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RADY PRAW CZŁOWIEKA ONZ



POWSZECHNY/OKRESOWY/PRZEGLĄD

●POWSZECHNY: 192 państwa członkowskie podlegają przeglądowi 
na takich samych zasadach

●OKRESOWY:odbywa się co 4 lata

●PRZEGLĄD: ocena realizacji ochrony praw człowieka; każde prawo 
jest równie ważne



 Czym jest UPR/POP?

● Instrument został wprowadzony przez Radę Praw Człowieka        

   rezolucją 5/1 w 2007r.
●  Zastosowany po raz pierwszy w kwietniu 2008r.
●  47 państw członków Rady Praw Człowieka, przegląda sytuację         

    ochrony Praw Człowieka w jednym ze 192 państw
●   Poprawa sytuacji ochrony Praw Człowieka



 Czym jest UPR/POP?

● Wymianą dobrych praktyk 
● Wypełnianie zobowiązań przyjętych przez państwa
●  Polem do współpracy 
●  Platformą wspólnego działania dla Rady Praw Człowieka, 

    Biura Wysokiego Komisarza Praw Człowieka ONZ,          

    Państw członków ONZ, Organizacji Pozarządowych 



Czym jest UPR/POP?

Podstawa prawna procesu:
● Karta Narodów Zjednoczonych 
● Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 
● Międzynarodowe akty prawne, których państwo jest stroną
● Zobowiązania jakie państwo na siebie dobrowolnie przyjęło, 

szczególnie przy rozpatrywaniu kandydatury do Rady Praw 

Człowieka



4 Fazy UPR/POP

 3 raporty:
- Państwa
- OHCHR/WKNZ
- NGO

Przegląd praw 
Człowieka. 
Interaktywny dialog. 

Przyjęcie ostatecznej 
wersji raportu.
(ngo mogą się 
wypowiadać)

Monitorowanie realizacji 
Przyjętych zobowiązań



Faza I - 3 raporty 

Przygotowanie 3 raportów : państwa, Wysokiego 
Komisarza do Spraw Praw Człowieka, przedstawicieli 
społeczeństwa – ngo

Przedłożenie raportów Wysokiemu Komisarzowi do Spraw 
Praw Człowieka(OHCHR)

Przedstawienie różnych punktów widzenia ochrony praw 
człowieka w państwie



Faza II  - przegląd

Przegląd jednego państwa trwa 3 godziny 

Prowadzony przez TROIKE

Państwa członkowskie zadają pytania, komentują  przedstawiają 
rekomendacje

Państwa członkowskie czerpią wiedzę m. in. z 3 raportów

Państwo przeglądane odnosi się do do pytań, komentarzy i 
rekomendacji

Proces wyłącznie międzyrządowy
Końcowy raport zostaje przyjęty, jeśli państwo go zaakceptuje



Cd. Faza II

Kilka dni później po zakończeniu przeglądu TROIKA 
sporządza ostateczny raport 

Raport składa się z pytań,rekomendacji,komentarzy 
przedstawionych przez Państwa członkowskie

Przyjętych  i odrzuconych  rekomendacji

Ostateczny raport jest przyjmowany na sesji plenarnej Rady 
Praw Człowieka 



Rola NGO w Fazach 1 i 2 

Uczestniczenie w konsultacjach ogłaszanych przez rząd 
przeglądanego państwa

Przedłożenie własnego raportu 5/10 stron 
( indywidualny/grupowy)

Kontakt z Ambasadami w kraju oraz z przedstawicielstwem 
w Genewie

Podnoszenie świadomości na poziomie krajowym 



Faza III -  przyjęcie

Przyjęcie raportu następuje na kolejnym sesji Rady Praw 
Człowieka

Sesja trwa 1 godzinę: 20 minut dla Państwa przeglądanego, 20 
minut dla państw członkowskich, 20 minut dla NGO

NGO mogą komentować końcowy wynik dialogu między 
rządami państw ( 2 min )

Rada Praw Człowieka przyjmuje raport końcowy, który jest 
efektem 3 przedłożonych raportów.



