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موجز

يســتند هــذا المنشــور إلــى التقريــر المقــدم إلــى مجلس 
حقــوق اإلنســان عمــاً بقــراره رقــم 22/33 )الــوارد 
فــي وثيقــة األمــم المتحــدة A/HRC/39/28(، الــذي 
طلــب فيــه المجلــس إلــى المفوضيــة الســامية لحقــوق 
اإلنســان أن تقــدم لــه فــي دورتــه التاســعة والثاثيــن، 
مشــروع مبــادئ توجيهيــه للــدول بشــأن االعمــال 

الفعلــي للحــق فــي المشــاركة فــي الشــؤون العامــة. 

ــس  ــر 2018، أحــاط مجل ــي تشــرين األول/أكتوب وف
حقــوق اإلنســان علمــاً مــع االهتمــام، فــي قــرار 
رقــم 11/39 الــذي اعتمــد بتوافــق اآلراء، بالمبــادئ 
التوجيهيــة وقدمهــا كمجموعــه مــن التوجهــات للــدول 
وغيرهــا مــن أصحــاب المصلحــة المعنييــن. وتشــير 
المبــادئ التوجيهيــة إلــى عــدد مــن المبــادئ األساســية 
ــال للحــق  ــذ الفع ــا التنفي ــي أن يسترشــد به ــي ينبغ الت
فــي المشــاركة فــي الشــؤون العامــة. وتغطــي األبعــاد 
المختلفــة لهــذا الحــق، مــع التركيــز علــى المشــاركة 
الســياقات غيــر  العمليــات االنتخابيــة، وفــي  فــي 
ــت  ــد صيغ ــي، وق ــد الدول ــى الصعي ــة، وعل االنتخابي

ــات. التوصي

المشــاركة تجعــل صنــع القرار 
ومســتدامة،  اســتنارة  أكثــر 
العامــة  المؤسســات  وتكــون 
وخاضعــة  فعاليــة  أكثــر 
بالشــفافية.  وتتســم  للمســاءلة 
إلــى  بــدوره  ذلــك  ويــؤدي 
القــرارات  شــرعية  تعزيــز 
ــق  ــدول ويحق ــا ال ــي تتخذه الت
أفــراد  جميــع  مســؤولية 

عنهــا. المجتمــع 
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أواًل - مقدمة

ــوق  ــع حق ــوض بجمي ــن النه ــاركة م ــن المش 1- تمّك
تعزيــز  فــي  حاســماً  دوراً  وتــؤدي  اإلنســان. 
الديمقراطيــة وســيادة القانــون واإلدمــاج االجتماعــي 
للحــد  ضروريــة  وهــي  االقتصاديــة.  والتنميــة 

المســاواة  عــدم  أوجــه  مــن 
االجتماعيــة.  والصراعــات 
كمــا أنهــا ضروريــة أيضــاً 
لتمكيــن األفــراد والجماعــات، 
العناصــر  أحــد  وتشــّكل 
القائمــة  للنُُهــج  األساســية 
علــى حقــوق اإلنســان مــن 
أجــل القضــاء علــى التهميــش 

والتمييــز. 

2- وفــي حيــن أن المســؤولية 
عــن اتخــاذ القــرارات تقــع 
علــى  المطــاف  نهايــة  فــي 
عاتــق الســلطات العامــة، فــإن 

مشــاركة مختلــف قطاعــات المجتمــع تمكــن الســلطات 
مــن فهــم بعــض المســائل بصــورة أعمــق؛ وتســاعد 
علــى تحديــد الثغــرات، فضــاً عــن الخيــارات المتاحة 
فــي مجــال السياســات العامــة والتشــريعات وتأثيرهــا 
علــى فئــات محــددة مــن األفــراد والجماعــات؛ وتحقق 
التــوازن بيــن المصالــح المتضاربــة. ونتيجــة لذلــك، 
أكثــر اســتنارة  قــرارات  اتخــاذ  يصبــح باإلمــكان 
ومســتدامة، وتكــون المؤسســات العامــة أكثــر فعاليــة 
وخاضعــة للمســاءلة وتتســم بالشــفافية. ويــؤدي ذلــك 
بــدوره إلــى تعزيــز شــرعية القــرارات التــي تتخذهــا 
المجتمــع  أفــراد  الــدول ويحقــق مســؤولية جميــع 

عنهــا.

3- ويولــي مجلــس حقــوق اإلنســان اهتمامــاً متزايــداً 
لمســألة المســاواة فــي المشــاركة فــي الشــأن السياســي 
ــم  ــة األم ــى مفّوضي ــس إل ــب المجل ــد طل ــام4. وق والع
قــراره  فــي  اإلنســان،  لحقــوق  الســامية  المتحــدة 
22/33 بشــأن المســاواة بيــن الجميــع فــي المشــاركة 
فــي الشــأن السياســي والعــام، أن تعــدّ مشــاريع مبــادئ 

.A/HRC/33/25و ،A/HRC/27/26و ،A/HRC/27/29 4 انظر قرارات املجلس 24/8 و27/24 و30/9. انظر أيضاً الوثائق

.www.ohchr.org/participationguidelines 5 املعلومات عن عملية التشاور والتقارير املقدمة متاحة عىل الرابط

توجيهيــة موجــزة وعمليــة المنحــى تشــّكل مجموعــة 
توجيهــات للــدول بشــأن إعمــال الحــق فــي المشــاركة 
فــي الشــؤون العامــة إعمــاالً فعــاالً، علــى النحــو 
المنصــوص عليــه فــي المــادة 25 مــن العهــد الدولــي 
المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص 
النحــو  وعلــى  والسياســية، 
المفصــل فــي أحــكام أخــرى 
ذات صلــة فــي القانــون الدولــي 
تقــدم  وأن  اإلنســان،  لحقــوق 
مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة 
دورتــه  فــي  المجلــس  إلــى 
وطلــب  والثاثيــن.  التاســعة 
المجلــس أيضــاً إلــى المفوضية 
الســامية لحقــوق اإلنســان أن 
ــاريع  ــداد مش ــة إع ــر عملي تيّس
بشــكل  التوجيهيــة  المبــادئ 
ــن  ــامل م ــفاف وش ــوح وش مفت
ــع  ــاور الرســمي م خــال التش
ــة المصلحــة علــى  ــدول والجهــات األخــرى صاحب ال

الصعيــد اإلقليمــي.

ــامية  ــة الس ــت المفوضي ــك، نظم ــى ذل ــاء عل 4- وبن
لحقــوق اإلنســان خمــس مشــاورات إقليميــة غيــر 
ــا  ــا موافاته ــت فيهم ــن طلب ــدرت بياني ــمية، وأص رس
ــد تمخــض ذلــك عــن تلقيهــا ردوداً مــن  بتقاريــر، وق
ــن  ــة م ــت العملي ــة5. ومّكن ــة مصلح ــة صاحب 65 جه
ــي  ــة، الت ــة الحالي ــادئ التوجيهي ــاريع المب ــع مش وض
تســتند إلــى مســاهمات وردت خــال عمليــة التشــاور 
ــياق  ــذا الس ــي ه ــا ف ــم تجميعه ــة ت ــتصحبت أمثل واس

ــات.  ــل الممارس ــأن أفض بش

5- وتقــر المــادة 25 مــن العهــد الدولــي الخــاص 
ــاركة  ــي المش ــق ف ــية الح ــة والسياس ــوق المدني بالحق
ــر  ــمل العناص ــو يش ــى نح ــة، عل ــؤون العام ــي الش ف
الثاثــة التاليــة: )أ( حــق المشــاركة في إدارة الشــؤون 
العامــة؛ )ب( الحــق فــي التصويــت واالنتخــاب؛ )ج( 

ــد الوظائــف العامــة.  الحــق فــي تقل

"... المشــاركة الفعالة تســتوجب 
وجــود التــزام طويــل األجــل من 
ــى  ــة، إل ــلطات العام ــب الس جان
ــية  ــإرادة سياس ــا ب ــب تحليه جان
حقيقيــة، والتركيــز علــى مســألة 
تَْفِويــض الصاحيــات وتغييــر 
طريقــة التفكيــر بشــأن إنجــاز 

ــام." المه
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التوجيهيــة باإلشــارة  المبــادئ  6- وتبــدأ مشــاريع 
ــي  ــادئ والعناصــر األساســية الت ــن المب ــى عــدد م إل
ــوق اإلنســان، أن  ــي لحق ــون الدول ــاً للقان ــي، وفق ينبغ
ــي  ــاركة ف ــي المش ــق ف ــال للح ــال الفع ــه اإلعم توج
الشــؤون العامــة. ثــم يجــري التركيــز علــى الحــق فــي 
ــي  ــاركة ف ــي المش ــت واالنتخــاب، والحــق ف التصوي
إدارة الشــؤون العامــة والمشــاركة علــى المســتويات 
التــي تتجــاوز حــدود الواليــة الوطنيــة، بمــا فــي ذلــك 

ــة. ــات الدولي ــى مســتوى المنظم عل

7- وبالنظــر إلــى نطــاق مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة 
ــإن هــذه  ــى عــدد الكلمــات، ف ــد المفــروض عل والتقيي
ــع  ــج جمي ــة ليســت شــاملة وال تعال ــادئ التوجيهي المب
جوانــب الحــق فــي المشــاركة، مثــل الحــق فــي 
وبالمثــل،  العامــة؛  الوظائــف  تقلــد  فــي  المســاواة 
ال يُشــار بصــورة شــاملة إلــى الحــاالت المتعلقــة 
ــراد والمجموعــات  ــات محــددة مــن األف بمشــاركة فئ
ــدول  ــَجع ال ــز. وتُش ــة للتميي ــون معرض ــد تك ــي ق الت
ــد  ــد مــن التوجيهــات علــى الصعي علــى وضــع المزي
الوطنــي فيمــا يتعلــق بمشــاركة الجماعــات واألفــراد 
المعرضيــن للتهميــش والتمييــز، مــع إدمــاج المنظــور 

ــة. ــورة منهجي ــاني بص الجنس

ــاركة  ــر إن المش ــة األم ــي بداي ــول ف ــي الق 8- وينبغ
ــل األجــل مــن  ــزام طوي ــة تســتوجب وجــود الت الفعال
جانــب الســلطات العامــة، إلــى جانــب تحليهــا بــإرادة 
سياســية حقيقيــة، والتركيــز علــى مســألة تَْفِويــض 
ــاز  ــأن إنج ــر بش ــة التفكي ــر طريق ــات وتغيي الصاحي
المهــام. ومــن أجــل مســاعدة الــدول علــى تحقيــق 
هــذا التحــول، تقــدم مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة 
“مجموعــة توجيهــات” بشــأن كيفيــة قيــام الــدول 
ــة  ــي الشــؤون العام ــي المشــاركة ف ــال الحــق ف بإعم
إعمــاالً فعــاالً، بنــاًء علــى طلــب مجلــس حقــوق 
22/33. وتعتــرف مشــاريع  اإلنســان فــي قــراره 
ــأن المجتمــع المدنــي، بمــا فــي  ــة ب ــادئ التوجيهي المب
ذلــك وســائل اإلعــام، يمكــن أن يســاهم فــي الجهــود 
ــي  ــواردة ف ــات ال ــذ التوصي ــدول لتنفي ــا ال ــي تبذله الت

ــة. ــادئ التوجيهي ــذه المب ه

عنــد  التوجيهيــة،  المبــادئ  مشــاريع  وتشــير   -9
االقتضــاء، إلــى “أصحــاب الحقــوق”. ويبــدو أن 
ــح هــو األنســب الحتــواء كافــة أشــكال  هــذا المصطل
ــن  ــي تتضم ــادرات الت ــمل المب ــو يش ــاركة، وه المش
جميــع األفــراد المتأثريــن أو المعنييــن بالقــرارات 

المطروحــة.
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ــة  ــادئ التوجيهي ــي مشــاريع المب ــد ف ــم التأكي 10- ويت
ــا المعلومــات واالتصــاالت توفــر  ــى أن تكنولوجي عل
ــدة للمشــاركة، وتوســع نطــاق المشــاركة  أدوات جدي
المدنيــة، ومــن شــأنها أن تعــزز وجــود حكومــات 
وتخضــع  المســؤولية  مــن  أكبــر  بقــدر  تتحلــى 
للمســاءلة. وتعــد تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
مكملــة ألشــكال المشــاركة التقليديــة ألنهــا توفــر 
فرصــاً إضافيــة للمســاواة والمشــاركة الهادفــة. ومــع 
ذلــك، تعتــرف مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة بــأن 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت يمكــن أن تؤثــر 
ســلباً علــى المشــاركة، وذلــك علــى ســبيل المثــال عند 
نشــر معلومــات ودعايــة مغرضــة مــن أجــل تضليــل 
الســكان أو تتعــارض مــع الحــق فــي التمــاس وتلقــي 
المعلومــات واألفــكار بجميــع أنواعهــا ونقلهــا، بغــض 

النظــر عــن الحــدود. 

