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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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چکیده
بهمنظور تقویت نقش ارتقایی و نظارتی نهاد حقوق بشر سازمان ملل متحد ،شورای حقوق بشرر
موظف شد تا اختیارات ،فعالیتها و سرازوکارهای کمیسریون حقروق بشرر سراب را برازنرری و
ساختار شورا را سازماندهی کند .بر این اساس کمیتهای با عنوان «کمیتۀ مشورتی» ایجراد شرد
که این تحقی با هدف شناخت و بررسی عملکرد این نهاد در شورای حقوق بشر صورت گرفتره
است .بررسی نقش و عملکرد کمیتۀ مشورتی نشان داد که کمیتۀ مشرورتی در شرورای حقروق
بشر نقش «مشاور بینالمللی»را بر عهده دارد و در مواردی توصریهنامه صرادر میکنرد .کرارکرد
دیرر کمیتۀ مشورتی ،فراهم آوردن «فضا و عرصهای مناسب» برای تبادلنظر و گفرتوگو میران
کارشناسان کمیتۀ مشورتی ،نمایندگان دولتها و سازمانهای غیردولتی در زمینۀ مسائل حقوق
بشر است .کمیترۀ مشرورتی از یریر معالعرات ،تهیرۀ گ ار هرا و پیشنرویس برخری اسرناد
بینالمللی در شکلگیری افکار عمومی ،ایالعرسانی و اف ایش دانش و تولید ایالعات در زمینرۀ
مسائل مختلف حقوق بشر تأثیرگذار بوده و موجب ترویج و حمایت حقوق بشر و ارتقای عملکرد
شورای حقوق بشر شده است.
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مقدمه
در سال  1945تقریباً برای نخستینبار منشور سازمان ملل متحد ایدۀ حقروق بشرر را برهعنوان
حقوقی واقعی در سعح جهانی اعرالم کررد ،)Alston & Crawford, 2000 :1(1سرسس سیسرتم
حقوق بشر ملل متحد بر مبنای این منشور و در پاسخ به آن ایجاد شد(Steiner et al., 2008: .
) . 746توسعۀ معیارها و استانداردهای حقوق بشر فرایندی بود که برا تورویب اعالمیرۀ جهرانی
حقوق بشر آغاز شد و از یری توویب تعداد زیادی از اسناد در قلمروهای عام یا خراص حقروق
بشر گستر یافت .اگرچه روند ایجاد استانداردهای جدید جهرانی و سراخت معاهردات جدیرد
متوقف نشد ،نیاز به اجرای آنها همچنان باقی مانرد ( .(Alston & Crawford, 2000: 1میتروان
گفت مؤثر بودن سازوکار حقوق بشرر ملرل متحرد ترا حردودی و برهویژه از منظرر افررادی کره
حقوقشان نقض شده ،به درجۀ توانایی این سازوکارها در اجرا و رعایت هنجارهای حقوق بشرری
بسرتری دارد ) .(Steiner et al., 2008: 735بنرابراین سرازمان ملرل متحرد تال هرای خرود را
بهمنظور تمرک مجدد روی برنامۀ حقروق بشرر گسرتر داد و قلمررو اصرلی توجره خرود را از
«تعیین معیارها»2به مسئله «اجرای»3آنهرا ت ییرر جهرت داد4.در خرالل سرالهای جنر سررد
سازمان ملل اقدام به ایجاد ساختارهای هنجاری و نهادی برای حمایت بینالمللی از حقوق بشرر
کرد و بهیور جدی صالحیت خود را در این زمینه گستر داد (ادارۀ ایالعات عمومی سرازمان
ملل متحد .)11 :1379 ،در سال  1966در سعح جهانی رویکرد جدیدی اتخاذ شد کره در پری
ایجاد نهادهای تخووی اجرای معاهدات حقوق بشری و رویههای گ ار دهی دولتهای عضرو
این معاهدات برود ) .(Alston & Crawford, 2000: 1ایرن ترال هرا بره رهبرری رکرن اصرلی
بینالدولی سازمان ملل در این زمینه یعنی «کمیسیون حقوق بشر» صورت گرفرت5.کمیسریون
حقوق بشر که از سال  1946و بیش از  60سال تداوم یافت ،به ایجاد چارچوب حقروقی حقروق
بشر بینالملل که بهیور پیوسته در حال توسعه است ،کمک شایانی کرد .این کمیسریون نقرش
تعیینکنندهای در تدوین معاهدات بینالمللی ،توسرعۀ سرازوکارهای شرکایت و رویرههای ویرژه
داشت ( .)Lattmann & Vizi, 2014: 29در ابتدا کمیسیون حقوق بشر چندین کمیسیون فرعی
داشت که فقط «کمیسیون فرعری پیشرریری از تبعریض و حمایرت از اقلیتهرا» براقی مانرد و
اکوسوک نام آن را در سال  1999به «کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقروق بشرر» ت ییرر
داد« (Oberleitner, 2007: 71) .کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر» وظیفۀ کمک

