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 منظمة العفو الدولية
 لعاملية( جمللس حقوق اإلنسانأسئلة وأجوبة بشأن املراجعة الدورية الشاملة )ا
 2007أكتوبر/تشرين األول 

 
 ما هي املراجعة الدورية الشاملة؟

 

املراجعة الدورية الشاملة آلية جديدة من آليات جملس حقوق اإلنسان يقوم مبوجبها على حنو منتظم مبراجعة مدى وفاء مجيع 
وستقوم هذه اآللية على جباهتا والتزاماهتا حيال حقوق اإلنسان. دولة، بوا 192الدول األعضاء يف األمم املتحدة، البالغ عددها 

 مجيع الدول.  علىق على قدم املساواة التعاون، وتستند إىل معلومات موضوعية وموثوقة، وتطب  
 

 وتتألف عملية املراجعة الدورية الشاملة مما يلي: 

 

إجراء تشاور على املستوى الوطين إلعداد مدخلت  التحضريات من جانب الدولة وسواها من املعنيني، ومن ذلك مثلا  •
 الدولة يف املراجعة، وجتهيز األساس الواثئقي لذلك،

 حوار تفاعلي من ثلث ساعات ضمن جمموعة العمل املعنية ابملراجعة الدورية الشاملة مع الدولة املعنية، •
 اخلاص مبراجعة الدولة،تبين جمموعة العمل املعنية ابملراجعة الدورية الشاملة التقرير  •
 اجمللس )يف جلسة عادية( حصيلة املراجعة، اعتماد •
 املتابعة والتنفيذ من جانب الدولة ذات الصلة وسواها من املعنيني، كل حسب اختصاصه.  •
 

فقها يف املمارسة الكثري من الغموض بشأن الطريقة اليت ستعمل و زال هناك ، ما ونظراا لكون املراجعة الدورية الشاملة آلية جديدة
العملية، وبشأن ما إذا كانت ستثبت فعاليتها يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها. وعلى اجلانب اإلجيايب للصورة، تتيح ِجد ة اآللية 

 ، مبا ذلك عرب إرساء السوابق اجليدة. هذه اآللية للمنظمات غري احلكومية وللحكومات فرصة صياغة ما ستكون عليه
 

 هذه اآللية؟إىل جمللس ا لجأملاذا ي

 

 دة على قدم املساواة، أن تتصدى ألحديُقصد من املراجعة الدورية الشاملة، كوهنا تنطبق على مجيع الدول األعضاء يف األمم املتح
يزها على وجه التحديد أن ترك لمجلس، أي جلنة حقوق اإلنسان؛ وهواالنتقادات الرئيسية اليت طاملا ُوجِ هت إىل اهليئة السابقة ل

على أوضاع الدول فرادى كان انتقائياا ويقوم على معايري مزدوجة )مل تنظر اللجنة إال يف عدد صغري من الدول يف جلساهتا 
 إحلاحاا، وكثرياا ما كان ذلك العتبارات سياسية(.  االتمعاجلة بعض أكثر احلالسنوية، بينما كانت تشيح بوجهها عن 

 

حلقوق اإلنسان حاالت قطرية مل لألمم املتحدة الدولية الرئيسية اهليئة  تيح الفرصة لكي تُعاجل يف إطارأما املراجعة الدورية الشاملة فت
 تكن يف يوم من األايم موضع مقاربة من جانب جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان. 
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  هل تشك ِّل املراجعة الدورية الشاملة للمجلس اآللية الوحيدة ملعاجلة األوضاع القطرية؟ 
 

ميلك اجمللس بني يديه إمكانية إصدار قرارات قطرية وغري ذلك من اإلجراءات اليت كانت متاحة للجنة حقوق اإلنسان، مبا يف 
الكيفية اليت سيوازن هبا اجمللس  فالسابق(. ويلزمنا بعض الوقت لنعر  1503ذلك إجراءات جديدة للشكاوى )حلت حمل اإلجراء 

احلاالت القطرية، ولكن يتضح من قرار اجلمعية العامة ملة وغريها من اإلجراءات اليت سيتبعها ملعاجلة ما بني املراجعة الدورية الشا
 أن املراجعة الدورية الشاملة واحدة من عدة إجراءات ميلكها اجمللس ملعاجلة احلاالت القطرية.  1 60/251لألمم املتحدة رقم 

