


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 دلیل المدافعین خالل االستعراض الدوري الشامل في مجال المیول الجنسیة، الهویة والتعبیر الجندري، والخصائص الجنسیة
 



 دلیل للمدافعین العاملین على القضایا المتعلقة بالمیول الجنسیة، الهویة والتعبیر الجندري، والخصائص الجنسیة
 

 العمل یعود إلى:
 

 المؤلفة : دیانادیانا كارولیناكارولینا برادوبرادو موسكویراموسكویرا
 التاریخ : نوفمبرنوفمبر 2017

anaida.simonian@gmail.com : تصمیم وتخطیط  
 

 عن ILGA الجمعیة الدولیة للمثلیات والمثلیین ثنائیي التوجه الجنسي، والعابرین والعابرات جنسیا وجندریا وبین الجنسیین
  

 منظمةمنظمة ILGA هيهي الجمعیةالجمعیة الدولیةالدولیة للمثلیاتللمثلیات والمثلیینوالمثلیین وثنائیيوثنائیي التوجهالتوجه الجنس الجنس  ي  ي  والعابرینوالعابرین والعابراتوالعابرات جنسیًاجنسیًا وجندریاوجندریا وبینوبین
 الجنسیینالجنسیین- هيهي االتحاداالتحاد العالميالعالمي للمنظماتللمنظمات الوطنیةالوطنیة والمحلیةوالمحلیة المكرسةالمكرسة لتحقیقلتحقیق حقوقحقوق متساویةمتساویة للمثلیاتللمثلیات والمثلیینوالمثلیین وثنائیيوثنائیي

.LGBTIالتوجهالتوجه الجنسيالجنسي والعابرینوالعابرین والعابراتوالعابرات جنسیاجنسیا وجندریاوجندریا وبینوبین الجنسیین،الجنسیین، والمعرفوالمعرف عنهمعنهم بـبـ 
 

 ILGA هيهي منظمةمنظمة جامعة،جامعة، تضمتضم أكثرأكثر منمن 1200 منظمةمنظمة عضوعضو فيفي ستست مناطقمناطق مختلفةمختلفة: ILGA آسیا آسیا  ،، ILGA أوروبا أوروبا  ،،
 ILGALAC (أمریكاأمریكا الالتینیةالالتینیة ومنطقةومنطقة البحرالبحر الكاریبيالكاریبي) ،، ILGA أمریكاأمریكا الشمالیة الشمالیة  ،، ILGA أوقیانوسیا أوقیانوسیا  ووILGA أفریقیا أفریقیا . تقعتقع

 األمانةاألمانة العامةالعامة لـلـ ILGA فيفي جنیف،جنیف، سویسراسویسرا.
 

 ُأسسُأسس برنامجبرنامج االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل (UPR) التابعالتابع لمنظمةلمنظمة ILGA،، ومقرهومقره جنیف،جنیف، لتقدیملتقدیم المشورةالمشورة والدعموالدعم وتدریبوتدریب
 أعضاءأعضاء منظمةمنظمة ILGA ومدافعینومدافعین آخرینآخرین منمن دولدول مختلفةمختلفة حولحول العالمالعالم أثناءأثناء مشاركتهممشاركتهم فيفي عملیةعملیة االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل

 لألمملألمم المتحدةالمتحدة.
 

 شكر وتقدیر
 

 أعد هذا التقریر من قبل برنامج االستعراض الدوري الشامل التابع  لمنظمةلمنظمة ILGA، بقیادة دیانا كارولینا برادو موسكویرا
 وبدعم من كالوم بیرش.

 
 تم إعداد هذا التقریر بالتعاون مع 14 منظمة من منظمات المجتمع المدني:

 
 • شوف - تونس

 • جندر دینامیكس - جنوب أفریقیا
 • هوس أوف كامیلیون - فیجي

 • اإلنسانیة أوال الكامیرون - الكامیرون
 • حملة حقوق اإلنسان - الوالیات المتحدة

 • منظمة حقوق المثلیات والمثلیین ومزدوجي المیول الجنسیة والعابرات والعابرون جنسیا وجندریا* الوطنیة - لیتوانیا
 • مانودیفیرسا - دولة بولیفیا المتعددة القومیات

 • موالبي - كوستاریكا
 • أوغاتشیكا - سنغافورة

 • أو آي آي - أوروبا
(PROMSEX) مركز تعزیز وحمایة الحقوق الجنسیة واإلنجابیة • 

 • تحرك الرینبو ضد التمییز ضد األقلیات الجنسیة –  جمهوریة كوریا
 • جمعیة ساموا فافافین - ساموا

 • شبكة العابرون والعابرات جنسیا -  سویسرا
 
 
 
 
 

mailto:anaida.simonian@gmail.com
https://www.facebook.com/IlgaAsia/
https://www.facebook.com/IlgaAsia/
https://www.ilga-europe.org/
https://www.ilga-europe.org/
http://ilga-lac.org/
http://ilga-lac.org/
https://www.facebook.com/IlgaNorthAmerica/?fref=mentions
https://www.facebook.com/IlgaNorthAmerica/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ilgaoceania/
https://www.facebook.com/ilgaoceania/
http://panafricailga.org/
http://panafricailga.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

:ILGAتم تطویره أیًضا مع 6 مناطق من الـ 
 

 • ILGA آسیا
 • ILGA أوروبا

أمریكاأمریكا الالتینیةالالتینیة والكاریبيوالكاریبي  ILGA • 
 • ILGA أمریكا الشمالیة

 • ILGA أوقیانوسیا
 • ILGA أفریقیا
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 التقدیم
 

 یستخدم المدافعون عن حقوق متعددي المیول الجنسیة، الهویة والتعبیر الجندري، والخصائص الجنسیة من جمیع أنحاء العالم
 عملیة االستعراض الدوري الشامل ألكثر من ثماني سنوات. على مر السنین، قام هؤالء المدافعون، الذین یعملون في كثیر

 من األحیان مع ILGA، بتطویر المعرفة الداخلیة، نصائح وحیل معینة، وغیرها من الطرق الفریدة لالستفادة الكبرى من
 االستعراض الدوري الشامل لآلخرین الذین یعملون في مجال المناصرة والذین یسعون اآلن إلى االستفادة من هذه العملیة.

 یهدف هذا الدلیل إلى بناء قدراتك - مناشط مدافع عن حقوق متعددي المیول الجنسیة، الهویة والتعبیر الجندري والخصائص
 الجنسیة - وأنت تتعامل مع االستعراض الدوري الشامل. وسوف یساعدك على تحسین مهاراتك في مجال المناصرة، في كل

 من المساحات الوطنیة والدولیة.
 

 في جوهر هذا الدلیل سلسلة من التوصیات والنصائح حول كیفیة استخدام االستعراض الدوري الشامل في كل مرحلة من
 مراحله المختلفة. إلى جانب ذلك، هناك معلومات مفیدة عن كیفیة صیاغة مسودة كتابیة، وطرق تنظیم الوقت، وتطویر

 االستراتیجیات واألفكار حول كیفیة القیام بعملیة مناصرة الناجحة، وأمثلة حول كیفیة متابعة التوصیات المقدمة إلى بلدك.
 

 هذا الدلیل هو جهد مجتمعي عالمي. تم بناءه استنادًا إلى الخبرة التي تم تكوینها في برنامج ILGA لالستعراض الدوري
 الشامل، فقد تم تطویره بمشاركة من المنظمات األعضاء في ILGA التي عملت مع ILGA في االستعراض الدوري الشامل

 لبلدانها، والمدعوم من جمیع المناطق الستة التابعة لـ ILGA. هذا الدلیل في الواقع منشور عالمي. نأمل أن تجدونه مفیدا وأنتم
 تشاركون في االستعراض الدوري الشامل في المستقبل!

 
 روث بالدكاتشینو وهیلین كینیدي
 منظمةمنظمة ILGA هيهي الجمعیةالجمعیة الدولیةالدولیة للمثلیاتللمثلیات والمثلیینوالمثلیین وثنائیيوثنائیي التوجهالتوجه الجنس الجنس  ي  ي  والعابرینوالعابرین والعابراتوالعابرات جنسیًاجنسیًا وجندریاوجندریا وبینوبین
ILGA  الجنسیین الجنسیین 
 األمناء العامون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 المختصراتالمختصرات
 

 COS – مؤسسات المجتمع المدني
 

المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة  - ECOSOC 
 

 HRC – مجلسمجلس حقوقحقوق اإلنساناإلنسان
 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  – ICCPR 
 

 ICESCR - العهدالعهد الدوليالدولي الخاصالخاص بالحقوقبالحقوق االقتصادیةاالقتصادیة واالجتماعیةواالجتماعیة والثقافیةوالثقافیة
 

 ILGA - الجمعیةالجمعیة الدولیةالدولیة للمثلیاتللمثلیات والمثلیینوالمثلیین ثنائیيثنائیي التوجهالتوجه الجنسي،الجنسي، والعابرینوالعابرین والعابراتوالعابرات جنسیاجنسیا وجندریاوجندریا وبینوبین الجنسیینالجنسیین
 

 LGBTI - المثلیاتالمثلیات والمثلیینوالمثلیین وثنائیيوثنائیي التوجهالتوجه الجنسيالجنسي والعابرینوالعابرین والعابراتوالعابرات جنسیًاجنسیًا وجندریاوجندریا وبینوبین الجنسیینالجنسیین
 

 NHRI – المؤسسةالمؤسسة الوطنیةالوطنیة لحقوقلحقوق اإلنساناإلنسان
 

المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان  - OHCHR 
 

المیول الجنسیة، الهویة والتعبیر الجندري، والخصائص الجنسیة  - SOGIESC 
 

 UPR – االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل
 

 UN -  األمماألمم المتحدةالمتحدة
 

 WGS - جلساتجلسات مجموعةمجموعة العملالعمل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المعجمالمعجم
 

 الجمعیةالجمعیة العامة العامة  - الجمعیة العامة هي الجهاز الرئیسي للتداول وتقریر السیاسات في األمم المتحدة الذي یتخذ قرارات بشأن
 القضایا الدولیة مثل التنمیة والسالم واألمن. جمیع الدول األعضاء الـ 193 ممثلة ولكل منها صوت واحد.

 
 مجلسمجلس حقوقحقوق اإلنسان اإلنسان  - مجلس حقوق اإلنسان، هو هیئة حكومیة دولیة داخل األمم المتحدة تتحمل مسؤولیة تعزیز حقوق
 اإلنسان وحمایتها. وتتألف من 47 دولة عضوا منتخبا لمدة ثالث سنوات من قبل الدول األعضاء في األمم المتحدة البالغ

 عددها 193 دولة.
 

 البندالبند 6 منمن مجلسمجلس حقوقحقوق اإلنسان اإلنسان  - یتضمن مجلس حقوق اإلنسان عدة بنود في جدول أعماله یناقش فیها قضایا معینة. البند 6
 هو بند جدول األعمال الخاص باالستعراض الدوري الشامل. وهو عندما یناقش مجلس حقوق اإلنسان نتائج الدورة السابقة

 لمجموعة العمل الخاصة باالستعراض الدوري الشامل. إنها الفرصة األخیرة للدولة قید االستعراض إلبراز أسباب قبولها أو
 علمها إلى التوصیات، والفرصة الوحیدة للمجتمع المدني لمخاطبة مجلس حقوق اإلنسان حول االستعراض الدوري الشامل.
 یمكن اإلشارة إلى البند 6 باسم نتائج االستعراض الدوري الشامل. تحت البند 6، هناك أیضا لحظة تسمى "المناقشة العامة"

 عندما یمكن مناقشة االستعراض الدوري الشامل بشكل عام.
 

 التقریرالتقریر الوطني الوطني  - یتم إعداد التقریر الوطني من قبل الدولة الخاضعة للمراجعة والذي یحدد فیه وضع حقوق اإلنسان. ویشمل
 ذلك أفضل الممارسات والتحدیات. وغالبا ما یتم ذلك، ولكن لیس دائما، بالتشاور مع المجتمع المدني.

 
 المفوضیةالمفوضیة السامیةالسامیة لحقوقلحقوق اإلنسان اإلنسان  - المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان هي وكالة تابعة لألمم المتحدة تضطلع بوالیة تعزیز

 وحمایة حقوق اإلنسان. وتنسق المفوضیة نشاط حقوق اإلنسان في جمیع أنحاء األمم المتحدة، بما في ذلك خالل االستعراض
 الدوري الشامل.

 
 تقریرتقریر النتائج النتائج  - یصدر تقریر النتائج بعد استعراض كل دولة في االستعراض الدوري الشامل. ویلخص التقریر الحوار

 التفاعلي، بما في ذلك المداخالت واألسئلة والتوصیات المقدمة من الدول األخرى. تم اعتماد هذا التقریر خالل جلسات فریق
 العمل، بعد 48 ساعة من استعراض الدولة، وهي أول لحظة یمكن فیها للدولة قید المراجعة أن تشیر إلى أنها إما تقبل أو

 علمت بالتوصیات، أو یمكنها تأجیل قرارها في هذا الشأن حتى الدورة التالیة لمجلس حقوق اإلنسان.
 

 S.M.A.R.T. - هوهو مصطلحمصطلح "مختصرمختصر" یشیریشیر إلىإلى توصیاتتوصیات االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل التيالتي تكونتكون محددةمحددة وقابلةوقابلة للقیاسللقیاس
 ویمكنویمكن تحقیقهاتحقیقها وذاتوذات عالقةعالقة ومحددةومحددة زمنیًازمنیًا. یمكنیمكن العثورالعثور علىعلى شرحشرح كاملكامل لالختصارلالختصار فيفي الصفحةالصفحة 25.

 
 تقریرتقریر/تقدیمتقدیم أصحابأصحاب المصلحة المصلحة  - تقریر أصحاب المصلحة هو مستند تم إعداده وتقدیمه من قبل كیان غیر حكومي یتضمن
 معلومات حول حالة حقوق اإلنسان في البلد قبل استعراض ذلك البلد في االستعراض الدوري الشامل. یمكن تقدیمه من قبل
 مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، والمدافعین عن حقوق اإلنسان أو المؤسسات

 األكادیمیة. وعادًة ما یركز ولكن لیس بالضرورة، على مجال معین، مثل المیول الجنسیة، الهویة والتعبیر الجندري،
 والخصائص الجنسیة. مالحظة: یستخدم هذا الدلیل المصطلحین "التقدیم" و "التقریر".

 
 األمماألمم المتحدة المتحدة  - األمم المتحدة منظمة دولیة تضم 193 دولة أعضاء. مهمتها حفظ السالم واألمن، وحمایة حقوق اإلنسان،

 وتقدیم المساعدات اإلنسانیة وضمان التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في جمیع أنحاء العالم. وهي شبكة تضم العدید من
 الهیئات والوكاالت المختلفة، لكل منها دور ومسؤولیة خاصتین.

 
 االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشامل الشامل  - االستعراض الدوري الشامل هي آلیة من آلیات مجلس حقوق اإلنسان الذي یرصد ویسعى

 لتحسین سجل حقوق اإلنسان لجمیع الدول األعضاء في األمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة. تتم مراجعة كل دولة عضو
 وتتلقى توصیات لتحسین حالة حقوق اإلنسان الخاصة بها كل خمس سنوات.

 

 الفریقالفریق العامل العامل  - الفریق العامل هو اسم الهیئة التي تجري االستعراض الدوري الشامل وتتألف من جمیع الدول األعضاء في
 اجتماع األمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة. یمكن لجمیع الدول األعضاء المشاركة في الحوار التفاعلي وتقدیم التوصیات.

 



 جلساتجلسات مجموعةمجموعة العمل العمل  - تعقد مجموعة العمل جلساتها ثالث مرات سنوًیا في جنیف بسویسرا فیما یسمى بجلسة مجموعة
 العمل. تتم مراجعة أربعة عشر (14) دولة عضو خالل كل دورة من جلسات مجموعة العمل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المقدمةالمقدمة
 



 االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشامل الشامل : تم إنشاؤه من قبل الجمعیة العامة لألمم المتحدة في 15 مارس 2006 من خالل الجمعیة العامة
 لألمم المتحدة (UNPR) ، وهو آلیة لمجلس حقوق اإلنسان (HRC) الذي یراقب ویسعى لتحسین سجل حقوق اإلنسان لكل

  دولة عضو في األمم المتحدة. تكمن قیمته الفریدة ضمن المكونات الثالثة السمه االستعراض، الدوري والشامل.
 الشامل الشامل : إن االستعراض الدوري الشامل عالمي حقا، بالمعنى الجغرافي والموضوعي. وهو یمثل اآللیة الوحیدة التي

 تستعرض حالة حقوق اإلنسان لجمیع الدول األعضاء البالغ عددها 193 دولة. كما أنها شاملة في نطاقها بحیث توفر مساحة
 للتعامل بشكل حاسم مع جمیع قضایا حقوق اإلنسان، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمیول الجنسیة، الهویة والتعبیر الجندري،

.(SOGIESC)  والخصائص الجنسیة 
 

 الدوري الدوري : إن االستعراض الدوري الشامل هو عملیة دوریة، لضمان التدقیق المنتظم والمنظم لحقوق اإلنسان. فهي تراقب
 حالة حقوق اإلنسان في كل بلد كل خمس سنوات. تتم مراجعة 42 دولة عضوا كل عام خالل ثالث دورات للفریق العامل،
 المنعقدة في جنیف، بسویسرا خالل ینایر/فبرایر، مایو/یونیو وأكتوبر/نوفمبر. اعتباًرا من العام 2016، خضعت كل دولة

 من الدول األعضاء لمراجعة مكثفة مرتین، وبذلك أصبحت االستعراض الدوري الشامل في دورتها الثالثة للفترة من 2017
 إلى 2021. (الدورة األولى: من 2008 إلى 2011، الدورة الثانیة: من 2012 إلى 2016؛ الدورة التالیة: من 2017 إلى

.(2021 
 

 االستعراض االستعراض : ینطوي االستعراض الدوري الشامل على عملیة فریدة من نوعها الستعراض الدولة محط المراجعة بطریقة
 بناءه وتفاعلیة بشأن قضایا حقوق اإلنسان. تعرض الدولة العضو قید االستعراض أوًال تقریًرا وطنًیا عن سجلها في مجال

 حقوق اإلنسان. یقوم بالمراجعة مجموعة العمل الخاصة باالستعراض الدوري الشامل، وهم الدول األعضاء في األمم
 المتحدة والبالغ عددهم 193 دولة، ویمكن طرح األسئلة والتوصیات من قبل جمیع أعضاء مجموعة العمل. وتنتهي هذه

 المناقشات في "تقریر النتائج" الذي یفّصل التوصیات التي یجب على الدولة قید المراجعة تنفیذها قبل استعراضها المقبل في
 االستعراض الدوري الشامل.

 
 على الرغم من أن الدول األعضاء هي القوة الدافعة وراء هذه العملیة، فإن منظمات المجتمع المدني تلعب دورًا أساسیًا.
 یمكن لمنظمات المجتمع المدني تقدیم تقریر یصف الوضع على األرض والقیام بعملیة المناصرة مع الدول األخرى قبل
 استعراض الدولة الخاصة بها في االستعراض الدوري الشامل. كما یمكنهم تقدیم بیان عند اعتماد تقریر نتائج دولتهم في
 مجلس حقوق اإلنسان. وبالطبع، یمكنهم المتابعة مع حكوماتهم للمساعدة في تنفیذ التوصیات الواردة. یهتم االستعراض

 الدوري الشامل بحالة حقوق اإلنسان على األرض، لذلك لیس من الضروري أن یكون لدینا خبرة أو معرفة قویة بنظام األمم
 المتحدة للتعامل مع اآللیة. أنتم خبراء بذلك!