ــي  ــة ف ــادئ التوجيهي ــاريع المب ــاهم مش ــد تس 11- وق
فــي  المســتدامة  التنميــة  ألهــداف  الفعــال  التنفيــذ 
ــة  ــة التنمي ــإن خط ــع، ف ــي الواق ــق. وف ــع المناط جمي
المســتدامة لعــام 2030 تركــز تركيــزاً خاصــاً علــى 
تعزيــز وحمايــة مشــاركة جميــع أفــراد المجتمــع فــي 
ــدف 16  ــار اله ــي إط ــيما ف ــة، وال س ــؤون العام الش
الــذي يشــتمل علــى أهــداف لضمــان اتخــاذ القــرارات 
ــع  ــامل للجمي ــات وش ــتجيب لاحتياج ــو مس ــى نح عل
وتشــاركي وتمثيلــي علــى جميــع المســتويات )الغايــة 
الجمهــور  وصــول  وكفالــة   ،)16 الهــدف  مــن   7
إلــى المعلومــات وحمايــة الحريــات األساســية، وفقــاً 
للتشــريعات الوطنيــة واالتفاقــات الدوليــة )الغايــة 10 
مــن الهــدف 16(. وإلــى جانــب الهــدف 16، فــإن 
تنفيــذ ورصــد خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 
تتوقــف ككل علــى المشــاركة الهادفــة لجميــع الجهــات 
الفاعلــة فــي المجتمــع، وال ســيما الفئــات األكثــر 

ــب. ــف عــن الرك ــز والتخل عرضــة للتميي

12- وتشــجع الــدول علــى ترجمــة مشــاريع المبــادئ 
التوجيهيــة إلــى اللغــات المحليــة، وتعميمهــا علــى 
الســلطات  علــى  ذلــك  فــي  بمــا  واســع،  نطــاق 
المحليــة، وإتاحتهــا فــي شــكل يســهل االطــاع عليــه. 
والتوصيــات الــواردة في مشــاريع المبــادئ التوجيهية 
الحاليــة ينبغــي تحويلهــا إلــى تدابيــر مناســبة للســياق 
ــان.  ــوق اإلنس ــة لحق ــر الدولي ــع المعايي ــة م ومتوافق

13- وينبغــي أال يفّســر أي جــزء من مشــاريع المبادئ 
التوجيهيــة علــى أنــه يوفــر قــدراً مــن الحمايــة للحــق 
فــي المشــاركة فــي الشــؤون العامــة وحقــوق اإلنســان 
ــح  ــن واللوائ ــه القواني ــص علي ــا تن ــل مم ــرى أق األخ

ــة  ــوق اإلنســان الدولي ــر حق ــة وقواعــد ومعايي الوطني
واإلقليميــة الواجبــة التطبيــق.

ثانيــاً - المبادئ األساســية 
ــال  ــال الفع الداعمــة لإلعم
المشــاركة  فــي  للحــق 

فــي الشــأن العــام

14- ال يمكــن النظــر إلــى الحــق فــي المشــاركة 
فــي الشــؤون السياســية والعامــة بمعــزل الحقــوق 
األخــرى. والممارســة الفعالــة لهــذا الحــق تتطلــب 
ــان  ــوق اإلنس ــع حق ــاً جمي ــي تمام ــة تراع ــود بيئ وج
وتكفلهــا للجميــع، وال ســيما الحــق فــي المســاواة 
وعــدم التمييــز، والحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر 

وحريــة التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات. 

15- والحــق فــي المشــاركة فــي الشــؤون العامــة 
ــي  ــال الكامــل للحــق ف ــاً باإلعم ــط ارتباطــاً وثيق يرتب
الوصــول إلــى المعلومــات الــذي يشــكل، بوصفــه 
جــزءاً مــن الحــق فــي حريــة التعبيــر، عامــاً مســاعداً 
علــى تحقيــق المشــاركة وشــرطاً أساســياً يكفــل انفتاح 
وشــفافية القــرارات التــي تتخذهــا الــدول وخضوعهــا 

للمســاءلة. 

ــؤون  ــي الش ــاركة ف ــي المش ــق ف ــي الح 16- ويقتض
ــق  ــات لح ــع األوق ــي جمي ــة ف ــر الحماي ــة توفي العام
والســامة  الحيــاة  فــي  المجتمــع  أفــراد  جميــع 
ــن  ــة، بم ــن والخصوصي ــة واألم ــخصية والحري الش
فيهــم الصحفيــون والمدافعــون عــن حقــوق اإلنســان. 

17- وعــاوة علــى ذلــك، فــإن الحــق فــي المشــاركة 
يتطلــب تهيئــة بيئــة تقيـّـم وتراعــي عمــل جميــع أفــراد 
ــع ومســاهماتهم، وتدعــم مشــاركتهم وتشــجع  المجتم
بالمعــارف  وتزويدهــم  تمكينهــم  وتكفــل  عليهــا 
ــة بحقوقهــم وممارســتها. والقــدرات الازمــة للمطالب

ــادئ  ــي المب ــواردة ف ــات ال ــي التوصي ــا يل 18- وفيم
ــكل  ــي تش ــة الت ــات ذات الصل ــية، واالحتياج األساس
جــزءاً مــن الحــد األدنــى للشــروط األساســية إلعمــال 
ــي الشــؤون العامــة بصــورة  ــي المشــاركة ف الحــق ف

ــة. فعال
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توصيات عملية

19- ينبغــي للــدول تهيئــة واســتبقاء بيئة آمنــة ومواتية 
ــق  ــة الح ــى ممارس ــي إل تفض
ــؤون  ــي الش ــاركة ف ــي المش ف

العامــة.

أن  للــدول  ينبغــي  )أ( 
تنشــئ إطــاراً قانونيــاً إلعمــال 
فــي  المشــاركة  فــي  الحــق 
ــق  ــة عــن طري الشــؤون العام
الازمــة  الخطــوات  اتخــاذ 
التصديــق  أو  لانضمــام 
الدوليــة  المعاهــدات  علــى 
ــان،  ــوق اإلنس ــة لحق واإلقليمي
وقبــول إجــراءات الباغــات 

الفرديــة ذات الصلــة. وينبغــي أن تكفــل الــدول إدراج 
تلــك المعاهــدات علــى النحــو الواجــب فــي القوانيــن 

الوطنيــة؛ والممارســات  والسياســات 

)ب( ينبغــي االعتــراف بالمســاواة فــي الحــق فــي 
ــذه  ــه وتنفي ــة، وحمايت ــؤون العام ــي الش ــاركة ف المش

ــة؛  ــة الوطني بموجــب الدســاتير واألطــر القانوني

6 انظر الفقرة 21 أدناه.

والسياســات  القوانيــن  تكفــل  أن  ينبغــي  )ج( 
والترتيبــات المؤسســية مشــاركة األفــراد والجماعــات 
مشــاركة متســاوية فــي وضــع وتنفيــذ وتقييــم أي 
تنظيميــة  الئحــة  أو  تشــريع 
أو  برنامــج  أو  سياســة  أو 
عليهــم.  تؤثــر  اســتراتيجية 
وينبغــي إتاحــة ســبل انتصــاف 
فعالــة فــي حــال تعــّرض هــذا 

لانتهــاك6؛ الحــق 

)د( ينبغــي للــدول كفالــة 
حمايــة الحقــوق ذات الصلــة 
األطــر  بموجــب  وإعمالهــا 
ــة، وال ســيما  ــة الوطني القانوني
الــرأي  حريــة  فــي  الحــق 
والتعبيــر، ويشــمل ذلــك الحــق 
ــة  ــى المعلومــات والحــق فــي حري فــي الحصــول عل
ــي  ــات. وينبغ ــن الجمعي ــي تكوي ــلمي وف ــع الس التجم
إتاحــة ســبل انتصــاف فعالــة فــي حــال تعــرض هــذه 

لانتهــاك؛ الحقــوق 

المشــروع  بالــدور  االعتــراف  ينبغــي  )هـــ( 
الفاعلــة  الجهــات  بــه  تضطلــع  الــذي  والحيــوي 
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فــي  المشــاركة  فــي  "الحــق 
والعامــة  السياســية  الشــؤون 
األخــرى.  الحقــوق  بمعــزل 
ــة لهــذا الحــق  والممارســة الفعال
تراعــي  بيئــة  وجــود  تتطلــب 
تمامــاً جميــع حقــوق اإلنســان 

للجميــع." وتكفلهــا   )...(
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ــي  ــاركة ف ــق بالمش ــا يتعل ــي فيم ــع المدن ــي المجتم ف
الشــؤون العامــة. وينبغــي احتــرام اســتقال وتعدديــة 
هــذه الجهــات وحمايتهــا ودعمهــا، وينبغــي للــدول أال 
تفــرض قيــوداً ال مبــرر لهــا علــى قــدرة هــذه الجهــات 
علــى الوصــول إلــى التمويــل مــن مصــادر محليــة أو 

ــة؛ ــة أو دولي أجنبي

)و( ينبغــي أن تعمــل الــدول علــى تشــجيع وتهيئــة 
ــتقلة  ــام مس ــائط إع ــود وس ــة لوج ــروف المائم الظ
ومتنوعــة. وينبغــي ســن قوانيــن تعــزز وتحمــي حرية 
وســائط اإلعــام، وتشــجيع تعدديــة وســائط اإلعــام، 
ــائر  ــي س ــن ف ــن والعاملي ــامة الصحفيي ــان س وضم

وســائط اإلعــام علــى شــبكة اإلنترنــت وخارجهــا؛

)ز( ينبغــي للــدول أن تحمــي الجهــات الفاعلــة 
ــون  ــك الصحفي ــي ذل ــن ف ــي، بم ــع المدن ــي المجتم ف
وخاصــة  اإلنســان،  حقــوق  عــن  والمدافعــون 
ــات، مــن  ــوق اإلنســان والصحفي المدافعــات عــن حق
جميــع التهديــدات واالعتــداءات واألعمــال االنتقاميــة 
أو  شــخصياً  تســتهدفهم  التــي  الترهيــب  وأعمــال 
تســتهدف أفــراد أســرهم أو شــركائهم أو ممثليهــم 
ــت  ــى شــبكة اإلنترن ــك عل ــن، ســواء أكان ذل القانونيي
ــات  ــذه الممارس ــع ه ــي أن تخض ــا. وينبغ أو خارجه
لتحقيقــات ســريعة وكاملــة ونزيهــة، وأن يُقــدّم الجنــاة 
ــي  ــة. وف ــاف فعال ــبل انتص ــة س ــة، وإتاح ــى العدال إل
هــذا الســياق، ينبغــي للــدول أن تبــذل العنايــة الواجبــة 
ــة  ــات فاعل ــا جه ــي ترتكبه ــاوزات الت ــع التج ــي من ف

ــات؛ ــر الحكوم ــن غي م

)ح( ينبغــي االعتــراف بــأن الحــق فــي المشــاركة 
فــي الشــؤون العامــة هــو ممارســة متواصلــة تقتضــي 
وجــود تفاعــل مفتــوح وحقيقــي بيــن الســلطات العامــة 
األشــخاص  فيهــم  بمــن  المجتمــع،  أفــراد  وجميــع 
وينبغــي  التمييــز،  أو  للتهميــش  عرضــة  األكثــر 
تيســيره بشــكل مســتمر. وفــي هــذا الســياق، مــن 
األهميــة بمــكان وجــود تعــاون مــع الجهــات الفاعلــة 
فــي المجتمــع المدنــي مــن أجــل تحديــد الثغــرات 
تدابيــر  اتخــاذ  وينبغــي  والحلــول.  واالحتياجــات 
لتحقيــق االحتــرام المتبــادل وبنــاء الثقــة والتفاهــم بيــن 

الســلطات العامــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي. 

20- ينبغــي أن تعتــرف الــدول بالحــق فــي المســاواة 
تكفــل  وأن  وإعمالــه،  وحمايتــه  التمييــز  وعــدم 
ممارســة الحــق فــي المشــاركة فــي الشــؤون العامــة 

بصــورة شــاملة للجميــع. 

ــي  ــق ف ــة للح ــر الحماي ــدول أن توف ــي لل )أ( ينبغ
بموجــب  تحظــر  وأن  التمييــز،  وعــدم  المســاواة 
ــع أشــكال  ــة جمي ــة الوطني الدســتور واألطــر القانوني

التمييــز؛

)ب( ينبغــي للــدول أن تعتمــد وتنفــذ القوانيــن 
ــز، بمــا فــي  والسياســات والبرامــج المناهضــة للتميي
ذلــك أشــكال التمييــز المتعــددة والمتداخلــة، فــي الحياة 
العامــة والخاصــة، علــى شــبكة اإلنترنــت وخارجهــا؛ 

ــز،  ــلبي للتميي ــر الس ــراف باألث ــي االعت )ج( ينبغ
بمــا فــي ذلــك أشــكال التمييــز المتعــددة والمتداخلــة، 
ــي  ــاركة ف ــي المش ــق ف ــة للح ــة الفعلي ــى الممارس عل
الشــؤون العامــة، وال ســيما بالنســبة للنســاء والفتيات، 
والشــباب، واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، والشــعوب 
األصليــة، وكبــار الســن، واألشــخاص المنتميــن إلــى 
أقليــات، واألشــخاص المصابيــن بالمهــق، والمثليــات 
الجنســي ومغايــري  الميــل  والمثلييــن ومزدوجــي 
الجنســين،  صفــات  وحاملــي  الجنســانية  الهويــة 
ــز؛  ــرض للتميي ــي تتع ــات الت ــن الجماع ــم م وغيره

)د( ينبغــي، حســب االقتضــاء، أن ينعكــس تنــوع 
ــة  ــات الدول ــي مؤسس ــة ف ــورة كافي ــات بص المجتمع

ــة؛ ــات الحكومي والهيئ

التشــريعية  التدابيــر  تحديــد  ينبغــي  )هـــ( 
والسياســاتية الازمــة واعتمادهــا، بمــا فــي ذلــك 
ــات المؤسســية،  ــة، والترتيب ــر الخاصــة المؤقت التدابي
بغيــة تعزيــز وضمــان مشــاركة األفــراد والجماعــات 
ــاوية  ــاركة متس ــز مش ــة للتميي ــة أو المعرض المهمش
القــرار  صنــع  عمليــات  مســتويات  جميــع  علــى 
التدابيــر  هــذه  تخضــع  أن  وينبغــي  والمؤسســات. 
إلعــادة النظــر والتقييــم بصــورة مســتمرة تضمــن 
لهــذه المجموعــات المشــاركة المتســاوية والتمثيــل 
المتكافــئ فــي الممارســة العمليــة. وينبغــي إيــاء 
ــي المؤسســات  ــوازن الجنســاني ف ــام خــاص للت اهتم