 

 ما هي أغراض املراجعة الدورية الشاملة؟

 

 األرض، حتسني أوضاع حقوق اإلنسان على •
 التحدايت ومدى ما يتحقق من تقدم،حتقيق واجبات والتزامات الدولة يف مضمار حقوق اإلنسان، وتقومي  •
 ،تعزيز قدرة الدولة على محاية حقوق اإلنسان •
 ،تقاسم الدول أفضل ما لديها من ممارسات •
  التعاون يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، •
مع اجمللس وآلياته )اإلجراءات اخلاصة وإجراء الشكاوى، مثلا( وغريها من هيئات حقوق  التشجيع على التعاون التام •

 اإلنسان التابعة لألمم املتحدة )املفوضية العليا حلقوق اإلنسان، وهيئات املعاهدات، اخل( 
 

 ما هو األساس املعياري للمراجعة الدولية الشاملة؟

 

 ميثاق األمم املتحدة،  •
 ي حلقوق اإلنسان،اإلعلن العامل •
 كدولة طرف،  إليهااتفاقيات حقوق اإلنسان اليت انضمت الدولة  •
يف سياق انتخاابت اجمللس ويف  ة، ومثال ذلك التعهدات اليت تُقطعااللتزمات الطوعية من جانب الدولالتعهدات و  •

 البياانت املقدمة إىل القطاع رفيع املستوى للمجلس،
 النافذ. القانون الدويل اإلنساين  •
 

 على أي املعلومات ستقوم املراجعة؟ 
 20املعلومات اليت تُعدها الدولة املعنية. وابلنسبة ملعظم الدول، رمبا تتخذ هذه املعلومات شكل تقرير وطين )أقصاه   .1

ة للمراجعة صفحة(. بيد أنه من املهم اإلشارة إىل أن شكليات املراجعة الدولية الشاملة تقضي أبنه جيوز للدولة اخلاضع
وقد شجع اجمللس الدول على إعداد معلوماهتا من خلل عملية  2.اختيار تقدمي هذه املعلومات يف صيغة شفوية فقط

 مع مجيع اجلهات املعنية على املستوى الوطين.النطاق تشاور واسعة 
 

                                                 
من املوقع اإللكرتوين:  وأُنشئ مبوجبه جملس حقوق اإلنسان، 2006فرباير/شباط  24، الذي جرى تبنيه يف 60/251ميكن اإلطلع على قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  1

http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/A.RES.60.251_En.pdf . 

 تقارير وطنية.  ويب عدم إعداد الدول األعضاء فيهاقرتح االحتاد األور  2
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علومات اليت تتضمنها تقارير هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة وسواها من هيئات األمم املتحدة ذات جتميع للم .2
وسيشكل ضغط هذه املعلومات  3.صفحات كحد أقصى( 10ه مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان )الصلة يعد  

 صفحات ابلنسبة للعديد من الدول حتدايا عسرياا ملكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان.  10ع من يف تقرير جمم  
 

صداقية واملوثوقة" اإلضافية املقدمة من اجلهات املعنية لـ"املعلومات ذات امليعده مكتب املفوض السامي أيضاا ملخص  .3
 10، كاملنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان والنقاابت العمالية واجملموعات الكنسية )األخرى

 صفحات كحد أقصى(.
 

 تمل أن يتممن  التقرير الوني؟ما الذي يُ 

 

 وينبغي أن يتضمن:  4املعلومات الوطنية )التقرير(.توى وحماعتمد اجمللس مبادئ توجيهية إلعداد 

 

 وصفاا للمنهج ولعملية التشاور الواسعة اليت اتبعت يف حتضري التقرير الوطين، •
 ،واملؤسساتمعلومات حول اإلطار املعياري واملؤسسي حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك الدستور والتشريع والسياسات  •
معلومات حول تنفيذ الواجبات الدولية حلقوق اإلنسان والتشريع الوطين وااللتزامات الطوعية؛ وكذلك حول املؤسسات  •

