
اإلستعراض الدوري الشامل  اإلستعراض الدوري الشامل  
11//55قرار مجلس حقوق اإلنسان  قرار مجلس حقوق اإلنسان  

II   . .        أساس اإلستعراض        أساس اإلستعراض
.   II.   II   مبادئ اإلستعراض   مبادئ اإلستعراض
.   II.   II   أهداف اإلستعراض   أهداف اإلستعراض
.  IV.  IV              دورية اإلستعراض و الترتيب الذي يتبع فيه              دورية اإلستعراض و الترتيب الذي يتبع فيه
.   V .   V          عملية اإلستعراض وطرائقه         عملية اإلستعراض وطرائقه
.  VI.  VI               النتائج النهائية لإلستعراض               النتائج النهائية لإلستعراض
. VII. VII            متابعة نتائج اإلستعراض            متابعة نتائج اإلستعراض



-- IIأساس اإلستعراضأساس اإلستعراض
 ميثاق األمم المتحدة  ميثاق األمم المتحدة ••
 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان••
 صكوك حقوق اإلنسان  التي تكون الدولة طرفا فيها صكوك حقوق اإلنسان  التي تكون الدولة طرفا فيها••
 التعهدات واإللتزمات الطوعية من جانب الدول التعهدات واإللتزمات الطوعية من جانب الدول••
 أحكام القانون الدولي اإلنساني آلما إستدعى األمر ذلك  أحكام القانون الدولي اإلنساني آلما إستدعى األمر ذلك ••



--IIII مبادئ اإلستعراض مبادئ اإلستعراض

يخص آل الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة بدون إستثناء   يخص آل الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة بدون إستثناء   ••
يستعرض آل حقوق اإلنسان المدنية و السياسية و اإلجتماعية و يستعرض آل حقوق اإلنسان المدنية و السياسية و اإلجتماعية و ••

اإلقتصادية و الثقافية اإلقتصادية و الثقافية 
يكمل آليات حقوق اإلنسان األخرى دون أن يشكل تكرارا لهايكمل آليات حقوق اإلنسان األخرى دون أن يشكل تكرارا لها••
آلية تعاونية قائمة على معلومات موضوعية و موثوقةآلية تعاونية قائمة على معلومات موضوعية و موثوقة••
آلية و عملية حكو ميتين  آلية و عملية حكو ميتين  ••



يشرك فيه بصفة آاملة البلد موضوع اإلستعراض  يشرك فيه بصفة آاملة البلد موضوع اإلستعراض  ••
و غير و غير يجرى بطريقة شفافة و موضوعية و غير إنتقائية وبناءة و غير تصادمية  يجرى بطريقة شفافة و موضوعية و غير إنتقائية وبناءة و غير تصادمية  ••

مسيسة مسيسة 

يراعي قضايا المسا واة بين الرجل و المرأة آامل المراعاةيراعي قضايا المسا واة بين الرجل و المرأة آامل المراعاة••

لدولية  لدولية  يراعي مستوى تنمية البلدان و خصوصيا تها دون اإل خالل باإللتزمات ا  يراعي مستوى تنمية البلدان و خصوصيا تها دون اإل خالل باإللتزمات ا  ••
التي تعتبر أساس اإلستعراض  التي تعتبر أساس اإلستعراض  

مثل المنظمات غيرمثل المنظمات غير, ,  يراعي إشتراك أصحا ب المصلحة ذوي الصلة     يراعي إشتراك أصحا ب المصلحة ذوي الصلة    ••
الحكومية والمؤسسات الوطنية لتعزيز و حماية حقوق اإل نسان     الحكومية والمؤسسات الوطنية لتعزيز و حماية حقوق اإل نسان     



    III III   --أهداف اإلستعراضأهداف اإلستعراض

تحسين حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع  تحسين حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع  ••
الوفاء بإلتزامات الدولة و تعهداتها الدوليةالوفاء بإلتزامات الدولة و تعهداتها الدولية••
تقييم التطورات اإليجابية و التحديات التي تواجهها الد ولة  تقييم التطورات اإليجابية و التحديات التي تواجهها الد ولة  ••
النهوض بقدرات الدولة و بالمساعدة الفنية المقدمة لهاالنهوض بقدرات الدولة و بالمساعدة الفنية المقدمة لها••
تبادل أفضل المماراسات بين آل الفعاليات المشارآة في اإلستعراضتبادل أفضل المماراسات بين آل الفعاليات المشارآة في اإلستعراض••
دعم التعاون في مجال حقوق اإلنساندعم التعاون في مجال حقوق اإلنسان••
تشجيع التعاون و اإلنخراط مع مجلس حقوق اإلنسان و هيآت حقوق    تشجيع التعاون و اإلنخراط مع مجلس حقوق اإلنسان و هيآت حقوق    ••

