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Information Note for NHRIs Regarding the Universal Periodic Review Mechanism 

  اطالعيه براي نهادها و موسسات ملي حقوق بشر

احالس چهارم، پنجم و ششم بررسي ادواري )٢٠٠٨اوت  ١٨تا (درباره ساز و آار بررسي ادواري  جهاني 

  جهاني

بررسي «آنها به   موسسات ملي حقوق بشر و راهنمايي درباره شيوه آمك هدف اين اطالعيه دادن اطالعات به نهادها و

، ساز و آار جديد بررسي وضعيت حقوق بشر، است آه به وسيله شوراي حقوق بشر طي قطعنامه »ادواري جهاني

  .ايجاد شد ٢٠٠٧ژوئن  ١٨مورخ  ۵/١

بر مبناي «م گرفت آه شورا بايد مجمع عمومي، آه شوراي حقوق بشر را به وجود آورد، تصمي ٢۵١/۶٠قطعنامه 

اي آه شمول فراگير و  طرفانه و موثق از اجراي  تعهدات و وظايف هر آشور در زمينه  حقوق بشر به شيوه اطالعات بي

رفتار يكسان در مورد همه آشورها را تضمين آند، بررسي ادواري جهاني به عمل آورد؛ اين بررسي سازوآاري مبتني 

مبناي گفتگوهاي تعاملي، با مشارآت آامل آشور مربوطه و با بذل توجه به نيازهاي آن در زمينه بر همكاري جمعي، بر 

هاي مربوط به معاهدات را تكميل آند نه اين آه آنها را تكرار  ايجاد امكانات خواهد بود؛ چنين ساز و آاري بايد آار هيات

  ) )ه( ۵ماده (...). (آند

 ٢٠٠٧ژوئن  ١٨مصوب  ١/۵هاي آن، و همچنين نتايج بررسي در قطعنامه  ند و روشها، فرآي مبناي بررسي، اصول و هدف

موجود و به هر شش زبان سازمان ) »مجموعه نهادسازي«به اصطالح (حقوق بشر در گزارش پنجمين اجالس عادي 

  :ملل متحد در نشاني زيردر دسترس است

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/  

امكان مشارآت فعاالنه نهادها و موسسات ملي حقوق بشررادرسازوآار بررسي ادواري جهاني فراهم  ١/۵قطعنامه 

هاي غيردولتي و موسسات و  مشارآت آليه عوامل ذينفع مربوطه، از جمله سازمان«بررسي ادواري جهاني . سازد مي

 ٣١/١٩٩۶مجمع عمومي و قطعنامه  ٢٠٠۶مارس  ١۵مورخ  ٢۵١/۶٠هادهاي ملي حقوق بشر را مطابق با قطعنامه ن

شوراي اقتصادي و اجتماعي، و همچنين هر تصميمي آه شورا ممكن است در اين زمينه اتخاذ  ١٩٩۶ژوئيه  ٢۵مورخ 

  .)) م( ٣پاراگراف . (نماید  آند، تضمين مي

  

  ي جهانيهاي بررسي ادوار هدف-١

اجراي وظايف و تعهدات آشور مربوطه ) ب(بهبود وضعيت حقوق بشر در هر آشور؛ ) الف: (هاي بررسي عبارتند از هدف

افزايش توانايي و ) ج(هايي آه آشور مربوطه با آن مواجه است؛  در زمينه حقوق بشر و ارزيابي تحوالت مثبت و چالش

ها بين آشورها  تعميم و مطرح آردن بهترين روش) د(رضايت آشور فوق؛  امكانات و ياري فني به آن آشور، با مشورت و

تشويق همكاري و مشارآت با ) و(پشتيباني از همكاري در ترويج و حمايت از حقوق بشر؛  ) ه(و ساير عوامل ذينفع؛ 

  .هاي حقوق بشرودفتر آميسارياي عالي حقوق بشر شورا، ساير هيات

  

  مبنا  ـ ٢

  :اسنادي آه بررسي بر مبناي آنها استوار خواهد بود، عبارتند از ١/۵براساس قطعنامه 

تواند به شكل گزارش ملي باشد، بر مبناي رهنمودهاي آلي  ـ اطالعات ارائه شده به وسيله آشور مربوطه، آه مي

