
 الشاملاالستعراض الدوري 

 الدورة الثالثة

2017 – 2021 (2022) 



 المحتوى/ المضمون

 
 أساسية مقدمة•

 ألشامل الدوري االستعراض أهداف•

 .الفرص وإتاحة الجديد الزخم  _ الشامل الدوري لالستعراض الثالثة الدورة•

 الحكومات دور•

  الشامل الدوري االستعراض إطار في المدة منتصف تقرير  أهمية•

 .والمتابعة التقارير تقديم أجل من الوطنية اآلليات•

 القضائية والسلطة البرلمان دور•

 .الحكومية غير والمنظمات اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسة _ الوطنية المصلحة أصحاب دور•

 اإلنسان لحقوق اإلقليمية اآلليات دور•

 اإلنسان لحقوق الوطنية العمل خطة•

 للتوصيات التنفيذية الخطة•

 المستدامة التنمية أهداف•

 اإلنسان لحقوق ألعالمي المؤشر•

 اإلنسان حقوق مؤشرات•

 .الميدانية المكاتب خالل من اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضيةو  المتحدة األمم منظومة دعم•

 ألشامل الدوري لالستعراض االستئمانية التبرعات صناديق•
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 االستعراض الدوري ألشامل 

 .(2006) (ه)5 الفقرة ،60/251 المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار خالل من انشئ•

 اإلنسان بحقوق المتعلقة إلتزاماتها تنفيذ تستعرض والتي الدول تقودها وعمليه تعاونية ليةا  •

   .ونصف أعوام أربعة لكل مره وتسعين وثالثة المائة األعضاء الدول جميع وإلتزام

 تذكر .اإلنسان حقوق حالة لتحسين المتخذة اإلجراءات لتعرض التي للدول فرص توفير•

 .األساسية والحريات اإلنسان حقوق لجميع الكامل االحترام  لىع بمسؤوليتها الدول

 .أالتجاه هذا في  الدول ودعم اإلنسان حقوق حالة تحسين يستهدف•

 

 

 

  

 



 االستعراض الدوري ألشامل

  المصلحة أصحاب

 (ملخص)

 األمم  المتحدة

 (للمعلوماتتجميع )

 

 الحكومة

 (التقرير الوطني)



 دورة االستعراض الدوري ألشامل: االستعراض الدوري ألشامل

 العملية الوطنية

مراجعة الفريق 
العامل 

لالستعراض 
 الدوري ألشامل

اآلراء المكتوبة 
 بعد الدورة

 واعتماد النتائج  النظر
في الجلسة العامة 

 الختامية

متابعة 
 االستعراض



 أساليب االستعراض الدوري ألشامل
 (17/119والقرار  16/21و  1/5حقوق اإلنسانقرارات مجلس )

 

 (االستعراض لهذا) العامل للفريق التفاعلي الحوار (أ

 

اإلنسان حقوق مجلس في األعضاء الدول من 47 :العامل الفريق 

 

االستعراض هذا في المراقبة والدول األعضاء الدول مشاركة 

 

االستعراض هذا في المصلحة أصحاب مشاركة 

 

 

 

 



 ألشاملأساليب االستعراض الدوري 
 (تابع)

 

العامل الفريق تقارير وإعداد االستعراض )الثالثية موعةلمجا أعضاء (ترويكاال سهلت 
   اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية من بمساعدة

العامل الفريق الستعراض ونصف ساعات ثالث 

 االستعراض موضع للدولة دقيقة سبعون•

 للدول دقيقة أربعون و مائة•

العامل الفريق تقرير العتماد دقيقة ثالثون 

 

 



 أساليب استعراض اآلراء الخطية لما بعد الدورة

 (16/21 ، قرار مجلس حقوق اإلنسان8/1/الجمعيه العموميه ، بيان 9/2/مجلس حقوق اإلنسانبيان )
 

الواردة التوصيات جميع من موقفها تحدد ان االستعراض موضع لدولةأ على وينبغي 
 عامة جلسة في النتائج اعتماد قبل
 اإلنسان حقوق مجلسل المعلومات تُرسل•

