
واالستعراض الدوري 

الشامل

الخبير القانوني -علي محرم  / المستشار



معلومات أساسية عن مجلس حقوق اإلنسان

دةالمتحاألمممنظومةداخلدوليةحكوميةهيئةاإلنسانحقوقمجلس-

ميعجتعزيزتدعيمعنمسؤولة«العامةللجمعيةتابعةفرعيةهيئة»

حاالتتناولوعنالعالمأرجاءجميعفيوحمايتهااإلنسانحقوق

.بشأنهاتوصياتوتقديماإلنسانحقوقانتهاكات

يعيةالمواضوالحاالتالقضاياجميعمناقشةعلىالقدرةلديهوالمجلس-

.العامطوالاهتمامهتتطلبالتياإلنسانلحقوق

.جنيففيالمتحدةاألمممكتبفياجتماعاتهالمجلسويعقد-

تنتخبهاالمتحدةاألممفيعضوا  دولة47منمؤلفوالمجلس-

.المتحدةلألممالعامةالجمعية

وقلحقالسابقةالمتحدةاألمملجنةمحلاإلنسانحقوقمجلسحلوقد-

.اإلنسان



اإلنشاء

القراربموجب2006مارس/آذار15فيالمجلسالمتحدةلألممالعامةالجمعيةأنشأت

.2006يونيه/حزيران30إلى19منالفترةفياألوليدورتهوُعقدت،251/60

اءوإنشعملهلتوجيهبهالخاصة"المؤسساتبناءحزمة"المجلساعتمدعام،وبعد

.وآلياتهإجراءاته

تقييملتُستخدمالتيالشاملالدورياالستعراضآليةواآللياتاإلجراءاتهذهبينومن

شاريةاالستاللجنةوالمتحدة،األممفياألعضاءالدولجميعفياإلنسانحقوقأوضاع

بشأنمشورةوالبالخبراتتزودهالتيللمجلس"الفكريةالهيئة"باعتبارهاتُستخدمالتي

رادلألفيتيحالذيالشكاوىوإجراءاإلنسان،حقوقمجالفيالمواضيعيةالقضايا

.اإلنسانحقوقانتهاكاتإلىالمجلسانتباهاسترعاءوالمنظمات

أتهاأنشالتيالمتحدةلألممالخاصةاإلجراءاتمعأيضا  اإلنسانحقوقمجلسويعمل

اإلجراءاتهذهوتتألف.اآلنأمرهاالمجلسويتولىاإلنسانلحقوقالسابقةاللجنة

يضطلعو؛عاملةفرقةوأمستقلينخبراءوخاصينوممثلينخاصينمقررينمنالخاصة

القضايابرصداألفرقة،هذهتضطلعكماوالخبراء،والممثلونالمقررونهؤالء

المشورةوتقديموبحثهامحددةبلدانفياإلنسانحقوقأوضاعأوالمواضيعية

.عنهاعلنا  واإلبالغبخصوصها



ما هو االستعراض الدوري الشامل؟

حقوقسجالتاستعراضعلىتنطويفريدةعمليةالشاملالدورياالستعراض-

مرةدولة193عددهاالبالغالمتحدةاألممفياألعضاءالدولبجميعالخاصةاإلنسان

.سنواتأربعكل

يستنداإلنسانحقوقمجلسقبلمنهاما  ابداعا  الشاملالدورياالستعراضويعتبر-

.البلدانجميعبينالمعاملةفيالمساواةإلى

حسينلتاتخذتهاالتياإلجراءاتعنلإلعالنالدوللجميعفرصةاالستعراضويوفر-

قوقبحالتمتعتواجهالتيالتحدياتعلىوالتغلببلدانهافياإلنسانحقوقأحوال

.اإلنسان

فياناإلنسحقوقممارساتألفضلتقاسما  الشاملالدورياالستعراضيتضمنكما-

.عالنوهذامنأخرىآليةأيالراهنالوقتفيتوجدوال.األرضيةالكرةأنحاءمختلف



كيف أنشئ االستعراض الدوري الشامل؟