العامــة؛

ــذ التدابيــر الراميــة  )و( ينبغــي لــدى وضــع وتنفي
أن  مراعــاة  المتســاوية  المشــاركة  تعزيــز  إلــى 
قــد  للتمييــز  المعرضــة  المهمشــة أو  المجموعــات 
تكــون شــديدة التنــوع، وال تكــون احتياجــات األفــراد 
المنتميــن إليهــا أو التحديــات التــي يواجهونهــا مماثلة؛ 

الشــعوب  مــع  تتشــاور  أن  للــدول  ينبغــي  )ز( 
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األصليــة، وأن تحتــرم حقهــم فــي الموافقــة الحــرة 
ــورة  ــق بص ــذا الح ــذ ه ــتنيرة، وتنف ــبقة والمس والمس
فعليــة عنــد اعتمــاد أو تنفيــذ تدابيــر قــد تؤثــر عليهــم. 
وينبغــي الســعي إلــى الحصــول علــى موافقة الشــعوب 
األصليــة مــن خــال المؤسســات التــي تمثّلهــا، وبمــا 
ــن  ــة، وع ــاتها العرفي ــا وممارس ــع قوانينه ــق م يتواف
طريــق إجــراءات تحددهــا الشــعوب األصليــة نفســها؛

ــة وإعــداد  ــات مصنف ــع بيان ــي دعــم جم )ح( ينبغ
بحــوث قائمــة علــى األدلــة بشــأن المشــاركة فــي 
الشــؤون السياســية والعامــة، بوصــف ذلــك عنصــراً 
هامــاً لتحديــد التدابيــر المائمــة والفعالــة الراميــة إلــى 
ــة أو  ــات المهمش ــراد والجماع ــاركة األف ــز مش تعزي

ــز.  المعّرضــة للتميي

21- ينبغــي للــدول أن تضمــن المســاواة والفعاليــة 
ــبل انتصــاف  ــة س ــة وإتاح ــى العدال ــي الوصــول إل ف
ــاركة  ــي المش ــق ف ــاكات للح ــوع انته ــد وق ــة عن فعال

ــة. ــؤون العام ــي الش ف

)أ( ينبغــي أن يُتــاح لجميــع أصحــاب الحقــوق 
الوصــول إلــى الســلطات القضائيــة أو اإلداريــة أو 
التشــريعية المختصــة، أو أيــة ســلطة مختصــة أخــرى 
ينــص عليهــا النظــام القانونــي فــي الدولــة، مــن أجــل 
تحديــد حقهــم فــي االنتصــاف عنــد وقــوع انتهــاكات 
ــة. ويجــب  ــي الشــؤون العام ــي المشــاركة ف للحــق ف
أن تتمّكــن جميــع الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع 
ــي،  ــك منظمــات المجتمــع المدن ــي ذل ــا ف ــي، بم المدن
ــة  ــد وإزال ــة. وينبغــي تحدي ــى العدال مــن الوصــول إل
العقبــات الجنســانية التــي تمنــع النســاء والفتيــات مــن 

ــة؛  ــى العدال الوصــول إل

ــى  ــون إجــراءات الوصــول إل ــي أن تك )ب( ينبغ
عادلــة  االنتصــاف  آليــات  مــن  وغيرهــا  العدالــة 
ومنصفــة وســريعة ومراعيــة لنــوع الجنــس ومعقولــة 
ــات مســاعدة  ــي إنشــاء آلي ــة. وينبغــي النظــر ف التكلف
مائمــة وفعالــة، بمــا فــي ذلــك تقديــم المســاعدة 
القانونيــة، مــن أجــل إزالــة أو تقليــل الحواجــز الماليــة 
ــى  ــي تعــوق الوصــول إل وغيرهــا مــن الحواجــز الت
ــبة  ــيما بالنس ــة، وال س ــة القضائي ــراءات المراجع إج
المعرضيــن  أو  المهمشــين  واألفــراد  للجماعــات 

للتمييــز، وال ســيما النســاء والفتيــات؛

)ج( ينبغــي للــدول أن توفــر آليــات انتصــاف 
دفــع  ذلــك  فــي  بمــا  وفوريــة،  وفعالــة  مناســبة 

تعويضــات عــن انتهــاكات الحــق فــي المشــاركة 
فــي الشــؤون العامــة تكــون مراعيــة لاعتبــارات 
الجنســانية وترّكــز علــى الضحايــا وقــادرة علــى 
ــل  ــدول أن تكف ــي لل ــم. وينبغ ــر لفائدته ــداث التغيي إح
اإلنفــاذ الفعــال والســريع للقــرارات التــي تتخذهــا 
المحاكــم أو أي هيئــات مســتقلة ونزيهــة. وينبغــي أن 

تكــون هــذه القــرارات متاحــة للجمهــور؛

الحقــوق  ألصحــاب  تتــاح  أن  ينبغــي  )د( 
المعلومــات المناســبة وبصــورة يمكــن الوصــول إليها 
بشــأن العمليــات واإلجــراءات المتاحــة للوصــول إلــى 
العدالــة وآليــات االنتصــاف، بمــا فــي ذلــك فــي حالــة 
عــدم التمــاس الموافقــة الحــرة والمســبقة والمســتنيرة 

ــا؛  ــول عليه ــدم الحص ــة أو ع ــعوب األصلي للش

)هـــ( ينبغــي أن يتــم بصــورة منتظمــة تعزيــز 
وتيســير بنــاء القــدرات وبرامــج التدريــب فــي مجــال 
القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان لفائــدة موظفــي 
وال  القانونييــن،  المهنييــن  مــن  وغيرهــم  القضــاء 
ســيما فيمــا يتعلــق بالحــق فــي المشــاركة فــي الشــؤون 
ــي  ــاني ف ــج المنظــور الجنس ــي أن يُدم ــة. وينبغ العام

ــج؛ ــذه البرام ه

وطنيــة  مؤسســات  إنشــاء  للــدول  ينبغــي  )و( 
لحقــوق اإلنســان ودعــم عملهــا بمــا يتماشــى مــع 
الوطنيــة  المؤسســات  بمركــز  المتعلقــة  المبــادئ 
لتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان )مبــادئ باريــس(؛

)ز( ينبغــي أن يكــون للمؤسســات الوطنيــة لحقوق 
اإلنســان الواليــة والمــوارد الازمــة لتلقــي الشــكاوى 
ــب  ــن الجوان ــس أي م ــي تم ــاكات الت ــد االنته ورص
المتعلقــة بالحــق فــي المشــاركة فــي الشــؤون العامــة 
والتبليــغ عنهــا، وال ســيما االنتهــاكات التــي تســتهدف 
المعرضيــن  أو  المهمشــين  واألفــراد  المجموعــات 

للتمييــز. 

22- ينبغــي للــدول أن تضمــن إعمــال الحــق فــي 
الوصــول إلــى المعلومــات.

)أ( ينبغــي أن تعتــرف الــدول، بموجــب الدســاتير 
ــول  ــي الوص ــق ف ــة، بالح ــة الوطني ــر القانوني واألط

ــه؛ ــه وإعمال ــات وحمايت ــى المعلوم إل

)ب( ينبغــي أن تكــون القوانيــن واللوائــح المتعلقــة 
ــة مــع  ــى المعلومــات متوافق ــي الوصــول إل بالحــق ف



10

القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وال ســيما مــن 
ــى:  ــد أدن ــة، كح ــر التالي ــال إدراج العناص خ

ــادرة الســلطات العامــة إلــى الكشــف بانتظــام  ‘1‘ مب
ــي  ــة الت ــة العام ــات ذات األهمي ــع المعلوم ــن جمي ع

ــا؛ ــير الوصــول إليه ــا، وتيس ــون بحوزته تك

‘2‘ ينبغــي أن تمتثــل جميــع القيــود للقانــون الدولــي 
لحقــوق اإلنســان؛

‘3‘ ينبغــي أن تكــون إجراءات طلــب المعلومات ذات 
ــح  ــة، وتتي ــة معقول ــة أو بتكلف ــة مجاني ــة العام األهمي
المعالجــة الســريعة والمنصفــة للطلبــات وتشــتمل 
علــى آليــات مراجعــة مســتقلة فــي حــاالت الرفــض؛

ــات  ــن يكشــفون عــن معلوم ــراد الذي ــة األف ‘4‘ حماي
يعتقــدون إلــى حــد معقــول، وقــت الكشــف عنهــا، أنهــا 
ــة  ــة عام ــداً أو ضــرراً لمصلح ــكل تهدي ــة وتش حقيقي
ــّرض  ــن التع ــات( م ــن المخالف ــون ع ــددة )المبلّغ مح

ــة؛ ــة أو تأديبي ــة أو إداري ــزاءات قانوني لج

إلــى  الوصــول  تيســر  أن  للــدول  ينبغــي  )ج( 
للمجموعــات  بالنســبة  ســيما  وال  المعلومــات، 
واألفــراد المهمشــين أو المعرضيــن للتمييــز. وقــد 
يشــمل ذلــك وضــع إجــراءات لتقديــم المســاعدة تبــدأ 
ــى  ــات وحت ــى معلوم ــول إل ــات الوص ــة طلب بصياغ
اســتامها، مــن أجــل تعزيــز تكافــؤ فــرص الوصــول 

إلــى المعلومــات؛

ــدة  ــتقلة ومحاي ــة مس ــة رقاب ــاء آلي ــي إنش )د( ينبغ
ــذ الحــق  ــاغ بشــأن تنفي ــى الرصــد واإلب ــادرة عل وق
ــون  ــي أن تك ــات. وينبغ ــى المعلوم ــول إل ــي الوص ف

ــور. ــة للجمه ــة متاح ــذه اآللي ــر ه تقاري

االنفتــاح  مبــادئ  تعــزز  أن  للــدول  ينبغــي   -23
والشــفافية فــي جميــع جوانــب عمليــات صنــع القرار، 
ومســاءلة الســلطات العامــة مــن أجــل إعمــال الحــق 

ــة.  ــؤون العام ــي الش ــاركة ف ــي المش ف

ــاءلة  ــفافية والمس ــاح والش ــة االنفت ــي كفال )أ( ينبغ
فــي جميــع مراحــل صنــع القرار مــن جانب الســلطات 
العامــة، مــن مرحلــة التخطيــط األولــي إلــى الميزنــة 

والتنفيــذ والرصــد والتقييــم؛

)ب( ينبغــي للــدول أن تنشــئ آليــات فعالــة لضمان 
مســاءلة الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول، بمــا 

ــاركة  ــة المش ــال التجاري ــات األعم ــك مؤسس ــي ذل ف
فــي وضــع وتنفيــذ السياســة العامــة وغيرهــا مــن 

ــة؛  ــرارات العام الق

بثقافــة  االلتــزام  تعــزز  أن  للــدول  ينبغــي  )ج( 
االقتضــاء،  تنظــر، عنــد  االنفتــاح والشــفافية وأن 
ــات  ــل حكوم ــن أج ــراكة م ــى الش ــام إل ــي االنضم ف
مســتنيرة، وهــي شــبكة دوليــة تســعى إلــى جعــل 
للمســاءلة  وخضوعــاً  انفتاحــاً  أكثــر  الحكومــات 

الجمهــور. مــع  وتجاوبــاً 

24- ينبغــي للــدول تمكيــن أصحــاب الحقــوق مــن 
ممارســة الحــق فــي المشــاركة فــي الشــؤون العامــة. 

)أ( ينبغــي وضــع برامــج تربيــة مدنيــة وتنفيذهــا 
كجــزء ال يتجــزأ مــن المناهــج الدراســية، فــي كل 
مــن مؤسســات التعليــم العامــة والخاصــة. وينبغــي أن 
يكــون هــدف هــذه البرامــج تمكيــن أصحــاب الحقوق، 
ــات  ــل مكون ــق تمثي ــاركة وتحقي ــة المش ــز ثقاف وتعزي

ــة؛ المجتمعــات المحلي

)ب( ينبغــي أن تشــمل برامــج التربيــة المدنيــة 
مشــاركة  وأهميــة  اإلنســان،  بحقــوق  التعريــف 
والسياســي  االنتخابــي  النظــام  وفهــم  المجتمــع، 
للمشــاركة،  المتاحــة  الفــرص  مختلــف  ومعرفــة 
ــاتية  ــريعية والسياس ــر التش ــم األط ــك فه ــي ذل ــا ف بم

والمؤسســية؛

ــي  ــدف ف ــددة اله ــج مح ــر برام ــي توفي )ج( ينبغ
لفائــدة  الوطنيــة  والتربيــة  القــدرات  بنــاء  مجــال 
المعّرضيــن  أو  المهمشــين  واألفــراد  الجماعــات 
ــات  ــار التحدي ــز، وينبغــي أن تضــع فــي االعتب للتميي
الخاصــة، مثــل األميــة والحواجــز اللغويــة والثقافيــة، 
ــن المشــاركة النشــطة  ــات م ــذه الفئ ــن ه بهــدف تمكي
فــي الحيــاة العامــة. ويشــمل ذلــك اعتمــاد تدابيــر 
ــة  ــع الجهــات الفاعل ــز مشــاركة وانخــراط جمي لتعزي
ذات الصلــة فــي المجتمــع المدنــي، بمــا فــي ذلــك 
وســائل اإلعــام، والقيــادات المجتمعيــة والدينيــة، 
ــم التــي  مــن أجــل إحــداث تحــول فــي المعاييــر والقي
ــؤون  ــي الش ــاركة ف ــي المش ــق ف ــة الح ــد ممارس تقيّ

العامــة، وال ســيما بالنســبة للنســاء. 
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ألف - المشاركة في االنتخابات
25- تســلط المــادة 21 مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق 
ــي تُنظــم  ــات الت ــى دور االنتخاب اإلنســان الضــوء عل
أي  تمُكــن  تأكيــد  فــي  وحقيقيــة  دوريــة  بصــورة 

شــخص مــن المشــاركة فــي 
بلــده.  فــي  العامــة  الشــؤون 
)ب(   25 المــادة  وتنــص 
مــن العهــد الدولــي الخــاص 
ــية  ــة والسياس ــوق المدني بالحق
علــى حــق كل مواطــن فــي 
فــي  ويُنتخــب  ينتخــب  أن 
تجــرى  نزيهــة  انتخابــات 
دوريــاً باالقتــراع العــام وعلــى 
وبالتصويــت  المســاواة  قــدم 
التعبيــر  وتضمــن  الســري، 

الحــر عــن إرادة الناخبيــن. وتقــع االنتخابــات فــي 
صميــم العمليــة الديمقراطيــة، وهــي ال تــزال الوســيلة 
الرئيســية التــي يمكــن مــن خالهــا لألفــراد ممارســة 

حقهــم فــي المشــاركة فــي الشــؤون العامــة.