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
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به کمیسیون حقوق بشر و اجرای هر نوع اقدامی را که ممکن بود از سروی شرورای اقتورادی و
اجتماعی یا کمیسیون حقوق بشر به آن تفویض شود ،بر عهرده داشرت .ایرن کمیسریون اغلرب
بهعنوان «اتاق فکرر»کمیسریون حقروق بشرر توصریف میشرد و معالعراتی کره انجرام مریداد،
جنبههای مختلف تحق حقوق بشر ،اجرای عدالت ،مبارزه با تبعیض و حمایرت از حقروق بشرر
اقلیتها و مردمان بومی و سایر گروههای آسیبپذیر را مورد توجره قررار مریداد و در مرواردی
براساس معالعات خود ،توصیههایی ارائه میکررد1.برا انحرالل کمیسریون حقروق بشرر در سرال
 2006کمیسیون فرعی والرد خرود را از دسرت داد ،امرا ترا مردتی بره فعالیرت خرود ادامره داد
) .(Oberleitner, 2007: 71در  15مارس  2006مجمع عمومی کمیسیون حقوق بشر را منحرل
کرد و «شورای حقوق بشر» را بهمنظور گفتوگو و همکاری در زمینرۀ حقروق بشرر برا تورویب
«قععنامۀ تأسیسی شورای حقوق بشر»  60/251ایجاد و جایر ین آن کرد 2و همۀ مأموریتهرا،
سازوکارها ،وظایف و مسئولیتهای کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی ترویج و حمایرت از
حقوق بشر را به شورای حقوق بشر محول کرد)(General Assembly, 60/ 251, 2006: Para 6
اساساً شورای حقوق بشر یراحی شد تا کاستیها و نواقص کمیسریون حقروق بشرر جبرران
شود ) . (Steiner et al., 2008: 746مأموریت3و اسناد مؤسس شرورا و اصرول پایهگرذار آن نیر
نشان میدهد که هدف عمدۀ این نهاد غلبه بر معایب کمیسیون است .اما با وجود نیاز به غلبره
بر ضعفها و نواقص کمیسیون شکل ،ماهیت و بسیاری از نقشها و عملکردهرای شرورا تفراوت
زیادی با نهراد قبلری نردارد ( )Freedman, 2013: 2بره هرر روی برا وجرود انتقادهرای وارد برر
کمیسیون حقوق بشر ،برخی از جنبههای کاری آن بینهایت ارزشمند بود و باید در نهاد جدیرد
حقوق بشری حفظ و تقویت میشد ،از جمله ایجاد فضای برای گفتوگو ،وادار کردن دولتها به
عمل کردن ،ایجاد چارچوبی برای حمایت از حقوق بشرر ،بررسری انرواع حقروق بشرر و توسرعۀ
سازوکاری از کارشناسان مستقل حقوق بشر ).(Steiner et al., 2008: 798
از سوی دیرر ،بشریت با مشکالت عظیمی ماننرد سرال های کشرتارجمعی ،نسلکشری ،نقرض
حقوق بشر و مهاجرتهای اجباری روبهرو بود و شورای حقوق بشر باید نشستهای موضروعی بررای
بحث در خووص این مسائل و سایر مسائل مشابه سازمان برگ ار میکرد (.) Ramcharan, 2011: 68
بهنظر میرسید ایجاد کمیتهای مشورتی متشکل از کارشناسان مستقل و خبره ،در راسرتای
معالعه ،بررسی و ارائۀ نظرهای مشورتی به شورا در خووص چالشهای پریش روی و مشرکالت
مختلف میتوانست کمک مؤثری باشد .بنابراین ،در سستامبر  2007شورای حقوق بشرر تورمیم
به ایجاد کمیتۀ مشورتی برای فراهم کردن مشورت کارشناسرانه گرفرت (UN Human Rights
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, 2009و «کمیتۀ مشورتی» جایر ین «کمیسیون فرعی تررویج و حمایرت از حقروق
بشر» شد (امید زمانی .)70 :1389 ،اعضای شورا وظیفۀ این کمیتره را برهویژه ،در واکرنش بره
افراطها و تمایالت کمیسیون فرعی ساب به اف ایش محدودۀ اختیرارات و دامنرۀ فعالیتهرایش
بهویژه در مورد ادعاهای مربروط بره وضرعیتهای نقرض فراحش حقروق بشرر ،محردود کردنرد
).(Ramcharan, 2011: 111با وجود این محدودیتها ،بررسی و تحلیل عملکرد کمیتۀ مشورتی
در این معالعه نشان میدهرد کره ایرن نهراد تراکنون دسرتاوردهای خروبی در بررسری برخری
موضوعات حقوق بشری بهویژه در زمینۀ آموز حقوق بشر و ح بر صلح داشته است.
این پژوهش که با هردف شرناخت «کمیترۀ مشرورتی» و بررسری عملکررد و نقرش آن در
تومیمگیریهای شورای حقوق بشر ،جریانسازی حقوق بشر ،ارتقا ،پیشربرد و حمایرت حقروق
بشر صورت گرفته ،درصدد پاسخرویی به این پرسش است که چرونه کمیته بره تحقر اهرداف
شورا که همانا ارتقا ،ترویج و حمایت از حقوق بشر است ،کمک میکنرد و جایرراه و نقرش ایرن
کمیته با توجه به آرمانهای شورا چیست؟
این تحقی برای پاسخرویی به پرسشهای مذکور ،بر مسرئولیتها ،وظرایف و فعالیتهرای
این نهاد تمرک کرده است و در بخرش اول سراختار ،ترکیرب و وظرایف کمیترۀ مشرورتی ،و در
بخش دوم ،عملکرد کمیتۀ مشورتی ،مأموریتها و مسائل موضوعی که معالعرۀ آنهرا بره کمیترۀ
مشورتی محول شده است و دستاوردهای آنها را بررسی میکند.

کمیتۀ مشورتی شورای حقوق بشر
 .1ساختار کمیتۀ مشورتی شورای حقوق بشر
تجربه ثابت می کند که هر سازمانی نیازمند نوعی کارشناسری از خرار اسرت کره برا کمرال
استقالل از حکومتها و نی سازمان عرضه شود .ارگان های مشورتی آزادی تعریرف و تحدیرد
قلمرو کار خودشان را ندارند و بهعنوان ارگانهای فرعی ،تابع رهنمودهای احتمالی ارگانهای
اصلیاند .با این همه نظر به اینکه ارگانهای مشورتی مذکور به بحث و مشاوره میپردازند و با
استقالل کامل گ ار هایی را با حداکثر تضمینهای فنی تدوین میکنند ،در نتیجه میتوانند
تأثیر تعیینکنندۀ محتوای تومیماتی باشند که ارگانهای صاحب صالحیت اتخراذ میکننرد
(کک دین و همکاران .)1044 :1 ،1384 ،نمونۀ نوعی این وضعیت در فعالیتهرای کمیترۀ
مشورتی دیده میشود.
کمیتۀ مشورتی بهعنوان یک گروه کارشناسی و بهمن لۀ «اتاق فکر» شرورای حقروق بشرر و
تحت نظر این شورا عمل میکند .کار این کمیته ارائۀ خدمات کارشناسی به شوراست .خردمات
این کمیته محدود به مسائل واقع در صالحیت شورا (که همان تررویج و حمایرت بینالمللری از
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حقوق بشر است) است و فقط میتواند پیشرنهادهای خرود را در مرورد بهبرود و مرؤثرتر شردن
آیینهای کار شورا و انجام پژوهشها به آن رکن ارائه کند (بی زاده.)600 :1389 ،
کمیتۀ مشورتی ضمن بهرهگیری از تجربههای گذشته و مسائل مبتال به «کمیسیون فرعری
ترویج و حمایت حقوق بشر» ساب  ،نقاط قوت آن را تقویت و در پیشبرد سیسرتم حقروق بشرر
فعالیت میکند.
کمیتۀ مشورتی مسائلی راکه از سوی شورا به آن محول میشود ،بررسی و معالعۀ کاربردی کرده
و دیدگاههای خود را یی گ ارشی به شورا اعالم میکند (امید زمانی .)70 :1389 ،دولتهای عضو و
ناظران نی میتوانند در کارهای کمیتۀ مشورتی مشارکت کنند 2007: Para 83) (HRC, 5/1,