د توان مصوب ششمين اجالس شوراي حقوق بشر، و هر اطالعات ديگري آه از نظر آشور مربوطه مناسب باشد، آه مي

  .صفحه بيشتر نباشد ٢٠به صورت شفاهي يا مكتوب ارائه شود، مشروط بر اين آه اطالعات مكتوب ارائه شده از 

نمایندگان ( هاي ويژه  هاي مربوط به معاهدات، روش هاي هيات اي از اطالعات موجود در گزارش ـ به عالوه مجموعه

 ١٠اير اسناد رسمي مربوطه سازمان ملل، آه نبايد از ، شامل مشاهدات و اظهار نظرهاي آشور مربوطه و س) دبيرکل

  .صفحه بيشتر شود، به وسيله دفتر آميسارياي عالي حقوق بشر تهيه شده است
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ـ اطالعات بيشتر،معتبر و قابل اطمينان آه از سوي ساير عوامل ذينفع مربوطه به بررسي ادواري جهاني ارائه شده آه 

اي از چنين اطالعاتي تهيه خواهد  دفتر آميسارياي عالي حقوق بشر خالصه. دهد شورا در بررسي بايد مورد توجه قرار

  . ساير عوامل ذينفع مربوطه شامل موسسات و نهادهاي حقوق بشر ملي است. صفحه بيشتر باشد ١٠آرد آه نبايد از 

درباره اطالعات ارائه  »رهنمودهاي آلي«اسناد تهيه شده به وسيله دفتر آميسارياي عالي حقوق بشر بايد از ساختار 

  .شده به وسيله آشور مربوطه، آه در ششمين جلسه شوراي حقوق بشر به تصويب آن رسيد، پيروي آند

  

  فرآيند  ـ ٣

آشور عضو شوراي حقوق بشر انجام خواهد شد،  ۴٧رسيدگي به بررسي ادواري جهاني در يك گروه آاري متشكل از 

  .ها، و تعهدات داوطلبانه آشور مربوطه اي از اقدامات،نتايج ويا توصيه نتيجه آن گزارشی خواهد بود شامل خالصه

  :١/۵لطفا توجه داشته باشيد آه،مطابق قطعنامه 

از طريق روند مشورتي گسترده در سطح ملي با همه «آنند  شوند اطالعاتي را آه تسليم مي ـ آشورها تشويق مي

  ؛))فال( ١۵پاراگراف (» .عوامل ذينفع مربوطه آماده آنند

» اطالعات بيشتر، معتبر و قابل اطمينان آه از سوي ساير عوامل ذينفع مربوطه به بررسي ادواري جهاني ارائه شده«ـ 

 ١۵پاراگراف . (د خالصه خواهد شدصفحه بيشتر نشو ١٠به وسيله دفتر آميسارياي عالي حقوق بشر به صورتي آه از 

  ؛))ج(

  ؛))ج( ١٨پاراگراف (آنند  گروه آاري در بررسي شرآت توانند در ـ ساير عوامل ذينفع مربوطه مي

ها يا مسائل  ـ پيش از تصويب نتيجه از سوي اجالس عمومي شورا، به آشور مربوطه بايد فرصت داده شود به سوال

پاسخ دهد؛ ساير عوامل ذينفع مربوطه فرصت خواهند داشت پيش از تصويب نتيجه به وسيله جلسه عمومي اظهار 

  ).٣١و  ٢٩هاي  پاراگراف(به عمل آورند نظرهاي آلي 

ـ نتيجه بررسي ادواري جهاني، به عنوان ساز و آاري مبتني بر همكاري جمعي بايد در درجه اول به وسيله آشور 

  ).٣٣پاراگراف (مربوطه، و در صورت اقتضا، به وسيله ساير عوامل ذينفع مربوطه اجرا شود 

  

