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Abstract 
Human Rights Council Advisory Committee is a consultative body of the Human 

Rights Council that provides the council's requested consultations. Its studies and 

reports lead to draft some international instruments. It is important to recognize the 

advisory committee to understand the mechanisms of the UN system for protecting 

human rights. The present study was designed to identify the advisory committee 

and examine and review its function and role. This research has shown that the 

Advisory Committee has an international advisory role and it issues 

recommendations. Another function of the advisory committee is providing suitable 

area to interact, exchange ideas, debate, and dialogue between experts of the 

Advisory Committee and representatives of governments and NGOs about human 

rights issues. The Advisory Committee protects and promotes human rights through 

shaping public opinion, informing and increasing knowledge and information 

production on various human rights issues through studies, preparing reports, and 

drafting some international instruments. The Advisory Committee has strengthened 

the functions and efficiency of Human Rights Council. 
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در نظام مشورتی شورای حقوق بشر  جایگاه و کارکرد کمیتۀ
 المللی حقوق بشربین
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 چکیده
منظور تقویت نقش ارتقایی و نظارتی نهاد حقوق بشر سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشرر به

ا برازنرری و وکارهای کمیسریون حقروق بشرر سراب  رها و سرازموظف شد تا اختیارات، فعالیت
 ایجراد شرد« کمیتۀ مشورتی»ای با عنوان ساختار شورا را سازماندهی کند. بر این اساس کمیته
فتره در شورای حقوق بشر صورت گراین نهاد که این تحقی  با هدف شناخت و بررسی عملکرد 

 میتۀ مشرورتی در شرورای حقروقاست. بررسی نقش و عملکرد کمیتۀ مشورتی نشان داد که ک
کنرد. کرارکرد نامه صرادر میتوصریه یدر موارد ورا بر عهده دارد «المللیمشاور بین»بشر نقش 

وگو میران نظر و گفرتبرای تبادل« ای مناسبفضا و عرصه»دیرر کمیتۀ مشورتی، فراهم آوردن 
ی در زمینۀ مسائل حقوق های غیردولتها و سازمانکارشناسان کمیتۀ مشورتی، نمایندگان دولت

برخری اسرناد  سینروشیپهرا و . کمیترۀ مشرورتی از یریر  معالعرات، تهیرۀ گ ار استبشر 
رسانی و اف ایش دانش و تولید ایالعات در زمینرۀ گیری افکار عمومی، ایالعالمللی در شکلبین

ملکرد ای عبوده و موجب ترویج و حمایت حقوق بشر و ارتق رگذاریتأثمسائل مختلف حقوق بشر 
 شورای حقوق بشر شده است. 
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 مقدمه 
عنوان بار منشور سازمان ملل متحد ایدۀ حقروق بشرر را برهتقریباً برای نخستین 1945در سال 

سرسس سیسرتم  ،( ,2000Alston & Crawford: 1) 1حقوقی واقعی در سعح جهانی اعرالم کررد
 :Steiner et al., 2008) ملل متحد بر مبنای این منشور و در پاسخ به آن ایجاد شد. حقوق بشر

. توسعۀ معیارها و استانداردهای حقوق بشر فرایندی بود که برا تورویب اعالمیرۀ جهرانی  (746
اص حقروق حقوق بشر آغاز شد و از یری  توویب تعداد زیادی از اسناد در قلمروهای عام یا خر

بشر گستر  یافت. اگرچه روند ایجاد استانداردهای جدید جهرانی و سراخت معاهردات جدیرد 
تروان می. Alston & Crawford, 2000):1 متوقف نشد، نیاز به اجرای آنها همچنان باقی مانرد )

ویژه از منظرر افررادی کره گفت مؤثر بودن سازوکار حقوق بشرر ملرل متحرد ترا حردودی و بره
قض شده، به درجۀ توانایی این سازوکارها در اجرا و رعایت هنجارهای حقوق بشرری ن حقوقشان

خرود را  یهراسرازمان ملرل متحرد تال بنرابراین  (Steiner et al., 2008: 735).بسرتری دارد 
 توجره خرود را از یاصرلقلمررو برنامۀ حقروق بشرر گسرتر  داد و  یتمرک  مجدد رو منظوربه
جنر  سررد  یهادر خرالل سرال 4.جهرت داد رییرآنهرا ت  3«یاجرا» هبه مسئل 2«ارهایمع نییتع»

از حقوق بشرر  یالمللنیب تیحما یبرا یو نهاد یهنجار یساختارها جادیسازمان ملل اقدام به ا
سرازمان عمومی ایالعات  ۀادار) گستر  داد نهیزم نیخود را در ا تیصالح ییور جدو به دکر

در سعح جهانی رویکرد جدیدی اتخاذ شد کره در پری  1966(. در سال 11 :1379، ملل متحد
ی عضرو هادولتدهی های گ ار ایجاد نهادهای تخووی اجرای معاهدات حقوق بشری و رویه

 یرکرن اصرل یهرا بره رهبررترال  نیرا . (Alston & Crawford, 2000: 1)این معاهدات برود 
کمیسریون  5صورت گرفرت.« رحقوق بش ونیسیکم»ی عنی نهیزم نیالدولی سازمان ملل در ابین

یافت، به ایجاد چارچوب حقروقی حقروق  تداومسال  60و بیش از  1946حقوق بشر که از سال 
نقرش  ونیسریکمیور پیوسته در حال توسعه است، کمک شایانی کرد. این که به المللنیببشر 
های ویرژه المللی، توسرعۀ سرازوکارهای شرکایت و رویرهی در تدوین معاهدات بیناکنندهنییتع

در ابتدا کمیسیون حقوق بشر چندین کمیسیون فرعی  (.Lattmann & Vizi, 2014:29 داشت )
براقی مانرد و « هراکمیسیون فرعری پیشرریری از تبعریض و حمایرت از اقلیت»داشت که فقط 

ت ییرر « کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقروق بشرر»به  1999اکوسوک نام آن را در سال 
 کمکۀ فیوظ« از حقوق بشر تیحماو  جیتروی فرع ونیسیکم»  (Oberleitner, 2007: 71)داد. 

                                                           
1. see also UN Charter articles 1,55. 

2. Standard- Setting 

3. Implementation 

4. OHCHR, (2006), what we do , available at: 2017,www.ohchr.org/En/Aboutus/Pages, what weDo.aspx 

5. OHCHR, (2006), what we do , available at: 2017,www.ohchr.org/En/Aboutus/Pages, what weDo.aspx 

http://www.ohchr.org/En/Aboutus/Pages
http://www.ohchr.org/En/Aboutus/Pages
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ی و اقتورادی شرورای سروبود از  ممکن کهی هر نوع اقدامی را اجراحقوق بشر و  ونیسیکمبه 
اغلرب  ونیسریکمشود، بر عهرده داشرت. ایرن  ضیتفوحقوق بشر به آن  ونیسیکم ای یاجتماع
، دادیمرانجرام  کرهی معالعراتو  شردیم فیتوصربشرر  حقروق ونیسریکم«فکرراتاق »عنوان به

از حقروق بشرر  تیرحماو  ضیتبعی عدالت، مبارزه با اجرای مختلف تحق  حقوق بشر، هاجنبه
ی مرواردو در  دادیمرپذیر را مورد توجره قررار ی آسیبهاگروه ریسای و بومو مردمان  هاتیاقل

برا انحرالل کمیسریون حقروق بشرر در سرال  1.کرردیمیی ارائه هاهیتوصبراساس معالعات خود، 
فرعی والرد خرود را از دسرت داد، امرا ترا مردتی بره فعالیرت خرود ادامره داد  ونیسیکم 2006

(Oberleitner, 2007: 71) . کمیسیون حقوق بشر را منحرل مجمع عمومی  2006مارس  15در
شرر برا تورویب حقروق ب ۀگو و همکاری در زمینرومنظور گفترا به «شورای حقوق بشر» کرد و
، هراتیمأمورو همۀ  2 و جایر ین آن کردایجاد  251/60« شورای حقوق بشر یسیتأس ۀقععنام»