 الوطنية حلقوق اإلنسان والوعي اجلماهريي حبقوق اإلنسان والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان،
 ،ت واملقيِ داتالتحداي مارسات الفضلى، وكذلك حولمعلومات بشأن اإلجنازات وامل •
 األولوايت واملبادرات الوطنية املهمة للتغلب على التحدايت واملقيِ دات وحتسني حالة حقوق اإلنسان، •
 التوقعات املتعلقة ببناء القدرات وطلبات املساعدة الفنية، •
 (.2010متابعة للمراجعات السابقة )بدءاا من دورة املراجعة الثانية يف  •
 

 يجري املراجعة؟من الذي س

 

ستجرى مراجعة مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة ضمن جمموعة العمل املعنية ابملراجعة الدورية الشاملة، اليت تتألف من 
عضواا ويرأسها رئيس اجمللس. وسيقرر كل عضو من أعضاء اجمللس بشأن قوام وفده إىل جمموعة  47ء اجمللس البالغ عددهم أعضا

 ن الدولة أن تقرر تضمني وفدها خرباء حلقوق اإلنسان.العمل، وإبمكا
 

لتيسري كل مراجعة. وسيتم اختيار هؤالء املقررين من بني األعضاء  (ترويكا املقررين) وسيختار اجمللس جمموعة من ثلثة مقررين 
قاليم األمم املتحدة. وجيوز للدولة اليت السبعة واألربعني يف اجمللس، وسُيختار كل من هؤالء املقررين من جمموعة إقليمية خمتلفة من أ

مت ختضع للمراجعة طلب أن يكون أحد املقررين اتبعاا جملموعتها اإلقليمية اليت تنتمي إليها، كما جيوز هلا االعرتاض على مقرر 
جعة دولة ما، ويف هذه . وجيوز للمقرر كذلك طلب إعفائه من املشاركة يف مراال جيوز هلا فعل ذلك إال مرة واحدةاختياره؛ بيد أنه 

احلالة ُُيتار مقرر آخر ليحل حمله. وليست هناك قيود على عدد املرات اليت ميكن للمقرر أن يطلب فيها إعفاءه من مثل هذه 
 املهمة. 

                                                 
البياانت القطرية املوجودة على املوقع اإللكرتوين ملكتب املفوض السامي الدول فرادى يف  بشأنميكن االطلع على معلومات موسعة حول املعلومات املتوافرة لدى األمم املتحدة  3

 . http://www.ohchr.org/englishcountriesحلقوق اإلنسان: 

 .6/102قرار جلنة حقوق اإلنسان رقم  4

http://www.ohchr.org/englishcountries
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 ما هو تسلسل األحداث الذي تتم املراجعة النموذجية على أساس ؟

 

 (لدرسيد ا)يرجى ملحظة أن اخلطوط الزمنية هلذه اخلطوات ال تزال ق
 

 جتري الدولة تشاوراا وطنياا واسعاا إلعداد املعلومات الوطنية )التقرير(، مبا يف ذلك مع املنظمات غري احلكومية،  •
كون جاهزاا يف الوقت املناسب لضمان توزيعه يف وقت واحد صفحة حبيث ي 20تُعد الدولة تقريراا وطنياا ال يتجاوز  •

تحدة وقبل ستة أسابيعة من موعد املراجعة يف جمموعة العمل املعنية ابملراجعة الدورية ابللغات الرمسية الست لألمم امل
 لتوزيع الواثئق؛ "قاعدة األسابيع الست" لألمم املتحدةوفق الشاملة 

ضم صفحات: إحدامها جتميع ي 10يُعد مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان وثيقتني ال تزيد الواحدة منهما عن  •
األمم املتحدة؛ والثانية ملخص  واإلجراءات اخلاصة وسواها من هيئاتاملقدمة من هيئات املعاهدات  املعلومات

للمعلومات ذات املصداقية واملوثوقة األخرى، املقدمة من املنظمات غري احلكومية، مثلا. وينبغي أن تكون كلتا الوثيقتني 
  األسابيع الست"؛ "قاعدة متوافرة أيضاا جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة وفق

بذلك(؛  القيام اتن القضااي واألسئلة لتيسري املراجعة وتركيزها )ليس من املتطلبإعداد ملخص ع لرتويكا املقررينجيوز  •
 ويبعثون هبذا امللخص إىل الدولة املعنية للمساعدة على تركيز املراجعة؛