 .2عضویت در کمیتۀ مشورتی
کمیتۀ مشورتی متشکل از  18کارشناس است که در ظرفیت شخوری فعالیرت میکننرد .ایرن
افراد با سواب تخووی متفاوت از نواحی مختلف جهان هسرتند .هریرک از منرای ج رافیرایی
جهان سرهمیۀ اختواصری در کمیترۀ مشرورتی دارنرد 5 :عضرو کشرورهای آفریقرایی 5 ،عضرو
کشورهای آسیایی 2 ،عضرو کشرورهای اروپرای شررقی 3 ،عضرو کشرورهای آمریکرای الترین و
کارائیب و  3عضو اروپای غربی و سایر کشورها.
این کارشناسان با پیشنهاد و معرفی دولتهایشان و توسط کشورهای عضو شورای حقروق بشرر
انتخاب میشوند .در این انتخاب باید توجه الزم به توازن جنسیتی ،تناسب نماینردگی فرهنر هرا و
نظامهای حقوقی مختلف مبذول شود .اعضای کمیتۀ مشورتی برای دورۀ سهساله انتخاب میشوند و
میتوانند برای یک دورۀ دیرر هم انتخاب شوند .دولتها هنرام انتخاب نام دها ،باید با نهادهای ملی
حقوق بشر و جامعۀ مدنی خود در این خووص مشورت کنند .هدف از این اقدام تضمین بهکارگیری
بهترین کارشناسان از سوی شورای حقوق بشر است .2007: Paras 65-74) (HRC, 5/1,
بهمنظور تأمین چنین هدفی نیاز است افرادی شایسته و باتجربه در زمینههای حقوق بشر و
دارای ویژگیهای اخالقی عالی و مستقل و با انوراف کره در مقامرات حکرومتی نیسرتند یرا در
موقعیتها و پستهایی در سازمانها کار نمیکنند که با مسئولیتشران در کمیترۀ مشرورتی در
تعارض باشد ،به کار گماشته شوند (.)Ramcharan, 2011: 110

 .3وظایف کمیتۀ مشورتی
وظایف و کارکردهای کمیتۀ مشورتی عبارتاند از:
 تأمین نیروی کارشناسی الزم برای شورای حقوق بشر؛ -معالعه و تحقی در مورد موضوعهای ارجاعی به آن در خووص ترویج و حمایت حقوق بشر؛
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 ارائۀ پیشنهاد در قلمرو کاری شورا؛ ارائرۀ مشررورتهای الزم برره شررورا بررر اسرراس تقاضرراهای واصررله از شررورا و قععنامررهها ودستورالعملهای صادرۀ شورا.
شورا میتواند از اعضا کمیتۀ مشورتی بخواهد تا بهصورت انفرادی یا گروههای کوچک برخی
وظایف را بر عهده گیرند.
کمیته بهمنظور انجام وظایفش با دولتها ،نهادهای ملی حقوق بشر ،سازمانهای غیردولتی
و سایر اشخاص و نهادهای جامعۀ مدنی ،یب آیینی که شورای حقوق بشر وضرع کررده اسرت،
بهیور مستمر ارتباط و تعامل خواهد داشت ).(HRC, 5/1 , 2007: Paras 79-82
کمیتۀ مشورتی با انجام وظایفش به تحق اهداف مختلف شورا از جمله ارتقرا و دفراع از تمرامی
حقوق بشر برای همۀ افراد بدون تبعیض و ایجاد عرصه و فضایی برای گفتوگو و همکاری برهمنظور
حمایت از این حقوق به شورا یاری میرساند ).(General Assembly, 60/251, 2006: paras2-5

 .4روش کار کمیتۀ مشورتی
کمیتۀ مشورتی تخوص را در شیوه و شکلی که شورا از آن درخواست میکند ،فراهم میسازد کره
اغلب بر معالعه و مشاورۀ مبتنی بر تحقی متمرک است .کمیتره ممکرن اسرت در محردودۀ کرار
محولۀ شورا ،پیشنهاد یر های تحقیقاتی بیشتری را بهمنظور بررسری و تورویب ارائره دهرد ،امرا
اختیار (قانعی )60 :1395 ،توویب قععنامه و تومیمات را نردارد ،بنرابراین فضرای انردکی بررای
ابتکار دارد و این محدودیت بهدلیل گرایشی است که در سراسر سالهای حیات کمیسیون حقروق
بشر قبلی وجود داشته است .همچنین توصیههای کمیتره بایرد اجراییمحرور1و صررفاً محردود بره
مسائل موضوعی در چارچوب مأموریت شورا باشد ) (Spohr, 2010, Vol. 14: 188-189
کمیتۀ مشورتی معموالً بهمنظور انجام معالعات ،گروههای پیشنویس تشکیل میدهد .ایرن
گروهها متشکل از  4-5نفر از گروههای ج رافیایی مختلفاند .اعضای ایرن گرروههرا برا یکردیرر
ارتباط رودررو و مستقیم یا اینترنتی دارند .معالعرات ایرن گرروههرا در جلسرۀ عمرومی کمیترۀ
مشورتی برای بحث و تبادلنظر بیشتر ارائه میشود .گروههای پیشنویس بهیور معمول قبرل از
ارسال گ ار نهایی ،گ ار مقدماتی و گ ار پیشرفت کار خود را برای معالعه و بررسری بره
شورای حقوق بشر تسلیم میکنند.
روند معمول انجام معالعات شامل دریافت نظرها و مشاورههای کشورهای عضو ،سازمانهای
2
بینالمللی ،نهادهای ملی حقروق بشرری و سرازمانهای غیردولتری از یریر پرسشنامههاسرت.
همچنین در چارچوب هریک از نشستهای کمیتۀ مشورتی جلسات خووصری برا سرازمانهای
1. Implementation- Oriented
2. www.ohchr.org/ En / HR Bodies/ HRC/ Pages /About Council. aspx.
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غیردولتی و نمایندگان جامعۀ مدنی ،دفتر حقوق بشرر شرورا و هماهن کننردگان منعقرهای و
سیاسی تشکیل میشود.
رئیس کمیتۀ مشورتی گ ار ساالنهای نی به نشست سرستامبر شرورای حقروق بشرر ارائره
میکند و متعاقب ارائۀ این گ ار گفتوگوهای تعاملی برا کشرورها و سرازمانهای غیردولتری
1
انجام میگیرد.
کمیتۀ مشورتی باید در یول سال دو نشست و حداکثر در ده روز کاری برگ ار نماید .با
تائید شورا ،کمیتۀ مشورتی می تواند جلسات اضافی در شرایط ویرژه برگر ار کنرد .برگر اری
نشست های کمیته یک هفته در ماه فوریه و قبرل از برگر اری نشسرت مراه مرارس شرورای
حقوق بشر و یک هفته نی  ،در ماه آگوست است .اولین نشست افتتاحیه کمیتۀ مشرورتی از
 4تا  15آگوست  2008در محل سازما ن ملل در شهر ژنو سویس ،برگ ار شده است (قانعی،
.)57 :1395
مدت کوتاه نشست های کمیته از س وی برخی مورد انتقاد اسرت و بره نظر می رسرد در
صورت اف ایش روزهای نشست ها امکان گفت وگوها و تعمی بیشتر مباحث فراهم خواهرد
شد (.)Ramcharan, 2011: 112