سمجلالمتحدةلألممالعامةالجمعيةأنشأتعندماالشاملالدورياالستعراضأنشئ

.60/251القراربواسطة2006مارس/آذار15فياإلنسانحقوق

ديستنشاملدورياستعراضإجراء"اإلنسانحقوقبمجلسالقرارهذاأناطوقد

قحقومجالفيبالتزاماتهادولةكلوفاءلمدىبهاوموثوقموضوعيةمعلوماتإلى

."دولالجميعبينالمعاملةفيوالمساواةالتطبيقشموليةيكفلنحوعلىاإلنسان

الجديد،المجلساجتماعاتأولمنواحدةسنةوبعد،2007يونيه/حزيران18وفي

1/5القرارفيمؤسساتهبناءحزمةعلىالمجلسأعضاءوافق

A/HRC/RES/5/1))بلالمستقفيالمجلسعملترشدطريقخريطةتوفرالتي.

.املالشالدورياالستعراضالحزمةتلكفيالرئيسيةالعناصربينمنوكان



اإلنسانحقوقمجلسمؤسساتبناءب،٢٠٠٧يونيه/حزيران18المؤرخ1/5اإلنسانحقوقمجلسقرارلطبقا  

:الشاملالدوريلالستعراضينبغي
ابكها؛وتشللتجزئةقابليتهاوعدموترابطهااإلنسانحقوقجميععالميةيُعززأن(أ)

حواروعلىوموثوقةموضوعيةمعلوماتعلىقائمةتعاونيةآليةيكونأن(ب)

تفاعلي؛

كافة؛للدولالمتساويةوالمعاملةالعالميةالتغطيةيكفلأن(ج)

ها  موجيكونوأنالمتحدةاألممفياألعضاءيدفعهادوليةحكوميةعمليةيكونأن(د)

العمل؛نحو

االستعراض؛موضعالبلدكاملةبصورةفيهيُشركأن(ـه)

لأن(و) قيمةليشكوبذلكلها،تكرارا  يشكلوالاألخرىاإلنسانحقوقآلياتيُكم ِّ

مضافة؛

وغيرةتصادميوغيروبناءةانتقائيةوغيروشفافةموضوعيةبطريقةيُجرىأن(ز)

ُمسيَّسة؛

؛بغيينمماأكثرالمجلسأعمالجدولأوالمعنيةالدولةكاهليثقلعبئا  يشكلأال(ح)

مبادئ االستعراض الدوري الشامل



قدرعلىذيستحووأالواقعيا  يكونأنوينبغييلزم؛مماأكثرطويال  يكونأال(ط)

؛والماليةالبشريةالمواردومنالوقتمنمتناسبغير

وقبحقالمتعلقةالعاجلةلألوضاعاالستجابةعلىالمجلسقدرةمنينالأال(ي)

؛اإلنسان

؛المراعاةكاملالجنسانيالمنظوريراعيأن(ك)

اتبااللتزاماإلخاللعدممعوخصوصياتها،البلدانتنميةمستوىيراعيأن(ل)

؛االستعراضأساسفيعليهاالمنصوصالعناصرفيالواردة

تالمنظماذلكفيبماالصلة،ذويالمصلحةأصحابجميعاشتراكيكفلأن(م)

لعامةاالجمعيةلقراروفقا  اإلنسان،لحقوقالوطنيةوالمؤسساتالحكوميةغير

واالجتماعياالقتصاديالمجلسوقرار2006مارس/آذار15المؤرخ251/60

منالمجلسيتخذهقدعمافضال  ،1996يوليه/تموز25المؤرخ31/١99٦

.الشأنهذافيمقررات



ما هو الهدف من االستعراض الدوري الشامل؟
اإلنسانحقوقمجلسمؤسساتبناءب،٢٠٠٧يونيه/حزيران18المؤرخ1/5اإلنسانحقوقمجلسقرارلطبقا  

:هياالستعراضأهداففإن

؛الواقعأرضعلىاإلنسانحقوقحالةتحسين(أ)

التطوراتوتقييماإلنسانحقوقمجالفيوتعهداتهاالدولةبالتزاماتالوفاء(ب)

