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أنشطة دعوة المنظمات الغير حكومية في االستعراض الدوري الشامل
نموذج الستراتيجية دعوة المنظمات الغير حكومية في االستعراض الدوري الشامل

دورة الدعوة

مالحظة  :يمكنكم بدء مشاركتكم في أي خطوة من خطوات العملية
من  6أشهر الى سنة قبل يجب تشجيع دولتكم على إجراء مشاورات وطنية قبل صياغة
األستعراض الدوري الشامل تقريرها

يشجع المجلس المعني بحقوق اإلنسان الدول على إعداد تقاريرها الوطنية
من خالل أجراء عملية تشاور واسعة على المستوى الوطني مع جميع أصحاب
المصلحة المعنيين (القرار  .)05/01يمكن األستفادة من ذلك للتأكد من أن
الدولة تتبنى عملية مفتوحة وشفافة.

يجب المشاركة في المشاورات الوطنية للتأثير على تقرير الدولة
قيد األستعراض

في حال علمتم أن هناك مشاورات وطنية  ،تأكدو من مشاركتكم للدفاع عن
القضايا ذات األهتمام و أدراجها في تقريرالدولة.

معلومة مفيدة  :يمكنكم األشارة إلى مشاركتكم
في المشاورات مع الدول المستهدفة لتعزيز
وضعكم ،وخاصة إذا قمتم بتناول قضايا معينة خالل
المشاورات و لم يتم النظر فيها.
مالحظة  :على الدولة أن تقدم تقريرها قبل  3أشهر
من األستعراض.

من  4الى  6أشهر قبل إعداد ورقة الدعوة

األستعراض يجب تحديد القضايا الرئيسية ( 4كحد أقصى) .يجب أيضا صياغة فقرة قصيرة
لشرح كل قضية ،و صياغة 1أو  2من التوصيات واألسئلة ذات الصلة .كما و
يجب إدراج فقرة قصيرة حول المنظمة الغير حكومية (انظر النموذج).

تحديد الدول «المستهدفة» للقيام بعملية الدعوة
يمكن الرجوع الى قاعدة بيانات منظمة يو بي آر أنفو لتحديد الدول التي قد
تكون مهتمة في القضايا التي تود منظمتكم تناولها ،و من ثم يجب صياغة
ورقة الدعوة وفقا لذلك .يجب التحقق من الدول التي قدمت توصيات خالل
االستعراض الدوري الشامل السابق و أعداد قائمة تحتوي على الدول التي قد
تبدي أهتماما في بلدكم.
من  3الى  4أشهر قبل االتصال في السفارات
األستعراض يجب األتصال في سفارات الدول المستهدفة للحصول على تفاصيل الشخص
المسؤول عن االستعراض الدوري الشامل .يجب على منظمتكم أن ترسل
للسفارة ورقة الدعوة الخاصة بكم و أجراء مكالمة هاتفية للمتابعة بعد ذلك
بأسبوع .عند أرسال ورقة الدعوة الخاصة بكم ،ينصح بطلب اجتماع لمناقشة
تلك ورقة.
من  2الى  3أشهر قبل يوصى االطالع على ملخص أصحاب المصلحة الذي تعده المفوضية السامية
األستعراض لحقوق اإلنسان ،يسمح ذلك بالتحقق ما إذا كانت القضايا التي أثيرت في
أسهاماتكم قد أدرجت في الملخص ،و إذا كان ذلك صحيحا ،يجب األشارة الى
ذلك في ورقة الدعوة ،وذكرها للدول التي ترغب منظمتكم في أستهدافها.

معلومة مفيدة  :في ورقة الدعوة الخاصة بمنظمتكم،
يجب األشارة الى األسهامات الكتابية التي قدمتها
منظمتكم ،و األشارة الى إذا ما تم أدراج القضايا التي
تهم منظمتكم في ملخص المفوضية السامية لحقوق
األنسان.