 
 لماذالماذا علیناعلینا االنخراطاالنخراط فيفي عملیةعملیة االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشامل؟الشامل؟

 

 غالًبا ما یتم استبعاد قضایا SOGIESC أو ركنها على الطرف خالل الحوارات المهمة على المستوى الدولي، غالًبا بسبب
یعدیعد  .LGBTIتسییس هذه القضایا وغیاب اإلرادة السیاسیة من الحكومات لتحدید األولویات وتعزیز حقوق اإلنسان لـ 

 االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل منتدىمنتدى یمكنیمكن منمن خاللهخالله المشاركةالمشاركة فيفي مناقشةمناقشة حیویةحیویة حولحول حقوقحقوق اإلنساناإلنسان لـلـLGBTI معمع الحكوماتالحكومات

 التيالتي عادةعادة الال تتعاملتتعامل معمع مثلمثل هذههذه المناقشاتالمناقشات أوأو حتىحتى تتساهلتتساهل معها معها . قد یكون االستعراض في الواقع البیئة الوحیدة التي
 تتعرض فیها بعض الحكومات لقضایاSOGIESC . ویمكن لمنظمات المجتمع المدني ضمان إجراء هذه المحادثات بطریقة

 مستنیرة وبّناءة، وإدماج قضایا SOGIESC في المناقشات الدولیة لحقوق اإلنسان بشكل عام.
 

 عند التعامل مع االستعراض الدوري الشامل، ضع في اعتبارك أنه آلیة سیاسیة. ذات تركیز واسع بهدف تحسین الوضع
 العام لحقوق اإلنسان في بلد ما. تعد حقوق الـLGBTI جزءًا من ذلك، لكن هناك أولویات أخرى أیضًا. هناك وسائل أخرى
 تلعب أیضا دورا خالل العملیة، مثل المساومات السیاسیة من قبل الدول والعالقات الجیوسیاسیة بشكل عام. ضع هذه في

 اعتبارك وقم بتكییف االستراتیجیات وفًقا لذلك.
 

 إن االستعراض الدوري الشامل لیس مجرد فرصة للمناصرة لمنظمات المجتمع المدني. فهي أیضا عملیة تعلیمیة للدول
 للتعرف على وضع األشخاص الـLGBTI في جمیع أنحاء العالم. في الواقع، قد تكون المرة األولى التي یشارك فیها ممثلون

 حكومیون بحوار حول قضایا SOGIESC. لذلك كونوا مستعدین لتوضیح مفاهیم SOGIESC األساسیة بوضوح.
 
 



 
 

(ILGA و ARC ، IBAHRI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [مخطط المعلومات الرسومي]



 
 یعد االستعراض الدوري الشامل عملیة فریدة تنطوي على مراجعة دوریة لسجالت حقوق اإلنسان لجمیع الدول األعضاء 

 باألمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة
 

 الشامل : ینطبقینطبق علىعلى كلكل دولةدولة منمن
 الدولالدول األعضاءاألعضاء فيفي األمماألمم المتحدةالمتحدة

البالغالبالغ عددهاعددها 193 دولة،دولة، ویتناولویتناول نطاقنطاق
 تغطیتهاتغطیتها جمیعجمیع قضایاقضایا حقوقحقوق اإلنسان،اإلنسان،

 بمابما فيفي ذلكذلك القضایاالقضایا المتعلقةالمتعلقة  بـبـ
SOGIESC 

 الدوري : أيأي تقعتقع ضمنضمن  نسق نسق  دوري،دوري،
 كلكل أربعأربع إلىإلى خمسخمس سنواتسنوات لكللكل دولةدولة

 

 االستعراض : یتیحیتیح للدولللدول الفرصةالفرصة
 لمراجعةلمراجعة سجالتسجالت حقوقحقوق اإلنساناإلنسان

 الدولالدول األخرىاألخرى ومراجعتهاومراجعتها منمن قبلهمقبلهم
 

 
 

 كیف تم تأسیسه؟
 

لألمملألمم العامةالعامة الجمعیةالجمعیة قبلقبل منمن 2006 مارسمارس فيفي اإلنساناإلنسان حقوقحقوق مجلسمجلس إنشاءإنشاء عندعند الشاملالشامل الدوريالدوري االستعراضاالستعراض تأسیستأسیس                   تمتم
 المتحدةالمتحدة فيفي القرارالقرار 60/251:

 
 "إجراء استعراض دوري شامل ، یستند إلى معلومات موضوعیة وموثوقة عن وفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال

 حقوق اإلنسان بطریقة تكفل شمولیة التغطیة والمساواة في المعاملة فیما یتعلق بجمیع الدول"
 

 هدفه؟
 

 تحسین حالة حقوق اإلنسان في كل بلد مع آثار كبیرة على حیاة الناس في جمیع أنحاء العالم
 

 متى سیكون دور الدول في االستعراض الدوري الشامل؟
 

 كل خمس سنوات
 

 ١٤١٤ دولةدولة لكللكل جلسةجلسة مجموعةمجموعة عملعمل (3
 مراتمرات فيفي السنةالسنة)

 

 مراجعةمراجعة سجلسجل ٤٢٤٢ دولةدولة فيفي العامالعام
 الواحدالواحد

 
 من یقوم بالمراجعة؟

 
 یتمیتم إجراءإجراء المراجعاتالمراجعات منمن قبلقبل مجموعةمجموعة العملالعمل الخاصةالخاصة باالستعراضباالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل والتيوالتي تتكونتتكون منمن 193 عضوًاعضوًا فيفي

 المجلس؛المجلس؛ یمكنیمكن أليألي بلدبلد المشاركةالمشاركة فيفي المناقشةالمناقشة وتقدیموتقدیم التوصیاتالتوصیات.
 

 على أي الوثائق یعتمد االستعراض؟
 

 ٣٣ وثائقوثائق:
 

 • المعلوماتالمعلومات المقدمةالمقدمة منمن الدولةالدولة تحتتحت المراجعةالمراجعة: التقریرالتقریر الوطنيالوطني
المنشأةالمنشأة والهیئاتوالهیئات الخاصةالخاصة (اإلجراءاتاإلجراءات المتحدةالمتحدة لألمملألمم التابعةالتابعة المختلفةالمختلفة والوكاالتوالوكاالت اآللیاتاآللیات تقاریرتقاریر فيفي الواردةالواردة المعلوماتالمعلومات •               

 بمعاهداتبمعاهدات وغیرهاوغیرها منمن كیاناتكیانات األمماألمم المتحدةالمتحدة) التيالتي تلخصهاتلخصها مفوضیةمفوضیة األمماألمم المتحدةالمتحدة لحقوقلحقوق اإلنساناإلنسان
التيالتي المدنيالمدني المجتمعالمجتمع ومنظماتومنظمات اإلنساناإلنسان لحقوقلحقوق الوطنیةالوطنیة المؤسساتالمؤسسات ذلكذلك فيفي بمابما اآلخرین،اآلخرین، المصلحةالمصلحة أصحابأصحاب منمن معلوماتمعلومات •                 

 تلخصهاتلخصها مفوضیةمفوضیة األمماألمم المتحدةالمتحدة السامیةالسامیة لحقوقلحقوق اإلنساناإلنسان
 

 كیفكیف یتمیتم إجراءإجراء االستعراض؟االستعراض؟
 



 من خالل مناقشة تفاعلیة بین الدولة قید االستعراض والدول األعضاء األخرى في األمم المتحدة. هذا "الحوار التفاعلي" هو
 في الواقع سلسلة من البیانات الرسمیة للحكومات: الدولة الخاضعة لالستعراض والتي تعرض أوًال حالة حقوق اإلنسان في

 البلد، ثم تقدم البلدان األخرى توصیاتها إلى تلك الدولة.
 

 ماما هيهي نتائجنتائج هذاهذا االستعراض؟االستعراض؟
 

 یتم إعداد وثیقة موجزة تسمى تقریر النتائج. هي عبارة عن ملخص للمناقشة التفاعلیة والسجالت خالل جلسات فریق العمل،
 باإلضافة لكل التوصیات التي تم تقدیمها.

 
 ماما هوهو وضعوضع تقریرتقریر النتائج؟النتائج؟

 
أیضًا التقریر تبني یتم كما الدورة. تلك في المراجعة قید دولة بكل الخاص النتائج تقریر تبني یتم العمل، فریق جلسات                      خالل
تتحدث كما للتوصیات، المراجعة قید الدولة تستجیب حیث السنة) في مرات ثالث (تعقد اإلنسان حقوق مجلس جلسة                   خالل

 منظمات المجتمع المدني التي تحمل خاصیة ECOSOC عندما تتاح لها الفرصة.
During the Working Group sessions, the Outcome Report of each 

 هل تحتاج إلى معلومات أو دعم؟ اتصل بـ upr@ilga.org مكتب االستعراض الدوري الشامل الخاص بنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أهداف هذا الدلیل؟
 

 تم تصمیم هذا الدلیل للمدافعین العاملین في مجال المناصرة أو الذین یریدون االنخراط في عملیة االستعراض الدوري
 الشامل. وهو دلیل تفصیلي سیساعدك ومؤسستك على بناء استراتیجیة فعالة للعملیة. ویشمل ذلك الرسومات والوقائع

 األساسیة والنصائح من المنظمات األخرى التي عملت بالفعل على االستعراض الدوري الشامل. سوف تجد أیضا النماذج
 وكذلك المعلومات العملیة عن العملیة بالكامل.

 
 یمكن قراءة هذا الدلیل متسلسال أو ببساطة باختیار القسم المحدد الذي تحتاجه. عالوة على ذلك، كل المواقف مختلفة في

 سیاقها، بحیث أن االقتراحات في هذا الدلیل لیست بالضرورة ذات صلة بكل السیاقات. تأكد من تكییفه مع السیاق
 واالحتیاجات الخاصة بك.

 
 الهیكلیة:

 
البدء في عملیة االستعراض الدوري الشامل  سیساعدكسیساعدك علىعلى التفكیرالتفكیر فيفي التحضیرالتحضیر لعملیةلعملیة االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشامل،الشامل، عنعن  • 
 طریقطریق وضعوضع خارطةخارطة طریقطریق حولحول المواعیدالمواعید النهائیةالنهائیة وتحدیدوتحدید الشركاءالشركاء الرئیسیینالرئیسیین وكیفیةوكیفیة صیاغةصیاغة مسودةمسودة التقریرالتقریر (معلوماتمعلومات فنیةفنیة

 وتقنیةوتقنیة)
 

صیاغة التوصیات  ستساعدكستساعدك علىعلى فهمفهم كیفیةكیفیة اقتراحاقتراح أفضلأفضل الحلولالحلول للقضایاللقضایا التيالتي أثرتهاأثرتها فيفي تقریركتقریرك / مداخلتكمداخلتك عنعن طریقطریق  • 
(.S.M.A.R.T) صیاغةصیاغة توصیاتتوصیات محددةمحددة وقابلةوقابلة للقیاسللقیاس وقابلةوقابلة للتحقیقللتحقیق وذاتوذات صلةصلة ومحددةومحددة زمنیًازمنیًا 

 
العمل مع الحكومات  یقدمیقدم خیاراتخیارات مختلفةمختلفة بشأنبشأن كیفیةكیفیة التخطیطالتخطیط للمناصرةللمناصرة داخلداخل البلدالبلد وفيوفي جنیف،جنیف، ویهدفویهدف إلىإلى مساعدتكمساعدتك  • 

 علىعلى ضمانضمان استخداماستخدام التوصیاتالتوصیات المقترحةالمقترحة منمن قبلقبل الدولالدول التيالتي توصيتوصي بهابها
 

 • جلسات مجموعة العمل الخاصة باالستعراض الدوري الشامل  تركزتركز علىعلى الجوانبالجوانب الفنیةالفنیة لجلساتلجلسات مجموعةمجموعة العملالعمل وتشاركوتشارك
 نصائحنصائح حولحول كیفیةكیفیة التفاعلالتفاعل معمع هذاهذا الجزءالجزء منمن العملیةالعملیة

 
نتائج االستعراض الدوري الشامل/ البند 6 من جدول أعمال مجلس حقوق اإلنسان  تتناولتتناول المشاركةالمشاركة الرسمیةالرسمیة لمنظماتلمنظمات  • 

 المجتمعالمجتمع المدنيالمدني فيفي االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل أثناءأثناء انعقادانعقاد مجلسمجلس حقوقحقوق اإلنساناإلنسان.
 

متابعة وتنفیذ االستعراض الدوري الشامل  یركزیركز علىعلى االستراتیجیاتاالستراتیجیات المختلفةالمختلفة التيالتي نفذتهانفذتها منظماتمنظمات المجتمعالمجتمع المدنيالمدني  • 
 والجهاتوالجهات المعنیةالمعنیة األخرىاألخرى منمن أجلأجل متابعةمتابعة عملیةعملیة االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل.

 
تقاریر منتصف المدة  تتناولتتناول المجالالمجال الذيالذي نادرانادرا ماما یتمیتم التطرقالتطرق لهله لتقدیملتقدیم تقاریرتقاریر منتصفمنتصف المدةالمدة لتناوللتناول تنفیذتنفیذ توصیاتتوصیات  • 

 االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل
 

األدوات والموارد  تلخصتلخص باختصارباختصار استراتیجیةاستراتیجیة SOGIESC UPR،، كماكما تشاركتشارك األدواتاألدوات مثلمثل: صفحاتصفحات األنترنت،األنترنت،  • 
 والتقاریر،والتقاریر، والتقویمات،والتقویمات، والمبادئوالمبادئ التوجیهیةالتوجیهیة التقنیة،التقنیة، وقواعدوقواعد البیانات،البیانات، وأمثلةوأمثلة علىعلى تقدیماتتقدیمات SOGIESC UPR،، والقوالبوالقوالب وماوما

 إلىإلى ذلكذلك.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 البدء بعملیة االستعراض الدوري الشامل

 خارطةخارطة الطریقالطریق للمواعیدللمواعید النهائیةالنهائیة●

 صیاغةصیاغة التقدیمالتقدیم●

 تحدیدتحدید الشركاءالشركاء الرئیسیینالرئیسیین●
 

 خارطة الطریق للمواعید النهائیة

 االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل هيهي عملیةعملیة دوریةدوریة تتكررتتكرر كلكل خمسخمس سنوات،سنوات، ومنومن هناهنا تبرزتبرز الحاجةالحاجة إلىإلى أنأن یكونیكون لدىلدى منظماتمنظمات
 المجتمعالمجتمع المدنيالمدني خارطةخارطة طریقطریق واضحةواضحة  للمواعید الرسمیة لالستعراض الدوري الشامل نفسه  وأیضًاوأیضًا  التواریخ الرئیسیة للعمل

 الداخلي االستراتیجي الخاص بها .
 

 یعتبر انخراط منظمات المجتمع المدني في االستعراض الدوري الشامل مكمًال الستراتیجیة المناصرة بالنسبة لها، بما في
 ذلك استخدام أجزاء أخرى من نظام األمم المتحدة (على سبیل المثال هیئات معاهدات األمم المتحدة أو اإلجراءات الخاصة)

 وكذلك اآللیات الوطنیة واإلقلیمیة. إنه  استثماراستثمار طویلطویل األجلاألجل فيفي التغییر،التغییر، وبالتاليوبالتالي فهوفهو یتطلبیتطلب االلتزامااللتزام والوقتوالوقت والمواردوالموارد

 البشریةالبشریة وأحیاناوأحیانا المواردالموارد المالیة المالیة .
 

 الجدولالجدول الزمنيالزمني للمواعیدللمواعید الرسمیةالرسمیة لالستعراضلالستعراض الدوريالدوري الشامل الشامل : یتم تحدید هذه التواریخ من قبل مكتب المفوض السامي وهي
 غیر قابلة للتغییر.

 
 1. تعرف على متى كانت  االستعراض الدوري الشامل األخیر لبلدك  ؛

 2. تحدید موعد تقدیم تقریر منتصف المدة: یجب أن یكون ذلك بعد عامین ونصف من إجراء االستعراض الدوري الشامل
 لبلدك؛

 3. حدد  الموعد النهائي   لتقدیم التقریر؛
 4. تحدید متى ستتم  مراجعة بلدك في جنیف   (جلسات مجموعة العمل الخاصة باالستعراض الدوري الشامل)؛

 5. حدد متى سیتم اعتماد  تقریر نتائج االستعراض الدوري الشامل   لدولتك في مجلس حقوق اإلنسان
 

 مثالمثال علىعلى التواریخالتواریخ الرئیسیةالرئیسیة الرسمیةالرسمیة لالستعراضلالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل:
 

 اعتماد تقریر النتائج:
 سبتمبر ٢٠١٧ –

 مجلس حقوق االنسان

 جلسات فریق العمل
 الخاص

 باالستعراض
 الدوري الشامل:

 أبریل – مایو ٢٠١٧

 التاریخ األخیر لتقدیم
 تقریر منظمات المجتمع

 المدني: ٢٢ سبتمبر
٢٠١٦ 

 تقریر منتصف
 المدة: دیسمبر

٢٠١٤ 

 االستعراض الدوري
 الشامل األخیر: یونیو

٢٠١٢ 

 
 التواریخالتواریخ الرئیسیةالرئیسیة  للعمل الداخلي االستراتیجي الخاص بمنظمة المجتمع المدني :

 
 هذه هي التواریخ الرئیسیة المقترحة لعملك الخاص في االستعراض الدوري الشامل. سیمكنك تحدید تواریخ مهمة للعمل

 الخاص بك من التخطیط المسبق. على الرغم من أنك أعلم بوقتك واحتیاجاتك، فأنت تحتاج أحیاًنا إلى معلومات من أطراف
 ثالثة، وقد یستغرق استالمها بعض الوقت.

 
 بعدبعد االستعراضاالستعراض  خاللخالل االستعراضاالستعراض  قبلقبل االستعراضاالستعراض

بالدولبالدول ممكن وقت أقرب في      االتصالاالتصال
إلىإلى SOGIESC توصیاتتوصیات قدمتقدمت     التيالتي

ببلدكببلدك الخاصالخاص  االستعراض    شاهد
االجتماعي،االجتماعي، التواصلالتواصل وسائلوسائل    واستخدمواستخدم

بالتحركبالتحرك قمقم واحد : عام - أشهر ٦        قبل
الوطنیةالوطنیة االستشاراتاالستشارات لتقدیملتقدیم دولتكدولتك     معمع

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/CyclesUPR.aspx
https://ilga.org/upr-deadlines
http://ilga.org/wp-content/uploads/2016/02/Human-Rights-Council-Universal-Periodic-Review-THIRD-CYCLE-.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Sessions.aspx


اهتمامكاهتمامك عنعن والتعبیروالتعبیر لشكرهملشكرهم     بلدكبلدك
منهممنهم وتطلبوتطلب معهم،معهم، العملالعمل     بمواصلةبمواصلة

 التحدثالتحدث معمع حكومتكمحكومتكم حولحول التنفیذالتنفیذ
 

بدفعبدفع قمقم االستعراض : بعد أشهر ٣ - ٠       
إذاإذا المقترحةالمقترحة التوصیاتالتوصیات لقبوللقبول     دولتكدولتك
معمع أعملأعمل بعدبعد. ذلكذلك فعلتفعلت قدقد تكنتكن        لملم
حكومتكحكومتك علىعلى للضغطللضغط األخرىاألخرى     الدولالدول
دقیقتاندقیقتان مدتهمدته الذيالذي بیانكبیانك بصیاغةبصیاغة      وقموقم
االستعراضاالستعراض نتائجنتائج جلسةجلسة أجلأجل     منمن

 الدوريالدوري الشاملالشامل
 

 ٣ - ٦ أشهر بعد االستعراض : متابعةمتابعة
 التوصیاتالتوصیات ومعرفةومعرفة كیفكیف یمكنكیمكنك

 التوصلالتوصل لتطبیقلتطبیق التوصیاتالتوصیات المذكورةالمذكورة
 

 ٢.٥ سنة : تقدیمتقدیم تقریرتقریر منتصفمنتصف المدةالمدة
 

 ... ٣.٥ - ٥ سنوات : تبدأتبدأ الدورةالدورة مرةمرة
 أخرىأخرى!

