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الجزء األّول

مقدمة 
ما هو اإلستعراض الدوري الشامل؟

يســـتعرض مجلس حقوق اإلنسان على أســـاس دوري، من خالل آلية اإلستعراض الدوري 
الشـــامل، أداء كل دولة من الدول األعضاء فـــي األمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة  في 

تنفيذ تعّهداتها والتزاماتها في مجال حقوق اإلنسان.
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كيف يعمل؟
يستند إستعراض دولة ما على ثالث وثائق: تقرير وطني تعّده الدولة1 موضع اإلستعراض؛ 
تجميع لمعلومات األمم المتحدة حول الدولة موضع اإلســـتعراض ُيعّده مكتب مفوضية األمم 
المتحدة الســـامية لحقوق اإلنسان؛ وملخص للمعلومات ُيقّدمه أصحاب المصلحة ذوو الصلة 
(بما فيهم عناصر المجتمع المدني)2 وُيعدُّه كذلك مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان.    

يجري اإلســـتعراض نفســـه في جنيف في إطار فريق عمل معني باإلســـتعراض الدوري 
الشـــامل، يتألف من 47 دولة عضوًا من أعضاء مجلس حقوق اإلنسان. ويأخذ اإلستعراض 
شكل حوار تفاعلي يمتّد على ثالث ساعات ونصف بين الدولة موضع اإلستعراض والدول 
األعضاء والمراقبة في المجلس. ويعتمد الفريق العامل بعد أيام على الحوار التفاعلي تقرير 

المداوالت.

يتـــّم اعتماد وثيقة نتائج ختامية، تشـــتمل على تقرير الفريـــق العامل وموقف الدولة موضع 
اإلســـتعراض من التوصيات الَمطروحة، في الجلســـة العامة التالية لمجلس حقوق اإلنسان، 
بعد أشـــهٍر معدودة على اإلستعراض. وُتكّرس ساعة واحدة العتماد وثيقة النتائج لكل دولة. 
وُتقسم هذه الساعة بالتســـاوي بين الدولة موضع اإلستعراض والّدول األخرى والمؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنســـان ومراقبي المنظمات غيـــر الحكومية، الذين يدلون جميعهم ببيانات 

شفوية تعليقًا على اإلستعراض الدوري الشامل. 

ضمن دوراته العادية، يتبع إعتماد نتائج اإلستعراض الدوري الشامل من ِقَبل مجلس حقوق 
اإلنسان مناقشة عامة بموجب البند 6 من جدول األعمال حول اإلستعراض الدوري الشامل.

وتقّدم الـــّدول التي تّم مراجعتها في إطار اإلســـتعراض الدوري الشـــامل أحيانًا معلومات 
مســـتكملة عن تقّدمها في تنفيـــذ اإللتزامات التي تعّهدت بتنفيذهـــا والتوصيات التي دعمتها 

خالل اإلستعراض الدوري الشامل.

ينبغي على أصحاب المصلحة التابعين للمجتمع المدني أن ُيشـــاركوا في عملية التشـــاور على المستوى الوطني   1
تهيئًة إلعداد التقرير الوطني.

توافر المعلومات بشأن تقديم مدخالت على تقارير أصحاب المصلحة على العنوان التالي:   2
 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx
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أ. إعداد المعلومات ألغراض اإلستعراضات، 
   وهي تشمل

معلومات الدولة، بما في ذلك من خالل • 
المشاورات الوطنية الواسعة (التقارير الوطنية)

تجميع معلومات األمم المتحدة (ُيعّده مكتب • 
المفوضية السامية لحقوق اإلنسان)  

ملّخص إفادات أصحاب المصلحة (ُيعّده مكتب • 
المفوضية السامية لحقوق اإلنسان)

ب. فريق العمل المعني باإلستعراض 
الدوري الشامل 

يجتمع في جنيف في ثالث دورات لمدة • 
أسبوَعْين كل منها سنويًا، ويستعرض 14 

دولة في الدورة (42 دولة في السنة) 
حوار تفاعلي مع الدولة موضع اإلستعراض • 
يعتمد تقريرًا يتضّمن التوصيات واإلستنتاجات • 

والتعّهدات الطوعية
تبّين الدولة موضع اإلستعراض في • 

هذه المرحلة أو فيما بعد (أثناء دورة 
المجلس العادية المقبلة ذات الصلة 

   كأقصى حد) التوصيات التي تؤّيدها أو 
             التي ال تؤّيدها.  