اإلنسان األخرى و آذلك مع المفو ضية السامية لحقوق اإلنسان اإلنسان األخرى و آذلك مع المفو ضية السامية لحقوق اإلنسان 



--IVIV دورية اإلستعراض و التر تيب الذي يتبع فيه دورية اإلستعراض و التر تيب الذي يتبع فيه

تخضع آللية اإلستعراض    تخضع آللية اإلستعراض    ))192192((آل دولة عضو في األمم المتحدةآل دولة عضو في األمم المتحدة••
الدوري الشاملالدوري الشامل

 سنوات هي الفترة التي سيستغرقها إستعراض آل هاته الدول في  سنوات هي الفترة التي سيستغرقها إستعراض آل هاته الدول في 44••
المرحلة األولىالمرحلة األولى

إلى حد اآلن، ثم إستعراض إلى حد اآلن، ثم إستعراض . .  دولة آل سنة  دولة آل سنة 4848هذا يعني إستعراض هذا يعني إستعراض ••
المغرب المغرب , , تونستونس, , البحرينالبحرين: :  دول عربية  دول عربية 44منها منها  ,  , 20082008 دولة في  دولة في 3232

اإلمارات العربية المتحدةهي الدولة العربية الخامسة و اإلمارات العربية المتحدةهي الدولة العربية الخامسة و . . و الجزائرو الجزائر
سيتم إستعراضها في ديسمبر المقبلسيتم إستعراضها في ديسمبر المقبل

ترتيب إستعراض الدول خالل األربع سنوات األولى تم إعتماده من  ترتيب إستعراض الدول خالل األربع سنوات األولى تم إعتماده من  ••
طرف مجلس حقوق اإلنسانطرف مجلس حقوق اإلنسان



20112011--20082008ترتيب إستعراض الدول ترتيب إستعراض الدول  --IVIV
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عملية اإلستعراض و طرائقه      عملية اإلستعراض و طرائقه         vv
 الوثائق التي يبنى عليها اإلستعراض       الوثائق التي يبنى عليها اإلستعراض      11

تقرير الدولة  تقرير الدولة  أ أ 

تشاور واسعة  تشاور واسعة  تقرير وطني تعده الدولة إما شفاهيا أو آتابيا من خالل إجراء عملية  تقرير وطني تعده الدولة إما شفاهيا أو آتابيا من خالل إجراء عملية  ••
النطاق على المستوى الوطني مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة        النطاق على المستوى الوطني مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة        

))من األحسن أن يقدم التقرير آتابيا من األحسن أن يقدم التقرير آتابيا      (     (
ها مجلس ها مجلس عند إعداد التقرير يجب مراعاة المبادئ التوجيهية العامة التي إعتمد     عند إعداد التقرير يجب مراعاة المبادئ التوجيهية العامة التي إعتمد     ••

 A/HRC/DEC A/HRC/DEC / /66 /  / 102102حقوق اإلنسان خالل دورته السادسة  حقوق اإلنسان خالل دورته السادسة  
 صفحة صفحة2020ال يجب أن يتعدى التقرير ال يجب أن يتعدى التقرير ••
 أسابيع قبل موعد اإلستعراض  أسابيع قبل موعد اإلستعراض 66يجب أن تقدمه الدولة على األقل   يجب أن تقدمه الدولة على األقل   ••
 سنوات سنوات44المعلوما ت التي يجب إ قحا مها في التقرير يجب أن تغطي  مدة تفوق   المعلوما ت التي يجب إ قحا مها في التقرير يجب أن تغطي  مدة تفوق   ••
 لحقوق  لحقوق يبعث التقرير عن طريق القنوات الد يبلوما سية إلى المفوضية السامية   يبعث التقرير عن طريق القنوات الد يبلوما سية إلى المفوضية السامية   ••

اإلنساناإلنسان



-- VV      عملية اإلستعراض وطرائقه      عملية اإلستعراض وطرائقه
الوثائق التي ينبني عليها اإلستعراض       الوثائق التي ينبني عليها اإلستعراض        1 1  

م م تقرير يجمع معلومات مستقاة من آليات حقوق اإلنسان و من منظمات األم      تقرير يجمع معلومات مستقاة من آليات حقوق اإلنسان و من منظمات األم      ب ب 
 األخرى  األخرى المتحدة   المتحدة   

تعده المفوضية السا مية لحقوق اإل نسان ويحتوي على جرد و تلخيص     تعده المفوضية السا مية لحقوق اإل نسان ويحتوي على جرد و تلخيص     ••
لس لس للمعلومات الواردة في تقاريرهيآت المعاهدات و اإلجراءات الخاصة لمج     للمعلومات الواردة في تقاريرهيآت المعاهدات و اإلجراءات الخاصة لمج     