از  تیرحماو  جیتروی فرع ونیسیکمحقوق بشر و  ونیسیکمی هاتیمسئولو  فیوظا، سازوکارها
 (General Assembly, 60/ 251, 2006: Para 6) ی حقوق بشر محول کردشوراحقوق بشر را به 

ها و نواقص کمیسریون حقروق بشرر جبرران شورای حقوق بشر یراحی شد تا کاستی ساساًا
گرذار آن نیر  و اسناد مؤسس شرورا و اصرول پایه 3مأموریت ) . et alSteiner ,.2008 :746(شود 

دهد که هدف عمدۀ این نهاد غلبه بر معایب کمیسیون است. اما با وجود نیاز به غلبره نشان می
ها و عملکردهرای شرورا تفراوت واقص کمیسیون شکل، ماهیت و بسیاری از نقشها و نبر ضعف

بره هرر روی برا وجرود انتقادهرای وارد برر  (,Freedman 2:2013 )ی نردارد قبلرزیادی با نهراد 
نهایت ارزشمند بود و باید در نهاد جدیرد های کاری آن بیکمیسیون حقوق بشر، برخی از جنبه
ها به وگو، وادار کردن دولتشد، از جمله ایجاد فضای برای گفتحقوق بشری حفظ و تقویت می

عمل کردن، ایجاد چارچوبی برای حمایت از حقوق بشرر، بررسری انرواع حقروق بشرر و توسرعۀ 
 . (Steiner et al., 2008: 798)سازوکاری از کارشناسان مستقل حقوق بشر 

کشری، نقرض ارجمعی، نسلهای کشرتاز سوی دیرر، بشریت با مشکالت عظیمی ماننرد سرال 
های موضروعی بررای شستبود و شورای حقوق بشر باید ن روروبههای اجباری حقوق بشر و مهاجرت

 (.Ramcharan, 2011 :68 کرد )بحث در خووص این مسائل و سایر مسائل مشابه سازمان برگ ار می

بره، در راسرتای ای مشورتی متشکل از کارشناسان مستقل و خرسید ایجاد کمیتهنظر میبه
های پریش روی و مشرکالت معالعه، بررسی و ارائۀ نظرهای مشورتی به شورا در خووص چالش

 میتورمی حقوق بشرر شورا 2007ی باشد. بنابراین، در سستامبر مؤثرتوانست کمک مختلف می
) UN Human Rights گرفرت کارشناسرانهمشورت  کردنی فراهم برای مشورتۀ تیکم جادیابه 

                                                           
1. www.ohchr.org/ EN/ HRBodies/ SC/ Pages/ Sub Commission.aspx. 

2. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx  

3. Mandate 
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Council, 2009)   از حقروق  تیرحماو  جیترروی فرع ونیسیکم»جایر ین « کمیتۀ مشورتی»و
ویژه، در واکرنش بره اعضای شورا وظیفۀ این کمیتره را بره(. 70: 1389زمانی،  دیام)شد « بشر
هرایش ها و تمایالت کمیسیون فرعی ساب  به اف ایش محدودۀ اختیرارات و دامنرۀ فعالیتافراط
 های نقرض فراحش حقروق بشرر، محردود کردنردهای مربروط بره وضرعیتویژه در مورد ادعابه

.(Ramcharan, 2011: 111) ها، بررسی و تحلیل عملکرد کمیتۀ مشورتی با وجود این محدودیت
تراکنون دسرتاوردهای خروبی در بررسری برخری دهرد کره ایرن نهراد در این معالعه نشان می
 بشر و ح  بر صلح داشته است. ویژه در زمینۀ آموز  حقوقموضوعات حقوق بشری به

و بررسری عملکررد و نقرش آن در « کمیترۀ مشرورتی»این پژوهش که با هردف شرناخت  
سازی حقوق بشر، ارتقا، پیشربرد و حمایرت حقروق های شورای حقوق بشر، جریانگیریتومیم

بشر صورت گرفته، درصدد پاسخرویی به این پرسش است که چرونه کمیته بره تحقر  اهرداف 
کنرد و جایرراه و نقرش ایرن ، کمک میاستکه همانا ارتقا، ترویج و حمایت از حقوق بشر  شورا

 های شورا چیست؟ کمیته با توجه به آرمان
هرای ها، وظرایف و فعالیتبر مسرئولیتهای مذکور، این تحقی  برای پاسخرویی به پرسش

ترۀ مشرورتی، و در در بخرش اول سراختار، ترکیرب و وظرایف کمیاین نهاد تمرک  کرده است و 
ها و مسائل موضوعی که معالعرۀ آنهرا بره کمیترۀ بخش دوم، عملکرد کمیتۀ مشورتی، مأموریت

 کند.مشورتی محول شده است و دستاوردهای آنها را بررسی می
 

 کمیتۀ مشورتی شورای حقوق بشر
 ساختار کمیتۀ مشورتی شورای حقوق بشر .1

از خرار  اسرت کره برا کمرال  یکارشناسر ینوع دازمنین یکند که هر سازمانتجربه ثابت می
 دیرو تحد فیرتعر یهای مشورتی آزادسازمان عرضه شود. ارگان  یها و ناستقالل از حکومت

 یهاارگان یاحتمال ی، تابع رهنمودهایفرع یهاعنوان ارگانقلمرو کار خودشان را ندارند و به
و با  پردازندیمذکور به بحث و مشاوره م یمشورت یهاارگان نکهیهمه نظر به ا نی. با ااندیاصل

 توانندیم جهینت در، کنندیم نیتدو یفن یهانیرا با حداکثر تضم ییهااستقالل کامل گ ار 
 کننردیاتخراذ م تیصاحب صالح یهاباشند که ارگان یماتیتوم یمحتوا ۀکنندتعیین ریتأث

هرای کمیترۀ ضعیت در فعالیتنوعی این و ۀنمون(. 1044 :1  ، 1384ران، همکاو  نیکک د)
 شود.مشورتی دیده می

حقروق بشرر و  یشرورا« اتاق فکر» ۀمن لو به یگروه کارشناس کیعنوان کمیتۀ مشورتی به
به شوراست. خردمات  یخدمات کارشناس ۀارائ تهیکم نیکار ا .کندیشورا عمل م نیتحت نظر ا

از  یالمللرنیب تیرو حما جین ترروشورا )که هما تیمحدود به مسائل واقع در صالح تهیکم نیا
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خرود را در مرورد بهبرود و مرؤثرتر شردن  یشرنهادهایپ تواندیحقوق بشر است( است و فقط م
 (. 600 :1389 ،زاده یب) کندها به آن رکن ارائه کار شورا و انجام پژوهش یهانییآ

 یفرعر ونیسیکم» های گذشته و مسائل مبتال بهاز تجربه یریگضمن بهره یمشورت ۀتیکم
حقروق بشرر  سرتمیس شبردیو در پ تیساب ، نقاط قوت آن را تقو« حقوق بشر تیو حما جیترو
 .کندیم تیفعال

 کرده یکاربرد ۀو معالع یبررس ،شودیشورا به آن محول م یراکه از سو یمسائل یمشورت ۀتیکم
عضو و  یهادولت(. 70: 1389 ،یزمان دیام) کندیبه شورا اعالم م یگ ارش یخود را ی یهادگاهیو د

 5/1HRC, ( )83Para : 2007,  مشارکت کنند یمشورت ۀتیکم یدر کارها توانندیمنی  ناظران 

 

 یمشورت ۀتیدر کم تیعضو .2
 نیر. اکننردیم تیرفعال یشخور تیکارشناس است که در ظرف 18متشکل از  یمشورت ۀتیکم