Rola NGO w Fazie III

NGO mogą występować przed ONZ komentując ostateczny 
raport

Odnosić się do postępowania państwa w trakcie procesu
 

Doceniać przyjęcie rekomendacji i wyrażać rozczarowanie 
odrzuconymi rekomendacjami.

Przedstawiać jak rekomendacje powinny się 
urzeczywistniać



Faza IV - monitoring

Państwo powinno wdrażać w życie przyjęte rekomendacje

Międzynarodowe organy mogą wspierać państwo we 
wdrażaniu rekomendacji

NGO mogą współpracować z rządem państwa, wywierać 
nacisk na realizację rekomendacji

kolejny przegląd odbędzie się za 4 lata !!!



Rola NGO w Fazie IV

Podnoszenie świadomości o wynikach przeglądu za pomocą 
prasy, radia, TV itp.

Prowadzenie kampanii społecznej, która ma na celu 
wywarcie nacisku na państwo i realizację przyjętych 
rekomendacji

Zaangażowanie w dialog z państwem 

Ewaluacja działań podjętych w ramach monitoringu np. po 
roku



Podsumowanie

UPR jest jedną z możliwości wywierania nacisku na państwo 
podlegające przeglądowi 

Możliwość nadania działaniom krajowym międzynarodowego 
wymiaru

Powinien być to przegląd w głównej mierze rozgrywający się na 
poziomie krajowym z elementem międzynarodowego spotkania w 
Genewie

W trakcie procesu powinny mieć miejsce debaty, konferencje na temat 
kondycji praw człowieka w kraju podlegającemu przeglądowi 



Jak sporządzić raport?
CELE

● Obiektywny obraz przestrzegania praw człowieka 

w kraju
● Informację, których brakuje w raporcie rządowym 
● Propozycja rekomendacji



Jak sporządzić raport?
działania

I. Identyfikacja obszarów łamania praw człowieka

II. Rozpoznanie potencjalnych partnerów

III.Badania i analizy
 

IV.Redagowanie



Jak sporządzić raport?

I Identyfikacja obszarów łamania praw człowieka 

● Koncentracja na jednej dziedzinie np. edukacja
● Wybranie kilku dziedzin – mogą być ze sobą powiązane bądź nie.
● Skoncentrowanie się na prawach człowieka, o których posiadamy 

pogłębioną wiedzę
● Skoncentrowanie się na łamaniu  praw człowieka, które wymagają 

natychmiastowej reakcji 
● Skonfrontowanie zidentyfikowanych obszarów z realnymi 

możliwościami badawczymi 
● Stworzenie grupy osób odpowiedzialnych za proces



Jak sporządzić raport?

II Identyfikacja potencjalnych partnerów

● Inne organizacje pozarządowe, niezależni eksperci



Jak sporządzić raport?

III Badania i analizy 
Informacje pierwotne
● Case study 
● Statystyki 
● Ankiety 

Informacje wtórne
● Dokumenty rządowe
● Międzynarodowe organizacje
● Informacje z ONZ
● NGO



Jak sporządzić raport?

III Badania i analizy 

informacje powinny opierać się na sprawdzonych źródłach 
muszą być godne zaufania



Jak sporządzić raport?

IV Redagowanie

Struktura raportu 
● Generalne wytyczne Decyzja 6/102

1. Wprowadzenie
- organizacja odpowiedzialna za przygotowanie raportu 
- metodologia
- tematy poruszane w raporcie

2. Odniesienie się do naruszenia praw człowieka zawartych w 
ratyfikowanych przez Państwo traktatach, konwencjach 
3. Rekomendacje



Jak sporządzić raport?

Publikacja:

● Ekipy ATD ( Genewa)
● Partnerzy
● Władze Publiczna
● Media
● Publikacja raportu



Dziękuję za uwagę
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