إضافة إلى إضافة إلى , , بما في ذلك المالحظات و التعليقات التي تبديها الدولة  بما في ذلك المالحظات و التعليقات التي تبديها الدولة  , , حقوق اإلنسانحقوق اإلنسان
غير ذلك من وثائق األمم المتحدة الرسمية ذات الصلة  غير ذلك من وثائق األمم المتحدة الرسمية ذات الصلة  

ر المؤسسات   ر المؤسسات   يأخد هذا التقرير بعين اإلعتبار آذلك المعلومات المتواجدة في تقاري  يأخد هذا التقرير بعين اإلعتبار آذلك المعلومات المتواجدة في تقاري  ••
الدولية التابعة لمنظمة األمم المتحدة  الدولية التابعة لمنظمة األمم المتحدة  

   صفحا ت صفحا ت1010ال يجب أن يتجاوز هذا التقرير ال يجب أن يتجاوز هذا التقرير ••



vv      عملية اإلستعراض و طرائقه      عملية اإلستعراض و طرائقه
الوثائق التي ينبنى عليها اإلستعراض       الوثائق التي ينبنى عليها اإلستعراض       11

  تقرير يتضمن موجز للمعلومات المقدمة من أصحاب المصلحة          تقرير يتضمن موجز للمعلومات المقدمة من أصحاب المصلحة          . . ج ج 
ذوي الصلة    ذوي الصلة    

يتم إعداد الموجز من طرف المفوضية السامية لحقوق اإلنسان بناءا   يتم إعداد الموجز من طرف المفوضية السامية لحقوق اإلنسان بناءا   ••
على معلومات إضافية و موثوقة و يمكن الر آون إليهاعلى معلومات إضافية و موثوقة و يمكن الر آون إليها

أصحاب المصلحة ذوو الصلة هم على سبيل المثال ال  أصحاب المصلحة ذوو الصلة هم على سبيل المثال ال  ••
المنظمات غير الحكومية و المدافعون عن حقوق اإلنسان و المنظمات غير الحكومية و المدافعون عن حقوق اإلنسان و ::الحصرالحصر

المؤسسات األآاديمية و المؤسسات الوطنية لتعزيز و حماية حقوق المؤسسات األآاديمية و المؤسسات الوطنية لتعزيز و حماية حقوق 
اإلنسان والمنظمات الحكومية الجهوية اإلنسان والمنظمات الحكومية الجهوية 

 صفحات  صفحات 1010ال يجب أن يتجاوز   ال يجب أن يتجاوز   ••



عملية اإلستعراض و طرائقه      عملية اإلستعراض و طرائقه      
 المبادئ التوجيهية العامة إلعداد تقارير الدول بناءا على       المبادئ التوجيهية العامة إلعداد تقارير الدول بناءا على      22

66//102102قرار المجلس  قرار المجلس  

::بشكل عام يجب أن تراعي  تقارير الدول المبادئ التوجيهية التالية   بشكل عام يجب أن تراعي  تقارير الدول المبادئ التوجيهية التالية   
المقدمةالمقدمةوصف المنهجية و عملية التشاور الواسعة المتبعتين إلعداد المعلومات       وصف المنهجية و عملية التشاور الواسعة المتبعتين إلعداد المعلومات       أأ
اإلطار المعياري و المؤسسي لحماية و تطوير حقوق اإلنسان  اإلطار المعياري و المؤسسي لحماية و تطوير حقوق اإلنسان  بب
تعزيزو حماية حقوق اإلنسان على أراض الواقع  تعزيزو حماية حقوق اإلنسان على أراض الواقع  تت
تحديد اإلنجازات وأفضل الممارسات و التحديات و القيود تحديد اإلنجازات وأفضل الممارسات و التحديات و القيود ثث
األولويات و المبادرات و اإللتزمات الوطنية الرئيسية و األساسية األولويات و المبادرات و اإللتزمات الوطنية الرئيسية و األساسية جج
لبات لبات توقعات الدولة المعنية فيما يتعلق ببناء القدرات وما قد تقدمه من ط  توقعات الدولة المعنية فيما يتعلق ببناء القدرات وما قد تقدمه من ط  حح

للمساعدة التقنية  للمساعدة التقنية  
 ستكون في المرحلة الثانية   ستكون في المرحلة الثانية  ((عرض لما تم القيام به لمتابعة اإلستعراض السابق عرض لما تم القيام به لمتابعة اإلستعراض السابق خخ

))لإلستعراض  لإلستعراض  



vv  --      عملية اإلستعراض و طرائقه      عملية اإلستعراض و طرائقه
المبادئ التوجيهية العامة لإلعداد تقارير الدول     المبادئ التوجيهية العامة لإلعداد تقارير الدول     22