 (ملحق) كتابي نموذج في•

 واضًحا الموقف يكون أن يجب•

 

التوصيات بشأن موقفها تعبيرعنلل للفرص االستعراض موضع الدول استخدام ازداد 
 اثناء منها موقفها االستعراض موضع الدول تحدد لم التي التوصيات أي الُمعلقة،
 .ألشامل الدوري لالستعراض العامل الفريق جلسه



 ألشاملأساليب االستعراض الدوري 
 (17/119وقرار  16/21و  5/1مجلس حقوق اإلنسان  قرارات)

 

 العامة الجلسات في اإلنسان حقوق مجلس  نتائج اعتماد (ب

 

التوصيات بشأن موقفها تحدد أن االستعراض موضع دولةأل على يجب   

مشاركةال هامكنت اإلنسان حقوق حمايةل الوطنية لمؤسساتوا المصلحة أصحاب   

الدول ،االستعراض موضع لدولةا بين مقسمة النتائج العتماد واحدة ساعة تخصيص  
 :المصلحة أصحابو

   االستعراض موضع للدولة دقيقة 20•

 (أ تصنيف) االستعراض موضع للدولة التابعه اإلنسان لحقوق الوطنية للمؤسسة قيقةد 20•

 المتحدة األمم ووكاالت للدول دقيقة 20•

  المصلحة ألصحاب دقيقة 18•

  

 

 



 
 اعتماد نتائج الجلسة العامة لمجلس حقوق اإلنسان

 ماهية تقرير الجلسة العامة التابعة لمجلس حقوق اإلنسان

 (9/2قرار مجلس حقوق اإلنسان )

العامة الجلسة في  االستعراض موضع لدولةا بها أدلت التي التصريحات ملخص 

  . االستعراض موضع للدولة الختامية والمالحظات النتائج اعتماد قبل

والدول األعضاء الدول قبل من النتائج بشأن عنها الُمعرب اآلراء موجز 

 .المراقبة

المؤسسة فيهم بما المعنيين المصالح أصحاب أبداها التي العامة للتعليقات ملخص 

 .العامة الجلسة أثناء الحكومية غير والمنظمات اإلنسان لحقوق الوطنية

 كلمة لكل بلد 3.210

 

 

 

 

 

 

 
 



IP
: 7

.2
0

1
9

 

HRC 49 
(3.2022) HRC 35 

(6.2017) 

HRC 36 

(9.2017) 

HRC 37 
(3.2018) 

HRC 38 
(6.2018) 

HRC 39 
(9.2018) 

HRC 40 
(3.2019) HRC 41 

(6.2019) 

HRC 42 
(9.2019) 

HRC 43 
(3.2020) 

HRC 44 
(6.2020) 

HRC 45 
(9.2020) 

HRC 46 
(3.2021) 

HRC 47 
(6.2021) 

2019 

HRC 48 
(9.2021) 

 ألشاملاالستعراض الدوري 

   2021 – 2017الثالثة الدورة 

(2022) 

Mid-Point: 6.2020 

IP: 10.2020 

M
id

-P
o

in
t: 6

.2
0

2
4

 



UPR THIRD CYCLE 2017-2021(2022) 

 

  Human Rights Council Universal Periodic Review (Third Cycle) 

  27th session (1 12 May 

2017) 

28th  session 

(6-17 Nov 2017) 

29th  session (Jan-

Feb 2018) 

30th session  

(Apr-May 2018) 

31st  session 

(Oct-Nov 2018)  

32nd  session 

(Jan-Feb 2019)  

33rd  session 

(Apr-May 2019)  

34th  session 

(Oct-Nov 2019)  

35th session 

(Jan-Feb 2020)  

36th session 

(Apr-May 2020)  

37th  session 

(Oct-Nov 2020)  

38th  session 

(Jan-Feb) 2021)  

39th  session 

(Apr-May 2021)  

40th  session  

(Oct-Nov 2021) 

National 

report 

deadline 

  

  

3 February 2017 

  

  

7 August 2017 

  

  

October 2017 

(tentative)  

  