 

الوعيالوعي مستوىمستوى لرفعلرفع آمنًا،آمنًا، ذلكذلك كانكان       إذاإذا
 بالتوصیاتبالتوصیات الواردةالواردة.

 
فيفي رأیكرأیك معهممعهم وشاركوشارك باإلعالم      اتصل

  االستعراضاالستعراض
 

ILGA ملخصملخص منمن تحققتحقق یومین :      بعد
صلةصلة ذاتذات إشارةإشارة أيأي علىعلى یحتويیحتوي       الذيالذي
االستعراضاالستعراض أثناءأثناء SOGIESCبـبـ  

 الدوريالدوري الشاملالشامل لبلدكلبلدك
 

الوطنیةالوطنیة. المشاوراتالمشاورات فيفي    والمشاركةوالمشاركة
مجتمعمجتمع منظمةمنظمة حددحدد األمر،األمر، لزملزم      إذاإذا
یمكنهایمكنها دولیةدولیة أوأو إقلیمیةإقلیمیة     مدنيمدني
عملیاتعملیات جمیعجمیع فيفي    مساعدتكمساعدتك
علىعلى الشاملالشامل الدوريالدوري    االستعراضاالستعراض

.ILGA سبیلسبیل المثالالمثال 
 

لتقدیم النهائي الموعد من أشهر ٦        قبل
وضعوضع المدني : المجتمع منظمات     تقریر
الشركاءالشركاء وتحدیدوتحدید   االستراتیجیاتاالستراتیجیات
صیاغةصیاغة فيفي والبدءوالبدء والبحثوالبحث     المحتملینالمحتملین

 تقریركتقریرك
 
لتقدیملتقدیم النهائيالنهائي الموعدالموعد منمن أسابیعأسابیع ٦٦       قبلقبل
تأكد المدني المدني : المجتمعالمجتمع منظماتمنظمات      تقریرتقریر
من كاملة نسخة على حصولك       من
ILGA مع ومشاركتها     مسودتك
في للمشاركة مجال على      للحصول

 المداخالت!
 

االستعراض االستعراض : قبلقبل أشهرأشهر ٦٦ إلىإلى ٤٤        منمن
الخاصة المناصرة أوراق بإعداد      قم
في الصدیقة السفارات بحدید وتقم       بك

 بلدك أو في منطقتك
 

باالجتماع قم المراجعة المراجعة : قبلقبل أشهرأشهر ٣٣      
تحدیدها تم التي الصدیقة السفارات       مع
والقصص الحقائق لتبادل بلدك      في
المناصرة وأوراق    والقوانین

 وتوصیاتك معهم.
 

منمن تتراوحتتراوح بمدةبمدة االستعراضاالستعراض     قبلقبل
إلى الرجوع یرجى شهرین شهرین : إلىإلى       شهرشهر
المفوضیة صفحة عن المتاحة      التقاریر
الوطني، (التقریر الویب شبكة      على
أصحاب وتقریر المتحدة األمم      ملخص
الدائمة بالبعثات واالتصال     المصلحة)،
المناصرة أسبوع وأحضر جنیف      في

SOGIESC UPR الخاص بـ 
 

 تحدید الشركاء الرئیسیین:
 

 الشركاءالشركاء الرئیسیونالرئیسیون المحتملینالمحتملین فيفي هذههذه العملیةالعملیة همهم:
 

  منظماتمنظمات تعملتعمل فيفي مجالمجال الـالـ LGBTI فيفي بلدكبلدك●
 المنظماتالمنظمات التيالتي عملتعملت معهامعها منمن قبلقبل فيفي االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل أوأو آلیاتآلیات األمماألمم المتحدةالمتحدة األخرىاألخرى●
●LGBTI المنظماتالمنظمات الرئیسیةالرئیسیة التيالتي عملتعملت فيفي قضایاقضایا االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل وو/ أوأو قضایاقضایا الـالـ  
●LGBTI منظماتمنظمات المجتمعالمجتمع المدنيالمدني األخرىاألخرى التيالتي تعملتعمل علىعلى مواضیعمواضیع تتقاطعتتقاطع معمع قضایاقضایا الـالـ  



 ILGA: مكتبمكتب ILGA اإلقلیمياإلقلیمي وو/ أوأو ILGA فيفي جنیفجنیف●
 جهاتجهات االتصالاالتصال فيفي الحكومةالحكومة وو /أوأو المؤسسةالمؤسسة الوطنیةالوطنیة لحقوقلحقوق اإلنساناإلنسان:  إذا لم یكن لدیك أي اتصال مع الحكومة،●

 فاتصل بوزیر الخارجیة أو وزارة العدل واسألهم عن الشخص المسؤول عن قضایا حقوق اإلنسان، قضایا
SOGIESC االستعراض الدوري الشامل و/ أو 

 السفاراتالسفارات الصدیقةالصدیقة لقضایالقضایا LGBTI فيفي بلدكبلدك والبعثاتوالبعثات الدائمةالدائمة فيفي جنیفجنیف●
 وكاالتوكاالت أوأو مكاتبمكاتب األمماألمم المتحدةالمتحدة داخلداخل الدولةالدولة●
 االتصالاالتصال بوسائلبوسائل اإلعالماإلعالم التيالتي تهتمتهتم بالكتابةبالكتابة عنعن االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل●

 
 قمقم بإنشاءبإنشاء قاعدةقاعدة بیاناتبیانات تحتويتحتوي علىعلى معلوماتمعلومات االتصالاالتصال الخاصةالخاصة بكافةبكافة الشركاءالشركاء الرئیسیینالرئیسیین ذويذوي الصلةالصلة وقموقم بتحدیثهابتحدیثها عندعند

 الضرورةالضرورة - سیؤديسیؤدي ذلكذلك إلىإلى تسهیلتسهیل مهمتكمهمتك أثناءأثناء عملیةعملیة االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل.
 

 

 كتابة التقریر
 

 جزء أساسي من عملیة االستعراض الدوري الشامل هو صیاغة وتقدیم تقریرك. یعد هذا التقریر فرصة فریدة لتحدید وضع
 حقوق اإلنسان لألشخاص الـ  LGBTI في بلدك، وجعل هذا الوضع معروًفا للعالم، وهو أیًضا  فرصةفرصة لإلبالغلإلبالغ عنعن مستوىمستوى

 تنفیذتنفیذ توصیاتتوصیات الدورةالدورة السابقة السابقة . قد تتمكن من استخدامه في مناسبات أخرى، على سبیل المثال، هیئات معاهدات األمم المتحدة،
 واإلجراءات الخاصة، واستراتیجیة المناصرة الوطنیة وغیرها من الحاالت التي ال تتعلق بعمل األمم المتحدة.

 
 كما أن الوقت قد حان لصیاغة ما تود أن تفعله حكومتك بشكل مختلف، والذي یمكن ترجمته إلى توصیات ملموسة تأمل أن
.LGBTI  تقدمها دول أخرى لحكومتك. ینبغي أن تهدف التوصیات المقترحة إلى تحسین وضع حقوق اإلنسان لألشخاص الـ 

 كل هذه المعلومات تجمع وتقدم في تقریر.
 

 في هذا القسم، ستجد اإلجابات على األسئلة التالیة:
 

ماما المعلوماتالمعلومات یجبیجب تضمینهاتضمینها فيفي تقریرتقریر منظماتمنظمات المجتمعالمجتمع المدنيالمدني الذيالذي ستقدمه؟ستقدمه؟  • 

 • ماما هيهي أفضلأفضل النصائحالنصائح والحیلوالحیل لكتابةلكتابة التقریر؟التقریر؟

 • أینأین یمكنكیمكنك العثورالعثور علىعلى توصیاتتوصیات SOGIESC منمن الدوراتالدورات السابقة؟السابقة؟

 • هلهل یمكنكیمكنك تلخیصتلخیص معلوماتكمعلوماتك فيفي تقریرتقریر االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشامل؟الشامل؟

 • هلهل علیكعلیك عملعمل تقریرتقریر مشتركمشترك أوأو فردي؟فردي؟

 • هلهل لدیكلدیك مخاوفمخاوف تتعلقتتعلق بأمنكبأمنك الشخصي؟الشخصي؟

 • ماما هيهي المتطلباتالمتطلبات الفنیةالفنیة عندعند تقدیمتقدیم التقریر؟التقریر؟

 • ھھلل ھھناكناك ماما یجبیجب تجنبهتجنبه عندعند صیاغةصیاغة التقریر؟التقریر؟

 • أینأین یجبیجب أنأن ترسلترسل تقریرك؟تقریرك؟

 

 ماما المعلوماتالمعلومات یجبیجب تضمینهاتضمینها فيفي تقریرتقریر منظماتمنظمات المجتمعالمجتمع المدنيالمدني الذيالذي ستقدمه؟ستقدمه؟

 

 تحقق من توصیات SOGIESC المقبولة/ المعتمدة أو التي تم تقدیمها لبلدك أثناء االستعراض السابق . وذلك عبر●
 توفیر معلومات عن أي تطورات إیجابیة أو تقاعس أو تدابیر ارتدادیة تتخذها حكومتك فیما یتعلق بتنفیذها وتحلیل
 مدى نجاحها في تنفیذها. هو أمر ضروري لمتابعة أي تقدم وضمان محاسبة الحكومات على الوعود التي قطعتها

 في االستعراض الدوري الشامل.
 من الممارسات الجیدة عند صیاغة التقریر، هو تدعیم المطالبات باإلشارة إلى المعاهدات الدولیة لحقوق اإلنسان،●

 مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ICCPR)) أو العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة
 واالجتماعیة والثقافیة ICESCR) ). إذا كانت هناك توصیات من هیئات المعاهدات أو غیرها، یمكن أن تكون هذه

 فرصة لتضمینها في التقریر. ویمكن أیضا تضمین توصیات اإلجراءات الخاصة في التقریر. تعد مبادئ

https://www.upr-info.org/database/
https://www.upr-info.org/database/
https://www.upr-info.org/database/


 یوغیاكارتا أداة مفیدة ألنها توضح بالتحدید كیفیة تطبیق القانون الدولي لحقوق اإلنسان على الوضع الخاص
 باألشخاص الـLGBTI. إن اإلیفاء بمبادئ یوغیاكارتا یدل على أن حكومتك تلتزم بالقانون الدولي، والعكس صحیح.

 وتزعم بعض الدول أن التوجهات الجنسیة غیر التقلیدیة أو غیر المؤطرة أو الهویات أو التعبیرات الجنسانیة غریبة●
 على منطقتها. كما یمكن أن یكون وجود معاییر وطنیة أو إقلیمیة تدعم األشخاص الـLGBTI مثیرا للجدل بشكل

 خاص. على سبیل المثال،  إذاإذا كانتكانت هناكهناك هیئةهیئة إقلیمیةإقلیمیة لحقوقلحقوق اإلنساناإلنسان لدیهالدیها القراراتالقرارات وتقاریروتقاریر وو/ أوأو سوابقسوابق قضائیةقضائیة

 تتناولتتناول قضایاقضایا SOGIESC أوأو SOGIE أوأو SOGI،، فتأكدفتأكد منمن تضمینتضمین هذههذه المراجعالمراجع فيفي التقریرالتقریر.

 التحدیاتالتحدیات أوأو المخاوف المخاوف  بالنسبة لألشخاص الـLGBTI. اشرح ما ارتكزت علیه معرفتك وحدد المواقف التي وقعت●
 في بلدك. إذا كان لدیك أرقام أو إحصائیات أو أمثلة، فاستخدمها.

●.LGBTIالممارساتالممارسات الجیدة الجیدة  التي قد تكون حكومتك اتخذها اتجاه الـ 
 توفیر معلومات آنیة وضمن اإلطار الزمني للدورة. على سبیل المثال، إذا كان بلدك قد تمت مراجعته آخر مرة في●

 عام 2013، فقدم المعلومات من 2013 إلى 2017. ال تستخدم معلومات قدیمة أو غیر ذات صلة ولم تعد تنطبق.
 یجب أن تحتوي كل قضیة تثیرها على:  بیانبیان عام،عام، أمثلةأمثلة علىعلى مواقفمواقف حقیقیةحقیقیة إلعطاءإلعطاء الحیویةالحیویة والمصداقیةوالمصداقیة للبیانللبیان●

 العامالعام وتوصیاتوتوصیات محددةمحددة وقابلةوقابلة للقیاسللقیاس والقابلةوالقابلة للتحقیقللتحقیق وذاتوذات الصلةالصلة ومحددةومحددة زمنیًازمنیًا S.M.A.R.T.  سترى قسًما أدناه
 حول كیفیة صیاغة أكثر التوصیات فاعلیة.

 

 
 ائتالف LGBT الكامیرون لوضع استراتیجیات صیاغة التقریر

 

  

.S.M.A.R.Tمثال على كیفیة معالجة قضیة ما: بیان عام، مثال على موقف حقیقي، توصیة  
 

 حالة افتراضیة:
 
 في عام 2012، تلقت جمهوریة الـ UPRتوصیة رقم (121.2) من ترانسیلفانیا "لمواصلة جهودها إلنشاء قانون یمنع التنمر
 في المدارس والتأكد من أن هذا القانون یحمي الطالب من التعرض للتمییز على أساس الجنس، والعرق، والمیل الجنسي

 والهویة الجندریة.
 

 في جمهوریة الـ UPR، یواجه الشباب الـ LGBTI التنمر في البیئات التعلیمیة بسبب ا لمیول الجنسیة، الهویة والتعبیر
 الجندري، والخصائص الجنسیة ، بما في ذلك التنمر عبر اإلنترنت، واإلساءة اللفظیة واالعتداءات الجسدیة. في العام
 2016، مرر برلمان جمهوریة الـ UPRقانون مكافحة التنمر الذي یجبر جمیع المدارس الحكومیة على تطبیق سیاسة

 السلوك التي تتضمن تدابیر لمنع جمیع أشكال التنمر بین الطالب. وبینما یتطلب هذا القانون صراحة تدابیر حمایة محددة
.SOGIESC لمختلف الفئات الضعیفة، فإنه ال یأتي على ذكر الـ  

 
 المساواة اآلن، وهي منظمة تقوم بحمالت من أجل حقوق الـ LGBTI في جمهوریة الـ UPR، نشرت مؤخًرا تقریًرا بحثًیا

 عن التنمر في البیئات التعلیمیة. وكشف هذا التقریر أن 65٪ من الشباب الـ LGBTI واجهوا التنمر في مرحلة ما خالل
 المرحلة الثانویة، حیث أفاد 30٪ منهم أبلغوا عن تعرضهم لهجمات جسدیة. عالوة على ذلك، كشف 15٪ من الطالب الـ

 LGBTI عانوا من التوبیخ أو تعرضوا للغة سلبیة أخرى من معلمیهم. هذه األرقام لطالب الـ LGBTI أعلى بكثیر من
 متوسط عدد الطالب. إن الفشل في منع وقوع التنمر ضد الشباب الـ LGBTI فیما ینبغي أن یكون مساحات شاملة وآمنة



 یعرقل بشكل خطیر تمتعهم بالحق في التعلیم، مما یرقى إلى انتهاك المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق
 االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة. لذلك أطلقت منظمة المساواة اآلن حملة تسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى إشارة

 بشكل محدد إلى SOGIESC إلبراز الموقف ومعالجته.
 

 في العام 2016، صرح وزیر التعلیم في جمهوریة الـ UPR قائًال: "نحن بالطبع ندین التمییز ضد الشباب الـ LGBTIفي أي
 ظرف من الظروف، لكننا لسنا في وضع یسمح لنا بتضمین ما یمكن اعتباره قضایا مثیرة للجدل في المناهج الدراسیة

ع ویدیم دائرة العنف التي یواجهها الشباب الـ  الوطنیة". كتبت منظمة المساواة اآلن علنًا لحكومتها، قائلة إن هذا البیان یشرِّ
 LGBTI، وأن القانون یشكل تمییزًا بحكم الواقع في األوساط التعلیمیة. كما أشاروا إلى أن التوصیة التي اقترحتها

.UPR ترانسیلفانیا في الدورة الثانیة لم تنفذ بالكامل من قبل جمهوریة الـ 
 

 تستعدتستعد منظمةمنظمة المساواةالمساواة اآلناآلن لالستعراضلالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل لبلدهالبلدها وستقدموستقدم هذههذه التوصیة التوصیة : تعدیل قانون مكافحة التنمر بحیث
 یتطلب صراحة من المدارس اتخاذ تدابیر لمنع التنمر على أساس المیول الجنسي، والهویة والتعبیر الجندري،

 والخصائص الجنسیة خالل السنة البرلمانیة القادمة.
 

 • ماما هيهي أفضلأفضل النصائحالنصائح والحیلوالحیل لكتابةلكتابة التقریر؟التقریر؟

 
 • رّكزرّكز تقریركتقریرك بشكلبشكل استراتیجياستراتیجي علىعلى قضایاقضایا محددة،محددة، والوال تحاولتحاول وصفوصف الحالةالحالة بأكملهابأكملها فيفي بلدكبلدك.

