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 *ورقة غري رمسية بشأن آلية االستعراض الدوري الشامل

  أساس االستعراض-أوالً 

 ميثاق األمم املتحدة؛ -

 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ -

 لة طرفاً فيها؛صكوك حقوق اإلنسان اليت تكون الدو -

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

 .)حل وسط يقترحه امليسِّر (القانون اإلنساين الدويل، حسبما وحيثما يكون منطبقاً -

  املبادئ واألهداف-ثانياً 

  املبادئ-١

 :ينبغي لالستعراض الدوري الشامل 

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

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

 أن يكفل التغطية العاملية واملعاملة املتساوية للدول كافة؛ -

 ية حكومية دولية يدفعها األعضاء يف األمم املتحدة وأن يكون موجهاً حنو العمل؛أن يكون عمل -

 أن ُيشَرك فيه إشراكاً كامالً البلد موضع االستعراض؛ -

 أن ُيكَمِّل آليات حقوق اإلنسان األخرى وال يشكل تكراراً هلا، وبذلك يشكل قيمة مضافة؛ -

 ئية، وبناءة وغري تصادمية وغري ُمسيَّسة؛أن ُيجرى بطريقة موضوعية وشفافة وغري انتقا -

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

                                                      

راض الدوري الشامل عملية آخذة يف التطور، سيقوم اجمللس، بعد اختتام جولة االستعراض مبا أن االستع *
 .األوىل، باستعراض طرائق هذه اآللية ودوريتها، استناداً إىل أفضل املمارسات والدروس املستخلصة
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أال يكون طويالً أكثر مما ينبغي، وأن يكون واقعياً وال يستحوذ على قدر غري متناسب من الوقت  -
 واملوارد البشرية واملالية؛

 ى االستجابة حلاالت حقوق اإلنسان امللحة؛أال ينال من قدرة اجمللس عل -

 أن يكفل إدراج منظور كل من اجلنسني إدراجاً كامالً يف االستعراض الدوري الشامل؛ -

أن يـراعي مسـتوى تنمية البلدان وخصوصياهتا، دون املساس بااللتزامات الواردة يف العناصر               -
 املنصوص عليها يف أساس االستعراض؛

يع أصحاب املصلحة ذوي الصلة، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية           أن يكفـل اشـتراك مج      -
 وقرار اجمللس   ٦٠/٢٥١واملؤسسـات الوطنـية حلقـوق اإلنسان، وفقاً لقرار اجلمعية العامة            

 .، فضالً عما قد يتخذه اجمللس من مقررات يف هذا الشأن١٩٩٦/٣١االقتصادي واالجتماعي 

  األهداف-٢

 ن على أرض الواقع؛حتسني حالة حقوق اإلنسا -

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

 تعزيز قدرة الدولة واملساعدة التقنية؛ -

 تبادل أفضل املمارسات فيما بني الدول واجلهات األخرى صاحبة املصلحة بالتشاور مع الدولة             -
 املعنية ومبوافقتها؛

 دعم التعاون يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛ -

تشـجيع الـتعاون واالخنراط الكاملني مع اجمللس وغريه من هيئات حقوق اإلنسان واملفوضية               -
 .السامية حلقوق اإلنسان

 دورية االستعراض والترتيب الذي ُيتَّبع فيه -ثالثاً 

 لس حقوق اإلنسان آللية االستعراض الدوري الشامل؛يبدأ االستعراض بعد اعتماد جم -

تَّبع يف االستعراض مبدآ العاملية واملعاملة املتساوية؛ -  ينبغي أن يتجلى يف الترتيب الذي ُي

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

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

ينـبغي استعراض أوضاع مزيج من الدول األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان والدول ذات صفة     -
 املراقب فيه؛

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

ُتخـتار بالقـرعة أول دولة عضو ودولة ذات صفة املراقب ُيراد استعراض أوضاعهما من كل                 -
تَّبع بعد ذلك الترتيب    . جمموعة إقليمية بطريقة تكفل االحترام الكامل للتوزيع اجلغرايف العادل         وُي

 ي ابتداًء من هاتني الدولتني، باستثناء الدول اليت تتطوع للخضوع لالستعراض؛اهلجائ

ينبغي أن تكون الفترة الفاصلة بني جوالت االستعراض مقبولة لكي تراعى فيها قدرة الدول على  -
االسـتعداد لـه وقدرة اجلهات األخرى صاحبة املصلحة على االستجابة للطلبات الناشئة عن             

