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 ورقة غري رمسية بشأن آلية االستعراض الدوري الشامل

  أساس االستعراض-   ً أوال  

  عناصر االلتقاء-ألف 

                 ثاق األمم املتحدة؛  مي -

                          اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ -

                                      ً       صكوك حقوق اإلنسان اليت تكون الدولة طرفاً فيها؛ -

                                                                                              الـتعهدات وااللتزامات الطوعية من جانب الدول، مبا يف ذلك تلك اليت تعهدت هبا عند تقدمي                 -
                                   ترشيحها لالنتخاب يف جملس حقوق اإلنسان؛

  ؛ )          َّ             ِّ   حل وسط منقَّح يقترحه امليسِّر   (                     ً ما وحيثما يكون منطبقاً   حسب                      القانون اإلنساين الدويل،  -

        حل وسط   (                             اليت عقدهتا األمم املتحدة                ذات الصلة                        يف املؤمترات والقمم       ُ   َّ       املُتعهَّد هبا              االلـتزامات    -
  . )           ِّ  يقترحه امليسِّر

  املبادئ واألهداف-     ً ثانيا  

  املبادئ-١

  عناصر االلتقاء-ألف 

  :                            ينبغي لالستعراض الدوري الشامل 

                                                                         أن يكون آلية تعاونية قائمة على معلومات موضوعية وموثوقة وعلى حوار تفاعلي؛ -

    ُ                                                                    أن ُيعزز عاملية مجيع حقوق اإلنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة وتشابكها؛ -

           ُ  ِّ                                 للدولة املُقدِّمة للتقرير أو جلدول أعمال اجمللس؛             أكثر مما ينبغي             ً  أال يكون مرهقاً  -

                              ً                            ق اإلنسان األخرى وال يشكل تكراراً هلا، وبذلك يشكل قيمة مضافة؛   ُ   ِّ             أن ُيكمِّل آليات حقو -

                                                      أن يكفل التغطية العاملية واملعاملة املتساوية للدول كافة؛ -

ُ   َّ      أن ُيجرى بطريقة موضوعية وشفافة وغري انتقائية وبناءة وغري تصادمية وغري ُمسيَّسة؛ -                                                                ُ    

    ُ                                             أن ُيشرك فيه بصورة كاملة البلد املشمول باالستعراض؛ -
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                ً            وأن يكون موجهاً حنو العمل؛             يف األمم املتحدة                                         أن يكون عملية حكومية دولية يدفعها األعضاء  -

                                                                                    أن يكفـل اشتراك مجيع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية واملؤسسات               -
                         وقرار اجمللس االقتصادي       ٢٥١ /  ٦٠    ً                         وفقاً لقرار اجلمعية العامة                                 الوطنـية حلقـوق اإلنسان،      

  ّ      حلّ وسط   (     ً                                                ، فضالً عن أي قرارات يتخذها اجمللس يف هذا الشأن             ٣١ /    ١٩٩٦    عي         واالجتما
  ؛ )                ِّ  منقح يقترحه امليسِّر

                                                                                          أن يراعي مستوى تنمية البلدان وخصوصياهتا، دون املساس بااللتزامات الواردة يف العناصر             -
  . )                  ِّ  حل وسط يقترحه امليسِّر (                             املنصوص عليها يف أساس االستعراض 

  األهداف-٢

                              حقوق اإلنسان على أرض الواقع؛        حتسني حالة -

                                                                                          الوفاء بالتزامات الدولة وتعهداهتا يف جمال حقوق اإلنسان وتقييم التطورات اإلجيابية والتحديات       -
                    اليت تواجهها الدولة؛

  ؛                                   بالتشاور مع الدولة املعنية ومبوافقتها                                    تعزيز قدرة الدولة واملساعدة التقنية،  -

                               دول واجلهات األخرى صاحبة املصلحة؛                              تقاسم أفضل املمارسات فيما بني ال -

                                           دعم التعاون يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛ -

                                                                                           عـدم النـيل من قدرة جملس حقوق اإلنسان على االستجابة لألوضاع العاجلة املتعلقة حبقوق                -
        اإلنسان؛

     امية                                                                                        تشـجيع التعاون وااللتزام الكامل مع اجمللس وسائر هيئات حقوق اإلنسان واملفوضية الس             -
  .           حلقوق اإلنسان