تقدمتقدم وأنوأن علیها،علیها، االعتماداالعتماد ویمكنویمكن وموثوقةوموثوقة واضحةواضحة المقدمةالمقدمة المعلوماتالمعلومات تكونتكون أنأن یجبیجب المباشرةالمباشرة. للمعلوماتللمعلومات األولویةاألولویة إعطاءإعطاء •                 
 دلیًالدلیًال مستقىمستقى منمن المصدرالمصدر األولاألول أوأو مباشرمباشر حولحول الوضعالوضع الذيالذي تصفهتصفه. قدمقدم إحصائیاتإحصائیات وبیاناتوبیانات ودراساتودراسات حالةحالة لدعملدعم بیانكبیانك العامالعام.
وثنائیيوثنائیي والمثلیینوالمثلیین بالمثلیاتبالمثلیات المتعلقةالمتعلقة القضایاالقضایا حولحول خاصخاص بشكلبشكل أوأو عامةعامة بصفةبصفة LGBTI قضایاقضایا ستتناولستتناول كنتكنت إذاإذا ماما قررقرر •                   
الوضعالوضع عنعن تقریركتقریرك یكونیكون أنأن یمكنیمكن المثال،المثال، سبیلسبیل علىعلى الجنسیینالجنسیین. وبینوبین وجندریاوجندریا جنسیًاجنسیًا والعابراتوالعابرات والعابرینوالعابرین الجنسيالجنسي                  التوجهالتوجه
الال بلدكبلدك. فيفي والعابراتوالعابرات العابرونالعابرون یواجههایواجهها التيالتي المحددةالمحددة المواقفالمواقف عنعن الكتابةالكتابة یمكنكیمكنك أوأو بلدك،بلدك، في LGBTI الـالـ لألشخاصلألشخاص                    العامالعام
التيالتي والقضایاوالقضایا المجموعاتالمجموعات علىعلى منهجكمنهجك یعتمدیعتمد المحددةالمحددة. المجموعةالمجموعة هذههذه معمع التشاورالتشاور بعدبعد إالإال المجموعةالمجموعة حولحول معلوماتمعلومات                  تضمنتضمن

 تمثلهاتمثلها منظمتك،منظمتك، باإلضافةباإلضافة إلىإلى استراتیجیاتكاستراتیجیاتك وأولویاتوأولویات المناصرةالمناصرة العامةالعامة الخاصةالخاصة بكبك.
هناك،هناك، تغطیتهاتغطیتها یتمیتم لملم إضافیةإضافیة قضایاقضایا هناكهناك كانتكانت إذاإذا السابقة،السابقة، الدورةالدورة نتائجنتائج إلىإلى األولاألول المقامالمقام فيفي یستندیستند تقریركتقریرك أنأن حینحین فيفي •                      

 یمكنیمكن ویجبویجب تضمینهاتضمینها فيفي تقدیمكتقدیمك.
أوأو المعاهداتالمعاهدات هیئاتهیئات (مثلمثل األخرىاألخرى المتحدةالمتحدة األمماألمم آلیاتآلیات منمن دولتكدولتك تلقتهاتلقتها التيالتي التوصیاتالتوصیات معمع المقترحةالمقترحة توصیاتكتوصیاتك بمواءمةبمواءمة قمقم •                   

 اإلجراءاتاإلجراءات الخاصةالخاصة) إذاإذا أمكن،أمكن، والوال تنسىتنسى أنأن تذكرتذكر ذلكذلك. فسیعززفسیعزز ذلكذلك تقریركتقریرك.
الشاملالشامل الدوريالدوري االستعراضاالستعراض استخدماستخدم .SOGIESC بمسائلبمسائل وارتباطهاوارتباطها المستدامةالمستدامة التنمیةالتنمیة أهدافأهداف تنفیذتنفیذ حولحول فقرةفقرة بإدراجبإدراج قمقم •                

 كوسیلةكوسیلة لتحقیقلتحقیق أهدافأهداف التنمیةالتنمیة المستدامةالمستدامة وأهدافوأهداف التنمیةالتنمیة المستدامةالمستدامة كوسیلةكوسیلة لتحقیقلتحقیق حقوقحقوق اإلنساناإلنسان.
 

 • أینأین یمكنكیمكنك العثورالعثور علىعلى توصیاتتوصیات SOGIESC منمن الدوراتالدورات السابقة؟السابقة؟

 
البحثالبحث یمكنیمكن شاملةشاملة بیاناتبیانات قاعدةقاعدة الشامل،الشامل، الدوريالدوري االستعراضاالستعراض عملیةعملیة علىعلى تركزتركز حكومیةحكومیة غیرغیر منظمةمنظمة وهيوهي ،،UPR-Info                  لدىلدى

  عنهاعنها فيفي مجاالتمجاالت عدةعدة مثلمثل البلدالبلد والموضوعوالموضوع والدورةوالدورة. تحققتحقق منمن ذلكذلك  هنا هنا !
 

التصریحاتالتصریحات تتضمنتتضمن التيالتي العملالعمل مجموعةمجموعة جلساتجلسات منمن جلسةجلسة كلكل بعدبعد الشاملالشامل الدوريالدوري االستعراضاالستعراض ملخصملخص بإعدادبإعداد ILGA                  تقومتقوم
  والمالحظاتوالمالحظات والتوصیاتوالتوصیات وغیرهاوغیرها الكثیرالكثیر. تحققتحقق منمن ذلكذلك  هنا هنا !

 
 • كتبتكتبت تقریراتقریرا لهیئةلهیئة المعاهدةالمعاهدة هلهل یمكننيیمكنني استخدامهاستخدامه فيفي االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشامل؟الشامل؟

 
اختالفاختالف منمن الرغمالرغم علىعلى الشاملالشامل. الدوريالدوري لالستعراضلالستعراض تقریركتقریرك إلعدادإلعداد الطریقالطریق نصفنصف منمن أكثرأكثر قطعتقطعت سعیدسعید: خبرخبر فعالفعال!                   نعمنعم
یمكنكیمكنك المعاهدة،المعاهدة، لهیئةلهیئة ظلظل" "تقریرتقریر أعددتأعددت إذاإذا إنكإنك إالإال المعاهدة،المعاهدة، هیئةهیئة وتقریروتقریر الشاملالشامل الدوريالدوري االستعراضاالستعراض بینبین                  األسالیباألسالیب
أنهأنه سترىسترى المتحدة،المتحدة، األمماألمم آلیةآلیة فیهافیها تستخدمتستخدم مرةمرة كلكل فيفي الشاملالشامل. الدوريالدوري االستعراضاالستعراض لتقریرلتقریر المعلوماتالمعلومات استخداماستخدام إعادةإعادة                   بسهولةبسهولة

 منمن السهلالسهل المشاركةالمشاركة بالمعلوماتبالمعلومات ذاتهاذاتها.
 

 • هلهل هناكهناك طریقةطریقة مفیدةمفیدة لتلخیصلتلخیص المعلوماتالمعلومات فيفي تقریرتقریر االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشامل؟الشامل؟

 

https://www.upr-info.org/database/
https://ilga.org/universal-periodic-review


اإلنساناإلنسان لحقوقلحقوق المتحدةالمتحدة األمماألمم مفوضیةمفوضیة أنأن فيفي الشاملالشامل الدوريالدوري لالستعراضلالستعراض الثالثةالثالثة الدورةالدورة علىعلى طرأتطرأت التيالتي التحسیناتالتحسینات أهمأهم                   منمن
المتحدةالمتحدة األمماألمم مفوضیةمفوضیة وتستخدمهاوتستخدمها الموضوعالموضوع حسبحسب المصفوفةالمصفوفة تقسمتقسم السابقةالسابقة. الدورةالدورة لتوصیاتلتوصیات مصفوفةمصفوفة  أنشأتأنشأت OHCHR              
لیسلیس أنهأنه منمن الرغمالرغم علىعلى لتقریركلتقریرك. كمرفقكمرفق المصفوفةالمصفوفة هذههذه تعملتعمل المصلحةالمصلحة. ألصحابألصحاب موجزموجز تقریرتقریر إعدادإعداد عندعند اإلنساناإلنسان                   لحقوقلحقوق

 إلزامیًا،إلزامیًا، یتمیتم تشجیعتشجیع منظماتمنظمات المجتمعالمجتمع المدنيالمدني علىعلى استخدامهااستخدامها ألنهألنه طریقةطریقة سهلةسهلة لتلخیصلتلخیص حالةحالة تنفیذتنفیذ التوصیاتالتوصیات السابقةالسابقة.
 

المتحدةالمتحدة لألمملألمم السامیةالسامیة للمفوضیةللمفوضیة االلكترونيااللكتروني الموقعالموقع  إلىإلى الوصولالوصول یمكنكیمكنك التقریر،التقریر، إعدادإعداد منمن االنتهاءاالنتهاء بمجردبمجرد الختام،الختام،                 وفيوفي
بحالةبحالة المتعلقةالمتعلقة المعلوماتالمعلومات وتضمینوتضمین SOGIESC توصیاتتوصیات عنعن والبحثوالبحث لبلدك،لبلدك، ُأعدتُأعدت التيالتي المصفوفةالمصفوفة وتنزیلوتنزیل اإلنساناإلنسان                 لحقوقلحقوق
للمفوضیةللمفوضیة وأیضًاوأیضًا المناصرةالمناصرة ألغراضألغراض مفیًدامفیًدا الجدولالجدول هذاهذا یكونیكون أنأن یمكنیمكن الكافیة،الكافیة، المعلوماتالمعلومات لدیكلدیك كانتكانت إذاإذا التوصیاتالتوصیات.                  تنفیذتنفیذ

 السامیةالسامیة لحقوقلحقوق اإلنساناإلنسان.
 

 • هلهل علیكعلیك عملعمل تقریرتقریر مشتركمشترك أوأو فردي؟فردي؟

 

 تسمح إجراءات االستعراض الدوري الشامل لمنظمات المجتمع المدني باالنضمام إلى أكبر عدد من التقاریر المشتركة
 حسب رغبتها، لكن یمكن لمنظمات المجتمع المدني فقط تقدیم تقریر فردي واحد. یمكنك تقدیم تقریر (تقاریر) فردیة

 ومشتركة.
 

 بشكل عام، من الجید  تقدیمتقدیم تقریرتقریر مشتركمشترك بالتعاونبالتعاون معمع منظماتمنظمات المجتمعالمجتمع المدنيالمدني األخرى األخرى  في بلدك - إما منظمات المجتمع
 المدني العاملة مع قضایا الـ  LGBTI أو منظمات المجتمع المدني الرئیسیة لحقوق اإلنسان. التقاریر المشتركة لها وزن أكبر،

 تظهر صوت المجتمع المدني الموحد على الساحة الدولیة. في الواقع، فإن األمم المتحدة (المفوضیة) نفسها توصي بتقدیم
 تقاریر مشتركة. بالنسبة لك، قد تكون أیًضا فرصة لرفع الوعي بقضایا الـ  LGBTI بین منظمات حقوق اإلنسان األخرى.

 
مّكن  أنهأنه كماكما المنظماتالمنظمات. بینبین العالقاتالعالقات وتعزیزوتعزیز التحالفات إلنشاء رائع مكان  أنهأنه الشاملالشامل الدوريالدوري االستعراضاالستعراض أثبتأثبت                  لقدلقد
هذههذه بعضبعض لدىلدى یكونیكون قدقد علیهاعلیها. العملالعمل فيفي البدءالبدء إلىإلى تهدفتهدف ولكنهاولكنها الدولیة المناصرة على عادة تعمل ال التي                     المنظمات
خاللهاخاللها منمن یمكنیمكن أخرىأخرى إیجابیةإیجابیة طریقةطریقة هيهي مشتركمشترك تقریرتقریر إلعدادإلعداد الفرصةالفرصة وجودوجود فإنفإن لذالذا ومالیةومالیة) (بشریةبشریة أقلأقل مواردموارد                    المنظماتالمنظمات
منمن ائتالفائتالف تكوینتكوین علىعلى تعملتعمل كنتكنت إذاإذا واألفكارواألفكار. والمعلوماتوالمعلومات الخبراتالخبرات منمن مزیدمزید إلىإلى الوصولالوصول االئتالفاتاالئتالفات تسهلتسهل الضغطالضغط.                   زیادةزیادة
،،LGBTIالـالـ هویاتهویات مختلفمختلف تمثلتمثل التيالتي المدنيالمدني المجتمعالمجتمع منظماتمنظمات منمن LGBTI مجالمجال فيفي العاملةالعاملة المدنيالمدني المجتمعالمجتمع                 منظماتمنظمات

.LGBTIسیمنحكسیمنحك ذلكذلك القدرةالقدرة علىعلى أنأن یشملیشمل تقریركتقریرك كلكل طیفطیف الـالـ 
 

أو إساءة فهمهم من قبل منظمات المجتمع المدني  LGBTI  ومعومع ذلك،ذلك،  في بعض البلدان، یتم استبعاد المدافعین عن حقوق الـ 
 األخرى ،، وذلكوذلك ماما قدقد یؤديیؤدي إلىإلى فقدفقد محتوىمحتوى SOGIESC أوأو تحریفهتحریفه فيفي عملیةعملیة التفاوضالتفاوض الحتمیةالحتمیة والتنازلوالتنازل معمع اآلخریناآلخرین. ومنومن
 ثم،ثم، فإنفإن إمكانیةإمكانیة تقدیمتقدیم فرديفردي أوأو تقدیمتقدیم مشتركمشترك معمع منظماتمنظمات المجتمعالمجتمع المدنيالمدني األخرىاألخرى المناصرةالمناصرة لقضایالقضایا حقوقحقوق الـالـ LGBTI التيالتي

 تتضمنتتضمن محتوىمحتوى SOGIESC محددمحدد. إذاإذا شاركتشاركت فيفي أحدأحد التقدیماتالتقدیمات المشتركة،المشتركة، فراجعفراجع دائًمادائًما المحتوىالمحتوى لضمانلضمان تمثیلتمثیل مشكالتكمشكالتك
 بطریقةبطریقة مناسبةمناسبة.

 
 وحتى داخل ائتالفات الـ  LGBTI، تكتسب قضایا المیول الجنسي اهتماًما كبیًرا في كثیر من األحیان، فیما تفقد قضایا الهویة

 والتعبیر الجندري والخصائص الجنسیة هذا االهتمام بالمقارنة . وبالمثل،وبالمثل، فیمافیما یتعلقیتعلق بتمثیلبتمثیل الفئاتالفئات المهمشةالمهمشة داخلداخل المجتمعالمجتمع
 المحلي،المحلي، بمابما فيفي ذلكذلك قضایاقضایا النساءالنساء واألقلیاتواألقلیات األثنیةاألثنیة والعرقیةوالعرقیة وطالبيوطالبي اللجوءاللجوء والالجئینوالالجئین والسكانوالسكان األصلییناألصلیین والسكانوالسكان الریفیینالریفیین

 وثنائیيوثنائیي التوجهالتوجه الجنسيالجنسي والمسنینوالمسنین وغیرهموغیرهم.
 

 إذا كنت من أعضاء منظمة تعمل على قضیة معینة أو جماعة محددة ،، مثلمثل بینبین الجنسیین،الجنسیین، النساء،النساء، ثنائیيثنائیي التوجهالتوجه الجنس،الجنس،
 األقلیاتاألقلیات العرقیةالعرقیة أوأو قضایاقضایا العابرینالعابرین والعابراتوالعابرات جنسیاجنسیا وجندریا،وجندریا،  قد تفكر في إعداد تقدیم منفرد حتى لو كنت عضوا في

 ائتالف . بهذهبهذه الطریقة،الطریقة، یمكنكیمكنك التأكدالتأكد منمن أنأن مشكالتكمشكالتك یتمیتم عرضهاعرضها بشكلبشكل مناسبمناسب حتىحتى وأنتوأنت تواصلتواصل العملالعمل فيفي االئتالفاالئتالف.
 

 إذا رغبت منظمتك في التعامل مع قضایا العابرین والعابرات جنسیا وجندریا وبین الجنسیین، لكنك لست منظمة متخصصة
 أو تقاد من قبل عابرین/ عابرات جنسیا وجندریا أو بین الجنسیین، أعمل بالتشاور مع هذه المجموعات ،، أخذاأخذا بریادتهابریادتها

 وخبرتهاوخبرتها فيفي هذههذه المجاالتالمجاالت.  ال تستخدم االختصارات LGBTI أو LGBT إال إذا كنت تتحدث بالفعل أو تغطي جمیع الكلمات
 التي تأتي ضمن المختصرات .

 • هلهل لدیكلدیك مخاوفمخاوف تتعلقتتعلق بأمنكبأمنك الشخصي؟الشخصي؟

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx


 

 من المهم مراعاة المسائل األمنیة قبل وأثناء وبعد صیاغة تقریر الخاص.  یجبیجب أنأن تحملتحمل جمیعجمیع التقاریرالتقاریر اسماسم المنظمةالمنظمة المقدمةالمقدمة

عالوةعالوة علىعلى ذلك،ذلك، التقریرالتقریر نفسهنفسه سیكونسیكون عاًماعاًما أیًضا،أیًضا، لذالذا علیكعلیك أنأن تدرستدرس بعنایةبعنایة ماما یأتيیأتي فیه فیه ، خاصة إذا كان هناك  بدًالبدًال منمن الفردالفرد.  
 خطر حقیقي لتعرض المجتمع المدني لالنتقام في بلدك. یجب اتخاذ جمیع التدابیر الالزمة على قدر االستطاعة لتجنب

 االنتقام.
 

 هناك العدید من الطرق للتخفیف من هذه المخاطر، مثل تقدیم تقریر مشترك ضمن ائتالف أو مطالبة منظمة أخرى بتقدیم
 التقریر نیابًة عنك رسمًیا، على سبیل المثال، منظمة ILGA التابعة لمنطقتك. إذا كنت بحاجة إلى مزید من المعلومات حول

.  upr@ilga.org :ذلك، یرجى االتصال بمكتب االستعراض الدوري الشامل 
 

 إذا واجهت أعمال انتقامیة خالل أي مرحلة من مراحل هذه العملیة، یرجى االتصال مباشرة بالمفوضیة السامیة لحقوق
reprisals@ohchr.org :اإلنسان على العنوان التالي  

 
 وإذا واجهتك تهدیدات فوریة، فاتصل بالموقع االلكتروني لـ Protect Defenders على:

www.protectdefenders.eu  
 
 

 
 • ھھلل ھھناكناك ماما یجبیجب تجنبهتجنبه عندعند صیاغةصیاغة التقریر؟التقریر؟

 
 نعم فعال!

 
 تجنب استخدام لغة غیر موضوعیة أو هجومیة أو عاطفیة.1.
 تجنب استخدام المصادر الثانویة مثل روابط لقصص األخبار. یفضل دائًما استخدام المصادر األساسیة مثل2.

.LGBTI البیانات التي تم التحقق منها والمقابالت مع األشخاص الـ 
 تأكد من استخدام مصطلحات واضحة ألنه لیس الجمیع خبیرا في قضایا SOGIESC. إذا لزم األمر، فیمكن3.

  شرح المفاهیم الموجودة في الحاشیة السفلیة حتى یفهم القارئ الموضوعات التي تمت اإلشارة لها
 ال تستخدم الخرائط أو الصور في التقریر - منظومة األمم المتحدة ال تقبل ذلك4.
 تجنب إدراج وصف عام لبلدك (على سبیل المثال، الخصائص الدیمغرافیة، إلخ) وقوائم اآللیات الدولیة5.

 المصدق علیها. هذه البنود مغطاة بالفعل في التقاریر الوطنیة أو ملخص األمم المتحدة
 

 • أینأین یجبیجب أنأن أرسلأرسل تقریري؟تقریري؟

 

mailto:upr@ilga.org
mailto:reprisals@ohchr.org
http://www.protectdefenders.eu/


في التقاریر جمیع تقدیم یجب .(https://uprdoc.ohchr.org) اإلنترنت على التقدیمات تسجیل نظام خالل من تقریرك                أرسل
مشاكل أیة واجهتك إذا المتأخرة المتأخرة . الطلباتالطلبات فيفي النظرالنظر یتمیتم لنلن  جنیف). بتوقیت 15:00 (الساعة النهائي الموعد یتجاوز ال                    موعد
في وضمّنا (uprsubmissions@ohchr.org)الشامل الدوري لالستعراض التابع المساعدة بمكتب االتصال یرجى            فنیة،
تسجیلتسجیل نظامنظام علىعلى بكبك الخاصالخاص المستخدمالمستخدم حسابحساب إنشاءإنشاء یرجىیرجى تقنیة،تقنیة، مشاكلمشاكل أيأي لمنعلمنع  . (upr@ilga.org) اإللكترونیة                 الرسالة
ILGA مع بمشاركته قم تقریرك، إرسال بعد التقریر التقریر . لتقدیملتقدیم النهائيالنهائي الموعدالموعد منمن األقلاألقل علىعلى أسبوعأسبوع قبلقبل UPR الـالـ                    تقدیماتتقدیمات

 upr@ilga.org)) للحصول على مزید من المساعدة.
 