؛الدولةتواجههاالتيوالتحدياتاإليجابية

لمعنيةاالدولةمعبالتشاورإليها،المقدمةالفنيةوبالمساعدةالدولةبقدرةالنهوض(ج)

؛وبموافقتها

؛اآلخرينالمصلحةوأصحابالدولبينفيماالممارساتأفضلتبادل(د)

؛اإلنسانحقوقوحمايةتعزيزمجالفيالتعاوندعم(ـه)

ان،اإلنسحقوقهيئاتمنوغيرهالمجلسمعالكاملينواالنخراطالتعاونتشجيع(و)

.اإلنسانلحقوقالساميةالمتحدةاألمممفوضيةومع



يةعملهيوإنماللدولةمحاكمةوليستالدولةمعمواجهةليستاالستعراضعملية

فيجابيةااليالتطوراتتقييمخاللهامنيتموالتفاعلالبناءالحوارأساسهاتعاونية

تواجههاالنيوالتجدياتالدولة

حقوقأحوالتحسينفيالشاملالدوريلالستعراضالنهائيالهدفيتمثلثمومن

الكرةنحاءأكافةفيللشعوببالنسبةإيجابيةآثارمنلذلكبمابلدكلفياإلنسان

.األرضية

ةوحمايتعزيزنطاقوتوسيعودعملتعزيزمصممالشاملالدوريواالستعراض

.الطبيعةعلىاإلنسانحقوق

لدولاسجالتتقييمعلىالشاملالدورياالستعراضينطويذلك،يتحققولكي

.تحدثأينمااإلنسانحقوقانتهاكاتومعالجةاإلنسانحقوقبشأن

يدوتوطللدولتقنيةمساعدةتوفيرإلىالشاملالدورياالستعراضيهدفكما

فياتالممارسأفضلوتقاسمبفعاليةاإلنسانحقوقتحدياتمعالجةعلىقدرتها

.اآلخرينالمصلحةوأصحابالدولبينفيمااإلنسانحقوقميدان



جالتسباستعراضالشاملالدورياالستعراضيقوممتى

؟اإلنسانحقوقمجالفيالدول

أربعكلمرةالمتحدةاألممفياألعضاءالدولجميعاستعراضيجري

.سنةكلدولة48استعراضيجريحيث-سنوات

47عددهاالبالغالمجلسفياألعضاءالدولجميعاستعراضويتم

.عضويتهافترةأثناءدولة

تقويما  2007سبتمبر/أيلول21فياإلنسانحقوقمجلساعتمدوقد

األعضاءدولة192فيالنظربحسبهيجريالذيالترتيبيفصلزمنيا  

.(2011-2008)األولىاألربعالسنواتحلقةأثناءالمتحدةاألممفي

باالستعراضالمعنيالعاملالفريقدوراتخاللاالستعراضويتم

.السنةفيمراتثالثيجتمعالذيالشاملالدوري



االستعراض؟جري ي  من الذي 

تألفيالذيالشاملالدوريباالستعراضالمعنيالعاملالفريقيضطلع

بيدباالستعراضات؛عضوا47البالغيناإلنسانحقوقمجلسأعضاءمن

/المناقشاتفيتشاركأنالمتحدةاألممفيعضودولةألييمكنأنه

.االستعراضقيدالدولةمعالحوار

مباسيعرفدول،ثالثمنفريقمنبمساعدةدولةكلاستعراضويتم

.المقرربمهمةالقيامويتولى،"الترويكا"

لكقبلقرعةإجراءخاللمندولةبكلالخاصةالترويكااختيارويتم

.العاملللفريقدورة



؟إلى أي شيء تستند االستعراضات

:فياالستعراضاتإليهاتستندالتيالوثائقتتمثل

رتقريشكلتأخذأنيمكناالستعراضقيدالدولةمنمقدمةمعلومات-1

لمبادئا ًوفقإعدادهايتموالتي،الدولتقدمهاالتيالوطنيةالتقارير)وطني

.(صفحة20حدودفيكتابيةأوشفهيةتقدموهيالمجلس،يعتمدهاتوجيهية

نالمستقلياإلنسانحقوقوأفرقةخبراءتقاريرفيواردةمعلومات-2

معاهداتبموجبالمنشأةوالهيئاتالخاصينالمقررينباسمالمعروفين

المفوضمنمقدمةتقارير)األخرىالمتحدةاألمموكياناتاإلنسانحقوق

/جاناللإلىالمقدمةالتقاريرمنعليهاويتحصل،اإلنسانلحقوقالسامي

جانبإلىاإلنسانبحقوقالخاصةواالجراءاتالتعاهدية،الهيئات

أنىعلالدولتقاريرعلىالتعاهديةاللجانوتعليقاتالختاميةالمالحظات
(.صفحات10منأكثرالعرضاليتجاوز



