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Abstract
The 'Sub Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities'
was the main subsidiary body of “United Nations Commission on Human Rights”. It
was principal body within the United Nations system responsible for strengthening
the promotion and protection of human rights. The Sub-Commission renamed to
“Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights”. Its main
functions were to undertake studies and to make recommendations on human rights
issues and to carry out any other functions which may be entrusted to it. After The
Human Rights Council replaced by the former United Nations Commission on
Human Rights, the Council adopted its "Institution-Building Package" to guide its
work and set up its procedures and mechanisms. Among them was the “Advisory
Committee”. It has been replaced the former Sub-Commission on the Promotion and
Protection of Human Rights. The Advisory Committee provides the Human Rights
Council expertise and advice on human rights issues. This article was designed to
compare the two institutions and their functions and role to protect and promote
human rights and realization the UN’s goals in the field of human rights.
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چکیده
«کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیتها» ،اصللیتلری هالاف فرعلی «کمیسلیون
حقوق بشر» بوف که آن را فر اهجام وظایفش فر ترویج و حمایت از حقوق بشلر یلاری لیکلرف ایل
کمیسیون فرعی پس از دتی به «کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقلوق بشلر» تغییلر هلام فاف
کارکرف اصلی کمیسیون فرعی اهجام طالعات و ارائۀ توصیه فر خصوص سائل ختلل حقلوق بشلر
به کمیسیون حقوق بشر بوف پس از اهحالل کمیسیون حقوق بشر و جایگزینی آن بلا ولورای حقلوق
بشر فر سال  6002ای وورا اقدام به ایجاف هاافهای ختل کرف کله برخلی از آهالا جدیلد و برخلی
فیگر بههوعی افا ۀ هاافهای قبلی حسوب یودهد براساس سلند هاافسلازی ولورای حقلوق بشلر
«کمیتۀ شورتی» بهعنوان هااف جایگزی «کمیسیون فرعی ترویج و حمایلت از حقلوق بشلر» ایجلاف
ود و به ارائۀ شورت و اهجام طالعه فر ز ینههای تعیی وده توسط وورا یپرفازف ای تحقیق کله
به بررسی عملکرف و هقش ای فو هااف فر حمایت و ترویج حقوق بشر و تحقلق اهلدا سلاز ان للل
تحد پرفاخته ،هشان فافه است که کمیسیون فرعی اختیارات و صالحیتهای گسلترفهتلری هسلبت
به کمیتۀ شورتی فاوت و ای اختیارات ا کان تأثیرگذاری بیشتری را برای آن هالاف فلراهس سلاخته
بوف با وجوف ای کمیتۀ شورتی هیز فر حدوفۀ اختیلاراتش ،تواهسلته اسلت گلزار هلا و طالعلات
فقیقی را اهجام فهد و توجه جااهیان و وورای حقوق بشر را به برخی از وضوعات جلب کند

کلیدواژگان
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شورتی ،کمیسیون حقوق بشر
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مقدمه
(اکوسوك)1

«کمیسیون حقوق بشر» هااف فرعی وورای اقتصافی و اجتماعی ساز ان لل تحد
بوف) (Freedman,2013:14که فر سال  1322براساس لافۀ  28نشلور للل تحلد و بلق
قطعنا ۀ ومارۀ  1ورخ  1322ای وورا تأسیس ود ) )Lawson ,1996:271و سئولیت ترویج
و حمایت از حقوق بشر را بر عاده فاوت ایل کمیسلیون فر اهجلام أ وریلت خلوف از کمل
«کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر» ،تعلدافی «گلروههلای کلاری» ،6ولبکهای از
«کاروناسان ستقل» ،همایندگان و گزاروگران برخورفار بوف)(OHCHR3, 2016
«کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر» وظیفۀ کم رساهدن به کمیسیون حقوق
بشر و اجرای هر هوع اقدا ی را که مک بوف از سوی وورای اقتصافی و اجتماعی یا کمیسلیون
حقوق بشر به آن تفویض ووف ،بر عاده فاوت طالعاتی کله کمیسلیون فرعلی اهجلام لیفاف،
جنبه های ختل تحقق حقوق بشر ،اجرای عدالت ،بارزه با تبعیض و حمایلت از حقلوق بشلر
اقلیتها و رف ان بو ی و سایر گروههای آسیبپذیر را ورف توجله قلرار لیفاف و فر لوارفی
براساس طالعاتی که اهجام یفاف ،توصیههایی ارائه یکرف ()OHCHR2,2016
پس از اهحالل کمیسیون حقوق بشر ،فر سال  6002بر بق سند هاافسلازی ولورای حقلوق
بشر «کمیتۀ شورتی» بهعنوان جایگزی «کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر» ایجلاف
ود خد ات ای کمیته حدوف به سائل واقع فر صالحیت وورا (که همان ترویج و حمایلت بلی
المللی از حقوق بشر است) است و فقط یتواهد پیشلناافهای خلوف را فر لورف بابلوف و ل ثرتر
ودن آیی های کار وورا و اهجام پژوهشها به آن رک ارائه کند (بیگزافه)200 :1383،
ای پژوهش با هد قایسۀ اجمالی فو هااف ذکور و کلارکرف و هقلش آهالا فر تحقلق اهلدا
ساز ان لل فر ز ینۀ حقوق بشر صورت گرفته است؛ فر بخش هخست «کمیسیون فرعی تلرویج و
حمایت از حقوق بشر»و فر بخش فوم «کمیتۀ شورتی» وورای حقوق بشر بررسی وده است

کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر

5

 .1کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیتها

6

براساس قطعنا ۀ ومارۀ  (II)3ورخ 61ژوئل  1322ولورای اقتصلافی و اجتملاعی (سلجافی،
1. ECOSOC
2. Working Groups
3. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CHR/Pages/CommissionOnHumanRights.aspx
4. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SC/Pages/SubCommission.aspx
5. Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights
6. Sub – commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities
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 )36 :1333فر هخستی هشست کمیسلیون حقلوق بشلر فر سلال « ،1323کمیسلیون فرعلی
جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیتها» تأسیس ود)(ECOSOC, RES.9 (II), 1946
فر سال « 1333کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایلت از اقلیلتهلا» بله وجلب
قطعنا ۀ  (Decision1999/256,E/1999/99(p.127))1333/612وورای اقتصافی و اجتماعی به
«کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر» تغییر هام فاف )(UN News, 25 August 2006

 .2ترکیب کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر
فر ابتدا اعضای «کمیسیون فرعی تلرویج و حمایلت از حقلوق بشلر» (از ایل پلس ،کمیسلیون
فرعی) رکب از  16هفر بوف که فر هاایت بله  62عضلو رسلید ایل افلراف فر ظرفیلت وخصلی
بهعنوان کاروناس و هه همایندگان فولتها اهتخلاب لیولدهد )(United Nations, 1995: 17
هر عضو یتواهست ی فستیار علی البدل و جاهشی که او هس کاروناس فر ز ینۀ حقوق بشلر
بوف ،فاوته باود بر کیفیت کاهدیداها تأکید ی ود آهاا توسط کمیسیون حقوق بشلر براسلاس
تقسیمات عافالهۀ جغرافیایی اهتخاب یودهد  3کاروناس از کشورهای آفریقایی 1 ،کارولناس
از کشورهای آسیایی 1 ،کارولناس از کشلورهای آ ریکلای التلی  3 ،کارولناس از کشلورهای
اروپای ورقی و  2کاروناس از اروپای غربی و فیگر کشورها اهتخاب یودهد .آهالا بله لدت 2
سال اهجام وظیفه یکرفهد )(Lawson, 1996:1414