February 2018 

(tentative) 

  

July 2018 

(tentative) 

  

October 2018 

(tentative) 

  

February 2019 

(tentative) 

  

July 2019 

(tentative) 

  

October 2019 

(tentative) 

  

February 2020 

(tentative) 

  

July 2020 

(tentative) 

  

October 2020 

(tentative) 

  

February 2021  

(tentative) 

  

July 2021 

(tentative) 

1 Bahrain Czechia  

  

France Turkmenistan Saudi Arabia  New Zealand  Norway  Italy Kyrgyzstan Belarus Micronesia  Namibia Suriname Togo 

2 Ecuador 

  

Argentina 

  

Tonga 

  

Burkina Faso 

  

Senegal Afghanistan 

  

Albania  

  

El Salvador 

  

Kiribati 

  

Liberia 

  

Lebanon 

  

Niger 

  

Greece 

  

Syrian Arab 

Republic 

3 Tunisia  

  

Gabon 

  

Romania 

  

Cape Verde 

  

China 

  

Chile  

  

Democratic 

Republic of the 

Congo 

Gambia 

  

Guinea 

  

Malawi 

  

Mauritania 

  

Mozambique 

  

Samoa  

  

Venezuela 

(Bolivarian 

Republic of) 

4 Morocco 

  

Ghana 

  

Mali 

  

Colombia 

  

Nigeria  

  

Viet Nam 

  

Côte d’Ivoire 

  

Bolivia 

(Plurinational 

State of) 

  

Lao People’s 

Democratic 

Republic 

Mongolia 

  

Nauru 

  

Estonia 

  

Saint Vincent 

and the 

Grenadines 

Iceland 

  

5 Indonesia 

  

Peru 

  

Botswana 

  

Uzbekistan 

  

Mexico 

  

Uruguay 

  

Portugal 

  

Fiji 

  

Spain 

  

Panama 

  

Rwanda 

  

Paraguay 

  

Sudan 

  

Zimbabwe 

  

6 Finland 

  

Guatemala 

  

Bahamas 

  

Tuvalu 

  

Mauritius Yemen Bhutan  San Marino Lesotho Maldives Nepal  Belgium Hungary Lithuania 

7 United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland 

Benin 

  

Burundi 

  

Germany  

  

Jordan 

  

Vanuatu 

  

Dominica 

  

Kazakhstan 

  

Kenya 

  

Andorra 

  

Saint Lucia Denmark 

  

Papua New 

Guinea 

Uganda 

  

8 India 

  

Republic of Korea 

  

Luxembourg 

  

Djibouti 

  

Malaysia 

  

The former 

Yugoslav Republic 

of Macedonia 

Democratic 

People’s Republic 

of Korea 

Angola 

  

Armenia 

  

Bulgaria 

  

Oman 

  

Palau 

  

Tajikistan 

  

Timor Leste 

  

9 Brazil 

  

Switzerland 

  

Barbados 

  

Canada  

  

Central African 

Republic 

Comoros Brunei 

Darussalam 

  

Iran (Islamic 

Republic of) 

Guinea-Bissau Honduras 

  

Austria 

  

Somalia  

  

United Republic 

of Tanzania 

Republic of 

Moldova 

10 Philippines Pakistan Montenegro Bangladesh  Monaco  Slovakia  Costa Rica Madagascar Sweden United States of 

America 

Myanmar 

  

Seychelles 

  

Antigua and 

Barbuda 

Haiti 

  

11 Algeria 

  

Zambia 

  

United Arab 

Emirates 

Russian Federation  Belize  

  

Eritrea  

  

Equatorial  

Guinea 

Iraq 

  

Grenada 

  

Marshall Islands 

  

Australia 

  

Solomon Islands 

  

Swaziland 

  

South Sudan 

12 Poland 

  

Japan Israel Azerbaijan Chad  Cyprus Ethiopia Slovenia Turkey Croatia Georgia Latvia Trinidad and 

Tobago 

  

13 Netherlands Ukraine 

  

Liechtenstein 

  

Cameroon  

  

Congo  

  

Dominican 

Republic 

Qatar 

  