26- وباإلضافــة إلــى تمكيــن أصحــاب الحقــوق مــن 
المشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة كناخبيــن أو 
مرشــحين، وتمكينهــم بالتالــي مــن المشــاركة عــن 
ــات  ــض العملي ــاك بع ــن، هن ــن مختاري ــق ممثلي طري
االنتخابيــة التــي تمكــن مــن المشــاركة المباشــرة، كمــا 
هــو الحــال بالنســبة لتنظيــم االســتفتاءات. والعمليــات 
االنتخابيــة النزيهــة ضروريــة أيضــاً لضمــان مســاءلة 
الممثليــن فيمــا يتعلــق بممارســة الســلطات التشــريعية 

ــة. أو التنفيذي

27- والقانــون الدولــي ال يفــرض أي نظــام انتخابــي 
ــع” أو  ــه، وال يوجــد “حــل واحــد يناســب الجمي بعين
حــل يضمــن نجــاح العمليــات االنتخابيــة. وتتمتــع 
الــدول بهامــش تقديــري كبيــر فــي هــذا الســياق. ومــع 
ذلــك، ينبغــي أن تعقــد االنتخابــات الحقيقيــة فــي منــاخ 
يســوده االحتــرام العــام لحقــوق اإلنســان والتمتــع بها، 
علــى أســاس مســتمر، دون تمييــز أو قيــود تعســفية أو 

غيــر معقولــة.

28- وقــد توفــر تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
األدوات الازمــة لتحســين المشــاركة فــي االنتخابــات 
ــي إدخــال  ــي تنظــر ف ــدول الت ــز الشــفافية. وال وتعزي
االبتــكارات التكنولوجيــة مــن أجل تحســين المشــاركة 
ــك إال  ــل ذل ــي أال تفع ــة ينبغ ــات االنتخابي ــي العملي ف
بعــد تنظيــم حمــات توعيــة 
وإجــراء  النطــاق  واســعة 
جميــع  مــع  مشــاورات 
ــك  ــة، وكذل ــاب المصلح أصح
أجــرت  قــد  تكــون  أن  بعــد 
شــاملة  جــدوى  دراســات 
األفضــل  ومــن  وتشــاورية. 
إدخــال االبتــكارات الرقميــة 
كحــل للمشــاكل التــي يمكــن 
أن تعــوق مصداقيــة العمليــة 
ــا،  ــول نتائجه ــة أو قب االنتخابي

وليــس كغايــة فــي حــد ذاتهــا.

29- وفيمــا يلــي توصيــات مــن شــأنها أن تســهم 
بعــض  تواجــه  قــد  التــي  للعقبــات  التصــدي  فــي 
الذيــن  النســاء،  ســيما  وال  واألفــراد،  الجماعــات 
يتعرضــون للتمييــز أو التهميــش فــي ممارســة حقهــم 
فــي التصويــت والترشــح لانتخابــات، وتكفــل تنظيــم 

عمليــات انتخابيــة شــاملة للجميــع.

توصيات عملية 

ــاالً  ــاً فع ــاراً قانوني ــدول إط ــع ال ــي أن تض 30- ينبغ
لممارســة الحقــوق االنتخابيــة، بمــا فــي ذلــك مــا 
يتعلــق بالنظــام االنتخابــي وآليــات تســوية المنازعــات 
ــي  ــة ف ــا الدولي ــاالً اللتزاماته ــك امتث ــة، وذل االنتخابي
مجــال حقــوق اإلنســان، وعــن طريــق اعتمــاد عمليــة 
غيــر تمييزيــة وشــفافة وتشــاركية ومراعيــة للمنظــور 

ــاني.  الجنس

31- ينبغــي للــدول أن تتخــذ تدابيــر اســتباقية لتعزيــز 
والفئــات  للمــرأة  المتســاوية  والمشــاركة  التمثيــل 
المعرضــة للتمييــز فــي العمليــات االنتخابيــة. وتشــمل 

هــذه التدابيــر مــا يلــي:

الشــؤون  فــي  المشــاركة  فــي  الحــق  أبعــاد   - ثالثــاً 
ومســتوياتها المشــاركة  أشــكال  العامــة: 

"... ينبغــي أن تعقــد االنتخابــات 
يســوده  منــاخ  فــي  الحقيقيــة 
االحتــرام العــام لحقوق اإلنســان 
أســاس  علــى  بهــا،  والتمتــع 
مســتمر، دون تمييــز أو قيــود 

تعســفية أو غيــر معقولــة."
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ــة نظــام  ــذ بفعالي ــدول أن تعتمــد وتنفّ )أ( ينبغــي لل
الحصــص وتخصيــص مقاعــد فــي الهيئــات المنتخبــة 
ــن أن هــذه  ــل، إذا تبيّ ــة التمثي ــات المتدني للنســاء والفئ
التدابيــر ضروريــة ومائمــة، وذلــك بعــد إجــراء تقييم 
ــر  ــواع التدابي ــف أن ــه مختل ــا تنطــوي علي ــق لم متعم
ــة، بمــا فــي ذلــك  ــة مــن قيمــة محتمل الخاصــة المؤقت
تأثيرهــا المحتمــل فــي الســياق المحلــي المحــدد، 

ــة؛ ــر المقصــودة المحتمل ــة غي ــار الجانبي واآلث

ــدول  ــد ال ــاء، أن تعتم ــد االقتض ــي، عن )ب( ينبغ
مشــاركة  لزيــادة  أخــرى  مؤقتــة  خاصــة  تدابيــر 
المــرأة، بمــا فــي ذلــك: تنظيــم برامــج تدريبيــة لبنــاء 
قدرتهــا علــى الترشــح؛ وإدخــال تعديــات علــى لوائح 
تمويــل الحمــات تحقــق تكافــؤ الفــرص للمرشــحات؛ 
وتقديــم حوافــز ماليــة لألحــزاب السياســية التــي تحقق 
األهــداف المحــددة ســلفاً فيمــا يتعلــق بتحقيــق التــوازن 
الجنســاني لــدى اختيــار المرشــحين أو المنتخبيــن؛ 
مشــاركة  لدعــم  رعايــة صحيــة  برامــج  ووضــع 

ــاة العامــة والخاصــة؛ ــي الحي المــرأة ف

)ج( ينبغــي النظــر، عنــد تحديــد حصــص ملزمــة 
فعالــة  آليــات  إنشــاء  فــي  مقاعــد،  تخصيــص  أو 
ــى  ــال، وفــرض جــزاءات عل وشــفافية لرصــد االمتث

ــال.  ــدم االمتث ع

32- ينبغــي أن تقتــرن التدابير القانونية أو السياســاتية 
لزيــادة تمثيــل المــرأة والفئــات المعرضــة للتمييــز 
ــي  ــة ف ــات المتمثل ــا التصــدي للتحدي ــادرات هدفه بمب
المواقــف والممارســات التمييزيــة، بمــا فــي ذلــك 

القوالــب النمطيــة الجنســانية الضــارة، واالفتراضــات 
الســلبية بشــأن قــدرة النســاء والشــباب واألقليــات 
فــي  المســاهمة  علــى  اإلعاقــة  ذوي  واألشــخاص 

ــة.  ــؤون العام الش

33- ينبغــي تعزيــز تدريــب الصحفييــن وغيرهــم مــن 
ــدي  ــل التص ــن أج ــام م ــائط اإلع ــي وس ــن ف العاملي
ــرأة  ــل الم ــي تمثي ــانية وتدن ــة الجنس ــب النمطي للقوال
فــي وســائط اإلعــام، وتوعيــة العامليــن فــي وســائط 
إلــى  الناخبيــن بشــأن الحاجــة  اإلعــام وجمهــور 
مشــاركة المــرأة فــي المناصــب القياديــة ومــا يترتــب 

ــا. علــى ذلــك مــن مزاي

ــات  ــة بمؤسس ــة المتعلق ــح التنظيمي ــي للوائ 34- ينبغ
البــث اإلذاعــي الرســمي ووســائط اإلعــام أن تتيــح 
فرصــاً عادلــة لجميــع المرشــحين أثنــاء الحمــات 
االنتخابيــة لكــي يحصلــوا علــى مــا يكفــي مــن فتــرات 

ــر وســائط اإلعــام العامــة. ــز البــث عب وحيّ

35- ينبغــي أن تكفــل الــدول، فــي إطــار نظمهــا 
ــحين  ــاوية للمرش ــة الظــروف المتس ــة، تهيئ االنتخابي
المســتقلين ليتمكنــوا مــن خــوض االنتخابــات، وأال 

ــحهم.  ــى ترش ــة عل ــر معقول ــروطاً غي ــرض ش تف

36- ينبغــي للــدول أن تزيــل العقبــات غيــر المعقولــة 
ــك  ــي ذل ــا ف ــن، بم ــجيل الناخبي ــول دون تس ــي تح الت
المتطلبــات اإلداريــة المرهقــة والمعقــدة للحصــول 
فــي  الحــق  لممارســة  الازمــة  الوثائــق  علــى 
ــات والشــعوب  ــاء واألقلي ــيما النس ــت، وال س التصوي
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نائيــة،  مناطــق  فــي  يعيشــون  ومــن  األصليــة، 
داخليــاً.  المشــردين  واألشــخاص 

ــة ســامة  ــر لحماي ــدول أن تتخــذ تدابي 37- ينبغــي لل
المرشــحين المعرضيــن للعنــف والتخويــف خــال 
العمليــة االنتخابيــة، وال ســيما المرشــحات، بمــا فــي 
ذلــك الحمايــة مــن العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس. 

القانونيــة  األحــكام  تعــدّل  أن  للــدول  ينبغــي   -38
الوطنيــة التــي تحــد مــن حــق التصويــت علــى أســاس 
القانونيــة  التدابيــر  تعتمــد  وأن  القانونيــة،  األهليــة 
ذوي  األشــخاص  جميــع  تمتــع  لضمــان  الازمــة 
اإلعاقــة، وال ســيما ذوو اإلعاقــة الذهنيــة أو النفســية 

االجتماعيــة، بحقهــم فــي التصويــت.

39- ينبغــي أن تتخــذ الــدول تدابيــر لضمــان إمكانيــة 
وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة إلــى جميــع جوانب 
العمليــة االنتخابيــة، وذلــك عــن طريــق جملــة أمــور 

منهــا:

ــي  ــة ف ــخاص ذوي اإلعاق ــة األش ــة حري )أ( كفال
التعبيــر عــن إرادتهــم كناخبيــن، والســماح لمــن يتعذر 
عليهــم ممارســة حقهــم فــي التصويــت دون مســاعدة 
ــاًء  ــت، بن ــى التصوي ــاعدهم عل ــخص يس ــار ش باختي

علــى طلبهــم؛

ــة  ــخاص ذوي اإلعاق ــول األش ــان وص )ب( ضم
إلــى إجــراءات التصويــت ومرافقــه، وعندمــا يتعــذر 
ــات  ــر ترتيب ــي توفي ــل، ينبغ ــول الكام ــان الوص ضم
تيســيرية معقولــة لضمــان تمكنهــم مــن ممارســة 

ــال؛  ــكل فع ــت بش ــي التصوي ــم ف حقه

)ج( توفيــر التدريــب للمســؤولين عــن االنتخابــات 
فــي  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  حقــوق  بشــأن 

االنتخابــات؛ 

االنتخابــات  أدوات  تكــون  أن  مــن  التأكــد  )د( 
ذوي  لألشــخاص  وميســرة  مائمــة  والتصويــت 
اإلعاقــة بمختلــف حاالتهــم وســهلة الفهــم واالســتعمال 

ــم.  ــبة له بالنس

40- ينبغــي للــدول أن تنظــر فــي مواءمــة الحد األدنى 
لســن التصويــت واألهليــة للترّشــح لانتخابــات، بغيــة 

تشــجيع مشــاركة الشــباب فــي الحياة السياســية.

41- ينبغــي أال تســتبعد الــدول األشــخاص المحتجزين 
رهــن المحاكمــة مــن ممارســة حقهــم فــي التصويــت، 
كإجــراء طبيعــي يقــوم علــى الحــق فــي افتــراض 

البــراءة إلــى أن تثبــت اإلدانــة بموجــب القانــون.

42- ينبغــي للــدول أال تفــرض وتعمــم بصــورة تلقائية 
حظــر الحــق فــي التصويــت بالنســبة لألشــخاص 
الذيــن يقضــون عقوبــة بالســجن أو بعــد انقضــاء فتــرة 
العقوبــة، علــى نحــو ال يراعــي طبيعــة وخطــورة 

ــة.  الجريمــة أو مــدة العقوب

تزيــل  أن  االقتضــاء،  عنــد  للــدول،  ينبغــي   -43
العقبــات العمليــة التــي قــد تعــوق ممارســة الحــق 
ــن يقضــون  ــبة لألشــخاص الذي ــت بالنس ــي التصوي ف

عقوبــة بالســجن.