 .3وظایف و آیین کار کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر
کمیسیون فرعی اغلب بهعنوان «اتاق فکر» کمیسیون حقوق بشلر توصلی لیولد و کلارکرف
عمدۀ آن ،براساس قطعنا ۀ  E/1371که فر هشست پنجس کمیسیون حقوق بشر فر سلال 1323
تصویب ود ،طالعه فر ز ینۀ حقوق بشر ،فر پرتو اعال یۀ جااهی حقوق بشر ،ارائۀ توصیههلایی
به کمیسیون حقوق بشر فر لورف پیشلگیری از هلر هلوع تبعلیض فر خصلوص حقلوق بشلر و
آزافیهای اساسی و حمایت لی ،ذهبی ،هژافی و زباهی از اقلیتها بوف )(OHCHR, 2016
کیفیت و اهیت ها حدوف أ وریت کمیسیون فرعی ،به کمیسلیون حقلوق بشلر و ولورای
اقتصافی اجتماعی اجازه فاف به تدریج صالحیت کمیسیون فرعی را فراتر از شلکالت تبعلیض و
اقلیت ها گستر فهد ،بنابرای کمیسیون فر فهۀ بعدی فعالیتش به سائل و شکالت حقلوق
بشر به ور کلی پرفاخت ))United Nations and Human Rights, 1995:17
ای کمیسیون هشست ساالههای فر اه جوالی  /آگوست به دت  3هفتله برگلزار لیکلرف
) (OHCHR, 2016و گزاروی به کمیسیون حقلوق بشلر ارائله لیفاف ( (United Nations and
Human Rights, 1995:17
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فر ورف آیی کار کمیسیون فرعی باید گفت اهند کمیسیون حقوق بشر فر اهجام وظای و
فعالیت هلای خلوف براسلاس قواعلد «آیلی کلار کمیسلیونهلای اجرایلی ولورای اقتصلافی و
اجتماعی» 1عمل لیکلرف ) (Center For Human Rights , United Nations,1987:8-9و ایل
کمیسیون یتواهست فر ارتباط با برخلی سلائل کله فر ز ینلۀ وظلایفش بلوف ،قطعنا لههلا و
تصمیماتی تصویب کند ،ا ا فر خصوص سائل فیگر پیشهویس قطعنا هها و تصمیمات را برای
الحظه توسط کمیسیون حقوق بشر و وورای اقتصافی و اجتماعی تایه یکرف (ECOSOC,
) 1992, E/5975/Rev.1همچنی به اتاا ات ربوط به هقض اساسی حقلوق بشلر و آزافیهلای
اساسی بق رویۀ قرروده توسط وورای اقتصافی و اجتملاعی سلاز ان للل تحلد ()1103
رسیدگی یکرف (آقائی)122-121 :1332 ،
کمیسیون فرعی فر اهجام وظای خوف از «گزاروگران ویلژه» و «گلروههلای کلاری» یلاری
یگرفت ) (OHCHR, 2005:3ای
کمیسیون اقدام به ایجاف «گروههلای کلاری» کلرف کله آهالا جلا عی جالت تعا لل بلی
حکو تها و جا عۀ دهی فر خصوص حقوق رفم بلو ی ،اقلیلتهلا و سلایر وضلوعات خلاص
حقوق بشری بوفهد ( یرعباسی )31-32 :1388 ،ای گروهها از پلنج کارولناس کله از اعضلای
کمیسیون فرعی بوفهد ،تشلکیل لیولدهد و وظیفلۀ تحقیلق و توصلیه فر خصلوص سلائل و
شکالت ویژۀ حقوق بشری را بر عاده فاوتند )(OHCHR, 2005: 3-4
گروههای کاری قبلل ،بعل د و فر حلی اجلالس سلالیاهۀ کمیسلیون فرعلی تشلکیل جلسله
یفافهد )(ECOSOC, 1982, Para, 21
ای گروهها عبارت بوفهد از 1 :گروه کاری اقلیتها 6 ،ولرکتهلای ننلد لیتی 3 ،اجلرای
عدالت 2 ،ضد تروریسس 1 ،اوکال عاصر برفگلی 2 ،رف لان بلو ی 3 ،کاتبلات و  8جملع
اجتماعی(OHCHR, 2016( 6
همچنی کمیسیون فرعی فارای نند گروه کلاری وقلت اهنلد «گلروه کلاری ربلوط بله
بازفاوتهای خوفسراهه» و «گروه کاری اقدا ات سنتی کله بلر سلال ت زهلان و کوفکلان ل ثر
یباود» ،بوف ( یرعباسی)32 :1388 ،
ساز ان های غیرفولتلی کله فارای قلام شلورتی بوفهلد هیلز حلق شلارکت فر کلار ایل
کمیسیون را فاوتند و ای ساز انها بهتدریج هفوذ خوف را فر ای ساز ان گستر فافهد
))United Nations and Human Rights, 1995: 17

1. Rules of Procedure of the Functional Commissions of the Economic and Social Council,
E/5975/Rev.1,1992
2. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SC/Pages/WG.aspx
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 .4عملکرد کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر
کمیسیون فرعی به اتاا ات ربوط به هقض اساسی حقوق بشر و آزافیهای اساسی بلق رویلۀ
 1103قرر به وسیلۀ وورای اقتصافی و اجتماعی رسیدگی یکرف و فر برخلی ا لور ،اقلدام بله
تصویب قطعنا ه یا اتخاذ تصمیس یکرف و فر وارفی فیگر ،پیشهویس قطعنا ههلایی را بلرای
الحظۀ کمیسیون حقوق بشر و وورای اقتصافی و اجتماعی تایه یکرف (آقائی-121 :1332،
 )122فر جموع کمیسیون فرعی فر ول دت حیلات خلوف  33لورف طالعله فر خصلوص
وضوعهلای ختلل اهجلام فاف ) (Alston, Goodman, 1996: 698برخلی از ایل وضلوعات
عبارت بوفهد از :برفگی ،باره کشی از هیروی کار غیرقاهوهی ،آثار نفی کم های سیاسی ،هظا ی
و اقتصافی به رژیس های استعماری و هژافپرست فر جنوب آفریقا بر سائل حقلوق بشلر ،سلئلۀ
قابلیت اعمال قررات وجوف بی المللی برای حمایت از حقوق بشر افرافی که تبعۀ کشور حل
سکوهت خوف هیسلتند ،حقلوق افلراف تعللق بله اقلیلتهلای لذهبی ،قلو ی و زبلاهی ،اجلرای
قطعنا ههای ساز ان لل فربارۀ حقوق خوف ختاری رف ی که تحت تسلط اسلتعمار بیگاهگلان
قرار فارهد ،سئلۀ تبعیض علیه اقوام بلو ی ،سلئلۀ پیشلگیری و جلازات جنایلت هسللکشلی
( ارپور )323 :1332 ،فر سالهای اخیر ،تروریسس ،جااهی ولدن ،فعالیلتهلای ولرکتهلای
نند لیتی ،بیگاهههراسی ،حقوق الکیت عنوی ،حقوق زهان و ارائلۀ راهحللهلای پیشلگیری از
خشوهت علیه زهان ،زهان زهداهی ،اوکال عاصر برفگی ،سائل ربوط به پناهندگان ،حلق ولرط
به عاهدات حقوق بشر ،حقوق بشر و بیوتکنولوژی و تأثیر برفباری بر برخورفاری از حقوق بشر
فر ذیل به تشریح برخی از اقدا ات کمیسیون یپرفازیس:

 .1 .4اقلیتها
یکی از علل ایجاف کمیسلیون فرعلی« ،حمایلت از حقلوق اقلیلتهلا» بلوف و یکلی از هخسلتی
طالعاتی که ای کمیسیون اهجام فافه ،ربوط به حقوق اوخاص تعلق به اقلیتهلای للی یلا
قو ی ،فینی و زباهی است (لوی )23 :1333 ،
کمیسیون فرعی فر سال  1312فاوم «اقلیت« را بدی ولر توصلی کلرف« :واژۀ اقلیلت
فقط وا ل آن فسته گروههای غیرحاکمی ی ووف که فارای ویژگیها و خصایص کا الً تفاوت
پایدار قو ی ،ذهبی یا زباهی هسبت به بقیۀ جمعیت بوفه و ارافهوان فقط بر ای ویژگیها قلرار
گرفته است (ز اهی ،)111-116 :1382 ،ا ا شکل فقدان تعریفی فقیق از اقلیلتهلا همچنلان
افا ه فاوت ازای رو فر سلال 1333کپوتلورتی ،1پروفسلور ایتالیلایی عضلو کمیسلیون فرعلی،