مالحظة  :ال يوجد في كل السفارات شخص مسؤول
عن االستعراض الدوري الشامل ،كما و يمكن أن
ال تكون جميع السفارات ذات معرفة و خبرة فيما
يتعلق بعملية األستعراض الدوري الشامل .في حال
عدم قدرة السفارات على تحديد الشخص المسؤول
عن االستعراض الدوري الشامل ،يمكن طلب التحدث
مع الشخص المسؤول عن حقوق اإلنسان .يجب ان
تكونو على استعداد لشرح ما هو االستعراض الدوري
الشامل أثناء اجتماعكم.
معلومة مفيدة  :يمكن تنظيم مؤتمر لعدة سفارات
(على سبيل المثال ،كل السفارات األوروبية  /كل
السفارات للدول األمريكية) أو جميع السفارات في
ذات الوقت .تعتبر هذه المؤتمرات أكثر كفاءة،
ويمكن أن تساعد على تحريك المناقشة.
1

من شهر الى شهرين قبل الرجوع إلى تقرير الدولة قيد األستعراض.
األستعراض :قراءة التقرير تسمح لكم بمعرفة إذا تناولت الدولة في تقريرها القضايا ذات
األولوية التي تهمكم .يمكن استخدام هذه المعلومات لعرض القضايا التي تهمكم
ولتقديم معلومات تكميلية الستهداف الدول.

األتصال بالبعثات الدبلوماسية في جنيف
للحصول على تفاصيل الشخص المسؤول عن األستعراض الدوري الشامل أو
عن حقوق اإلنسان يجب األتصال في البعثات .و بعد أرسال ورقة الدعوة يجب
أجراء مكالمة هاتفية للمتابعة بعد أسبوع.

المشاركة في جلسات ما قبل األستعراض الدوري الشامل التي تنظمها
منظمة يو بي آر أنفو
إذا كانت منظمتكم تخطط للسفر إلى جنيف لعقد اجتماعات دعوية ،تأكدو من
تسجيل منظمتكم للمشاركة في الجلسات الغير رسمية التي تسبق األستعراض
والتي توفر لكم الفرصة لألدالء ببيان لمدة خمس الى ثمن دقائق و عرض المسائل
والتوصيات أمام البعثات الدبلوماسية المهتمة في االستعراض الدوري الشامل
لدولتكم (من المرجح أن يحضر ممثلي بلدكم في هذه الجلسات) .للمزيد من
التفاصيل ،أنظرو الى:
www.upr-info.org/presessions
األستعراض ينصح حضور االستعراض الدوري الشامل لدولتكم في جنيف أو متابعته
عبر اإلنترنت من خالل البث الشبكي المتوفر على الوصلة التالية:
http://webtv.un.org/meetingsevents/

مالحظة  :يرجى الرجوع إلى جدول األمم المتحدة
لتجنب االتصال بالبعثات الدبلوماسية خالل جلسات
أخرى لألستعراض الدوري الشامل أو المجلس
المعني بحقوق األنسان ،خالل ذلك الوقت غالبا ما
تكون البعثات مشغولة جدا و ال يتسنح لها التركيز
على القضايا التي تود منظمتكم تناولها .إذا تم عقد
تلك الجلسات قبل حوالي شهر واحد من األستعراض
 ،يجب محاولة استهداف ممثلي الدول قبل بضعة
أسابيع أو وبعد أسبوع.
معلومة مفيدة  :يمكن األتصال في منظمة يو بي آر
أنفو ومنظمة حقوق الطفل كونكت للحصول على
معلومات االتصال في البعثات الدبلوماسية في جنيف.

معلومة مفيدة  :للحصول على معلومات أضافية عن
االجتماعات ونقاط الدخول ،يرجى االتصال في منظمة
يو بي آر أنفو.

مالحظة  :يمكن لمنظمتكم أن تستفسر إذا كانت
دولتكم تنظم حدث محلي لمتابعة البث الشبكي
الحي ،و بالمثل يمكن لمنظمتكم أن تعقد جلسة خاصة
وتقوم بدعوة الجهات الفاعلة الرئيسية والشركاء ،بما
في ذلك وسائل اإلعالم لمشاهدة األستعراض.