وصف المنهجية وعملية التشاوروصف المنهجية وعملية التشاور- - أأ
::في هذا الباب يمكن التطرق إلى ما يلي في هذا الباب يمكن التطرق إلى ما يلي 

::وصف جيد للمنهجية التي قامت من خاللها الدولة بإعداد تقريرها   وصف جيد للمنهجية التي قامت من خاللها الدولة بإعداد تقريرها   ••
من األحسن أن من األحسن أن ((ما هي الجهات غير الحكومية التي تم التشاور معهاما هي الجهات غير الحكومية التي تم التشاور معها••

يتم التشاور مع أآبر عدد ممكن من المنظمات غير الحكومية و  يتم التشاور مع أآبر عدد ممكن من المنظمات غير الحكومية و  
))الجهات األخرى التي تعنى بمختلف أصناف حقوق اإلنسان  الجهات األخرى التي تعنى بمختلف أصناف حقوق اإلنسان  

هل مند البداية أم في وقت متأ خرأم هل هل مند البداية أم في وقت متأ خرأم هل ((متى ثم القيام بالتشاور متى ثم القيام بالتشاور ••
))آان التشاور خالل آل فترة إعداد التقرير و آذلك بعد اإلنتهاء منه  آان التشاور خالل آل فترة إعداد التقرير و آذلك بعد اإلنتهاء منه  

هل أ خدت آ راء و مقترحات الجهات غير الحكومية في التقرير هل أ خدت آ راء و مقترحات الجهات غير الحكومية في التقرير ••



vv  --      عملية اإلستعراض و طرائقه       عملية اإلستعراض و طرائقه 
  المبادئ التوجيهية العامة لإلعداد تقارير الدول    المبادئ التوجيهية العامة لإلعداد تقارير الدول    --22

اإلطار المعيار و المؤسسي لحماية و تعزيزحقوق اإلنسان       اإلطار المعيار و المؤسسي لحماية و تعزيزحقوق اإلنسان       . . بب
:: المعلومات التالية المعلومات التالية،، على سبيل المثال ال الحصر   على سبيل المثال ال الحصر  ،،يمكن في هذا الباب أن يتم إقحام يمكن في هذا الباب أن يتم إقحام 

المبادئ الدستورية و التشريعات الوطنية المرتبطة بحقوق اإلنسان     المبادئ الدستورية و التشريعات الوطنية المرتبطة بحقوق اإلنسان     ••
طبيعة النظام السياسي للدولة  طبيعة النظام السياسي للدولة  ••
اإللتزامات الدولية للدولة  اإللتزامات الدولية للدولة  ••
مالءمة التشريعات الوطنية مع هاته اإللتزمات الدولية   مالءمة التشريعات الوطنية مع هاته اإللتزمات الدولية   ••
ولية ولية األحكام القضائية الوطنية و مدى أخذها بعين اإلعتبار لإللتزمات الد األحكام القضائية الوطنية و مدى أخذها بعين اإلعتبار لإللتزمات الد ••
المحاآم و  المحاآم و  البنيات الوطنية األساسية لحماية و تطوير حقوق اإلنسان بما في ذلك  البنيات الوطنية األساسية لحماية و تطوير حقوق اإلنسان بما في ذلك  ••

المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان و المنظمات غير الحكومية      المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان و المنظمات غير الحكومية      
 اإلجراءات   اإلجراءات  األليات التي خلقتها الدولة لمتابعة تنفيذ توصيات هيآت المعاهدات و  األليات التي خلقتها الدولة لمتابعة تنفيذ توصيات هيآت المعاهدات و  ••

الخاصة و اإلستعراض الدوري الشامل   الخاصة و اإلستعراض الدوري الشامل   
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  المبادئ التوجيهية العامة لإلعداد تقارير الدول    المبادئ التوجيهية العامة لإلعداد تقارير الدول    ..22

 تعزيز و حماية حقوق اإلنسان على أرض الواقع          تعزيز و حماية حقوق اإلنسان على أرض الواقع         --تت
:: من بينها    من بينها   ،،في هذا اإلطار يمكن التعرض لعدد آبير من القضايا              في هذا اإلطار يمكن التعرض لعدد آبير من القضايا              

المساوات و عدم التمييز       المساوات و عدم التمييز       ••
الحقوق المدنية و السياسية و الحريات األساسية      الحقوق المدنية و السياسية و الحريات األساسية      ••
مناهضة التعذيب   مناهضة التعذيب   ••
إقامة العدل  إقامة العدل  ••
الحق في الصحة، الحق في الغذاء ،       الحق في الصحة، الحق في الغذاء ،       ((الحقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية    الحقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية    ••