غيرالمنظماتبينهمومناآلخرينالمصلحةأصحابمنومعلومات-3

.اإلنسانلحقوقالوطنيةوالمؤسساتالحكومية

قومتوالتياآلخرونالصلةذووالمصلحةأصحابمنالمقدمةالتقارير)

10يتجاوزاللهاموجزبإعداداإلنسانلحقوقالساميةالمفوضية

(.صفحات



الهيئات القائمة على المعاهدات
اسية توجد عشر هيئات معاهدات حقوق إنسان ترصد تنفيذ المعاهدات الدولية األس

:لحقوق اإلنسان

هيئة الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ دولها األطراف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هي (..(CCPRالمعنيةًبحقوقًاإلنسانًاللجنةً-1

(.(CESCRالحقوقًاالقتصاديةًواالجتماعيةًوالثقافيةًلجنةً-2

.(CERD)لجنةًالقضاءًعلىًالتمييزًالعنصريً-3

.(CEDAW)القضاءًعلىًالتمييزًضدًالمرأةًلجنةً-4

(. (CATمناهضةًالتعذيبًلجنةً-5

(.(SPTالفرعيةًلمنعًالتعذيبًاللجنةً-6

(.(CRCحقوقًالطفلًلجنةً-7

(.(CMWالمعنيةًبالعمالًالمهاجرينًاللجنةً-8

.(CRPD)المعنيةًبحقوقًاألشخاصًذويًاإلعاقةًاللجنةً-9

(.(CEDالمعنيةًباالختفاءًالقسريًاللجنةً-10



كيف يتم إجراء االستعراضات؟

تعراضاالسقيدالدولةبينتفعاليةمناقشاتخاللمناالستعراضاتتجرى

.المتحدةاألممفياألعضاءالدولمنوغيرها

الدوريباالستعراضالمعنيالعاملالفريقاجتماعخاللذلكويجري

.الشامل

المناقشاتتلكخاللتطرحأنالمتحدةاألممفيعضودولةأليويمكن

.االستعراضقيدالدولةإلىتوصياتتقدموأنتعليقاتأو/وأسئلة

الدولةمعتقاسمهايتمالتياألسئلةأوالقضاياتُجمعأنللترويكاويمكن

.منظمةقةوبطريبسالسةالتفاعليالحواريجريأنلكفالةاالستعراضقيد

.بلدلكلساعاتثالثالعاملالفريقفياالستعراضوفترة



يةعملفيتشاركأنالحكوميةغيرللمنظماتيمكنهل

الشامل؟الدورياالستعراض

أصحابجميعمشاركةعلىالشاملالدورياالستعراضعمليةتنص-

الحكوميةغيرالمنظماتذلكفيبماالصلة،الوثيقيالمصلحة

.اإلنسانلحقوقالوطنيةوالمؤسسات

نساناإللحقوقالوطنيةوللمؤسساتالمدنيالمجتمعلفعالياتويمكن-

المصلحةأصحاب"تقريرإلىإضافتهايمكنمعلوماتتقدمأن

.االستعراضأثناءنظرهيجريالذي"اآلخرون

إلىتشيرأنالتفاعليةالمناقشاتفيتشاركدولةأليويمكن-

عاجتمافياالستعراضأثناءالمنظماتتلكتقدمهاالتيالمعلومات

.العاملالفريق



العاملالفريقدوراتتحضرأنالحكوميةغيرللمنظماتويمكن-

الشاملالدوريباالستعراضالمعني

نساناإلحقوقلمجلسالعاديةالدوراتفيببياناتاإلدالءوتستطيع-

.الدولاستعراضاتنتائجفيالنظريجريعندما

ابيةكتإسهاماتإرسالعندالمصلحة،صاحبةالجهاتتتبعأنينبغي-

يةالتقنالتوجيهيةالمبادئالشامل،الدورياالستعراضوثائقفي

التيالمعلومات،بتقديمالمصلحةصاحبةالجهاتبقيامالمتعلقة

.اإلنسانلحقوقالساميةالمفوضيةأصدرتها

مبادئاإلنسانلحقوقالساميةالمتحدةاألمممفوضيةأصدرتكما-

.لمعلوماتاإلنسانلحقوقالوطنيةالمؤسساتلتقديمتوجيهية



ا؟معالجتهيجريالتياإلنسانحقوقالتزاماتهيما

يعمل االستعراض الدوري الشامل على تقييم مدى احترام الدول 

:اللتزاماتها إزاء حقوق اإلنسان المنصوص عليها في

؛ميثاق األمم المتحدة ( 1)

؛واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان( 2)

دات معاه)وصكوك حقوق اإلنسان التي تكون الدولة طرفا فيها ( 3)

؛(حقوق اإلنسان التي صدقت الدولة المعنية عليها

مثال، )والتعهدات وااللتزامات الطوعية التي قدمتها الدولة ( 4)

؛(أو برامج وطنية بشأن حقوق اإلنسان تم تنفيذها/ سياسات و

.والقانون اإلنساني الدولي القابل للتطبيق( 5)