عملکرد کمیتۀ مشورتی
تاکنون کمیتۀ مشورتی برخی موضوعات را که شورای حقوق بشر تعیرین کررده ،معالعره کررده
است .این موضوعات عبارتاند از (قانعی:)59 :1395 ،
تبعیض علیه بیماران مبتال به جذام ،کودکان و نوجوانان مهاجر بیسرپرست ،حمرالت علیره
اشخاص مبتال به آلبینسیم ،تأثیر منفی فسراد برر حقروق بشرر ،آمروز حقروق بشرر ،تقویرت
همکاریهای بینالمللی در زمینۀ حقوق بشر ،حقوق بشر و همبستری بینالمللی ،حکومتهرای
محلی و حقوق بشر ،ناپدیدشدگان ،قوق بشر و وضعیتهای پس از درگیریها و بحرانهرا ،حر
بر غذا ،ح مردم بر صلح ،ترویج حقوق بشر از یری ورز و آرمانهای المسیک ،گروگانگیری
تروریستی ،ارز های سنتی ،فعالیتهای صندوقهای مردارخوار ،حقوق بشر و اقردامات قهرری
یکجانبه2و حقوق بشر اشخاص پیر.
در این گفتار مجال کافی برای پرداختن به همۀ معالعاتی که کمیتۀ مشورتی انجام داده اسرت،
نیست ،بنابراین در ذیل برخی از مهمترین موضوعات و کارهای صورتگرفته بررسی میشود:

1. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/AboutAC.aspx
2. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/AboutAC.aspx
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 .1ارتقا و ترویج حقوق بشر
 .1 .1آموزش حقوق بشر

1

سازمان عفو بینالملل« ،آموز حقوق بشر» را بهعنوان برنامهای که بهمنظور فراهم ساختن دانش و
درک در مورد حقوق بشر و تالشی برای معرفی ارز های حقوق بشری در برنامرهها و آموز هرای
رسمی و غیررسمی است ،تعریف میکند ).(Amnesty International Organization, 1999: 7
معاب بند  5بخش «الف» قععنامۀ  60/251یکی از وظرایف شرورای حقروق بشرر ارتقرای
آموز حقوق بشر است .در راستای تحق این وظیفه ،شورا ،قععنامۀ  6/15را تورویب کررد و
در آن از کمیتۀ مشورتی خواست که پیشنویس اعالمیهای در خووص آمروز حقروق بشرر را
تهیه و برای مالحظه ارائه کند .کمیتۀ مشورتی از این درخواست شورای حقروق بشرر اسرتقبال
کرد و بهمنظور تهیۀ این پیشنویس ،اظهارنظرهای اعضای سازمان ملل ،سازمانهای بینالمللی
و منعقهای ،کمیساریای عالی حقوق بشرر و نهادهرای ملری و همچنرین جامعرۀ مردنی شرامل
سازمانهای غیردولتی را جویا شد و در خووص مسائل مختلفی مثل مشکالت ،رویههای خوب،
شکافها ،نوآوریها و خالقیتها ،اب ار ارتبایی عملی ،مؤثر بودن دههها و برنامۀ جهانی آموز
حقوق بشر به تبادلنظر از یری پرسشنامه پرداخت.
سرانجام در سی دهمین نشست شورای حقوق بشر ،این شورا قععنامۀ (A/ HRC/ Res/ 13/15
) 13/15در خووص«اعالمیۀ ملل متحد در مورد آموز حقوق بشر» را بردون رأیگیرری تورویب
کرد که در آن مقرر شده بود یک گروه کاری بینالدولی برای حداکثر پنج روزکاری بهمنظور مذاکره
و ارائۀ پیشنویس اعالمیه به شورا ایجاد شود .کمیتۀ مشورتی از این درخواست شورای حقروق بشرر
استقبال کرد و در اولین نشست خود به یک گروه پیشنویسری وظیفرۀ انجرام کارهرای مقردماتی و
تدوین عناصر چارچوب مفهومی برای کارهای بیشتر در این زمینه را محول ساخت.
شورا از کمیتۀ مشورتی خواست که پیشنویس «اعالمیۀ آموزشی حقروق بشرر» را بره شرورای
حقوق بشر برای مالحظه در نشست سری دهم در مرارس  2010ارائره کنرد (پراراگراف  3قععنامرۀ
 .)10/28براساس این پیشنویس و متعاقب قععنامۀ  ،13/15شورای حقوق بشر یرک گرروه کراری
ایجاد کرد که در ژانویۀ  « 2011اعالمیۀ ملل متحد در خووص آموز حقوق بشر» را توویب کرد.
سرسس در دسرامبر « 2011اعالمیرۀ ملرل متحرد در خوروص آمروز حقروق بشرر» (General
) Assembly, 2012, A/ Res/ 66/ 137در مجمع عمومی تأیید شد2.اگرچه این اعالمیه بسیار کلی و
عام است و این موضوع که این اعالمیه تا چه حدی اجرا شده است ) ( Ramcharan, 2011: 77قابل
بحث و بیشک نیازمند تال های بیشتر دولتها و سازمان ملل است ).(Ramcharan, 2011: 11
1. Human Rights Education and Training
2. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/HRACEducation.aspx
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اما میتوان گفت مهمترین دستاورد کمیتۀ مشورتی ،تهیۀ پیشنویس اعالمیۀ آمروز حقروق
بشر است ) .(Ramcharan, 2011 77کمیته با تهیۀ این پیشنویس به تحق وظیفۀ شورا در زمینۀ
آموز حقوق بشر کمک کرده است )).(General Assembly, 60/2512006: Para5 (a

 .2 .1ترویج حقوق بشر از طریق ورزش و آرمانهای المپیک

1

ورز  ،در یررول ترراریخ خررود ،بررر شررالودههایی از ارز هررای اجتمرراعی بنررا شررده اسررت و از
اساسیترین اب ارهای تعلیم و تربیت در قررن حاضرر محسروب میشرود (سرلیمانی.)5 :1395 ،
ورز فرصتهای جدیدی را برای افراد ،جوامع و دولتها ایجاد میکنرد و برا تقویرت سرالمت
جسمی ،روانی و عایفی ،رفاه اجتماعی و همبستری ،ترویج رفاقت ،همکاری تیمی ،همبسرتری
و  ...به تحق یافتن تعهدات جهانی کمک میکند.
در بازیهای المسیک ،یعنی باالترین سعو و چارچوبهای رقابت ورزشی در سعح جهرانی
اخالق ،بازی جوانمردانه ،روحیۀ ورزشی ،برادری و تعالی و سربلندی چارچوبهای ارزشیاند که
خعوط کلی اندیشۀ المسیک را شکل میدهند (انورالخولی و شریخی .)80 – 81 :1383 ،نقرش
منشور المسیک با اعالمیۀ جهانی حقروق بشرر و اسرناد و قععنامرههای پایرهای و مهرم تکمیرل
میشود (نادری و کدخدازاده.)23-13 :1346 ،
تاکنون مجمع عمومی قععنامههای مختلفی را در زمینۀ ورز صادر کررده و تروان برالقوۀ
ورز را برای کمک به تحق اهداف توسعۀ ه اره شناسایی و تأکیرد مجردد کررده اسرت کره
ورز اب اری برای آموز است که میتواند همکاری ،همبستری و سرالمتی در سرعح محلری،
ملی و بینالمللی را ارتقا دهد.
در این زمینه ،شورای حقوق بشر ،قععنامۀ  24/1را برا عنروان «تررویج حقروق بشرر از یریر
ورز و آرمانهای المسیک» در نشست بیستوچهارم تورویب کررد و در آن از کمیترۀ مشرورتی
خواست در مورد استفاده از ورز و آرمانهای المسیک برای ترویج حقوق بشرر و تقویرت رعایرت
جهانی حقوق بشر معالعهای انجام دهد و گر ار پیشررفت کرار را بره شرورا قبرل از نشسرت
بیستوهفتم (سستامبر  )2014ارائه کند (.)Human Rights Council, 2013, A/HRC/RES/24/1
کمیتۀ مشورتی در فوریۀ  2014یک گروه با وظیفرۀ پیشنویسری گر ار مرذکور ایجراد و
کارشناسانی را بهعنوان اعضای این گروه منووب کرد و از آنها خواسرت گر ار پیشررفت کرار
خود را به کمیتۀ مشورتی قبل از نشست سی دهم کمیته ،ارائه کنند .پرسشنامههایی تهیه شد و
توسط کمیته در مارس  2014میان کشورها ،سازمانهای بینالمللی و منعقهای ،نهادهای ملری
حقرروق بشررر ،جامعررۀ مرردنی و سررایر یرفهررای ذیربررط منتشررر شررد .گر ار پیشرررفت کررار
1. Promoting Human Rights Through Sport And The Olympic Ideal
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) (A/HRC/27/58در نشست بیستوهفتم به شورای حقوق بشر ارائه شد و در این نشسرت ،در
سستامبر  2014شرورای حقروق بشرر قععنامرۀ  27/58را تورویب و در آن از کمیترۀ مشرورتی
درخواست کرد معالعها در خووص «امکانات استفاده از ورز و المسیک برای ترویج حقروق
بشر برای همه و تقویت احترام جهانی به حقوق بشر» را تکمیل کند و گ ار آن را به شرورای
1
حقوق بشر قبل از نشست سیام (سستامبر  )2015ارائه دهد.

