
  سفارات إلى موازية إلى منظمات المجتمع المدني إلرسال تقاريرنموذجية  ةلكترونيإ/ بريدية رسالة
 موعد االستعراض الدوري الشامل الخاص به. قتربي بلد سجل استعراض تتولى التي دولال
 

ستبدل النص المظلل  ي  يرجى استخدام النص أدناه كأساس إلعداد رسائلكم البريدية أو اإللكترونية. ويجب أن 
 األسماء أو التواريخ أو المعلومات ذات الصلة. ب بين قوسين باللون األصفر

 
ويمكن الحصول على بيانات االتصال بالبعثات في جنيف من الرابط: 

states-book/missions/member-https://www.ungeneva.org/en/blue 
 
 

 هذا المربع ** وا أن تحذف   وا** تذكر 
  
  

  
 [تاريخ الرسالة البريدية/اإللكترونية وافيأض]

 ،ة/[ المحترمة/السفير] ة/السيد
 ... تحية طيبة وبعد

 
الفريق العامل  جانب من ،[ بموجب االستعراض الدوري الشاملبلدل ا يقترب موعد استعراض سجل ]

ألطلعكم على [، وإنني اغتنم هذه الفرصة الشهر السنة مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في ] ب
  قّدمناهاتي ال المعلوماتفي  ةمحدد ي[ كما هبلد لابعض بواعث قلقنا المتعلقة بوضع حقوق اإلنسان في ]

 )المرفقة(.
 

الستعراض سجل حقوق اإلنسان لجميع الدول   فريدة وكما تعلمون، ي عّد االستعراض الدوري الشامل فرصة
قيد   ، وللعمل بروح التعاون مع الدولتقريبًا سنواتخمس األعضاء في األمم المتحدة مرة واحدة كل 

لتحديد التدابير الالزمة للتغلب على التحديات التي تواجهها حقوق اإلنسان ولتحسين مستوى  االستعراض
المهم للغاية أن يكون الحوار  من وفائها بواجباتها والتزاماتها تجاه حقوق اإلنسان. وفي هذا الصدد، فإنه

ة الخاضعة لالستعراض  الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل بين الدول دورة التفاعلي في 
،  بلد. وينبغي أن يركز على التحديات الرئيسية أمام حقوق اإلنسان في الوالدول األعضاء األخرى مثمًرا

ويتعين على الدول التي تتولى االستعراض أن تقدم توصيات محددة، وقابلة للقياس، وممكنة التحقيق، 
( لمواجهة هذه التحديات SMARTت ية سمار منهجأي أن تتّبع التوصيات ا )وذات صلة، ومحددة زمنيً 

 وتعزيز تمتع أصحاب الحقوق بحقوق اإلنسان.
 

حقيقي  توفير وصف[ لضمان بلد لاوإننا نشجع حكومة بالدكم على المشاركة النشطة في استعراض سجل ]
للتدابير الالزمة لتحسين وضع حقوق اإلنسان على أرض  مفتوحنقاش إجراء لوضع حقوق اإلنسان و

 الواقع. 
 

[. بلدلااالستعراض الدوري الشامل لسجل ]  في إطار  قّدمناهاالتي المعلومات   عنمرفق طيه نسخة 
واسمحوا لنا في هذا المجال أن نسلط الضوء على بواعث القلق الهامة التالية التي نرى أنه ينبغي مناقشتها  

 [: بلدلا ومعالجتها في االستعراض الدوري الشامل لسجل ]
 
 [القضية األولى، مثاًل حرية التعبير]
 [وصف بواعث القلق بشأن حقوق اإلنسان]

https://www.ungeneva.org/en/blue-book/missions/member-states


 
 [ بلدلاونحثكم على تقديم التوصية )التوصيات( اآلتية إلى ]

 [ التوصية األولى] •

 [ التوصية الثانية] •
 
 [ الصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان سالمة القضية الثانية، مثاًل ]
 [وصف بواعث القلق بشأن حقوق اإلنسان]
 
 [ بلدلاكم على تقديم التوصية )التوصيات( اآلتية إلى ]ثحنو

 [ التوصية األولى] •

 [ التوصية الثانية] •
 

حول [  لبلدا]فرصة االستعراض الدوري الشامل لالنخراط في نقاش مفيد مع  ماغتناونشجعكم جًدا على 
حقيقي في تمتع أصحاب  الالزمة لتحسين درجة االحترام لحقوق اإلنسان وإحداث فرق الملموسة الخطوات 

[. ويسّرنا تزويدكم بمزيد من المعلومات حول وضع حقوق اإلنسان في  لبلد االحقوق بحقوق اإلنسان في ]
 إذا كان ذلك مفيًدا.   [لبلدا]
 

 مع أطيب التحيات 
 
 

 في جنيف[ لبلدل]نسخة إلى البعثة الدائمة  
 