 هلهل ستقومستقوم المفوضیةالمفوضیة بقراءةبقراءة تقریري؟تقریري؟
 

أصحاب تقاریر ملخص هو التقییم إلیها یستند التي التقاریر أحد ألن شدیدة بعنایة ستقرأه المفوضیة الواقع، في فعال!                    نعم
بطریقة تقدیمه ویتم الشامل، الدوري االستعراض إلى المصلحة أصحاب تقدیمات لتقاریر/ ملخًصا التقریر هذا ُیعد                 المصلحة.
المدني المجتمع منظمات من المقدمة التقاریر جمیع قراءة إلى الحاجة ثم ومن الكلمات، بعدد یتعلق فیما القیود بسبب                    ملخصه

 بعنایة.
 

 هلهل سیصبحسیصبح تقریريتقریري (تقاریريتقاریري) عاًماعاًما بمجردبمجرد تقدیمه؟تقدیمه؟
 

في تقریرك ملخص تضمین شأن من ohchr.org اإللكترونیة الصفحة إلى تحمیله وسیتم عاًما تقریرك سیكون فعال.                  نعم
بالوصول اآلخرین المصلحة ألصحاب وسیسمح مشكالتك على الضوء یسلط أن المصلحة أصحاب تقاریر ملخصات                ضمن
على للجمهور متاحة السابقة واإلرشادات النصائح تتبع التي المقدمة المعلومات وستكون بإعدادها. قمت التي المعلومات                 إلى
المجتمع منظمات تقاریر باسم اإلنسان لحقوق السامیة المتحدة األمم لمفوضیة االلكتروني الموقع على بالبلد الخاصة                 الصفحة

 المدني.
 

 ماذاماذا یحدثیحدث إذاإذا لملم یتمیتم االقتباساالقتباس منمن تقریريتقریري فيفي ملخصملخص تقدیماتتقدیمات أصحابأصحاب المصلحة؟المصلحة؟
 

ولألسف هذا، یحدث ال األحیان، بعض وفي المصلحة. أصحاب طلبات ملخص في قدمتها التي المعلومات تضمین                  یجب
إلى اآلن فستحتاج الحالة، هي هذه كانت إذا المفوضیة. قبل من تعدیله یمكن ال المصلحة، أصحاب ملخصات صدور                    بمجرد
توصیاتها ستقدم التي الدول تتبناها أن توصیلها أردت التي الرسالة أن لضمان الموجهة المناصرة على جهودك كل                   تركیز

 لدولتك.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 صیاغة التوصیات

 منذمنذ إنشاءإنشاء االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشامل،الشامل، تمتم تقدیمتقدیم أكثرأكثر منمن ١٣٧٥١٣٧٥ توصیةتوصیة بشأنبشأن قضایاقضایا SOGIESC وهذاوهذا ماما یمثلیمثل ٢٢.٥٥٪٪ منمن
 توصیاتتوصیات االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل.

 فيفي هذاهذا القسم،القسم، ستجدستجد اإلجابةاإلجابة علىعلى األسئلةاألسئلة التالیةالتالیة:

 ما هي التصنیفات المختلفة للتوصیات؟

 تحت أي فئة یجب أن تندرج توصیاتي؟

 كیف تبدأ في صیاغة التوصیات؟

 ما هي التوصیات الـ S.M.A.R.T.؟

 ما هي اإلجراءات التي تتبعها الدول عند صیاغة التوصیات؟

 

 هل هناك أي نوع من التصنیف للتوصیات؟
 

 معلوماتمعلومات االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل للمنظمةللمنظمة غیرغیر الحكومیةالحكومیة تصنفتصنف التوصیاتالتوصیات علىعلى النحوالنحو التاليالتالي:
 

بمابما التمییز،التمییز، عدمعدم ضمانضمان بشأنبشأن الوطنیةالوطنیة والسیاساتوالسیاسات الممارساتالممارسات أفضلأفضل تبادلتبادل المثالالمثال سبیلسبیل علىعلى اإلجراءاتاإلجراءات: منمن األدنىاألدنى الحدالحد •                  
إلىإلى المتحدةالمتحدة المملكةالمملكة الصلةالصلة. ذاتذات الدولیةالدولیة والمنظماتوالمنظمات الدولالدول معمع الدستور،الدستور، فيفي الجنسیةالجنسیة المیولالمیول إدراجإدراج تشملتشمل مقترحاتمقترحات ذلكذلك                   فيفي

 السویدالسوید
المواقفالمواقف لمكافحةلمكافحة المدارس،المدارس، ذلكذلك فيفي بمابما التوعیة،التوعیة، تدابیرتدابیر علىعلى العملالعمل فيفي االستمراراالستمرار المثالالمثال سبیلسبیل علىعلى العملالعمل: استمراریةاستمراریة •                  

 التمییزیةالتمییزیة القائمةالقائمة علىعلى المیولالمیول الجنسیةالجنسیة. اسبانیااسبانیا إلىإلى تشیليتشیلي
الجندریةالجندریة. والهویةوالهویة الجنسیةالجنسیة المیولالمیول أساسأساس علىعلى والتمییزوالتمییز العنفالعنف مكافحةمكافحة فيفي جهودهاجهودها مواصلةمواصلة المثالالمثال سبیلسبیل علىعلى للعملللعمل: الدعوةالدعوة •                  

 األرجنتیناألرجنتین إلىإلى جنوبجنوب أفریقیاأفریقیا
 • إجراءإجراء عامعام: علىعلى سبیلسبیل المثالالمثال تعزیزتعزیز حمایةحمایة األفراداألفراد الـ الـ  LGBT. البرازیلالبرازیل إلىإلى غیاناغیانا

والوقائیةوالوقائیة. اإلیجابیةاإلیجابیة اإلجراءاتاإلجراءات ذلكذلك فيفي بمابما التمییز،التمییز، مكافحةمكافحة قانونقانون لتنفیذلتنفیذ خطةخطة وتنفیذوتنفیذ تطویرتطویر المثالالمثال سبیلسبیل علىعلى محددمحدد: إجراءإجراء •                   
 علىعلى وجهوجه الخصوص،الخصوص، معالجةمعالجة التمییزالتمییز علىعلى أساسأساس الهویةالهویة الجندریةالجندریة والمیولوالمیول الجنسیةالجنسیة. كولومبیاكولومبیا إلىإلى تشیليتشیلي

 
 من أي فئة یجب أن تكون توصیاتي؟

 
توصیاتتوصیات ثلثثلث تنفیذهاتنفیذها. عندعند واضحواضح هدفهدف لهالها األهدافاألهداف هذههذه ألنألن محدد ،، إجراء اتخاذ تتطلب التي التوصیات إلى الوصول                     أهدفأهدف

 SOGIESC تندرجتندرج تحتتحت هذههذه الفئةالفئة.
 

 كیف أبدأ في صیاغة التوصیات؟
 

حلحل القتراحالقتراح أیضاأیضا ولكنولكن المشكلة،المشكلة، بتشخیصبتشخیص فقطفقط لیسلیس المدنيالمدني للمجتمعللمجتمع تسمحتسمح عملیةعملیة هوهو الشاملالشامل الدوريالدوري االستعراضاالستعراض                  إنإن
للمشكالتللمشكالت مقترًحامقترًحا حًالحًال تقترحهاتقترحها توصیةتوصیة كلكل تكونتكون أنأن یجبیجب الواقع،الواقع، فيفي للدولةللدولة. توصیاتتوصیات فيفي عنهعنه التعبیرالتعبیر یتمیتم وممكن،وممكن،                    حقیقيحقیقي

 التيالتي حددتهاحددتها فيفي البیانالبیان العامالعام الذيالذي سردتهسردته فيفي تقریركتقریرك.
 

مرحلة ستكون فكیف التوصیة، هذه وتلقیت الدولة أنت كنت إذا األولى: أسئلتك أحد یكون أن ینبغي توصیة، صیاغة                    عند
أساسأساس علىعلى التمییزالتمییز منمن للحدللحد جهودهاجهودها تكثیفتكثیف المثال،المثال، سبیلسبیل علىعلى العام،العام، اإلجراءاإلجراء فئةفئة تحتتحت تندرجتندرج التوصیةالتوصیة كانتكانت إذاإذا                    التنفیذ؟
التطوراتالتطورات عنعن اإلبالغاإلبالغ ببساطةببساطة یمكنكیمكنك أوأو التوصیة،التوصیة، هذههذه مثلمثل تنفیذتنفیذ فيفي صعوبةصعوبة إماإما لدیكلدیك سیكونسیكون كحكومةكحكومة الجنسیة،الجنسیة،                   المیولالمیول



وكذلكوكذلك وطني،وطني، حوارحوار إطالقإطالق مثلمثل المحددة،المحددة، اإلجراءاتاإلجراءات فئةفئة تحتتحت تندرجتندرج التوصیةالتوصیة كانتكانت إذاإذا امتثلتامتثلت. بأنكبأنك والتعذروالتعذر                  الصغیرةالصغیرة
الجنسیةالجنسیة المیولالمیول ومزدوجيومزدوجي والمثلیینوالمثلیین المثلیاتالمثلیات ضدضد التمییزالتمییز أشكالأشكال جمیعجمیع لمعالجةلمعالجة والمدارس،والمدارس، اإلعالماإلعالم وسائلوسائل خاللخالل منمن                 حملةحملة

 والعابرینوالعابرین والعابراتوالعابرات الجنسیینالجنسیین والجندریین،والجندریین، كدولةكدولة سیكونسیكون لدیكلدیك خریطةخریطة طریقطریق واضحةواضحة.
 

أوأو خریطةخریطة عملعمل المثال،المثال، سبیلسبیل علىعلى ،،SOGIESC مشكالتمشكالت لتوصیاتلتوصیات خطةخطة وضعوضع إنشاءإنشاء فيفي تتمثلتتمثل مفیدةمفیدة أخرىأخرى أداةأداة                   هناكهناك
األخیرةاألخیرة. الشاملالشامل الدوريالدوري االستعراضاالستعراض عملیاتعملیات فيفي توجیههاتوجیهها تمتم التيالتي األخیرةاألخیرة SOGIESC توصیاتتوصیات حولحول ذهنيذهني                عصفعصف
علىعلى والحصولوالحصول اقتراحهااقتراحها تمتم التيالتي التوصیاتالتوصیات ونوعونوع األخیرة،األخیرة، SOGIESC توصیاتتوصیات عنعن فكرةفكرة علىعلى بالحصولبالحصول ذلكذلك لكلك                  فسیسمحفسیسمح

 بعضبعض اإللهاماإللهام علىعلى الصیاغةالصیاغة.
 

أوأو صیاغة،صیاغة، أوأو إجراء،إجراء، أوأو تطبیق،تطبیق، أوأو تعدیل،تعدیل، أوأو تبني،تبني، أوأو إبطال،إبطال، أوأو إلغاء،إلغاء، التالیة : األفعال استخدام  بإمكانكبإمكانك توصیتك،توصیتك،                     لصیاغةلصیاغة
أوأو التصدیق،التصدیق، أوأو تقدیم،تقدیم، أوأو التحقیق،التحقیق، أوأو تنفیذ،تنفیذ، أوأو وضع،وضع، أوأو إنشاء،إنشاء، أوأو استئصال،استئصال، أوأو تفعیل،تفعیل، أوأو القضاء،القضاء، أوأو تصمیم،تصمیم، أوأو                       تطویر،تطویر،

 اإلصالحاإلصالح. أوأو إزالةإزالة أوأو نقضنقض أوأو فسخفسخ أوأو تعهدتعهد أوأو سحب،سحب، منمن بینبین أفعالأفعال أخرىأخرى.
 

 ما هي التوصیات الـ  S.M.A.R.T.؟؟
 

 یجبیجب أنأن تكونتكون كلكل توصیاتكتوصیاتك المقترحةالمقترحة محددةمحددة وقابلةوقابلة للقیاسللقیاس وقابلةوقابلة للتحقیقللتحقیق وذاتوذات صلةصلة ومحددةومحددة زمنیًازمنیًا.
 

 ما هي اإلجراءات التي تتبعها الدول عند صیاغة التوصیات؟
 

الوطنيالوطني التقریرالتقریر الشاملالشامل: الدوريالدوري لالستعراضلالستعراض إعدادهاإعدادها تمتم التيالتي الثالثةالثالثة التقاریرالتقاریر علىعلى توصیاتهاتوصیاتها فيفي الدولالدول تستندتستند عامة،عامة،                  كقاعدةكقاعدة
السفاراتالسفارات منمن مدخالتمدخالت بمراجعةبمراجعة الدولةالدولة ستقومستقوم ذلك،ذلك، إلىإلى وباإلضافةوباإلضافة المصلحةالمصلحة. أصحابأصحاب وملخصاتوملخصات المتحدةالمتحدة األمماألمم                وملخصوملخص
جنیفجنیف. فيفي الدائمةالدائمة بعثتهابعثتها منمن ومدخالتومدخالت خارجیتها،خارجیتها، وزارةوزارة داخلداخل منمن ومدخالتومدخالت لالستعراض،لالستعراض، الخاضعةالخاضعة الدولةالدولة فيفي تعملتعمل                  التيالتي
تتعاملتتعامل دولةدولة كلكل بالطبع،بالطبع، جنیفجنیف. فيفي الدائمةالدائمة بعثتهابعثتها إلىإلى وترسلهاوترسلها التوصیاتالتوصیات بصیاغةبصیاغة الخارجیةالخارجیة الشؤونالشؤون وزارةوزارة تقومتقوم                  وعادةوعادة

 بطریقةبطریقة مختلفةمختلفة.
 

 إجراء محدد لحق أو انتهاك. مثال:
 تنفیذ برنامج "إثراء التنوع" من أجل تعزیز اإلدماج والتسامح والتكامل بین الناس من

 مختلف الخلفیات والجنسیات واألدیان والمیول الجنسیة والجندریة. المملكة المتحدة إلى
 استونیا

 
 محدد

 توصیة لیس فقط تعالج "ماذا" تحقق، ولكن أیًضا "كیفیة" تحقیقه. مثال:
بالتمییز، المتعلقة الوطنیة التشریعات في الجندریة والهویة الجنسیة المیول           تضمین
إلى هولندا .LGBTI الـ األشخاص ضد للتمییز للتصدي ومبادرات سیاسات            ووضع

 قیرغیزستان

 
 

 قابلقابل للقیاسللقیاس

 قدرة الدولة قید المراجعة. مثال:
في بما الضعیفة، للفئات واإلنجابیة الجنسیة الصحة خدمات إلى الوصول إمكانیة             زیادة
مع تماشیا المائة في ١٥ إلى الصحة میزانیة رفع طریق عن الجنسیة، األقلیات               ذلك

 إعالن أبوجا بشأن دحر المالریا في أفریقیا. هولندا إلى اوغندا

 
 

 قابلقابل للتحقیقللتحقیق
 
 

 توصیات خاصة بكل بلد، مع األخذ في االعتبار واقع وخلفیة كل بلد مثال:
محدًدا حظًرا البرلمان، على حالیًا المعروض الحقوق، میثاق قانون مشروع            تضمین
تجرم التي القانونیة األحكام جمیع وإلغاء الجنسیة للمیول الكراهیة أساس على             للتمییز
من التمییز من النوع هذا ومكافحة الجنس، نفس من البالغین بین التوافقیة              العالقات

 خالل حمالت التوعیة والبرامج التعلیمیة في المدرسة. اسبانیا إلى جامایكا

 
 

 ذوذو صلةصلة

 اإلطار الزمني الذي ینبغي فیه تنفیذ التوصیة. مثال:
الجنسیة، میولهم أساس على األشخاص ضد تمیز التي التشریعیة األحكام جمیع             إلغاء
إلى المتحدة المملكة المقبلین. العامین غضون في الجنسیة، الجرائم قانون ذلك في              بما

 بربادوس

 
 

 محددمحدد زمنیازمنیا

 



 

 التواصل مع الحكومات
 

 المناصرة داخل البالد

 

 فيفي هذاهذا القسم،القسم، ستجدستجد اإلجاباتاإلجابات علىعلى األسئلةاألسئلة التالیةالتالیة:

 

 ما الخطوات التي یجب اتخاذها بعد إرسال تقریرك؟

 هل یجب أن تقابل المسئولین دولتك؟

 هل علیك مشاركة تقریرك على نطاق أوسع؟

 ماذا الذي یجب أن تقدمه إلى الدول خالل االجتماع بها؟

 ما هي ورقة مناصرة SOGIESC؟

 

 لقد قدمنا تقریرنا! ماذا اآلن؟
 

 ستعمل اآلن على ضمان استخدام التوصیات المقترحة من ِقبل الدول التي قدمت التوصیات.
 

 هلهل یجبیجب أنأن أقابلأقابل المسئولینالمسئولین فيفي دولتي؟دولتي؟

 

وهذا أمكن. إذا الوطني، تقریرها تعد عندما الشامل الدوري االستعراض حول وطنیة مشاورات إجراء دولتك من                  اطلب
فرصة فهذه اإلنسان). حقوق لجنة عن الصادر 5/1 (القرار تلبیة على الدول تشجع المتحدة األمم لكن إلزامیا، لیس                    األمر

 رائعة لتقدیم مدخالت للتقریر الوطني ومشاركة مخاوفك مع حكومتك.
 

قضایا أو و/ اإلنسان وحقوق الشامل، الدوري االستعراض قضایا عن حكومیین بمسئولین االتصال ذلك یعني                 عملًیا،
 SOGIESC وطلب االجتماع بهم لمشاركتهم مخاوفك. یمكنك أیًضا أن تطلب منهم مباشرًة مشاركة التقریر الوطني معك.

 
 هلهل ینبغيینبغي مشاركةمشاركة تقریريتقریري علىعلى نطاقنطاق أوسع؟أوسع؟

 
یمكنك والقدرة، السالمة مخاوف لمواردك، وفًقا تمتلكها. التي والموارد الوقت على یعتمد وذلك االحتماالت من العدید                  هناك

 تنفیذ واحد أو أكثر من الخطوات التالیة من ٣ إلى ٤ أشهر قبل استعراض دولتك:
 

للـ الصدیقة الدائمة والبعثات السفارات المعنیین المعنیین : المصلحةالمصلحة أصحابأصحاب جمیعجمیع إلىإلى اإللكترونياإللكتروني البریدالبرید عبرعبر تقریركتقریرك أرسلأرسل  .1               
 LGBTI في جنیف، ومنظمات المجتمع المدني األخرى، ومؤسستك الوطنیة لحقوق اإلنسان.

 
جمیع وادع بلدك في فعالیة بتنظیم قم لبلدك، العمل مجموعة جلسة انعقاد من أشهر ثالثة قبل بلدك بلدك : فيفي تقریركتقریرك دشندشن  .2                     

 السفارات الصدیقة للـ LGBTI لكي تتمكن من تقدیم تقریرك وتوصیاتك المقترحة إلیهم.
 



الحكومات مع ذلك یكون أن یجب المختلفة. الحكومات مع اجتماعات طلب السفارات السفارات : معمع مختلفةمختلفة اجتماعاتاجتماعات تنظیمتنظیم  .3                 
من الدعم أطلب .SOGIESC قضایا حول مفتوح حوار إجراء من تتمكن حتى الشامل الدوري االستعراض بعملیة                  الملتزمة
أن بإمكانك زال ال الحالة، هذه في بلدك. في سفارة لها یكون ال قد الدولة أن تذكر مختلفة. مجموعات أو و/ مناطق في                         الدول
موظفي مقابلة من تتمكن قد اجتماع. عقد وتطلب بلدك عن المسؤولة السفارة إلى اإللكتروني البرید عبر تقریرك                   ترسل

 السفارة عند زیارتهم لبلدك، أو قد تقابلهم إذا كنت تستطیع زیارة البلد المجاور.
 