 ییایراز منرای  ج راف کیرهر مختلف جهان هسرتند. یمتفاوت از نواح یافراد با سواب  تخوو
عضرو  5، ییقرایآفر یعضرو کشرورها 5نرد: دار یمشرورت ۀتریدر کم یاختواصر یۀجهان سرهم
و  نیالتر یکرایآمر یعضرو کشرورها 3، یشررق یاروپرا یعضرو کشرورها 2، ییایآس یکشورها
 کشورها.  ریو سا یغرب یعضو اروپا 3و  بیکارائ

حقروق بشرر  یعضو شورا یو توسط کشورها انشیهادولت یو معرف شنهادیکارشناسان با پاین 
هرا و فرهنر  ینردگی، تناسب نمایتیتوجه الزم به توازن جنس دیبادر این انتخاب . شوندیم انتخاب
و  شوندیساله انتخاب مسهۀ دور یبرا یمشورت ۀتیکم ید. اعضاشومختلف مبذول  یحقوق یهانظام
 یبا نهادهای مل دیهنرام انتخاب نام دها، با هاولتد هم انتخاب شوند. ررید ۀدور کی یبرا توانندیم

کارگیری به نیاقدام تضم نینند. هدف از اکخووص مشورت  نیخود در ا یمدن ۀحقوق بشر و جامع
 .(HRC, 5/1, 2007: Paras 65-74) حقوق بشر است یشورا یسو ازکارشناسان  نیبهتر
ی حقوق بشر و هانهیزمباتجربه در  منظور تأمین چنین هدفی نیاز است افرادی شایسته وبه
ی اخالقی عالی و مستقل و با انوراف کره در مقامرات حکرومتی نیسرتند یرا در هایژگیودارای 
در کمیترۀ مشرورتی در  تشرانیمسئولکه با  کنندینمکار  هاسازمانیی در هاپستو  هاتیموقع

 (.Ramcharan, 2011:110 تعارض باشد، به کار گماشته شوند )
 

 یمشورت ۀتیکم فیظاو .3
 اند از:عبارت یمشورت ۀتیکم یو کارکردها فیوظا
 حقوق بشر؛ یشورا یالزم برا یکارشناس یروین نیتأم -
 حقوق بشر؛ تیحماترویج و به آن در خووص  یهای ارجاعدر مورد موضوع  یمعالعه و تحق -
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 شورا؛ یدر قلمرو کار شنهادیپ ۀارائ -
ها و ععنامررهواصررله از شررورا و ق یرا بررر اسرراس تقاضرراهاالزم برره شررو یهامشررورت ۀارائرر -

 .صادرۀ شورا یهادستورالعمل
 یکوچک برخ یهاگروه ای یصورت انفرادبخواهد تا به یاز اعضا کمیتۀ مشورت تواندیشورا م

 .رندیرا بر عهده گ فیوظا

 یردولتیغ یهاحقوق بشر، سازمان یلم یها، نهادهابا دولت فشیمنظور انجام وظابه تهیکم
 اسرت، حقوق بشر وضرع کررده یکه شورا ینیی، یب  آیمدن ۀجامع یاشخاص و نهادها ریو سا
 .) ,97Paras : 2007 , 5/1HRC-82(  یور مستمر ارتباط و تعامل خواهد داشتبه

ز تمرامی اکمیتۀ مشورتی با انجام وظایفش به تحق  اهداف مختلف شورا از جمله ارتقرا و دفراع 
منظور هبروگو و همکاری همۀ افراد بدون تبعیض و ایجاد عرصه و فضایی برای گفتحقوق بشر برای 

 .(General Assembly, 60/251, 2006: paras2-5) رساندیمحمایت از این حقوق به شورا یاری 
 

 یمشورت ۀتیروش کار کم .4
د کره سازفراهم میکند، میکمیتۀ مشورتی تخوص را در شیوه و شکلی که شورا از آن درخواست 

کرار  ۀمبتنی بر تحقی  متمرک  است. کمیتره ممکرن اسرت در محردود ۀبر معالعه و مشاور اغلب
، امرا بررسری و تورویب ارائره دهرد منظوربهتحقیقاتی بیشتری را  یهاشورا، پیشنهاد یر  ۀمحول

ی بنرابراین فضرای انردکی بررا ،توویب قععنامه و تومیمات را نردارد( 60: 1395اختیار )قانعی، 
حیات کمیسیون حقروق  یهاکه در سراسر سال استدلیل گرایشی ابتکار دارد و این محدودیت به

و صررفاً محردود بره  1محرورییکمیتره بایرد اجرا یهاهیتوص . همچنیناسته بشر قبلی وجود داشت
 :Spohr, 2010, Vol. 14) 188-189 ( مسائل موضوعی در چارچوب مأموریت شورا باشد

 نیر. ادهدیم لیتشک سینوشیپ یهاروهگمنظور انجام معالعات، عموالً بهم یمشورت ۀتیکم
 رریکردیهرا برا گرروه نیرا یند. اعضاامختلف ییایج راف یهانفر از گروه 4-5ها متشکل از گروه

 ۀتریمکعمرومی ۀ هرا در جلسرگرروه نیردارند. معالعرات ا ینترنتیا ای میارتباط رودررو و مستق
یور معمول قبرل از به سینوشیپ یها. گروهشودیارائه م شترینظر بدلبحث و تبا یبرا یمشورت

بره  یرسرمعالعه و بر یکار خود را برا شرفتیو گ ار  پ یارسال گ ار  نهایی، گ ار  مقدمات
 .کنندیم میحقوق بشر تسل یشورا

 یهاعضو، سازمان یکشورها یهاو مشاوره هانظردریافت روند معمول انجام معالعات شامل 
 2هاسرت.پرسشنامه  یراز یر یردولتریغ یهاو سرازمان یحقروق بشرر یمل ی، نهادهایالمللنیب

 یهابرا سرازمان یجلسات خووصرکمیتۀ مشورتی  یهااز نشست کیر چارچوب هرهمچنین د
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و  یاکننردگان منعقره، دفتر حقوق بشرر شرورا و هماهن یمدن ۀجامع ندگانیو نما یردولتیغ
 شود.می لیتشک یاسیس

حقروق بشرر ارائره  یبه نشست سرستامبر شرورانی   یامشورتی گ ار  ساالنه ۀتیکم سیرئ
 یردولتریغ یهابرا کشرورها و سرازمان یتعامل یوگوهاگ ار  گفت نیا ۀمتعاقب ارائو  کندیم

 1 .ردیگیانجام م
. با دیبرگ ار نما یدر یول سال دو نشست و حداکثر در ده روز کار دیبا یمشورتۀ تیکم
رگر اری برگر ار کنرد. ب ژهیرو طیدر شرا یجلسات اضاف تواندیم یمشورت ۀتیشورا، کم دیتائ

های کمیته یک هفته در ماه فوریه و قبرل از برگر اری نشسرت مراه مرارس شرورای نشست
ی از اولین نشست افتتاحیه کمیتۀ مشرورت حقوق بشر و یک هفته نی ، در ماه آگوست است.

 ،یقانع) ه استن ملل در شهر ژنو سویس، برگ ار شددر محل سازما 2008آگوست  15 تا 4
1395 :57.) 