ــي  ــتقل ف ــق المس ــر التدقي ــدول أن تيس ــي لل 44- ينبغ
ــك  ــي ذل ــا ف ــرز األصــوات، بم ــت وف ــة التصوي عملي
ــراع  ــى أماكــن االقت ــق إتاحــة الوصــول إل عــن طري

ــج. ــرز النتائ وعــد وف

45- ينبغــي أن تكــون هيئــات إدارة االنتخابــات قــادرة 
علــى العمــل بشــكل مســتقل ونزيــه، بغــض النظر عن 
ــون مفتوحــة  ــات أن تك ــذه الهيئ ــي له ــا. وينبغ تكوينه
ــا ذات  ــون قراراته ــى أقصــى حــد وأن تك وشــفافة إل
ــات  ــع الجه ــول جمي ــح وص ــارية وتتي ــة استش طبيع

ــة. ــى المعلومــات ذات الصل ــة إل المعني

ــدول التأكــد مــن أن إطارهــا القانونــي  46- ينبغــي لل
ينــص علــى حــق المرشــحين فــي الطعــن بفعاليــة فــي 
ــريعة  ــاف س ــبل انتص ــر س ــات، ويوفّ ــج االنتخاب نتائ
ومائمــة وفعالــة وواجبــة اإلنفــاذ فــي إطــار الجــدول 

الزمنــي لانتخابــات.

47- ينبغــي للــدول أن تنظــر فــي تمكيــن المواطنيــن 
الموجوديــن بصفــة دائمــة أو مؤقتــة خــارج البلــد مــن 
ممارســة حقهــم فــي التصويــت، عــن طريــق إجــراء 
ــدول  ــع ال ــاورات م ــة ومش ــة مائم ــاورات وطني مش
المضيفــة، ومــع مراعــاة جميــع العوامــل ذات الصلــة.

48- ينبغــي للــدول أن تنظــر فــي توســيع نطــاق حــق 
التصويــت ليشــمل غيــر المواطنيــن بعــد فتــرة إقامــة 
قانونيــة منتظمــة أو طويلــة األجــل، وذلــك علــى 

ــة. ــات المحلي ــي االنتخاب ــل ف األق
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بــاء - المشــاركة فــي الســياقات غيــر 
االنتخابيــة 

49- تشــير اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان، فــي 
إدارة  أن  إلــى   ،)1996(  25 رقــم  العــام  تعليقهــا 
الشــؤون العامــة مفهــوم واســع النطــاق يشــمل جميــع 
ــذ السياســات  ــب اإلدارة العامــة وصياغــة وتنفي جوان
علــى الُصعـُـد الدولــي والوطنــي واإلقليمــي والمحلــي. 
وفــي التعليــق العــام نفســه، تعتــرف اللجنــة بالحــق في 

المشــاركة المباشــرة في إدارة 
ــة.  الشــؤون العام

مــن  العديــد  وهنــاك   -50
لممارســة  الممكنــة  الطــرق 
المشــاركة  فــي  الحــق 
ــي إدارة الشــؤون  المباشــرة ف
العامــة. فالمشــاركة المباشــرة 
يمكــن أن تتحقــق، على ســبيل 
ــاب  ــام أصح ــد قي ــال، عن المث
الحقــوق باختيــار الدســاتير أو 
تعديلهــا أو البــت فــي مســائل 

عامــة عــن طريــق اســتفتاء عــام. 

ــأن  ــام 28 ب ــق الع ــي التعلي ــة ف ــرف اللجن 51- وتعت
ــق االنضمــام  ــق عــن طري المشــاركة المباشــرة تتحق
اتخــاذ  ســلطة  المخّولــة  الشــعبية  المجالــس  إلــى 
فــي شــؤون  أو  المحليــة  المســائل  فــي  القــرارات 
جماعــة معينــة، واالنتســاب إلــى هيئــات يتــم تكوينهــا 
مشــاركة  تتحقــق  كمــا  الحكومــة.  مــع  بالتشــاور 
ــن  ــة ع ــؤون العام ــي إدارة الش ــوق ف ــاب الحق أصح
طريــق ممارســة النفــوذ مــن خــال المناقشــات العامة 
والحــوار مــع ممثليهــم، أو مــن خــال قدرتهــم علــى 

ــهم.  ــم أنفس تنظي

52- والعمليــة التشــاورية التــي جــرت فــي إطــار 
ــت  ــة بيّن ــة الحالي ــادئ التوجيهي ــاريع المب ــداد مش إع
ــم تنفيــذ عــدد مــن  أنــه يجــري فــي شــتى أنحــاء العال
مبــادرات المشــاركة المباشــرة التــي تســهم فــي تحقيق 
ــن. ــن منتخبي ــق ممثلي ــا عــن طري المشــاركة وتكمله

53- وقــد تتحقــق المشــاركة فــي عمليــات صنــع 
تقديــم  مــن  المســتويات،  مختلــف  علــى  القــرار 
ــى  ــوار، إل ــاور والح ــق التش ــن طري ــات، ع المعلوم
القــرارات.  صياغــة  فــي  المشــاركة  أو  الشــراكة 
أو  المشــاركة  بدرجــة  المســتويات  هــذه  وتتعلــق 

ــف  ــي مختل ــوق ف ــاب الحق ــاركة أصح ــة” مش “كثاف
مراحــل عمليــة صنــع القــرار )أي وضــع جــدول 
األعمــال، والصياغــة، وصنــع القــرار، والتنفيــذ، 

الصياغــة(.  وإعــادة  والرصــد 

54- وطرائــق المشــاركة، وهــي علــى وجــه التحديــد 
ــع  ــل المواق ــاركة، مث ــير المش ــة لتيس األدوات الازم
الشــبكية، والحمــات، واللجــان التــي تضــم أصحــاب 
العامــة،  مصلحــة متعدديــن، وجلســات االســتماع 
والمشــاورات  والمؤتمــرات، 
واألفرقــة العاملــة، قــد تختلــف 
ــاركة  ــتوى المش ــاف مس باخت
ومرحلــة عمليــة صنــع القــرار. 
ضمــان  ينبغــي  حيــن  وفــي 
المشــاركة فــي جميــع المراحــل 
المتعلقــة بصنــع القــرار، فليــس 
طرائــق  مجموعــة  هنــاك 
محــددة يمكــن التوصيــة بهــا 

ــياقات.  ــع الس ــي جمي ف

55- والتوصيــات التاليــة تزّود 
اإلرشــادات  ببعــض  الــدول 
ــن  ــوق م ــاب الحق ــن أصح ــان تمّك ــة ضم ــأن كيفي بش
المشــاركة وممارســة التأثيــر بصــورة هادفــة فــي 

ــم. ــر عليه ــد تؤث ــي ق ــرار الت ــع الق ــة صن عملي

توصيات عملية 

)أ( اإلطــار المؤسســي لضمــان االشــتراك مــع 
ــرار ــع الق ــي صن ــة ف ــلطات العام الس

ــل أن  ــمية تكف ــة رس ــاكل دائم ــاء هي ــي إنش 56- ينبغ
تكــون المشــاركة فــي عمليــات صنــع القــرار مفهومــة 
ــلطات  ــب الس ــن جان ــة م ــع ومقبول ــى نطــاق واس عل
ــاد.  ــكل معت ــق بش ــوق وتتحق ــاب الحق ــة وأصح العام
لتنســيق  هيئــة  الهيــاكل  هــذه  تشــمل  أن  ويمكــن 
ميســرين  أو  الحكومــة، ومنســقين  فــي  المشــاركة 
ــن  ــس مشــتركة بي ــوزارات، ومجال ــي ال للمشــاركة ف
ــة  ــان وأفرق ــي، ولج ــع المدن ــام والمجتم ــاع الع القط
عاملــة وهيئــات أخــرى، أو اتفاقــات إطاريــة بيــن 
ــع  ــي المجتم ــة ف ــات الفاعل ــة والجه ــلطات العام الس

ــاركة. ــم المش ــي لدع المدن

57- ينبغــي أن تكــون هيــاكل المشــاركة الرســمية 
متاحــة وشــاملة لجميــع الجماعات واألفراد المهمشــين 
ــى  ــون إل ــم المنتمي ــن فيه ــز، بم ــن للتميي أو المعرضي

فــي  المشــاركة  تتحقــق  "قــد 
عمليــات صنــع القــرار علــى 
مــن  المســتويات،  مختلــف 
تقديــم المعلومــات، عــن طريــق 
إلــى  والحــوار،  التشــاور 
فــي  المشــاركة  أو  الشــراكة 

القــرارات." صياغــة 
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ــيما  ــة، وال س ــة ضعيف ــة واقتصادي ــات اجتماعي خلفي
النســاء والفتيــات. وينبغــي إنشــاء آليــات دائمــة محددة 
تُعنــى بمشــاركة الفئــات المســتبعدة تاريخيــاً، أو التــي 
ــى النحــو  ــا عل ــى احتياجاته ــا وتُلب ــم تُراعــى آراؤه ل
ــل الشــعوب  ــرار، مث ــع الق ــات صن ــم فــي عملي المائ

ــة.  ــات واألشــخاص ذوي اإلعاق ــة واألقلي األصلي

إتاحــة  واآلليــات  الهيــاكل  هــذه  تكفــل  لكــي   -58
فرصــة حقيقيــة للمشــاركة، ينبغــي، علــى أقــل تقديــر، 

ــي:  ــا يل ــا م ــى فيه أن يُراع

)أ( أن يتــم تصميمهــا بمشــاركة أصحــاب الحقــوق 
لمعنيين؛ ا

آراء  توجيــه  فــي  النزاهــة  تتحــرى  أن  )ب( 
ــة  ــات الفعلي ــن نحــو العملي ــوق المعنيي أصحــاب الحق

لصنــع القــرار؛

)ج( أن تتوفــر لهــا ميزانيــة كافيــة وموارد بشــرية 
لديهــا خبــرة فنيــة فيمــا يتعلــق بمختلــف المجموعــات 

التــي ينبغــي تشــجيعها وتمكينهــا مــن المشــاركة؛

)د( يمكــن الوصــول إليهــا، وشــاملة للجميــع، 
الجميــع. الجنســاني وتمثّــل  للمنظــور  ومراعيــة 

59- عندمــا يكــون لعمليــات صنــع القــرار تأثيــر على 
ــي  ــال ف ــق األطف ــدول ح ــل ال ــي أن تكف ــل، ينبغ الطف
ــة وفــي االســتماع إليهــم،  ــر عــن آرائهــم بحري التعبي
بمــا فــي ذلــك إشــراكهم بطريقــة هادفــة عــن طريــق 
إنشــاء آليــات مائمــة للطفــل وتراعــي مســألة العمــر 

ــوارق الجنســانية وشــاملة.  والف

ــات  ــار عملي ــي إط ــر، ف ــدول أن تنظ ــي لل 60- ينبغ
ــي  ــزاع والحــاالت اإلنســانية، ف ــا بعــد الن الســام وم
إنشــاء هيــاكل رســمية إلشــراك الجماعــات واألفــراد 
ــل  ــزاع، مث ــر تضــرراً مــن الن ــن أو األكث المتضرري
ــخاص ذوي  ــات، واألش ــباب، واألقلي ــال، والش األطف
ــاء  ــن والنس ــاً، والاجئي ــردين داخلي ــة، والمش اإلعاق
والفتيــات، فــي وضــع جميــع التشــريعات والسياســات 
ــي  ــا. وينبغ ــا ورصده ــج وتنفيذه ــات والبرام والخدم
أن تصمــم الهيــاكل الازمــة إلعمــال حــق هــؤالء 
للحلــول  الحــر والمســتنير  األفــراد فــي االختيــار 

ــم. ــة به ــتدامة المتعلق المس

61- ينبغــي لإلطــار المؤسســي للمشــاركة أن يمّكــن، 
فــي جميــع األوقــات، مــن إيجــاد واســتخدام طرائــق 
جديــدة للمشــاركة، بمــا فــي ذلــك مــن خــال اســتخدام 

تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت.
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62- ينبغــي تقييــم أداء األطــر التشــاركية بصــورة 
منتظمــة، بمــا فــي ذلــك الهيــاكل واإلجــراءات، بهدف 
تكييــف األداء وتحســينه والتوصــل إلى طــرق مبتكرة 
ــاس  ــى أس ــا، عل ــرص لتحقيقه ــة الف ــاركة وتهيئ للمش

احتياجــات أصحــاب الحقــوق المعنييــن.

المشــاركة  كفالــة  إلــى  الراميــة  التدابيــر  )ب( 
الفعالــة فــي مختلــف مســتويات صنــع القــرار

63- التوصيــات التاليــة تقــدّم إرشــادات للســلطات 
ــة المشــاركة  ــة بشــأن كفال ــي الدول ــة ف ــة المعني العام
ــا.  ــرار وبعده ــع الق ــة صن ــاء عملي ــل وأثن ــة قب الهادف

المشاركة قبل اتخاذ القرار 

الفرصــة  الحقــوق  أصحــاب  منــح  ينبغــي   -64
للمشــاركة فــي صياغــة جــدول أعمــال عمليــات صنع 
واحتياجاتهــم  أولوياتهــم  مراعــاة  لضمــان  القــرار 
ــة.  ــوى المناقش ــوع ومحت ــد موض ــق بتحدي ــا يتعل فيم
ويمكــن القيــام بذلــك، علــى ســبيل المثــال، مــن خــال 
مشــاورات علــى شــبكة اإلنترنــت، وتنظيــم جلســات 
ــة  اســتماع عامــة أو منتديــات أو تشــكيل أفرقــة عامل
ــن عــن الســلطات العامــة  ــة مــن ممثلي أو لجــان مؤلف
ــة أو  ــة العامل ــدى إنشــاء األفرق ــع. ول ــراد المجتم وأف
اللجــان، ينبغــي للســلطات العامــة المعنيــة اعتمــاد 
ــل  ــن أجــل تمثي ــات شــفافة وشــاملة م ــر وعملي معايي

ــة.  ــات الضعيف ــراد الفئ أف

65- ينبغــي للممثليــن المنتخبيــن أن يضطلعــوا بــدور 
حاســم فــي دعــم هــذه العمليــات، بمــا فــي ذلــك عــن 
طريــق المشــاركة وتمثيــل دوائرهــم االنتخابيــة التــي 

يخضعــون للمســاءلة أمامهــا. 