عملّية اإلستعراض الدوري الشامل

دورة لمّدة أربع 
سنوات ونصف 

السنة
ج. تنفيذ النتائج 

مسؤولية الدولة المعنّية والتي يجري • 
تشجيعها على إجراء مشاورات واسعة مع 

جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة 
ينبغي تعزيز وتفعيل صندوق التبّرعات • 

الخاص بالمساعدة المالية والتقنية 
ينبغي على التمثيل الوطني أو اإلقليمي لألمم • 

المتحدة أن يساعد الدول بناًء على طلبها 
ينبغي على المساعدة المادية والتقنية أن تدعم • 

اإلحتياجات واألولويات الوطنية

د. الدورة العادية لمجلس حقوق اإلنسان 
ينظر المجلس في كل وثيقة نتائج لمدة ساعة • 

واحدة
تتاح الفرصة للدول موضع اإلستعراض والدول • 

األعضاء في المجلس والدول المراقبة وأصحاب 
المصلحة اآلخرين للتعبير عن آرائهم قبل اعتماد 

وثائق النتائج
يعتمد المجلس وثائق النتائج • 
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كيفّية تقديم المعلومات التي ينبغي إدراجها في ملخص معلومات أصحاب المصلحة
يجـــوز لعناصر المجتمـــع المدني، بما فيهـــا المنظمات غير الحكوميـــة، الحاصلة او غير 
الحاصلة على الصفًة اإلستشـــاريًة في المجلس اإلقتصـــادي واإلجتماعي لألمم المتحدة، أْن 
تقّدم معلومات. وينبغي على هذه المعلومات أن تتماشـــى مع المبادئ التوجيهية التي اعتمدها 

مجلس حقوق اإلنسان في القرار 119/17.

 .uprsubmissions@ohchr.org :ويجب تقديمها عبر البريد اإللكتروني على العنوان التالي

ويتّم نشر المعلومات الُمستخدَمة في الملّخص بالتالي في الموقع الشبكي للمفوضية كوثيقة خلفية. 
لمزيٍد من المعلومات الُمفّصلة، الرجاء الرجوع إلى الموقع الشـــبكي لمكتب المفوضية الســـامية 

لحقوق اإلنسان والمبادئ التوجيهية ألصحاب المصلحة ذوي الصلة (أنُظر الجزء الثاني).

كيفّية المشاركة بدورة من دورات الفريق العامل 
تســـتطيع المنظمـــات غير الحكوميـــة ذات الصفة اإلستشـــارية لدى المجلـــس اإلقتصادي 
واإلجتماعـــي لألمم المتحدة وحدها أن تحظى باإلعتماد للمشـــاركة في دورة الفريق العامل 
بصفة مراقب. وتراقب المنظمات غير الحكومية اإلجراءات من دون اإلدالء ببيانات شفوية. 
وقـــد تنّظم المنظمات غير الحكومية إجتماعات إعالمية حول عملّية اإلســـتعراض الدوري 

الشامل بغية تبادل المعلومات وأفضل الممارسات على الصعيد القطري.

وُتذاع دورات الفريق العامل المعنّي باإلستعراض الدوري الشامل بالبث المباشر على إذاعة 
اإلنترنت لمجلس حقوق االنســـان. ويتضّمن موقع البث على اإلنترنت أيضًا أرشـــيف فيديو 

للدورات السابقة.

كيفّية المشاركة باعتماد نتائج اإلستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق اإلنسان
تســـتطيع المنظمـــات غير الحكوميـــة ذات الصفة اإلستشـــارية لدى المجلـــس اإلقتصادي 
واإلجتماعي لألمم المتحدة وحدها أن تحظى باإلعتماد للمشـــاركة في الجلسة العامة لمجلس 

حقوق اإلنسان بصفة مراقب.

خالل جلســـة مجلس حقوق اإلنســـان، يحق للمنظمات غير الحكومية أن تقّدم بيانات مكتوبة 
وتنّظم أحداثًا موازية. وتستطيع المنظمات غير الحكومية، ضمن الجلسات العامة، أن تراقب 
اإلجراءات وُتدلي ببيانات شفوية شرط أن تكون ُمسّجلة على قائمة المتحدثين. وتم تخصيص 

عشرين دقيقة لمشاركات المنظمات غير الحكومية 

لمزيٍد من المعلومات حول المشـــاركة في جلسة مجلس حقوق اإلنسان، الرجاء الرجوع إلى 
صفحة مجلس حقوق اإلنسان الُمتعلِّقة بمشاركة المنظمات غير الحكومية: 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/ngo.htm
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وُتذاع الدورات المخّصصة العتماد وثائق نتائج اإلستعراض الدوري الشامل بالبّث المباشر 
على إذاعة اإلنترنت للمجلس، شـــأنها شـــأن جميع بنود جدول األعمـــال الخاّص بالمجلس 
األخرى. ويتضّمن موقع البث على اإلنترنت أيضًا أرشيف فيديو ضمن صفحة اإلستعراض 

الدوري الشامل القطرية للدولة الَمعنّية.

اإلعتماد
ينبغي على المنظمة غير الحكومية ذات الصفة اإلستشارية لدى المجلس 
اإلقتصـــادي واإلجتماعي والتي ترغب في حضور إحدى دورات الفريق 
العاِمل المعنّي باإلســـتعراض الدوري الشـــامل أْن تبعث برســـالٍة لطلب 
َرة  اإلعتماد من األمانة. يجب إرسال الرسالة قبل حلول موعد الدورة الُمقرَّ
ببعض الوقت، وقبل أســـبوَعْين أقّلـــه في حال هناك حاجة للحصول على 

تأشيرات سفر الى سويسرا.