 
LGBTفي ڤالینوس – منظمة وطنیة لحقوق الـ LGBT لقاء مناصرة داخل البلد مع السفارات الصدیقة للـ  

 
 

 
  نموذج لبرید إلكتروني یطلب عقد اجتماع مع سفارة أو بعثة دائمة

 
 ما الذي یجب أن أقدمه إلى الدول خالل االجتماعات؟

 
 ١.  تقریر االستعراض الدوري الشامل الخاص بك

  ٢. ورقة مناصرة SOGIESC لالستعراض الدوري الشامل
 

 ماما هيهي ورقةورقة مناصرةمناصرة SOGIESC؟؟
 

 هي عبارة عن صفحتین تلخصان الحقائق والقوانین والتوصیات المقترحة واألسئلة التي توصي الدول بتقدیمها إلى دولتك.
 

"SOGIESC ورقةورقة مناصرةمناصرة  نصائحنصائح إلعداد إلعداد  
 

 • صفحتین كحد أقصى

https://drive.google.com/file/d/0B3pU-zBqBKvJTUQxQ21tYWJYWDA/view


 • تضمین الحاالت التي یمكن أن توضح بشكل أفضل الحاجة للتوصیات المقترحة
 • تضمین معلومات االتصال الخاصة بك (االسم والبرید اإللكتروني)

 • تضمین 7 توصیات كحد أقصى
 • تحدید أولویة الرسائل التي ترید توصیلها

 • اذكر أمثلة للممارسات الجیدة أو التغییرات اإلیجابیة التي حدثت في السنوات الخمس الماضیة فیما یتعلق بقضایا
SOGIESC 

 • اذكر توصیات SOGIESC التي تم تقدیمها إلى بلدك في دورة االستعراض الدوري الشامل األخیر وأشرح مستوى تنفیذها
 أو عدمه. قم بتضمین أسماء الدول التي قدمتها

 • تضمین التشریعات واإلحصاءات والسیاسات والمبادرات ذات الصلة بشأن قضایا SOGIESC بإیجاز
 • استخدام اللغة المناسبة وشرح المصطلحات – وهو ضمن عملیة تعلیم الدولة

 
  نموذج لورقة مناصرة

 
 نماذج ألوراق مناصرة:

 
  لیثوانیا1.
  بیرو2.
  سنغافورة3.

 

 
 دعوة جنیف

 
 فيفي هذاهذا القسم،القسم، ستجدستجد اإلجاباتاإلجابات علىعلى األسئلةاألسئلة التالیةالتالیة:

 
 • هل تحتاج إلى الذهاب إلى جنیف؟

 • ما هي فوائد الذهاب إلى جنیف؟
 • إذا قررت الذهاب إلى جنیف للقیام بالمناصرة لالستعراض الدوري الشامل، فما هي الطریقة الجیدة للقیام بذلك؟

 • إذا أردت الذهاب إلى جنیف، ماذا یجب أن تفعل؟
 • متى یجب أن تذهب إلى جنیف؟

 ما هي الفرص التي تتیحها منظمات المجتمع المدني الدولیة لمنظمات المجتمع المدني المحلیة العاملة في االستعراض
 الدوري الشامل؟

 
 هل أحتاج للذهاب إلى جنیف؟

 
 الال لیسلیس ضروریاضروریا. إذاإذا كنتكنت الال تستطیعتستطیع الذهابالذهاب إلىإلى جنیف،جنیف، فیمكنكفیمكنك أنأن تطلبتطلب منمن منظماتمنظمات المجتمعالمجتمع المدنيالمدني الموجودةالموجودة فيفي جنیفجنیف
 أوأو التيالتي ستذهبستذهب إلیهاإلیها أنأن تحملتحمل رسائلرسائل المناصرةالمناصرة الخاصةالخاصة بكبك. وبطبیعةوبطبیعة الحال،الحال، یمكنكیمكنك إرسالإرسال رسائلرسائل عبرعبر البریدالبرید اإللكترونياإللكتروني

 إلىإلى البعثاتالبعثات الدائمةالدائمة فيفي جنیفجنیف مرفقةمرفقة بورقةبورقة المناصرةالمناصرة الخاصةالخاصة بكبك.
 

 أنأن قرارقرار الذهابالذهاب إلىإلى جنیفجنیف یتمیتم تقییمهتقییمه منفصالمنفصال علىعلى أساسأساس كلكل حالةحالة علىعلى حدةحدة. قدقد یكونیكون الظهورالظهور الذيالذي سینتجسینتج عنعن القیامالقیام
 بالمناصرةبالمناصرة فيفي جنیفجنیف غیرغیر آمنآمن أوأو غیرغیر مفیدمفید لمنظمتك،لمنظمتك، أوأو ربماربما الال تنطويتنطوي استراتیجیتكاستراتیجیتك فيفي المناصرةالمناصرة علىعلى استخداماستخدام

 الدبلوماسیةالدبلوماسیة الدولیةالدولیة إلحداثإلحداث التغییرالتغییر.
 

 ما هي فوائد الذهاب إلى جنیف؟
 

https://drive.google.com/file/d/0B3pU-zBqBKvJR0hKOUpDbmk3Sk0/view
http://ilga.org/downloads/SUMMARY_LITHUANIA.pdf
http://ilga.org/downloads/SOGIESC_Advocacy_paper_Peru_UPR28.pdf
http://ilga.org/downloads/Singapore_PRE_SESSIONS_SUMMARY.pdf


 إذاإذا كانكان لدیكلدیك إمكانیةإمكانیة الوصولالوصول إلىإلى الموارد،الموارد، یمكنیمكن أنأن تكونتكون المناصرةالمناصرة فيفي جنیفجنیف مفیدةمفیدة ومؤثرةومؤثرة. سوفسوف تتیحتتیح لكلك المناصرةالمناصرة فيفي
 جنیفجنیف فرصةفرصة االلتقاءااللتقاء ببعثاتببعثات دائمةدائمة مختلفةمختلفة قدقد الال تكونتكون متواجدةمتواجدة فيفي بلدكبلدك حیثحیث أنأن جمیعجمیع الدولالدول تقریًباتقریًبا لدیهالدیها تمثیلتمثیل دائمدائم فيفي

 جنیفجنیف. تسمحتسمح جنیفجنیف للمدافعینللمدافعین بالعملبالعمل علىعلى المناصرةالمناصرة الدولیةالدولیة.
 إنهاإنها فرصةفرصة لیستلیست فقطفقط لمقابلةلمقابلة حكوماتحكومات مختلفةمختلفة ولكنولكن أیًضاأیًضا معمع موظفيموظفي األمماألمم المتحدة،المتحدة، واإلجراءاتواإلجراءات الخاصة،الخاصة، ومجموعاتومجموعات
UPR-Info العمل،العمل، والمدافعینوالمدافعین اآلخرین،اآلخرین، إلخإلخ. كماكما أنهاأنها ستمنحكستمنحك الفرصةالفرصة للمشاركةللمشاركة وو/ أوأو حضورحضور االجتماعاتاالجتماعات التمهیدیةالتمهیدیة لـلـ 
 للمنظماتللمنظمات غیرغیر الحكومیةالحكومیة حیثحیث ستتاحستتاح لكلك الفرصةالفرصة لتقدیملتقدیم عرضعرض لـلـ 30 إلىإلى 40 حكومةحكومة ستستمعستستمع إلیكإلیك ثمثم ترسلترسل رسائلكرسائلك إلىإلى

 عاصمةعاصمة بلدهابلدها. بالنسبةبالنسبة لبعضلبعض منظماتمنظمات المجتمعالمجتمع المدنيالمدني والمدافعینوالمدافعین عنعن حقوقحقوق اإلنسان،اإلنسان، كانكان االجتماعاالجتماع معمع بعثتهمبعثتهم الدائمةالدائمة فيفي
 جنیفجنیف الفرصةالفرصة الوحیدةالوحیدة للتحدثللتحدث وتبادلوتبادل وجهاتوجهات النظرالنظر وتعزیزوتعزیز الحوارالحوار حولحول قضایاقضایا الـ الـ  LGBTI معمع حكومتهمحكومتهم الوطنیةالوطنیة.

 
 علىعلى الرغمالرغم منمن أنأن معظممعظم التوصیاتالتوصیات تصاغتصاغ فيفي العواصم،العواصم، إالإال أنأن بعضبعض التوصیاتالتوصیات یتمیتم تقدیمهاتقدیمها منمن قبلقبل البعثاتالبعثات الدائمة،الدائمة، وتكونوتكون

 الفرصةالفرصة متاحةمتاحة للتحدثللتحدث إلىإلى الشخصالشخص الذيالذي سیقومسیقوم بصیاغةبصیاغة توصیاتتوصیات الموجهةالموجهة لبلدكلبلدك.
 

 إذا قررت الذهاب إلى جنیف للقیام بالمناصرة لالستعراض الدوري الشامل، فما هي الطریقة الجیدة للقیام بذلك؟
 

 تنظمتنظم ILGA - فيفي بعضبعض األحیاناألحیان بالشراكةبالشراكة معمع منظماتمنظمات المجتمعالمجتمع المدنيالمدني األخرىاألخرى - أسبوعأسبوع المناصرةالمناصرة SOGIESC لالستعراضلالستعراض
 الدوريالدوري الشاملالشامل فيفي جنیفجنیف فيفي الفترةالفترة القریبةالقریبة السابقةالسابقة لدورةلدورة مجموعةمجموعة العملالعمل. خاللخالل هذههذه األیام،األیام، یلتقيیلتقي المدافعونالمدافعون عنعن حقوقحقوق الـالـ

 LGBTI معمع ممثليممثلي الدولالدول فيفي جنیف،جنیف، ویشاركونویشاركون بالتفصیلبالتفصیل حالةحالة حقوقحقوق اإلنساناإلنسان علىعلى األرضاألرض والتوصیاتوالتوصیات التيالتي یرغبونیرغبون فيفي أنأن
 تقدمهاتقدمها هذههذه الدولالدول إلىإلى حكوماتهمحكوماتهم.

 
لالستعراضلالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل المدافعینالمدافعین عنعن كیفیةكیفیة إجراءإجراء المناصرةالمناصرة الدولیةالدولیة فيفي  ILGA وخاللوخالل أسبوعأسبوع المناصرة،المناصرة، یدربیدرب برنامجبرنامج 

 االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشامل،الشامل، ومساعدتهمومساعدتهم فيفي إعدادإعداد البیاناتالبیانات الشفویةالشفویة وأوراقوأوراق المناصرة،المناصرة، ویسهلویسهل اللقاءاتاللقاءات معمع البعثاتالبعثات
 الدبلوماسیة،الدبلوماسیة، ویقدمویقدم المشورةالمشورة بشأنبشأن كیفیةكیفیة إجراءإجراء المناصرةالمناصرة االستراتیجیةاالستراتیجیة فيفي جنیفجنیف.

 
 إذاإذا ُمِنحُمِنح المدافعونالمدافعون مكاًنامكاًنا للتحدثللتحدث فيفي الدورةالدورة التمهیدیةالتمهیدیة لمعلوماتلمعلومات االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل التيالتي تنظمتنظم بشكلبشكل منفصلمنفصل لبلدهم،لبلدهم،

 فسوففسوف یحصلونیحصلون أیًضاأیًضا علىعلى فرصةفرصة حضورحضور هذاهذا الحدثالحدث.
 

 إذا أردت الذهاب إلى جنیف، ماذا یجب أن أفعل؟
 

 • إذاإذا كنتكنت ترغبترغب فيفي حضورحضور أسبوعأسبوع المناصرةالمناصرة SOGIESC لالستعراضلالستعراض الدوريالدوري الشامل،الشامل، فاكتبفاكتب إلىإلى مكتبمكتب االستعراضاالستعراض
 الدوريالدوري الشاملالشامل الخاصالخاص بـبـ ILGA: upr@ilga.org.  یتمیتم تنظیمتنظیم هذاهذا األسبوعاألسبوع ثالثثالث مراتمرات فيفي السنةالسنة: الربیعالربیع والخریفوالخریف

 والشتاء،والشتاء، وهووهو عادةعادة ماما یكونیكون قبلقبل شهرشهر واحدواحد منمن جلساتجلسات مجموعةمجموعة عملعمل االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل للدولللدول قیدقید المراجعةالمراجعة.
 • إذاإذا كنتكنت ترغبترغب فيفي الوصولالوصول إلىإلى مقرمقر األمماألمم المتحدة،المتحدة، یرجىیرجى التأكدالتأكد منمن الحصولالحصول علىعلى االعتماداالعتماد. إذاإذا لملم تكنتكن منمن منظماتمنظمات

ILGA-Europe المجتمعالمجتمع المدنيالمدني المعتمدةالمعتمدة منمن المجلسالمجلس االقتصادياالقتصادي واالجتماعي،واالجتماعي، فاطلبفاطلب مساعدةمساعدة منظمةمنظمة ربماربما تساعدك،تساعدك، مثلمثل 
،،ECOSOC فيفي جنیفجنیف. إذاإذا كنتكنت تریدترید أنأن تعرفتعرف ماما هيهي منظماتمنظمات المجتمعالمجتمع المدنيالمدني التيالتي لدیهالدیها وضعوضع ILGA فيفي بروكسلبروكسل أوأو 

 فیمكنكفیمكنك العثورالعثور علىعلى القائمةالقائمة  هنا هنا .
 • إذاإذا لملم تكنتكن حاضراحاضرا فيفي أسبوعأسبوع المناصرةالمناصرة SOGIESC لالستعراضلالستعراض الدوريالدوري الشامل،الشامل، اطلباطلب عقدعقد اجتماعاتاجتماعات معمع الدبلوماسیینالدبلوماسیین

 فيفي وقتوقت مبكرمبكر بحیثبحیث یمكنكیمكنك االستفادةاالستفادة منمن وقتكوقتك فيفي جنیفجنیف
 • لیكنلیكن لدیكلدیك هدفهدف واستراتیجیةواستراتیجیة واضحتینواضحتین لزیارتكلزیارتك إلىإلى جنیفجنیف. ماما هوهو هدفي؟هدفي؟ منمن أریدأرید أنأن ألتقي؟ألتقي؟ كمكم منمن الوقتالوقت أحتاج؟أحتاج؟

 
 متى یجب أن أذهب إلى جنیف؟

 
 قبلقبل شهرشهر إلىإلى ثالثةثالثة أشهرأشهر منمن جلساتجلسات مجموعةمجموعة العملالعمل الخاصةالخاصة باالستعراضباالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل.

 
 ما هي الفرص التي تتیحها منظمات المجتمع المدني الدولیة لمنظمات المجتمع المدني المحلیة العاملة في االستعراض

 الدوري الشامل؟
 

 هناكهناك العدیدالعدید منمن المنظماتالمنظمات التيالتي تعملتعمل علىعلى قضایاقضایا SOGIESC فيفي االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل الذيالذي یمكنیمكن أنأن تقدمتقدم الدعمالدعم منمن
 جوانبجوانب مختلفةمختلفة منمن االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل. تواصلتواصل معهممعهم للحصولللحصول علىعلى مزیدمزید منمن المعلوماتالمعلومات.

mailto:upr@ilga.org
http://esango.un.org/civilsociety/displayAdvancedSearch.do
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 أسبوعأسبوع المناصرةالمناصرة SOGIESC لالستعراضلالستعراض الدوريالدوري الشامل الشامل  (الدورة الثامنة والعشرین لمجموعة عمل االستعراض الدوري
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 جلسات مجموعة العمل الخاصة باالستعراض الدوري الشامل

 یجتمعیجتمع المجلسالمجلس ثالثثالث مراتمرات فيفي السنةالسنة خاللخالل جلساتجلسات فریقفریق العملالعمل لالستعراضلالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل لمراجعةلمراجعة 14 دولةدولة. خاللخالل
 جلساتجلسات فریقفریق العامل،العامل، تجريتجري الدولالدول حوارًاحوارًا وتقیموتقیم أوضاعأوضاع حقوقحقوق اإلنساناإلنسان فيفي مختلفمختلف الدولالدول الخاضعةالخاضعة لالستعراضلالستعراض. هذههذه آلیةآلیة

 سیاسیةسیاسیة ودبلوماسیةودبلوماسیة تركزتركز علىعلى تحسینتحسین وضعوضع حقوقحقوق اإلنساناإلنسان فيفي بلدبلد معینمعین.
 

 یتم تنظیم كل مراجعة على النحو التالي: لدى الدولة تحت المراجعة 70 دقیقة لتقدیم تقریرها الوطني ولمعالجة األسئلة
 المقدمة التي طرحتها الدول األخرى. وعندئذ، یكون لدى الدول التي تراقب 140 دقیقة لإلدالء بشكل جماعي ببیانات یعلقون

 فیها على أوضاع حقوق اإلنسان للدولة المحددة قید االستعراض وكذلك إلبراز أوجه التقدم والممارسات الجیدة والتحدیات.
 بشكل حاسم، یوجهون أیًضا توصیات وأسئلة في هذا الوقت.

 
 خالل جلسات مجموعة العمل الخاصة باالستعراض الدوري الشامل، ال توجد مساحة للمجتمع المدني للمشاركة بشكل
 رسمي. ومع ذلك، فهذه جلسة مهمة ویجب على منظمات المجتمع المدني اتباعها حیث أن هذه هي اللحظة التي تتم فیها

 مراجعة الدولة فعلًیا.
 

 في هذا القسم، ستجد اإلجابات على األسئلة التالیة:
 

 • كیفكیف أتعاملأتعامل معمع جلساتجلسات مجموعةمجموعة العملالعمل الخاصةالخاصة باالستعراضباالستعراض الدوريالدوري الشامل؟الشامل؟

 • ھھلل ینبغيینبغي علیكعلیك المشاركةالمشاركة أوأو توصیلتوصیل نتائجنتائج جلساتجلسات مجموعةمجموعة العملالعمل الخاصة؟الخاصة؟

 • كیفكیف یجبیجب علیكعلیك صیاغةصیاغة البیانالبیان الصحفيالصحفي الخاصالخاص بك؟بك؟

 • ماذاماذا یحدثیحدث بعدبعد ذلكذلك فيفي عملیةعملیة المراجعة؟المراجعة؟

 • ماما هيهي استراتیجیةاستراتیجیة المناصرةالمناصرة التيالتي یجبیجب أنأن تستخدمهاتستخدمها بعدبعد استعراضاستعراض بلدك؟بلدك؟

 

 كیفكیف أتعاملأتعامل معمع جلساتجلسات مجموعةمجموعة العملالعمل الخاصةالخاصة باالستعراضباالستعراض الدوريالدوري الشامل؟الشامل؟

 

 • شاهدها مباشرة من خالل  تلفزیون األمم المتحدة المباشر على شبكة اإلنترنت لألمم المتحدة  ؛
 • إذا قررت الذهاب إلى جنیف لحضور دورة مجموعة العمل، فتأكد من أنك قمت بترتیب اعتمادك للدخول إلى مقر األمم

 المتحدة. استفد من وقتك، إما من خالل تنظیم فعالیة جانبیة، أو من خالل االجتماع بالدبلوماسیین، وإذا كان الوضع آمنا،
 فلتعلم حكومتك أنك ستكون في جنیف أثناء االستعراض الدوري الشامل. بهذه طریقة یعرفون أنك تراقبهم!

 • بعد یومین من المراجعة (أو قبل ذلك، إذا تم طلب ذلك على وجه التحدید)، سیكون ملخص االستعراض الدوري الشامل
 متاًحا. یحتوي هذا الملخص على جمیع المعلومات المتعلقة بـ SOGIESC الخاصة بدورة مجموعة العمل لكل بلد: من التقریر

 الوطني وملخص أصحاب المصلحة وملخص األمم المتحدة واألسئلة والتوصیات المقدمة ومالحظات الدولة الخاضعة
 للمراجعة ومقارنتها باستعراض الدولة السابق لالستعراض الدوري الشامل.