 .2حمایت از حقوق بشر
 .1 .2تأثیر منفی فساد در بهرهمندی از حقوق بشر

2

در دو سه دهۀ گذشته ،موضوع چندوجهی ،چندسعحی و چنردعاملی فسراد توجره بسریاری از
پژوهشرران رشتههای مختلف را به خود جلب کررده اسرت .سرازمان شرفافیت بینالملرل ()TI
بهاختوار فساد را «سوء استفاده از قدرت به امانت دادهشده برای منافع شخوی» تعریف کررده
است (دخراف و همکاران.)25-32 :1394 ،
شورای حقروق بشرر در نشسرت بیستوسروم قععنامرۀ  (A/ HRC/ Res/ 23/9) 23/9را برا
عنوان «اثر منفی فساد بر بهرهمندی از حقوق بشر» توویب کرد .در این قععنامه شرورا ارتبراط
میان تال های ضد فساد و حقوق بشر و اهمیت کشف چرونری بهبرود اسرتفاده از اب ارحقروق
بشر ملل متحد در این خووص را شناسایی میکند و از کمیتۀ مشورتی میخواهد که گ ارشری
در مررورد «تررأثیر منف ری فسرراد بررر بهرهمنرردی از حقرروق بشررر» برره شررورای حقرروق بشررر در
بیستوششمین نشست (ژوئن  )2014ارائه کند و توصیههایی به شورا و سایر نهادهای فرعی در
مورد اینکه چعور باید این مسئله را مورد توجه قرار دهند ،ارائه کنند.
3.
کمیته در ژوئن  2014گ ار نهاییا را در این مورد ارائه کرد .در این گر ار  ،ابتردا
فساد به مفهوم « سوء استفاده از قدرت سسردهشده بررای بهررهوری شخوری» تعریرف شرده،
سسس فساد به انواع داخلی و بین المللی و در بخش دولتی و خووصری تقسریم شرده اسرت.
ارتباط بین حقوق بشر و فساد شر داده شده و بیان شد که چرونه فساد به نقض حقوق بشر
منجر می شود و نی اقرداماتی کره بررای مبرارزه برا فسراد صرورت میگیررد ،موجرب بهبرود
برخورداری از حقوق بشر می شود .همچنین آثار مختلف فساد بر افراد و گروههای آسیبپذیر
مانند بومیان ،زنان ،کودکان ،پناهندگان ،معلوالن و  ...و اجتماع از یری تأثیر بر منابع مرالی
و غیره شر داده شده است .سسس بیان شده که پیشریری از فساد در سعو ملی ،منعقهای
و بینالملل ی نیازمند اف ایش آگاهی ،انتشار ایالعات ،آموز یرفهای ذیربرط و توجره بره
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
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نیازهای گروههرای آسریبپذیر کره اولرین قربانیران فسراد و نقرض حقروق بشررند ،اسرت .
)(A/HRC/28/73

 .2 .2حق بر غذا
از نظر آقای زیرلر ،گ ارشرر ویژۀ ح غذا در سازمان ملل ،ح بر غذا به معنای «ح دسترسی
منظم ،دائمی و آزاد ،به غذا خواه بهیور مستقیم یا بهوسیلۀ خرید ،است که بره لحرام مقردار و
کیفیت مناسب باشد و به سنتهای فرهنری فرد مورفکننده پاسخ دهد و سرالمت جسرمی و
روانی فرد را هم بهیور فردی و هم جمعی تضمین کند و بدون ترس قابل اجرا و تحق باشرد»
).(CHR, 4/2001/53, 2001:para.14
در زمینۀ ح بر غذا کمیتۀ مشورتی معالعراتی را در خوروص موضروعهای زیرر برر عهرده
گرفت و گ ار آنها را تکمیل و نهایی کرد:
 .1تبعیض در زمینۀ ح بر غذا؛
 .2راهها و اب ارهایی برای پیشرفت بیشتر حقوق مردمی که در منای روستایی کار میکنند؛
 .3ارتباط میان سوءت ذیۀ شدید و بیماریهای دوران کودکی ،برای مثال کودکان مبتال به نوما؛
 .4همچنین کمیته در نشست نوزدهم شورای حقوق بشرر گر ار معالعرۀ مقردماتی در
خووص فقرای شهری و برخورداری از ح غذا و یک مقالۀ مفهومی1در زمینرۀ معالعرۀ
2
مقدماتی در خووص زنان روستایی و برخورداری از ح غذا به شورا تقدیم کرد.