لعمل املعنية ابملراجعة الدورية الشاملة. وابإلضافة إىل أعضاء ساعات مع جمموعة ا 3تدخل الدولة يف حوار تفاعلي من  •
اجمللس، جيوز لدول مراِقبة املشاركة أيضاا. كما جيوز للمنظمات غري احلكومية احلضور ولكن دون أن يكون هلا حق 

 الكلم؛
التزامات طوعية تتعهد  ت وأليتقريراا حول املراجعة يتضمن ملخصاا لوقائع جلسة النقاش وللتوصيا ترويكا املقررينتُعد  •

 ة؛هبا الدول
تتبىن جمموعة العمل املعنية ابملراجعة الدورية الشاملة تقرير املراجعة. ويسمح مبرور فرتة معقولة من الوقت بني احلوار  •

ة اخلاضعة  التقرير. وينبغي أن تشارك الدولالتفاعلي وتبين التقرير يف جمموعة العمل. وُيصص نصف ساعة لتبين
للمراجعة مشاركة اتمة، وجيوز هلا إعلن أي التوصيات سوف تدعم وأيها لن حيظى بدعمها، ولكنها ال تستطيع 

 االعرتاض على أي من التوصيات؛
تُعرض حصيلة املراجعة على جلسة عادية للمجلس العتمادها. )هناك بند اثبت خاص ابملراجعة الدورية الشاملة على  •

ص وقت يصل إىل ساعة كاملة العتماد اجمللس حصيلة املراجعة. وتُعطى الدولة املعنية جدول أعمال اجمللس(. وُيص
وأعضاء اجمللس والدول املراِقبة وغريها من املعنيني ذوي الصلة )املنظمات غري احلكومية، مثلا( الفرصة كيما تعرب عن 

 ا؛آرائها بشأن حصيلة املراجعة قبل اختاذ جلسة اجمللس العامة قراراا بشأهن
 يعتمد اجمللس حصيلة املراجعة ويقرر ما إذا كان من الضروري القيام مبتابعة خاصة هلا، ومىت؛ •
ينبغي تنفيذ حصيلة املراجعة بصورة رئيسية من جانب الدولة املعنية، ومن جانب اجلهات املعنية األخرى ذات الصلة،  •

 حبسب ما هو مناسب؛
 املراجعة التالية للدولة )أي بعد أربع سنوات(. ءأثنا تتم مراجعة حالة تنفيذ املراجعة •
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 ما هي الصيغة اليت ستتخذها املراجعة؟

 

تتحدث القواعد اليت أُنشئت املراجعة الدورية الشاملة مبوجبها عن املراجعة ابعتبارها احلوار التفاعلي الذي يستمر لثلث ساعات 
املراقبة املشاركة كذلك، بينما جيوز لـ"اجلهات املعنية األخرى"، مثل املنظمات  بني الدولة قيد املراجعة وأعضاء اجمللس. وجيوز للدول

غري احلكومية، أن "حتضر" فقط احلوار التفاعلي )يعين هذا أنه لن يكون إبمكان املنظمات غري احلكومية اإلدالء ببياانت أو طرح 
، للمراجعة نظمات غري احلكوميةامللمراجعة على ضمان مراقبة اليت ختضع ل الدولأسئلة على الدولة أثناء احلوار(. وينبغي تشجيع 

 .اجمللس االقتصادي واالجتماعي إزاءبغض النظر عن وضعها 
 

 ماذا ميكن أن تكون حصيلة املراجعة؟
ع وليس مع األخذ يف احلسبان التأكيد على املراجعة الدورية الشاملة بصفتها آلية للتعاون، يُرجح أن تكون احلصيلة نتيجة لإلمجا 

لعملية تصويت. وينبغي أن تشارك الدولة اخلاضعة للمراجعة بصورة كاملة يف احلصيلة اليت يتم التوصل إليها. وهذا يعين، مثلا، 
 رتاضجواز أن تشري الدولة املعنية يف وثيقة احلصيلة النهائية أي التوصيات تدعم وأيها ال تدعم. بيد أنه لن يكون إبمكاهنا االع

تقرير احلصيلة  اعتمادمبجلس حقوق اإلنسان على . وتنطبق القواعد اإلجرائية املعتادة لصنع القرار اخلاصة تلتوصياعلى أي من ا
 النهائية. 