 
[PHOTO MISSING] 

 حفلة االستعراض الدوري الشامل في سیئول من طرف راینبو أكشن كوریا الجنوبیة - جلسات مجموعة العمل الثامنة
 والعشرین لالستعراض الدوري الشامل
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 • ھھلل ینبغيینبغي عليعلي المشاركةالمشاركة أوأو توصیلتوصیل نتائجنتائج جلساتجلسات مجموعةمجموعة العملالعمل الخاصةالخاصة باالستعراضباالستعراض الدوريالدوري الشامل؟الشامل؟

 
مهتمةمهتمة الصحافةالصحافة تكونتكون ماما عادةعادة بلدكبلدك. فيفي الحالیةالحالیة اإلنساناإلنسان حقوقحقوق بحالةبحالة الوعيالوعي لزیادةلزیادة فرصةفرصة الشاملالشامل الدوريالدوري االستعراضاالستعراض                   یعدیعد
االستعراض،االستعراض، انتهاءانتهاء وبمجردوبمجرد الموقفالموقف هذاهذا منمن استفداستفد الشاملالشامل. الدوريالدوري االستعراضاالستعراض نتائجنتائج علىعلى التعلیقالتعلیق فيفي وترغبوترغب العملیةالعملیة                  بهذهبهذه

 یتمیتم إصدارإصدار بیانبیان صحفيصحفي لتسلیطلتسلیط الضوءالضوء علىعلى التوصیاتالتوصیات ذاتذات الصلةالصلة بـبـ SOGIESC التيالتي تمتم تلقیهاتلقیها.
 

 كیفكیف یمكننيیمكنني صیاغةصیاغة البیانالبیان الصحافيالصحافي الخاصالخاص بي؟بي؟
 

 • اختراختر عنواًناعنواًنا واضًحاواضًحا وجذاًباوجذاًبا
 • تضمینتضمین اسماسم وشعاروشعار مؤسستكمؤسستك

 • الال یزیدیزید البیانالبیان الصحافيالصحافي عنعن 3000 حرفحرف (صفحةصفحة واحدةواحدة)
 • تضمینتضمین نقطتیننقطتین أوأو ثالثثالث نقاطنقاط مهمینمهمین فیمافیما یتعلقیتعلق بمراجعةبمراجعة دولتكدولتك فيفي االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل

مألوفةمألوفة غیرغیر SOGIESC الـالـ قضایاقضایا تكونتكون قدقد الذيالذي الجمهورالجمهور عامةعامة الصحفيالصحفي البیانالبیان یستهدفیستهدف أنأن ویجبویجب فنیةفنیة لغةلغة أيأي تجنبتجنب •                    
 بالنسبةبالنسبة لهله

الدوريالدوري االستعراضاالستعراض وفدوفد رئیسرئیس المثالالمثال سبیلسبیل (علىعلى البارزینالبارزین األشخاصاألشخاص وخاصةوخاصة االستعراض،االستعراض، منمن اقتباساتاقتباسات تضمینتضمین •               
 الشاملالشامل)

 • تضمینتضمین اقتباساتاقتباسات منمن المدافعینالمدافعین عنعن حقوقحقوق اإلنساناإلنسان
 • حددحدد الخطواتالخطوات التالیةالتالیة لعملیةلعملیة االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل

الشاملالشامل الدوريالدوري لالستعراضلالستعراض موجزموجز وصفوصف تقدیمتقدیم معمع للمحررللمحرر"،، "معلوماتمعلومات معمع بكبك الخاصالخاص الصحفيالصحفي البیانالبیان بإنهاءبإنهاء قمقم •                 
االتصال،االتصال، تفاصیلتفاصیل أیًضاأیًضا فأضففأضف أمان،أمان، فيفي كنتكنت إذاإذا تقریركتقریرك. معمع متشابهةمتشابهة صلةصلة ذاتذات لمصادرلمصادر روابطروابط عنعن فضًالفضًال                   ومنظمتك،ومنظمتك،

 ویفضلویفضل إضافةإضافة رقمرقم الهاتفالهاتف gشخصشخص منمن مؤسستكمؤسستك متاحمتاح إلجراءإلجراء المقابالتالمقابالت.
 

مجموعةمجموعة حولحول دقیقةدقیقة معلوماتمعلومات الشاملالشامل الدوريالدوري لالستعراضلالستعراض  ILGA ملخصملخص یقدمیقدم هنا هنا . صحفيصحفي لبیانلبیان مثالمثال علىعلى العثورالعثور                  یمكنكیمكنك
ألغراضألغراض وكذلكوكذلك المراجعةالمراجعة منمن تصریحاتتصریحات لتضمینلتضمین مفیدةمفیدة وستكونوستكون ببلدكببلدك الخاصةالخاصة الشاملالشامل الدوريالدوري االستعراضاالستعراض               عملعمل
علىعلى: بنابنا الخاصالخاص الشاملالشامل الدوريالدوري االستعراضاالستعراض مكتبمكتب إلىإلى فاكتبفاكتب الملخص،الملخص، استالماستالم فيفي ترغبترغب كنتكنت إذاإذا                 المناصرةالمناصرة.

.upr@ilga.org 
 

وسائلوسائل عبرعبر ومشاركتهومشاركته اإللكترونياإللكتروني موقعكموقعك علىعلى بتحمیلهبتحمیله وقموقم اإلعالم،اإلعالم، وسائلوسائل بینبین بنشرهبنشره قمقم الصحفي،الصحفي، بیانكبیانك منمن االنتهاءاالنتهاء                   عندعند
االعتباراتاالعتبارات اعتباركاعتبارك فيفي ضعضع تلیفزیونیةتلیفزیونیة. أوأو إذاعیةإذاعیة مقابالتمقابالت إجراءإجراء أوأو صحفي،صحفي، مؤتمرمؤتمر عقدعقد فيفي فكرفكر االجتماعياالجتماعي.                  التواصلالتواصل

 األمنیةاألمنیة التيالتي قدقد تنشأتنشأ عنعن مثلمثل هذههذه المناصرةالمناصرة العلنیةالعلنیة.
 

 ماذاماذا یحدثیحدث بعدبعد عملیةعملیة االستعراض؟االستعراض؟
 

 بعدبعد بضعةبضعة أیامأیام منمن االستعراض،االستعراض، لدىلدى الدولةالدولة موضوعموضوع االستعراضاالستعراض ثالثةثالثة خیاراتخیارات لكللكل توصیةتوصیة یتمیتم تلقیهاتلقیها:
 

 1. القبولالقبول/ الدعمالدعم للتوصیاتللتوصیات المقترحةالمقترحة
 2. تأخذتأخذ علماعلما بالتوصیاتبالتوصیات

 3. إعطاءإعطاء الردالرد فيفي موعدموعد الال یتجاوزیتجاوز الدورةالدورة التالیةالتالیة لمجلسلمجلس حقوقحقوق اإلنساناإلنسان

https://drive.google.com/file/d/0B3pU-zBqBKvJMzJkZm5xLTVzdVU/view
mailto:upr@ilga.org


 
الدولةالدولة قدرةقدرة علىعلى كلهكله األمراألمر یعتمدیعتمد وسوفوسوف التالیةالتالیة المجلسالمجلس دورةدورة حتىحتى آخرونآخرون وسینتظروسینتظر بالردبالرد. بسرعةبسرعة الدولالدول بعضبعض تقومتقوم                    سوفسوف

 والتزامها،والتزامها، ونوعونوع التوصیاتالتوصیات الواردةالواردة.
 

 ما هي استراتیجیة المناصرة التي یجب استخدامها بعد استعراض بلدي؟
 

 تعتمدتعتمد استراتیجیتكاستراتیجیتك علىعلى نتیجةنتیجة االستعراضاالستعراض.
 

معالجةمعالجة1. علىعلى وشكرهاوشكرها التوصیاتالتوصیات قدمتقدمت التيالتي الدولالدول إلىإلى اكتباكتب :SOGIESC توصیات جمیع دعمت دولتك/ قبلت                 إذا
واطلبواطلب دولتكدولتك إلىإلى تحدثتحدث الثنائیةالثنائیة. اآللیاتاآللیات خاللخالل منمن بلدك،بلدك، معمع المباشرةالمباشرة بالمتابعةبالمتابعة وأنصحهموأنصحهم .SOGIESC                قضایاقضایا
التيالتي المدنيالمدني المجتمعالمجتمع منظماتمنظمات منمن كنتكنت إذاإذا ممكنممكن. وقتوقت أقربأقرب فيفي التوصیاتالتوصیات لتنفیذلتنفیذ طریقطریق خریطةخریطة یضعوایضعوا أنأن                   منهممنهم
الشاملالشامل الدوريالدوري االستعراضاالستعراض توصیاتتوصیات استخدماستخدم دولتكدولتك. معمع التحدثالتحدث قبلقبل معهممعهم التنسیقالتنسیق منمن فتأكدفتأكد ائتالف،ائتالف، ضمنضمن                 تعملتعمل

 طوالطوال فترةفترة المناصرة،المناصرة، وتذكروتذكر أنأن االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل جزءجزء منمن استراتیجیةاستراتیجیة مناصرتكمناصرتك.
 

بأنبأن2. وأعلموهموأعلموهم وأشكروهموأشكروهم التوصیات،التوصیات، اقترحتاقترحت التيالتي الدولالدول إلىإلى اكتبوااكتبوا بالتوصیات : علما أحیطت قد دولتك كانت                 إذا
بهابها الموصىالموصى الدولالدول قدمتهاقدمتها التيالتي والتوصیاتوالتوصیات المالحظاتالمالحظات استخداماستخدام یمكنیمكن بتوصیتهمبتوصیتهم. علماعلما أحاطتأحاطت قدقد               حكومتكمحكومتكم
العثورالعثور حاولحاول اإلنساناإلنسان. حقوقحقوق عنعن الدفاعالدفاع آلیاتآلیات منمن أخرىأخرى أماكنأماكن فيفي واستخدامهاواستخدامها بلدكبلدك معمع الحوارالحوار تعزیزتعزیز                  لمواصلةلمواصلة
أنأن یمكنیمكن فهذافهذا بالتوصیات،بالتوصیات، علماعلما أخذهاأخذها سببسبب حكومتكحكومتك منمن واطلبواطلب المذكورةالمذكورة التوصیاتالتوصیات لتنفیذلتنفیذ دخولدخول نقاطنقاط                 علىعلى

 یساعدكیساعدك علىعلى فهمفهم الخطواتالخطوات المطلوبةالمطلوبة قبلقبل تنفیذتنفیذ هذههذه التوصیاتالتوصیات. ویمكنویمكن أیضاأیضا أنأن تنفذتنفذ التوصیاتالتوصیات المذكرةالمذكرة.
 

قدمتقدمت3. التيالتي الدولالدول أشكرأشكر التالیة : اإلنسان حقوق مجلس دورة یتجاوز ال موعد في اإلجابة تأجیل دولتك قررت                   إذا
التوصیات،التوصیات، قبولقبول علىعلى لحثهملحثهم حكومتكمحكومتكم معمع فورًافورًا انخرطواانخرطوا ثمثم دولتكمدولتكم. معمع ستتحدثونستتحدثون بأنكمبأنكم وأخبرهموأخبرهم لبلدك،لبلدك،                 توصیاتتوصیات

 وتعریفهموتعریفهم بأهمیةبأهمیة هذههذه التوصیاتالتوصیات. إذاإذا كنتكنت جزًءاجزًءا منمن ائتالف،ائتالف، فتذكرفتذكر أنأن لدیكلدیك دائًمادائًما رسالةرسالة واستراتیجیةواستراتیجیة منسقةمنسقة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 نتائج االستعراض الدوري الشامل
 

 في كل شهر مارس ویونیو وسبتمبر، تنعقد الجلسات السنویة لمجلس حقوق اإلنسان. خالل هذه الجلسات، یتناول البند 6 من
 جدول أعمال المجلس نتائج االستعراض الدوري الشامل. هذه هي الفرصة األخیرة للدولة قید المراجعة لإلشارة إلى

 التوصیات المقبولة/ المدعومة والتي ُعلمت بها. كما أن الوقت قد حان لتقدیم التزامات/ تعهدات طوعیة. هذه هي الفرصة
 الرسمیة الوحیدة التي یتعین على المجتمع المدني مخاطبتها.

 
 في هذا القسم، ستجد اإلجابات على األسئلة التالیة:

 
 • ماما الذيالذي یمكنیمكن أنأن تقومتقوم بهبه منظماتمنظمات المجتمعالمجتمع المدنيالمدني خاللخالل نتائجنتائج االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشامل؟الشامل؟

 • ماما الذيالذي یجبیجب تضمینهتضمینه فيفي بیانكبیانك الذيالذي یستغرقیستغرق دقیقتین؟دقیقتین؟

 

 ماما الذيالذي یمكنیمكن أنأن تقومتقوم بهبه منظماتمنظمات المجتمعالمجتمع المدنيالمدني خاللخالل نتائجنتائج االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشامل؟الشامل؟

 

 لدى منظمات المجتمع المدني فرصة لتقدیم بیان مدته دقیقتان لمخاطبة مجلس حقوق اإلنسان والتحدث عن االستعراض
 الدوري الشامل للدولة المعنیة. هذه فرصة فریدة، ألنه الوقت الرسمي الوحید الذي یتعین على منظمات المجتمع المدني

 مخاطبة المجلس. وخالل هذا الفضاء، سترد الدولة تحت المراجعة على األسئلة والقضایا التي لم تتم معالجتها بشكل كاف
 أثناء المراجعة واالستجابة للتوصیات التي أثارتها الدول أثناء الحوار التفاعلي.

 
 ومع ذلك، لمخاطبة للمجلس، یجب أن یكون لمنظمتك وضع معتمد من المجلس االقتصادي واالجتماعي. إذا لم یكن لدیك

 اعتماد من الـ ECOSOC، فاتصل بمنظمة مجتمع مدني لدیها هذا االعتماد، مثل ILGA-Europe في بروكسل أو ILGA في
 جنیف.

 

 
 ILGA تقدم بیان نیابة عن العدید من منظمات المجتمع المدني، خالل الدورة 28 لمجلس حقوق اإلنسان. نتائج االستعراض

 الدوري الشامل من بولیفیا
 

 أمثلة على البیانات:
 

  • بیان لنتائج االستعراض الدوري الشامل  ألیسلندا
  • بیان لنتائج االستعراض الدوري الشامل  لساموا

  • بیان لنتائج االستعراض الدوري الشامل  لموزمبیق
 

 • ماما الذيالذي یجبیجب تضمینهتضمینه فيفي بیانيبیاني الذيالذي یستغرقیستغرق دقیقتین؟دقیقتین؟

 

مراجع للتقریر الوطني. هل كان هناك شيء مفقود؟ هل كان هناك شيء غیر دقیق؟  • 

http://ilga.org/downloads/UPR26_Iceland_ILGA_ILGAEurope_Samtokin78.pdf
http://ilga.org/downloads/Samoa_UPR_Outcome_Item6_HRC33.pdf
http://ilga.org/downloads/Mozambique_UPR_outcome_HRC32.pdf


  • اإلشارة إلى توصیات SOGIESC أو المالحظات التي قدمتها الدول األخرى
 • اإلشارة إلى التصریحات و/ أو اإلجابات التي قدمتها حكومتك أثناء جلسة مجموعة العمل الخاصة باالستعراض الدوري

 الشامل والتي ترغب في دعمها أو االعتراض علیها (استخدم ملخص االستعراض الدوري الشامل الخاص بـ ILGA لهذا
 الغرض)

 • اإلشارة إلى الردود (المقبولة / المدعومة أو التي تمت اإلشارة إلى العلم بها فقط) التي قدمتها دولتكم.
 • إذا أمكن، عّبر عن استعدادك لبدء أو مواصلة العمل مع حكومتك لتنفیذ هذه التوصیات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 متابعة االستعراض الدوري الشامل وتنفیذ التوصیات

 

 أدىأدى نظامنظام االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل إلىإلى العدیدالعدید منمن التحسیناتالتحسینات فيفي تعزیزتعزیز وحمایةوحمایة حقوقحقوق اإلنساناإلنسان لـ لـ  LGBT. ومعومع ذلك،ذلك، الال

 یملكیملك االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل حالیاحالیا آلیةآلیة متابعةمتابعة إلزامیةإلزامیة لضمانلضمان المساءلةالمساءلة. الال یوجدیوجد نظامنظام رسميرسمي لضمانلضمان وفاءوفاء الحكوماتالحكومات

 بالتزاماتهابالتزاماتها والوعودوالوعود بتنفیذبتنفیذ التوصیاتالتوصیات. تلعبتلعب منظماتمنظمات المجتمعالمجتمع المدنيالمدني دورًادورًا حیویًاحیویًا فيفي سدسد فجوةفجوة التنفیذالتنفیذ هذههذه.

 
 في هذا القسم، ستجد اإلجابات على األسئلة التالیة:

 
 • كیفكیف یمكنیمكن البدءالبدء بمتابعةبمتابعة التوصیات؟التوصیات؟

 • بمنبمن یجبیجب أنأن ألتقيألتقي بعدبعد االستعراض؟االستعراض؟

 • ماذاماذا یمكننيیمكنني أنأن أفعلأفعل للمساعدةللمساعدة فيفي متابعةمتابعة تنفیذتنفیذ حكومتيحكومتي للتوصیاتللتوصیات بعدبعد االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشامل؟الشامل؟

تمتتمت اإلشارةاإلشارة إلىإلى العلمالعلم بهابها فقط؟فقط؟ هيهي فيفي األساساألساس مرفوضةمرفوضة وعدیمةوعدیمة القیمة،القیمة، ألیسألیس  • كیفكیف یمكننيیمكنني استخداماستخدام التوصیاتالتوصیات التي التي  

 كذلك؟كذلك؟

 

 كیف أبدأ بمتابعة التوصیات؟
 

 ابدأ بتحلیل التوصیات التي ُوجهت لبلدك وإعداد االستراتیجیات المحتملة لتنفیذها. والعمل على تطویر هذه االستراتیجیات
 مع المنظمات الشریكة وأصحاب المصلحة اآلخرین من خالل تبادل الخبرات واألفكار والمعلومات.

 
 استخدم مصفوفة لتنظیم استراتیجیتك وتحدید الشركاء المحتملین والمسؤولین عن تنفیذ التوصیة.

 
 ربما تكون هناك بالفعل عملیة مستمرة لمتابعة وتنفیذ التوصیات. إذا كان األمر كذلك: انضم إلیها!

 
 تعمل بعض منظمات المجتمع المدني الدولیة مثل UPR-Info على متابعة وتنفیذ التوصیات لبعض البلدان. ابحث عن

 الفرص المتاحة!
 