1. Capotorit

 122فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،05شمارۀ  ،1بهار 1911

أ وریت یافت که فر ورف افۀ  163یثاق حقوق دهی -سیاسی طالعه و فالوم واژۀ اقلیلت
را تبیی کند ویاصطال «اقلیت» را بههحو زیر تعری کرف« :اقلیت از لحاظ کمی گروهی اسلت
که کمتر از بقیۀ جمیعت ی کشور بوفه ،اعضای آن فر یل وضلعیت غیرحلاکساهلد ،اتبلاع آن
کشور به ومار آ ده ،فارای خصایص قو ی ،ذهبی یا زباهی تفاوت از بقیلۀ جمعیلت هسلتند و
ای ا ر را تجلی ساخته اهد که فقلط فر فرهنلگ ،رسلوم ،لذهب یلا زبلان خلوف فارای حلس
همبستگیاهد» )(Capotoriti, 1979, UN study / CN.4/ sub.2/38/RcV.1
فربارۀ فاوم «حمایت» هیز کمیسیون فرعی ،فر تفسیری که از افۀ  63یثاق حقوق دهی
و سیاسی ارائه کرفه ،ای فاوم را بدی هحو بیان فاوته است که «حمایت از اقلیتهلا» عبلارت
است از« :حمایت از گروههای غیرحاکس و ضم اینکه فر کل خواهان تساوی رفتلار بلا اکثریلت
هستند ،برای حفظ ویژگی های اساسی خوف کله آهالا را از اکثریلت جا عله تملایز لیسلازف،
خواستار رفتاری تفاوتاهلد» ) (Desclenes, UNDOC/ CN.4/sab02/1985/SR. 13اقلدا ات
فر ز ینۀ حمایت بی المللی از اقلیلتهلا افا له فاولت و فر سلال  ،1331کمیسلیون تلرویج و
حمایت از حقوق بشر «گروه کاری حقوق اقلیتها» را ایجاف کرف (ز اهی)122-131:1382 ،

 .2 .4تبعیض
کمیسیون فرعی از سال  1316به طالعۀ جنبههای اساسی «تبعیض» فر وئون ختل زهدگی
پرفاخته است ،اهند تبعیض فر آ وز و پرور  ،تبعیض فر اسلتخدام و اولتغال ،تبعلیض فر
ورف حقوق و رویه های ذهبی و فر ورف حقوق سیاسی ،تبعیض هسبت به حق کلیۀ افلراف بله
ترك هر کشوری ،از جمله کشور خوف و راجعت به کشور خویش ،تبعیض علیله اوخاصلی کله
والدینشان ازفواج هکرفه اهد ،برابری فر اجرای عدالت و تبعیضات هژافی فر ز ینلههلای سیاسلی،
اقتصافی ،اجتماعی و فرهنگی
کمیسیون از سال  1316به طالعۀ تبعیض فر ا ر آ وز پرفاخت و آن را فر سلال 1312
به پایان رساهد پیرو آن کنفراهس عملو ی یوهسلکو فر  12فسلا بر  1320یل کنواهسلیون 6و
توصیه علیه تبعیض فر ا ر آ وز و پرور را به تصویب رساهد
فر سال  1313به ابتکار کمیسیون ،ساز ان لل از ساز ان بی المللی کلار فرخواسلت کلرف
طالعه ا ی فربارۀ تبعیض فر استخدام و اولتغال اهجلام فهلد فر هتیجلۀ ایل طالعله سلاز ان
بی المللی کار فر  61ژوئ  1318ی یثاق و ی توصلیه فر لورف «تبعلیض فر اسلتخدام و
 1افهۀ « -63فر کشورهائی که اقلیتهای هژافی ،ذهبی یا زباهی وجوف فارهد ،اوخاص تعلق به اقلیتهای
زبور را همیتوان از ای حق حروم هموف که جتمعاً با سایر افراف گروه خوفوان از فرهنگ خاص خوف تمتع
ووهد و به فی خوف تدی بوفه و بر بق آن عمل کنند یا به زبان خوف تکلس همایند»
2. UNESCO, Convention against Discrimination in Education, 14 December 1960,ED/2003/CONV/H/1
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اوتغال» تصویب کرف هر ی از کشورهایی که ای یثاق را تصویب کرفهاهد ،تعاد ودهاهد که
ی سیاست لی برای ترویج برابری فر اوتغال و استخدام اتخاذ کنند
کمیسیون فرعی فر ژاهویۀ  1320هگراهی عمیق خوف را فربارۀ ظاهر و اوکال تبعیض هژافی
و ذهبی که فر اواخر سال  1313و اوایل سال  1320فر کشورهای ختل بروز کرفه بوف ،ابراز
فاوت جمع عمو ی فر سال  1320ی قطعنا های براسلاس توصلیههلای ایل کمیسلیون و
همچنی کمیسیون حقوق بشر ای ظاهر را تقبیح کرف و آهاا را هلاقض نشلور للل تحلد و
اعال یۀ جااهی حقوق بشر فاهست و از فولتها خواست که کلیۀ اقدا ات الزم را برای جلوگیری
از ای گوهه اعمال بهعمل آورهد فر سال « 1323اعال یۀ لل تحلد فر لورف رفلع کلیلۀ اهلواع
تبعیض هژافی» به اتفلاق آرا بله تصلویب جملع عملو ی رسلید و فو سلال بعلد «کنواهسلیون
بی المللی رفلع کلیلۀ اهلواع تبعلیض هلژافی» بله تصلویب جملع عملو ی رسلید (فراسلیون،
)201-203:1312

 .3 .4نسلکشی
فر اواسط فهۀ  1330که هنوز کنواهسیون هسلکشی توسط همۀ اعضای وورای ا نیت تصلویب
هشده بوف ،اعضای کمیسیون فرعی تصمیس گرفتند که وضوع هسلکشی را بررسی کنند که ای
ا ر به ناپ گزار رهاویاهکیکو 1فر سال  1338و گزار ویتاکر فر سال  1381نجر ود
فر سللال  1333رهاوللیاهکیکو گزاروللی فر خصللوص سللئلۀ پیشللگیری و جللازات جللرم
هسل کشی تایه کرف ای گزار فر سیویکمی هشست کمیسلیون فرعلی بله تصلویب رسلید
) (Ruhashyankiko, 1979, E/CN.4/Sub.2/416او فر گزار خلوف پیشلنااف کلرف کله جلرم
هسل کشی ثل فزفی فریلایی تحلت «صلالحیت جالاهی» قلرار گیلرف و یل فیلوان کیفلری
بی المللی که به جرم هسلکشی رسیدگی کند ،ایجاف ووف فر سال 1383گزاروگر جدیدی کله
از اعضای کمیسیون فرعی بوف ،به هام بنجا ی ویتاکر 6برای تجدیدهظر و بلهروز کلرفن گلزار
قبلی نصوب ود وی گزاروی با عنوان گلزار «بلازهگریولده و بلهروز فر خصلوص سلئلۀ
پیشگیری از جرم هسلکشی» ارائه کرف که فر سیوهشتمی هشست کمیسیون فرعلی فر سلال
 1381تصویب ود )(Whitaker,E/CN.4/Sub.2/1985/6, 2 July 1985
کمیسیون فر سالهای  1333و  1332توصیه کرف کله بلرای تسلایل تعقیلب هسللکشلی
اساسنا ۀ فیوان بی المللی کیفری تایه و برای بررسی گزار هایی که کشلورها تحلت لافۀ 1
کنواهسیون هسلکشی بر عاده فارهد ،کمیتهای بی المللی ایجاف ووف
کمیسیون فر قطعنا های که فر  3آگوست 1331صافر کرف تصریح هموف :هسلکشلی واقعلی
1. Ruhashyankiko
2. Whitaker
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به ور عظیس و گسترفه و به رووی هظام ند علیه جمعیت واری فر بوسنی و هرزگوی و اغلب
فر حضور هیروهای سلاز ان للل ارتکلاب یافتله اسلت Sub-Commission, 1995, resolution
), 6th Meeting )1995/1
کمیسلیون فرعلی فو لر یکلی فر سلال(Sub-Commission,1996, resolution ( 1332
 1996/16و فو ی را فر سال (Open document Sub-Commission,1997, resolution 1333
) 1997/36تصویب کرف ای فو قطعنا ه فارسلتی از سلال هلای کشلتارجمعی یلا سلال هلای
غیرهدفمند یا آهاایی را که اهیتاً وجب صد ۀ بیشازحد یووهد یا وجب رهلج غیرضلروری
هستند ،برومرفهد و از همۀ فولتها خواستند که از تولید و اهتشار ننی سال هایی خلوففاری
کنند همچنی کمیسیون فرخواست کرف اوراق کاری 1فر نارنوب حقلوق بشلر و هنجارهلای
(Yeung
بشرفوستاهه و تسلیحات تایه ووف ای اوراق فر سال  6006توسط آقلای یل سلی
) Sik, 2002 ,E/CN.4/Sub.2/2002/38طابق با قطعنا ۀ  32/6006به کمیسیون فرعلی ارائله
ود (wikipedia ,2016).

