موجهــة نحــو الذكــور مــع
تجاهــل أو رفــض واضــح لتجــارب النســاء)؛ وتســهيل اإلدمــاج االجتماعــي واملشــاركة السياســية
(فــي جميــع عمليــات صنــع القــرار الرســمية وغيــر الرســمية).
يتطلــب النهــج القائــم علــى املســاواة الفعليــة مــن الــدول أن تعتــرف باألثــر الفعلــي للسياســات
واملمارســات علــى املــرأة ،مــع مراعــاة الظــروف املحــددة ،واتخــاذ تدابيــر إيجابيــة تضمــن تكافــؤ
الفــرص للمــرأة وتمتعهــا بحقوقهــا كاملــة .لذلــك ،يجــب علــى الــدول أن تلعــب دورا فعــاال فــي تطويــر
وتيســير تنفيــذ السياســات والبرامــج االقتصاديــة واالجتماعيــة الشــاملة التــي تأخــذ بعيــن االعتبــار
ّ
االحتياجــات والظــروف املختلفــة للمــرأة .كمــا يســلط هــذا النهــج أيضــا الضــوء علــى أهميــة دمــج
التحليــل املتقاطــع مــع مبــدأ عــدم التمييــز .غالبــا مــا يكــون التمييــز ضــد املــرأة متعــدد األبعــاد ،ممــا
يزيــد مــن أشــكال التمييــز األخــرى القائمــة علــى أســاس الجنــس ،والعــرق ،واإلعاقــة ،والفقــر ،وامليــوالت
والهويــات الجنســية ،وأوضــاع املهاجريــن ،والحالــة االجتماعيــة واألســرية ،واملســتوى التعليمــي
وغيرهــا مــن األســباب التــي تـ ّ
ـؤدي إلــى التمييــز .التقاطعيــة هــو نهــج يســاعد علــى فهــم الطــرق التــي يعانــي
بهــا مختلــف النســاء مــن الحرمــان مــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والتــي تتفاقــم
بســبب أشــكال القمــع واالســتغالل املترابطــة .ونتيجــة لذلــك ،ينبغــي أيضــا تطبيــق التحليــل متعــدد
الجوانــب ونهــج قائــم علــى املســاواة الفعليــة فــي ســياق إعــداد التقاريــر املوازيــة .حيــث يمكــن للنمــاذج
ودراســات الحالــة املتاحــة علــى موقعنــا أن تســاعد فــي تعزيــز هــذا النهــج أثنــاء عمليــة إعــداد التقاريــر
املوازيــة والدعــوات ذات الصلــة.
6

أسباب االنخراط في اإلبالغ الموازي
ُيمثــل اإلبــاغ املــوازي اســتراتيجية تجيــز للمجتمــع املدنــي ممارســة دور ّ
فعــال فــي مســاءلة الــدول
عــن التزاماتهــا الواجبــةُ .ويســهم فــي جوهــره ،فــي ضمــان إملــام هيئــات األمــم املتحــدة املنشــأة بموجــب
معاهــدات بالتوصيــات التــي ينبغــي رفعهــا إلــى الــدول بشــأن قضايــا حقــوق اإلنســان املهمــة التــي قــد
يغفلهــا التقريــر الرســمي للدولــة أو تحــذف منــه ،ومناقشــة هــذه التوصيــات وصياغتهــا.
باإلضافــة إلــى إخضــاع الدولــة للمســاءلة املباشــرة عــن التزامــات حقــوق اإلنســان ،ثمــة طــرق أخــرى
تســتخدمها هيئــات األمــم املتحــدة املنشــأة بموجــب معاهــدات ُيعــزز عــن طريقهــا اإلبــاغ املــوازي
حقــوق اإلنســان:
ُتعــد عمليــات اإلبــاغ فــي هيئــات األمــم املتحــدة املنشــأة بموجــب معاهــدات حيـ ًـزا ً
عامــا
ً
ودوليــا ً
مهمــا يتواصــل فيــه تأكيــد حقــوق اإلنســان وتفســيرها وتطبيقهــا فــي حــاالت
ملموســةُ .يســهم اإلبــاغ املــوازي فــي وضــع املعاييــر نظـ ًـرا ألنــه أصبــح باإلمــكان دراســة
القضايــا الجديــدة مــن منظــور حقــوق اإلنســان ،وباتــت الدعــاوى املتعلقــة بهــذه القضايــا
تســتند إلــى حقــوق اإلنســان.
ُ
ُيســهم اإلبــاغ املــوازي فــي إعــاء أصــوات الجماعــات التــي تنتهــك حقوقهــا وال تحظــى
باالهتمــام أو الحيــز املناســبين علــى املســتوى الوطنــي.
ُيســهم اإلبــاغ املــوازي فــي إبــراز قضايــا معينــة وتوضيحهــا وتعزيــز الدعــوة بشــأنها .إن
ضمــان االعتــراف الدولــي بقضيــة معينــة مــن جانــب األمــم املتحــدة أو الــدول مــن شــأنه
جــذب اهتمــام وســائل اإلعــام وصانعــي القــرار علــى املســتوى الوطنــي.
عــاوة علــى ذلــك ،يوفــر اإلبــاغ املــوازي ً
حيزا/عمليــة تخـ ّـول جماعــات املجتمــع املدنــي
توحيــد قواهــا حــول قضايــا حقــوق اإلنســان األساســية ،وجمــع البيانــات ذات الصلــة
والحديثــة ،ووضــع أولويــات مشــتركة وتطويــر اســتراتيجيات الدعــوة الجماعيــة.
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ض

ة للمرأة

اإلبــاغ الموازي للنهوض
بالحقــوق االقتصادية
واالجتماعيــة والثقافية للمرأة

اإلبــاغ الموازي
بالحقــوق االقتص
واالجتماعيــة وا

اختيار الهيئة (الهيئات) ذات الصلة
يبلــغ عــدد هيئــات لحقــوق اإلنســان املنشــأة بموجــب معاهــدات عشــر هيئــات ،وهــي تتألــف مــن خبــراء
ُ
مســتقلين ترشــحهم وتنتخبهــم الــدول األطــراف فــي املعاهــدة.
قــد تكــون املعاييــر التاليــة مفيــدة لــدى اختيــار الهيئــة ذات الصلــة:
مجــال التركيــز – مــا هــي املعاهــدة التــي تعالــج القضيــة التــي تعمــل عليهــا علــى أفضــل
وجــه؟ علــى ســبيل املثــال ،إن قضايــا حقــوق املــرأة أوثــق صلــة باتفاقيــة القضــاء علــى
التمييــز ضــد املــرأة (ســيداو) .وتدخــل معظــم القضايــا املتعلقــة بالحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة ضمــن اختصــاص اللجنــة املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة.
التواصــل مــع الحلفــاء والشــركاء املشــاركين فــي عمليــة اســتعراض خاصــة – عــادة مــا
تكــون املبــادرات والتقاريــر الجماعيــة أشــد فعاليــة لكســب الزخــم عنــد التعامــل مــع
هيئــات األمــم املتحــدة املنشــأة بموجــب معاهــدات.
املرحلــة مــن دورة اإلبــاغ – تتــراوح فتــرات اإلبــاغ بيــن ســنتين إلــى خمــس ســنوات 3بحســب
الهيئــة وســنة التصديــق عليهــا .اكتشــف موعــد اســتعراض بلــدك أمــام هيئــة مــن هيئــات
األمــم املتحــدة املنشــأة بموجــب معاهــدة:
•اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة (ســيداو)
•اللجنــة املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة
• منظمــة العمــل الدوليــة اإلبــاغ الــدوري االتفاقــات املصـ ّـدق عليهــا
•لجنــة حقــوق اإلنســان
•اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز العنصــري
•لجنــة مناهضــة التعذيــب
•اللجنــة الفرعيــة ملنــع التعذيــب
•لجنــة حقــوق الطفــل
•اللجنــة املعنيــة بالعمــال املهاجريــن
•اللجنــة املعنيــة بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة
•اللجنــة املعنيــة بحــاالت االختفــاء القســري
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ي للنهوض
صادية
الثقافية للمرأة