 .3حمایت از اقشار آسیبپذیر
 .1 .3حمایت از حقوق بشر اشخاص مبتال به آلبینیسم

3

آلبینیسم یا زالی اختاللی ارثی است که بر اثر نبود آن یمی که در تشکیل مالنرین نقرش دارد ،برروز
میکند .مبتالیان به زالی ،یا با کمبود رنردانه مواجهاند یا نمیتواننرد رنردانره تولیرد کننرد .کمبرود
مالنین و فقدان رنردانه در چشمها ،موجب بروز اختاللهای بینایی گوناگونی در این افراد میشود4.
شرایط پیچیده و منحوربهفرد مبتالیان به آلبینیسم موجب شده تا مشرکالت و نقضهرای
حقوق بشری متعددی را هم مان تجربه کنند که محدود به تبعیض براسراس رنر  ،معلولیرت،
نیازهای خاص در خووص دسترسی به آموز و برخورداری از استانداردهای براالی سرالمت و
رویههای مضر نبروده ،بلکره شرامل خشرونتهایی ماننرد کشرتن ،حمرالت برهمنظور آیینهرا و
1 Concept Paper
)2. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/RightToFood.aspx#discrimination
3. Attacks Against Persons with Albinism
/آلبینیسم-یا-زالی-چیست 4. http://www.pezeshketo.com/9369/genetics
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تشریفات مذهبی ،تجارت و قاچاق اعضای بدن آنها برای اهداف جادوگری ،کشتار کودکان مبتال
و رهاسازی این کودکان بوده است.
«امنیت» ،نررانی بسیار مهمی در خووص مبتالیان به این بیماری است ،حمله به اشرخاص
مبتال به آلبینیسم شامل زنان و کودکان است که اغلب برا بیکیفرری همرراه اسرت .در چنرین
حمالتی نقض حقوق بشر اساسی است .در اکتبر  340 ،2014حملره علیره اشرخاص مبرتال بره
آلبینیسم شامل  134کشته در  25کشور جهان گ ار شده است .سازمانهای غیردولتی فعال
در این زمینه یادآوری کردهاند تعداد کشرتار بیشرتر از آنچره گر ار شرده ،اسرت (Advisory
.(Committee, 2015: A/HRC/28/75
شورای حقوق بشر نررانیا را در مورد وضعیت حقوق بشر اشخاص مبتال به آلبینیسرم در
سه قععنامۀ در سالهای اخیر بیان کرده است .اولرین قععنامره موروب ژوئرن  2013شرورای
حقوق بشر است که حمله علیه اشخاص مبتال به آلبینیسم را محکوم کرد و از کمیساریای عالی
حقوق بشر خواست گ ار مقدماتی در خووص حمالت در جریران و تبعریض علیره اشرخاص
مبتال به آلبینیسم در نشست  24شورای حقوق بشر ارائه کند.
در سستامبر  2013دومین قععنامۀ 24 /33برا عنروان «همکاریهرای فنری بررای پیشرریری از
حملهها علیه اشخاص مبتال به آلبینیسم» توویب شد و شورا از کمیتۀ مشورتی خواست معالعرهای
در خووص وضعیت اشخاص مبتال به آلبینیسم انجام دهد ).(HRC, 24/ 33, 2013: Para, 1
در این قععنامه بر نیاز به عمل مؤثر برای مبارزه و محو آزار و اذیتها علیه اشرخاص مبرتال
به آلبینیسم و اتخاذ اقدامات ویژه برای حمایت و محافظت از ح حیات و امنیت این اشخاص و
ح آنها بر حفاظت در مقابل شکنجه و رفتارهای نامناسب تأکید شده است .کمیتۀ مشورتی در
فوریۀ  ،2014گروهی با وظیفۀ تهیۀ پیشنویس این گ ار را ایجاد کررد و از آن خواسرت کره
گ ار پیشرفت کار را به کمیتۀ مشورتی ارائه کند ).(HRC, 2014, A/HRC/DEC / 26/116
گروه پیشنویسی ،اظهارنظرهای بخشهای مختلفی را کره در مرورد وضرعیت حقروق بشرر
اشخاص مبتال به آلبینیسرم فعالیرت میکردنرد و نیر دولتهرا ،نهادهرای ملری و سرازمانهای
غیردولتی را جویرا شرد و گر ار نهرایی) (HRC, 2015, A/ HRC/ 28/76خرود را در نشسرت
1
بیستوهشتم به شورای حقوق بشر ارائه کرد.
در سومین قععنامه که مووب ژوئن  2014بود ،شورای حقوق بشر به مجمع عمومی توصیه
کرد روز  13ژوئن را روز بینالمللی «آگاهی در خووص آلبینیسم» اعالم کند .مجمرع عمرومی
توصیۀ شورا را پذیرفت و روز  13ژوئن را «روز جهانی آگاهی در مرورد آلبینیسرم» اعرالم کررد
(.)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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سسس برای اولینبار شورای حقوق بشر با توویب قععنامۀ  28/6در ژوئرن  2015مرأموریتی را
ایجاد و خانم ایکینوسا ارو1را بهعنوان اولین کارشناس مستقل در موضوع بهرهمندی افرراد مبرتال بره
آلبینیسم از حقوق بشر ،منووب کرد2.این کارشناس مستقل وظیفرۀ گفرتوگو برا دولتهرا ،تبرادل
بهترین رویههای حقوق بشر در این خووص ،ترویج و تعیین چالشها ،موانع و ارائۀ توصیه به شورای
3
حقوق بشر ،ظرفیتسازی ،ارائۀ کمکهای فنی و خدمات مشورتی در این خووص را بر عهده دارد.

 .2 .1ارتقا و حمایت از حقوق بشر افراد مبتال به جذام

4

جذام (خوره) بیماری عفونی ناشی از باکتری مایکوباکتریوم لسره اسرت کره تظراهرات شرایع آن
ضایعات پوستی و عوبی است )گروهیل .)184:1375 ،شورای حقوق بشر در قععنامرۀ ،10/62
از کمیتۀ مشورتی خواست که پیشنویس «مجموعهای از اصول و دسرتورالعملها بررای حرذف
تبعیض علیه اشخاص مبتال به جذام و خانوادههای آنها» را تهیره بررای مالحظره و بره شرورای
حقوق بشر ارائه کند .کمیتۀ مشورتی این پیشنویس را تهیه کررد و سرسس ایرن یرر توسرط
شورای حقوق بشر و مجمع عمومی بهترتیب در سستامبر و دسامبر  2010توویب شد.
در دسامبر  ،2010مجمع عمومی قععنامۀ  65/215را بدون رأیگیری توویب کرد کره در
آن «مجموعۀ اصول و دستورالعملهای حذف تبعیض علیه جذامیان و خانوادههای آنهرا» را کره
کمیتۀ مشورتی تهیه و شورای حقوق بشر به مجمع عمومی ارائه کرده بود ،مورد قردردانی قررار
داد .مجمع عمومی در این قععنامه حکومتهرا ،نظرام ملرل متحرد ،سرازمانهای بینالردولی و
نهادهای ملی حقوق بشر را به اجررای اصرول و دسرتورالعملها در سیاسرتها و اقداماتشران در
خووص جذامیان و خانوادههای آنها تشوی میکند .این اصول و دستورالعملها عینراً در یرر
کمیتۀ مشورتی ارائهشده در جلسۀ پنجم وجود دارد .شورای حقوق بشر در نشسرت بیسرتونهم
در ژوئن  ،2015قععنامۀ  (HRC, 2015,A/HRC/ Res/ 29/5) 29/5در خووص «محو تبعیض
علیه جذامیان و خانوادههای آنها» را توویب کرد .در آن قععنامه به کمیتۀ مشرورتی مأموریرت
داده شده بود که معالعهای بهمنظور «بازنرری و تجدیدنظر در اجرای اصول و دسرتورالعملهای
محو تبعیض علیه جذامیان و خانوادههای آنها و موانع مربوط بره آنهرا» انجرام دهرد و گ ارشری
شامل پیشنهادهای عملی برای انتشار گستردهتر و اجرای مرؤثرتر ایرن اصرول و دسرتورالعملها
بهمنظور حذف تبعیض ،ترویج ،حمایت و احترام بره حقروق بشرر جرذامیان و خرانوادۀ آنهرا در
5
نشست سیوپنجم (ژوئن  )2017به شورا ارائه دهد.
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
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 .4حمایت از حقوق همبستگی
 .1 .4همبستگی بینالمللی