Egypt 

  

Guyana 

  

Jamaica 

  

Saint Kitts and 

Nevis 

Sierra Leone 

  

Thailand 

  

14 South Africa 

  

Sri Lanka 

  

Serbia 

  

Cuba  

  

Malta  

  

Cambodia 

  

Nicaragua 

  

Bosnia and 

Herzegovina 

Kuwait 

  

Libya Sao Tome and 

Principe 

Singapore 

  

Ireland 

  



 مع التعاون لتعزيز فرصة
 وتنفيذ متابعة بشأن الدول جميع

 النتائج

  تعاونية جهود خالل من
 الممارسات أفضل ومشاركه

 وأصحاب الدول بين فيما
 اآلخرين المصلحة

 مالئم مناخ تهيئة أجل من
 الجذرية األسباب لمعالجة

 اإلنسان حقوق النتهاكات

 للدول هاًما أساًسا ولتوفير
 لتنفيذ أفضل نتائج لتحقيق
 المستدامة التنمية أهداف

 على اإلنسان حقوق وحماية
 القطري الصعيد

 الدورة الثالثة لالستعراض الدوري ألشامل 
 دفعة جديدة لمشاركة بناءة وتفاعلية

 72/351/تقرير األمين العام أ

 



 

 األسئلة والتوصيات جودهتحسين: 

 فيما يتعلق بالتركيز الموضوعي والتفاصيل•

مشيرا إلى المجاالت التي تحتاج إلى تعزيز بغية معالجة األسباب الجذرية •

أي شريحة من الثغرات الحرجة لحقوق اإلنسان )النتهاكات حقوق اإلنسان 

 (.  على الصعيد القطري

 

 والمشاركة النشطة من جانب جميع أصحاب المصلحة على الصعيدين الوطني

 والدولي
    

 
 
 

 الفرص: الدورة الثاثة لالستعراض الدوري ألشامل

 (2017) 72/351/، أ2017تقرير األمين العام 

 

آليات حقوق اإلنسان وتوصياتها أساًسا من خالل  يوفر التعاون الدولي، بما في ذلك»

أهداف التنمية المستدامة وحماية حقوق  في تنفيذأكبر نتائج  تحقيق  للدول يتيح  هاًما

 «اإلنسان على الصعيد القطري



 دور الحكومات

 

ألشامل الدوري االستعراض ومتابعة التقارير إلعداد الوزارات بين المشترك التنسيق 

والسلطة البرلمان) ألشامل الدوري االستعراض قبل الوطنية المصلحة أصحاب جميع مع المشاورات 
 القطري المتحدة األمم وفريق المدني المجتمع ومنظمات اإلنسان لحقوق الوطنية والمؤسسة القضائية
 األكاديمية والمؤسسات اإلنسان حقوق عن كالمدافعين وغيرها اإلقليمية اإلنسان حقوق وآليات
 (اإلعالم لووسائ

إعداد وتقديم التقرير الوطني 

المشاركة في االستعراض الدوري ألشامل في جينيف 

أو خطة التنفيذ/إعتماد خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان و 

التنسيق والتعاون مع جميع أصحاب المصلحة في أعقاب االستعراض الدوري ألشامل 

 (على أساس تطوعي)تقديم تقارير منتصف المدة 

 



 أهمية تقارير منتصف المدة  لالستعراض الدوري ألشامل 

تسليم تقارير منتصف المدة على أساس تطوعي 

يونيه، قدمت خمس وستون دولة تقارير منتصف المدة/حزيران حتى 

 وقدمت األرجنتين وأذريبيجان والبحرين وشيلي وفنلندا وفرنسا واليابان وموريشيوس وموناكو وهولندا

  .الحقا للدورتين وبولندا وسلوفينيا والمملكة المتحدة وأورغواي تقارير منتصف المدة

تقارير منتصف المدة: 

 توفير المزيد من المساءلة•

 السابقه تشجيع متابعة تنفيذ التوصيات من خالل دورات االستعراض الدوري ألشامل•

 توفير معلومات مستكملة عن حالة تنفيذ التوصيات•

 .التركيز على إتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة قضايا حقوق اإلنسان المثيرة للقلق•