...)...)  اإلجتماعية   اإلجتماعية الحق في السكن الالئق ، الحق في التعليم ، الحق في الشغل ، الحماية              الحق في السكن الالئق ، الحق في التعليم ، الحق في الشغل ، الحماية              
حقوق المرأة و المساواة بين الجنسين         حقوق المرأة و المساواة بين الجنسين         ••
حقوق الطفلحقوق الطفل••
وو اإلعاقة    وو اإلعاقة    إحترام و تعزيز حقوق الفئات الخاصة بما فيها المهاجرون ، األشخاص ذ          إحترام و تعزيز حقوق الفئات الخاصة بما فيها المهاجرون ، األشخاص ذ          ••

.. ... .، األقليات ، الشعوب األصلية       ، األقليات ، الشعوب األصلية       
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المبادئ التوجيهية العامة لإلعداد تقارير الدول    المبادئ التوجيهية العامة لإلعداد تقارير الدول    --22

 تحديد اإلنجازات و أفضل الممارسات و التحديات و القيود           تحديد اإلنجازات و أفضل الممارسات و التحديات و القيود          --ث ث 

::يمكن الحديث عن يمكن الحديث عن 
الدستور و اإلصالحات التشريعية  الدستور و اإلصالحات التشريعية  ••
تدريب المسؤولين عن األمن و القضاء على حقوق اإلنسان تدريب المسؤولين عن األمن و القضاء على حقوق اإلنسان ••
التربية و التعليم على حقوق اإلنسان التربية و التعليم على حقوق اإلنسان ••
تحسيس العموم على حقوق اإلنسان   تحسيس العموم على حقوق اإلنسان   ••
حماية و تعزيز حقوق اإلنسانحماية و تعزيز حقوق اإلنسان••
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  لل الفريق العامل لمجلس حقوق اإلنسان المكلف باإلستعراض الدوري الشام          الفريق العامل لمجلس حقوق اإلنسان المكلف باإلستعراض الدوري الشام         --33

يجرى اإلستعراض في إطار فريق عامل يرأسه رئيس مجلس حقوق اإلنسان و           يجرى اإلستعراض في إطار فريق عامل يرأسه رئيس مجلس حقوق اإلنسان و           ••
 للمجلس للمجلس4747يتكون من األعضاء        يتكون من األعضاء        

 المشارآة       المشارآة      يجوز للدول التي لها صفة المراقب أن تشارك في اإلستعراض بما في ذلك              يجوز للدول التي لها صفة المراقب أن تشارك في اإلستعراض بما في ذلك              ••
في الحوار التفاعلي في الحوار التفاعلي 

ر ر يجوز ألصحاب المصلحة ذوي الصلة األخرين أن يحضروا اإلستعراض في إطا             يجوز ألصحاب المصلحة ذوي الصلة األخرين أن يحضروا اإلستعراض في إطا             ••
الفريق العامل  الفريق العامل  

اء و   اء و   يجري الحوار التفاعلي بين البلد موضوع اإلستعراض و بين الدول األعض               يجري الحوار التفاعلي بين البلد موضوع اإلستعراض و بين الدول األعض               ••
المراقبين في المجلس في إطار الفريق العامل       المراقبين في المجلس في إطار الفريق العامل       

تجيب على   تجيب على   ،،ساعة للدولة لكي تقدم تقريرها    ساعة للدولة لكي تقدم تقريرها    (( ساعات لكل دولة      ساعات لكل دولة     33مدة اإلستعراض هي     مدة اإلستعراض هي     ••
))األسئلة و تقدم مالحظات ختامية و ساعتان للحوار التفاعلي        األسئلة و تقدم مالحظات ختامية و ساعتان للحوار التفاعلي        

يتم يتم . .  دقيقة إضافية لكي يقوم الفريق العامل باعتماد تقريره       دقيقة إضافية لكي يقوم الفريق العامل باعتماد تقريره      3030تخصص مدة أقصاها    تخصص مدة أقصاها    ••
 ساعة بعد اإلستعراض       ساعة بعد اإلستعراض      4848اإلعتماد   اإلعتماد   
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--  المجموعة الثالثية    المجموعة الثالثية   44

 يختارون بالقرعة من بين أعضاء المجلس و   يختارون بالقرعة من بين أعضاء المجلس و  ،،تشكل مجموعة من ثالثة مقررين تشكل مجموعة من ثالثة مقررين ••
من مختلف المجموعات اإلقليمية من أجل تيسير آل عملية إستعراض     من مختلف المجموعات اإلقليمية من أجل تيسير آل عملية إستعراض     

الزمتين إلى  الزمتين إلى  تقدم المفوضية السامية لحقوق اإلنسان المساعدة و الخبرة التقنية ال  تقدم المفوضية السامية لحقوق اإلنسان المساعدة و الخبرة التقنية ال  ••
المقررينالمقررين