 .4 .4تحریمهای شورای امنیت
کمیسیون فرعی فر خصوص تحریس های وورای ا نیت و حقوق بشر ،قطعنا هها و تصمیسهلایی
فر سالهای  1333 ،1331و  1338تصلویب کلرف فر قطعنا لۀ ولمارۀ  1333 /31بلا عنلوان
«عواقب هاگوار تحریسهای اقتصافی بر باره ندی از حقوق بشلر» اظالار فاولت« :تحلریسهلای
اقتصافی بهصورت بسیار جدی بر رفم بیگناه بهویژه ضعفا ،فقرا ،زهان و کوفکلان تلأثیر نفلی
یگذارهد و اختال فر توزیع فرآ دها را وخیستر یکنند» کمیسلیون از تملا ی کشلورهای
ذیربط فرخواست کرف تا فر خصوص تصویب تحریسهای اقتصافی تجدیدهظر کنند
فر سال  6000بوسیوت 6گزاروی با عنوان «هتایج نفی تحریسهای اقتصافی بر باره ندی از
حقوق بشر» به کمیسیون فرعی ارائه کرف و فر آگوست همان سال کمیسیون لذکور قطعنا لۀ
جدیدی را فر خصوص حقوق بشر و عواقب بشرفوستاهۀ تحریسها از جمله تحریسهای اقتصافی به
تصویب رساهد و فر آن از کمیسیون حقوق بشر فرخواست هکرف تا توصیههای زیر را ارائه کند:
 1تما ی هاافهای ربو ه ،ارگانها و آژاهس های ساز ان لل اصول حقلوق بشلر و حقلوق
بشرفوستاهه را رعایت و اجرا کنند؛
 6فر گام اول وورای ا نیت استفافه از سازوکار تحریسها را کاهش فافه و از ریلق تجلویز
وارفات کاالهای صرفی و بهویژه تضمی فسترسی به غذا و کاالهای پزولکی ،فارویلی و سلایر
حصوالت حیاتی برای باداوت رفم ،فر تما ی وارف تأثیر نفی آن را بلر ولاروهدان از بلی
1. Working Paper
2. Marc Bossuyt
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ببرف فر همی قطعنا ه ،کمیسیون جا عۀ بی المللی را به اتخاذ اقدا ات سریع و ناسب بلرای
کاهش آالم رف ی که تحت تأثیر تحریسهای اعمالوده علیه کشوروان قرار ترغیلب لیکنلد
(عمافی)163-123:1331 ،

 .5 .4انحالل کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر
فر سال  1328که طالعه فر ز ینۀ حقوق بشر روهق گرفته بوف ،کمیسیون فرعی تأسلیس ولد
تا قواعد حقوق بشری را فر ز ینههای جلوگیری و رفع هر گوهه تبعیض و حمایت از اقلیتها به
کمیسیون حقوق بشر توصیه کند قرر وده بوف که هقشهای فیگری هس به آن حول ووف بلا
اینکه تجدیدهظر رسمی فر حوزۀ أ وریت و اختیارات کمیسیون فرعلی اهجلام هگرفلت ،وللی از
اختیارات اولیۀ کمیسیون تفاسیر وسع و گسلترفهای صلورت گرفلت و فعالیلتهلای آن بنلابر
تقاضای کمیسیون حقوق بشر و وورای اقتصافی و اجتماعی بههحو نشمگیری بسلط و توسلعه
یافت بهعالوه کمیسیون فرعی هس کرراً با تفاسیری که از حوزۀ کاری خلوف بلهعملل لیآورف،
وجبات گستر آن را فراهس ی ساخت که برخی از آهاا (و هه همۀ آهاا) ورف قبول کمیسیون
هس قرار گرفت ) )Eide, A, 1996: 211-264بهتدریج ای رک فرعی وخصیت ستقلتلری از
والد خوف پیدا کرف و فر هتیجه پس از تأسیس آن اختال هظرها فر خصوص هقش ای کمیسیون
فرعی پدیدار ود با اینکه کمیسیون حقوق بشلر هقلش فیلد کمیسلیون فرعلی را اهکارهاپلذیر
یفاهست ،رابطۀ بی ای فو ارگان هیچگاه هماهنگی الزم را هداوت
با اهحالل کمیسیون حقوق بشر ،کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر هیلز نحلل
ود (بیگزافه )200 :1383 ،فر  11ارس  6002تعاقب تصویب قطعنا ۀ  ،20/611بهوسلیلۀ
جمللع عمللو ی بللا عنللوان «وللورای حقللوق بشللر» همللۀ أ وریللتهللا ،سللازوکارها ،وظللای و
سئولیت های کمیسیون حقوق بشر و از جمله کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشلر
به وورای حقوق بشر حول ود )(A/ Res/ 60/ 251, 2006, Para 6
آخری جلسۀ کمیسیون فرعی فر آگوست  6002تشلکیل ولد ) (OHCHR,2016فر ایل
جلسۀ هاایی ،کمیسیون فرعی ایجاف ی کمیتۀ شورتفهنده فر ز ینۀ حقوق بشر بله ولورای
حقوق بشر را توصیه کرف(Sub-
)Commission on the Promotion and Protection of human Rights, Res. 2/2, 2006

فر سپتا بر  6003وورای حقوق بشر تصمیس به ایجاف کمیتۀ شورتی بلرای فلراهس کلرفن
شللورت کاروناسللاهه گرفللت ) (Human Rights Council Advisory Committee,2009و
«کمیتۀ شورتی» جایگزی «کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر» ود
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کمیتۀ مشورتی شورای حقوق بشر