اإلبــاغ الموازي للنهوض
بالحقــوق االقتصادية
واالجتماعيــة والثقافية للمرأة

قــد يكــون رفــع تقاريــر موازيــة إلــى عــدد مــن هيئــات معاهــدات األمــم املتحــدة علــى نحــو اســتراتيجي ذا
مزايــا ومفيـ ًـدا للدعــاة إلثبــات الترابــط بيــن جميــع حقــوق اإلنســان وعــدم قابليتهــا للتجزئــة -ولتســليط
الضــوء علــى التقـ ّـدم الــذي تحــرزه أو تفشــل فــي تحقيقــه دولــة لجهــة الوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة.
علــى ســبيل املثــال ،علــى الرغــم مــن أن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة هــو الصــك الــذي يعالــج مباشــرة هــذه الحقــوق ،ثمــة معاهــدات دوليــة أساســية أخــرى
لحقــوق اإلنســان تتضمــن ً
ً
أحكامــا و/أو توجيهــات ذات صلــة.
أيضــا
عــاوة علــى ذلــك ،مــن املفيــد ً
أيضــا النظــر فــي مزايــا اإلبــاغ عــن طريــق اآلليــات الحقوقيــة ،التــي قــد
ُ
يســهل الوصــول إليهــا بســبب عوامــل مثــل اللغــة واملوقــع .علــى ســبيل املثــال ،ترفــع التقاريــر إلــى اللجنــة
األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب مــرة كل عاميــن ُويســمح لجماعــات املجتمــع املدنــي تقديــم
تقاريرهــا بعــدد مــن اللغــات األفريقيــة .تســتند اللجنــة إلــى القانــون الدولــي وتشــير إلــى الهيئــات املنشــأة
ً
وأيضــا إلــى بروتوكــول يعالــج تحديـ ًـدا حقــوق املــرأة فــي أفريقيــا (البروتوكــول امللحــق
بموجــب معاهــدة،
ُ
بامليثــاق األفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب بشــأن حقــوق املــرأة فــي أفريقيــا) .يمكــن اعتبارهــا فــي
بعــض الــدول أكثــر شــرعية وموثوقيــة مــن مؤسســات األمــم املتحــدة ،لــذا تتمتــع بثقــل سيا�ســي أكبــر.
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اإلبــاغ المو
بالحقــوق اال
واالجتماعيـ

طريقة المشاركة
في اإلبالغ
الموازي
طريقة عمل عملية اإلبالغ
يمكــن أن تتــم عمليــة اإلبــاغ بطريقتيــن مختلفتيــن :مــن خــال اإلجــراء العــادي أو مــن خــال
اإلجــراء املبســط .حيــث يســهل اإلجــراء املبســط علــى الــدول عمليــة اإلبــاغ ،إال أنــه يميــل إلــى
تضييــق نطــاق املراجعــة لتشــمل فقــط بعــض املســائل املختــارة (ومــع ذلــك ،يبقــى باســتطاعة
ّ
اللجــان اإلدالء ببعــض املالحظــات العامــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ املعاهــدة) .كمــا يمكــن للــدول
أن تختــار اســتخدام اإلجــراء املبســط شــريطة أن تكــون قــد قامــت فــي الســابق باإلبــاغ مــن
خــال االجــراء العــادي علــى األقــل مـ ّـرة واحــدة فــي تاريخهــا (ثــاث مــرات فــي حالــة اللجنــة املعنيــة
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة).
يتــم اإلجــراء العــادي علــى النحــو التالــي:
1.1تقـ ّـدم الدولــة تقريـ ًـرا إلــى الهيئــة املعنيــة يــورد بالتفصيــل التقـ ّـدم املحــرز باتجــاه تنفيــذ
االلتزامــات املنصــوص عليهــا فــي املعاهــدة.
2.2بعــد عــام ً
تقريبــا ،تســتطيع مجموعــات املجتمــع املدنــي رفــع تقاريــر موازيــة.
3.3وبنــاء علــى التقاريــر الــواردة مــن الدولــة واملجتمــع املدنــي ،تقــوم اللجنــة بإعــداد قائمــة
بأهــم املســائل التــي يجــب معالجتهــا ،باإلضافــة إلــى تحديــد األســئلة التــي يجــب علــى الدولــة
موضــوع االســتعراض الــرد عليهــا كتابيــا .ويتــم تحديــد املســائل التــي يجــب معالجتهــا مــن
قبــل مجموعــة عمــل (تتكــون مــن أعضــاء اللجنــة) تجتمــع قبــل الجلســة الفعليــة للجنــة.
كمــا يمكــن ملجموعــات املجتمــع املدنــي رفــع تقريــر موجــز قبــل االجتمــاع الســابق للــدورة،
وذلــك لتقديــم معلومــات بشــأن املســائل املختــارة (انظــر الصفحــة  12أدنــاه.
4.4عندمــا تقـ ّـدم الدولــة إجاباتهــا كتابيــا ،يــدور حــوار ّبنــاء بيــن الدولــة ومجموعــات املجتمــع
املدنــي والهيئــة ملناقشــة هــذه اإلجابــات.
ً
ُ
5.5بعــد ذلــك تعــد الهيئــة ،مراعيــة املعلومــات التــي قدمتهــا كل مــن الدولــة ومجموعــات
ً
املجتمــع املدنــي ،فضــا عــن الحــوار البنــاء ،تقريـ ًـرا يتضمــن مجموعــة مــن التوصيــات
ُ
(املالحظــات الختاميــة) تحــدد الخطــوات التــي يتعيــن علــى الدولــة اتخاذهــا الحتــرام
الحقــوق املنصــوص عليهــا فــي املعاهــدة وحمايتهــا وإعمالهــا.
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 6.6اســتحدثت بعــض الهيئــات املنشــأة بموجــب معاهــدات (ومــن بينهــا اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى جميــع
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة واللجنــة املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة) إجــراء متابعــة
ّ
لرصــد عمليــة تنفيــذ املالحظــات الختاميــة ،باإلضافــة إلــى أنــه يخـ ّـول لهــا أن تطلــب مــن الــدول تقديــم معلومــات
إضافيــة فــي مهلــة زمنيــة محــددة ( 24شـ ً
ـهرا فــي حالــة اللجنــة املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة) بشــأن بعــض املالحظــات الختاميــة الرئيســة التــي تــرى الهيئــة أنهــا أشــد أهميــة وعاجلــة ُويمكــن
تنفيذهــا فــي غضــون اإلطــار الزمنــيُ .يمكــن للمجتمــع املدنــي ومؤسســات حقــوق اإلنســان الوطنيــة تقديــم
معلومــات فــي هــذه املرحلــة.
وبالتالــي ال يلــزم اإلجــراء ّ
املبســط الــدول بتقديــم تقاريــر (الخطــوة  1أعــاه) .كمــا يمكــن ملجموعــات املجتمــع املدنــي
رفــع تقريــر موجــز تقتــرح فيــه املســائل التــي ينبغــي علــى اللجنــة إعطاؤهــا األولويــة القصــوى (الخطــوة  2أعــاه).
وتقــوم اللجنــة بوضــع قائمــة بأهــم املســائل واألســئلة الرئيســية التــي يجــب علــى الدولــة موضــع االســتعراض الـ ّ
ـرد
عليهــا (اطلــع علــى أمثلــة عــن األســئلة التــي طرحتهــا اللجنــة املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة
واللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة فــي الــدورات الســابقة وفقــا للخطــوة  3أعــاه) .وهــذا
مــا يســمى بقائمــة املســائل/القضايا الســابقة لتقديــم التقاريــر ( .)LOIPRكمــا ســيكون التقريــر الرئي�ســي قائمــا علــى
الــردود التــي ســتقدمها الدولــة علــى هــذه األســئلة ،والتــي ســتكون موضــوع النقــاش خــال الحــوار الرســمي (الخطــوة
 4أعــاه) .ويمكــن ملجموعــات املجتمــع املدنــي تقديــم تقاريــر موازيــة حــول املســائل املختــارة الواجــب معالجتهــا
واملشــاركة فــي الحــوار الرســمي .مــع العلــم بـ ّ
ـأن الخطــوات  6-5املبينــة أعــاه تبقــى كمــا هــي.

املصدر :مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب ( ،2017 )CTIأداة لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب 3/2017
تقديم التقارير إىل لجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،صفحة 2
تم االستخدام بإذن رسمي من مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب
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التعاون والعمل مع الهيئات المنشأة بموجب
معاهدات قبل دورة االستعراض وخاللها
وبعدها:
ـواز يكــون قويــا وشــامال ،مــن املفيــد جـ ًـدا فــي أحيـ ٍـان كثيــرة إيجــاد وســائل مــن
باإلضافــة إلــى تقديــم تقريــر مـ ٍ
شــأنها تعزيــز مســتوى الوعــي لــدى أعضــاء اللجنــة بشــأن قضايــا أو اســتنتاجات محــددة يتضمنهــا التقريــر.