                               ُ         دورية االستعراض والترتيب الذي ي تبع فيه-     ً ثالثا  

  عناصر االلتقاء-ألف 

                                                                      يبدأ االستعراض بعد اعتماد جملس حقوق اإلنسان آللية االستعراض الدوري الشامل؛ -

                            ُ                                                 ينبغي أن يعكس الترتيب الذي ُيتبع يف االستعراض مبدأي العاملية واملعاملة املتساوية؛ -

                                                                                     غي حتديد ترتيب االستعراض يف أقرب وقت ممكن من أجل متكني الدول من االستعداد لـه                  ينب -
         ً      ً   استعداداً وافياً؛
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                                                        أوضاع مجيع الدول األعضاء يف اجمللس أثناء فترة عضويتها فيه؛ُ       ُتستعرض -

           ُ          ً                                                ُ                             ينبغي أن ُتستعرض أوالً أوضاع أعضاء اجمللس األوائل، وال سيما أولئك الذين انُتخبوا ملدة سنة               -
         أو سنتني؛

                                                                                          ينـبغي اسـتعراض أوضاع مزيج من الدول األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان والدول املتمتعة                -
                 بصفة املراقب فيه؛

                                                                               ينبغي مراعاة التوزيع اجلغرايف العادل لدى اختيار البلدان اليت جيري استعراض أوضاعها؛ -

           ُ                 بصفة مراقب ُيراد استعراض    ُ                                                                 ُتختار بالقرعة أول دولتني من الدول األعضاء والدول املتمتعة           -
ً                                                  وُيتبع بعد ذلك الترتيب اهلجائي ابتداًء من هاتني الدولتني، باستثناء الدول اليت              .         أوضاعهما                                  ُ 

  ؛ )                  ِّ  حل وسط يقترحه امليسِّر (                       تتطوع للخضوع لالستعراض

                                                                                               ينبغي أن تكون الفترة الفاصلة بني دورات االستعراض مقبولة لكي تؤخذ يف احلسبان فيها قدرة               -
                                                                               على االستعداد لـه وقدرة اجلهات األخرى صاحبة املصلحة على االستجابة للطلبات                    الـدول   

                     الناشئة عن االستعراض؛

     ً   بلداً   ٣٩ (             أو مخس سنوات    )      ً           بلداً كل سنة     ٤٨ (                                           تكـون دورية االستعراض إما أربع سنوات         -
  ؛                 ، ينبغي تقرير ذلك )      كل سنة

      لينظر   )            ً  ساعة تقريباً  (      لالزم   ُ                      وُيخصص الوقت اإلضايف ا     .                                تكون مدة االستعراض ثالث ساعات     -
  .                          اجمللس يف النتائج يف جلسة عامة

  عملية االستعراض وطرائقه-     ً رابعا  

 )انظر اخليارين املرفقني(

  عناصر االلتقاء-ألف 

  :                            ً     ينبغي أن يكون االستعراض مبنياً على -

      أية                   يعتمدها اجمللس وإىل                  مبادئ توجيهية عامة      ُ                          ً           تقريـر ُتعده الدولة املعنية استناداً إىل       �
    َّ              وتشجَّع الدول على    .                                                             معلومـات أخرى ترى الدولة املعنية أهنا ذات صلة باملوضوع         

                                                                                 إعداد تقريرها من خالل إجراء عملية تشاور واسعة على املستوى الوطين مع مجيع             
                           اجلهات املعنية صاحبة املصلحة؛
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     يف                   املعلومات الواردة  (               َّ                                           جمموعـة معلومات مجَّعتها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان           �
                            مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات                                               تقاريـر هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة،      

  ؛ )                                          ، وسائر وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة                        اليت تبديها الدولة املعنية

        ً                                                                               ميكـن أيضاً أن يأخذ اجمللس يف االعتبار، لدى االستعراض، ما تقدمه جهات أخرى صاحبة                -
  ؛ )          َّ             ِّ   حل وسط منقَّح يقترحه امليسِّر (                              فية موثوقة وميكن الركون إليها                     املصلحة من معلومات إضا

                                                        ينبغي أن جيري حوار تفاعلي بني الدولة موضع االستعراض واجمللس؛ -

                                                   ينبغي أن يعتمد اجمللس النتائج النهائية يف جلسات عامة؛ -

           ً   يكون واقعياً              وينبغي أن     .                                            ً                      ال ينبغي أن يكون االستعراض الدوري الشامل طويالً على حنو مفرط           -
                                                               وأال يستحوذ على قدر غري متناسب من الوقت واملوارد البشرية واملالية؛