  ـ جلسات آينده بررسي ادواري جهاني ۴

  .هاي بررسي ادواري جهاني به شرح زير تشكيل شده و خواهد شد نشست ٢٠٠٩ر سال د

  فوريه ١٣تا  ٢ـ چهارمين اجالس از 

  مه ١۵تا  ۴ـ پنجمين اجالس از 

  دسامبر ١١نوامبر تا  ٣٠ـ ششمين اجالس از 

هاي آينده بررسي  آشورهايي آه  در اجالس نهادها و موسسات حقوق بشر ملي می توانند براي آگاهي ازاسامی

  :زير دسترسي داشته باشند linkشوند به  ادواري جهاني مطرح مي

 overview of states to be reviewed from 2008 to 2011  

  

  

  رهنمودهاي فني  ـ  ۵

  االجل ضرب

گنجاندن در گزارش عامل ذينفع  ها براي تسليم اطالعات به وسيله نهادها و موسسات حقوق بشر ملي براي االجل ضرب

  :به شرح زير است

  

  

  چهارمين اجالس

  براي آامرون، جيبوتي، موريتس، نيجريه، سنگال، بنگالدش، چين و اردن ٢٠٠٨ـ اول سپتامبر 

  براي مالزي، عربستان سعودي، آوبا، مكزيك، آانادا، آلمان، فدراسيون روسيه و آذربايجان ٢٠٠٨سپتامبر  ٨  ـ 
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  جالسپنجمين ا  

  براي جمهوري آفريقاي مرآزي، چاد، آومور، آنگو، وانو آتو، ويتنام، يمن و افغانستان ٢٠٠٨نوامبر  ٣ـ 

  براي اروگوئه، بليز، شيلي، مالت، موناآو، نيوزيلند، اسلواآي و مقدونيه جمهوري سابق يوگسالوي ٢٠٠٨نوامبر  ١٠  ـ 

  

  ششمين اجالس

هوري دموآراتيك آنگو، گينه استوايي، اريتره، اتيوپي، يونان، برونئي دارالسالم و براي ساحل عاج، جم ٢٠٠٩آوريل  ١٣  ـ 

  آامبوج 

براي قبرس، جمهوري دموآراتيك خلق آره، آاستاريكا، دومينيكا، جمهوري دومينيكن، نروژ، پرتغال و  ٢٠٠٩آوريل  ٢٠ـ 

  آلباني

  

  محل ارسال اطالعات

عاتي براي رسيدگي و گنجاندن احتمالي به وسيله دفتر آميسارياي نهادها و موسسات حقوق بشر آه مايلند اطال

  :توانند اطالعات خود را به نشاني زير بفرستند عالي حقوق بشر در خالصه اطالعات عوامل ذينفع ارسال دارند مي

UPRsubmissions@ohchr.org 

لطفا توجه . حقوق بشر خودداري آنيد هاي الكترونيكي دفتر آميسارياي عالي لطفا از ارسال اطالعات به ساير نشاني

) ب(دبيرخانه دفتر آميساريا دريافت پيام و اطالعات شما را از طريق الكترونيكي تاييد خواهد آرد؛و  ) الف(داشته باشيد 

به دبيرخانه آميسارياي عالي  پست الکترونيکیاي از اطالعات خود را با فاآس يا  شود نسخه به عوامل ذينفع توصيه مي

 229179011 41+الكترونيك،اطالعات خودرابه پست هاي فني با توانند در صورت داشتن دشواري ستنداماآنان مينفر

  .فاآس آنند

  

  

  طرح و قالب ارائه اطالعات

همراه با  پست الکترونيکیدر پيام . مربوطه بايد فقط درباره يك آشور باشد پست الکترونيکیهر پيام الكترونيك و پيام 

  :لطفا اطالعات زير را بگنجانيد اسناد ارسالي

به نام ذينفع، سازمان غيردولتي، نهاد يا موسسه حقوق بشر ملي اصلي فرستنده : پست الکترونيکیدر عنوان ) الف(

، نام آشور بررسي شده و به ماه و سال تشکيل اجالس بررسي ادواري )انفرادي و يا مشترك(اطالعات، نوع اطالعات 