وعلى الرسالة أن تتضّمن العناصر التالية:
أْن تقدَّم على الورق الذي يحمل الشعار الرسمي للمنظمة؛ ◄

أْن تنّص على إسم ومّدة الدورة التي ترغب المنظمة حضورها، مثًال: ”(إسم المنظمة  ◄
غير الحكومية)، ذات الصفة اإلستشـــارية لدى المجلـــس اإلقتصادي واإلجتماعي، 
ترغب في إرســـال األعضاء التالية أسماؤهم لحضور الدورة العاشرة لإلستعراض 

الدوري الشامل لمجلس حقوق اإلنسان (مواعيد الدورة) ...“؛ 

أْن توّضح إسم/أسماء (الشهرة، اإلسم) الشخص/األشخاص الذي سيمثل المنظمة في  ◄
الدورة. ويالَحظ أن أســـماء األشخاص يجب أن ترد كما تظهر في جوازات سفرهم 

تحديدًا؛

أْن تذكر إسم/أسماء هؤالء األعضاء الحائزين أصًال على شارة بطاقة هوية صالحة  ◄
صادرة عن قســـم األمن والســـالمة التابع لمكتب األمم المتحـــدة في جنيف، والذين 
يتحّضرون لحضور دورة المجلس، مع إشـــارة إلى أّن الشخص/األشخاص يحمل/

يحملون شارة سنوية.

أْن يوّقع الرســـالة رئيس المنظمة أو رئيسها التنفيذي أو ممثلها الرئيسي لدى مكتب  ◄
األمم المتحدة في جنيف إذ كان هو/هي مفّوض بذلك.

upraccreditation@ohchr.org :الرجاء إرسال رسالة طلب االعتماد بالبريد اإللكتروني إلى األمانة

ينبغي على المنظمات غير الحكومية التي تحتاج إلى ”شـــهادة اعتماد“ لدواعي طلب  ◄
تأشـــيرة سفر سويسرية أْن توضح ذلك في رســـالة طلب اإلعتماد. الرجاء مراجعة 
موّظفي القنصلية السويســـرية في بالدكم بخصوص الُمهل النهائية لطلب التأشـــيرة 
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والتقديم حسبما يستوجب والتأّكد من توفير الوثائق الرسمية الالزمة. يرجى مالحظة 
أّن شـــهادات التأشـــيرة تصدر عن مكتب األمم المتحدة في جنيف. إْن دعت الحاجة 
إلى شهادة فيزا، الرجاء إرسال نسخة عن الرسالة إلى مكتب إتصال المنظمات غير 

الحكومية التابع الى مكتب األمم المتحدة في جنيف على: 

رقم الفاكس: 83 05 917 22 41+
ungeneva.ngoliaison@unog.ch :البريد اإللكتروني

الرجـــاء المالحظة: إذا رغب عدٌد كبير من المنظمات غير الحكومية المشـــاركة في دورة 
ما، قد تحّد األمانة من عدد المشاركين المعتمدين ضمن وفد المنظمة غير الحكومية الواحدة 
الذي يحق له وصول إلى قاعة الجلسة العامة. الرجاء التحديد في طلب اإلعتماد ما إذا كنتم 
ترغبون في الوصول إلى قاعة الجلسة العامة أو صالة العرض العاّمة (أنظر أدناه) أو حدٍث 

مواٍز (أنظر أدناه أيضًا).

حضور الدورات
يجتمع الفريق العاِمل المعنّي باإلســـتعراض الدوري الشـــامل وجلسات 
المجلس العامة معًا في القاعة عشـــرين، في قصر األمم، في مكتب األمم 

المتحدة في جنيف، سويسرا. 

ينبغي على ممّثلي المنظمات جميعًا أن يســـتحصلوا على شارة بطاقة هوية تتضّمن صورهم 
عند وصولهم إلى األمم المتحدة وقبل حضورهم الدورة على العنوان التالي: 

قصر األمم – المدخل األمني
Pregny Gate, 8–14 Avenue de la Paix

  10 Geneva 1211

لدى عْرض وثيقة هوية (أي جواز سفر)، ُتصَدر شارة بطاقة هوية تتضّمن صورة الشخص 
صالحة لمدة الدورة. وُينَصح ممّثلو المنظمات غير الحكومية أن يستحصلوا على نسخة عن 

رسالة اإلعتماد (أعاله) الُمرَسلة من المنظمة غير الحكومية الَمعنّية. 

إّن ممّثلي المنظمات غير الحكومية الذين يملكون شارة بطاقة هوية تتضمن صورهم، سنوية 
أو مؤقتة صادرة عن قســـم األمن والسالمة التابع لمكتب األمم المتحدة في جنيف، وصالحة 

لمدة الدورة، هم مؤّهلون للدخول إلى قاعات المؤتمر.

جميع المصاريف المتعّلقة بالسفر واإلقامة وترتيبات الضمان الطبي تقع على عاتق المنظمة 
غير الحكومية أو ُممّثليها.
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الوصول إلى صالة العرض العامة 
يتوافـــر عدٌد محدود مـــن المقاعد في صالة العـــرض العامة، فوق قاعة 
المؤتمرات الرئيســـية، القاعة عشرون، لألشـــخاص الذين يرغبون في 
مراقبـــة إجراءات الفريق العاِمل من دون أْن ُيعتَمدوا كمشـــاركين (مثًال: 
الطالب واألكاديميون). سيتم السماح لعدد محدود من األفراد والمجموعات 
الوصول إلى صالة العرض العامة حسب تواُفر المقاعد وظروف أخرى.