                    ُ                                        ُ                       سـواء أكـان االستعراض سُيجرى يف جلسات عامة أو يف أفرقة عاملة، سوف ُيختار مقرر          -
                                                                                 ، حسب التمثيل اجلغرايف، من بني أعضاء اجمللس أو أعضاء األفرقة العاملة إلعداد              )      مقررون (

  .*∗ )                  ِّ  حل وسط يقترحه امليسِّر (       ُ                      ض الذي ُيجرى يف اجللسات العامة              نتائج االستعرا

                   ً          عناصر تتطلب مزيدا  من النظر-باء 

                                                                                  هل ينبغي قيام فريق إقليمي أو فريق أصدقاء للبلد موضع االستعراض بإجراء استعراض مسبق؟ -

                أو أفرقة عاملة؛ /                                                  إجراء االستعراض الدوري الشامل يف جلسات عامة للمجلس و -

  .                                           إلعداد خالصة للمعلومات املقدمة لعملية االستعراض  )     خرباء (         عانة خببري     االست -

  نتائج االستعراض-     ً خامسا  

  شكل النتائج-١

              أو استنتاجات؛ /           أو توصيات و /                    تقرير يتضمن قرارات و -

  .                 ً                       تقرير يتضمن موجزاً لوقائع عملية االستعراض -

                                                      

ِعد املقرر     ً                                               تبعاً للخيارين املرفقني بالورقة غري الرمسية املنقحة،      ∗∗ ِ           سوف ُي                        النتائج لينظر فيها إما   )        املقررون (    ُ 
                             وتتطلب طرائق اختيار املقرر      .                                                                                          الفـريق العـامل مث اجمللس يف جلسة عامة، أو لينظر فيها اجمللس مباشرة يف جلسة عامة                

  .     ً          مزيداً من النظر  )        املقررين (
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  حمتوى النتائج-٢

  عناصر االلتقاء-ألف 

  :                                        وميكن أن تتضمن نتائجه، يف مجلة أمور، ما يلي  .                          ري الشامل هو آلية تعاونية             االستعراض الدو 

              مبا يف ذلك                                                       ً        ً       ً              تقيـيم حالة حقوق اإلنسان يف البلد موضع االستعراض تقييماً موضوعياً وشفافاً،            -
  ؛                                            التطورات اإلجيابية والتحديات اليت يواجهها البلد

                     تقاسم أفضل املمارسات؛ -

                                    اون من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛                      التأكيد على زيادة التع -

      ينبغي    (                               بالتشاور مع البلد املعين ومبوافقته                                                 تقدمي املساعدة التقنية واملساعدة يف جمال بناء القدرات  -
  ؛ )                                                                                 اختاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي استخدام آليات التمويل القائمة أم إنشاء آلية جديدة

  .                          دمة من البلد موضع االستعراض                               االلتزامات والتعهدات الطوعية املق -

  طريقة االعتماد-٣

  عناصر االلتقاء-ألف 

                                                                                             سواء أكان االستعراض سيجريه اجمللس يف جلسات عامة أو ستجريه أفرقة عاملة، ينبغي اعتماد               -
                             نتائج االستعراض يف جلسات عامة؛

                                       ً     ً             ينبغي إشراك البلد موضع االستعراض إشراكاً كامالً يف النتائج؛ -

                                                                                            ن تتاح للدولة املعنية، قبل اعتماد نتائج االستعراض، إمكانية تقدمي إجابات على األسئلة                     ينبغي أ  -
ِ                                           أو القضايا اليت مل جيِر تناوهلا بصورة كافية أثناء احلوار التفاعلي؛                    

                                          ينبغي نشر النتائج وتعميمها على نطاق واسع؛ -

          الذي يتم                  لدوري الشامل،                                                                      ينـبغي أن تكون طريقة اختاذ القرار املتعلق بنتائج االستعراض ا           -
                                                    ، هي نفس الطريقة املتبعة بالنسبة لقرارات اجمللس                               ً     ً             إشـراك الـبلد املعين إشراكاً كامالً فيه       

  . )                  ِّ  حل وسط يقترحه امليسِّر (      األخرى 
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  متابعة االستعراض-     ً سادسا  