  اشاره آنيد؛» ٢٠٠٨تالف زنان ـ اطالعات مشترك بررسي ادواري جهاني ـ برزيل ـ آوريل ائ«جهاني، براي مثال، 

همراه اطالعات، لطفا به جزئيات تماس با شخص ارجاعي در سازمان يا موسسه  پسات الکترونيکیدر متن پيام ) ب(

  خوداشاره آنيد؛

آننده اطالعات، و همچنين تاريخ تاسيس آن، به  مهاي اصلي سازمان يا ائتالف تسلي پاراگرافي درباره شرح فعاليت) ج(

  .آنند، نيز مفيد خواهد بود هايي آه براي نخستين بار با سازمان ملل ارتباط برقرار مي ويژه براي سازمان

لطفا توجه داشته باشيددر خالصه اطالعات ساير عوامل ذينفع آه به وسيله دفتر آميسارياي عالي تهيه شده به 

  .بوطه، اشاره خواهدشد آه آنالين در اختيار همگان قرار خواهد گرفتفهرست منابع مر

  

  محتواي اطالعات مكتوب ارسالي

» بررسي ادواري جهاني«براي تهيه اطالعات در چارچوب » رهنمودهاي آلي«ـ اطالعات ارسالي بايد مطابق ساختار 

  :باشد

e.aspx?si=A/HRC/DEC/6/102  ap.ohchr.org/documents/dpagehttp:// 
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توان  تر و مبتني بر واقعيات مي صفحه باشد، آه گزارشی مشروح ۵اطالعات ارسالي عوامل ذينفع نبايد طوالني تر از   ـ 

 ١٠شود  سال ميتر ار  ها يا عوامل ذينفع بزرگ محدوديت صفحه براي مطالبي آه به وسيله ائتالف(به آن پيوست آرد 

  ؛)صفحه است

  ساله باشد؛  ۴ـ اطالعات ارسالي بايددرباره يك دوره زماني حداآثر 

  ؛PDFباشد نه مثال به صورت فايل » ورد«ـ اسناد اطالعات ارسالي بايد به صورت 

نيايي هاي رسمي سازمان ملل، ترجيحا به انگليسي، فرانسوي يا اسپا ـ اطالعات مكتوب ارسالي بايد فقط به زبان

  باشند؛

  ـ لطفا نسخه نهايي متن خود را بفرستيد زيرا پذيرش نسخه تجدید نظر شده در مرحله بعد ممكن است دشوار باشد؛

  ها و صفحات مطالب ارسالي بايد شماره داشته باشد؛ ـ پاراگراف

  ه آرده باشد؛تواند شامل يك پاراگراف به عنوان مقدمه باشد آه نكات اصلي آن را خالص ـ مطالب ارسالي مي

هاي آليدي در رابطه با مطلب ارسالي  شوند به عنوان روشي براي معرفي، به واژه ـ عوامل ذينفع همچنين تشويق مي

  ؛و)مثال خشونت داخلي(خود اشاره آنند 

  هاي ديگر خودداري آنند؛ هاي سازمان ـ عوامل ذينفع از ضميمه آردن گزارش

  

  :لطفا همچنين توجه داشته باشيد

به مطالب ارسالي آه تعداد صفحات آن ها خيلي بيشتر از تعداد توافق شده يا بيشتر از محدوده زماني مورد نظر  )الف(

  باشند رسيدگي نخواهد شد؛

رسيدگي ) يعني تحريك به خشونت، دارای زبان ذاتا نژادپرستانه و غيره(آميز و بد زبان  به مطالب آشكارا توهين) ب(

  .نخواهد شد

  

  براي تماس اطالعات  ـ ۶

واحد موسسات و نهادهاي ملي دفتر آميسارياي عالي حقوق بشر آماده ياري به موسسات حقوق بشر و پاسخ دادن 

  :هاي زير با آن تماس گرفت توان با نشاني هاي آن هااست و مي به سوال

Mr. Jeroen Klok 

klok@ohchr.orgmail: j-E 

Tel: + 41 229289368 

Or 

Mr. Gianni Magazzeni 

Coordinator, National Institutions Unit  

Tel: +41 229289212 

  

 