در  رسردیمنظر وی برخی مورد انتقاد اسرت و برهسهای کمیته از مدت کوتاه نشست
اهرد وگوها و تعمی  بیشتر مباحث فراهم خوامکان گفت هانشستصورت اف ایش روزهای 

 (.Ramcharan, 2011: 112)شد 
 

 ۀ مشورتیعملکرد کمیت
ده که شورای حقوق بشر تعیرین کررده، معالعره کرر برخی موضوعات راکمیتۀ مشورتی ون تاکن

  (:59: 1395 ،قانعیاند از )است. این موضوعات عبارت
 هیرحمرالت عل، سرپرستیکودکان و نوجوانان مهاجر ب، به جذامعلیه بیماران مبتال  ضیتبع

تقویرت  ،آمروز  حقروق بشرر، رفسراد برر حقروق بشر یمنف ریتأث، مینسیاشخاص مبتال به آلب
 یهراحکومتی، المللنیحقوق بشر و همبستری ب ،حقوق بشر ۀنیدر زم یالمللنیب یهایهمکار
حر  ، هراو بحران هایریپس از درگ یهاتیقوق بشر و وضع، ناپدیدشدگان ،و حقوق بشر یمحل
 یریگگروگان ،کیالمس یهاورز  و آرمان  یحقوق بشر از یر جیترو ،صلح رح  مردم ب ،غذابر 
قهرری حقوق بشر و اقردامات  ،مردارخوار یهاصندوق یهاتیفعال ی،سنت یهاارز ی، ستیترور
 و حقوق بشر اشخاص پیر. 2کجانبهی

 اده اسرت،ددر این گفتار مجال کافی برای پرداختن به همۀ معالعاتی که  کمیتۀ مشورتی انجام 
 شود:گرفته بررسی میات و کارهای صورتموضوع نیترمهم، بنابراین در ذیل برخی از ستین
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 . ارتقا و ترویج حقوق بشر1
 1. آموزش حقوق بشر1. 1

منظور فراهم ساختن دانش و ی که بهاعنوان برنامهرا به« شرآموز  حقوق ب»الملل، سازمان عفو بین
ای هر ها و آموزای حقوق بشری در برنامرههدرک در مورد حقوق بشر و تالشی برای معرفی ارز 

 .(Amnesty International Organization, 1999: 7)کند رسمی و غیررسمی است، تعریف می
یکی از وظرایف شرورای حقروق بشرر ارتقرای  251/60قععنامۀ « الف»بخش  5معاب  بند 

رد و را تورویب کر 15/6آموز  حقوق بشر است. در راستای تحق  این وظیفه، شورا، قععنامۀ 
ر را ی در خووص آمروز  حقروق بشراهیاعالم سینوشیپ کهی خواست رتمشوۀ تیکمدر آن از 

تقبال ی حقروق بشرر اسرشورای از این درخواست مشورتۀ تیکمو برای مالحظه ارائه کند.  هیته
المللی ی بینهاانسازمی سازمان ملل، اعضا، اظهارنظرهای سینوشیپ نیایۀ تهمنظور کرد و به

ی شرامل مردنجامعرۀ  نیهمچنری و ملری نهادهراق بشرر و ی حقوعالی ایساریکمی، امنعقهو 
ی خوب، هاهیرو، مشکالتی مثل مختلفو در خووص مسائل  شد ایجوی را ردولتیغهای سازمان
ی آموز  جهانها و برنامۀ ی، مؤثر بودن دههعملی ارتبای، اب ار هاتیو خالق هاینوآور، هاشکاف

 . داختپرپرسشنامه   ییرنظر از حقوق بشر به تبادل
 /A/ HRC/ Res) 15/13ی حقوق بشر، این شورا قععنامۀ شوراسرانجام در سی دهمین نشست 

 بیتوروی ریرگیرأرا بردون « یۀ ملل متحد در مورد آموز  حقوق بشراعالم»در خووص (13/15
 مذاکرهمنظور ی بهروزکارپنج  حداکثری برای الدولنیبی کارگروه  کدر آن مقرر شده بود ی کهکرد 
شورای حقروق بشرر  درخواستی از این مشورتۀ تیکمبه شورا ایجاد شود.  هیاعالم سینوشیپارائۀ و 

ی و مقردماتی کارهراۀ انجرام فریوظی سرینوشیپگروه  کنشست خود به ی نیاولاستقبال کرد و در 
 در این زمینه را محول ساخت. شتریبی کارهای برای مفهومعناصر چارچوب  نیتدو

ی شرورارا بره « ی حقروق بشررآموزشیۀ اعالم» سینوشیپ کهی خواست تمشورۀ تیکمشورا از 
قععنامرۀ  3)پراراگراف  کنردارائره  2010ی مالحظه در نشست سری دهم در مرارس براحقوق بشر 

ی کرارگرروه  کی حقوق بشر یرشورا، 15/13و متعاقب قععنامۀ  سینوشیپ(. براساس این 28/10
. کرد بیتوورا « ملل متحد در خووص آموز  حقوق بشریۀ اعالم»  2011یۀ ژانودر  که کرد جادیا

 General) « یرۀ ملرل متحرد در خوروص آمروز  حقروق بشرراعالم» 2011سرسس در دسرامبر 

) 137 /66, A/ Res/ 2012Assembly,  این اعالمیه بسیار کلی و  اگرچه2شد. دییتأمجمع عمومی  در
قابل  ) :Ramcharan, 2011 (77شده است عام است و این موضوع که این اعالمیه تا چه حدی اجرا 

 .(Ramcharan, 2011: 11)ها و سازمان ملل است ی بیشتر دولتهاتال شک نیازمند بی بحث و
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اعالمیۀ آمروز  حقروق  سینوشیپدستاورد کمیتۀ مشورتی، تهیۀ  نیترمهمتوان گفت اما می
زمینۀ  به تحق  وظیفۀ شورا در سینوشیپکمیته با تهیۀ این . Ramcharan, 2011) (77بشر است 

 .(General Assembly, 60/2512006: Para5 (a))آموز  حقوق بشر کمک کرده است 
 

 1کیالمپی هاآرمانحقوق بشر از طریق ورزش و  جیترو. 2. 1
از هررای اجتمرراعی بنررا شررده اسررت و هایی از ارز ورز ، در یررول ترراریخ خررود، بررر شررالوده

(. 5 :1395 سرلیمانی،)شرود و تربیت در قررن حاضرر محسروب میترین اب ارهای تعلیم اساسی
کنرد و برا تقویرت سرالمت ها ایجاد میبرای افراد، جوامع و دولت را های جدیدیورز  فرصت

 تریجسمی، روانی و عایفی، رفاه اجتماعی و همبستری، ترویج رفاقت، همکاری تیمی، همبسر
 . کندمی کمکتعهدات جهانی یافتن  ... به تحق  و

های رقابت ورزشی در سعح جهرانی های المسیک، یعنی باالترین سعو  و چارچوبدر بازی
اند که های ارزشیاخالق، بازی جوانمردانه، روحیۀ ورزشی، برادری و تعالی و سربلندی چارچوب

نقرش (. 80 – 81 :1383، شریخی و انورالخولی)دهند خعوط کلی اندیشۀ المسیک را شکل می
ای و مهرم تکمیرل های پایرهجهانی حقروق بشرر و اسرناد و قععنامره ۀبا اعالمی منشور المسیک

 (. 13-23 :1346کدخدازاده،  و نادری) شودمی
 ۀتروان برالقو وورز  صادر کررده  ۀدر زمینی را های مختلفمجمع عمومی قععنامهتاکنون 

 کرهده اسرت کررمجردد  دیره اره شناسایی  و تأک ۀاهداف توسع تحق ورز  را برای کمک به 
تواند همکاری، همبستری و سرالمتی در سرعح محلری، برای آموز  است که می یورز  اب ار
 .المللی را ارتقا دهدملی و بین

  یرریحقروق بشرر از  جیتررو»را برا عنروان  1/24ی حقوق بشر، قععنامۀ شورادر این زمینه، 
ی ورتمشرۀ تریکمآن از  کررد و در بیتورووچهارم در نشست بیست« کیالمسهای ورز  و آرمان

 تیررعا تیروتقحقوق بشرر و  جیتروی برا کیالمسهای خواست در مورد استفاده از ورز  و آرمان
سرت کرار  را بره شرورا قبرل از نش شررفتیپی انجام دهد و گر ار  امعالعهی حقوق بشر جهان
 (.Human Rights Council, 2013, A/HRC/RES/24/1) ( ارائه کند2014وهفتم )سستامبر بیست

و  جرادیا مرذکوری گر ار  سرینوشیپۀ فریوظگروه با  کی 2014یۀ فوری در مشورتۀ تیکم
 کرار شررفتیپو از آنها خواسرت گر ار   کردی این گروه منووب اعضاعنوان ی را بهکارشناسان
شد و  هیتهیی هاپرسشنامه. کنند، ارائه تهیکمی قبل از نشست سی دهم مشورتۀ تیکمخود را به 
ی ملری نهادهای، امنعقهالمللی و ی بینهاسازمان، کشورها انیم 2014در مارس  هتیکمتوسط 