الحقــوق  أصحــاب  وإخطــار  تحديــد  ينبغــي   -66
المتأثريــن بصــورة مباشــرة أو محتملــة، أو الذيــن قــد 
تكــون لهــم مصلحــة فــي اقتــراح يتعلــق بمشــروع أو 
خطــة أو برنامــج أو قانــون أو سياســة عامــة. وينبغــي 
أن يقــدّم اإلخطــار إلــى جميــع أصحــاب الحقــوق 
فــي الوقــت المناســب وبطريقــة مائمــة وفعالــة. 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي تيســير مشــاركة ســائر 
أصحــاب الحقــوق الراغبيــن فــي ذلك. وينبغــي اعتبار 
ــا يشــمل  ــن عندم ــن المحتملي ــن المتأثري ــع ضم الجمي
تأثيــر القــرارات كل أنحــاء البلــد أو يكــون واســع 
ــال  ــى ســبيل المث ــك عل ــر، وذل ــى حــد كبي النطــاق إل
ــات إصــاح.  ــتور أو إجــراء عملي ــد وضــع دس عن

المتعلقــة  المعلومــات  تتضمــن  أن  ينبغــي   -67
بصــورة  األهــداف  تحديــد  القــرار  بعمليــة صنــع 
واضحــة وواقعيــة وعمليــة مــن أجــل تلبيــة توقّعــات 
تتضمــن  أن  أدنــى،  كحــد  وينبغــي،  المشــاركين. 
المعلومــات المتعلقــة بالعمليــة، العناصــر التاليــة: 

ــد النظــر. ويشــمل  ــرار قي ــة الق ــوع أو طبيع )أ( ن
ذلــك توضيــح الموضــوع، ومعلومــات عــن األســاس 
ونــوع  اتخاذهــا  المتوقــع  للقــرارات  المنطقــي 
القــرارات التــي ينبغــي اتخاذهــا فــي كل مرحلــة مــن 

ــة؛ ــل العملي مراح

)ب( نطــاق الخيــارات التــي يتعيّــن مناقشــتها 
والبــت فيهــا فــي كل مرحلــة، بمــا فــي ذلــك المشــاكل 
ــا؛ ــل لنتائجه ــر المحتم ــول، واألث ــل و/أو الحل والبدائ

)ج( الجــداول الزمنيــة للمشــاركة فــي كل مرحلــة 
ــاً  ــدل تبع ــي أن تع ــي ينبغ ــة، الت ــل العملي ــن مراح م
للظــروف الخاصــة )علــى ســبيل المثــال، حســب 
درجــة تعقيــد المســألة المطروحــة، أو عــدد أصحــاب 
الحقــوق المتأثريــن بالقــرار(، وإتاحــة فرصــة كافيــة 
ألصحــاب الحقــوق إلعــداد وتقديــم مســاهمات بنـّـاءة؛

)د( تحديــد الموظفيــن العمومييــن والمؤسســات 
ــا )أي  ــى االضطــاع بدوره ــا عل المشــاركة وقدرته
دور كل منهــا ومختلــف المهــام فــي كل مرحلــة مــن 

ــة(؛ مراحــل العملي

)هـــ( تحديــد الســلطة العامــة المســؤولة عــن اتخاذ 
القرار؛

مشــاركة  لتحقيــق  المتوخــاة  اإلجــراءات  )و( 
أصحــاب الحقــوق، بمــا فــي ذلــك المعلومــات المتعلقة 

ــي: بمــا يل

‘1‘ تاريخ بداية ونهاية اإلجراء؛

‘2‘ زمــان ومــكان التنفيــذ، بمــا فــي ذلــك توفيــر 
يتــاح  التــي  األساســية  الهيــاكل  عــن  معلومــات 
الوصــول إليهــا فــي أي عمليــات تشــاركية متوخــاة؛

‘3‘ طرائق وقواعد تنفيذ العملية التشاركية؛

‘4‘ الهيئــة العامــة أو المســؤول الرســمي اللذان توجه 
إليهمــا التعليقــات أو األســئلة، أو يمكــن أن يطلــب 
ــد النظــر،  ــرار قي ــة عــن الق ــات إضافي ــا معلوم منهم
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ــع لاســتجابة وإطــاره الزمنــي. واإلجــراء المتب

68- ينبغــي أن يكــون أصحــاب الحقــوق قادريــن 
علــى الحصــول علــى معلومــات الكافيــة والضروريــة 
معرفتهــا،  فــور  إليهــا  الوصــول  يمكــن  بطريقــة 
لتمكينهــم مــن االســتعداد للمشــاركة الفعالــة، وفقــاً 
لمبــدأ الكشــف عــن المعلومــات إلــى أقصــى حــد 

ممكــن4.

69- ينبغــي نشــر المعلومــات ذات الصلــة بشــكل 
مائمــة  بطريقــة  إتاحتهــا  طريــق  عــن  اســتباقي 
للظــروف المحليــة، مع مراعــاة االحتياجــات الخاصة 
المعّرضيــن  أو  المهمشــين  واألفــراد  للجماعــات 

ــي:  ــا يل ــك م ــمل ذل ــي أن يش ــز5. وينبغ للتميي

ــة  ــة معقول ــة أو بتكلف ــات مجاني ــر معلوم )أ( توفي
ــاخها  ــادة استنس ــى إع ــا عل ــرر له ــود ال مب ودون قي

ــا؛ ــت وخارجه ــبكة اإلنترن ــى ش ــتخدامها عل واس

)ب( تقديــم معلومــات تقنيــة للخبــراء وموجــزات 
غيــر تقنيــة لعامــة الجمهــور؛

)ج( نشــر المعلومــات بطريقــة واضحة وميســورة 
ــة للســن  ــا ومراعي االســتخدام ويمكــن الوصــول إليه
والجوانــب الثقافيــة، باللغــات المحليــة، بمــا فــي ذلــك 
ــتلزم  ــد يس ــات. وق ــة واألقلي ــعوب األصلي ــات الش لغ
ذلــك كتابتهــا بطريقــة برايــل وبصيــغ ســهلة القــراءة 

وبلغــة مبســطة؛

)د( نشــر المعلومــات ذات الصلــة علــى أوســع 
نطــاق ممكــن، بمــا فــي ذلــك مــن خــال الموقــع 
ــة،  ــة ذات الصل ــلطات العام ــلطة أو الس ــبكي للس الش
ــوات  ــد تشــمل قن ــة. وق ــة فعال ــذه الطريق ــت ه إذا كان
النشــر األخــرى وســائط اإلعــام المطبوعــة المحليــة، 
ووســائط  اإلعانيــة،  واللوحــات  والملصقــات، 
ــة( ومصــادر أخــرى  ــون أو اإلذاع ــام )التلفزي اإلع

ــت؛ ــبكة اإلنترن ــى ش عل

ــارات  ــلوب اإلخط ــاد أس ــي اعتم ــر ف )هـــ( النظ
االعتبــار  إيــاء  مــع  االقتضــاء،  عنــد  الفرديــة، 

الشــخصية.  البيانــات  لحمايــة  الواجــب 

4 انظر الفقرة 22 أعاله.

5 انظر الفقرة 20 أعاله.

المشاركة أثناء عملية اتخاذ القرار

مــن  الحقــوق  أصحــاب  يتمّكــن  أن  ينبغــي   -70
ــا  ــذ مراحله ــرار من ــع الق ــة صن ــي عملي ــاركة ف المش
المبكــرة عندمــا تكــون جميــع الخيــارات مفتوحــة. 
تتخــذ  أال  المثــال،  ســبيل  علــى  ذلــك،  ويتطلــب 
الســلطات العامــة أي قــرارات رســمية ال رجعــة 
فيهــا قبــل بــدء العمليــة. كمــا يتطلــب عــدم اتخــاذ أي 
خطــوات مــن شــأنها تقويــض المشــاركة العامــة فــي 
الممارســة العمليــة، ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال 
بــذل جهــود كبيــرة لفائــدة أحــد الخيــارات، أو االلتــزام 
بتحقيــق نتائــج معينــة، بمــا فيهــا تلــك المتفــق عليهــا 
مــع هيئــة أخــرى مــن هيئــات الدولــة أو جهــة فاعلــة 

ــرى. ــة أخ ــة أو لدول ــة للدول ــر تابع غي

71- ينبغــي نشــر أي تنقيــح أو تحديــث لمســودات 
الوثائــق المتعلقــة بالقــرار )القــرارات( فــور توافرهــا.

ــي  ــت الكاف ــوق الوق ــح أصحــاب الحق ــي من 72- ينبغ
إلعــداد مســاهماتهم وتقديمهــا خــال عمليــات صنــع 
القــرار. ويتطلــب ذلــك، علــى ســبيل المثــال، كفالــة أال 
تتزامــن الفــرص المتاحــة للمشــاركة، أو جــزء كبيــر 
ــة  ــاد الديني ــل األعي ــرات العطــات، مث ــا، مــع فت منه
ــرات العطــات الرئيســية  ــة أو فت والعطــات الوطني

فــي الدولــة المعنيــة.

73- ينبغــي إعطــاء أصحــاب الحقــوق الحــق فــي 
ذات  آراء  أو  تحليــات  أو  معلومــات  أي  تقديــم 
ــة  ــي صيغ ــك ف ــة، وذل ــة مباشــرة بالســلطة العام صل
إلكترونيــة أو خطيــة. وينبغــي أن تكــون فــرص تقديــم 
التعليقــات ميّســرة ومجانيــة ودون شــكليات مفرطــة.

74- ينبغــي إتاحــة إمكانيــة تقديــم تعليقــات خطيــة عن 
ــرص  ــة ف ــب إتاح ــى جان ــت إل ــبكة اإلنترن ــق ش طري
الغــرض،  ولهــذا  شــخصية.  بصــورة  المشــاركة 
ــي  ــال، ف ــبيل المث ــى س ــر، عل ــدول أن تنظ ــي لل ينبغ
إنشــاء لجــان تشــارك فيهــا مختلــف الجهــات صاحبــة 
ــات  ــم حلق ــات استشــارية، وتنظي المصلحــة و/أو هيئ
وجلســات  نقــاش  حلقــات  و/أو  للخبــراء  دراســية 
عامــة مفتوحــة إلتاحــة المشــاركة الفعالــة فــي جميــع 
مراحــل عمليــات صنــع القــرارات العامــة. وعنــد 
إنشــاء هيــاكل مــن هــذا القبيــل، ينبغــي اعتمــاد معايير 
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وعمليــات تتســم بالشــفافية وشــاملة مــن أجــل تمثيــل 
ــة. ــات الضعيف ــراد الفئ أف

75- ينبغــي أن تكــون المناســبات التشــاركية مجانيــة، 
وأن تعقــد فــي أماكــن محايــدة ويســهل الوصــول 
ذوي  لألشــخاص  بالنســبة  ذلــك  فــي  بمــا  إليهــا، 
اإلعاقــة وكبــار الســن. وينبغــي للــدول أيضــاً أن توفر 
ــاء.  ــب االقتض ــة، حس ــيرية المعقول ــات التيس الترتيب
ــن  ــي، يمك ــرار المعن ــة والق ــروف المحلي ــاً للظ وتبع
اســتكمال المشــاركة الشــخصية بــأدوات متاحــة علــى 

ــاء. ــب االقتض ــت، حس ــبكة اإلنترن ش

منصــات  الــواردة عــن طريــق  المســاهمات   -76
شــبكة اإلنترنــت ينبغــي أن تُعطــى الــوزن الــذي 
ــر وســائل خــارج  ــات المقدمــة عب ــه التعليق تحظــى ب

شــبكة اإلنترنــت.

والخبــرات  التقنيــة  القــدرات  تعزيــز  ينبغــي   -77
بالنســبة للموظفيــن العمومييــن المســؤولين عــن إدارة 
العمليــات القائمــة علــى المشــاركة، بمــا فــي ذلــك فــي 
ــات،  ــير االجتماع ــات، وتيس ــع المعلوم ــاالت جم مج
وصياغــة االســتراتيجيات، وتخطيــط اإلجــراءات، 

ــرار.  ــع الق ــة صن ــج عملي ــاغ عــن نتائ واإلب

78- ينبغــي تطويــر نظــم مائمــة لجمــع البيانــات 
المعلومــات  وإدارتهــا وتحليلهــا، ولحــذف وحفــظ 
ــة  ــا، وكفال ــت وخارجه ــبكة اإلنترن ــر ش ــواردة عب ال
شــفافية تصميــم هــذه النظــم وكيفيــة معالجــة البيانــات 

ــا.  ــاظ به واالحتف

المشاركة بعد عملية اتخاذ القرار

79- ينبغــي نشــره نتائــج عمليــة المشــاركة فــي الوقت 
المناســب وبطريقــة شــاملة وشــفافة، عــن طريــق 
الوســائل المائمــة علــى شــبكة اإلنترنــت وخارجهــا. 