 



 والمتابعة التقارير العداد الوطنية اآللية

 :لـ دائم حكومي هيكل

ذلك في بما) اإلنسان لحقوق واالقليمية الدولية اآلليات مع والتواصل التقارير إعداد تنسيق 

 اإلنسان حقوق معاهدات وجبمب المنشأة والهيئات ألشامل الدوري االستعراض

 .(الخاصة واإلجراءات

قرارات/وتوصيات معاهدات عن الناشئة اإللتزامات وتنفيذ الوطنية المتابعة مسار تنيسق  

 .اآلليات هذه عن المنبثقه

 

مثل )تقوم اآللية الوطنية بهذه المهام بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية المتخصصة 

، وأهداف التنمية المستدامة ومركز التنسيق والبرلمان والسلطة (مكتب اإلحصاءات الوطنية

 .القضائية وكذلك بالتشاور مع المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والمجتمع المدني

 



  :والمتابعة أن يتوفر لديها العناصر التاليةالعداد التقاريريجب على اآلليات الوطنية الفعالة 

القدرة على المشاركة 

القدرة على التنسيق 

القدرة على االستشارة 

القدرة على إدارة المعلومات 

 اآلليات الوطنية الفعالة لإلبالغ والمتابعة

 72/351/تقرير األميين العام أ

ويمكن أن تصبح اآلليات الوطنية لإلبالغ والمتابعة أحد المكونات 

الرئيسية للنظام الوطني لحماية حقوق اإلنسان، حيث ُتنقل المعايير 

والممارسات الدولية واإلقليمية في مجال حقوق اإلنسان إلى المستوى 

.الوطني مباشرًة من خالل إنشاء هيكل وطني للتنسيق  



 والمتابعة (التقارير العداد)   لإلبالغ الفعالة الوطنية اآلليات فوائد

 

ألشامل الدوري االستعراض تقرير تقديم في الوطنية والملكية المشاركة – الوطني التنسيق هيكل 

 والمتابعة اآلليات من غيرهلو

لمواردل االقصى واستخدام الفعاليه – الوزارات بين التواصل تسهيل 

الوطني تماسك - وآليات واالقليمية الدولية اآلليات مع والمنطقية المنهجية المشاركة 

في وتوصياتها اإلنسان حقوق منظومة وشرح التواصل من الوزارية التنسيق جهات تمكين 

 المعنية هموزارات

اإلنسان لحقوق الوطنية والمؤسسة القضائية والسلطة البرلمان مع اإلتصال جهات وتشكيل تنظيم 

 المدني والمجتمع

بناء الخبرات في مجال حقوق اإلنسان في كل دولة 

التنفيذ وخطط ألشامل الدوري االستعراض وتوصيات اإلنسان حقوق عمل خطط تطور 

 .(المتابعة)



 دور البرلمان والسلطة القضائية

تشريعية اصالحات أو/و وطنية تشريعات تتطلب التي التوصيات متابعة ضمان. 

لحقوق الوطنية العمل خطط في والمساهمة الفعالة الوطنية اآلليات في المشاركة 

 .اإلقليمي اإلرشادي والبرنامج اإلنسان

 اإلشراف على سياسات وإجراءات حقوق اإلنسان من جانب الحكومات وال سيما

 .في تنفيذ التوصيات المقدمة من آليات حقوق اإلنسان

 الفقهيهزيادة اإلشارة إلى المعايير الدولية لحقوق اإلنسان أو االجتهادات 

 .والتوصيات الواردة في قرارات المحاكم

 زيادة امتثال القضاة والمحاميين والمدعيين العامين مع المبادئ األساسية بشأن
 استقالل السلطة القضائية



دور أصحاب المصلحة الوطنيين اآلخرين والمؤسسة الوطنية لحقوق 

 اإلنسان والمنظمات غير الحكومية

 : ىلع المصلحة أصحاب جميع شجعن

االستعراض قيد الدولة تنظمها التي الوطنية المشاورات في المشاركة 

البلد في اإلنسان حقوق حالة عن معلومات إرسال 

اإلنسان حقوق مجلس في التقرير اعتماد أثناء  مداخله القاء 

مع الدوله المراقبة والمشاركة في تنفيذ توصيات االستعراض الدوري ألشامل 

 