علـــى األفـــراد أو المجموعات الذين يرغبون بالحضور أن يرســـلوا طلباتهـــم عبر البريد 
 upraccreditation@ohchr.org :إللكتروني إلى العنوان التالي

(قبل أربع وعشرين ساعة من موعد الجلسة المقرر حضورها) مرفَقة بالمعلومات التالية:

موعد الزيارة؛  ◄

هدف الزيارة؛  ◄

واألسماء الكاملة لألشخاص الراغبين بالحضور.  ◄

طلب غرفة لعقد إجتماع إعالمي
ُيمكـــن للمنظمات غير الحكومية أن تنّظم إجتماعات إعالمّية حول عملّية 
اإلستعراض الدوري الشـــامل بغية تبادل المعلومات وأفضل الممارسات 
مين على إبالغ و/أو إشراك  على الصعيد القطري. يجري تشـــجيع المنظِّ

الدولة/الدول موضع اإلستعراض.

ُتقدَّم الطلبات لحجز الُغَرف على الموقع اإللكتروني على العنوان التالي: 

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

الُمهلـــة النهائية للطلبات هي أســـبوعان قبل بدء دورٍة ما. وُتفَرز الطلبات حســـب األولوية 
وحسب تواُفر الُغرف.
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الوثائق والموارد 
تتوافر وصالت ربط للوثائق والموارد المتعّلقة بعمل الفريق العاِمل، بما 

في ذلك خدمة البث الشبكي على العنوان التالي: 

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

ُيمكن الحصول على ُنَســـخ عن الوثائق التي ُتشكِّل أساس إستعراض من مكتب الوثائق على 
الباب 40 من قصر األمم. وُتوّزع ُنســـخ عن مشـــروع تقرير النتائج في الغرفة قبل وقت 

قصير من اعتماده من ِقَبل الفريق العاِمل. 

تتوافر مشـــاريع الوثائق ذات الصلة باإلســـتعراض الدوري الشـــامل والنَُّسخ عن البيانات 
الشفوية التي أدلتها الّدول على الشبكة الخارجية لمجلس حقوق اإلنسان، تحت تبويب ”آليات 

مجلس حقوق اإلنسان وهيئاته الفرعّية“. 

للدخول على الشبكة الخارجية: 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/form.htm

تحت عنوان ”معلومات عاّمة“ الخاّص بالشـــبكة الخارجية لمجلس حقوق اإلنســـان، تتوافر 
خدمة الخبر العاجل عبر الرسائل القصيرة مجانًا. 

كمـــا ُيمكـــن اإلطـــالع علـــى مزيـــٍد مـــن المعلومـــات مـــن خـــالل حســـاب تويتـــر 
 .(www.twitter.com/un_hrc)

ُيرجى أيضًا مراجعة دليل المجتمع المدني المتوافر على العنوان التالي: 

http://www.ohchr.org/EN/Documents/Publications/ngohandbook_ar.pdf

المشاركة بشكل عاّم
الدخول إلى مبنى األمم المتحدة وقاعة الجلسة العامة (القاعة 

عشرون) 
يفتـــح قصر األمم أبوابه لمندوبي المنظمات غير الحكومية الُمعتَمدين  ◄

إبتداءًا من الساعة 8 صباحًا. 
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ينبغي على المشاركين أن يمتثلوا لطلبات وتعليمات مسؤولي األمم المتحدة وموظفي  ◄
األمن للدخول إلى مباني األمم المتحدة واستخدامها. 

ينبغي على المشـــاركين أن ُيبرزوا شـــارتهم بوضوح في كّل األوقات لدى دخولهم  ◄
المقر وحتى خروجهم منه، وأثناء تواجدهم ضمن مباني األمم المتحدة.

قد يخضع المشـــاركون لتفتيش أمني. فُيمَنع دخـــول مباني األمم المتحدة مع حقائب  ◄
كبيرة.

في حـــال بروز طلب متزايد على المشـــاركة بإجتماع محّدد، قـــد تحّد األمانة من  ◄
عدد المشـــاركين المعتمدين ضمن وفد المنظمة غير الحكومية الواحدة الذي له حق 
الوصول إلى قاعة الجلســـة العامة. وفي المقابل، كّل المشاركين اإلضافيين لمنظمة 
غير حكومية والذين لم يعطوا اإلذن بدخول قاعة الجلسة العامة، ُيوّجهون إلى صالة 

العرض العامة أو ُيصار إلى إّتخاذ ترتيبات بديلة بخصوصهم.

ال ُيســـَمح بالتدخين في قصر األمم. كما ال ُيســـَمح باألكل والشرب في قاعة الجلسة  ◄
العامة وفي غرف اإلجتماعات الخاّصة بحدٍث مواٍز.

ال ُيســـَمح باستعمال آالت التصوير/أجهزة تسجيل الفيديو في قصر األمم، إال ضمن  ◄
اإلجتماعات اإلعالمية لمنظمة غير حكومية (أنظر أدناه).