بعد يومين من األستعراض يجب قراءة تقرير نتائج المفوضية السامية لحقوق األنسان عن طريق
الشبكة الخارجية للمفوضية (أو على موقع منظمة يو بي آر أنفو)
إذا كنتم غير قادرين على متابعة االستعراض ،أرجعو لهذا التقرير لتقييم ما
إذا أثيرت القضايا التي تهمكم ،و إذا كانت قد أسفرت عن توصيات و إذا كانت
تلك التوصيات قد تم قبولها أو األحاطة بها علما فقط .ينصح بتعميم النتائج
إلى الزمالء والشركاء.
األتصال بالدول التي تناولت قضاياكم
إذا أدرجت دولة ما التوصيات التي تقدمتم بها ،فيجب األتصال في هذه الدول
و شكرها على الدعم الذي قدمته.

من يوم حتى خمس أشهر
بعد األستعراض  /قبل
اعتماد تقرير النتائج في
الجلسة العامة للمجلس
المعني بحقوق األنسان

الضغط على الدولة قيد االستعراض لقبول التوصيات التي لم تقبلها
من أجل تحقيق ذلك ،يجب طلب عقد اجتماع مع ممثلي الوزارات ذات الصلة
التابعة للدولة قيد األستعراض لمناقشة تلك التوصيات و العمل على أقناع
الدولة على قبولها عند أعتماد تقرير النتائج.

من خمسة الى أثنا عشر متابعة التوصيات المقبولة
شهرا بعد األستعراض يجب المتابعة مع الحكومة و تقديم المساعدة في تنفيذ التوصيات المقبولة،
بما في ذلك من خالل أقتراح مشروع خطة العمل.

مالحظة  :أن التوصيات التي «تحظى بدعم» الدول
قيد األستعراض تعتبر مقبولة و بالتالي ليست هناك
حاجة لبذل جهود اضافية لقبولها!
نصيحة  :خالل هذه المرحلة يجب إشراك المؤسسة
الوطنية لحقوق اإلنسان الموجودة في بلدكم و أعضاء
البرلمان المؤيدين لدعوتكم.
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الحفاظ على الحوار حول التوصيات التي أحيط بها علما
إذا قامت الدولة قيد األستعراض باألحاطة علما في بعض التوصيات فيجب
المتابعة معها لمعرفة األسباب التي أدت الى عدم قبول تلك التوصيات.

من سنتان الى سنتان و إعداد تقرير منتصف المدة
نصف بعد األستعراض في هذه المرحلة يمكن لمنظمتكم أعداد تقرير منتصف المدة عن التوصيات
التي تهمكم ،كما و يجب تشجيع دولتكم على أعداد تقرير منتصف المدة لتتبع
التقدم المحرز في تنفيذ جميع التوصيات.

من ثالث سنوات و نصف بدء حوار بشأن دورة االستعراض المقبلة
الى أربع سنوات في هذه المرحلة يمكن لمنظمتكم أن تنخرط في تشجيع الدولة إلجراء مشاورات
وطنية تشرك المجتمع المدني بطريقة فعالة في إطار التحضير لالستعراض
الدوري الشامل المقبل.

المتابعة مع السفارات  /البعثات الدبلوماسية التي قدمت
توصياتكم
يجب تزويد السفارات أو البعثات بمعلومات مستكملة عن تنفيذ أو
عدم تنفيذ التوصيات التي قدمتها بالنيابة عن منظمتكم ،ال سيما إذا
كانت تلك التوصيات مقبولة من قبل الدولة قيد األستعراض ،كما و
يمكن تشجيع السفارات و البعثات على المتابعة مع الدولة بشأن هذه
التوصيات.

معلومة مفيدة  :يمكن أن يكون الشخص الذي كنتم
على أتصال معه قد تغير أو غادر السفارة  /البعثة،
لذلك يمكن السؤال عن الشخص الذي قام بأستبداله
وأجراء المتابعة معه.

أبدأ الدورة الكاملة من جديد

للمزيد من المعلومات عن أنشطة الدعوة و األستعراض الدوري الشامل أنظر:
منظمة يو بي آر أنفو:
منظمة حقوق الطفل كونكت:

www.upr-info.org
www.childrightsconnect.org
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