 

 

 
 

 



 دور آليات حقوق اإلنسان اإلقليمية

تعزيز المعايير العالمية لحقوق اإلنسان على الصعيد االقليمي 

 اإلحاالت المرجعية الفقهية وغيرها من الوثائق مع توصيات االستعراض الدوري

 ألشامل

 بأفضل والمشاركه  المزيد من المشاركة في عملية االستعراض الدوري ألشامل

 الممارسات بشكل منهجي متسق ومستمر 

توصيات اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان في قوانين وسياسات حقوق  وتعميم إدماج

 .اإلنسان اإلقليمية



 الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان

خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان نهجاً مهيكال وعملياً لتعزيز إعمال وتوّفر "

حقوق اإلنسان، وذلك عن طريق إدراج إجراء تحسيناٍت في مجال حقوق اإلنسان 

يمكن أن ُيسَتَند في إعداد  ......العامة كأهداف عملية ضمَن سياق السياسة 

استقصاء خط األساس إلى الشواغل والتوصيات التي تعرب عنها آليات حقوق 

اإلنسان، بما فيها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات واإلجراءات الخاصة 

".واالستعراض الدوري الشامل  

قائمة على دراسة شاملة و اة وطنيوكلمم، خطة وطنية شاملة 

 تشمل إجراء مشاورات واسعة النطاقمتطوره 

 ويعكس المحتوى الوضع الراهن والتحديات والمجاالت الموضوعية ذات األولوية والبرامج الُمخطط

 تنفيذها وإطار الرصد

 (سنوات 5-4عادة ما بين )اإلطار الزمني المحدد 

القضايا ذات األولوية ووضع الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان  توصيات اليات حقوق االنسان قد تشير الى

 تنفيذ أهداف التنمية المستدامة اخرى قد تشمل أو أي خطة عمل وطنية)

 ،ويمكن تطبيق المنهجية المتبعة في إعداد الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان على وضع خطط عمل أخرى

 .تنفيذ أهداف التنمية المستدامة: على سبيل المثال

 

 

 

 



 توصياتال خطة التنفيذ

 

أداة التركيز الستعمال الكيانات الحكومية 

 حسب الموضوع ومصنفه المجمعةاليات حقوق االنسان تحتوي على جميع توصيات 

 عملية حكومية داخلية إلى حد كبير تنسق اآللية الوطنية لإلبالغ والمتابعةالتطورات 

ويعكس تصنيف المحتوى قوائم األولويات والتوصيات 

 (توصيات جديدة التي ستُدمج)اطار زمني مفتوح 

حقوق االنسان الليات اسيسهل من تقديم التقارير الدورية  تتبع تنفيذه 

 ويمكن بسهولة تجميع التوصيات عبر ربطها بأهداف التنمية المستدامة لبناء التوافق والترابط بين المتابعة

 .اإلنسانحقوق المختلفة والتقارير حول أهداف التنمية المستدامة و

 هو و وتقيم الدوله/اإلنمائيةاألمم المتحدة للمساعدة إطارعمل لفريق تنسيق األمم المتحدة وإبالغ أداه فعاله

 وسيلة مفيدة للتفاعل مع النظراء الحكوميين

 

 

 

 

 

 

 72/351/تقرير األمين العام أ



خطة العمل 
الوطنية 
لحقوق 
 اإلنسان

اآللية الوطنية 
لإلبالغ 
 والمتابعة

 المؤسسة

 الوطنية

 لحقوق

 اإلنسان
 المجتمع المدني

 72/351/تقرير األمين العام أ

وال ينحصر مقياس النجاح في تقديم 

تقارير أفضل وأكثر شموال فحسب، 

بل ويشمل تحقيق نتائج ملموسة 

وإحداث تغييرات في القوانين 

والممارسات، مما يفضي إلى تحسين 

تمّتع الجميع بحقوق اإلنسان من خالل 

عمليات تمتلكها وتقودها القوى 

.الوطنية  



 دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
 

 

