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Information note for relevant stakeholders regarding the UPR mechanism  

  اطالعيه براي  عوامل ذینفع مربوطه درباره ساز و آار بررسي ادواري  جهاني 

درباره شيوه  اندادن اطالعاتی به عوامل ذینفع مربوطه و ارائه برخی رهنمود ها به آن ،هدف از صدوراين اطالعيه مقدماتی

، ساز و آار جديد بررسي وضعيت حقوق بشر، است آه شوراي حقوق »بررسي ادواري جهاني«به ان آن احتمالی  عدت مسا

ی فنی بيشتر براي  عوامل ذینفع مربوطه درباره بررسي رهنمود ها. تعيين کرد  ٢٠٠٧ژوئن  ١٨مورخ  ١/۵بشر در قطعنامه 

  :ادواري  جهاني را می توان در نشانی زیر مشاهده کرد

  

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

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

مورد همه آشورها را تضمين آند، بررسي ادواري جهاني به عمل آورد؛ اين بررسي سازوآاري مبتني بر همكاري جمعي، بر 

مبناي گفتگوهاي تعاملي، با مشارآت آامل آشور مربوطه و با بذل توجه به نيازهاي آن در زمينه ايجاد امكانات خواهد بود؛ 

  .))ه( ۵ماده (...). (نها را تكرار آندهاي مربوط به معاهدات را تكميل آند نه اين آه آ و آاري بايد آار هيات چنين ساز

حقوق  ٢٠٠٧ژوئن  ١٨مصوب  ١/۵هاي آن، و همچنين نتايج بررسي در قطعنامه  ها، فرآيند و روش مبناي بررسي، اصول و هدف

موجود و به هر شش زبان سازمان ملل متحد در ) »جموعه نهادسازيم«به اصطالح (بشر در گزارش پنجمين اجالس عادي 

  :نشاني زيردر دسترس است

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

 

. سازد ادرسازوآار بررسي ادواري جهاني فراهم ميامكان مشارآت فعاالنه نهادها و موسسات ملي حقوق بشرر ١/۵قطعنامه 

هاي غيردولتي و موسسات و نهادهاي ملي  مشارآت آليه عوامل ذينفع مربوطه، از جمله سازمان«بررسي ادواري جهاني 

 ١٩٩۶ژوئيه  ٢۵مورخ  ٣١/١٩٩۶مجمع عمومي و قطعنامه  ٢٠٠۶مارس  ١۵مورخ  ٢۵١/۶٠حقوق بشر را مطابق با قطعنامه 

. نماید  اقتصادي و اجتماعي، و همچنين هر تصميمي آه شورا ممكن است در اين زمينه اتخاذ آند، تضمين ميشوراي 

  .))م( ٣پاراگراف (

  

  هاي بررسي ادواري جهاني هدف-١

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

افزايش توانايي و امكانات و ) ج(ه آشور مربوطه با آن مواجه است؛ هايي آ قوق بشر و ارزيابي تحوالت مثبت و چالشزمينه ح

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

هاي  تشويق همكاري و مشارآت با شورا، ساير هيات) و(يت از حقوق بشر؛ اپشتيباني از همكاري در ترويج و حم) ه(ذينفع؛ 

  .حقوق بشرودفتر آميسارياي عالي حقوق بشر

  

  مبنا  ـ ٢

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

زارش ملي باشد، بر مبناي رهنمودهاي آلي مصوب تواند به شكل گ آشور مربوطه، آه مي از سویـ اطالعات ارائه شده ١

تواند به صورت  ششمين اجالس شوراي حقوق بشر، و هر اطالعات ديگري آه از نظر آشور مربوطه مناسب باشد، آه مي

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

، ) نمایندگان دبيرکل( هاي ويژه  هاي مربوط به معاهدات، روش هاي هيات از اطالعات موجود در گزارشاي  ـ به عالوه مجموعه٢

صفحه بيشتر  ١٠شامل مشاهدات و اظهار نظرهاي آشور مربوطه و ساير اسناد رسمي مربوطه سازمان ملل، آه نبايد از 

  .شود، به وسيله دفتر آميسارياي عالي حقوق بشر تهيه شده است

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/TechnicalGuideEN.pdf 
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معتبر و قابل اطمينان آه از سوي ساير عوامل ذينفع مربوطه به بررسي ادواري جهاني ارائه شده آه شورا طالعات بيشتر،ـ ا٣

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

  . است سازمان های غير دولتیامل ساير عوامل ذينفع مربوطه ش. صفحه بيشتر باشد ١٠از 

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

  .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، نتيجه  ۴٧ري جهاني در يك گروه آاري متشكل از رسيدگي به بررسي ادوا

  .ها، و تعهدات داوطلبانه آشور مربوطه اي از اقدامات،نتايج يا توصيه 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  تي را آه تسليم ميشوند اطالعا ـ آشورها تشويق مياول 

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

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

  ؛))ج( ١۵پاراگراف . (صفحه بيشتر نشود خالصه خواهد شد ١٠عالي حقوق بشر به صورتي آه از وسيله دفتر آميسارياي 

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

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

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

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

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

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

 

  ـ جلسات آينده بررسي ادواري جهاني ۴

عوامل ذینفع شاید بخواهند برای بر رسی چرخه کامل کشور هایی که وضعيت حقوق بشر آن ها بر رسی خواهد شد و برای 

  : آتی به نشانی های زیر دسترسی داشته باشندجدول زمانی اجالس 

 . رسيدگی خواهد شد ٢٠١١تا  ٢٠٠٨کشور هایی که به وضعيت حقوق بشر آن ها از  -١

 جدول زمانی اجالس آتی  -٢

 

   تسليم مطالب برای خالصه اطالعات عوامل ذینفع به دفتر کميساریای عالی حقوق بشر -۵

احتمالی آن ها از سوی دفتر کميساریای عالی برای رسيدگی و گنجاندن عوامل ذینفع مربوطه که می خواهند اطالعاتی 
                                   :حقوق بشر در خالصه اطالعات عوامل ذینفع تسليم کنند می توانند مطالب خود را به نشانی  زیر ارسال دارند

UPRsubmissions@ohchr.org  
صفحه ای محدود کنند که گزارشی مشروح تر برای ارجاع می توان به آن  ۵عوامل ذینفع باید مطالب ارسالی خود را به سندی 

  . ضميمه کرد 

اینجا در هت اجالس های آتی بررسی ادواری جهانی در ضرب االجل سازمان های غير دولتی برای ارسال مطالب خود ج

  . دسترس است

لطفا توجه داشته باشيد در خالصه اطالعات سایرعوامل ذینفع که از سوی دفتر کميساریای عالی حقوق بشرآماده شده به 

  . فهرست منابع مربوطه که آنالین  اعالم خواهد شد ، اشاره می شود

  تماس برای اطالعات بيشتر -۶

  واحد جامعه مدنی دفتر کميساریای عالی حقوق بشر 

 
  

  

Tel. +41 22 917 9656  
Fax. +41 22 917 9011  

e-mail: civilsocietyunit@ohchr.org  