1

«همبستری بینالمللی» یعنی «تعهد یک دولت به اینکه در سیاسترذاریهای خود منافع سرایر
دولتها یا اتباع آنها یا منافع جامعۀ جهانی را لحام کند» .همبستری ،تساوی دولتها از یری
همکاری نهادین دو یا چندجانبه را مدنظر دارد (موث .)11 -12 :1379 ،
مادۀ « 5پیشنویس اعالمیۀ ح مردم و افراد بر همبستری بینالمللی» این حر را چنرین
تعریف میکند:
«ح همبستری بینالمللی باید بهعنوان یکری از حقروق اساسری بشرر فهمیرده شرود کره
بهوسیلۀ آن مردم و افراد بهیور برابر و بدون تبعیض ،آزادی برخرورداری از منرافع یرک جامعرۀ
بینالمللی هماهن با نظم سیاسی و اقتوادی عادالنه و منورفانهای را دارنرد کره در آن همرۀ
حقوق بشر و آزادیهای اساسی بهیور کامل محق شده است» (Dandan, A/HRC/26/34 and
.)A/HRC/35/35
2
معاب قععنامۀ  60/209مووب مجمع عمومی که به اعالمیۀ ه اره نی در آن اشاره شرده،
روز  20دسامبر بهعنوان «روز همبسرتری بشرری بینالمللری» اعرالم شرده اسرت3.همبسرتری
بینالمللی و جامعۀ بینالمللی پویا هستند .اکنون ایدۀ همبستری ،سبب پیشررفت در همکراری
پایدار در خووص دامنۀ گستردهای از مسائل شامل ترویج ،حمایت و اجرای حقوق بشر ،توسرعۀ
انسانی و حمایت از محیط زیست شده است4.بر همین اساس کمیسریون حقروق بشرر سرازمان
ملررل در سررال  2005مأموریررت کارشررناس مسررتقل در خورروص «حقرروق بشررر و همبسررتری
5
بینالمللی» را ایجاد کرد.
شورای حقوق بشرر در قععنامرههای  24( 9/2سرستامبر  ،)2008قععنامرۀ  1( 12/9اکتبرر
 )2009و قععنامۀ  30( 15/13سستامبر  )2010از کمیترۀ مشرورتی خواسرت بررای کمرک بره
توسعۀ بیشتر دستورالعملها ،استانداردها ،هنجارها و اصول پیشنویس «اعالمیۀ ح مرردم بره
همبسررتری بینالملل ری» کرره ویرجینیررا دندن،کارشررناس مسررتقل حقرروق بشررر و همبسررتری
بینالمللی ،در حال تهیۀ آن است ،ایالعاتی گردآوری کند .کمیتۀ مشورتی گرروه پیشنویسری
ایجاد کرد و آقای چن شیکیو6را بهعنوان رئیس و گ ارشرر آن تعیین کرد.

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
4. Virginia Dandan, Human Rights, and International Solidarity, August 2016, UN DOC: A/71/280, para 28.
5. CHR, Human rights and international solidarity , 2005 ,E/CN.4/RES/2005/55
6. Chen Shiqiu

جایگاه و کارکرد کمیتۀ مشورتی شورای حقوق بشر855 ...

همچنین کمیتۀ مشرورتی مقالرهای برا عنروان «حقروق بشرر و همبسرتری»1تهیره و بررای
مالحظه به شورای حقوق بشر در نشست بیستویکم ارائره کررد .شرورا ایرن مقالره را برهعنوان
مشارکت در تدوین پیشنویس اعالمیۀ مربویه مورد توجه قرار داد.
این مقالۀ نهایی عالوهبر اینکه به تعریف و تعیین قلمرو «ح همبستری» میپرردازد ،همرۀ
افراد بشر را مستح «ح همبستری» و مشمول و مح این حر برشرمرده اسرت .چرارچوب
هنجاری آن و این مسئله را که ح همبستری مورد پرذیر حقروق بینالملرل و حقروق بشرر
بینالملل قرار گرفته ،با استناد به مواد منشور و رو مواد  1تا  3منشور و مادۀ  55آن اعالمیه و
2
برنامۀ عمل وین و اعالمیۀ ه اره بیان کرده است.
کارشناس مستقل حقوق بشر و همبستری بینالمللی در نشست  32شرورای حقروق بشرر در
ژوئن  2016گ ارشی را به شورای حقوق بشر ارائه کرد و در آن مشورتهای منعقرهای و نظرهرای
دول عضو و سایر سازمانهای بینالمللی ذیربط را در مورد پیشنویس اعالمیۀ مذکور و با نظر بره
اعمال ت ییرات و اصالحات مورد نیاز در متن اعالمیه منعکس کرد3.پیشنویس نهرایی اعالمیره در
ژوئن  2017و در نشست  35به شورای حقوق بشر تقدیم شد (.(A/HRC/35/35

 .2 .4حق بر صلح

4

به گفتۀ باروخ اسسینوزا  5،صلح به معنای نبود جن نیست ،فضیلتی است که از نیروی جان مایه
میگیرد .ازاینرو ،همانگونهکه «تندرستی» به معنرای «نبرود بیمراری» و «آزادی» بره معنرای
«زندانی نبودن» نیست« ،صلح» نی به معنای نبود جن نیست (فلسرفی .)1 :1389 ،میتروان
گفت صلح به معنای همدلی ،تفاهم ،یرانری یا بهیور کلی موازنۀ منافع متعارض و استعدادهای
متفاوت است (فلسفی.)10 :1389 ،
کنفرانس جهانی حقوق بشر در تهران در سال  1968اولین کنفرانسی بود که به رابعۀ صلح
و حقوق بشر رنری تازه بخشید .در بیانیۀ این کنفرانس اعالم شد« :صرلح جهرانی ،آرمران بشرر
است و صلح و عدالت الزمۀ حتمی تحق حقروق بشرر و آزادیهرای اساسریاند» .ایرن حرکرت
دوباره ،جان تازهای به رابعۀ حقوق بشر و صلح بخشید و کمیسیون حقروق بشرر سرازمان ملرل
متحد را ترغیب کرد تا در قععنامۀ )« 1976 (5/XXXIIح بر زنردگی در صرلح» را برهعنوان
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