 

 آخذين كل هذا بعني االعتبار، ميكن للحصيلة أن تتضمن بعض أو مجيع األحكام التالية: 

 

يف ذلك التطورات اإلجيابية والتحدايت اليت تواجهها  تقومي حالة حقوق اإلنسان يف الدولة اخلاضعة للمراجعة، مبا •
 الدولة،

 حتديد املمارسات الفضلى، •
 مقرتحات للتعاون يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، •
 تزويد الدولة ابملساعدة الفنية، •
 التزامات طوعية تتعهد هبا الدولة املعنية.  •
 

 كيف ستتم متابعة مراجعة دولة ما؟

 

اجمللس، يف جلسة عادية، حصيلة املراجعة الدورية الشاملة، سيقرر أيضاا ما إذا كان من الضروري القيام أبية متابعة  عندما يعتمد
هلا، وزمان هذه املتابعة. وينبغي أن يتم تنفيذ حصيلة املراجعة بصورة رئيسية من جانب الدولة املعنية، ومن جانب اآلخرين، مثل 

. وتنظر املتحدة، حبسب ما هو مناسب نسان أو الفرق القطرية لألمم املتحدة أو وكاالت األمممكتب املفوض السامي حلقوق اإل
 املراجعات التالية يف أمر تنفيذ الدولة حلصيلة املراجعة اليت سبقتها. 

 ماذا يدث إذا مل تتعاون دولة ما بشأن املراجعة الدورية الشاملة؟

 

 ة املراجعة الدورية الشاملة، "يتصدى" اجمللس ملثل هذه احلاالت.يف حاالت اإلصرار على عدم التعاون مع آلي
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 مىت تبدأ املراجعة؟
 

 48. وهذا يعين مراجعة 2011 – 2008خلل فرتة السنوات األربع ستتم مراجعة مجيع الدول االثنتني والتسعني يف األمم املتحدة 
عة العمل املعنية ابملراجعة الدورية الشاملة. وستعقد الدورة األوىل يف كٍل من الدورات السنوية الثلث جملمو  16دولة كل سنة؛ أي 

ديسمرب/كانون األول  12 – 1مايو/أاير؛ أما الثالثة فتعقد يف  16 – 5؛ بينما تعقد الثانية يف 2008أبريل/نيسان  18 – 7يف 
 ة. لتالي. ومل يتم بعد وضع برانمج زمين لدورات السنوات الثلث ا2008

 
 تم مراجعتها أواًل؟ستالدول أي 

 

تسعني العن طريق القرعة، حبيث ُحدد ترتيب لكل مراجعة للدول املائة واالثنتني و مت وضع جدول ابلدول اليت ستجري مراجعتها 
)أنظر اجلدول املرفق(. وقد مت اختيار الدول اليت ستتم  2011 – 2008األعضاء يف األمم املتحدة على مدار السنوات األربع 

 ا يف السنة األوىل حبسب اجلدول التايل:مراجعته
 

  2008أبريل/نيسان  18 – 7األوىل،  دورةال
 بولندا    فنلندا    اجلزائر

 جنوب أفريقيا    اهلند    األرجنتني
 تونس    إندونيسيا    البحرين
 اململكة املتحدة    املغرب    الربازيل

     هولندا   مجهورية التشيك
 الفليبني    إكوادور

 

 2008مايو/أاير  16 – 5الدورة الثانية، 
 سويسرا   مجهورية كوراي    بنني

 تونغو    مايل    فرنسا
 أوكرانيا    ابكستان    غابون
 زامبيا    بريو    غاان

 رومانيا    غواتيماال
 سري النكا    الياابن

 
 2008ديسمرب/كانون األول  12 – 1الدورة الثالثة، 

 تركمانستان    بياكولوم   جزر البهاما 
 توفالو    إسرائيل    ابرابدوس
 اإلمارات العربية املتحدة   ليختينشتاين    بوتسواان

 بوروندي   لوكسمبورغ   بوركينا فاسو
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    أوزبكستان    مونتينيغرو
 صربيا   جزر الرأس األخضر

 
 13 – 2ق اإلنسان يف دورته العادية الثانية من حصيلة املراجعات الدورية الشاملة األوىل من جانب جملس حقو  وينبغي اعتماد
 . 2008يونيو/حزيران 