 .1تقديــم معلومــات بشــأن اختيــار املســائل التــي يجــب معالجتهــا واألســئلة املوجهــة إلــى
الدولــة موضــع االســتعراض:
يتمثــل الــدور الرئي�ســي الــذي تلعبــه مجموعــات املجتمــع املدنــي بموجــب اإلجــراء املبســط لتقديــم
التقاريــر فــي تقديــم معلومــات إلــى هيئــة املعاهــدة ملســاعدتها علــى اختيــار املســائل التــي يجــب التطــرق
إليهــا خــال عمليــة املراجعــة .ويتــم االختيــار أثنــاء اجتماعــات مــا قبــل الــدورات .وتعتبــر هــذه املرحلــة
فــي غايــة األهميــة إذ ّأنهــا تحــدد جــدول األعمــال ملــا ســيأتي الحقــا ،أي املســائل التــي سـ ُـيطلب مــن الــدول
تقديــم يــر بشــأنها ،وبالتالــي التركيــز علــى املالحظــات الختاميــة التــي سـ ّ
ـتقدمها اللجنــة .ويمكــن
تقار
لهيئــة املعاهــدة فــي بعــض األحيــان إضافــة مســائل جديــدة فــي مرحلــة الحقــة؛ ولكــن بشــكل عــام ،إذا
لــم يتــم إدراج مســألة مــا فــي القائمــة منــذ البدايــة ،فمــن الصعــب أن يتــم النظــر فيهــا أثنــاء عمليــة
املراجعــة.
يمكــن للمجتمــع املدنــي تقديــم املعلومــات قبــل الجلســة املنعقــدة مــا قبــل دورة االســتعراض
واملشــاركة فــي هــذه الجلســة (إمــا عــن ُبعــد أو بالحضــور الشــخ�صي)
ّ
يتعلــق بقائمــة املســائل ،مــن املهــم للغايــة ذكــر الســبب الــذي ّ
يحتــم
> عنــد تقديــم معلومــات فيمــا
علــى الهيئــة املنشــأة بموجــب معاهــدة التركيــز علــى هــذه املســائل (علــى ســبيل املثــال ،هــل هــي انتهــاكات
خطيــرة لحقــوق اإلنســان؟ مــن هــم املتضــررون وكيــف؟) .ليــس مــن املهــم تقديــم صــورة تفصيليــة
أو شــاملة ملشــكلة مــا ،بــل يفضــل التركيــز علــى القصــص الواقعيــة والتجــارب الحيــة لألشــخاص
املتضرريــن مــن هــذه املســألة.
يــر ّ
املقدمــة مــا قبــل الــدورة علــى املعلومــات ذات الصلــة بشــكل خــاص باعتمــاد
ينبغــي أن تركــز التقار
ّ
قائمــة املســائل الســابقة لتقديــم التقريــر ،كمــا ينبغــي تقديمهــا فــي مــدة تتــراوح بيــن  10و 8أســابيع
قبــل بدايــة عمــل الفريــق املعنــي بجلســة مــا قبــل الــدورة .تتضمــن كل صفحــات األنترنــت الخاصــة
بالهيئــات املنشــأة بموجــب معاهــدات معلومــات حــول التقاريــر املوازيــة ،بمــا فــي ذلــك الحـ ّـد األق�صــى
لعــدد الكلمــات .ويجــب تقديــم التقاريــر إلــى اللجنــة املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة علــى اإلنترنــت .يمكنكــم االطــاع علــى مزيــد مــن املعلومــات علــى هــذا الرابــط.
ُ
> تعــد املشــاركة فــي الــدورات التمهيديــة الطريقــة الفضلــى للتعامــل املباشــر مــع أعضــاء اللجنــة .وهــي
تتيــح الفرصــة ملعالجــة املســائل املحتملــة التــي قــد تنشــأ مــن املعلومــات املكتوبــة املقدمــة ،وضمــان
إدراج مســائل معينــة فــي قائمــة القضايــا الســابقة لتقديــم التقاريــر ،ومــن ثـ ّـم مناقشــتها مــع الــدول.
كمــا يمكــن اإلدالء ببيانــات شــفوية بصفــة شــخصية خــال الصبــاح األول مــن اجتمــاع الفريــق العامــل
قبــل الــدورة .وتســمح بعــض اللجــان ً
أيضــا ،مثــل اللجنــة املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة للمنظمــات التــي قدمــت تقريرهــا بــاإلدالء ببيــان عــام فــي اجتمــاع عــام مخصــص للشــركاء
و/أو تنظيــم جلســة إحاطــة وقــت الغــداء.
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 .2املشــاركة فــي الحــوار الرســمي واملســاهمة فــي وضــع املالحظــات الختاميــة:
علــى غــرار الــدورات التمهيديــة ،يمكــن للمجتمــع املدنــي أيضــا تقديــم إســهامات واملشــاركة فــي الحــوار البنــاء بيــن الــدول والهيئــات
املنشــأة بموجــب معاهــدات .هــذه هــي املرحلــة األساســية فــي مراجعــة الــدول .يجــري أعضــاء الهيئــات املنشــأة بموجــب معاهــدات
مناقشــات مــع الــدول علــى أســاس التقاريــر املقدمــة مــن الــدول ومنظمــات املجتمــع املدنــي (تقاريــر موازيــة) .وبعــد الحــوار ،تصــدر
الهيئــات املنشــأة بموجــب معاهــدات توصيــات للــدول (املالحظــات الختاميــة) لضمــان احتــرام الحقــوق املنصــوص عليهــا فــي املعاهــدة
ذات الصلــة وحمايتهــا وإعمالهــا.
يمكــن أن تلعــب منظمــات املجتمــع املدنــي دورا رئيســيا فــي توفيــر معلومــات تتناقــض مــع مــا جــاء فــي تقاريــر الــدول موضــع االســتعراض،
وذلــك مــن خــال تقديــم تقريــر مــواز قبــل الــدورة واملشــاركة فــي الحــوار الرســمي .كمــا يجــب إرســال التقاريــر مباشــرة إلــى أمانــة الهيئــة
املنشــأة بموجــب معاهــدة (علــى ســبيل املثــال ،)cedaw@ohchr.org ،قبــل  6إلــى  3أســابيع مــن الــدورة .وتتضمــن صفحــات الويــب
التابعــة للمعاهــدات معلومــات عــن التقاريــر املوازيــة ،بمــا فــي ذلــك الحـ ّـد األق�صــى لعــدد الكلمــات .كمــا يجــب تقديــم التقاريــر إلــى اللجنــة
املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة عــن طريــق منصــة الكترونيــة .وســيركز الفصــل التالــي مــن هــذا الدليــل علــى
طريقــة إعــداد تقريــر مــواز.
علــى غــرار الــدورات التمهيديــة ،يمكــن لجماعــات املجتمــع املدنــي املشــاركة فــي الحــوار الرســمي إمــا بالحضــور الشــخ�صي أو عــن بعــد.
ّ
حيــث يمكنهــا ،خــال الحــوار الرســمي ،تقديــم عــرض شــفوي حــول القضايــا التــي تتــم مناقشــتها ،وخاصــة توفيــر معلومــات تتعلــق
بكيفيــة تأثيــر هــذه القضايــا علــى النســاء فــي مجموعــات معينــة .إلــى جانــب الحــوار الرســمي ،يمكــن ملجموعــات املجتمــع املدنــي أيضــا
تنظيــم جلســات إحاطــة وقــت الغــداء  -وهــي عبــارة عــن جلســات غيــر رســمية يمكــن االعتمــاد عليهــا الطــاع أعضــاء الهيئــة املنشــأة
بموجــب معاهــدة علــى قضيــة أو مســألة معينــة.
فيمــا يلــي بعــض النصائــح املفيــدة لتنظيــم مشــاركتك فــي الــدورات التمهيديــة ودورات االســتعراض:
•يمكنكــم التواصــل مــع أعضــاء الشــبكة العامليــة للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة املتواجديــن فــي جنيــف ،والذيــن
يمكنهــم مســاعدتكم علــى تحديــد األعضــاء الرئيســيين للهيئــات املنشــأة بموجــب معاهــدات ومنظمــات املجتمــع املدنــي الحليفــة
األخــرى ،باإلضافــة إلــى تقديــم ارشــادات واقتراحــات لضمــان مشــاركتكم الفعالــة فــي هــذه الــدورات .كل مــا عليكــم فعلــه هــو
االتصــال بأمانــة الشــبكة العامليــة للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة التــي ستســاعدك علــى التواصــل مــع األعضــاء
املتواجديــن فــي جنيــف.
•إن كان بوســعكم الســفر إلــى جنيــف ســواء لحضــور الــدورة التمهيديــة أو دورة الهيئــة املنشــأة بموجــب معاهــدة ،ننصحكــم
ً
عمومــا ،تتولــى مجموعــة مــن ثالثــة أو أربعــة خبــراء مســؤولية النظــر
بتنظيــم جلســة إحاطــة مــع أعضــاء الهيئــة لطــرح قضيتــك.
فــي الحقــوق املحــددة .وللقيــام بذلــك ،تحتــاج إلــى االتصــال بأمانــة مكتــب مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان
( )OHCHRالــذي ينســق ويدعــم عمــل الهيئــة املنشــأة بموجــب معاهــدة ذات الصلــة -علــى ســبيل املثــال ،بالنســبة للجنــة املعنيــة
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة cescr@ohchr.org؛ واللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد
املــرأة  . cedaw@ohchr.orgوتو�صــي مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان منظمــات املجتمــع املدنــي بالتنســيق
فيمــا بينهــا وتنظيــم جلســات إحاطــة مشــتركة .قــد يتمكــن أعضائنــا املتواجــدون فــي جنيــف مــن مســاعدتك فــي هــذه العمليــة.
•إذا لــم يكــن باســتطاعتكم الســفر إلــى جنيــف ،فــا يــزال بإمكانكــم املشــاركة فــي الــدورات عــن بعــد .وللقيــام بذلــك ،يرجــى االتصــال
بأمانــة مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان ( )OHCHRالتــي تنســق وتدعــم عمــل الهيئــات املنشــأة بموجــب
معاهــدات .كمــا نعلمكــم بــأن مؤتمــر الفيديــو قــد ال يكــون متاحــا دائمــا بســبب التحديــات واملشــاكل التقنيــة التــي يمكــن أن تطــرأ
بشــكل مفاجــئ.
•يمكنكــم التواصــل مــع الصحافييــن لضمــان النقــل اإلعالمــي لهــذه القضيــة أثنــاء الــدورة ،ونشــر بيــان صحفــي ُيســلط الضــوء علــى
املخــاوف والتوصيــات التــي طرحهــا الخبــراء فــي مالحظاتهــم الختاميــة.
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ولعلــه مــن املفيــد أثنــاء عمليــة اإلبــاغ املــوازي ،التفكيــر فــي ســبل تمكيــن املجتمعــات املتضــررة وغيرهــا مــن املجتمعــات املتضامنــة معهــا
أو تختبــر مواقــف مماثلــة مــن االســتخدام االســتراتيجي للتوصيــات الصــادرة عــن هيئــة منشــأة بموجــب معاهــدات والبنــاء عليهــا مــع
الوقــت .علــى ســبيل املثــال ،يســتخدم املدافعــون عــن حقــوق اإلنســان املالحظــات الختاميــة فــي الضغــط وكســب ال ــتأييد إلحــداث تغييــر
علــى املســتوى الوطنــي ،ودعــم التقا�ضــي االســتراتيجي ،وتثقيــف املجتمعــات وتعبئتهــا حــول القضايــا األساســية.
عمومــا ،ال بـ ّـد أن تشــمل اســتراتيجية التنفيــذ ّ
ً
الفعالــة مــا يلــي:
•وضــع اســتراتيجية جماعيــة لرصــد تنفيــذ التوصيــاتّ .
إن العمــل الجماعــي يضاعــف الضغــط علــى الحكومــة لتنفيــذ
ً
وأيضــا ،قــد يــؤدي إنشــاء
التوصيــات ،والتوصــل إلــى توافــق فــي اآلراء بيــن جماعــات املجتمــع املدنــي بشــأن قضايــا محــددة.
تحالــف جماعــي أو تحالــف بيــن جماعــات املجتمــع املدنــي إلــى إتاحــة فــرص املشــاركة املباشــرة فــي تنفيــذ التوصيــات.
•تعزيــز مســتوى الوعــي بشــأن نظــام الهيئــات املنشــأة بموجــب معاهــدات لــدى منظمــات املجتمــع املدنــي وتشــجيعها علــى
اســتخدام املالحظــات الختاميــة والتوصيــات فــي أنشــطة الدعــوة الخاصــة بهــا.
ً
•مراســلة ممثلــي الدولــة املســؤولين عــن القضيــة أو االجتمــاع بهــم لبحــث املعاييــر األساســية التــي يعتزمــون اتخاذهــا اســتجابة
للقضيــة .ويتســم هــذا األمــر بفعاليــة إذا مــا اقتــرن بشــراكة مــع املنظمــات األخــرى.
•التعامــل مــع البرملانييــن وتشــجعيهم علــى اســتجواب الحكومــة والهيئــات الحكوميــة ذات الصلــة.
•تعزيــز الوعــي فــي وســائل اإلعــام عــن طريــق التواصــل مــع الصحفييــن واطالعهــم علــى التطــورات واملســتجدات.