تها إلى  تها إلى  يجوز للمقررين أن يضعوا قائمة بالقضايا أو المسائل التي يتعين إحاليجوز للمقررين أن يضعوا قائمة بالقضايا أو المسائل التي يتعين إحال••
يتلقى يتلقى . . ط معينةط معينةالدولة لتمكينها من اإلستعداد ثم من إقامة الحوار التفاعلي حول نقا    الدولة لتمكينها من اإلستعداد ثم من إقامة الحوار التفاعلي حول نقا    
المقررون هاته القائمة من طرف الدول األعضاء في األمم المتحدة المقررون هاته القائمة من طرف الدول األعضاء في األمم المتحدة 

المفوضية المفوضية تقوم المجموعة الثالثية بإعداد تقرير الفريق العامل بمساعدة و دعم    تقوم المجموعة الثالثية بإعداد تقرير الفريق العامل بمساعدة و دعم    ••
السامية لحقوق اإلنسان و باإلشراك التام للبلد موضوع اإلستعراض   السامية لحقوق اإلنسان و باإلشراك التام للبلد موضوع اإلستعراض   
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 تقرير الفريق العامل    تقرير الفريق العامل   --55

ة إلى ة إلى يتكون تقرير الفريق العامل من موجز لوقائع عملية اإلستعراض باإلضاف  يتكون تقرير الفريق العامل من موجز لوقائع عملية اإلستعراض باإلضاف  ••
ي ي اإلستنتاجات أو التوصيات التي عبرت عنها الدول خالل الحوار التفاعل  اإلستنتاجات أو التوصيات التي عبرت عنها الدول خالل الحوار التفاعل  

تعطي الدولة موضوع اإلستعراض رأيها حول اإلستنتجات و التوصيات أو  تعطي الدولة موضوع اإلستعراض رأيها حول اإلستنتجات و التوصيات أو  ••
إما خالل إما خالل ::اإللتزامات و التعهدات الطوعية في الوقت الذي تتمكن فيه من ذلك     اإللتزامات و التعهدات الطوعية في الوقت الذي تتمكن فيه من ذلك     
تم خالله تم خالله إجتماع الفريق العامل أو في الفترة بين إجتماع الفريق العامل الذي  إجتماع الفريق العامل أو في الفترة بين إجتماع الفريق العامل الذي  

ة العامة  ة العامة  اإلستعراض و الدورة  الموالية لمجلس حقوق اإلنسان و إما خالل الجلس   اإلستعراض و الدورة  الموالية لمجلس حقوق اإلنسان و إما خالل الجلس   
لمجلس حقوق اإلنسان المخصصة لإلعتماد النهائي لنتائج اإلستعراض     لمجلس حقوق اإلنسان المخصصة لإلعتماد النهائي لنتائج اإلستعراض     
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النتائج النهائية لإلستعراض   النتائج النهائية لإلستعراض   --  66  

::الوثائق النهائية لإلستعراض هي آالتالي      الوثائق النهائية لإلستعراض هي آالتالي      --
      ويتضمن    ويتضمن    ،،تقرير النتائج النهائية لإلستعراض      تقرير النتائج النهائية لإلستعراض : :
تقرير الفريق العامل و آذالك آراء الدولة موضوع اإلستعراض حول                   تقرير الفريق العامل و آذالك آراء الدولة موضوع اإلستعراض حول                   ) )      أ     أ

اإلستنتجات اإلستنتجات 
اإلستعراض   اإلستعراض   اإللتزامات و التعهدات الطوعية المقدمة من البلد موضوع               اإللتزامات و التعهدات الطوعية المقدمة من البلد موضوع               ) ) بب
الج معالجة    الج معالجة    الردود المقدمة من الدولة المعنية على األسئلة والمسائل التي لم تع                الردود المقدمة من الدولة المعنية على األسئلة والمسائل التي لم تع                ) ) جج

آافية أثناء الحوار التفاعلي  آافية أثناء الحوار التفاعلي  

         تعراض من طرف        تعراض من طرف        ملخص لألراء التي تم اإلدالء بها قبل اإلعتماد النهائي لنتائج اإلس         ملخص لألراء التي تم اإلدالء بها قبل اإلعتماد النهائي لنتائج اإلس
و آذلك     و آذلك     الدولة المعنية و الدول األعضاء و المراقبون في مجلس حقوق اإلنسان                الدولة المعنية و الدول األعضاء و المراقبون في مجلس حقوق اإلنسان                

و يتم إقحام هذا الملخص في تقرير مجلس     و يتم إقحام هذا الملخص في تقرير مجلس     .  .  أصحاب المصلحة ذوي الصلة األخرين     أصحاب المصلحة ذوي الصلة األخرين     
حقوق اإلنسان حول تلك الدورة     حقوق اإلنسان حول تلك الدورة     
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 إعتماد النتائج النهائية من طرف الجلسة العامة لجلس حقوق    إعتماد النتائج النهائية من طرف الجلسة العامة لجلس حقوق   --77  