االستعراض؟نتائجهيما

ومتقللدولة،العاملالفريقبهيقومالذياالستعراضأعقابفي

مساعدةوباالستعراضقيدالدولةمنبمشاركةتقريربإعدادالترويكا

.اإلنسانلحقوقالساميةالمتحدةاألمممفوضيةمن

وجزام،"النتائجتقرير"باسمإليهيشارالذيالتقرير،هذاويوفر

.الفعليةللمناقشات

إلىولالدقدمتهاوتوصياتوتعليقاتأسئلةمنيتألففإنهثمومن

.المستعرضةالدولةردودعلىعالوةاالستعراض،قيدالبلد



االستعراض؟اعتماديتمكيف

ريرتقكلالعتمادالعاملالفريقدورةأثناءساعةنصفتخصص-

.الدورةفيالمستعرضةالدولبشأن"النتائجتقارير"من

البلداستعراضانتهاءمنساعة48يتجاوزالبماذلكويتم-

.المعني

التوصياتعلىأوليةتعليقاتلتقديمفرصةالمستعرضةللدولةويتاح-

.رفضهاأوقبولهااختيارفيحقهامع



.التقريرفيوالمرفوضةالمقبولةالتوصياتمنكلوتدرج-

ياغةالصفيتحسيناتتدخلأنللدوليمكنالتقرير،اعتمادوبعد-

.التالييناألسبوعينخاللبياناتهاعلى

وقحقلمجلسالعامةالجلسةفيذلكبعدالتقريراعتمادويتعين-

.اإلنسان

لىعالعامةالجلسةتلكخاللتردأناالستعراضقيدللدولةويحق-

العامليقالفرأثناءالكفايةفيهبماتعالجلمالتيوالقضايااألسئلة

.االستعراضأثناءالدولطرحتهاالتيالتوصياتعلىتردوأن

فيترغبقدالتيوالمراقبةاألعضاءللدولوقتيخصصكما-

ةالحكوميغيروللمنظماتاالستعراضنتائجبشأنرأيهاعناإلعراب

.عامةبتعليقاتلإلدالءاآلخرينالمصلحةوأصحاب



؟لالستعراضكمتابعةتتخذالتيالخطواتهيما

.ائيةالنهالنتائجفيالواردةالتوصياتتنفيذعنأوليةبمسؤوليةالدولةتتحمل

أودمالتقعنمساءلةموضعالدولجميعتكونأنالشاملالدورياالستعراضويكفل

.التوصياتتلكتنفيذفيالمحققينالفشل

لوماتمعتقدمأنعليهايتوجبفإنهمالدولةالثانيلالستعراضالوقتيحينوعندما

.سنواتأربعقبلاألولاالستعراضفيالمقدمةالتوصياتلتنفيذبهقامتعما

ببناءعلقيتفيماواالستنتاجاتالتوصياتتنفيذفيالمساعدةالدوليالمجتمعويقدم

.المعنيالبلدمعبالتشاورالتقنية،والمساعدةالقدرات

.يهافتعاوناالدولتبدلمالتيللحاالتالمجلسيتصدىالضرورة،اقتضتماوإذا



الدورياالستعراضمعالدولةتتعاونلمإذايحدثماذا

الشامل؟

إذاماالةحفياتخاذهايتعينالتيالتدابيراإلنسانحقوقمجلسيقرر

.الشاملالدورياالستعراضمعالتعاونعدمعلىدولةأصرت



طرق تفاعل مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية مع 

االستعراض الدوري الشامل