 
 اليت سرتاجع كل دولة؟ ترويكا املقررينعرف مىت ستُ 

 

 يف أواخر نوفمرب/تشرين الثاين أو أوائل ديسمرب/كانون األول. ترويكا املقررينيتوقع أن يبدأ اجمللس يف اختيار فرق 
 

 املشاركة يف املراجعة الدورية الشاملة؟كيف ميكن للمنظمات غري احلكومية 

 

املنظمات غري احلكومية يف املراجعة الدورية الشاملة. وبعض هذه نصت عليه  هناك عدد من أبواب الدخول املمكنة ملشاركة
ومية. وينبغي القواعد اليت حتكم املراجعة الدورية الشاملة؛ بينما تتمثل األخرى يف فرص الدعاوى اليت تتوافر للمنظمات غري احلك

 بذل اجلهود من أجل خلق سوابق جيدة ملراجعات املستقبل حيثما أمكن ذلك. 
 

 التشاور على الصعيد الوطين قبل إعداد التقرير الوطين

 

 قيام تشاور وطين عريض كُمدخل يف املعلومات الوطنية )التقرير(، على تشجيع الدولة اليت ستتم مراجعتها  •
وطين، مبا يف ذلك لفت أنظار الدولة إىل بواعث القلق املتعلقة حبقوق اإلنسان واقرتاح تدابري املشاركة يف أي تشاور  •

 ملعاجلتها. 
 

 األساس املعريف للمراجعة

 

اليت ستسري املراجعة الدورية  اخلاصة لتوليد امللحظات والتوصياتتقدمي املعلومات إىل هيئات املعاهدات واإلجراءات  •
 الشاملة يف ضوئها،

ملكتب املفوض  اإلضافية "وذات املصداقية ثوقةتقدمي املعلومات لتضمينها يف التقرير اجملم ع اخلاص بـ"املعلومات املو  •
 السامي حلقوق اإلنسان،

نشر املعلومات املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان يف الدولة اليت ستتم مراجعتها مبعزل عن التقرير اجملمع اخلاص بـ"املعلومات  •
، مرفقة بتوصيات ملعاجلة انتهاكات حقوق ملكتب املفوض السامي حلقوق اإلنساناإلضافية " قة وذات املصداقيةاملوثو 

 اإلنسان،
 معاجلة نقدية للمعلومات )التقرير( املقدم من الدولة اخلاضعة للمراجعة، •
 الدورية الشاملة.  تقدمي بياانت مكتوبة لتضمينها يف السجل الرمسي جملموعة العمل املعنية ابملراجعة •

 احلوار التفاعلي يف جمموعة العمل املعنية ابملراجعة الدورية الشاملة

 

كسب أتييد أعضاء اجمللس من أجل ضم خرباء حقوق اإلنسان إىل وفود جمموعة العمل املعنية ابملراجعة الدورية  •
 الشاملة،



8 

 

 ،ترويكا املقررينن فرق ب أتييد أعضاء اجمللس من أجل تعيني خرباء حقوق اإلنسان ضمكس •
من أجل تركيز املراجعة على قضااي حقوق اإلنسان احلرجة يف الدولة اخلاضعة للمراجعة،  ترويكا املقررينكسب أتييد  •

 وتشجيع املقررين على إاثرة قضااي وأسئلة مع الدولة قبل بدء احلوار التفاعلي،
 ،الصلة حبقوق اإلنسان أثناء احلواررة قضااي وأسئلة وثيقة كسب أتييد أعضاء اجمللس والدول املراقبة من أجل إاث •
كيما تعكس بواعث القلق املهمة بشأن حقوق اإلنسان يف تقرير املراجعة، وتقدمي توصيات   ترويكا املقررينكسب أتييد  • 

 للتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان. 
 