وبوجــه خــاص، ينبغــي توفيــر مــا يلــي:

اتخــاذ  وأســباب  أســس  عــن  معلومــات  )أ( 
لقــرارات؛ ا

)ب( تعليقــات توضــح كيفيــة األخــذ بالمســاهمات 
المقدمــة مــن أصحــاب الحقــوق أو اســتخدامها، ومــا 
ــه، والمبــررات  أُدراج منهــا ومــا ُصــرف النظــر عن
لذلــك. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن نشــر تقريــر إلــى 
ــد  ــذة(، وق ــرارات المتخ ــذ )الق ــرار المتخ ــب الق جان
الــواردة وتقديــم  يشــمل ذلــك طبيعــة اإلســهامات 
ذلــك  ويتطلــب  بهــا.  األخــذ  كيفيــة  علــى  األدلــة 

ــة  ــة القائم ــة العملي ــن نهاي ــت كاف بي ــص وق تخصي
ــي؛  ــرار النهائ ــاذ الق ــاركة واتخ ــى المش عل

)ج( معلومــات عــن اإلجــراءات المتاحــة لتمكيــن 
إداريــة  إجــراءات  اتخــاذ  مــن  الحقــوق  أصحــاب 
وقضائيــة مناســبة فيمــا يتعلــق بالوصــول إلــى آليــات 

االســتعراض.

80- ينبغــي منــح األشــخاص المشــاركين فرصــة 
المشــاركة فــي عمليــة التقييــم، وذلــك مــن أجــل توثيق 
الــدروس المســتفادة واســتخدامها فــي التحســينات 
مســتقباً. وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، ينبغــي أن تنظــر 
دراســات  إجــراء  فــي  المعنيــة  العامــة  الســلطات 
ــة مركــزة، بمــا فــي  اســتقصائية أو مناقشــات جماعي
ــة أو  ــبكية مختص ــع ش ــاء مواق ــال إنش ــن خ ــك م ذل
الشــخصية،  المشــاركة  أو  الهاتــف  طريــق  عــن 
ــب  ــف جوان ــة بمختل ــات المتعلق ــع المعلوم ــة جم بغي
المشــاركة فــي جميــع مراحــل عمليــة صنــع القــرار. 
وينبغــي للــدول كفالــة أن تكــون المعلومــات المجّمعــة 
ــوق  ــدد أصحــاب الحق ــة لتع ــذا الســياق مراعي ــي ه ف

ــاركوا.  ــن ش الذي

ــة  ــدول معلومــات عــن العملي ــدم ال 81- ينبغــي أن تق
مــن أجــل إتاحــة المشــاركة الهادفــة فــي تقييــم عمليــة 

صنــع القــرار، بمــا يشــمل اآلتــي: 

ــتخدمة إلخطــار  ــائل المس ــغ الرس ــدد وصي )أ( ع
ــوق؛ ــاب الحق أصح

)ب( الموارد المخصصة للعملية؛

)ج( عــدد األشــخاص الذيــن شــاركوا فــي مختلــف 
مراحــل عمليــة صنــع القــرارات؛ 

)د( بيانــات مفصلــة عــن المشــاركين، مــع إيــاء 
االعتبــار الواجــب لحمايــة البيانــات الشــخصية؛

)هـ( طرائق المشاركة؛ 

التيســيرية  والترتيبــات  الوصــول  إمكانيــة  )و( 
المعقولــة.

ــرارات  ــذ الق ــي تنفي ــاركة ف ــة المش ــي كفال 82- ينبغ
المتخــذة. وينبغــي أن يتــم بصــورة اســتباقية وفــي 
يمكــن  معلومــات  توفيــر  التنفيــذ  مراحــل  جميــع 
الوصــول إليهــا ويســهل اســتخدامها. ويمكــن تحقيــق 
ذلــك، علــى ســبيل المثــال، عــن طريــق إنشــاء مواقــع 
إرســال  و/أو  الغــرض  لهــذا  مخصصــة  شــبكية 
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إخطــارات عــن طريــق البريــد اإللكترونــي أو تنظيــم 
حلقــات  أو  منتديــات  أو  مؤتمــرات  أو  مناســبات 

دراســية. 

ــي  ــد االقتضــاء، ف ــدول أن تنظــر، عن ــي لل 83- ينبغ
ــة  ــات الفاعل ــع الجه ــتراتيجية م ــراكات اس ــاء ش إنش
فــي المجتمــع المدنــي، مــع احتــرام اســتقالها، بغيــة 

ــرارات المتخــذة.  ــذ الق ــي تنفي ــز المشــاركة ف تعزي

ــي رصــد  ــفافية ف ــة المشــاركة والش ــي كفال 84- ينبغ
ــر  ــتحداث أط ــي اس ــذة. وينبغ ــرارات المتخ ــذ الق تنفي
مناســبة لتقييــم أداء الــدول فيمــا يتعلــق بتنفيــذ القوانيــن 
ــة.  أو السياســات أو المشــاريع أو البرامــج ذات الصل
األهــداف،  تحديــد  األطــر  تتضمــن  أن  وينبغــي 
ــا  ــاس، بم ــة للقي ــاً وقابل ومؤشــرات أداء محــددة زمني
فــي ذلك بشــأن مشــاركة أصحــاب الحقوق فــي متابعة 
أنشــطة التنفيــذ. والتقاريــر المرحليــة المتعلقــة بالتنفيــذ 
ــا  ــع، بم ــاق واس ــى نط ــرها عل ــا ونش ــي إعانه ينبغ
فــي ذلــك مــن خــال اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات 
أو  منتديــات  أو  مؤتمــرات  وتنظيــم  واالتصــاالت 

ــة. ــذه الغاي ــات دراســية له حلق

ــول  ــوق الوص ــاب الحق ــاح ألصح ــي أن يُت 85- ينبغ
مــن  تمكينهــم  بغيــة  األساســية  المعلومــات  إلــى 
المشــاركة الفعالــة فــي رصــد وتقييــم التقــدم المحــرز 
فــي تنفيــذ القــرارات. والمعلومــات المقدمــة عــن 

ــي: ــا يل ــمل م ــي أن تش ــذ ينبغ ــة التنفي عملي

)أ( تحديــد الســلطة المســؤولة عــن عمليــة التنفيــذ 
ومعلومــات عــن كيفيــة االتصــال بهــا؛

ــة المســتخدمة  ــر المالي ــة وغي )ب( المــوارد المالي
ألغــراض التنفيــذ؛

)ج( مــا إذا كان التنفيــذ ينطــوي علــى شــراكة بيــن 
ــك،  ــام والخــاص، وإذا كان الحــال كذل ــن الع القطاعي
يتــم توفيــر جميــع المعلومــات المتعلقــة بــدور الجهــة 
ــة  ــن كيفي ــات ع ــة( ومعلوم ــات الفاعل ــة )الجه الفاعل

االتصــال بهــا؛

عمليــة  فــي  للمشــاركة  المتاحــة  الفــرص  )د( 
التنفيــذ. 

ــم  ــي الرصــد والتقيي ــم المشــاركة ف 86- ينبغــي أن تت
بصــورة مســتمرة وأن تشــتمل علــى اســتخدام أدوات 
المســاءلة االجتماعيــة، مثــل عمليــات مراجعــة األداء 
ــاق  ــع اإلنف ــتقصائية لتتب ــات اس ــي، ودراس االجتماع

6 انظر الفصل الثاين.

العــام، وبطاقــات لتقييــم األداء مــن جانــب المجتمعات 
ــم  ــم الشــفافية، وتنظي ــات شــبكية لتقيي ــة، وبواب المحلي
اإلعــام  فيهــا وســائط  تشــارك  اســتماع  جلســات 

ــور.  ــة الجمه ــة وعام المجتمعي

تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت مــن أجــل تعزيــز 
المشــاركة المتســاوية والهادفة 

واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا  أدوات   -87
حيــث  مــن  اإلنســان  لحقــوق  تمتثــل  أن  ينبغــي 
التصميــم، وينبغــي أن تلتــزم المشــاركة عــن طريــق 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت بالمبــادئ نفســها 
المتعلقــة بالمشــاركة باســتخدام وســائل خــارج شــبكة 
ــر  ــون تطوي ــة أن يك ــك كفال ــت6. ويســتلزم ذل اإلنترن
ــا  ــات واالتصــاالت ونشــرها، بم ــا المعلوم تكنولوجي
فــي ذلــك التكنولوجيــات الجديــدة القائمة علــى البيانات 
التــي تســتخدم ألغــراض المشــاركة عمليــة تسترشــد 
بالقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان وتخضــع لــه، بمــا 
فــي ذلــك مبــادئ المســاواة بيــن الجنســين، مــن أجــل 
ــب أي آثــار ضــارة بحقــوق اإلنســان للجماعــات  تجنّ
ــواء  ــز، س ــش أو التميي ــن للتهمي ــراد المعرضي واألف

ــر مقصــود.  ــر مقصــوداً أو غي أكان التأثي

88- ينبغــي اســتحداث وتنفيذ تدابير فعالة لســد الفجوة 
الرقمية، وال ســيما بالنســبة للنســاء واألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة، وكبــار الســن، واألشــخاص الذيــن يعيشــون 
فــي مناطــق ريفيــة والشــعوب األصليــة. وينبغــي 
فــي هــذا الســياق اعتمــاد تدابيــر اســتباقية إلتاحــة 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت علــى نطــاق 
واســع وبتكلفــة ميســورة، بمــا فــي ذلــك فــي المناطــق 
النائيــة أو الريفيــة، ودون تمييــز من أي نــوع. وينبغي 
ــم  ــم الدع ــال، تقدي ــبيل المث ــى س ــك، عل ــمل ذل أن يش
قــدر اإلمــكان إلزالــة الحواجــز االجتماعيــة والماليــة 
والتكنولوجيــة التــي تقيّــد وصــول الجمهــور إلــى 
ــت  ــط باإلنترن ــف الرب ــاع تكالي ــل ارتف ــت، مث اإلنترن

ــة.  ــف الموصولي وضع

أصحــاب  مختلــف  إشــراك  تعزيــز  ينبغــي   -89
فــي  الفاعلــة  الجهــات  ذلــك  فــي  بمــا  المصلحــة، 
المجتمــع المدنــي ومؤسســات األعمــال التجاريــة، فــي 
ــات  ــا المعلوم ــر واســتخدام تكنولوجي ــم وتطوي تصمي
إيــاء  الســياق  هــذا  فــي  وينبغــي  واالتصــاالت. 
المتعلقــة  التوجيهيــة  للمبــادئ  الواجــب  االعتبــار 

اإلنســان. التجاريــة وحقــوق  باألعمــال 
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المعلومــات  تكنولوجيــا  اســتخدام  ينبغــي   -90
والفــرص  الحيّــز  تهيئــة  أجــل  مــن  واالتصــاالت 
ألصحــاب الحقــوق للمشــاركة الهادفــة فــي مجموعــة 
ــادل  ــن األنشــطة خــاف االتصــاالت وتب ــة م متنوع
المعلومــات. وينبغــي أن تقــدم التكنولوجيــا فرصــاً 
حقيقيــة للتأثيــر فــي عمليــات صنــع القــرارات، وذلــك 
ــات  ــم مقترح ــق بتقدي ــا يتعل ــال فيم ــبيل المث ــى س عل
ــا.  ــت عليه ــق والتصوي ــاتية والتعلي ــريعية وسياس تش
وينبغــي للــدول أن تنظــر، عنــد االقتضــاء، فــي إتاحــة 
ــائل  ــاركة بوس ــة للمش ــرص التكميلي ــن الف ــد م المزي

ــت. ــبكة اإلنترن ــارج ش خ

لتكنولوجيــا  الحاليــة  األدوات  ينبغــي ترجمــة   -91
ــى  ــاركة إل ــة بالمش ــاالت المتعلق ــات واالتص المعلوم
مختلــف اللغــات المحليــة، بمــا فــي ذلــك اللغــات التــي 
ــل  ــة، وأن تكف ــعوب األصلي ــات والش ــا األقلي تتحدثه

ــا.  ــة إليه ــخاص ذوي اإلعاق ــول األش ــة وص إمكاني

92- ينبغــي تضميــن المناهــج الدراســية الرســمية 
ــف اإلعامــي  ــق بالتثقي ــر الرســمية برامــج تتعل وغي
ومحــو األميــة الرقميــة، بغيــة تمكيــن األشــخاص 
مــن المشــاركة الهادفــة عبــر شــبكة اإلنترنــت. فعلــى 
ســبيل المثــال، ينبغــي أن تركــز هــذه البرامــج، عنــد 
االقتضــاء، علــى األســس التقنيــة لإلنترنــت وتطويــر 
التفكيــر النقــدي مــن أجــل مســاعدة أصحــاب الحقــوق 
ــف المصــادر  ــن مختل ــرد م ــا ي ــم م ــد وتقيي ــي تحدي ف

ــوى.  ــات ومحت ــن معلوم م

ــي مجــال وســائط  ــف ف ــاول التثقي ــي أن يتن 93- ينبغ
وتكنولوجيــا  اإلعــام 
واالتصــاالت  المعلومــات 
بخطــاب  المتعلقــة  المســائل 
الكراهيــة، وكــره األجانــب، 
والتحيــز الجنســاني والقوالــب 
ــانية الضــارة،  ــة الجنس النمطي
شــكل  وأي  والعنصريــة 
ــب،  ــكال التعص ــن أش ــر م آخ
بوصفهــا عوامــل تزيــد مــن 
حــدة تهميــش وإقصــاء بعــض 

األفــراد والجماعــات مــن الحيــاة العامــة. وينبغــي دعم 
دور الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي، بمــا فــي 
ــي  ــاب إيجاب ــم خط ــي تقدي ــام، ف ــائط اإلع ــك وس ذل
ــن  ــك م ــي ذل ــا ف ــت، بم ــبكة اإلنترن ــر ش ــاد عب مض

الكراهيــة. خطــاب  مكافحــة  أجــل 

7 يف سياق مشاريع املبادئ التوجيهية هذه، ينبغي فهم العبارات “املنظامت الدولية”، و“املشاركة عىل الصعيد الدويل”، و“االجتامعات واملنتديات 

الدولية” عىل أنها تشمل املستوى اإلقليمي.