 االستعراض؛

 بلداً ٣٩(أو مخس سنوات )  بلداً كل سنة   ٤٨(كـون دورية االستعراض إما أربع سنوات        ت -
 ).كل سنة

  عملية االستعراض وطرائقه-رابعاً 

 )انظر املقترح املرفق(

  عناصر االلتقاء-ألف 

 :ينبغي إجراء االستعراض استناداً إىل الوثائق التالية -

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

تقريـرها من خالل إجراء عملية تشاور واسعة على املستوى الوطين مع مجيع اجلهات              
 املعنية صاحبة املصلحة؛

املعلومات الواردة يف تقارير (لسامية حلقوق اإلنسان جمموعة معلومات مجَّعتها املفوضية ا �
هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات اليت تبديها           

 ؛)الدولة املعنية، وغريها من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة
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قدمه جهات أخرى صاحبة    ميكـن أيضـاً أن يأخذ اجمللس يف االعتبار، لدى االستعراض، ما ت             -
 املصلحة من معلومات إضافية موثوقة وميكن الركون إليها؛

 )انظر املرفق لالطالع على مزيد من التفاصيل: (تكون طرائق احلوار التفاعلي على النحو التايل -

 دولة ٤٧جيري االستعراض يف إطار فريق عامل واحد، يرأسه رئيس اجمللس ويتألف من              �
 وتقرر كل دولة عضو بشأن تكوين وفدها؛. عضواً يف اجمللس

ميكـن للـدول ذات صفة املراقب أن تشارك يف االستعراض، مبا يف ذلك املشاركة يف                 �
 احلوار التفاعلي؛

ميكن للجهات األخرى ذات الصلة صاحبة املصلحة أن حتضر عملية إجراء االستعراض             �
 يف الفريق العامل؛

 ر تفاعلي بني البلد موضع االستعراض واجمللس؛سيجري يف إطار الفريق العامل حوا �

وُيخصص وقت إضايف ال يتجاوز ساعة واحدة       . تكون مدة االستعراض ثالث ساعات لكل بلد       -
 لينظر اجمللس يف النتائج يف جلسة عامة؛

 .يعتمد اجمللس النتائج النهائية يف جلسة عامة -

  عناصر تتطلب مزيداً من النظر-باء 

 إلعداد خالصة للمعلومات املقدمة لعملية االستعراض؛) خرباء( االستعانة خببري -

، حسب التمثيل اجلغرايف، من بني أعضاء اجمللس إلعداد نتائج          )مقررون(سوف ُيختار مقرر     -
 .∗)حل وسط يقترحه امليسِّر(االستعراض 

  نتائج االستعراض-خامساً 

  شكل النتائج-١

 .أو استنتاجات ممكنة/ستعراض وتوصيات وتقرير يتضمن موجزاً لوقائع عملية اال -

 

 

                                                      

ِعد املقرر  ∗  . النتائج لينظر فيها الفريق العامل مث اجمللس يف جلسة عامة) املقررون(سوف ُي
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  مضمون النتائج-٢

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

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

 تبادل أفضل املمارسات؛ -

 التأكيد على زيادة التعاون من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛ -

ينبغي (تقدمي املساعدة التقنية واملساعدة يف جمال بناء القدرات بالتشاور مع البلد املعين ومبوافقته               -
 ؛)ات التمويل القائمة أم إنشاء آلية جديدةللمجلس أن َيُبتَّ يف ما إذا كان ينبغي استخدام آلي

 .االلتزامات والتعهدات الطوعية املقدمة من البلد موضع االستعراض -

  طريقة االعتماد-٣

 ينبغي إشراك البلد موضع االستعراض إشراكاً كامالً يف النتائج؛ -

 املعنية إمكانية تقدمي    قبل اعتماد اجمللس لنتائج االستعراض يف جلسة عامة، ينبغي أن تتاح للدولة            -
 ردود على األسئلة أو القضايا اليت مل تعالَج معاجلةً كافية يف أثناء احلوار التفاعلي؛

سـتتاح للدولـة املعنية والدول األعضاء يف اجمللس، وكذلك للدول ذات صفة املراقب، فرصة                -
 سة عامة؛اإلعراب عن آرائها بشأن نتائج االستعراض قبل اختاذ إجراء بشأهنا يف جل

سـتتاح جلهـات أخرى ذات صلة وصاحبة املصلحة فرصة اإلدالء بتعليقات عامة قبل اعتماد                -
 النتائج يف جلسة عامة؛