 .3رصــد عمليــة تنفيــذ املالحظــات الختاميــة وتقديــم تقاريــر فــي الغــرض مــن خــال إجــراء املتابعــة:
تتطلــب إجــراءات املتابعــة مــن الــدول تقديــم تقاريــر إلــى اللجنــة فــي غضــون ســنة إلــى ســنتين بشــأن التدابيــر املتخــذة لتنفيــذ «توصيــات
املتابعــة» التــي اعتبرتهــا الهيئــة املنشــأة بموجــب معاهــدة عاجلــة وقابلــة للتحقيــق فــي الفتــرة الزمنيــة املحــددة .تســتطيع جماعــات
املجتمــع املدنــي املشــاركة فــي هــذه العمليــات بتقديــم تقاريرهــا الخاصــة حــول التقـ ّـدم الــذي أحرزتــه الدولــة فــي تنفيــذ املالحظــات
املنتقــاة للمتابعــة .وهــذه طريقــة مهمــة ملواصلــة الضغــط علــى الدولــة ،وتبــادل املخــاوف واآلراء بشــأن الخطــوات التــي اتخذتهــا الدولــة
فــي العاميــن األول والثانــي .سـ ُـيطلب مــن الــدول ً
أيضــا تقديــم تقريــر عــن التقــدم املحــرز فــي تنفيــذ املالحظــات فــي بدايــة عمليــة اإلبــاغ
الــدوري التاليــة .وعليــه ،مــن املهــم جـ ًـدا االســتمرار فــي رصــد تنفيــذ املالحظــات بعــد إجــراء املتابعــة أثنــاء دورة اإلبــاغ التاليــة.
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اإلبــاغ الموازي للنهوض
بالحقــوق االقتصادية
واالجتماعيــة والثقافية للمرأة

اجــراءات املتابعــة لــدى اللجنــة املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة
ّ
واللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة
تحــدد اللجنــة املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة بموجــب إجــراء املتابعــة املعمــول
بــه ،زهــاء ثــاث توصيــات فــي مالحظاتهــا الختاميــة تســتدعي التحــرك العاجــل ،وينبغــي تحقيقهــا فــي غضــون
مهلــة ال تتجــاوز أربعــة وعشــرين شـ ً
ـهرا .وتكــون الدولــة الطــرف ملزمــة باالســتجابة للتوصيــات املنتقــاة
ُ
ـهرا .وسـ ّ
فــي غضــون أربعــة وعشــرين شـ ً
ـتكون ردود الدولــة بمنزلــة تقريــر املتابعــة وستنشــر علــى صفحــة
الهيئــة علــى االنترنــت .وهنــا ً
أيضــا يســتطيع املجتمــع املدنــي تقديــم معلومــات ذات صلــة .وحاملــا تحصــل
ُ
اللجنــة املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة علــى كل املعلومــات الالزمــة ،تحــدد مــا إذا
كانــت الدولــة قــد أحــرزت التقـ ّـدم الكافــي.
ّ
كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ُ
فيلــزم
أمــا إجــراء املتابعــة املعمــول بــه فــي اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى
الدولــة بتقديــم معلومــات فــي غضــون ســنة أو ســنتين عــن الخطــوات املتخــذة لتطبيــق املالحظــات
ُ
املحــددة (مــا ال يزيــد علــى أربــع فقــرات فرعيــة مــن بيــن التوصيــات الصــادرة) ،تختــار بنــاء علــى إدراك
أن عــدم تنفيذهــا يعــوق تنفيــذ االتفاقيــة ،وأنهــا قابلــة للتنفيــذ فــي اإلطــار الزمنــي املقتــرح .تضــم اللجنــة
معنيــا باملتابعــة ،ونائــب املقــرر الــذي يراجــع معلومــات املتابعــة ّ
ـررا ً
مقـ ً
ويقيمهــا.
اقــرأ املزيــد حــول إجــراءات املتابعــة األخــرى
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اإلبــاغ المو
بالحقــوق اال
واالجتماعيـ

طريقة إعداد
التقارير
الموازية
التقريــر املــوازي هــو تقييــم للتقـ ّـدم الــذي أحرزتــه الدولــة فــي تنفيــذ معاهــدة حقــوق اإلنســان معينــة.
تتضمــن التقاريــر املوازيــة عــرض ســرد أو روايــة بديليــن للمعلومــات الرســمية التــي تقدمهــا الدولــة .فــإذا
ّ
كنتــم بصــدد إعــداد تقريــر لتقديمــه فــي اجتمــاع مــا قبــل الــدورة ،يجــب أن يركــز محتــواه علــى القضايــا
واملســائل التــي تريــدون مــن اللجنــة املعنيــة النظــر فيهــا خــال عمليــة املراجعــةّ .أمــا إذا كنتــم تعـ ّـدون
ّ
تقريــرا لتقديمــه خــال الــدورة الرئيســية ،فيجــب أن يتعلــق محتــواه باملســائل والقضايــا التــي اختارتهــا
اللجنــة.
ّ
إن جمــع املعلومــات إلعــداد التقاريــر املوازيــة ينطــوي علــى عــدد مــن الخطــوات ،نذكــر منهــا :تحديــد
ً
طريقــة جمــع البيانــات (مثــا اســتخدام مناقشــات مجموعــة التركيــز ،واملســوحات ،الفيديو/الصـ ّـور)؛
ً
وتطويــر أدوات البحــث (مثــا االســتبيانات أو غيــر ذلــك مــن األدوات التــي تحتــاج إليهــا) واختبارهــا؛ وجمــع
البيانــات؛ وتحليــل املعلومــات التــي ُجمعــت؛ وبعــد ذلــك تقديــم املنهجيــة والبيانــات والتحليــل فــي تقريــر.
توجــد العديــد مــن املــوارد ملســاعدتكم فــي هــذه الخطــوات ،كمــا يمكنكــم ً
أيضــا طلــب الدعــم مــن أعضــاء
الشــبكة اآلخريــن.
تتضمــن الفقــرة التاليــة عــددا مــن النصائــح واملعلومــات العمليــة الخاصــة بإعــداد التقاريــر املوازيــة،
باإلضافــة إلــى ملحــة عامــة عــن ســبب جمــع البيانــات وطريقــة جمعهــا باســتخدام مقاربــة حقوقيــة.
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نصائح مفيدة إلعداد التقارير
ـواز بالدرجــة األولــى إلــى عــرض ســرد أو روايــة بديليــن عــن الســرد الــذي تقدمــه الدولــة فــي مراســاتها
يهــدف إعــداد تقريــر مـ ٍ
ً
الرســمية .وينبغــي أن يكــون التقريــر وســيلة إلعــاء أصــوات النــاس وإبــراز وجهــات نظرهــم حــول تجاربهــم .كمــا يجــب أن
يربــط التقريــر تجــارب النــاس ووجهــات نظرهــم بحقــوق وأحــكام محــددة مــن املعاهــدة.
1.1ينبغــي أن يســتند التقريــر إلــى التجــارب التــي عاشــها األشــخاص الذيــن تتفاعــل معهــم عــن طريــق عملــك .وينبغــي
أن يتضمــن بيانــات أو أدلــة تــروي قصــة عــن اآلثــار أو األضــرار التــي تتركهــا مســألة معينــة علــى األشــخاص (راجــع
القســم الــوارد ً
آنفــا) .ويكتســب التقريــر قــوة خاصــة إذا مــا قورنــت البيانــات املســتندة إلــى التجــارب الحيــة وقوبلــت
بالبيانــات الرســمية املتاحــة حــول القضيــة عينهــا.
ق محــددة واردة فــي املعاهــدةُ .ي ّ
فضــل تنظيــم املعلومــات
2 .2ينبغــي ربــط القصــص والتجــارب بأحــكام وحقــو