 

 

التوافق مع 

معايير حقوق 

 اإلنسان

 المساءلة

 المساواة وعدم التمييز

 المشاركة

وتتمثل األولوية األساسية لمفوضية األمم المتحدة »

لحقوق اإلنسان في ضمان تنفيذ أهداف الساميه 

التنمية المستدامة بطريقة تتفق مع المعايير الدولية 

 «لحقوق اإلنسان



 لحقوق اإلنسان ألعالميالمؤشر 

معين   بلد   في اإلنسان بحقوق المتعلقة المعلومات إلى بسهولة الوصول توفير. 

الدول ومساعدة اإلنسان لحقوق الدولية اآلليات بتوصيات الوعي زيادة إلى يرمي 

 .التوصيات تلك تنفيذ في

التفسير علىو العالم أنحاء جميع في اإلنسان حقوق حالة عن معلومات توفير 

 الماضية السنوات خالل نشأت قد التي اإلنسان لحقوق الدولية معاييرلل القانوني



 
 

ربط أهداف التنمية المستدامة بتوصيات : المؤشر ألشامل لحقوق اإلنسان

 إدارة الموارد البشرية



 المؤشرات المتعلقة بحقوق اإلنسان

العناصر التنفيذية للتوصيات تسليط الضؤ على 

ربط التوصيات مع إطار السياسات الوطنية 

والتقدم/توفير معياًرا لقياس التقدم المحرز في التنفيذ 

 

  امله االخرىشالللتقييمات النوعية  ولكن ذلك ليس سوى أداة، تشير إلى شئ وليس بدياًل 

 



مفوضية األمم المتحدة السامية دعم منظومة األمم المتحدة الذي تقدمه 

 من خالل مكاتبها الميدانيةلحقوق اإلنسان  

لإلبالغ الوطنية اآلليات وتطوير وتعزيز نشاءإ في الحكومات إلى الدعم تقديم 
 اإلنسان لحقوق الوطنية طالخط وتنمية والمراقبة

 
المتحدة األمم تخطيط في ألشامل الدوري االستعراض توصيات ذلك في بما 

 الوطنيه خططال وسائر اإلنمائية للمساعدة المتحدة األمم عمل إطار مثل هامجاوبر
 
ألمم المتحدة والمساعدة لاالستشارية  لخدماتا تقديم الدعم للحكومات مع سياسة

 االستعراض الدوري ألشاملعمليه  التقنية لمتابعة
 
 المدةمنتصف ستعراض التقديم العون للحكومات في األعمال التحضيرية  

 لالستعراض الدوري ألشامل
نشر معلومات عن نتائج االستعراض الدوري ألشامل 

 



مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان عن الدعم الذي تقدمه 

 طريق مكاتبها الميدانية

 أمثلة

نتائج لنشر عمل ورشتي تنظيم في النيجر حكومة إلى الدعم المفوضية قدمت ،2016 عام في 

 والمؤسسة المدني والمجتمع اإلعالم ووسائط ألدوله ولمؤسسات هحكوملل ألشامل الدوري االستعراض

 توصيات تنفيذ لمتابعة عمل خطة واعتماد إعداد في مساعدتها عن فضال اإلنسان لحقوق الوطنية

 .ألشامل الدوري االستعراض

للمجلس التقنية المساعدة اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية مكتب قدم األرجنتين، وفي 

 التقارير وتقديم التوصيات لتلك االمتثال لرصد الوطنية الدورية تقارير لتعزيز اإلنسان لحقوق االتحادي

 .اإلنسان حقوق آليات إلى

لتعزيز تنفيذ االتفاقيات الدولية  للبرلمان وفي جورجيا، دعمت المفوضية التعديالت في الميثاق الداخلي

وتوصيات االستعراض الدوري ألشامل، واآلن ينظر البرلمان الخاصه بالمجلس االوروبي والمعدات 

 .حالة التنفيذ

 

 

 

 