وينبغي . حتدد التوصيات اليت حتظى مبوافقة الدولة املعنية وُتَعد توصيات حتظى بتوافق اآلراء            -
عنية يف التقرير مشفوعةً بتعليقات   أيضاً إدراج مضمون التوصيات اليت مل تتفق معها الدولة امل         

وتدرج كلتا الفئتني من التوصيات يف تقرير النتائج املقرر اعتماده يف           . الدولـة املعنية عليها   
 .جلسة عامة

  متابعة االستعراض-سادساً 
ينبغي تنفيذ نتائج االستعراض الدوري الشامل، بوصفه آلية تعاونية، من جانب الدولة املعنية يف               -

 األول، وحسب االقتضاء، من جانب اجلهات األخرى ذات الصلة وصاحبة املصلحة؛املقام 

 ينبغي أن يركز االستعراض الالحق، يف مجلة أمور، على تنفيذ النتائج السابقة؛ -
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 ؛*ينبغي أن يكون للمجلس بند دائم ُمدَرج يف جدول أعماله يكرَّس لالستعراض الدوري الشامل -

ن يساعد على تنفيذ التوصيات واالستنتاجات املتعلقة ببناء القدرات         ينـبغي للمجتمع الدويل أ     -
 واملساعدة التقنية، بالتشاور مع البلد املعين ومبوافقته؛

لدى النظر يف نتائج االستعراض الدوري الشامل، يقرر اجمللس ما إذا كان من الالزم إجراء أي                 -
 متابعة حمددة ومىت يلزم ذلك؛

هود لتشجيع الدولة على التعاون مع آلية االستعراض الدوري الشامل،    بعـد اسـتنفاد مجيع اجل      -
 .ينظر، حسب االقتضاء، يف حاالت استمرار عدم التعاون مع اآلليةللمجلس أن 

 

                                                      

 فيما يتعلق ٣/٤َسـُيَبتُّ يف هـذه املسألة يف ضوء ما سيقرره الفريق العامل بشأن تنفيذ قرار اجمللس              *
 .جبدول األعمال وبرنامج العمل
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جتميع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان
هيئات املعاهدات، اإلجراءات اخلاصة، (

 )معلومات أخرى عن األمم املتحدة

التقرير املقدم من البلد موضع االستعراض
عّد باالستناد إىل املبادئ التوجيهية العامة اليت يعتمدها( ُي

 ومعلومات أخرى يعتربها البلد موضع اجمللس،
 )االستعراض معلومات ذات صلة

 معلومات إضافية
مقدمة من جهات معنية أخرى ذات مصلحة وفقاً لقرار (

 وقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي٦٠/٢٥١اجلمعية العامة
)، فضالً عما قد يتخذه اجمللس من مقررات أخرى١٩٩٦/٣١

الفريق العامل
 من الدول األعضاء يف اجمللس يتوىل        مكَـوَّن  !

كـل من الدول األعضاء البت يف تكوين        
 وفده

  يتوىل رئيس اجمللس رئاسة الفريق العامل!
 مدة االستعراض يف الفريق العامل هي ثالث        !

 ساعات لكل بلد
 يقـدم الفريق العامل تقاريره إىل اجمللس يف         !

 جلسات عامة

١الفريق العامل
 الدول األعضاء يف اجمللس من ٤٧مكَوَّن من 

  بلداً يف السنة٣٩
 ) سنوات٥كل (

 أسابيع ٤جيتمع الفريق العامل ملدة 
*إضافةً إىل الدورات العادية للمجلس

 :اجللسات العامة
  ساعة٣٩:  دقيقة٦٠×٣٩ !

  جلسة عامة١٣
 ) يوم١,٥+ أسبوع (

  بلداً يف السنة٤٨
 ) سنوات٤كل (

سابيـع  أ٥جيتمع الفريق العامل ملدة 
 *إضافةً إىل الدورات العادية للمجلس

 :اجللسات العامة
  ساعة٤٨:  دقيقة٦٠×٤٨ !

  جلسة عامة١٦
 ) أيام٣+ أسبوع (

ينبغي أال جيتمع الفريق العامل بالتزامن مع* 
 .جلسات اجمللس يف دوراته العادية

رد الدولة موضع + التقرير عن االستعراض 
 االستعراض وتعليقها

وق اإلنسان اجملتمع يف جلسة عامةجملس حق
 بكامل أعضائه

 النظر يف النتائج واعتمادها
 نظراً إىل أن االستعراض جيري يف إطار الفريق العامل، فينبغي أال

 دقيقة٦٠تتجاوز الفترة املخصصة للنظر يف النتائج واعتمادها 

-
--

-
-