 
 

 



 اجتماع تحالف منظمات المجتمع المدني في فیجي لالستعراض الدوري الشامل، والذي هاوس أوف خامالیون عضوًا فیها.
 االجتماع لرسم الخرائط والخطوات المتعلقة بالمتابعة والتنفیذ

 
 نموذجنموذج للمصفوفةللمصفوفة:

 
 درجةدرجة التنفیذالتنفیذ  اإلجراءات

 المتخذة  للتنفیذللتنفیذ
 

 المؤشراتالمؤشرات  الجدولالجدول الزمنيالزمني
 

 المنظماتالمنظمات المسئولةالمسئولة
 والمصادروالمصادر

 المتابعةالمتابعة واألنشطةواألنشطة
 الرئیسیةالرئیسیة

 

 التوصیةالتوصیة

     
 

 

       

 
 

 ** ینبغي قیاس مستوى التنفیذ على النحو التالي: یرجى اإلشارة إلى: 1 - عدم التنفیذ أو التنفیذ الكامل أو التنفیذ الجزئي.
 یرجى بیان كیفیة القیام بما یلي: 1 - اتخاذ إجراء موضوعي. 2 - اإلجراءات األولیة المتخذة 3 - اإلجراءات المتخذة لتنفیذ

 التوصیة 4 - التدابیر المتخذة ضد التوصیة 5 - لم یتخذ أي إجراء
 

 هلهل یجبیجب أنأن أقابلأقابل المسئولینالمسئولین فيفي دولتيدولتي بعدبعد نتائجنتائج االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشامل؟الشامل؟

 
 إذا كان ذلك ممكنا، اجتمع مع دولتك - ربما مع منظمات المجتمع المدني األخرى - لتشجیعها على تنفیذ التوصیات الموجهة
 لها. شارك معهم استراتیجیاتك للقیام بذلك. حثهم على إجراء مشاورات مستمرة والحفاظ على عالقة عمل وثیقة مع منظمتك

ر حكومتك أنك ال تزال ملتزًما بالتوصیات التي قد  والمجتمع المدني طوال مرحلة التنفیذ بأكملها، ولیس فقط في البدایة. ذكِّ
 تكون هي أشارت لها كـ"ُعلم".

 
 هلهل ینبغيینبغي أنأن ألتقيألتقي بالسفاراتبالسفارات التيالتي قدمتقدمت توصیاتتوصیات إلىإلى دولتي؟دولتي؟

 
 نعم فعال. هو أسلوب مناصرة جید، خاصة إذا كان من الصعب االلتقاء بحكومتك، فاجتمع مع الدول التي رفعت توصیات

 لدولتك. تزوید هذه الدول بأي معلومات ذات صلة، وكذلك تشجیعها على الحفاظ على حوار بناء مع حكومتك من خالل
 االجتماعات الثنائیة. یعد االستعراض الدوري الشامل بوجه عام فرصة لتقویة عالقتك مع المجتمع الدبلوماسي الدولي في
 بلدك، وقد یوفر أیًضا فرًصا للدعم المالي أو غیره من الدعم لمشاریع حولLGBTI التي  تتوافق مع توصیات االستعراض

 الدوري الشامل.
 

 أيأي شخصشخص آخرآخر یجبیجب أنأن ألتقيألتقي به؟به؟

 
 نعم فعال! غالبا ما یكون مكتب المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووكاالت

 األمم المتحدة األخرى فهم حلفاء كبار عندما یتعلق األمر باالستعراض الدوري الشامل. كن على اتصال معهم طوال عملیة
 االستعراض الدوري الشامل. قد یساعدون في التدریب، وبناء القدرات، ودعم المشاریع أو العمل كوسیط بین الحكومة

  والمجتمع المدني.
 

 ماذاماذا یمكننيیمكنني أنأن أفعلأفعل للمساعدةللمساعدة فيفي متابعةمتابعة تنفیذتنفیذ حكومتيحكومتي للتوصیاتللتوصیات بعدبعد االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشامل؟الشامل؟

 
 كما یمكن لمنظمات المجتمع المدني دعم عملیة متابعة االستعراض الدوري الشامل عن طریق المراقبة عن كثب إلجراءات

 حكومتهم في تنفیذ التوصیات. ابتكار مؤشرات ملموسة لقیاس مدى تلبیة حكومتك لكل توصیة.
 

[PHOTO MISSING] 
.MULABI اجتماع المتابعة والتنفیذ في سان خوسیه، كوستاریكا مع وزارة الشؤون الخارجیة ومنظمة المجتمع المدني 
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تمتتمت اإلشارةاإلشارة إلىإلى العلمالعلم بهابها فقط؟فقط؟ هيهي فيفي األساساألساس مرفوضةمرفوضة وعديوعدي القیمة،القیمة، ألیسألیس  • كیفكیف یمكننيیمكنني استخداماستخدام التوصیاتالتوصیات التي التي  

 كذلك؟كذلك؟

 

 فيفي حینحین أنهأنه قدقد یكونیكون منمن غیرغیر المشجعالمشجع أنأن ترىترى التوصیاتالتوصیات التيالتي عملتعملت بجدبجد للحصولللحصول علیهاعلیها "تمتتمت اإلشارةاإلشارة إلىإلى العلمالعلم بهابها فقطفقط"،،

 إالإال أنهاأنها الال تزالتزال مفیدةمفیدة للغایةللغایة.  أوًال، تذكر الحقیقة البسیطة التي مفادها أن التوصیات نفسها قد تم تقدیمها، وبالتالي فهي
 "ساریة" وهي تعبیر عن التضامن العالمي لحقوق اإلنسان لألشخاص الـ LGBTI في  بلدك .

 

 یمكنیمكن أنأن یكونیكون استخداماستخدام توصیاتتوصیات االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل قویًاقویًا خصوصاخصوصا إذاإذا مقرنتهامقرنتها بتوصیاتبتوصیات مماثلةمماثلة وردتوردت منمن اآللیاتاآللیات

 اإلقلیمیةاإلقلیمیة أوأو هیئاتهیئات المعاهداتالمعاهدات أوأو اإلجراءاتاإلجراءات الخاصةالخاصة.

 

 ومنومن ثم،ثم، یمكنكیمكنك االستفادةاالستفادة منمن التوصیاتالتوصیات المذكورةالمذكورة (أوأو حتىحتى المقبولةالمقبولة ولكنولكن التيالتي لملم تنفذتنفذ حتىحتى اآلناآلن) فيفي جهودجهود المناصرةالمناصرة

 الخاصةالخاصة بكبك إلبرازإلبراز مجاالتمجاالت االهتماماالهتمام وتبیانوتبیان سجلسجل حكومتكحكومتك فيفي مجالمجال حقوقحقوق اإلنساناإلنسان. یمكنكیمكنك استخدامهااستخدامها كنقاطكنقاط للنقاشاتللنقاشات

 المباشرةالمباشرة معمع حكومتكحكومتك الستكشافالستكشاف السببالسبب وراءوراء عدمعدم قبولها،قبولها، أوأو مطالبةمطالبة الدولالدول األخرىاألخرى لطرحلطرح التوصیاتالتوصیات ذاتهاذاتها فيفي المناقشاتالمناقشات

 الثنائیةالثنائیة. كماكما یمكنكیمكنك إطالقإطالق حملةحملة حولحول كیفكیف تمتتمت اإلشارةاإلشارة إلىإلى العلمالعلم بهابها فقطفقط منمن قبلقبل حكومتكحكومتك.

 

تمتتمت اإلشارةاإلشارة إلىإلى العلمالعلم بهابها فقطفقط فيفي الواقعالواقع لیستلیست "مرفوضةمرفوضة" بحكمبحكم الواقعالواقع.  والوال تفقدتفقد كلكل األملاألمل. فيفي بعضبعض األحیان،األحیان، التوصیة التوصیة  

 فعلىفعلى سبیلسبیل المثال،المثال، أحاطتأحاطت باالوباالو علمًاعلمًا بجمیعبجمیع التوصیاتالتوصیات الستالست بشأنبشأن إلغاءإلغاء التجریمالتجریم التيالتي تلقتها،تلقتها، إالإال إنهاإنها ألغتألغت التجریمالتجریم بعدبعد ذلكذلك

 بوقتبوقت قصیرقصیر. فيفي بعضبعض األحیاناألحیان یبدویبدو أنأن الحكومةالحكومة تقولتقول "لیسلیس بعدبعد" أوأو "لیسلیس هكذاهكذا". استمعاستمع لحكومتكلحكومتك وتعاملوتعامل معهامعها.

 

 عندماعندما تقتربتقترب دورةدورة االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل الخاصةالخاصة بدولتكبدولتك منمن نهایتها،نهایتها، علیكعلیك أنأن تنتقدتنتقد أسالیبأسالیب المناصرةالمناصرة الخاصةالخاصة بكبك

 ومحاولةومحاولة تحسینهاتحسینها واالستعدادواالستعداد للدورةللدورة التالیةالتالیة!

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 تقاریر منتصف المدة
 

 یمكنیمكن أنأن تلعبتلعب منظماتمنظمات المجتمعالمجتمع المدنيالمدني دوًرادوًرا حیوًیاحیوًیا آخرآخر فيفي تعزیزتعزیز تنفیذتنفیذ التوصیاتالتوصیات منمن خاللخالل التقاریرالتقاریر النصفیةالنصفیة.  یمكن للدول
 األعضاء تقدیم تقاریر منتصف المدة في منتصف المدة الزمنیة بین المراجعات لتحدید أي خطوات ملموسة وهادفة اتخذت

 في تنفیذ توصیاتها . تعدتعد تقاریرتقاریر منتصفمنتصف المدةالمدة أدواتأدوات مفیدةمفیدة لتتبعلتتبع التقدمالتقدم ومشاركةومشاركة أفضلأفضل الممارسات،الممارسات، ولكنولكن أیًضاأیًضا لتسلیطلتسلیط

 الضوءالضوء علىعلى أيأي ثغراتثغرات مستمرةمستمرة. غیرغیر أنهأنه خاللخالل الدورةالدورة األولىاألولى والدورةوالدورة الثانیةالثانیة منمن االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشامل،الشامل، لملم تقدمتقدم سوىسوى

 65 دولةدولة منمن أصلأصل 193 تقاریرتقاریر منتصفمنتصف المدةالمدة علىعلى أساسأساس طوعيطوعي.

 

 یمكن أن تشجع منظمات المجتمع المدني حكومتها على إصدار تقریر منتصف المدة . أعملأعمل بشكلبشكل وثیقوثیق معمع حكومتكحكومتك لتوفیرلتوفیر

 الخبرةالخبرة والمعلوماتوالمعلومات أثناءأثناء صیاغةصیاغة تقریرتقریر منتصفمنتصف المدةالمدة.  یمكن أن تكون هذه التقاریر أدوات مهمة في بناء الجسور بین
 المجتمع المدني والحكومة.

 

 حیثحیث الال توجدتوجد إرادةإرادة سیاسیةسیاسیة منمن حكومتكحكومتك إلصدارإلصدار تقریرتقریر منتصفمنتصف المدة،المدة، تعاونتعاون معمع المجتمعالمجتمع المدنيالمدني فيفي بلدكبلدك  لتقدیم تقریر
 منتصف المدة الخاص بك مع األمم المتحدة.  یرسلیرسل ذلكذلك رسالةرسالة قویةقویة إلىإلى حكومتكحكومتك مفادهامفادها أنأن المجتمعالمجتمع المدنيالمدني یراقبیراقب عنعن كثبكثب

 أفعالهاأفعالها ویحاسبهاویحاسبها علىعلى التزاماتهاالتزاماتها ووعودهاووعودها. یبینیبین كتابةكتابة تقاریرتقاریر منتصفمنتصف المدةالمدة الدورالدور الرئیسيالرئیسي الذيالذي یمكنیمكن أنأن تلعبهتلعبه منظماتمنظمات

 المجتمعالمجتمع المدنيالمدني فیمافیما ُیعتقدُیعتقد أنهأنه أهمأهم مرحلةمرحلة فيفي االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل. كماكما أنهأنه أداةأداة مفیدةمفیدة بالنسبةبالنسبة لكلك ألنألن ذلكذلك سیسمحسیسمح لكلك

 بتجمیعبتجمیع المعلوماتالمعلومات واالستعدادواالستعداد للدورةللدورة التالیةالتالیة.

 

 هل هناك أي متطلبات فنیة أو مواعید نهائیة محددة لتقدیم تقریر منتصف المدة لمنظمات المجتمع المدني؟
 

 الال توجدتوجد حالًیاحالًیا إرشاداتإرشادات فنیةفنیة أوأو مواقیتمواقیت نهائیةنهائیة لتقدیملتقدیم تقریرتقریر منتصفمنتصف المدة،المدة، ألنألن هذههذه عملیةعملیة تطوعیةتطوعیة. ومعومع ذلك،ذلك، فمنفمن األفضلاألفضل

 عرضهعرضه بعدبعد 2.5 سنةسنة منمن مراجعةمراجعة بلدك،بلدك، معمع تقدیمتقدیم معلوماتمعلومات دقیقةدقیقة عنعن حالةحالة تنفیذتنفیذ التوصیاتالتوصیات منمن تلكتلك المراجعةالمراجعة. علىعلى الرغمالرغم منمن

 عدمعدم وجودوجود متطلباتمتطلبات رسمیة،رسمیة، استخدماستخدم نفسنفس النهجالنهج عندعند صیاغةصیاغة مسودةمسودة التقریرالتقریر الدوريالدوري الشاملالشامل. یمكنیمكن أنأن یركزیركز هذاهذا التقریرالتقریر

 تحدیًداتحدیًدا علىعلى قضایاقضایا SOGIESC،، أوأو قدقد ترغبترغب فيفي إعدادهإعداده بشأنبشأن حالةحالة تنفیذتنفیذ توصیاتتوصیات االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل بشكلبشكل أعمأعم.

 

 إذاإذا كنتكنت ترغبترغب فيفي نشرنشر تقریرك،تقریرك، قمقم بمشاركتهبمشاركته معمع: upr@ilga.org وو info@upr-info.org وو

 uprsubmissions@ohchr.org،، إلخبارهمإلخبارهم بأنكبأنك أعددتأعددت التقریرالتقریر وأنكوأنك ترغبترغب فيفي أنأن یكونیكون عاماعاما.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 األدوات والموارد

 
 استراتیجیةاستراتیجیة SOGIESC فيفي االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل باختصارباختصار

 
 اقنع دولتكم بإجراء مشاورات وطنیة وشارك فیها

 تحققتحقق منمن التوصیاتالتوصیات التيالتي تلقتهاتلقتها دولتكدولتك فيفي آخرآخر مراجعةمراجعة
 هذههذه المعلوماتالمعلومات ستكونستكون مفیدةمفیدة لـلـ:

 أغراضأغراض المناصرةالمناصرة●
 متابعةمتابعة وتنفیذوتنفیذ التوصیاتالتوصیات●
 مدخالتمدخالت قیمةقیمة لتقریركلتقریرك (تذكرتذكر: یجبیجب أنأن تشیرتشیر جمیعجمیع التقریرالتقریر إلىإلى التوصیاتالتوصیات المقدمةالمقدمة فيفي الدورةالدورة األخیرةاألخیرة)●

 حدد ما ترید معالجته في تقریرك
 حدد ما إذا كنت ترید تقدیم تقریر فردي أو تقریر مشترك

 قم بصیاغة تقریرك
توصیاتتوصیات معمع الشاملالشامل الدوريالدوري االستعراضاالستعراض ربطربط األولویةاألولویة. حسبحسب رتبتهارتبتها وأنكوأنك محددةمحددة مشكالتمشكالت أدرجتأدرجت أنكأنك منمن                تأكدتأكد
المعاهداتالمعاهدات هیئاتهیئات مثلمثل األخرىاألخرى المتحدةالمتحدة األمماألمم آلیاتآلیات قدمتهاقدمتها التيالتي والتوصیاتوالتوصیات السابقةالسابقة الشاملالشامل الدوريالدوري              االستعراضاالستعراض

 واإلجراءاتواإلجراءات الخاصةالخاصة.
.S.M.A.R.T  أقترح توصیات  

االتصال إلى باإلضافة اإلنسان بحقوق المعني LGBTIوالمسئول للـ الصدیقة بالسفارات االتصال ارقام على               الحصول
حقوق أو و/ SOGIESC بـ المتعلقة القضایا و الشامل الدوري االستعراض قضایا على یعمل الذي بدولتك                  بالمعني

 اإلنسان
 عند القیام بحملة المناصرة، اختر ثالث رسائل ذات أولویة وتوصیاتك الثالثة األولى

 إعداد ورقة المناصرة الخاصة بك ومشاركتها مع الدبلوماسیین وأصحاب المصلحة اآلخرین
 اجتمع مع حكومتك، مع السفارات في بلدك ومع البعثات الدائمة في جنیف

 اتبع االستعراض الدوري الشامل لبلدك عبر البث الحي على الموقع االلكتروني لألمم المتحدة
 بعد االستعراض واصل االنخراط مع دولتك ومع السفارات

 قم بإعداد بیانك في الجلسة العامة لمجلس حقوق اإلنسان
 متابعة وتنفیذ التوصیات
 قدمقدم تقریرتقریر منتصفمنتصف المدةالمدة

 .. وتتكرروتتكرر الدورةالدورة منمن جدیدجدید!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 معلومات عامة عن االستعراض الدوري الشامل
 

  دلیل عملي للمجتمع المدني. االستعراض الدوري الشامل
ILGA الموقع اإللكتروني لمنظمة  

  ملخصات الـ UPR الخاصة بالـ ILGA، والتي تم إعدادها مباشرة بعد كل دورة لفریق العمل، موجودة  هنا
  الموقع اإللكتروني للمفوضیة

  UPR-Info الموقع اإللكتروني
 بحث في قضایا SOGIESC في االستعراض الدوري الشامل

 

 معلومات لصیاغة تقریرك
 

  تقویم مراجعات الدورة الثالثة (2017 - 2021)
  المبادئ التوجیهیة التقنیة الجدیدة لتقدیمات منظمات المجتمع المدني مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان

UPR-Info قاعدة بیانات   
  مصنف ILGA الهیئات السنویة للمعاهدة

  تقریر ILGA حول الـ Homophobia برعایة الدولة
ILGA  وضع الخطط القانونیة للعابرین والعابرات جنسیا وجندریا التابع لـ  

  أمثلة على تقاریر SOGIESC خالل االستعراض الدوري الشامل
 

 

 معلومات عن أسالیب المناصرة المستخدمة مع الدول (السفارات والبعثات الدائمة)
 

SOGIESC  نموذجنموذج لورقةلورقة مناصرة مناصرة  
SOGIESC أمثلةأمثلة علىعلى لورقةلورقة مناصرةمناصرة 

لیتوانیالیتوانیا  – LGBT LGL  المنظمةالمنظمة الوطنیةالوطنیة لحقوق لحقوق  .1  
  Oogachaga .2 وPink Dot - سنغافورةسنغافورة

– البیروالبیرو  PROMSEX  مركزمركز تعزیزتعزیز الحقوقالحقوق الجنسیةالجنسیة واإلنجابیةواإلنجابیة والدفاعوالدفاع عنها عنها   .3  
  أمثلةأمثلة علىعلى البریدالبرید اإللكترونياإللكتروني لطلبلطلب عقدعقد اجتماعاجتماع معمع سفارةسفارة أوأو بعثةبعثة دائمةدائمة

 أمثلةأمثلة علىعلى البیاناتالبیانات التيالتي تمتم اإلدالءاإلدالء بهابها أثناءأثناء نتائجنتائج االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشاملالشامل. البندالبند 6 منمن جدولجدول أعمالأعمال مجلسمجلس حقوقحقوق
 اإلنساناإلنسان:

  1. بیانبیان لنتائجلنتائج االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشامل الشامل  ل ل  أیسلندا أیسلندا
لساموالساموا   2. بیانبیان لنتائجلنتائج االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشامل الشامل  

لموزمبیقلموزمبیق   3. بیانبیان لنتائجلنتائج االستعراضاالستعراض الدوريالدوري الشامل الشامل  
 

 معلومات عن متابعة وتنفیذ التوصیات
 

 دلیل عملي للمجتمع المدني. كیفیة متابعة توصیات األمم المتحدة المتعلقة بحقوق اإلنسان.
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