مجاالت وسائل اإلعالم      
ال ُيســـَمح للمنظمات غير الحكوميـــة بأن تعقد مؤتمرات صحفيـــة في مباني األمم  ◄

المتحدة. وحدها رابطة المراســـلين المعتمدين لدى األمم المتحدة (ACANU) مؤّهلة 
ألن ُترّتب بيانات صحفية موجزة ونشر بيانات صحفية وتقارير إعالمية صادرة عن 

  acanu.secretary@gmail.com ،المنظمات غير الحكومية

مواد المنظمة غير الحكومية
ُيمكن لمواد المنظمة غير الحكومية (ُكّراسات، منشورات، ألواح، رايات، إلخ) ذات  ◄

الصلة بعمل الفريق العاِمل أْن ُتعَرض فقط على الطاوالت واأللواح المخّصصة لهذا 
الهدف (خارج قاعة الجلسة العامة رقم عشرين).

ال ُيســـَمح بتوزيع مواد المنظمة غير الحكومية في قصر األمم خارج المساحة التي  ◄
سبق تحديدها، بما في ذلك الكافيتيريا والبار الُملَتّف والمساحات العاّمة األخرى.

المـــواد التي تتضّمن لغًة أو صـــورًا بذيئتْين أو ُمهينتْين ممنوعـــة في مباني األمم  ◄
المتحدة.  

يجب ان يظهر على المواد المعروضة بشـــكل واضح الرمز واإلسم الكامل للمنظمة  ◄
غير الحكومية ذات الصفة اإلستشارية لدى المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي.
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اإلجتماعات اإلعالمية
إّن اإلجتماعـــات اإلعالمية لمنظمة غيـــر حكومية هي إجتماعات عامة، ما لم يقّرر  ◄

المنّظمون خالف ذلك. وبالتالي، يمكن أن يحضرها جميع المنظمات غير الحكومية 
وممّثلو المهمات الدائمة وموظفو األمم المتحدة وأشـــخاص آخرون لهم إذن بالدخول 

إلى قصر األمم.

ُيمكـــن لمواد منظمـــة غير حكومية ذات الصلة أن تتوافـــر داخل قاعة اإلجتماعات  ◄
مة. وينبغي على هذه األخيرة أن  اإلعالمية، بموافقة المنظمة غيـــر الحكومية المنظِّ

ُتخلي القاعة من أّي وثائق متبّقية عند نهاية اإلجتماع.

ال توفر األمم المتحدة ترجمة فورية لإلجتماعات اإلعالمية للمنظمات غير الحكومية.  ◄
ويجوز لهذه المنظمات أن ُتحِضر مترجميها إذا رغبت وينبغي أن ُتبلِّغ األمانة بذلك 

قبل الموعد.

ُيسمح باستعمال آالت التصوير/أجهزة تسجيل الفيديو خالل إجتماعٍ  إعالميٍّ من ِقَبل  ◄
مندوبين معتَمدين من المنظمة غير الحكومية بموافقة من منّظمي الحدث وبعد إشعار 

خطي ألمانة مجلس حقوق اإلنسان، يخضع للشروط التالية:

ينبغـــي على رئيس اإلجتماع أن يبّلغ المشـــاركين في بدايـــة اإلجتماع بأّنه يتّم  ●
تسجيله؛  

وينبغي على التصوير (بآلة تصوير و/أو بجهاز تسجيل فيديو) أّال يحجب رؤية  ●
المندوبين اآلخرين أو يعّطل إجراءات اإلجتماع. وينبغي إقامة المناصب ثالثّية 

القوائم على جانبْي القاعة أو في الجزء الخلفي منها.

إستخدام شعار األمم المتحدة 
إّن إســـتخدام شـــعار األمم المتحدة على وثائق ومنشورات غير رسمية، بما في ذلك  ◄

ا. مواد المنظمة غير الحكومية، محظوٌر حظرًا تامًّ

ال يجوز َعْرض علم األمـــم المتحدة في غرف اإلجتماع حيث تنظم المنظمات غير  ◄
الحكومية األنشطة، إّال بتصريح من األمين العام وهذا ُيطَلب من األمانة.
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الجزء الثاني 

اإلستعراض الدوري الشامل: معلومات ومبادئ 
توجيهية لإلفادات المكتوبة ألصحاب المصلحة ذوي 

الصلة3
I - الخلفّية 

عمًال بالقرار 16/21، كّرر مجلس حقوق اإلنسان تأكيده على أساس ومبادئ   .1
وأهداف اإلستعراض الدوري الشامل على النحو المنصوص عليه في الفقرات 

1 و 2 و 3 و 4 من ملحق القرار 5/1 الخاّص بمجلس حقوق اإلنسان.4

كمـــا أورد القرار 21/16 مزيدًا من التوضيح حول محاور التركيز والوثائق   .2
الواجب إستخدامها خالل اإلستعراض: 

يســـتند اإلســـتعراض إلى الوثائق الثالث المذكورة التي تّم تحديدها في (أ) 
الفقرة 15 من ملحق قرار المجلس 1/5، وهي: 

المعلومات وُتعّدها الدولة الَمعنّية، والتي قد تّتخذ شكل تقرير وطنّي؛  ●

تجميع معلومات وُيعّده مكتب المفوضية الســـامية لحقوق اإلنســـان  ●
ويقوم على تجميع المعلومـــات الواردة في تقارير هيئات معاهدات 
حقوق اإلنســـان واإلجـــراءات الخاّصة وغير ذلـــك من مالحظات 
الدولـــة الَمعنّية وتعليقاتها ووثائق األمم المتحدة الرســـمية األخرى 

ذات الصلة، على أّال يتجاوز التجميع 10 صفحات.

