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  شوراي حقوق بشر

  شوراي حقوق بشر ١/۵به پيروي از قطعنامه  ١٠٢/۶راي 

گيري تصميم به تصويب موارد زير  ، بدون راي٢٠٠٧سپتامبر   ٢٧نشست خود، در  شوراي حقوق بشر در بيستمين

  :گرفت

  

  »اول ـ رهنمودهاي آلي براي تهيه اطالعات براساس بررسي ادواري جهاني«

مجمع عمومي و  ٢٠٠۶مارس   ١۵مورخ  ٢۵١/۶٠با تاييد مفاد مناسب، مربوط به بررسي ادواري جهاني، قطعنامه  «    

ر را شوراي حقوق بشر شامل مجموعه نهادسازي، شورا رهنمودهاي آلي زي ٢٠٠٧ژوئن  ١٨مورخ  ١/۵قطعنامه 

  :آند تصويب مي

اي آه براي تهيه اطالعات ارائه شده براساس بررسي ادواري  هاي گسترده ها و  فرآيند مشورت الف ـ  توصيف روش

  جهاني از آنها پيروي شد؛

ب ـ پيشينه آشور تحت بررسي و شالوده، به ويژه شالوده  قانوني  و نهادي آن، براي ترويج و  حمايت از  حقوق 

اساسي، مجموعه قوانين، تدابير مربوط به سياستگذاري، حقوق ملي، زيرساختار حقوق بشر از جمله قانون : بشر

در » مبناي بررسي«المللي شناسايي و  تعيين شده در  موسسات و نهادهاي ملي حقوق بشر و دامنه تعهدات بين

  ؛IA، پيوست، بخش  ١/۵قطعنامه 

» مبناي بررسي«المللي حقوق  بشر آه در  اجراي تعهدات بين: مربوطهج ـ ترويج و حمايت از حقوق  بشر در آشور

هاي نهادهاي  حقوق بشر  ،  مجموعه قوانين ملي و تعهدات داوطلبانه، فعاليتIAپيوست، بخش  ١/۵در قطعنامه 

  ؛...ملي، آگاهي عمومي از حقوق بشر، همكاري با ساز و آارهاي حقوق بشر شناسايي و تعيين شده است

  ها؛ ها و محدوديت ها، چالش اسايي و تعيين دستاوردها، بهترين روشد ـ شن

ها و   هاي اصلي ملي، ابتكارها و تعهداتي آه آشور مربوطه قصد دارد به عهده  بگيرد تا بر آن چالش ـ اولويت  ه

  ها فائق آيد و وضعيت حقوق بشر را در آشور بهبود بخشد؛ محدوديت

  ها، در  صورت وجود  درخواستي، براي امداد فني؛ سازي و درخواست ث ظرفيتو ـ انتظارات آشور مربوطه از حي

   .ز ـ ارائه پيگيري مسائل بررسي شده پيشين به وسيله آشور مربوطه

 