 ألشاملصناديق التبرعات االستئمانية لالستعراض الدوري  
 16/21و 6/17قرارات امجلس حقوق اإلنسان 

 ألشامل االستعراض الدوري  للمشاركه في أليه االستئمانيةآلية صناديق التبرعات 

الدول النامية في إطار  االستعراض الدوري ألشامل والسيما البلدان األقل نموا إلى جينيف تمويل مشاركة 

 من البلدان النامية وال سيما البلدان األقل نموا «الترويكا» الثالثيةموعة لمجاأعضاء تمويل سفر 

تدريب الدول األعضاء على إعداد التقارير الوطنية 

 

 يجب تقديم طلب التمويل قبل ستة أسابيع من انعقاد جلسة الفريق العامل لالستعراض الدوري الشامل إلى

uprstates@ohchr.org 



 ألشامل الدوري االستئمانية لالستعراض التبرعات صناديق 
 16/21و 6/17امجلس حقوق اإلنسان  قرارات

 ألشامل الدوري االستعراض لتنفيذ  االستئمانية التبرعات صندوق

نموا األقل للبلدان خاص وبشكل للدول والفنية المالية للمساعدة مصدر 

 ألشامل الدوري االستعراض من المنبثقة التوصيات تنفيذ•

 وتتبع والتوصيات العمل خطة تنفيذ ذلك في بما والمتابعة لإلبالغ الوطنية اآللية تعزيز أو إنشاء•
 .البيانات ومراقبة

االستعراض  معوسع الأ هنطاقفي  المتحدةالقطري التابع لألمم الفريق  من المقدمالدعم  أدماج•
 .االنمائيةفمثال فى سياق اطار عمل االمم المتحدة للمساعدة ألشامل الدوري 

دعم تنفيذ التوصيات ذات األولوية الرئيسية، فمثال منع التعذيب والحق في الصحة وما إلى ذلك.  

 

 تقديم الطلبات طوال العام إلى

hrimplementation@ohchr.org 
 



 أمثلة

ألشامل الدوري االستعراض وبعد وأثناء قبل ساموا إلى الدعم المفوضية قدمت ،2016 عام في 

 صندوق من مموال العالمية الدورية المراجعة منسق/المتحدة األمم من متطوع تقديم هيئة في الثاني

 .التبرعات

لتوصيات الفعال التنفيذ حول المناقشات في المرأة مشاركة صندوق دعم ،2016 عام في 

 مع العمل حلقات خالل من تنمويه وطنية استراتيجية وصياغة ألشامل الدوري االستعراض

 .موريتانيا فى النساء ستهدفا الذي 2030-2016 المدني المجتمع

 

 

من خالل الحكومات والمنظمات غير الحكومية بالتخصيص صندوق لل ويمكن تقديم المساهمات

 والكيانات الخاصة والعامة واألفراد

 ألشاملالدوري الستعراض اتنفيذ ل  االستئمانيةالتبرعات ق دوصن



 للمزيد من المعلومات قم بزيارة

   http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx :االستعراض الدوري ألشامل

  :اآلليات الوطنية لإلبالغ والمتابعة

http://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Publications/HR_P

UB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1 

  خطة العمل الوطنية في مجال حقوق اإلنسان

 http://www.ohchr.org/EN/Issues/PlansActions/Pages/PlansofActionIndex.aspx 

  تقارير منتصف المدة حول االستعراض الدوري ألشامل

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

  مؤشرات حقوق اإلنسان

 http://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIndex.aspx 

  /http://uhri.ohchr.org/enالمؤشر ألشامل لحقوق اإلنسان

  /http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goalsأهداف التنمية المستدامة

  http://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/WorkInField.aspx :الوجود الميداني لمفوضية حقوق اإلنسان

  :الصندوق االستئماني لالستعراض الدوري ألشامل

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRTrustFunds.aspx 
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مجلس / ألمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسانامكتب مفوضية 

فرع االستعراض / وقسم آليات المعاهداتحقوق اإلنسان 

 الدوري الشامل 

 لغرض المعلومات فقط وليس ملفاً رسمياً 