الشاملالدورياالستعراضعمليةمنالرسميالجزءأنمنالرغمعلى

ساناإلنلحقوقالوطنيةالمؤسساتأنإالونصف،سنواتأربعكليجري

منميالرسالجزءخاللمهمدورلعبوبإمكانهاوأساسيا ،مهما ًشريكا ًتعد

التقاريرتقديمقبلمامرحلةعنفضال ًالتقارير،تقديمخاللمنالعملية،

.والمتابعة

وحمايتها،ناإلنساحقوقتعزيزبواليةتضطلعمستقلةمؤسساتوباعتبارها

عراضاالستعمليةمراحلكافةفيالوطنيةاإلنسانحقوقمؤسساتتشارك

موضعالتوصياتوضعضمانفيمحوريدورولهاالشامل،الدوري

ضأرعلىاإلنسانحقوقأوضاعفيحقيقةتغييراتوإحداثالتنفيذ،

.الواقع



:االستعراضقبل 
:يليبماالقياماإلنسانلحقوقالوطنيةللمؤسساتيمكن

ىالمستوعلىالشاملالدوريباالستعراضالخاصةالمشاوراتفيالفاعلةالمشاركة•

إلىالمفضيةالرسميةالوطنيةالمشاوراتفيمستقلأساسعلىاالنخراط:الوطني

لحقوقةالوطنيالمؤسساتهذهتجربةالتقريريعكسأنستضمنالوطنيالتقريرصياغة

.ورأيهااإلنسان

ع:مستقلتقررتقديم• تقريردادإععلىبقوةاإلنسانلحقوقالوطنيةالمؤسساتتُشج 

لواسعةاللمعرفةونظرا  .اإلنسانلحقوقالساميةالمفوضيةمكتبإلىوتقديمهمستقل

تتمتعاناإلنسلحقوقالوطنيةالمؤسساتفإنالقاعدةمستوىعلىالعملنتيجةالمكتسبة

يحققبماالواقع،أرضعلىاإلنسانحقوقحالةعلىاإلطالعمنيمكنهاقويبموقف

وصياتتتضمينالوطنيةللمؤسساتويمكن.األدلةعلىومبنيا  مصداقيةذااستعراضا  

.فيهاللتدبرالشاملالدوريباالستعراضالمعنيالعاملللفريقودقيقةمحددة

علىاناإلنسلحقوقالوطنيةالمؤسساتت شجع:المدنيالمجتمعمؤسساتمعالتشاور•

بحقوقةالخاصوالتوصياتاألساسيةالقضايابشأنالمدنيالمجتمعمؤسساتمعالتشاور

.اإلنسان



:االستعراضخالل 

:االستعراضقيدالدولةمعالتفاعليالحوارخاللالتدخل•

تدخلالفيالحقألفالفئةمنالوطنيةاإلنسانحقوقلمؤسسات

عتماداخاللاالستعراضقيدالدولةبعدمباشرةببيانهاواإلدالء

.العامةالجلسةفياالستعراضنتائج

فإنجنيفإلىالسفرمنالوطنيةالمؤسسةتتمكنلمحالوفي

للمؤسساتةاإلقليميالتنسيقلجنةطريقعنببيانهااإلدالءبوسعها

لدوليةاالتنسيقلجنةممثلطريقعنأواإلنسان،لحقوقالوطنية

.عنهانيابةبالبياناإلدالءيتولىالذيجنيف،في



:االستعراضبعد

:يليبماالقياماإلنسانلحقوقالوطنيةللمؤسساتيمكن

من:الدولةفيوتعميمهاالشاملالدورياالستعراضنتائجنشر•

اتذالوطنيةوالجهاتالدوليالنظامبينوصلكحلقةالعملخالل