معلومات إضافية وصادقة وموثوقة يوّفرها أصحاب المصلحة  ●
اآلخرون ذوو الصلة لإلستعراض الدوري الشامل، ويأخذها 

المجلس في اإلعتبار أثناء اإلستعراضات.   

إّن أصحاب المصلحة، الذين ُذِكروا في القرار 5/1 يشملون، بين ُجملة أطراف آخرين، المنظمات غير الحكومية   3
والمؤسســـات الوطنية لحقوق اإلنسان والمدافعين عن حقوق اإلنسان والمؤسســـات األكاديمية ومعاهد البحوث 

والمنظمات اإلقليمية، إضافًة إلى ممّثلين عن المجتمع المدني.
واحٌد من هذه المبادئ ينّص على ما يلي: ”ينبغي على اإلســــتعراض الدوري الشــــامل أن يضمن مشــــاركة جميع   4
أصحاب المصلحة ذوي الصلة، بَمْن فيهم المنظمات غير الحكومية والمؤسســــات الوطنية لحقوق اإلنســــان، وفقًا 
لقرار الجمعية العامة 60/251 الصادر بتاريخ 15 مارس من عام 2006 وقرار المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي 

1996/31 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1996، فضًال عن أّي قرار قد يّتخذه المجلس في هذا الصدد“. 
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ن هذه  ُيِعّد مكتـــب المفوضية الســـامية لحقوق اإلنســـان ُملّخصا  عً
المعلومات على أّال يتجاوز 10 صفحات. 

ينبغي أن يرّكز اإلســـتعراض، من بين ُجملـــة أمور أخرى، على تنفيذ (ب) 
التوصيـــات المقبولة وتطّورات األوضاع المتعّلقة بحقوق اإلنســـان في 

الدولة موضع اإلستعراض.

يجري تشـــجيع أصحاب المصلحة ذوي الصلـــة اآلخرين على إدراج (ج) 
معلومات عن متابعة اإلستعراض السابق ضمن مساهماتهم. 

ينبغـــي على ملخـــص المعلومات الذي يقّدمه أصحـــاب المصلحة ذوو (د) 
الصلة اآلخرون أن يتضّمن، حسب اإلقتضاء، قسمًا منفصًال للمساهمات 
من ِقَبل المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في الدولة موضع اإلستعراض 
التـــي تّم اعتمادهـــا بما يّتفق إتفاقـــًا كامًال مع مبادئ باريس. وتشـــكل 
المعلومات التي توّفرها المؤسســـات الوطنية لحقوق اإلنسان األخرى، 
والمعلومات التي يوّفرها أصحاب المصلحة اآلخرون جزء من ملخص 

المعلومات حسبما يستوجب.   

ينبغـــي على أصحـــاب المصلحة ذوي الصلـــة أن يأخذوا فـــي اإلعتبار أّن   .3
اإلستعراض يستند إلى: 

ميثاق األمم المتحدة؛ (أ) 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛ (ب) 

صكوك حقوق اإلنسان التي تكون الدولة طرفًا فيها؛ (ج) 

التعّهـــدات واإللتزامات الطوعية من جانب الّدول، بما في ذلك تلك التي (د) 
تعّهدت بها عند تقديم ترشيحها لإلنتخاب في مجلس حقوق اإلنسان؛ 

والقانون اإلنساني الدولي الُمنطِبق.(ه) 

إعتمد مجلس حقوق اإلنســـان في القـــرار 119/17 المبادئ التوجيهّية العامة   .4
التالية إلعداد المعلومات في إطار اإلستعراض الدوري الشامل:

وصف المنهجية وعملّية التشـــاور الواسعة المتَّبعتْين إلعداد المعلومات (أ) 
المقّدمة في إطار اإلستعراض الدوري الشامل؛

التطوّرات التي طرأت منذ اإلستعراض السابق على خلفّية الدولة موضع (ب) 
اإلستعراض وإطار، ال سّيما إطار معياري ومؤسسي، لتعزيز وحماية 
حقوق اإلنســـان، بما في ذلك: الدستور والتشـــريعات وتدابير السياسة 
العاّمة واألحكام القضائية الوطنية والبنية األساسية لحقوق اإلنسان، بما 
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في ذلك المؤسســـات الوطنية لحقوق اإلنسان ونطاق اإللتزامات الدولية 
(أنظر الفقرة 3 أعاله)؛

تعزيز وحماية حقوق اإلنســـان على أرض الواقع: تنفيذ حقوق اإلنسان (ج) 
الدولية (أنظـــر الفقرة 3 أعاله) والتشـــريعات الوطنيـــة واإللتزامات 
الطوعية الوطنية وأنشـــطة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وتوعية 
الجمهور على حقوق اإلنسان والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان ... ؛ 

تقديم الدولة الَمعنّية لمتابعة اإلستعراض السابق؛ (د) 