اإلنسان اإلنسان 

يتم إعتماد النتائج النهائية لإلستعراض خالل فترة زمنية ال تتجاوز  يتم إعتماد النتائج النهائية لإلستعراض خالل فترة زمنية ال تتجاوز  ••
 دقيقة للدول أعضاء   دقيقة للدول أعضاء  2020 دقيقة للدولة موضوع اإلستعراض و   دقيقة للدولة موضوع اإلستعراض و  2020  :: دقيقة  دقيقة 6060  

 دقيقة ألصحاب المصلحة ذوي الصلة    دقيقة ألصحاب المصلحة ذوي الصلة   2020المجلس و الدول المراقبة و  المجلس و الدول المراقبة و  
نسبة نسبة يتم إعتماد النتائج النهائية من طرف المجلس عن طريق مقرر مماثل بال  يتم إعتماد النتائج النهائية من طرف المجلس عن طريق مقرر مماثل بال  ••

لكل الدوللكل الدول
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إليجابية و إليجابية و تقييم لحالة حقوق اإلنسان في البلد المستعرض بما في ذلك التطورات ا   تقييم لحالة حقوق اإلنسان في البلد المستعرض بما في ذلك التطورات ا   ••
التحديات التي يواجهها البلد   التحديات التي يواجهها البلد   

تقاسم أفضل الممارساتتقاسم أفضل الممارسات••
التشديد على زيادة التعاون من أجل تعزيز حقوق اإلنسان و حمايتها التشديد على زيادة التعاون من أجل تعزيز حقوق اإلنسان و حمايتها ••
لبلد المعني   لبلد المعني   توصيات من أجل تقديم المساعدة الفنية و بناء القدرات بالتشاور مع ا توصيات من أجل تقديم المساعدة الفنية و بناء القدرات بالتشاور مع ا ••

و بموافقتهو بموافقته
اإللتزامات و التعهدات الطوعية المقدمة من البلد موضوع اإلستعراض     اإللتزامات و التعهدات الطوعية المقدمة من البلد موضوع اإلستعراض     ••
يات يات تحدد التوصيات التي تحظى بتأييد الدولة المعنية و يحاط علما بالتوص   تحدد التوصيات التي تحظى بتأييد الدولة المعنية و يحاط علما بالتوص   ••

األخرى إلى جانب تعليقات الدولة المعنية عليها  األخرى إلى جانب تعليقات الدولة المعنية عليها  
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دولة دولة تنفذ نتائج اإلستعراض الدوري الشامل بوصفه آلية تعاونية من جانب ال   تنفذ نتائج اإلستعراض الدوري الشامل بوصفه آلية تعاونية من جانب ال   ••
المعينة أوال، وحسب اإلقتضاء ، من جانب أصحاب المصلحة ذوي الصلة     المعينة أوال، وحسب اإلقتضاء ، من جانب أصحاب المصلحة ذوي الصلة     

اآلخرين اآلخرين 
يرآز اإلستعراض الالحق بين جملة أمور على تنفيذ النتائج السابقة يرآز اإلستعراض الالحق بين جملة أمور على تنفيذ النتائج السابقة ••
بناء القدرات بناء القدرات يساعد المجتمع الدولي على تنفيذ التوصيات و اإلستنتاجات المتعلقة ب  يساعد المجتمع الدولي على تنفيذ التوصيات و اإلستنتاجات المتعلقة ب  ••

و المساعدات الفنية ، بالتشاور مع البلد المعني و بموافقته    و المساعدات الفنية ، بالتشاور مع البلد المعني و بموافقته    
 من  من يقرر المجلس لدى نظره في نتائج اإلستعراض الدوري الشامل ما إذا آان     يقرر المجلس لدى نظره في نتائج اإلستعراض الدوري الشامل ما إذا آان     ••

الضروري إجراء أي متابعة محددة ووقت إجرائها الضروري إجراء أي متابعة محددة ووقت إجرائها 
راض الدوري  راض الدوري  بعد إستنفاذ جميع الجهود لتشجيع الدولة على التعاون مع آلية اإلستع   بعد إستنفاذ جميع الجهود لتشجيع الدولة على التعاون مع آلية اإلستع   ••

مع هذه مع هذه الشامل ، سينظر المجلس عند اإلقتضاء في حاالت إستمرار عدم التعاون    الشامل ، سينظر المجلس عند اإلقتضاء في حاالت إستمرار عدم التعاون    
اآلليةاآللية