  عناصر االلتقاء-ألف 

                     جانب الدولة املعنية                                                                 ينبغي تنفيذ نتائج االستعراض الدوري الشامل، بوصفه آلية تعاونية، من -
  ؛   ً                                                          أوالً وحسب االقتضاء، من جانب اجلهات األخرى ذات الصلة صاحبة املصلحة

                                                                     ينبغي أن يركز االستعراض التايل، يف مجلة أمور، على تنفيذ النتائج السابقة؛ -

                                                                             ينبغي أن يكون هناك بند دائم على جدول أعمال اجمللس مكرس لالستعراض الدوري الشامل؛ -

                                                                                    مجتمع الدويل أن يساعد على تنفيذ التوصيات واالستنتاجات املتعلقة ببناء القدرات                      ينـبغي لل   -
  .                               بالتشاور مع البلد املعين ومبوافقته                  واملساعدة التقنية، 

                   ً          عناصر تتطلب مزيدا  من النظر-باء 

   ذا          ُ   ِّ                                           ً                                         ينبغي أن ُتقدِّم الدولة موضع االستعراض الدوري الشامل تقريراً إىل اجمللس عن نتائج تنفيذ ه               -
          االستعراض؛

                                             ينبغي تعيني مقرر لضمان متابعة نتائج االستعراض؛ -

                                                                                             يف هنايـة كل دورة وبعد استعراض أوضاع مجيع البلدان، ينبغي جتميع مجيع تقارير االستعراض                -
                            الدوري الشامل يف تقرير جامع؛

            لشامل، ينظر                                                                          بعد استنفاد مجيع اجلهود لتشجيع الدولة على التعاون مع آلية االستعراض الدوري ا -
  . )                  ِّ  حل وسط يقترحه امليسِّر (                                                        اجمللس، حسب االقتضاء، يف حاالت استمرار عدم التعاون مع اآللية
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 طرائق االستعراض الدوري الشامل
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 جتميع املفوضية السامية
 حلقوق اإلنسان

 
هيئات املعاهدات، اإلجراءات (

اخلاصة، معلومات أخرى عن األمم
 )املتحدة

 ١اخليار

 االستعراضالتقرير املقدم من البلد قيد
 

ّ                                          ي عد  باالستناد إىل املبادئ التوجيهية العامة اليت (   ُ
يعتمدها اجمللس ومعلومات أخرى يعتربها البلد 

 قيد االستعراض معلومات ذات صلة

 معلومات إضافية
 

مقدمة من اجلهات املعنية (
 )األخرى صاحبة املصلحة

     ً        بلدا  يف السنة٣٩
 ) سنوات٥كل (

 
  سات                    أسـابيع من اجلل     ٤         مطلـوب     ~

  :                        العامة يضاف إليها ما يلي
         دقيقة أو ١     ٧٥٥  :         دقيقة   ٤٥    ×   ٣٩  !

       ساعة     ٢٩,٢٥
  )          أسبوع إضايف (        جلسات   ١٠  ~
       ساعة  ٣٩  :        دقيقة  ٦٠    ×   ٣٩  !
    يوم   ١,٥  +              أسبوع واحد    (         جلسة     ١٣

  )    إضايف
      ً         بلدا  يف السنة٤٨

 ) سنوات٤كل (
 

                 أسـابيع من اجللسات ٥         مطلـوب     ~
  :      العامة

 أو          دقيقة    ٢     ١٦٠  :           دقـيقة    ٤٥   ×  ٤٨  !
       ساعة  ٣٦
  )        يوم إضايف  +            أسبوع واحد  (       جلسة   ١٢
 
       ساعة  ٤٨  :        دقيقة  ٦٠   ×  ٤٨  !
     أيام ٣  +                  أسـبوع واحـد      (           جلسـة      ١٦

  )      إضافية

 جملس حقوق اإلنسان بكامل هيئته
 ) ساعات٣(

 االستعراض واحلصيلة
 

ضرورة إيالء مزيد من النظر لوظائف وطرائق استعراض 
 .احلصيلة واعتمادها

 
 دقيقة إضافية الجتماع اهليئة ٦٠و ٤٥احلاجة إىل ما بني 

 )انظر احلساب(العامة للنظر يف احلصيلة

  .                       من أعضاء اجمللس كمقررين  ١٠  ُ         ُيختار !
 