 کررار شرررفتیپمنتشررر شررد. گرر ار   ربررطیذی هررایرف ریسررای و مرردنحقرروق بشررر، جامعررۀ 
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(A/HRC/27/58)  ی حقوق بشر ارائه شد و در این نشسرت، در شوراوهفتم به در نشست بیست
ی مشرورتۀ تریکمو در آن از  بیتورورا  58/27ۀ مربشرر قععنای حقروق شرورا 2014سستامبر 

حقروق  جیتروی برا کیالمساستفاده از ورز  و  امکانات»ا  در خووص درخواست کرد معالعه
ی شروراو گ ار  آن را به  کندرا تکمیل « ی به حقوق بشرجهاناحترام  تیتقوی همه و برابشر 

 1.( ارائه دهد2015)سستامبر  امیسحقوق بشر قبل از نشست 
 

 . حمایت از حقوق بشر2
 2ی از حقوق بشرمندبهرهی فساد در منف ریتأث. 1. 2

ی فسراد توجره بسریاری از چنردعاملدر دو سه دهۀ گذشته، موضوع چندوجهی، چندسعحی و 
( TIالملرل )ی مختلف را به خود جلب کررده اسرت. سرازمان شرفافیت بینهارشتهپژوهشرران 

تعریف کررده « ویشده برای منافع شخاز قدرت به امانت دادهسوء استفاده »فساد را  اختواربه
 (.25-32: 1394 ،و همکاران دخراف)است 

را برا  (A/ HRC/ Res/ 23/9) 9/23وسروم قععنامرۀ ی حقروق بشرر در نشسرت بیستشورا
ورا ارتبراط شرقععنامه  نیاکرد. در  بیتوو« ی از حقوق بشرمندبهرهی فساد بر منفاثر »عنوان 
وق ی بهبرود اسرتفاده از اب ارحقرچرونر کشف تیاهمی ضد فساد و حقوق بشر و هاتال  انیم

که گ ارشری  خواهدیمی مشورتۀ تیکمو از  کندیمیی شناساخووص را  نیابشر ملل متحد در 
ی حقرروق بشررر در شررورابرره « ی از حقرروق بشرررمنرردبهرهی فسرراد بررر منفرر ریتررأث»در مررورد 
ی در رعفی نهادها ریسایی به شورا و هاهیتوصکند و  ( ارائه2014وششمین نشست )ژوئن بیست

 را مورد توجه قرار دهند، ارائه کنند. مسئله نیامورد اینکه چعور باید 
در این گر ار ، ابتردا  3. را در این مورد ارائه کرد. ا یینهاگ ار   2014کمیته در ژوئن 
تعریرف شرده، « ی شخوریوربهررهبررای  شدهسسردهسوء استفاده از قدرت »فساد به مفهوم 

المللی و در بخش دولتی و خووصری تقسریم شرده اسرت. سسس فساد به انواع داخلی و بین
ارتباط بین حقوق بشر و فساد شر  داده شده و بیان شد که چرونه فساد به نقض حقوق بشر 

، موجرب بهبرود ردیرگیمشود و نی  اقرداماتی کره بررای مبرارزه برا فسراد صرورت منجر می
 ریپذبیآسی هاگروهشود. همچنین آثار مختلف فساد بر افراد و ری از حقوق بشر میبرخوردا

مانند بومیان، زنان، کودکان، پناهندگان، معلوالن و ... و اجتماع از یری  تأثیر بر منابع مرالی 
ی امنعقهو غیره شر  داده شده است. سسس بیان شده که پیشریری از فساد در سعو  ملی، 

و توجره بره  ربرطیذی هایرفی نیازمند اف ایش آگاهی، انتشار ایالعات، آموز  المللو بین

                                                           
1. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/HumanRightsThroughSport.aspx 

2. Negative Impact of Corruption on Human Rights 

3. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/NegativeImpactCorruption.aspx 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/NegativeImpactCorruption.aspx
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 . اسرتکره اولرین قربانیران فسراد و نقرض حقروق بشررند،  ریپذبیآسری هراگروهنیازهای 

(A/HRC/28/73) 
 

 حق بر غذا. 2. 2
رسی   دستح»از نظر آقای زیرلر، گ ارشرر ویژۀ ح  غذا در سازمان ملل، ح  بر غذا به معنای 

 وکه بره لحرام مقردار  استۀ خرید، لیوسبهیور مستقیم یا منظم، دائمی و آزاد، به غذا خواه به
پاسخ دهد و سرالمت جسرمی و  کنندهمورفهای فرهنری فرد کیفیت مناسب باشد و به سنت

« یور فردی و هم جمعی تضمین کند و بدون ترس قابل اجرا و تحق  باشردروانی فرد را هم به
(CHR, 4/2001/53, 2001:para.14). 

های زیرر برر عهرده در زمینۀ ح  بر غذا کمیتۀ مشورتی معالعراتی را در خوروص موضروع
 گرفت و گ ار  آنها را تکمیل و نهایی کرد:

 در زمینۀ ح  بر غذا؛ ضیتبع .1

 ؛کنندیم کاریی روستادر منای   کهی مردمحقوق  شتریب شرفتیپی برایی اب ارهاو  هاراه .2
 به نوما؛ مبتال کودکانی مثال برای، کودکی دوران هایماریبو  دیشدیۀ سوءت ذ نایمارتباط  .3

همچنین کمیته در نشست نوزدهم شورای حقوق بشرر گر ار  معالعرۀ مقردماتی در   .4
در زمینرۀ معالعرۀ  1خووص فقرای شهری و برخورداری از ح  غذا و یک مقالۀ مفهومی

  2از ح  غذا به شورا تقدیم کرد.ی برخوردارمقدماتی در خووص زنان روستایی و 
 

 ریپذبیآس. حمایت از اقشار 3
 3سمینیآلب. حمایت از حقوق بشر اشخاص مبتال به 1. 3

برروز  ،آن یمی که در تشکیل مالنرین نقرش دارد نبودزالی اختاللی ارثی است که بر اثر یا  آلبینیسم
کمبرود  تواننرد رنردانره تولیرد کننرد.ا نمیاند ییا با کمبود رنردانه مواجه ،کند. مبتالیان به زالیمی

 4.شودمیدر این افراد بینایی گوناگونی  یهاموجب بروز اختالل ،هافقدان رنردانه در چشم مالنین و
ی هرانقضمبتالیان به آلبینیسم موجب شده تا مشرکالت و  فردمنحوربهشرایط پیچیده و 

به تبعیض براسراس رنر ، معلولیرت، حقوق بشری متعددی را هم مان تجربه کنند که محدود 
نیازهای خاص در خووص دسترسی به آموز  و برخورداری از استانداردهای براالی سرالمت و 

هرا و منظور آیینهایی ماننرد کشرتن، حمرالت برههای مضر نبروده، بلکره شرامل خشرونترویه

                                                           
1 Concept Paper  
2. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/RightToFood.aspx#discrimination) 
3. Attacks Against Persons with Albinism 

4. http://www.pezeshketo.com/9369/genetics /یستچ-زالی-یا-آلبینیسم  

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/AttacksAgainstPersonsWithAlbinism.aspx
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کودکان مبتال تشریفات مذهبی، تجارت و قاچاق اعضای بدن آنها برای اهداف جادوگری، کشتار 
 ی این کودکان بوده است.رهاسازو 

، نررانی بسیار مهمی در خووص مبتالیان به این بیماری است، حمله به اشرخاص «امنیت»
کیفرری همرراه اسرت. در چنرین که اغلب برا بی استمبتال به آلبینیسم شامل زنان و کودکان 