بحســب كل مــادة أو بنــد مــن املعاهــدة .إن احتجــت إلــى إرشــادات حــول أحــكام أو مــواد محــددة واردة فــي املعاهــدة،
ُيمكــن الرجــوع إلــى التعليقــات العامــة املتوفــرة 4 .ولربمــا مــن املفيــد ً
أيضــا مراجعــة املالحظــات الختاميــة الســابقة
الصــادرة عــن اللجنــة التــي ترفــع إليهــا التقريــر أو الصــادرة عــن غيرهــا مــن الهيئــات املنشــأة بموجــب معاهــدات.

3 .3اســتعراض التقاريــر التــي قدمتهــا الدولــة لتقييــم املحتــوى املتصــل بمــا لديــك مــن معلومــات وذلــك مــن أجــل بنــاء
ســرد بديــل.
4 .4توخــي االختصــار .لعلــه مــن املفيــد منــح األولويــة لبعــض املســائل املحــددة التــي ينبغــي أن تركــز اللجنــة عليهــا،
باإلضافــة إلــى إدراج ملخــص تنفيــذي يتضمــن عبــارات تســتطيع اللجنــة االســتناد إليهــا فــي مالحظاتهــا الختاميــة.
5.5تقديــم مقترحــات وتوصيــات واضحــة وملموســة حيــال االجــراءات التــي ينبغــي للحكومــة اتخاذهــا بغيــة تعزيــز
حقــوق اإلنســان املنصــوص عليهــا فــي املعاهــدة وحمايتهــا وإعمالهــا علــى أفضــل وجــه .وينبغــي أن تكــون هــذه
املقترحــات والتوصيــات ملموســة ومحــددة قــدر اإلمــكان.
6.6إن التقاريــر املوازيــة فرصــة ثمينــة تتيــح للمجتمــع تســليط الضــوء علــى الثغــرات فــي البيانــات الرســمية .يقــع
علــى عاتــق الــدول واجــب جمــع البيانــات بشــأن الخطــوات املتخــذة إلعمــال حقــوق اإلنســان للجميــع والتقـ ّـدم
ُ
املحــرزُ .يلــزم هــذا الواجــب الــدول بإنشــاء أنظمــة لجمــع البيانــات تنتــج فــي الوقــت املناســب بيانــات موثوقــة وعاليــة
الجــودة ومصنفــة حســب فئــة الدخــل والعمــر والجنــس والعــرق واألصــل اإلثنــي وحالــة الهجــرة واإلعاقــة واملوقــع
الجغرافــي والظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــةً .
غالبــا مــا تو�صــي الهيئــات املنشــأة بموجــب معاهــدات الــدول بســد
5
الفجــوات فــي نــوع البيانــات التــي تحتــاج إليهــا تمهيـ ًـدا لجعلهــا متوافــرة .لكــن علــى الرغــم مــن بقــاء هــذه الثغــرات،
ال تــزال عمليــة االســتعراض حيـ ًـزا ً
6
رئيســا للمنــاداة بإعــداد بيانــات أشــمل عــن حقــوق اإلنســان.
ُ 7.7ينصــح بتقديــم التقريــر بصــورة جماعيــة أو مشــتركة نيابــة عــن مجموعــة مــن منظمــات املجتمــع املدنــي ليكــون
وســيلة تضفــي املزيــد مــن الشــرعية تســاعدك علــى كســب زخــم إضافــي فــي التعامــل مــع هيئــات األمــم املتحــدة
املنشــأة بموجــب معاهــدات.

 4توفر التعليقات العامة إرشادات للحكومات يف ما يتعلق بفحوى العهد ومغزاه ومضمونه وت ُشدد عىل قضايا محددة يتعني عىل الدول معالجتها يف تقاريرها .انظر:
><https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TBGeneralComments.aspx
كل من الجمعية األهلية للمساواة والعدالة (األرجنتني) ومبادرة الحق يف التعليم (اململكة املتحدة) إىل أنه عىل الرغم من إرصار
 5خلصت األبحاث التي أعدتها ّ
الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات عىل مطالبة الدول بجمع بيانات مصنفة عن حقوق اإلنسان ،فهناك ثغرات خطرية يف جمع البيانات وتصنيفها ،وغياب اآلليات املالمئة
لجمع البيانات عىل نحو نظامي وعىل أساس دوري .أجري البحث يف عامي  2016و ،2017ونظر يف املالحظات الختامية الصادرة عن ست هيئات مختلفة منشأة مبوجب
معاهدات تتعلق بـ 64دولة يف أمريكا الالتينية وأوروبا يف عامي  2016و 2017وأوروبا من  2006إىل .2016
 6لالطالع عىل مثال عن تقرير يُسلط الضوء عىل الفجوات يف البيانات الرسمية ،انظر تحليل الجمعية األهلية للمساواة والعدالة للتقرير الرسمي الذي رفعته دولة
األرجنتني إىل لجنة حقوق الطفل يف مايو ( 2018باالسبانية):
><https://drive.google.com/file/d/14zI-Ysto2xHoip4aDU-L0GPHZI9TgR0h/view
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استخدام مقاربة حقوقية في جمع البيانات
تهــدف التقاريــر املوازيــة ،كمــا أســلفنا الذكــر ،إلــى بلــورة رؤيــة واضحــة عــن تجــارب معينــة وإبرازهــا ،وتوفيــر معلومــات تسترشــد بهــا
التوصيــات التــي تنهــض بحقــوق اإلنســان للجميــع .ال بـ ّـد أن تســتند عمليــة جمــع البيانــات إلــى حقــوق اإلنســان .ال تعكــس البيانــات
ـررا مــن تلــك القـرارات ،ال ســيما ّ
املســتخدمة فــي صناعــة القـرار فــي أحيــان كثيــرة وجهــات نظــر املجتمعــات األكثــر تضـ ً
املهمشــة منهــا،
وال تأخــذ بالحســبان أولوياتهــا .لــذاُ ،يســهم اســتخدام مقاربــة تقــوم علــى حقــوق اإلنســان فــي تصحيــح اختــال التــوازن فــي القــوة
فــي مــا يتعلــق بجمــع البيانــات وتحليلهــا واســتخدامها ،بهــدف تمكيــن املجمتمعــات املتضــررة مــن املشــاركة؛ وتحســين دقــة البيانــات
ّ
ومــن ثـ ّـم إنجــاح السياســة؛ وتركــز عمليــات صناعــة السياســات علــى تجــارب النــاس ووجهــات نظرهــم؛ وحمايــة أمــن أصحــاب
الحقــوق وســامتهم؛ وتحســين املســاءلة.
يتنــاول هــذا القســم املبــادئ األساســية ملقاربــة حقوقيــة فــي معالجــة البيانــات:

7

 .أالتأكــد أن املجتمعــات تحتــل صميــم العمليــة
ثمــة اعتبــار رئيــس يتعلــق بجمــع البيانــات حــول الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة يتمثــل فــي أن «الجهــة» التــي
تجمــع البيانــات و”طريقــة” جمعهــا ال تقــان أهميــة عــن «ماهيــة» البيانــات التــي ُتجمــع .ويجــب أن يكــون أفــراد املجتمعــات
املتضــررة فــي صميــم عمليــة جمــع البيانــات بمــا يضمــن أن تعكــس البيانــات منظــورات املجتمعــات الشــعبية وتســاعد علــى
تعزيــز رؤيتهــا للعدالــة .وينبغــي للمجتمعــات وضــع جــدول أعمــال يشــرح ماهيــة البيانــات التــي يجــب جمعهــا ،وكيفيــة تحليلهــا
واســتخدامها ،وطبيعــة الــدور الــذي يمكــن أن تمارســه فــي جمــع البيانــات .فــي النهايــة ،تكمــن األهميــة فــي الجهــة التــي تضــع جــدول
األعمــال وليــس (فقــط) فيمــن ينفذهــا.
ال بـ ّـد مــن النظــر إلــى املجتمعــات علــى أنهــا أصــوات شــرعية ،فهــي الخبيــرة الرئيســة بالقضايــا التــي تؤثــر فيهــا بدرجــات غيــر
متناســبة ،مثــل الالمســاواة والفقــر والظلــم“ .تقــود” املجتمعــات املحليــة عمليــة جمــع البيانــات عندمــا تكــون قــادرة علــى
ً
جماعيــا واســتخدامها لدعــم رؤاهــا للعدالــة
تقديــم املعلومــات الالزمــة لألســئلة البحثيــة ،وجمــع بياناتهــا الخاصــة ،واســتيعابها
االجتماعيــة.
ُ
انظــر هنــا لالطــاع علــى بعــض األمثلــة التــي تبيــن كيــف يحــث أعضــاء الشــبكة العامليــة للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة املجتمعــات علــى املشــاركة فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات املتعلقــة بالخطــوات الرئيســة لجمــع البيانــات ،و هنــا لالطــاع
علــى أمثلــة عــن عمليــة الرصــد املجتمعيــة لإلبــاغ املــوازي.