::التمرين األول التمرين األول 
عملية و منهجية التشاور عملية و منهجية التشاور 

 البحرين  البحرين أخذا بعين اإلعتبار تجارب بعض الدول و منها اإلآوادور وابريطانيا و  أخذا بعين اإلعتبار تجارب بعض الدول و منها اإلآوادور وابريطانيا و  ••
:: سيقوم المشارآون بمناقشة الطريقة المثلى للعملية التشاورية     سيقوم المشارآون بمناقشة الطريقة المثلى للعملية التشاورية    ،،و الهند و الفلبين و الهند و الفلبين 

 مع من يجب الثشاور؟  مع من يجب الثشاور؟ --
على أية مواضيع يجب التشاور ؟ على أية مواضيع يجب التشاور ؟ --
متى يجب التشاور ؟ متى يجب التشاور ؟ --



::    التمرين الثاني   التمرين الثاني   
تحديد القضايا الرئيسية في التقرير الوطنيتحديد القضايا الرئيسية في التقرير الوطني

ة في ة في سيقوم المشارآون المقسمون على ثالث مجموعات بتحديد القضايا الرئيسي    سيقوم المشارآون المقسمون على ثالث مجموعات بتحديد القضايا الرئيسي    ••
::التقرير الوطني التقرير الوطني 

اإلطار المعياري و المؤسسي  اإلطار المعياري و المؤسسي  : :  المجموعة األولى   المجموعة األولى  --
تعزيز و حماية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  تعزيز و حماية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  : : المجموعة الثانية   المجموعة الثانية   --
تحديد اإلنجازات و أفضل الممارسات والتحديات و  تحديد اإلنجازات و أفضل الممارسات والتحديات و  ::المجموعة الثالثة  المجموعة الثالثة  --

الفنيةالفنية  القيود واألولويات الوطنية و المساعدة  القيود واألولويات الوطنية و المساعدة  
و ستقوم آل مجموعة بتقديم تقريرها إلى الجلسة العامة  و ستقوم آل مجموعة بتقديم تقريرها إلى الجلسة العامة  



 الدستور و اهم التشريعات و القوانين  الدستور و اهم التشريعات و القوانين ::الوثاق التي يجب اإلستئناس بها  الوثاق التي يجب اإلستئناس بها  
  الوطنية و اإلحصاءات الوطنية و أهم التقارير الوطنية  بما فيها تلك الوطنية و اإلحصاءات الوطنية و أهم التقارير الوطنية  بما فيها تلك 

و التقارير المقدمة من الهيآت غير الحكومية و التقارير المقدمة من الهيآت غير الحكومية المقدمة للهيآت التعاقديةالمقدمة للهيآت التعاقدية
للهيآت التعاقدية و تقارير الهيآت الوطنية لحماية و تطوير حقوق للهيآت التعاقدية و تقارير الهيآت الوطنية لحماية و تطوير حقوق 

... ... اإلنسان و المنظمات غير الحكوميةاإلنسان و المنظمات غير الحكومية
بناء على التمرين الثاني سيقوم المشارآون بإعداد نموذج للتقريربناء على التمرين الثاني سيقوم المشارآون بإعداد نموذج للتقرير••
مع مع ،،تتم مناقشة هذا النموذج مع آل أصحاب المصلحة ذوي الصلة   تتم مناقشة هذا النموذج مع آل أصحاب المصلحة ذوي الصلة   ••

إتباع المنهجية المعتمدة في التمرين األول إتباع المنهجية المعتمدة في التمرين األول 
يتم جمع و تحليل آل المالحظات و التعليقات يتم جمع و تحليل آل المالحظات و التعليقات ••
اإلنتهاء من آل التقارير التي تم إعدادهااإلنتهاء من آل التقارير التي تم إعدادها••



::التمرين الثالث  التمرين الثالث  
 لإلستعراض      لإلستعراض      محاآاة محاآاةإجراء  إجراء  

مجلس مجلس يمكن القيام بمحاآاة لإلستعراض مع إتباع المنهجية المعتمدة من طرف   يمكن القيام بمحاآاة لإلستعراض مع إتباع المنهجية المعتمدة من طرف   ••
الدولة موضوع  الدولة موضوع   ( (حقوق اإلنسان حيث سيقوم المشارآون بلعب أدوار مختلفة  حقوق اإلنسان حيث سيقوم المشارآون بلعب أدوار مختلفة  

))المقرون ، أصحاب المصلحة ذوو الصلة اآلخرون   المقرون ، أصحاب المصلحة ذوو الصلة اآلخرون   اإلستعراض ، دول أخرى  ،اإلستعراض ، دول أخرى  ،

م بها م بها  الهدف من هذا التمرين هو جعل المشارآين يستأنسون بالطريقة التي يت  الهدف من هذا التمرين هو جعل المشارآين يستأنسون بالطريقة التي يت ••
إجراء اإلستعراض و خصوصا الحوار التفاعلي إجراء اإلستعراض و خصوصا الحوار التفاعلي 



شكرا على إنتباهكمشكرا على إنتباهكم