 حصيلة املراجعة

 

راجعة الدورية الشاملة كيما يتبنوا تقريراا للمراجعة يعاجل على حنو مباشر كسب أتييد أعضاء جمموعة العمل املعنية ابمل •
 وبشفافية القضااي املهمة حلقوق اإلنسان يف الدولة اخلاضعة للمراجعة،

 معاجلة نقدية لتقرير املراجعة الذي تتبناه جمموعة العمل املعنية ابملراجعة الدورية الشاملة حبسب الضرورة.  •
 

 املراجعة اعتماد حصيلة

 

تقدمي بياانت مكتوبة قبل الدورة العادية اليت تنظر يف تقارير املراجعة الدورية الشاملة والقيام مبداخلت شفوية أثناء  •
 عندما يتخذ اجمللس إجراء بشأن حصيلة املراجعة الدورية الشاملة، 6النقاش وفق البند 

هائية اليت يعتمدها على حنو كاف بواعث قلق حقوق كسب أتييد أعضاء اجمللس لضمان أن تعكس احلصيلة الن •
 اإلنسان يف الدولة اخلاضعة للمراجعة، وأن يقدم توصيات فعالة للتصدي هلا،

 ب أتييد اجمللس من أجل أن يتخذ قراراا ابملتابعة على حنو حمدد. كس •
 

 تنفيذ توصيات والتزامات املراجعة

 

عمليات تشاور عريضة على الصعيد الوطين، وإجراء نقاش عام بشأن  عقدعلى  تشجيع الدولة اليت متت مراجعتها •
 حصيلة املراجعة،

تشجيع الدولة اليت متت مراجعتها على ضمان التنفيذ الكامل والسريع حلصيلة املراجعة، وذلك مثلا من خلل  •
ويف سياق انتخاابت اجمللس، ويف  (،4االتصاالت الثنائية، وعرب مبادرات داخل اجمللس )مثلا إاثرة حاالت مبوجب البند 

إطار مبادرات اهليئات األخرى لألمم املتحدة )مثلا املراجعات من قبل هيئات املعاهدات، وبعثات املقررين اخلاصني، 
 وزايرات املفوض السامي حلقوق اإلنسان، اخل(،

 لقة ابلدولة املعنية،ضمان اإلشارة إىل التوصيات وااللتزامات يف املراسلت والواثئق العامة املتع •
 عملية تنفيذ التوصيات يف املراجعات الدورية الشاملة التالية للدولة املعنية. استعراضالتشجيع على  •
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 هل ينبغي أن تتقيد املنظمات غري احلكومية ابإلجراءات الرمسية للمراجعة الدورية الشاملة؟ 

 

وبغض ئل اإلعلم الوطنية والدولية والرأي العام يف العديد من البلدان. من شأن املراجعة الدورية الشاملة أن جتتذب اهتمام وسا
الدول، أو بغض النظر عما إذا كانت ستسهم يف  ية ضمن اإلجراءات الرمسية ملراجعاتالنظر عما تفعله املنظمات غري احلكوم
نطاق الذي تولده املراجعة الدورية الشاملة يوفر ، فإن االهتمام اجلماهريي الواسع الأم ال اإلجراءات الرمسية املتعلقة هبذه الدول

 منرباا لتنظيم احلملت ينبغي أن تدرس املنظمات غري احلكومية كيفية االستفادة منه. 
 

 معلومات مرجعية إضافية
 املعلومات املتوافرة على املوقع اإللكرتوين ملكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان:

 

      /http://www.ohchr.org/english/countries  : لالبياانت التفصيلية عن الدو   -
  

 اجلدول الزمين للدول اليت ستتم مراجعتها وفق املراجعة الدورية الشاملة -
 http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/upr/uprlist.pdf 

 

 الذي يتضمن إجراءات املراجعة الدورية الشاملة: 5/1ر جملس حقوق اإلنسان رقم قرا -
 ochttp://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_5_1.d 

 

 :6/102قرار جملس حقوق اإلنسان  -
 dfhttp://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/decisions/A_HRC_DEC_6_102.p 

 

 مذكرة مرجعية للمنظمات غري احلكومية بشأن املراجعة الدورية الشاملة: -
_041007.htmhttp://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/upr/noteNGO 

 

 املراجعة الدورية الشاملة:  بشأن للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسانمذكرة مرجعية  -
http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/upr/noteNHRIs_041007.htm 

 

http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/upr/uprlist.pdf
http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_5_1.doc
http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/decisions/A_HRC_DEC_6_102.pdf
http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/upr/noteNGO_041007.htm
http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/upr/noteNHRIs_041007.htm