 )                         من كل جمموعة إقليمية     ٢ ( ُ                 ُيعد املقررون        !

                                    مشروع تقرير االستعراض بالتشاور على حنو
                                       وثـيق مع البلد قيد االستعراض من قبل اهليئة

  .      العامة
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 **     ً         بلدا  يف السنة٣٩
 ) سنوات٥كل (

 جيتمع كل فريق عامل ملدة أسبوعني
 ) أسابيع٤ ~اجملموع (

 :اجللسات العامة
     ٢٩,٢٥              دقيقة أو     ١     ٧٥٥  :           دقـيقة    ٤٥    ×   ٣٩  !

     ساعة
  )               أسبوع إضايف واحد (             جلسات عامة   ١٠  ~
       ساعة  ٣٩  :        دقيقة  ٦٠    ×   ٣٩  !
     يوم   ١,٥  +              أسبوع واحد    (                   جلسـة عامـة        ١٣

  )    إضايف

 **     ً         بلدا  يف السنة٤٨
 ) سنوات٤كل (

 تمع كل فريق عامل ملدة أسبوعنيجي
 يومان+ 

 ) أسابيع٥ ~اجملموع (

 :اجللسات العامة
      ساعة  ٣٦           دقيقة أو  ٢     ١٦٠  :        دقيقة  ٤٥    ×   ٤٨  !
        يوم إضايف  +              أسبوع واحد    (                 جلسـة عامة       ١٢
  )    واحد

       ساعة  ٤٨  :        دقيقة  ٦٠    ×   ٤٨  !
  )             أيام إضافية ٣  +       أسبوع  (            جلسة عامة   ١٦

 نسان بكامل هيئتهجملس حقوق اإل
 النظر يف احلصيلة واعتمادها

    ً                                             نظرا  إىل أن االستعراض جيري يف الفريقني العاملني، ينبغي 
للوقت املخصص للنظر يف احلصيلة واعتمادها أال يتجاوز

 . دقيقة٦٠ و٤٥ما بني 

ضرورة مواصلة فحص نطاق وطرائق النظر يف احلصيلة 
 .واعتمادها

جتميع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان
ت، اإلجراءات اخلاصة، هيئات املعاهدا(

 )معلومات أخرى عن األمم املتحدة

التقرير املقدم من البلد قيد االستعراض ٢اخليار
ّ                               ي عد  باالستناد إىل املبادئ التوجيهية (   ُ

العامة اليت يعتمدها اجمللس، ومعلومات 
أخرى يعتربها البلد قيد االستعراض 

 )معلومات ذات صلة

 معلومات إضافية
عنية مقدمة من اجلهات امل(

 )األخرى صاحبة املصلحة

١الفريق العامل
 )     ً عضوا٢٤(

ضرورة إيالء مزيد من النظر
لنطاق وطرائق االستعراض يف

 الفريقني العاملني

 ٢الفريق العامل 
 )     ً عضوا ٢٣(

 +تقرير االستعراض
 رد وتعليق الدولة املستعرضة

 الفريقان العامالن
ـ       !                         حهم الـدول األعضـاء؛ أو خرباء             خـرباء ترش

  .                    مستقلون؛ أو خيار خمتلط

  .                توزيع جغرايف عادل    !

  .                               عدم جواز العضوية يف أكثر من فريق    !

 .        مقررين ٥                               ً  خيتار كل فريق من بني أعضائه رئيساً و    !
ّ                ُيعـّد املقـررون         ! )                               اثـنان من كل جمموعة إقليمية      (ُ  

                                           مشروع تقرير االستعراض بالتشاور على حنو وثيق مع
ـ                                               بلد قيد االستعراض أو يقدمونه إىل الفريق العامل مث    ال

  .                             إىل اجمللس بكامل هيئته للنظر فيه

                      سنوات، يتناول كل مقرر ٤                      يف الدورة اليت تستغرق       !
  .                 بلدان الستعراضها ٥   حنو 

                      سنوات، يتناول كل مقرر ٥                      يف الدورة اليت تستغرق       !
  .                 بلدان الستعراضها ٤   حنو 

  .                     ساعات يف الفريق العامل   ٣                     فترة استعراض لكل بلد     !

                                     يقـدم كـل فريق عامل تقريره إىل اجمللس بكامل    !
 .    هيئته