94- ينبغــي إعــداد وتنفيــذ برامــج تدريــب شــاملة 
وســائط  مجــال  فــي  األميــة  لمحــو  واستشــرافية 
واالتصــاالت  المعلومــات  وتكنولوجيــا  اإلعــام 
عــن  المســؤولين  العمومييــن  الموظفيــن  لفائــدة 
ــى المشــاركة، مــن أجــل  ــات القائمــة عل ــذ العملي تنفي
ــا  ــات تكنولوجي ــن إمكان ــة م ــتفادة الكامل ــق االس تحقي

واالتصــاالت.  المعلومــات 

فــي  المشــاركة  فــي  الحــق   - جيــم 
الشــؤون العامــة علــى مســتوى يتجــاوز 
ــك  ــة، بمــا فــي ذل ــة الوطني حــدود الوالي

علــى مســتوى المنظمــات الدوليــة
95- اعترفــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان، فــي 
تعليقهــا العــام رقــم 25، بــأن الحــق فــي المشــاركة في 
إدارة الشــؤون العامــة يشــمل وضــع وتنفيــذ السياســة 
ــى  ــي واإلقليمــي. وعل ــن الدول ــى الصعيدي العامــة عل
الرغــم مــن أهميــة المشــاركة علــى الصعيــد الدولــي، 
ــة غامضــاً بالنســبة  ــات الدولي ــل المنظم ــزال عم ال ي

لمعظــم النــاس7.

الصعيديــن  علــى  القــرارات  وعمليــة صنــع   -96
تأثيــر  لهــا  يكــون  أن  يمكــن  والدولــي  اإلقليمــي 
اتخــاذ  كبيــر علــى إعمــال حقــوق اإلنســان، ألن 
هــذه القــرارات يؤثــر علــى التشــريعات والسياســات 
والممارســات علــى الصعيــد الوطنــي. ولذلــك، فمــن 
الضــروري أن تتخــذ هــذه القــرارات بطريقــة شــفافة 
وخاضعــة للمســاءلة، بمشــاركة الجهــات التي ســتتأثر 
تحتــرم  بيئــة  وفــي  بهــا، 
األساســية  العامــة  الحريــات 
تحظــى  أن  ينبغــي  التــي 
بالحمايــة أيضــاً علــى الصعيــد 
الدولــي. والجهــات الفاعلــة في 
المجتمــع المدنــي التــي تختــار 
المشــاركة فــي االجتماعــات 
اإلقليميــة والدوليــة يجــب أن 
تتعــرض  وأال  آمنــة  تكــون 

انتقاميــة.  ألعمــال 

الجهــات  تتولــى  األحيــان،  مــن  كثيــر  97- وفــي 
المشــاركة علــى مســتوى يتجــاوز حــدود الواليــة 
الوطنيــة لفــت انتبــاه المجتمــع الدولــي إلــى الشــواغل 
بيــن  الربــط  ثــّم  مــن  فيتــم  والوطنيــة،  المحليــة 

ــي  ــاركة ف ــي المش ــق ف "... الح
يشــمل  العامــة  الشــؤون  إدارة 
ــة  ــة العام ــذ السياس وضــع وتنفي
الدولــي  الصعيديــن  علــى 

واإلقليمــي."
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ــال،  ــى ســبيل المث ــي. فعل ــي والمحل المســتويين الدول
المدنــي  المجتمــع  فــي  الفاعلــة  الجهــات  تضطلــع 
بــدور فعــال فــي زيــادة الوعــي علــى الصعيديــن 
اإلقليمــي والدولــي بحقــوق المجموعــات المهمشــة 
ــا.  ــا وإســماع صوته ــز، وتمكينه أو المعرضــة للتميي
وتســاهم هــذه المشــاركة أيضــاً فــي التصــدي للقواعــد 
االجتماعيــة والثقافــة الســائدة فــي المنظمــات اإلقليمية 

والدوليــة.

98- وقــد تختلــف أشــكال وطرائــق مشــاركة أصحاب 
باختــاف شــكل  الدولــي  الصعيــد  الحقــوق علــى 
وقواعــد المحفــل الدولــي المعنــي، وطبيعــة ومرحلــة 
العمليــة. ويمكــن أن تُكفــل المشــاركة مــن خــال 
ــة  وســائل متعــددة، بمــا فــي ذلــك منــح الجهــة المعني
مركــز مراقــب أو استشــاري أو مشــارك؛ وفتــح 
عضويــة اللجــان االستشــارية أمــام الجهــات صاحبــة 
المصلحــة؛ وعبــر منتديــات الحــوار؛ والبــث الشــبكي 
لألحــداث؛ وإطــاق دعــوات عامــة لتقديــم تعليقــات. 
ــات، لكــي  ــى المعلوم ــن إتاحــة الوصــول إل ــد م والب
يتســنى ألصحــاب الحقــوق المشــاركة بصــورة فعالــة 

ــي. ــد الدول ــى الصعي عل

توصيات عملية

ــة وتيســير الحــق  ــرام وحماي ــدول احت ــي لل 99- ينبغ
الســلمي،  التجمــع  وحريــة  التعبيــر،  حريــة  فــي 
وتكويــن الجمعيــات، فــي ســياق ممارســة الحــق فــي 

المشــاركة علــى الصعيديــن الدولــي واإلقليمــي.

100- ينبغــي الســماح بمشــاركة المجتمــع المدنــي في 
ــل  ــة والمحاف ــات الدولي ــات واآللي ــات المنظم اجتماع

األخــرى ذات الصلــة، والمبــادرة إلــى التشــجيع عليها 
فــي جميــع مراحــل عمليــة صنــع القــرار. 

101- ينبغــي إتاحــة الوصــول إلــى المحافــل الدوليــة 
واإلقليميــة، دون تمييــز مــن أي نــوع.

ــال  ــع أعم ــداً لجمي ــع ح ــدول أن تض ــي لل 102- ينبغ
التخويــف واالنتقــام التــي تســتهدف الجهــات الفاعلــة 
فــي المجتمــع المدنــي المتعاونــة أو الســاعية إلــى 
المشــاركة  و/أو  الدوليــة  المحافــل  مــع  التعــاون 
ــال  ــوع أعم ــد وق ــة. وعن ــات ذات صل ــي أي فعالي ف
ترهيــب أو انتقــام، ينبغــي للــدول أن تحقــق فــي جميــع 
االدعــاءات، وأن توفــر ســبل انتصــاف فعالــة وتعتمــد 
وتنفــذ تدابيــر وقائيــة لمنــع تكرارهــا. ومــن العناصــر 
ــكال  ــة أش ــم ومعالج ــياق فه ــذا الس ــي ه ــية ف األساس

ــس. ــوع الجن ــى ن ــم عل ــام القائ االنتق

ــة  ــر موضوعي ــع معايي ــدول أن تض ــي لل 103- ينبغ
ومتســقة وشــفافة مــن أجــل التعجيــل بمنــح منظمــات 
المجتمــع المدنــي مركــز مراقــب أو استشــاري أو 
مشــارك فــي المنظمــات الدوليــة. وينبغــي إطــاع 
أســباب  علــى  طلباتهــا  تُرفــض  التــي  المنظمــات 
الرفــض وأن تمنــح وســيلة لاســتئناف أمــام هيئــة 

أخــرى أو أعلــى. 

104- ينبغــي للــدول أن تمتنــع عــن القيــام دون مبــرر 
بمنــع الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي مــن 
ــة  ــات الدولي ــدى المنظم ــاد ل ــى االعتم ــول عل الحص
أو ســحب اعتمادهــا بصــورة تعســفية أو التأجيــل 

ــا. ــات اعتماده ــي طلب ــر ف ــتمر للنظ المس
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ــتمرار  ــل اس ــة تكف ــاكل دائم ــاء هي ــي إنش 105- ينبغ
مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي المحافــل الدوليــة، 
وذلــك علــى ســبيل المثــال مــن خــال إنشــاء منتديــات 
لمنظمــات المجتمــع المدنــي. وينبغــي إنشــاء هــذه 
ــر  ــات تكــون نزيهــة وغي ــق عملي ــاكل عــن طري الهي
تمييزيــة وشــفافة وقائمــة علــى الماركــة، كمــا ينبغــي 
أن تكــون شــاملة ومتاحــة لجميــع الجماعــات واألفراد 

ــز.  ــن يواجهــون التميي الذي

106- ينبغــي تشــجيع اســتخدام نُُهــج مبتكــرة وفعالــة 
مــن حيــث التكلفــة وعمليــة، بمــا فــي ذلــك مــن 
خــال اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
)مثــل البــث عبــر اإلنترنــت، والتــداول عــن طريــق 
ــى شــبكة  ــا مــن األدوات المتاحــة عل ــو وغيره الفيدي
اإلنترنــت(، مــن أجــل تعزيــز زيــادة وتنــوع مشــاركة 

ــي.  ــد الدول ــى الصعي ــي عل المجتمــع المدن

107- ينبغــي للــدول أن تيســر إصــدار تأشــيرات 
ــل  ــي المحاف ــاركة ف ــي المش ــن ف ــخاص الراغبي لألش

ــة. الدولي

المشــاركة  لتيســير  التمويــل  توفيــر  ينبغــي   -108
المجديــة والمتســاوية فــي المحافــل الدوليــة، وال ســيما 
بالنســبة للمدافعــات عــن حقــوق اإلنســان، ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي الصغيــرة علــى مســتوى المجتمعات 

ــة.  المحلي

ــى  109- ينبغــي تعزيــز قــدرة أصحــاب الحقــوق عل
ــة، وال ســيما  ــل الدولي ــي المحاف ــة ف المشــاركة الهادف
ــم  ــي تنظ ــراءات الت ــة باإلج ــل معرف األشــخاص األق
ــات  ــل المنظم ــي، مث ــد الدول ــى الصعي ــاركة عل المش
الشــعبية ومنظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة العاملــة 
أو  للتهميــش  معّرضيــن  أفــراد  أو  جماعــات  مــع 

ــز. التميي

110- ينبغــي للــدول أن تشــجع المحافــل الدوليــة 
علــى وضــع مجموعــة سياســات وإجــراءات واضحــة 
ــى  ــا ونشــرها عل وشــفافة بشــأن المشــاركة، وإتاحته
هــذه  إلــى  الوصــول  يتســنى  لكــي  واســع  نطــاق 
ــي  ــة. وينبغ ــاقاً وموثوقي ــر اتس ــل بصــورة أكث المحاف
وضــع معاييــر موضوعيــة وواســعة النطــاق العتمــاد 
ــون  ــي أن تك ــا ينبغ ــي االجتماعــات، كم المشــاركة ف
ــول  ــن الوص ــم ويمك ــهلة الفه ــجيل س ــراءات التس إج

ــا. إليه

ــات  ــي اجتماع ــوق ف ــاب الحق ــاركة أصح 111- مش
المحافــل الدوليــة ينبغــي أن تشــمل الوصــول إلــى 

ــق، ومســودات  ــل الوثائ ــة، مث ــات ذات الصل المعلوم
التعليقــات، والمواقــع الشــبكية ذات الصلــة بعمليــة 
ــن  ــة والتمكي ــات الخطي ــم البيان ــرار، وتعمي ــاذ الق اتخ
مــن مخاطبــة الجلســات، وذلــك دون المســاس بقــدرة 
هــذه المنتديــات الدوليــة علــى تحديــد أولويــات عملهــا 
ــن  ــان ع ــب اإلع ــة. ويج ــا الداخلي ــق أنظمته وتطبي
أي معاييــر تتعلــق بتقييــم مــدى ماءمــة المــواد، 
ــات  ــم االعتراض ــة تقدي ــون عملي ــي أن تك ــا ينبغ كم
شــفافة وتتيــح الوقــت الكافــي لاســتجابة مــن جانــب 

ــي. ــع المدن ــات المجتم منظم

للــدول أن تطلــب مبــادرة المحافــل  112- ينبغــي 
ــات  ــة بعملي ــات المتعلق ــة المعلوم ــى إتاح ــة إل الدولي
صنــع القــرار فــي الوقــت المناســب وبجميــع اللغــات 
الرســمية للمنظمــات أو المحافــل الدوليــة المعنيــة، 
وذلــك باســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
وغيرهــا مــن الوســائل المائمــة. وينبغــي اعتمــاد 
سياســات المنظمــات الدوليــة فيمــا يتعلــق بالوصــول 
إلــى المعلومــات عــن طريــق اتخــاذ قــرارات وغيرها 
مــن آليــات الحوكمــة، وينبغــي أن تكــون متوافقــة مــع 

ــوق اإلنســان. ــي لحق ــون الدول القان

ــن  ــى تعيي ــة عل 113- ينبغــي حــّث المنظمــات الدولي
موظفــي إعــام أو اتصــال يكلّفــون بتيســير تدفــق 

ــوق. ــاب الحق ــى أصح ــات إل المعلوم

114- ينبغــي للــدول أن تنشــر بفعاليــة، وفــي أشــكال 
يســهل االطــاع عليهــا وباللغــات المحليــة، نتائــج 
ــي  ــا ف ــة، بم ــل الدولي ــي المحاف ــذة ف ــرارات المتخ الق
األمــم  هيئــات  عــن  الصــادرة  التوصيــات  ذلــك 
ــذ التزامــات  ــة برصــد تنفي ــات المعني المتحــدة والكيان
ــان.  ــوق اإلنس ــي لحق ــون الدول ــب القان ــدول بموج ال
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