فيالمساعدةاإلنسانلحقوقالوطنيةللمؤسساتيمكنالمصلحة،

وذلكلة،الدومستوىعلىالتوصياتتنفيذلعمليةزخموإعطاءدفع

رفعإلىترميتوعويةحمالتوتنظيماالستعراض،نتائجنشرعبر

فيأثيرتالتياإلنسانحقوققضاياحولالوعيمستوى

فيةالمصلحأصحابإشراكوبالتاليالشامل،الدورياالستعراض

.سهانفاالستعراضعمليةوفيالقضاياهذهفيالمدنيالمجتمع



المؤسساتعملإن:عملهافيالشاملالدورياالستعراضتوصياتدمج•

تعراضلالسالرسميةالدورةانقضاءبعديتوقفالاإلنسانلحقوقالوطنية

التيناإلنساحقوققضاياتجاهتقدمإحرازتشجيعأجلفمن.الشاملالدوري

فياإلنسانلحقوقالوطنيةالمؤسساتترغبقداالستعراض،عنهاتمخض

عووضالداخلية،عملهاخططفيالشاملالدورياالستعراضتوصياتإدراج

.المختلفةالتوصياتتنفيذفيللمساهمةإستراتيجيةأوعملخطة

لحقوقةالوطنيللمؤسسات:(المتابعة)للتوصياتالدولةتنفيذمدىمراقبة•

وصياتتتنفيذفيالمحرزالتقدممدىمراقبةفيوحاسمحيويدوراإلنسان

رصديشملقدوهذا.بذلكتقاريروإعدادالشاملالدورياالستعراض

أنويمكن.قبلتُ لمالتيتلكعنفضال  الدولة،قبلتهاالتيالتوصياتومراقبة

نيةالوطالمؤسساتعملخطةرفدفيُجمعتتمالتيالمعلوماتتُستخدم

االستعراضجولةفيمنهاواالستفادة،(أعالهوردكما)اإلنسانلحقوق

.القادمةالشاملالدوري



،نساناإللحقوقالوطنيةللمؤسسات:التوصياتلتنفيذالحكومةمعالعمل

لىعالضغطممارسةفيجدا  مهمدورالدولة،عنمستقلةجهاتباعتبارها

املالشالدورياالستعراضتوصياتحيالالتصرفعلىلحثهاالحكومة

:يمكنهافالمؤسسات.التنفيذموضعووضعها

ىوعل،التوصياتتنفيذمتابعةحولالحكومةمعحوارفياالنخراط-

قحقومؤسساتبوضعالصلةذاتللقضاياالتصديالخصوصوجه

نساناإلحقوققضاياعنفضال  وأنشطتها،وواليتهاالوطنيةاإلنسان

؛األهميةذات

برامجوالوالسياسات،المؤسسية،واألطرالتشريعات،تطويرفياإلسهام-

اض،االستعرنتائجتنفيذتدعمالتيباالستعراضالمعنيةالدولةفي

.المهمةاإلنسانحقوقلقضاياوالتصدي



اللخمن:واإلقليميةالدوليةوالمنظماتالهيئاتمعالتعاون•

ةالوطنيالجهاتبيناإلقليميالمستوىعلىثابتتعاون

األمموكاالتذلكفيبمااإلنسان،حقوقمجالفيالفاعلة

نالميدانييوالممثلينوالمنطقة،الدولةفيالعاملةالمتحدة

ؤسساتالمتستطيعاإلنسان،لحقوقالساميةالمفوضيةلمكتب

تنفيذتعززقويةشبكاتبناءاإلنسانلحقوقالوطنية

ساناإلنلحقوقأفضلوحمايةتعزيزفيوتسهمالتوصيات،

.أفضلبشكل


