
كسب باإللكترونية الخاصة /ةسفارات الدول التي تقدم التوصيات على الرسائل البريدي الطالعنموذجية  رسالة
مل افريق الع ال  دورة والمرسلة إلى الحكومات بخصوص دعم توصيات االستعراض الدوري الشامل ]بعد التأييد

 المعني باالستعراض الدوري الشامل[

منظمات المجتمع المدني لتشجيع لنموذجية  قة مراف  يُقصد بهذه الرسالة البريدية/اإللكترونية أن تكون رسالة 
الدول التي قدمت توصيات معينة ]الدول التي تتولى االستعراض[ إلى دولة أخرى ]الدول الخاضعة  

ويكتسي توقيت لالستعراض[ خالل االستعراض الدوري الشامل لسجلها للتعبير عن دعمها لتلك التوصيات. 
 الذي يجريهلدول خالل الفترة الفاصلة بين االستعراض إذ ينبغي أن تصل إلى ا – هذه الرسائل بأهمية بالغة

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل واالعتماد الرسمي لها من جانب مجلس حقوق اإلنسان، 

 أشهر.  4عادة بعد حوالي 

نسخ إلى   ويمكن إرسال .التواصل مع هذه الدول عبر سفاراتها المعنية في الدولة الخاضعة لالستعراض ميمكنك
https://www.ungeneva.org/en/blue-البعثات في جنيف التي تتوفر بيانات بريدها اإللكتروني في الرابط: 

states-book/missions/member . 

إلدراج األسماء/التواريخ/المعلومات المناسبة. وينبغي   يجب تعديل النص المظلل باللون األصفر بين قوسين
 حذف النص المظلل باللون األخضر. 

التي يزمع إرسال نسخ   –نموذجية إلى حكومة الدولة الخاضعة لالستعراض  على رسالة هناويمكن العثور 
 . مراف قةال الرسالةمنها مع هذه 

 

 هذا المربع ** واأن تحذف  وا** تذكر

 

 
 [ التاريخ]
 

 ،ة /[ المحترمة/اسم السفير] ة/السيد
 

 ... تحية طيبة وبعد
 

 [ البلدالموضوع: االستعراض الدوري الشامل لسجل ]
 
اسم الشخص المرسل إليه ومنصبه في الدولة  [ إلى ]اسم منظمتكمطيًا نسخة من رسالة بعثت بها ]دون جت

[ فيما يتعلق بمتابعة االستعراض الدوري الشامل الخاص بها. وتسلط الرسالة الضوء على  الخاضعة لالستعراض
ومة بالدكم، خالل  من ضمنها حك –[ من جانب دول أخرى البلدعدد من التوصيات الهامة المقدمة إلى ]

مجلس حقوق اإلنسان وذلك في  بالفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل  الذي يجريهاالستعراض 
 [. الشهر السنة]
 

تشير إلى توصيات محددة قدمتها  ستعراض]فقرة اختيارية إذا كانت الرسالة الموجهة إلى الدولة الخاضعة لال
التي قدمتها حكومة  [: سلطنا الضوء في رسالتنا على التوصية ]التوصياتالدولة التي ُوجهت إليها هذه الرسالة

 [ [ xxxبلدكم وتدعو إلى ] 
 

ي  ذ[ البلدالأنها تكتسي أهمية كبرى في تحسين وضع حقوق اإلنسان في ] رىإننا نرحب بهذه التوصيات التي ن
درس موقفه من هذه التوصيات، وندعو في رسالتنا الحكومة إلى إبداء دعمها الكامل للتوصيات في يال ما ز

[ التي تنعقد رقم الدورة موعد ال يتجاوز اعتماد نتيجة االستعراض من جانب مجلس حقوق اإلنسان في دورته ] 
 في الفترة التي تسبق االستعراض التالي.  عاجلال[ وإلى ضمان تنفيذها الشهر السنةفي ]
 

  أو][ بخصوص التوصية بلدلامتابعة مع حكومة ]العلى هذه الرسالة تشجيعكم على  اطالعكمونأمل من خالل 
[  بلدلإيجابي مع ]ابشكل التي قدمتها حكومة بالدكم خالل االستعراض الدوري الشامل، واالنخراط  [التوصيات

 للمساعدة على ضمان قبول هذه التوصيات الهامة وتنفيذها بدون أي تأخير.
 

 وتفضلوا بقبول أطيب التحيات،

https://www.ungeneva.org/en/blue-book/missions/member-states
https://www.ungeneva.org/en/blue-book/missions/member-states
https://www.amnesty.org/ar/documents/ior40/5794/2022/ar/