علیره اشرخاص مبرتال بره حملره  340، 2014. در اکتبر استحمالتی نقض حقوق بشر اساسی 
های غیردولتی فعال کشور جهان گ ار  شده است. سازمان 25کشته در  134آلبینیسم شامل 

 Advisory)اند تعداد کشرتار بیشرتر از آنچره گر ار  شرده، اسرتدر این زمینه یادآوری کرده

(Committee, 2015: A/HRC/28/75. 
اشخاص مبتال به آلبینیسرم در  بشر ا  را در مورد وضعیت حقوقشورای حقوق بشر نررانی

رای شرو 2013ی اخیر بیان کرده است. اولرین قععنامره موروب ژوئرن هاسالسه قععنامۀ در 
ای عالی حقوق بشر است که حمله علیه اشخاص مبتال به آلبینیسم را محکوم کرد و از کمیساری
اشرخاص  حقوق بشر خواست گ ار  مقدماتی در خووص حمالت در جریران و تبعریض علیره

 شورای حقوق بشر ارائه کند. 24مبتال به آلبینیسم در نشست 
 ی ازریشرریپی بررای فنری هرایهمکار»برا عنروان  24 /33دومین قععنامۀ 2013در سستامبر 

ای معالعره توویب شد و شورا از کمیتۀ مشورتی خواست« سمینیآلباشخاص مبتال به  هیعل هاحمله
 (HRC, 24/ 33, 2013: Para, 1). بینیسم انجام دهد در خووص وضعیت اشخاص مبتال به آل

اشرخاص مبرتال  هیعل هاتیاذی مبارزه و محو آزار و برابه عمل مؤثر  ازینقععنامه بر  نیادر 
شخاص و ا نیا تیامنو  اتیحو محافظت از ح   تیحمای برا ژهیوو اتخاذ اقدامات  سمینیآلببه 

ی در تمشورۀ تیکمشده است.  دیتأکی نامناسب هارفتارو  شکنجهح  آنها بر حفاظت در مقابل 
 کرهاسرت و از آن خو کررد جادیاگ ار  را  نیا سینوشیپیۀ تهۀ فیوظ، گروهی با 2014یۀ فور

 .(HRC, 2014, A/HRC/DEC / 26/116) کندی ارائه مشورتۀ تیکمرا به  کار شرفتیپگ ار  
حقروق بشرر  تیوضرعورد در مر کرهی را مختلفی هابخشی اظهارنظرهای، سینوشیپگروه 

های ی و سرازمانملری نهادهراهرا، دولت  یرنو  کردنردیم تیرفعال سرمینیآلباشخاص مبتال به 
خرود را در نشسرت (HRC, 2015, A/ HRC/ 28/76) ی را جویرا شرد و گر ار  نهراییردولتیغ

 1ی حقوق بشر ارائه کرد. شوراوهشتم به بیست
ه شورای حقوق بشر به مجمع عمومی توصیبود،  2014سومین قععنامه که مووب ژوئن  در
اعالم کند. مجمرع عمرومی « آگاهی در خووص آلبینیسم»المللی ژوئن را روز بین 13کرد روز 

 الم کررداعر« روز جهانی آگاهی در مرورد آلبینیسرم»ژوئن را  13توصیۀ شورا را پذیرفت و روز 
(General Assembly, A/C.3/69/L.35 Rev.1.) 

                                                           
1. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/AttacksAgainstPersonsWith 
Albini sm.aspx 
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ی را تیمرأمور 2015در ژوئرن  6/28ار شورای حقوق بشر با توویب قععنامۀ بسسس برای اولین
مندی افرراد مبرتال بره عنوان اولین کارشناس مستقل در موضوع بهرهرا به 1ایجاد و خانم ایکینوسا ارو

هرا، تبرادل وگو برا دولتاین کارشناس مستقل وظیفرۀ گفرت 2آلبینیسم از حقوق بشر، منووب کرد.
ها، موانع و ارائۀ توصیه به شورای ی حقوق بشر در این خووص، ترویج و تعیین چالشهابهترین رویه

 3های فنی و خدمات مشورتی در این خووص را بر عهده دارد.سازی، ارائۀ کمکحقوق بشر، ظرفیت
 

 4. ارتقا و حمایت از حقوق بشر افراد مبتال به جذام2. 1
کره تظراهرات شرایع آن  اسرت مایکوباکتریوم لسرهباکتری جذام )خوره( بیماری عفونی ناشی از 

، 62/10حقوق بشر در قععنامرۀ  یشورا (.184:1375، گروهیل( استضایعات پوستی و عوبی 
ی حرذف برراها ی از اصول و دسرتورالعملامجموعه» سینوشیپ کهی خواست مشورتۀ تیکماز 
ی شرورای مالحظره و بره بررارا تهیره « ی آنهاهاخانوادهاشخاص مبتال به جذام و  هیعل ضیتبع

یرر  توسرط  نیراسرسس را تهیه کررد و  سینوشیپی این مشورتۀ تیکمحقوق بشر ارائه کند. 
 شد. بیتوو 2010در سستامبر و دسامبر  بیترتبهی عمومی حقوق بشر و مجمع شورا

در  کره کرد بیتووی ریگیرأرا بدون  215/65ی قععنامۀ عموم، مجمع 2010در دسامبر 
را کره « ی آنهراهاخانوادهو  انیجذام هیعل ضیتبعی حذف هادستورالعملمجموعۀ اصول و »آن 
ی ارائه کرده بود، مورد قردردانی قررار عمومی حقوق بشر به مجمع شوراو  هیتهی تمشورۀ تیکم

ی و الردولنیبی هاسرازمان، نظرام ملرل متحرد، هراحکومتقععنامه  نیای در عمومداد. مجمع 
و اقداماتشران در  هااسرتیسها در ی اصرول و دسرتورالعملاجررای حقوق بشر را به ملی نهادها

در یرر   نراًیعها اصول و دستورالعمل نیا. کندیم  یتشوی آنها هاهخانوادو  انیجذامخووص 
ونهم ی حقوق بشر در نشسرت بیسرتشورادر جلسۀ پنجم وجود دارد.  شدهارائهی مشورتۀ تیکم

 ضیتبعمحو »در خووص  (HRC, 2015,A/HRC/ Res/ 29/5) 5/29، قععنامۀ 2015در ژوئن 
 تیرمأموری مشرورتۀ تیکم. در آن قععنامه به کرد بیوتورا « ی آنهاهاخانوادهو  انیجذام هیعل

ی هادسرتورالعملی اصول و اجرادر  دنظریتجدی و بازنرر»منظور ی بهامعالعه کهداده شده بود 
ی گ ارشرانجرام دهرد و « ی آنها و موانع مربوط بره آنهراهاخانوادهو  انیجذام هیعل ضیتبعمحو 
ها اصرول و دسرتورالعمل نیرای مرؤثرتر اجراتر و ی انتشار گستردهبرای عملی شنهادهایپشامل 
و خرانوادۀ آنهرا در  انیجرذامو احترام بره حقروق بشرر  تیحما، جیترو، ضیتبعمنظور حذف به

 5( به شورا ارائه دهد.2017وپنجم )ژوئن نشست سی

                                                           
1. Ikponwosa Ero 

2. www.ohchrorg/En/Issues/Albinism/pages/IEAlbinism.asp 

3. http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Albinism/Brochure_albinisme_EN  

4. Leprosy 
5. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/Leprosy.aspx 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%84%D9%BE%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%84%D9%BE%D8%B1%D9%87
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 . حمایت از حقوق همبستگی4
 1یالمللنیب. همبستگی 1. 4
های خود منافع سرایر دولت به اینکه در سیاسترذاریتعهد یک »یعنی « یالمللنیب همبستری»

ها از یری  همبستری، تساوی دولت«. ها یا اتباع آنها یا منافع جامعۀ جهانی را لحام کنددولت
 (.11 -12 :1379موث ، )را مدنظر دارد  چندجانبههمکاری نهادین دو یا 