1

کمیتۀ شورتی بهعنوان ی گروه کاروناسی و به نزلۀ «اتاق فکر» وورای حقلوق بشلر و زیلر
هظر ای وورا عمل یکند کار ای کمیته ارائۀ خلد ات کاروناسلی بله ووراسلت (بیلگزافه،
 )200 :1383کمیتۀ شورتی ضم بارهگیری از تجربههای گذوته ،شکالت و سلائل بلتال
به «کمیسیون فرعی ترویج و حمایت حقلوق بشلر» سلابق ،هقلاط قلوت آن را تقویلت و فر راه
پیشبرف اهدا هظام حقوق بشر فعالیت یکند
کمیتۀ شورتی سائلی را که از سوی وورا بله آن حلول لیولوف ،بررسلی و طالعله کلرفه و
هظرهای خوف را ی گزاروی به وورا اعالم لیکنلد لیتلوان گفلت کله براسلاس پروسله و روهلد
تعیی وده ،ز ینۀ اهعقاف و وکلگیری بسیاری از سائل حتوایی حقوق بشر فر وورا ،از کمیتۀ زبور
وروع و هاایی خواهد ود (ا ید ز اهی )30 :1383 ،فولتهای عضو و همچنی هاظران لیتواهنلد فر
کارهای کمیتۀ شورتی شارکت کنند ).(Human Rights Council, Res. 5/1, 2007: Para 83
برخال کمیسیون فرعی تلرویج و حمایلت از حقلوق بشلر ،کمیتلۀ شلورتی حلق صلدور
هیچگوهه قطعنا ه ،تصمیس و بیاهیه را هدارف (فی :1382 ،ج  ،)1022 :1بنلابرای کمیتله فضلای
اهدکی برای ابتکار فارف و ای حدوفیت بهفلیل گرایشی بوفه اسلت کله فر سراسلر سلالهلای
حیات کمیسیون حقوق بشر قبلی وجوف فاوته است
کمیتۀ شورتی باید فر ول سال فو هشست را حلداکثر فر فه روز کلاری برگلزار کنلد بلا
تأیید وورا ،کمیتۀ شورتی یتواهد جلسههای اضافی فر ورایط ویژه برگلزار کند کمیتله حلق
ایجاف ارکان فرعی را هخواهد فاوت ،گر آهکه وورا اجازه فهد (Human Rights Council, Res.
)5/1, 2007: Para 79-82

 .1ترکیب کمیتۀ مشورتی
کمیتۀ شورتی تشکل از هجده کاروناس است که فر ظرفیت وخصی فعالیت لیکننلد هلر
ی از نا ق جغرافیایی جاان فارای سامیۀ اختصاصی خلوف فر کمیتلۀ شلورتی هسلتند1 :
عضو کشورهای آفریقایی 1 ،عضو کشورهای آسیایی 6 ،عضو کشورهای اروپای ولرقی 3 ،عضلو
کشورهای آ ریکای التی و کارائیب و  3عضو اروپای غربی و سایر کشورها
اعضای کمیتۀ شورتی برای ی فورۀ سهساله اهتخاب یووهد و یتواهند برای یل فورۀ
فیگر هس اهتخاب ووهد فر اولی فوره ی سوم کاروناسان برای ی سال و ی سوم فیگلر هلس
برای فو سال اهتخاب خواهند ود هحوۀ تناوب ذکور از ریق رأیگیری شخص خواهلد ولد
)(Human Rights Council, Res. 5/1, 2007, Para 65-74
1. The Human Rights Council Advisory Committee
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 .2وظایف و روش کار کمیتۀ مشورتی
وظای کمیتۀ شورتی عبارتاهد از:
 تأ ی هیروی کاروناسی الزم برای وورای حقوق بشر؛ طالعه و تحقیق فر ورف وضوعهای ارجاعی به آن فر خصوص حمایت و ارتقای حقوق بشر؛ ارائۀ پیشنااف فر قلمرو کاری وورا؛ ارائۀ شورتهای الزم به وورا بر اساس تقاضلاهای فریافلتولده از ولورا ،قطعنا لههلا وفستورالعملهای صافرۀ وورا
کمیته به نظور اهجام وظایفش به لور سلتمر بلا فوللتهلا ،هاافهلای للی حقلوق بشلر،
ساز ان های غیرفولتی و سایر اوخاص و هاافهای جا عۀ دهی ،بق آیینی که ولورای حقلوق
بشر وضع کرفه است ،به ور ستمر ارتباط و تعا ل خواهد فاولت (Human Rights Council,
)Res.5/1, 2007: Para 79-82

کمیتۀ شورتی تخصص را فر ویوه و وکلی که وورا از آن فرخواست کرفه ،فراهس یکنلد
که اغلب بر طالعه و شاورۀ بتنیبر تحقیق تمرکز است کمیته مک است فر حدوفۀ کار
حولۀ وورا ،پیشنااف ر های تحقیقاتی بیشتری را بله نظلور بررسلی و تصلویب ارائله فهلد
(قاهعی )20:1331 ،همچنی توصیههای کمیته باید اجرایلی حلور 1بلوفه و صلرفاً بله سلائل
وضوعی فر نارنوب أ وریت وورا حدوف باود و اغلب وا ل ارتقا و حمایلت از حقلوق بشلر
باوند )(Spohr,2010:188-189
کمیتۀ شورتی عموالً به نظور اهجام طالعات ،گروه های پیش هویس تشکیل ی فهلد
طالعات ای گروه ها فر جلسۀ عمو ی کمیتۀ شورتی برای بحث و تبافل هظر بیشتر ارائله
ی ووف گروه های پیش هویس به ور عملول قبلل از ارسلال«گلزار هالایی»« ،گلزار
قد اتی» و « گزار پیشرفت کار» خوف را برای طالعه و بررسی به ولورای حقلوق بشلر
تسلیس ی کنند
رئیس کمیتۀ شورتی گزار ساالهها ی را به هشسلت سلپتا بر ولورای حقلوق بشلر ارائله
ی کند تعاقب ارائۀ ای گزار گفتوگوهای تعا لی با کشورها و ساز انهای غیرفولتی اهجام
یگیرف )(OHCHR site, 2016
وورای حقوق بشر از کمیتۀ شورتی خواسته است ،فر اجرای أ وریت خوف با ساز انهای
غیرفولتی و سایر فعاالن جا عۀ دهی تعا ل فاوته باولد (Human Rights Council, Res.5/1,
(2007: Para 83

1. Implementation- Oriented
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 .3عملکرد کمیتۀ مشورتی
فر واقع «بستۀ هاافسازی» ارگان جدیدی با صالحیت و اقتدار بسیار ضعی تر از سل خلوف ،بلا
الزامها و قیدوبندهای بسیار بیشتر به «ارگان والد» خوف ایجاف کرف جلسات کمیتۀ شورتی کله
به فه روز کاری کاهش یافته ،یکی از شکالت کمیته است همچنی بیعالقگلی سلاز انهلای
غیرفولتی برای شارکت فر جلسههای کمیته فیده یووف ،نون شارکت جا عۀ لدهی بلرای
کار کمیتۀ شورتی حیاتی است ،شارکت باید برای ساز انهای غیرفولتی جذابتر ولوف ایل
ا ر فرصورتیکه ثابت ووف کار کمیتۀ شورتی بر کار وورای حقوق بشر اثلر نشلمگیری فارف،
یسر است )(Spohr, 2010, Vol 14: 214-215
از جملۀ أ وریتها 1و سائل وضوعی که کمیتۀ شورتی فر گذوته و فر حلال حاضلر بلا
فولتها ،ساز انهای بی المللی و ساز انهای غیرفولتی فر خصلوص آهالا بله بحلث و بررسلی
پرفاخته و فر ورف آهاا گزار ارائه کرفه ،وا ل وارف ذیل است( :قاهعی )13 :1331 ،تبعلیض
علیه جذا یان و خاهوافههای آهاا ،فعالیتهای صندوقهای رفارخوار ،کوفکان و هوجواهان ااجر
بدون همراه ،حمالت علیه اوخاص بتال به آلبینسیس ،تأثیر نفی فساف بر حقوق بشر ،آ لوز
حقوق بشر ،تقویت همکاریهای بی المللی فر ز ینلۀ حقلوق بشلر ،حقلوق بشلر و همبسلتگی
بی المللی ،حکو تهای حلی و حقوق بشر ،هاپدیدودگان ،حقوق بشر و وضلعیتهلای پلس از
فرگیری ها و بالیا ،حق غذا ،حق بلر صللح ،تلرویج حقلوق بشلر از ریلق ورز و آر لانهلای
المپی  ،گروگانگیری تروریستی و تأثیرات آن بر حقوق بشر ،ارز های سنتی ،حقلوق بشلر و
اقدا ات یکجاهبۀ قارآ یز )(OHCHR site, 2016
فر زیر به ور برخی از وارف ذکور یپرفازیس:

 .1 .3همبستگی
فر ز ینۀ «حق بر همبستگی بی المللی» ،وورای حقوق بشر فر قطعنا ههای  62( 3/6سپتا بر
 ،)6008قطعنا لۀ  1( 16/3اکتبلر  )6003و قطعنا لۀ  30( 11/13سلپتا بر  )6010از کمیتللۀ
شورتی فرخواست کرف ا العاتی را برای کم به ویرجینیا فهدن ،کارولناس سلتقل حقلوق
بشر و همبستگی بی المللی ،گرفآوری کند .خاهس فهدن فر حال تایۀ پیشهویس «اعال یۀ حلق
رفم به همبستگی بی المللی» است کمیتۀ شورتی هلس قاللهای بلا عنلوان «حقلوق بشلر و
همبستگی» تایه و فر هشست بیستویکس به وورای حقوق بشر ارائه کرف ایل قالله علالوهبلر
اینکه به تعری و تعیی قلمرو «حق همبسلتگی» لی پلرفازف ،هملۀ افلراف بشلر را سلتحق و
شمول ای حق برومرفه است ). (A/HRC/ AC/ 9/4
1. Mandates
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 .2 .3غذا
فر ورف حق بر غذا کمیتۀ شورتی طالعاتی فر خصوص وضوعهلای زیلر بلر عالده گرفلت و
گزار آهاا را تکمیل و هاایی کرف:
تبعیض فر نارنوب حق غذا؛ راهها و ابزارهایی برای پیشرفت بیشتر حقوق رف ی که فر نا ق روستایی کار یکنند؛ ارتباط یان سوءتغذیۀ ودید و بیماریهای فوران کوفکی ،برای ثال کوفکان بتال به هو ا؛ همچنی کمیته فر هشست هلوزفهس ولورای حقلوق بشلر گلزار طالعلۀ قلد اتی فرخصوص فقرای واری و برخورفاری از حق غذا و ی قالۀ فاو ی 1فر ز ینۀ طالعلۀ
قد اتی فر خصوص زهان روستایی و برخورفاریشان از حق غذا به وورا تقدیس کرف6.

 .3 .3صلح
وورای حقوق بشر فر قطعنا ۀ  12/3از کمیتۀ شورتی تایۀ گزاروی برای پیشهویس «اعال یۀ
حق رفم بر صلح» را فرخواست کرف کمیتۀ شورتی تایۀ پیشهویس «اعال یۀ حق لرفم بلر
صلح» را فر پرتو بحثهایی که فر هشستهای کمیتۀ شورتی طر وده بوف ،به پایان رساهد و
فر جلسۀ بیستس آن را به وورای حقوق بشر ارائه کرف فر  1جوالی  6012وورای حقوق بشلر،
قطعنا لللۀ  68/36را کللله فر آن «اعال یلللۀ حلللق بلللر صللللح» نلللدرج بلللوف ،تصلللویب
کرف ) (HRC,2016,A/HRC/33/60و به جمع عمو ی توصیه کرف که ایل اعال یله را تصلویب
کند ).(HRC, 2016, A/HRC/28/32

 .4 .3اقدامات قهرآمیز یکجانبه
فر هشست بیستوناارم وورای حقوق بشر ،قطعنا ۀ  62/12با عنوان «حقوق بشلر و اقلدا ات
قارآ یز یکجاهبه» تصویب ود فر ای قطعنا ه ،وورا از کمیتلۀ شلورتی فرخواسلت کلرف کله
براساس تحقیق گزاروی حاوی توصیههایی فر خصوص سازوکارهای ارزیابی تأثیر نفی اقدا ات
یکجاهبلللۀ قارآ یلللز بلللر برخلللورفاری از حقلللوق بشلللر و تلللرویج ولللفافیت تایللله کنلللد
) (A/HRC/RES/24/14کمیتۀ شورتی اقدام به تایۀ ای گلزار کلرفه و گلزار پیشلرفت
کار را هاایی کرف و فر هشست بیستوهشتس وورا ارائه هموف
ای گزار هاایی بر هتایج ضر و زیاهبار اقدا ات قارآ یز یکجاهبه بر بالره نلدی از حقلوق
بشر فر جمعیتهای غیرهظا ی کشورهای هد تمرکز کرفه و وا ل توصیههایی برای اسلتفافه
1. Concept Paper
2. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/RightToFood.aspx#discrimina
)tion
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از سازوکارهای ناسبی است که مک است فر ارزیابی هتایج نفلی ننلی اقلدا اتی و تلرویج
پاسخگویی ثر باود ((A/ HRC/ 28/ 74

 .5 .3تروریسم
وورای حقوق بشر فر قطعنا ۀ  18/10با عنوان «حقوق بشر و سائل رتبط بلا گروگلانگیلری
تروریستی» از کمیتۀ شورتی خواست با توجه ویژه به تأثیر گروگانگیلری تروریسلتی و اتخلاذ
اعمال تعاقب آن از جمله پرفاخت خونباا ،حقوق بشر گروگانها ،اجتماعات حلی ربو له و
هقش همکاریهای نطقهای طالعه ای اهجام فهد کمیته با فعلوت هملۀ لر هلای ذیربلط
وا ل فولتهای عضو ،سلاز انهلای بلی الملللی ،هاافهلای للی حقلوق بشلر و سلاز انهلای
غیرفولتی ،گزار هااییا با عنوان «حقوق بشر و سائل رتبط با گروگانگیری تروریسلتی»
را با توجه ویژه بر حقوق بشر گروگانها و جوا ع حلی هووت و آن را فر هشست بیستونالارم
به وورای حقوق بشر ارائه کرف 1

 .6 .3حکومتهای محلی
وللورای حقللوق بشللر ،قطعنا للۀ  62/6را فر للورف «حکو للت حلللی و حقللوق بشللر» تصللویب
) (A/HRC/RES/24/2و از کمیتۀ شورتی فرخواست کرف گزاروی براساس نابع وجوف فربارۀ
هقش «حکو ت حلی فر ترویج و حمایت حقوق بشر» وا ل جریانسازی حقلوق بشلر فر افارۀ
حلی و خد ات عمو ی ،با هظر به گرفآوری باتری رویهها و نلالشهلای عملده تایله کنلد و
گزار پیشرفت کار را فر هشست بیستوهفتس وورا (سپتا بر  )6012ارائه فهد
کمیته پیشهویس گزار تایهوده ،توسلط آقلای هیوسلینو 6را بررسلی و آن را بلهعنلوان
گزار پیشرفت کار تأیید کرف که به وورا ارائه ود ( ) A/HRC/ 27/59فر ای هشست ولورا از
کمیتۀ شورتی خواست تا به تحقیق خوف افا ه فهد و گزار هاایی فر ورف «هقلش حکو لت
حلی فر ترویج حقوق بشر» ارائه کند ()A/ HRC/ Res/ 27/ 4
کمیتۀ شورتی گزار هاایی را آ افه و به وورا ارائه کرف فر ایل گلزار هقلش حکو لت
حلی فر ترویج و حمایت از حقوق بشر و نالشهای اصلی که حکو تهای حلی با آن روبلهرو
هسللتند ،بررسللی و توصللیههللایی بللرای رویللاروی بللا آن نللالشهللا براسللاس باتللری رویلله فر
جریان سازی حقوق بشر فر دیریت حلی و خد ات عمو ی بیان وده است ای گزار یافآور
وده که حکو ت رکزی وظیفه فارف ا العات ربوط به حقوق بشر را فر اختیار حکو ت حلی
1. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/HRTerroristhostageTaking.aspx
2. Hüseynov
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و قا ات حلی قرار فهد و آهاا را از قواهی
سازف ()A/HRC/30/49