 .بالتأكــد أن البيانــات تمثيليــة وتعكــس الهويــات املتقاطعــة
تتحــدد تجــارب النــاس وتمتعهــم بالحقــوق األساســية فــي الحيــاة اليوميــة ً
وفقــا للجنــس أو العــرق أو اإلثنيــة أو الحالــة االجتماعيــة
ً
وأيضــا األفــراد مــن املجتمعــات
أو الســن أو الديــن أو الطبقــة مــن جملــة أوجــه أخــرى مــن هوياتهــم .إذ كثيـ ًـرا مــا تختبــر النســاء
ً
ـكال متقاطعــة ومتعــددة مــن االضطهــاد والتمييــز علــى أســاس ّ
املكونــات املختلفــة لهوياتهــم ،البيولوجيــة
املهمشــة األخــرى أشـ
 7هذا القسم مقتبس من املوقف الجامعي بشأن الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيانات للفريق العامل املعني بالرصد يف الشبكة العاملية للحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية:
> < https://drive.google.com/file/d/1ll1xNQEFv_u1DpxPbaIGxXo5gc7TuCgk/view?usp=sharing
مثة مرجع آخر مفيد حول هذه القضية :مذكرة توجيهية للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان حول نهج قائم عىل حقوق اإلنسان للبيانات  ،2018متاح عىل:
><https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData.pdf
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واملجتمعيــة منهــا .علــى ســبيل املثــال ،تســاور النســاء املصابــات بفيــروس نقــص املناعــة البشــرية مخــاوف مختلفــة تتعلــق
بحقوقهــن فــي الصحــة مقارنــة بغيرهــن مــن النســاء وغيرهــن مــن األشــخاص املصابيــن بفيــروس نقــص املناعــة البشــرية،
بالنظــر إلــى أنهــن نســاء ومصابــات بالفيــروس فــي آن ً
معــا .وينبغــي مراعــاة هــذه الهويــات والخصائــص املتداخلــة أثنــاء جمــع
ً
بــة متعــددة الجوانــبّ .
إن تعدديــة الجوانــب عامــل حيــوي أيضــا لتعزيــز املســاواة
البيانــات وتحليلهــا باســتخدام مقار
الحقيقيــة ألنهــا «تســاعد علــى فهــم تأثيــر مجموعــات مختلفــة مــن الهويــات فــي الوصــول إلــى الحقــوق والفــرص” (جمعيــة
حقــوق املــرأة فــي التنميــة .)2004،وهــذا أمــر أسا�ســي لضمــان الطابــع التمثيلــي للبيانــات ،ومــن ثـ ّـم ،ضمــان أن تعالــج أي
قــرارات تســتند إلــى البيانــات والتحليــل قضايــا محــددة فــي مجــال حقــوق اإلنســان تواجههــا مجموعــات تتعــرض للتمييــز
املباشــر وغيــر املباشــر وتؤثــر فيهــم قضيــة معينــة بدرجــات متفاوتــة.
تشــمل طــرق دمــج مقاربــة متعــددة الجوانــب مــا يلــي:
1.1لــدى تخطيــط نطــاق البحــث ،مشــاركة املجموعــات واألفــراد ذوي الهويــات املختلفــة فــي وضــع املنهجيــة علــى
نحــو يســمح بجمــع البيانــات عــن القضايــا التــي تهمهــم بالفعــل .مــا يعنــي ،علــى ســبيل املثــال ،تحديــد األســئلة/
الشــواغل التــي تهــم الهويات/املجموعــات االجتماعيــة املختلفــة ،مثــل الشــابات واملسـ ّـنات ،والنســاء ذوات
البشــرة السوداء/نســاء الشــعوب األصليــة ،والنســاء املتحـ ّـوالت جنسـ ًـيا ،ومــا إلــى ذلــك.
2.2ينبغــي أن تراعــي عمليــة جمــع البيانــات احتياجــات املجموعــات املختلفــة .علــى ســبيل املثــال ،ســيكون لتوقيــت
جمــع البيانــات ومكانهــا ،ومســتويات اإلملــام بالقــراءة والكتابــة ،والحواجــز اللغويــة ،مــن جملــة عوامــل أخــرى،
أثــر فــي تحديــد الجهــة التــي تشــارك فــي عمليــة جمــع البيانــات ومــن ثـ ّـم مضمــون هــذه البيانــات .كذلــك األمــر،
ينبغــي أن يــدرك الباحثــون واملشــاركون فــي جمــع البيانــات نزعاتهــم املتحيــزة وهوياتهــم وكيفيــة تحديــد نــوع
البيانــات التــي يجمعونهــا.
ً
تصنيفــا وفــق األوجــه املختلفــة للهوية/املجموعــات االجتماعيــةُ .ويقصــد
3.3ينبغــي أن يتضمــن تحليــل البيانــات
ّ
بالتصنيــف توزيــع البيانــات بحيــث تخــص مجموعــة أو ســمة محــددة .إذ توفــر البيانــات املصنفــة دليــا علــى
الالمســاواة االجتماعيــة واالقتصاديــة ألنهــا تتيــح املقارنــة بيــن املجموعــات .وبالنتيجــةُ ،يمكــن أن توفــر البيانــات
ً
ّ
املصنفــة دليــا علــى املمارســات التمييزيــة .مــع ذلــك ،مــن املهــم الحــرص علــى أن تأخــذ فئــات التصنيــف فــي
الحســبان حــق الشــخص أو املجموعــة فــي تحديــد هويتهمــا.

 .ثمعالجــة القضايــا املرتبطــة باألمــن والخصوصيــة ،بمــا فيهــا التحديــد الذاتــي للهويــة
ال بـ ّـد مــن إجــراء تقييــم للمخاطــر قبــل جمــع البيانــات ويجــب أن يشــارك فيــه املجموعــات واألفــراد ممــن قــد يطالهــم أثــر
مباشــر أو غيــر مباشــر مــن البيانــات .كمــا يجــب أن يكــون األفــراد واملجتماعــات فــي موقــف يســمح لهــم بمنــح املو افقــة
املســتنيرة فيمــا يتعلــق بالجوانــب الحاســمة للعمليــة ،مثــل الغــرض مــن جمــع البيانــات ،واختيــار البيانــات التــي ينبغــي
جمعهــا والتــي ال ينبغــي جمعهــا ،وطريقــة اســتخدام البيانــات ،والجهــة التــي تســتطيع ً
أيضــا الوصــول إلــى البيانــات (ســواء
أكانــت خاصــة أو عامــة) ،واملــدة الزمنيــة لحفــظ هــذه البيانــات .ال تشــير املوافقــة املســتنيرة إلــى املوافقــة املكتوبــة وحســب،
بــل تنطــوي علــى نقــاش أشــمل وأعمــق مــع أعضــاء املجتمعــات يتنــاول اآلثــار التــي قــد تطــال حياتهــم .علــى ســبيل املثــال ،إن
التقاريــر املوازيــة متاحــة للجمهــور ،كمــا تســتطيع الــدول وأطــراف ثالثــة الوصــول إليهــا ،األمــر الــذي قــد يعـ ّـرض املجتمعــات
أو األفــراد للخطــر .لــذا ال بـ ّـد مــن درس األمــن وتقييمــه ً
كليــا بحيــث يشــمل األمــن الجســدي والرقمــي والرفــاه العقلــي .كمــا
ُ
ينبغــي أن تــدرك مجموعــات املجتمــع املدنــي التــي تعــد التقاريــر املوازيــة أن املجتمعــات تملــك الســلطة النهائيــة لصناعــة
القــرار والوكالــة بشــأن البيانــات التــي ُيمكــن جمعهــا أو بشــأن إمكانيــة جمــع البيانــات مــن األســاس.
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نوع البيانات التي ينبغي أن يشتمل عليها
التقرير
علــى النحــو ّ
املبيــن فــي بدايــة هــذا الدليــل ،يقــع علــى عاتــق الدولــة عــدد مــن االلتزامــات العامــة تتعلــق
بــكل الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة (املــادة  2مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة) .علــى الرغــم مــن أن إجــراء تقييــم شــامل لتنفيــذ هــذه
ً
إلزاميــا ،إال أنــه مــن املفيــد مراعاتــه عنــد كتابــة التقريــر املــوازيُ .يمكنــك التواصــل
االلتزامــات ليــس
مــع أعضــاء الشــبكة العامليــة للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ممــن يملكــون خبــرة
محــددة فــي هــذه األنــواع مــن التحليــل.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،ال بـ ّـد مــن مراعــاة النقــاط التاليــة:

البيانــات النوعيــة والكميــة
ً
عمومــاُ ،يعــد الجمــع بيــن البيانــات النوعيــة والكميــة بشــأن قضيــة معينــة مــن املمارســات الجيــدة.
إذ تفيــد البيانــات الكميــة فــي إعطــاء فكــرة عــن حجــم املشــكلة (علــى ســبيل املثــال ،عــدد األشــخاص
املتضرريــن) ،فــي حيــن تفســر البيانــات النوعيــة ســبب حــدوث مشــكلة بعينهــاً .
غالبــا مــا تستســهل
مجموعــات املجتمــع املدنــي اســتخدام البيانــات الكميــة الثانويــة (البيانــات الــواردة مــن مصــادر
أخــرى) ،وجمــع البيانــات النوعيــة عــن طريــق املقابــات ،ومناقشــات مجموعــات التركيــز ومــا إلــى ذلــك.
تصلــح هــذه املقاربــة فــي إعــداد التقاريــر املوازيــة ،ذلــك أن أعضــاء اللجنــة قــادرون فــي معظــم األحيــان
علــى الوصــول إلــى البيانــات الكميــة الثانويــة ،ال ســيما الرســمية منهــا التــي تنتجهــا الــدول ووكاالت
األمــم املتحــدة .وعليــه ،ينصــب اهتمــام اللجنــة علــى قــراءة املعلومــات مــن مصادرهــا األوليــة حــول
تأثيــر قضيــة محــددة علــى األشــخاص علــى أرض الواقــع .مــع ذلــك ،قــد ُيســاعد تضميــن التقريــر بعــض
البيانــات الرســمية (الحكوميــة) ،فــي بعــض الحــاالت ،فــي إضفــاء املصداقيــة عليــه بنظــر املســؤولين
الحكومييــن ،فيصبــح مفيـ ًـدا فــي الدعــوة علــى املســتوى الوطنــي.
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اســتخدام مؤشــرات لقيــاس وفــاء الــدول بالتزاماتهــا:
املؤشــرات هــي مقاييــس تعطينــا فكــرة عــن ّ
التقــدم املحــرز نحــو الهــدف ،أو املــدى الــذي وصلنــا إليــه فــي إنجــاز
عمومــاّ ،
ً
إن إدخــال أنــواع مختلفــة مــن املؤشــرات يعــد مــن
أمــر مــا أو تغييــره أو حجــم هــذا اإلنجــاز أو التغييــر.
املمارســات الجيــدة:
املؤشــرات الهيكليــة :تقيــس التــزام الدولــة فــي الوفــاء بتعهداتهــا ،مــن حيــث النتائــج والســلوك (علــى
النحــو املبيــن ً
آنفــا)ُ .يمكــن أن تشــمل هــذه املؤشــرات التصديــق علــى املعاهــدات واألطــر القانونيــة
الوطنيــة ومــا إلــى ذلــك.
ً
مؤشــرات العمليــة :تقيــس الجهــود املبذولــة إلعمــال حــق محــدد ،مثــا مخصصــات امليزانيــة ،والبرامــج
والسياســات املوضوعــة.
مؤشــرات النتائــج :تقيــس تمتــع املواطنيــن الفعلــي بحــق مــن الحقــوق.
ً ُ
عمومــا .تعطــي املؤشــرات الكميــة
ُويمكــن تقســيم املؤشــرات إلــى نوعيــة وكميــة ،لكــن الجمــع بينهمــا ممارســة جيــدة
ً
تدريجيــا حــق مــن الحقــوق بمــرور الوقــت ،أو نســبة
فكــرة عــن حجــم قضيــة مــا (مثــا الوصــول إلــى امليــاه) ،أو لبـ ّـي
امليزانيــة املخصصــة لحــق معيــن ،إلــخ .أمــا املؤشــرات النوعيــة فتوفــر ً
فهمــا أدق عمــا يحــدث وكيــف يؤثــر فــي
مجموعــات محــددة.
ً
ُيمكــن اســتخدام مؤشـرات معمــول بهــا ،مــا دامــت تتنــاول مباشــرة معاييــر حقــوق اإلنســان ،فضــا عــن إنشــاء
مؤشـراتك الخاصــة التــي قــد تكــون ذات فائــدة أكبــر ً
وفقــا للســياق .علــى ســبيل املثــال ،وضعــت منظمــة الــدول
األميركيــة قائمــة بمؤشـرات الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة التــي ينبغــي أن تســتخدمها الــدول
8
فــي تقاريرهــا حــول هــذه الحقــوق بموجــب بروتوكــول ســان ســلفادور.
فــي األوضــاع املثلــى ،يجــب أن تشــارك املجتمعــات املحليــة فــي وضــع مؤشـراتها الخاصــة .لالطــاع علــى مثــال عــن
ذلــك أنقــر هنــا.

 8إن وثيقــة «مــؤرشات التقــدم يف قياس الحقوق مبوجب بروتوكول ســان ســلفادور»  ،التي أعدها الفريق العامل لفحــص التقارير الوطنية املتوخاة يف
بروتوكول ســان ســلفادور ،تريس معايري مفيدة تتعلق بإنتاج املعلومات عن الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية .ميكن اســتخدام هذه التوجيهات
لحــث الــدول عــى إنتــاج املعلومات التي متكن من اإلرشاف والرصد املناســبني لالمتثال لاللتزامات املنصوص عليها يف مختلف صكوك حقوق اإلنســان ،وضامن
والوصول إىل هذه املعلومات:
><http://www.oas.org/en/sedi/pub/progress_indicators.pdf
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أدلة وأمثلة ونماذج
يمكن االستفادة منها
بصفتها مرجع ًا في
تقريرك الموازي عن المرأة
والحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية
أعثــر علــى أدلــة مفيــدة تسترشــد بهــا فــي إعــداد تقريــرك املــوازي.

نماذج عن المرأة واألرض والسكن والموارد
الطبيعية
تجــد هنــا نمــاذج عــن اإلبــاغ املــوازي بشــأت حقــوق املــرأة املتصلــة بــاألرض والســكن واملــوارد
الطبيعيــة .تحتــوي النمــاذج علــى أســئلة ومــوارد وتوصيــات أساســية بشــأن اإلبــاغ املــوازي إإلــى
اللجنــة املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة واللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز
ضــد املــرأة.
أنقــر علــى اإلبــاغ املــوازي بموجــب اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة (ســيداو)،
بشــأن املــرأة واألرض والســكن واملــوارد الطبيعيــة
أنقــر علــى اإلبــاغ املــوازي بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة ،بشــأن املــرأة واألرض والســكن واملــوارد الطبيعيــة
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أدلة إلى اإلبالغ الموازي
أعثــر أدلــة يمكــن أن تســاعدك فــي صياغــة تقريــرك املــوازي:
املطالبة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة
اإلنجليزية | اإلسبانية | الفرنسية
الشــبكة العامليــة للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة،
منظمــة رصــد العمــل الدولــي مــن أجــل املـرأة فــي منطقــة آســيا واملحيــط
الهــادئ ()2013
اســتخدام اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــزضــد املــرأة
لضمــان حقــوق املــرأة فــي األرض وامللكيــة :دليــل عملــي
اإلنجليزية
املبــادرة العامليــة مــن أجــل الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة ()2014
املبادئ التوجيهية لتقريرالظل عن املرأة والعمل
اإلنجليزية
منظمــة رصــد العمــل الدولــي مــن أجــل املـرأة فــي منطقــة آســيا واملحيــط
الهادئ ()2019
مبــادئ توجيهيــة للكتابــة عــن حقــوق املــرأة االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة فــي تقاريــر ظــل /التقاريــر البديلــة
اإلنجليزية
الشــبكة العامليــة للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة،
منظمــة رصــد العمــل الدولــي مــن أجــل املـرأة فــي منطقــة آســيا واملحيــط
الهــادئ ()2010
إخضــاع الحكومــة للمســاءلة :دليــل إلــى اإلبــاغ املــوازي بشــأن
الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة
اإلنجليزية
منظمة العفو الدولية ()2014
دليــل إلعــداد التقاريــر البديلــة إلــى اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى
جميــع أشــكال التمييــز ضــد امل ـرأة
اإلسبانية
لجنــة أميــركا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي للدفــاع عــن حقــوق
امل ـرأة ()2010
مشــاركة لجنــة حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة فــي عمليــة
اإلبــاع :مبــادئ توجيهيــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة
اإلنجليزية
مركز الحقوق املدنية والسياسية ()2010