این حر  را چنرین « المللیردم و افراد بر همبستری بیننویس اعالمیۀ ح  مپیش» 5مادۀ 
 کند:تعریف می
عنوان یکری از حقروق اساسری بشرر فهمیرده شرود کره المللی باید بهح  همبستری بین»
یور برابر و بدون تبعیض، آزادی برخرورداری از منرافع یرک جامعرۀ ۀ آن مردم و افراد بهلیوسبه
ی را دارنرد کره در آن همرۀ االمللی هماهن  با نظم سیاسی و اقتوادی عادالنه و منورفانهبین

 Dandan, A/HRC/26/34 and) «یور کامل محق  شده استهای اساسی بهحقوق بشر و آزادی

A/HRC/35/35.) 
مووب مجمع عمومی که به اعالمیۀ ه اره نی  در آن اشاره شرده،  2 209/60معاب  قععنامۀ 

همبسرتری  3ده اسرت.اعرالم شر« المللریروز همبسرتری بشرری بین»عنوان دسامبر به 20روز 
المللی پویا هستند. اکنون ایدۀ همبستری، سبب پیشررفت در همکراری المللی و جامعۀ بینبین

ای از مسائل شامل ترویج، حمایت و اجرای حقوق بشر، توسرعۀ پایدار در خووص دامنۀ گسترده
 بر همین اساس کمیسریون حقروق بشرر سرازمان 4انسانی و حمایت از محیط زیست شده است.

حقرروق بشررر و همبسررتری »مأموریررت کارشررناس مسررتقل در خورروص  2005ملررل در سررال 
  5.را ایجاد کرد« المللیبین

 اکتبرر 1) 9/12(، قععنامرۀ 2008سرستامبر  24) 2/9ی هاقععنامرهی حقوق بشرر در شورا
بره  کمرکی بررای خواسرت مشرورتۀ تریکم( از 2010سستامبر  30) 13/15( و قععنامۀ 2009
یۀ ح  مرردم بره اعالم» سینوشیپها، استانداردها، هنجارها و اصول دستورالعمل شتریبتوسعۀ 

کرره ویرجینیررا دندن،کارشررناس مسررتقل حقرروق بشررر و همبسررتری « یالمللررنیبهمبسررتری 
ی سرینوشیپی گرروه مشورتۀ تیکمی گردآوری کند. ایالعاتیۀ آن است، تهالمللی، در حال بین
 عنوان رئیس و گ ارشرر آن تعیین کرد.را به 6و آقای چن شیکیو کرد جادیا

                                                           
1. Human Rights and International Solidarity 
2. General Assembly, Implementation of the first United Nations Decade for the Eradication of Poverty 

(1997–2006) ,22 December 2005,  A/RES/60/209 
3. Chen Shiqiu, Final Peper on Human Rights and International Solidarity, 2012, A/HRC/2/66 
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ی برراتهیره و  1«حقروق بشرر و همبسرتری»ی برا عنروان امقالرهی مشرورتۀ تیکمهمچنین 
عنوان ویکم ارائره کررد. شرورا ایرن مقالره را برهی حقوق بشر در نشست بیستشورامالحظه به 
 یۀ مربویه مورد توجه قرار داد.اعالم سینوشیپدر تدوین  مشارکت
پرردازد، همرۀ می« ح  همبستری»بر اینکه به تعریف و تعیین قلمرو ین مقالۀ نهایی عالوها

و مشمول و مح  این حر  برشرمرده اسرت. چرارچوب « ح  همبستری»افراد بشر را مستح  
الملرل و حقروق بشرر را که ح  همبستری مورد پرذیر  حقروق بین مسئلههنجاری آن و این 

آن اعالمیه و  55منشور و مادۀ  3تا  1ستناد به مواد منشور و رو  مواد الملل قرار گرفته، با ابین
 2برنامۀ عمل وین و اعالمیۀ ه اره بیان کرده است.
شرورای حقروق بشرر در  32المللی در نشست کارشناس مستقل حقوق بشر و همبستری بین

ای و نظرهرای قرههای منعگ ارشی را به شورای حقوق بشر ارائه کرد و در آن مشورت 2016ژوئن 
نویس اعالمیۀ مذکور و با نظر بره ربط را در مورد پیشالمللی ذیهای بیندول عضو و سایر سازمان

نویس نهرایی اعالمیره در پیش 3اعمال ت ییرات و اصالحات مورد نیاز در متن اعالمیه منعکس کرد.
 .A/HRC/35/35))به شورای حقوق بشر تقدیم شد  35و در نشست  2017ژوئن 

 

 4. حق بر صلح2. 4
، صلح به معنای نبود جن  نیست، فضیلتی است که از نیروی جان مایه 5به گفتۀ باروخ اسسینوزا

بره معنرای « آزادی»و « نبرود بیمراری»به معنرای « یتندرست»که گونههمان، رونیازاگیرد. می
تروان می(. 1: 1389 ،فلسرفینی  به معنای نبود جن  نیست )« صلح»نیست، « زندانی نبودن»

یور کلی موازنۀ منافع متعارض و استعدادهای گفت صلح به معنای همدلی، تفاهم، یرانری یا به
 (.10: 1389 ،فلسفی) استمتفاوت 

اولین کنفرانسی بود که به رابعۀ صلح  1968کنفرانس جهانی حقوق بشر در تهران در سال 
صرلح جهرانی، آرمران بشرر »اعالم شد:  و حقوق بشر رنری تازه بخشید. در بیانیۀ این کنفرانس

ایرن حرکرت «. اندهرای اساسریاست و صلح و عدالت الزمۀ حتمی تحق  حقروق بشرر و آزادی
ای به رابعۀ حقوق بشر و صلح بخشید و کمیسیون حقروق بشرر سرازمان ملرل دوباره، جان تازه

عنوان را بره «ح  بر زنردگی در صرلح» 1976 (XXXII/5)متحد را ترغیب کرد تا در قععنامۀ 
یک ح  بشری شناسایی کند. مجمع عمومی سازمان ملل نیر  در تأییرد قععنامرۀ کمیسریون، 

                                                           
1. AC,Draft final paper on human rights and international solidarity - Prepared by Chen Shiqiu on behalf 

of the drafting group on human rights and international solidarity of the Human Rights Council 
Advisory Committee, 2012 ,A/HRC/ AC/ 9/4 

2. Chen Shiqiu, Final Peper on Human Rights and International Solidarity, 2012, A/HRC/2/66 
3..http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/InternationalSolidarity.aspx 
4. Right of Peoples to Peace 

 .(1632 – 1677وزا، فیلسوف هلندی )باروخ اسسین .5

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/RightToPeace.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/RightToPeace.aspx
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تورویب کررد « ی جوامع برای زنردگی در صرلحسازآمادهاعالمیۀ »را با عنوان  33/73قععنامۀ 
(General Assembly, 15 December 1978:A/RES/33/73.) 