لی حقوق بشر و قواهی بی المللی حقوق بشر آگاه

 .7 .3جنگها و بالیا
وورای حقوق بشر فر ورف وضلعیتهلای پلس از بالهلا و فرگیلریهلا ،قطعنا لۀ  66/12را فر
هشست بیستوفوم خوف بلا عنلوان «حمایلت از حقلوق بشلر فر وقعیلتهلای پلس از بالیلا و
فرگیریها» تصویب کلرف ( )A/HRC/ Res/22/16ولورا فر ایل قطعنا له از کمیتلۀ شلورتی
خواست ،گزاروی فربارۀ «باتری رویهها و نالشهای اصلی فر ترویج و حمایت از حقلوق بشلر
فر وضعیتهای پس از بالها و جنگها» با تمرکز بر تال ها جات هوسلازی تایله و فر هشسلت
بیستوهشتس ارائه کند ( )A/ HRC/ Dec/ 26/116کمیتۀ شورتی ای گزار ( A/ HRC/ 28/
 )76را تایه و ارائه کرف  1فر ای گزار هاایی با عنوان «باتری رویهها و نالشهلای اصللی فر
ترویج و حمایت از حقوق بشر فر وضعیتهای پس از بالیا و فرگیریها (جنگها)» آ لده اسلت:
عنوان ای تحقیق «وباهتهای» یان فو وضعیت پس از بالها و وضعیت پس از فرگیریهلا را
به هظر تبافر ی کند که هر فو وضعیت تادیدی جدی و ودید برای باداوت ،ایمنی ،ا نیت و
رفاه ی جا عه یا گروه بزرگی از رفم هستند
کمیتۀ شورتی فر ای گزار به نظور تقویت و حمایت از جمعیتها فر وضعیتهای پلس
از بالیا و فرگیریها رویکرف حقوق بشری کا لی را که ولا ل حقلوق بشرفوسلتاهۀ بلی الملللی،
حقوق پناهندگان و حقوق کیفری بی المللی ،اتخاذ کرفه است رویکرف حقوق بشر حور ،ولا ل
اصول وفافیت ،شارکت ،شورت با افراف ذیهفع ،عدم تبعیض و توجه ویژه به هیازهای افراف فر
خطر و حاویههشینان و پاسخگویی و اغتنام فرصتهاست ()A/HRC/28/76

 .8 .3آموزش حقوق بشر
وورای حقوق بشر قطعنا ۀ  2/11را فر ز ینۀ آ وز حقلوق بشلر تصلویب و فر آن از کمیتلۀ
شورتی فرخواست کرف پیشهویس اعال یهای فر خصوص آ وز حقوق بشر را تایه کند کمیتۀ
شورتی از ای فرخواست استقبال کرف و فر اولی هشستش به ی گروه پلیشهویسلی وظیفلۀ
اهجام کارهای قد اتی و تدوی عناصر نارنوب فاو ی فر ای ز ینه را حول کرف پیشهویس
تایهودۀ «اعال یۀ آ وز حقوق بشر» برای الحظه فر هشست سیزفهس به وورای حقوق بشر
تقدیس ود وورای حقوق بشر براساس ای پیشهلویس و تعاقلب قطعنا لۀ  ،13/11فر ژاهویلۀ
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/HRpostdisasterandpostconflict
situations.aspx

1.
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« 6011اعال یۀ لل تحد فر خصوص آ وز حقلوق بشلر» را تصلویب کلرف سلپس جملع
عمو ی فر فسا بر  6011ای اعال یه ( )A/ Res/ 66/ 137را تأیید کرف 1

 .8 .3گمشدگان

2

واژۀ «گمشدگان» یا اوخاص گمشده به افرافی که خاهوافه هایشان از ایشان خبری هدارهد و ای
سئله فر ورایط فرگیریهای سلحاهۀ بی المللی و غیر بی المللی اتفاق افتافه ،تعریل ولده
است ای فاوم گسترفهتر و تفاوت از واژۀ «هاپدیدودگی اجباری یا هاخواسته» 3یباولد کله
فر کنواهسیون حمایت از هاپدیدودگان اجباری تعری وده است  2گس ودن افلراف هلهتنالا بلر
خوف قرباهی اثر یگذارف ،بلکه پیا لدهای وخیملی را بلرای خلاهوافۀ آهالا و بلهویلژه همسلران،
کوفکان و افراف س که فر وضعیت آسیبپذیرتری هستند ،بلهبلار لیآورف ))A/HRC/14/42
وضوع گمشدگان فر هشست هاس وورای حقوق بشر ،بررسی و تصمیس گرفته ود و فر تصمیس
ومارۀ  3/101از کمیتۀ شورتی فرخواست ود طالعهای با تمرکز بر باتری رویههلا فر لورف
سئلۀ افراف گمشده اهجام فهد ای کمیته فر ای خصوص گزار هااییا ))A/ HRC/16/70
را فر ارس  6010به وورا ارائه کرف  1فر ای گزار به ور عمده بر تعادات حقوقی بی المللی
فولتها و رفی فرگیری های سلحاهه فر خصوص افراف گمشده تمرکز وده و یلافآوری ولده
است که سئولیت اولیۀ جلوگیری از هاپدیدودگی و تعیی آهچه اتفاق افتافه ،فر ورف اولخاص
گمشده با قا ات فولتی است فولتها هس به وجب حقوق بشرفوستاهۀ بی المللی و هس حقوق
بشر تعادهد که برای جلوگیری از فقوف ودن کاهش احتمال گس ودن افراف اقدا ات ناسلب
اتخاذ کنند فولت ها فر پاسخ به هیازهای افی ،رواهی و حقوقی که خاهوافههلای افلراف گمشلده
فارهد ،به اتخاذ اقلدا اتی تعادهلد ( )A/HRC/14/42خلاهوافههلا حلق فارهلد سرهوولت افلراف
فقوفولدۀ خلوف فر جنلگ را بداهنلد )(ICRC and Inter – parliamentary Union, 2009, 9
قا ات فولتی صلالحیت فار تعاهدهلد کله هملۀ اقلدا ات الزم بلرای یلافت بقایلای اهسلاهی و
بازگرفاهدن آهاا به خاهوافههایشان را تضمی کنند ).(Scevazzi and Citroni, 2007, 2

1. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/HRACEducation.aspx
2. Missing Persons
3. Enforced or Involuntary Disappearance

 2فر افۀ « 6کنواهسیون بی المللی حمایت از همه اوخاص فر برابر هاپدیدودگی اجباری» قرر وده است :برای
قاصد ای کنواهسیون نظور از «هاپدید ودن اجباری» توقی  ،بازفاوت ،ربوفن یا هر وکل فیگر حرو یت
از آزافی به وسیله ا وران فولت یا اوخاص یا گروه های اوخاص است که با جوز ،حمایت یا رضایت و عدم
خالفت فولت ،اهجام ی ووف و سپس از پذیر  ،حروم کرفن از آزافی یا پناان کرفن سرهووت یا حل
اختفای وخص هاپدید وده که ننی وخصی را خارج از حمایت قاهون قرار یفهد ،ا تناع یووف
5. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/MissingPersons.aspx
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 .9 .3فساد
فر ورف پدیدۀ «فساف» وورای حقوق بشر قطعنا ۀ  )A/HRC/Res/23/9( 63/3را با عنوان «اثر
نفی فساف بر باره ندی از حقوق بشر» فر هشست بیستوسوم تصویب کلرف فر ایل قطعنا له
وورا ارتباط یان تال های ضد فساف و حقوق بشر و اهمیت کش نگلوهگی بابلوف بخشلیدن
به استفافه از ابزارهای حقوق بشر لل تحد فر ای خصوص را وناسایی لیکنلد و از کمیتلۀ
شورتی ی خواهد که بر اساس تحقیق ،گزاروی به وورای حقوق بشر فر خصوص «تأثیر نفی
فساف بر باره ندی از حقوق بشر» ارائه کند و فر آن رو ها و ویوههلایی را کله ولورا و سلایر
هاافهای فرعی آن باید ای سئله را ورف توجه قرار فهند ،توصیه کند و فر ای ز ینه هظرهلا و
ا العات کشورهای عضو ،ساز انهای بلی الملللی و نطقلهای ربو له کله بله سلئلۀ فسلاف
یپرفازهد ،بهویژه افارۀ جرائس و قاناق واف خدر ،آکاف ی بی المللی ضلد فسلاف ،کمیسلاریای
عالی حقوق بشر ،هاافهای لی حقلوق بشلر ،جا علۀ لدهی و سسلات آکاف یل ربو له را
بههنگام تایۀ گزار جویا ووف
1
کمیتۀ شورتی گزار ذکور را تایه و فر هشست بیستوهشتس به وورای حقوق بشر ارائله
کرف  6فر ای گزار ارتباط بی حقوق بشر و فساف ولر فافه ولده و نگلوهگی تلأثیر فسلاف بلر
افزایش و ارتکاب هقض حقوق بشر و آثار اقدا اتی که برای بارزه بلا فسلاف صلورت لیگیلرف ،بلر
برخورفاری از حقوق بشر و آثار ختل فساف بر افراف و گروههای آسیبپذیر هظیلر بو یلان ،زهلان،
کوفکان ،پناهندگان ،علوالن و و اجتماع از ریق تأثیر بر نابع الی و غیلره توضلیح فافه ولده
است همچنی فر ای گزار آ ده پیشگیری از فساف فر سلطو للی ،نطقلهای و بلی الملللی
ر های ذیربط و توجله بله هیازهلای
هیاز ند افزایش آگاهی ،اهتشار ا العات ،آ وز و پرور
گروههای آسیبپذیر که اولی قرباهیان فساف و هقض حقوق بشرهد ،مک است ))A/HRC/28/73