أداة لسياســة التنميــة الزراعيــة والريفيــة املراعيــة للفــوارق بيــن
الجنســين وصياغــة البرامــج
اإلنجليزية
منظمة اإلغذية والزراعة لألمم املتحدة ()2013
مجموعــة مــن الوســائل لإلبــاغ إلــى اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى
جميع أشــكال التمييزضد املرأة بشــأن اإلتجاربالنســاء واســتغالل
العامــات املهاجــرات
اإلنجليزية
التحالف العالمي ملكافحة اإلتجار بالنساء ()2011
املشــاركة فــي عمليــة اإلبــاغ إلــى اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى جميــع
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة :عمليــة كتابــة تقريــر الظــل /التقريــر
البديــل ومبــادئ توجيهيــة
اإلنجليزية
منظمــة رصــد العمــل الدولــي مــن أجــل املـرأة فــي منطقــة آســيا واملحيــط
الهادئ

دورة اإلبــاغ البديــل عــن حقــوق اإلنســان :حيــل ونصائــح عمليــة
لتعزيــز جــودة وتأثيــر تقريركــم البديــل عــن حقــوق اإلنســان إلــى
األمــم املتحــدة
اإلنجليزية
لجنة هلسنكي الهولندية
ّ
شبكة تقاريراألمم املتحدة عن املرأة  -وحدة التعلم املوازي
اإلنجليزية
شبكة تقارير األمم املتحدة عن املرأة
االســتعمال الكفــوء لآلليــات الدوليــة ملر اقبــة ورصــد حقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ولحمايتهــا
اإلنجليزية | اإلسبانية | الفرنسية | العربية
التحالف الدولي لإلعاقة ()2010
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ـتفادة منهــا
عــن المــرأة
ثقافيــة

أدلــة وأمثلــة ونمــاذج يمكــن االســتفادة منهــا
بصفتهــا مرجعــ ًا فــي تقريــرك المــوازي عــن المــرأة
والحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة

أمثلة على اإلبالغ الموازي
تجــد هنــا أمثلــة علــى التقاريــر املوازيــة إلــى اللجنــة املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
ـورا جنسـ ً
والثقافيــة واللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة .تراعــي هــذه األمثلــة منظـ ً
ـانيا
ومتعــدد الجوانــب ،مــن قبــل املنظمــات العضــوة فــي الشــبكة العامليــة للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة وســواها مــن املنظمــات غيــر الحكوميــة فــي آن ً
معــا .قــد تفيــدك هــذه األمثلــة فــي إعــداد تقاريــرك
املوازيــة ،وفــي تعزيــز معرفتــك بالقضايــا املتعلقــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة التــي
تعانيهــا النســاء ً
حاليــا فــي شــتى أنحــاء العالــم.
أنقــر هنــا لالطــاع علــى التقاريــر املوازيــة املرســلة إلــى اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة
أنقــر هنــا لالطــاع علــى التقاريــر املوازيــة املرســلة إلــى اللجنــة املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة
إن كان بحوزتكــم أدلــة أو أمثلــة عــن تقاريــر موازيــة تركــز علــى الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
ـقي ّ
والثفافيــة للمــرأة ،نرجــو منكــم مشــاطرتها مــع منسـ ّ
كل مــن الفريــق العامــل املعنــي باملــرأة والحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والفريــق العامــل املعنــي بالرصــد ،فيفيانــا أوســوريو علــى
 vosorio@escr-net.orgوفرانشيســكا فيروجليــو علــى fferuglio@escr-net.org
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مشروع نحن
نحن أقوى مع ًا!
هــو مشــروع تعاونــي للشــبكة العامليــة للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة يهــدف إلــى تحســين اســتخدام
التقاريــر املوازيــة للنهــوض بحقــوق امل ـرأة وضمــان تمتعهــا باملســاواة الفعليــة .حيــث يهــدف هــذا املشــروع إلــى دعــم
الجماعــات الشــعبية واملجتمعــات املحليــة واملنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تســعى إلــى اســتخدام التقاريــر املوازيــة فــي
دعواتهــا وحمالتهــا .والســتكمال هــذا الدليــل ،يســهل املشــروع عمليــة تبــادل الخبـرات حــول التقاريــر املوازيــة مــن خــال:

تعلــم مــن تجــارب أعضائنــا فــي إعــداد التقاريــر املوازيــة:
اقــرأ عــن تجــارب أعضائنــا مــن مختلــف أنحــاء العالــم والــدروس التــي تعلموهــا فــي اســتخدام التقاريــر املوازيــة
لضمــان تمتــع املــرأة باملســاواة الفعليــة والنهــوض بحقوقهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.

تعلم من اآلخرين

مشــاركة مصــادر وأدوات مختلفــة حــول اإلبــاغ املــوازي
يمكنكــم االطــاع علــى مختلــف املصــادر املتاحــة ،باإلضافــة إلــى أمثلــة عــن التقاريــر املوازيــة حــول مختلــف القضايــا
املتعلقــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة للمــرأة ،واســتخدام النمــاذج التــي يمكــن أن تســاعدكم فــي
عمليــة اعــداد التقريــر املــوازي الخــاص بكــم.

توجيهات وأمثلة ونماذج
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روع نحن
قوى مع ًا!

مشروع نحن
نحن أقوى مع ًا!

مشروع نحن
نحن أقوى مع ًا!

طلــب الدعــم (وتقديمــه) فيمــا يخــص اإلبــاغ املــوازي
نحــن أقــوى معــا! إن كان بلــدك ســيخضع الســتعراض مقبــل أمــام هيئــة منشــأة بموجــب معاهــدات ،أو إذا كنتــم
تفكــرون فــي إعــداد تقريــر مــوازي ملعالجــة مســألة مــا ،يمكــن للفريــق العامــل املعنــي بامل ـرأة والحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة والفريــق العامــل املعنــي بالرصــد مــن مســاعدتكم خــال دورة املراجعــة أو بعدهــا مــن خــال:
•تيســير اتصالــك بمدافعيــن آخريــن عــن حقــوق اإلنســان فــي بلــدك وتقديــم املشــورة حــول طريقــة العمــل ضمــن
ـواز؛
ائتــاف علــى إعــداد تقريــر مـ ٍ
•تقديــم الدعــم فــي جمــع بيانــات حقــوق اإلنســان وتقييــم التزامــات حقــوق اإلنســان؛
•توفيــر اإلرشــاد والدعــم طــوال عمليــة الصياغــة لتعزيــز التقريــر املــوازي الــذي تعــده (مثــا مراجعــة املســودة)،
ال ســيما إدمــاج مقاربــة متعــددة الجوانــب؛
•تقديــم املشــورة بشــأن التفاعــل مــع الهيئــات املنشــأة بموجــب معاهــدات أثنــاء االســتعراض .فــي حــال تعــذرت
عليــك املشــاركة فــي الجلســات ،يســتطيع األعضــاء ربطــك باملنظمــات املشــاركة األخــرى املســتعدة للتعــاون
معــك؛
•دعــم عمليــة متابعــة قويــة لتنفيــذ التوصيــات الختاميــة الصــادرة عــن الهيئــات املنشــأة بموجــب معاهــدة؛
•العمــل مــع األخريــن لتحليــل آثــار اإلبــاغ املــوازي فــي املالحظــات الختاميــة.

تقديم الدعم

طلب الدعم
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شكر وتقدير:
تعــرب األمانــة العامــة للشــبكة العامليــة للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة عــن شــكرها وامتنانهــا لألعضــاء اآلتــي
ذكرهــم ،وذلــك ملــا قدمــوه مــن إســهامات قيمــة:
مؤسســة الحــق ،فلســطين
شــبكة املنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة ،لبنــان
الجمعيــة األهليــة للمســاواة والعدالــة ،االرجنتيــن
مؤسســة أبحــاث النــوع االجتماعــي البلغاريــة ،بلغاريــا
مركــز الحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة ،الواليــات املتحــدة
التيــارات النســائية فــي مالــي ،مالــي
أنديــة منظمــات الشــعوب األصليــة ،االكــوادور
املركــز األوروبــي لحقــوق الرومــا ،املجــر
شــبكة املعلومــات والعمــل الدوليــة بشــأن أولويــة الغــذاء ،أملانيــا
اتحــاد املحاميــات (كينيــا)
الجمعيــة الجورجيــة للمحاميــن الشــباب ،جورجيــا
املبــادرة العامليــة مــن أجــل الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،الواليــات املتحــدة
مركــز الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة (هاكيجامــي ترســت) ،كينيــا
مبــادرة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،كينيــا
منظمــة رصــد العمــل الدولــي مــن أجــل حقــوق املــرأة فــي منطقــة آســيا واملحيــط الهــادئ ،ماليزيــا
جاســت فيــر ،اململكــة املتحــدة
مركــز املــوارد القانونيــة ،افريقيــا الجنوبيــة
االتحــاد الوطنــي لعمــال املنــازل ،ترينــداد وتوباغــو
االتحــاد الوطنــي لنســاء الشــعوب األصليــة ،نيبــال (عضــو فــي ميثــاق الشــعوب األصليــة فــي آســيا)
برنامــج حقــوق اإلنســان واالقتصــاد العالمــي ،جامعــة نــورث إيســترن ،الواليــات املتحــدة
مشــروع الحــق فــي التعليــم ،اململكــة املتحــدة
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