تحديد اإلنجازات وأفضل الممارســـات والتحديات والقيود في ما يتعّلق (ه) 
بتنفيـــذ التوصيات المقبولة وتطوير األوضاع المتعّلقة بحقوق اإلنســـان 

في الدولة؛   

األولويات والمبادرات واإللتزامات الوطنية الرئيسية التي أخذتها الدولة (و) 
الَمعنّيـــة وتعتزم أخذها على عاتقها للتغلـــب على هذه التحديات والقيود 

وتحسين األوضاع المتعّلقة بحقوق اإلنسان على أرض الواقع؛ 

توّقعات الدولة الَمعنّية فيما يتعّلق ببناء القدرات وما قد تقّدمه من طلبات (ز) 
للمساعدة التقنية والدعم؛ 

II- المساهمة الكتابية 
المحتوى أ- 

ع أصحاب المصلحة بشّدة على تقديم إفادات مكتوبة:  ُيشجَّ  .5

تكون مصّممة خصيصًا لإلستعراض الدوري الشامل؛ (أ) 

تتضّمن معلومات صادقة وموثوقة حول الدولة موضع اإلســـتعراض، (ب) 
وال سّيما معلومات عن متابعة اإلستعراض السابق؛ 

تغطية الفترة التي انقضت منذ اإلستعراض األخير؛ (ج) 

ال تشتمل على عبارات ُمسيئة. (د) 

على أصحاب المصلحة، متى أشاروا إلى المعلومات الَمنسوبة إلى هيئات/وكاالت   .6
األمـــم المتحدة و/أو اآلليات لتقديمهـــا، أن يتجّنبوا إدراج المصادقات على جميع 
المعاهـــدات والمالحظات الختامية والتوصيات الصـــادرة عن هيئات معاهدات 
حقوق اإلنسان أو اإلجراءات الخاّصة لمجلس حقوق اإلنسان أو التقارير الصادرة 
عن هيئات/وكاالت األمم المتحدة، التي ســـيتم ادراجها في تجميع معلومات األمم 

المتحدة الذي أعدُّه مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان.
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ينبغي على اإلفادات المكتوبة أن تتضّمن معلومات مباشرة.   .7

ينبغي علـــى التوصيات الموّجهة مـــن أصحاب المصلحـــة للدولة أن ترتبط   .8
بالمعلومات الُمتوافرة حول أّي موضوع َمطروح.

الّنسقب- 
ينبغي على اإلفادات المكتوبة أّال تزيد عن 5 صفحات (أي ال أكثر من 2815   .9
كلمة) في حال اإلفـــادات الفردية التي ُيمكن إرفاق وثائق إضافّية بها كمرجع، 
وعـــن 10 صفحات (أي ال أكثر من 5630 كلمـــة) في حالة ائتالف عدد من 
أصحاب المصلحة. وينبغي على الفقرات والصفحات أن ُترّقم لتسهيل مراجعتها. 

 .Word ويجب حفظ اإلفادات المكتوبة بنسق مشترك لتجهيز الكلمات

لن ُتؤَخذ بعين اإلعتبـــار المعلومات المذكورة في الحواشـــي/الهوامش وهي   .10
بالتالـــي ال ُتَعّد ضمن حـــدود الكلمات/الصفحات المفروضة، واألمر ســـّيان 

بالنسبة لملّخص أصحاب المصلحة.   

ينبغي على اإلفادات المكتوبة أن يتـــّم تحديدها بوضوح. بالتالي، ُتقدِّم صفحة   .11
الغالف المنظمة/المنظمات صاحبة اإلفادة (الرأســـية، اإلسم، الشعار، اللفظة 
األوائلية، العنوان، رقم الهاتف/البريد اإللكتروني، الموقع الشبكي، إلخ.). كما 
ب كذلك بفقرة تصف األنشطة األساسية للمنظمة/التحالف صاحبة اإلفادة،  ُيرحَّ
وصفتها بالنسبة للمجلس اإلقتصادي واإلجتماعي، فضًال عن تاريخ تأسيسها، 
وخاّصة تلـــك المنظمات التي تتواصل للمّرة األولى مع األمم المتحدة. لن ُتَعّد 

صفحة الغالف هذه ضمن حدود الكلمات/الصفحات المفروضة.

ينبغي على اإلفادات المكتوبة أن ُتقدَّم بإحدى لغات األمم المتحدة الرسمية فقط،   .12
ويفّضل أن تكون هذه اإلنكليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية.

ينبغي علـــى اإلفادات المكتوبة أن تكون نهائّيـــة؛ إذ ال يجوز من حيث المبدأ   .13
مراجعتها بعد تقديمها.

ال ينبغـــي علـــى ُملحقات اإلفـــادات أن تتضّمن صورًا أو خرائـــط أو تقارير   .14
المنظمات السنوية أو تقارير من منظمات أخرى.