 .9 .3جذام
فر ورف بارزه با تبعیض علیه بیماران بتال به جذام ،وورای حقلوق بشلر از کمیتلۀ شلورتی
فرخواست کرف که پیشهویس « جموعهای از اصول و فستورالعملها برای حلو تبعلیض علیله
جذا یان و خاهوافههایشان » 3را تایه و تنظیس و تا سلپتا بر  6003بلرای الحظله بله ولورای
حقوق بشر ارائه کند
کمیتۀ شورتی ی هفر از اعضایش را برای تنظیس ای پیشهویس تعیی کلرف و فر هاایلت
فر هشست پنجس « ،جموعلۀ اصلول و فسلتورالعملهلا بلرای حلو تبعلیض علیله جلذا یان و
1. A/ HRC/ 28/73
2. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/NegativeImpactCorruption.aspx
3. Principles and Guidelines for The Elimination of Discrimination Against Persons Affected by Leprosy
and Their Family Members
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خاهوافههایشان» را بررسی ،تأیید و هاایی کرف و برای الحظه و بررسی فر هشست پلاهزفهس بله
وورای حقوق بشلر ارائله کلرف ولورای حقلوق بشلر فر قطعنا لۀ  « 11/10جموعلۀ اصلول و
فستورالعملهای حو تبعیض علیه جذا یان و خاهوافههایشان» را ورف توجه و تقدیر قرار فاف و
از جمع عمو ی خواست سئلۀ حذ تبعیض علیه جذا یان و خاهوافۀ آهالا و راههلای مکل
ترویج بیشتر ای اصول را بررسی کند ( )A/HRC/RES/15/10سپس ای ر بهوسیلۀ وورای
حقوق بشر و جمع عمو ی بهترتیب فر سپتا بر و فسا بر  6010تصویب ود
وورا سپس فر ژوئ  ،6011قطعنا ۀ  63/1فر خصلوص « حلو تبعلیض علیله جلذا یان و
خاهوافههای آهاا» را تصویب کرف و به کمیتلۀ شلورتی أ وریلت فاف تلا طالعلهای بله نظلور
بازهگری و تجدیلدهظر فر اجلرای اصلول و فسلتورالعملهلای حلو تبعلیض علیله جلذا یان و
خاهوافههای آهاا و واهع ربوط بله آهالا اهجلام فهلد ( )A/HRC/ Res/ 29/5و گزارولی ولا ل
پیشناافهای عملی برای اهتشار گسترفه تر و اجرای ثرتر ای اصول و فستورالعملها به نظلور
حذ تبعیض ،ترویج ،حمایت و احتلرام بله حقلوق بشلر جلذا یان و خلاهوافۀ آهالا فر هشسلت
سیوپنجس (ژوئ  )6013به وورا ارائه فهد 1

نتیجهگیری
«کمیسیون فرعی تلرویج و حمایلت از حقلوق بشلر» فر لول لدت حیلات خلوف بله توسلعۀ
استاهدارفهای حقوق بشر و جلب توجه کمیسیون حقوق بشر به سائل خاص پرفاخت
ای کمیسیون بهتدریج براساس تفاسیری وسع اختیارات و صالحیتهای خلوف را افلزایش
فاف و فر وارف تعدفی اقدام به صدور قطعنا ه کرف به رور ز ان ای هااف فرعی به اهدازۀ رک
والد خوف فارای اقتدار ود و فر وارفی عملکرفی لوازی آن فاولت اگرنله عملکلرف و هقلش
کمیسیون فرعی ورف تأیید کمیسیون حقوق بشر بوف و طالعات اهجلامیافتله توسلط آن فارای
اهمیت بوف و فر بسیاری وارف به پیدایش اسناف بی المللی نجر وده بوف ،ا لا عملکلرف آن بله
رور ورف اهتقاف برخی کشورها بهویژه کشورهای جاان سوم قرار گرفت (صمدی)32 :1331 ،
پس از اهحالل کمیسیون حقوق بشر و ایجاف وورای حقوق بشر بلا توجله بله تجربلۀ کمیسلیون
فرعی تال ود که هااف جایگزی از اختیارات و صالحیتهای کمتری برخورفار باولد و از اقتلدار آن
کاسته ووف ،بهگوههای که هااف جدید اجازۀ صدور قطعنا ه و تصمیمات هداولته و تنالا اجلازۀ صلدور
توصیهها ه فاوته باود ،بنابرای اختیارات و صالحیتهای کمیتۀ شلورتی بلهولدت حلدوف ولد و
بهحدی ای حدوفیتها افزایش یافت که عمالً بر عملکرف و کارایی ای هااف اثرگذار بوفه است
وابستگی و قیدوبندهای زیاف هسبت به هااف والد (وورا) -تلا جلایی کله حتلی کمیتله بلرای
1. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/Leprosy.aspx
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افزایش ول دت روزهای طالعه و اهجام و ارائۀ گزار باید با تصویب و فستور وورای حقوق
بشر عمل کند -بیو فر عملکرف ای هااف آثار نفی بر جای گذاوته است
بههظر یرسد اگر اختیارات بیشتری به ای کمیته فافه ووف ،حتی اگر ای صلالحیتهلا و
اختیارات به حد کمیسیون قبلی هباود ،ا کان فعالیتهای بیشتری فراهس خواهد ود و ای ا لر
یتواهد فر بابوف و ارتقای عملکرف کمیته اثر بگذارف و وورا هیز یتواهلد از تلوان کاروناسلی و
تخصصی ای کمیته استفافۀ باتری ببرف اختیار و ا کان تصویب تصمیمات یا حتی قطعنا ههلا
توسط کمیته فضای ابتکار بیشتری را برای ای هااف فراهس خواهد ساخت و بلر قلدرت حملایتی
ای هااف از حقوق بشر یافزاید
به هر روی با وجوف حدوفیتهای بیانوده ،بررسی و تحلیل عملکلرف کمیتلۀ شلورتی فر
ای طالعه هشان فافه که کمیتۀ شورتی فر ایفای هقش خوف بهعنوان ی « شاور بی المللی»
فر وورای حقوق بشر وفق عمل کرفه و تاکنون فستاورفهای خوبی فر ز ینۀ برخی وضوعات
حقوق بشری اهند آ وز حقوق بشر و حق بر صلح فاوته است
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