ه مجمع عمرومی سرازمان ملرل برا تورویب قععنامرۀ ای را فراهم آورد کها زمینهاین تال 
 1«حقری مقردس»عنوان صرلح را بره« اعالمیۀ ح  مردمان بر صرلح»با عنوان  1984در  39/11

برای مردم شناسایی کند و حفظ و ترویج آن را تعهدی اساسی برای هر کشور بشمارد کره بایرد 
 ا فراهم آورد.المللی زمینۀ تحق  آن ربا اتخاذ اقدامات مناسب ملی و بین

عنوان حقوق بشر، تنهرا محردود بره به« ح  بر صلح»اقدامات جامعۀ جهانی برای شناسایی 
 المللری پذیرفترهالملل بود و مفهوم و قلمرو آن در هری  سرند بینبیان آن در اسناد حقوق بین

ئرن ژو 18موروب  9/8نشده بود. بر همین اساس، شورای حقوق بشر سازمان ملل در قععنامرۀ 
شناسان کرد تا همایشی با حضور کار مأمور، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل را 2008
پریش از  صلح برای روشن ساختن هرچه بیشتر مفهوم و قلمرو ح  بر صرلح ترا نظرانصاحبو 

ر دبرگ ار کند و گ ار  کار خود را در دوازدهمین اجرالس شرورای حقروق بشرر  2009آوریل 
 (.233-236 :1388اع، جش) ارائه کند 2009ژوئن 

 سینروشیپیۀ گ ارشی در خوروص تهی مشورتۀ تیکماز  3/14همچنین شورا در قععنامۀ 
 /A/ HRC) کرار  شرفتیپرا درخواست کرد. این کمیته گ ار  « یۀ ح  مردم بر صلحاعالم»

ۀ تیکم. پس از آن کردی حقوق بشر در نشست هفدهم شورا ارائه شورای مالحظۀ برارا  (39 /17
 سینوشیپ کهو از آنها خواست  کرد نییتعی سینوشیپی گروه اعضاعنوان ی را بهافرادی مشورت
را تهیه و آن را در جلسۀ بیستم به شرورا ارائره کننرد. در نشسرت « یۀ ح  مردم بر صلحاعالم»

قععنامرۀ  2016جروالی  1و در  2( را بررسری /20/31A/HRC) سینروشیپبیسرتم، شرورا ایرن 
و   (HRC, 33/60, 2016)مندر  است، توویب کرد « اعالمیۀ ح  بر صلح»که در آن را  32/28

  (HRC, 28/32, 2016) به مجمع عمومی توصیه کرد که این اعالمیه را توویب کند.
 

  یریگجهینت
کارکردهای مختلفری  این کمیتهکه نشان داد بررسی عملکرد کمیتۀ مشورتی در تحقی  حاضر 

اسرت. کمیترۀ مشرورتی در « یا کنشررر بازیرر» و «اب ار»، «فعالیتعرصۀ و  فضا» یک عنوانبه
های مختلفری کره موضوع ۀالمللی را بر عهده دارد و در زمینشورای حقوق بشر نقش مشاور بین

 بره شرورا یا مواردی که خود  برای معالعه ضروری دیرده و شوداز سوی شورا به او محول می
مشرورت و نظرر کارشناسرانه و در برخری مروارد  ۀگ ار ، ارائ ۀائ، به معالعه، ارکندمیپیشنهاد 

                                                           
1. Sacred right to Peace 

2. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/RightToPeace.aspx 
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هرای هرا و مأموریتبا توجه به اینکره گ ار  .پردازدینامه به شورای حقوق بشر مصدور توصیه
یور عمیر  د و مسائل از زوایای مختلف و برهگیرمحوله توسط کمیتۀ مشورتی با دقت انجام می

 ده است. کرفا یا یخوبمشورتی خود را بهتاکنون کمیته نقش  شوند،میبررسی 
نظر، تبرادل بررای تعامرل،« و فضای مناسرب عرصه»کارکرد دیرر کمیتۀ مشورتی فراهم آوردن 

های غیردولتری در ها و سرازمانگو میان کارشناسان کمیتۀ مشورتی، نمایندگان دولتوبحث و گفت
ها، کمیتره برا ارسرال بسریاری موضروع گوهرا، دروبر این گفتمسائل حقوق بشر است. عالوه ۀزمین
 شود.خووص مسائل معروحه جویا می آنها را در هایرسمی به کشورهای مختلف نظر یهاادداشتی

توانرد پیشرنهاد ایرن کمیتره می .آن اسرت« ابر اری» کارکرد دیرر کمیتۀ مشورتی، کارکرد
ورای حقوق بشرر اثرر بر جهت و مسیر معالعات ش وهای جدید بنماید موضوع ۀمعالعه در زمین
آمروز  حقروق  ۀاعالمی»آن  ۀند که نمونکالمللی کمک اسناد حقوق بشر بین ۀبرذارد و به تهی

 .است« بشر 
کرارکرد تولیرد دانرش و آن، کارکردهرای  نیترراز مهم شکبیکارکرد دیرر کمیتۀ مشورتی و 

و  لیوتحلهیررتج و پرررداز ، بررسرری،  یآورایررن نهرراد بررا جمررع اسررت.« رسررانیایالع»آگرراهی و 
شده به آن، به تولید، محول یها و موضوعات حقوق بشرسازماندهی ایالعات در خووص مأموریت

های مختلرف حقروق بشرر کمرک موضروع ۀنریرسانی جهرانی در زمتوزیع و انتشار دانش و ایالع
 یهراو داده ایالعرات در زمینرۀالمللی بسیار مهم در این کارکرد اعتبار و اعتماد بین ۀند. نکتکمی

در  یاژهیراز اعتبرار و کنرد،های موضوعی که این کمیته تولید و منتشرر میاین نهاد است. گ ار 
چراکه توسط کارشناسان مسرتقل، خبرره و متخورص کره دانرش و  ،سعح جهانی برخوردار است

 یهاو در صورت نیاز با مشورت با سایر کارشناسران رشرته دارندحقوق بشر  ۀکافی در زمین ۀتجرب
هرای کمیتره در خوروص موضروعات که در گ ار  ییهاتیآمارها و واقع .شوندیمورد نیاز تهیه م

آنهرا در پررداز  ایالعرات  ییرفیدلیل دقت و ببه ،شودحقوق بشری محوله به این نهاد ارائه می
و آگاهی  المللی را دارد. تولید دانشهای ملی و بینگیریو قابلیت استناد در تومیم داشتهاهمیت 

و ایالعرات و  ردیرگیتر صرورت مبهتر و منسجم ییهاتر و با رو یور منظمدر کمیتۀ مشورتی به
اندرکاران دسرتهرا و دولتتوانرد های موضوعی این نهراد میها و مأموریتدانش حاصل از گ ار 
 ۀرد اسرتفادخود یاری رساند و مو ۀمربوی ۀنقاط جهان را در درک مسائل حوز ۀامور اجرایی در هم

 آنها مورد توجه قرار گیرد.  یهایاسترذاریو س هایریگمیآنها قرار گرفته و در توم
یکی از کارکردها و آثار مهم کمیتۀ مشورتی پرتو افکندن و جلب توجره بره برخری گمان بی
هرای موضروعی و معالعرات ها و مشکالت خاص حقوق بشری است. هریرک از مأموریتموضوع
ها و تحقیقات دیررری وسط کمیتۀ مشورتی این قابلیت را دارد که موضوع پژوهشه تگرفتانجام

 قرار گیرد. 
 ۀکمیترۀ مشرورتی از یریر  تهیر. اسرت« هنجارسرازی»کارکرد مهم دیرر کمیترۀ مشرورتی 
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ها در المللری و اصرول راهنمرا و دسرتورالعملاسرناد بین سینروشیپ ۀو تهیر هاهیها، توصرگ ار 
گیری افکرار های ساالنه تأثیر بسر ایی در شرکلقوق بشری و برگ اری نشستمختلف ح یهانهیزم

 رقابرلیغ یهرامعلروب و قابرل قبرول و رو  یزمامدار یهاعمومی و هنجارسازی در مورد رو 
های کمیترۀ مشرورتی شده در معالعات و گ ار هنجارهای معر  .المللی داردقبول در روابط بین
شورای حقوق بشر مورد استناد و اشاره قررار  یهاللی از جمله قععنامهالمبین یهادر متن قععنامه

شرود. اسرناد، معالعرات و تبدیل هنجارها به قانون نی  فراهم می ۀو از همین یری  زمین رندیگیم
المللری گیری قواعرد عرفری بینشرکل سرازنهیتوسرط کمیترۀ مشرورتی زم دشدهیهای تولگ ار 

 نهایی شوند. « المللیبین یهاونیکنوانس»توانند در قالب و با گذشت زمان می شوندیم
ها و وظایفی را که توسط شرورا بره آن سرانجام آنکه کمیتۀ مشورتی توانایی انجام مسئولیت

 ارجاع شده است، دارد و توانسته است عملکرد شورای حقوق بشر را غنا بخشد. 
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