ال ُينَظر في اإلفادات التي ال ُتراعي المبادئ التوجيهية المذكورة أعاله.  .15

المنهجيةج- 
يجري تشجيع أصحاب المصلحة على التشاور فيما بينهم على المستوى الوطني   .16
ب باإلفادات المشتركة من  إلعداد إفادات اإلستعراض الدوري الشامل، إذ ُيرحَّ

ِقَبل عدٍد كبير من أصحاب المصلحة.
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السرّيةد- 
ال تنّص آلية اإلســـتعراض الدوري الشامل على السرية وهي تقوم على أساس   .17
الوثائـــق العامة. إّن اإلفادات التي تحترم المبـــادئ التوجيهّية المذكورة أعاله، 
كما وردت أصًال، سُتنشر على اإلنترنت على الموقع الشبكي لمكتب المفوضية 

السامية لحقوق اإلنسان، بما في ذلك إسم الجهة صاحبة اإلفادة. 

وبالتالي، ال ينبغي اإلشارة إلى الحاالت الفردية إّال إذا تم تأكد ان هذه االشارة   .18
لن تمس امن هوالء األفراد ولن يتعرضوا ألي نوع من المضايقات.  

III – كيفية تقديم إفادات مكتوبة 
التالـــي:  العنـــوان  إلـــى  المصلحـــة  أصحـــاب  إفـــادات  إرســـال  ينبغـــي   .19

 .uprsubmissions@ohchr.org

أمانة مكتب المفوضية الســـامية لحقوق اإلنســـان ســـوف (أ) تؤكد إلكترونيًا   .20
ع أصحـــاب  َتســـّلمها لرســـالتكم وإفادتكـــم؛ و (ب) وفـــي حيـــن ال ُيشـــجَّ
المصلحة على إرســـال نســـخة ورقية عـــن إفادتهم عبر الفاكـــس أو البريد 
إلـــى مكتب أمانة المفوضية الســـامية لحقوق اإلنســـان، يســـتطيعون اللجوء 
إلى هذه الوســـيلة في حـــال واجهوا صعوبـــات تقنّية متكّررة باســـتخدامهم 
البريـــد اإللكترونـــي عـــن طريـــق إرســـال إفاداتهم علـــى الرقـــم التالي:  

+41 22 917 90 11

ينبغي على كّل إفادة إلكترونية ورسالة إلكترونية ُمرفَقة أن ُتشيرا إلى بلٍد واحٍد   .21
فقط. في الرســـالة اإللكترونية التي ترافق الوثائـــق الُمقّدمة، ُيرجى إدراج ما 
يلي في عنوان الرسالة اإللكترونية: إســـم صاحب المصلحة (الرئيسي) الذي 
ُيقدِّم المساهمة، نوع المســـاهمة (فردية و/أو مشتركة)، إسم البلد الُمستعَرض 
ويجُدر كذلك ذكر الشهر والسنة اللذْين تنعقد فيهما دورة اإلستعراض الدوري 
الشامل، مثًال: «تحالف النساء – إستعراض دوري شامل ُمشتَرك – اإلكوادور 
– يونيو 2012» أو «المؤسســـة الوطنية لحقوق اإلنسان في المملكة المتحدة 
في بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية – إفادة اإلستعراض الدوري الشامل – 

المملكة المتحدة في بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية – يونيو 2012»؛
سُتنَشر الُمَهل النهائية لتقديم أصحاب المصلحة إفاداتهم على صفحة اإلستعراض   .22

الدوري الشامل الشبكية الخاصة بمكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان. 

ُيرجى من أصحاب المصلحة أن يتنّبهوا إلى أّن عليهم إرســــال إفاداتهم المكتوبة   .23
قبل إنعقاد دورة الفريق العاِمل المعنّي باإلستعراض الدوري الشامل بخمسة أشهر 

أقّله، على أن يأخذوا في اإلعتبار متطلبات خدمات مؤتمرات األمم المتحدة.  

ال ُينَظر في اإلفادات المقدََّمة بعد المواعيد المنصوص عليها.  .24
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IV – معلومات إضافية 
صفحة اإلستعراض الدوري الشامل الشبكية الخاصة بمكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان 

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

الفصل الســـابع من كتيب ”العمل مع برنامج األمم المتحدة لحقوق اإلنســـان: دليل للمجتمع 
المدني“

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ngohandbook_ar.pdf

متوافر باللغات العربية والصينية واإلنكليزية والفرنســـية والروسية واإلسبانية. كما يتوافر 
بنســـق قرص مدمـــج CD ROM باللغتْين اإلنكليزية والفرنســـية لألشـــخاص ذوي اإلعاقة 

  publications@ohchr.org :البصرية أو التعلمّية

لالّتصال بنا 
للمزيد من المعلومات أو المساعدة، الرجاء مراجعة وصلة الربط التالية:

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

يمكن االّتصال أيضًا بفريق اإلتصال الخاص بأمانة مجلس حقوق اإلنســـان خالل الدورات 
خلف القاعة عشرين، في قصر األمم. 

يمكـــن الرجوع إلى إضافات المجتمع المدني المتعلقة بواليـــات األمم المتحدة وآلياتها على 
العنوان التالي: 

http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSocietyAR.aspx

يمكن اإلتصال بقســـم المجتمع المدني التابع لمكتب مفوضية األمم المتحدة الســـامية لحقوق 
اإلنسان على العنوان التالي: 

civilsociety@ohchr.org
رقم الهاتف:56 96 917 22 41+ 
رقم الفاكس:11 90 917 22 41+ 
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