 .5باروخ اسسینوزا ،فیلسوف هلندی (.)1632 – 1677
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قععنامۀ  73/33را با عنوان «اعالمیۀ آمادهسازی جوامع برای زنردگی در صرلح» تورویب کررد
(.)A/RES/33/73:General Assembly, 15 December 1978
این تال ها زمینهای را فراهم آورد که مجمع عمرومی سرازمان ملرل برا تورویب قععنامرۀ
1
 11/39در  1984با عنوان «اعالمیۀ ح مردمان بر صرلح» صرلح را برهعنوان «حقری مقردس»
برای مردم شناسایی کند و حفظ و ترویج آن را تعهدی اساسی برای هر کشور بشمارد کره بایرد
با اتخاذ اقدامات مناسب ملی و بینالمللی زمینۀ تحق آن را فراهم آورد.
اقدامات جامعۀ جهانی برای شناسایی «ح بر صلح» بهعنوان حقوق بشر ،تنهرا محردود بره
بیان آن در اسناد حقوق بینالملل بود و مفهوم و قلمرو آن در هری سرند بینالمللری پذیرفتره
نشده بود .بر همین اساس ،شورای حقوق بشر سازمان ملل در قععنامرۀ  8/9موروب  18ژوئرن
 ،2008کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل را مأمور کرد تا همایشی با حضور کارشناسان
و صاحبنظران صلح برای روشن ساختن هرچه بیشتر مفهوم و قلمرو ح بر صرلح ترا پریش از
آوریل  2009برگ ار کند و گ ار کار خود را در دوازدهمین اجرالس شرورای حقروق بشرر در
ژوئن  2009ارائه کند (شجاع.)233-236 :1388 ،
همچنین شورا در قععنامۀ  14/3از کمیتۀ مشورتی تهیۀ گ ارشی در خوروص پیشنرویس
(A/ HRC/
«اعالمیۀ ح مردم بر صلح» را درخواست کرد .این کمیته گ ار پیشرفت کرار
) 17/ 39را برای مالحظۀ شورای حقوق بشر در نشست هفدهم شورا ارائه کرد .پس از آن کمیتۀ
مشورتی افرادی را بهعنوان اعضای گروه پیشنویسی تعیین کرد و از آنها خواست که پیشنویس
«اعالمیۀ ح مردم بر صلح» را تهیه و آن را در جلسۀ بیستم به شرورا ارائره کننرد .در نشسرت
بیسرتم ،شرورا ایرن پیشنرویس ( )A/HRC/ 20/31را بررسری2و در  1جروالی  2016قععنامرۀ
 28/32را که در آن «اعالمیۀ ح بر صلح» مندر است ،توویب کرد ) (HRC, 33/60, 2016و
به مجمع عمومی توصیه کرد که این اعالمیه را توویب کند(HRC, 28/32, 2016) .

نتیجهگیری
بررسی عملکرد کمیتۀ مشورتی در تحقی حاضر نشان داد که این کمیته کارکردهای مختلفری
بهعنوان یک «فضا و عرصۀ فعالیت»« ،اب ار» و «بازیرر یا کنشررر» اسرت .کمیترۀ مشرورتی در
شورای حقوق بشر نقش مشاور بینالمللی را بر عهده دارد و در زمینۀ موضوعهای مختلفری کره
از سوی شورا به او محول میشود یا مواردی که خود برای معالعه ضروری دیرده و بره شرورا
پیشنهاد میکند ،به معالعه ،ارائۀ گ ار  ،ارائۀ مشرورت و نظرر کارشناسرانه و در برخری مروارد

1. Sacred right to Peace
2. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/RightToPeace.aspx
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صدور توصیهنامه به شورای حقوق بشر میپردازد .با توجه به اینکره گ ار هرا و مأموریتهرای
محوله توسط کمیتۀ مشورتی با دقت انجام میگیرد و مسائل از زوایای مختلف و برهیور عمیر
بررسی میشوند ،تاکنون کمیته نقش مشورتی خود را بهخوبی ایفا کرده است.
کارکرد دیرر کمیتۀ مشورتی فراهم آوردن «عرصه و فضای مناسرب» بررای تعامرل ،تبرادلنظر،
بحث و گفتوگو میان کارشناسان کمیتۀ مشورتی ،نمایندگان دولتها و سرازمانهای غیردولتری در
زمینۀ مسائل حقوق بشر است .عالوهبر این گفتوگوهرا ،در بسریاری موضروعها ،کمیتره برا ارسرال
یادداشتهای رسمی به کشورهای مختلف نظرهای آنها را در خووص مسائل معروحه جویا میشود.
کارکرد دیرر کمیتۀ مشورتی ،کارکرد «ابر اری» آن اسرت .ایرن کمیتره میتوانرد پیشرنهاد
معالعه در زمینۀ موضوعهای جدید بنماید و بر جهت و مسیر معالعات شورای حقوق بشرر اثرر
برذارد و به تهیۀ اسناد حقوق بشر بینالمللی کمک کند که نمونۀ آن «اعالمیۀ آمروز حقروق
بشر » است.
کارکرد دیرر کمیتۀ مشورتی و بیشک از مهمتررین کارکردهرای آن ،کرارکرد تولیرد دانرش و
آگرراهی و «ایالعرسررانی» اسررت .ایررن نهرراد بررا جمررعآوری و پرررداز  ،بررسرری ،تج یرهوتحلیل و
سازماندهی ایالعات در خووص مأموریتها و موضوعات حقوق بشری محولشده به آن ،به تولید،
توزیع و انتشار دانش و ایالعرسانی جهرانی در زمینرۀ موضروعهای مختلرف حقروق بشرر کمرک
میکند .نکتۀ بسیار مهم در این کارکرد اعتبار و اعتماد بینالمللی در زمینرۀ ایالعرات و دادههرای
این نهاد است .گ ار های موضوعی که این کمیته تولید و منتشرر میکنرد ،از اعتبرار ویرژهای در
سعح جهانی برخوردار است ،چراکه توسط کارشناسان مسرتقل ،خبرره و متخورص کره دانرش و
تجربۀ کافی در زمینۀ حقوق بشر دارند و در صورت نیاز با مشورت با سایر کارشناسران رشرتههای
مورد نیاز تهیه میشوند .آمارها و واقعیتهایی که در گ ار هرای کمیتره در خوروص موضروعات
حقوق بشری محوله به این نهاد ارائه میشود ،بهدلیل دقت و بییرفی آنهرا در پررداز ایالعرات
اهمیت داشته و قابلیت استناد در تومیمگیریهای ملی و بینالمللی را دارد .تولید دانش و آگاهی
در کمیتۀ مشورتی بهیور منظمتر و با رو هایی بهتر و منسجمتر صرورت میگیررد و ایالعرات و
دانش حاصل از گ ار ها و مأموریتهای موضوعی این نهراد میتوانرد دولتهرا و دسرتاندرکاران
امور اجرایی در همۀ نقاط جهان را در درک مسائل حوزۀ مربویۀ خود یاری رساند و مورد اسرتفادۀ
آنها قرار گرفته و در تومیمگیریها و سیاسترذاریهای آنها مورد توجه قرار گیرد.
بیگمان یکی از کارکردها و آثار مهم کمیتۀ مشورتی پرتو افکندن و جلب توجره بره برخری
موضوعها و مشکالت خاص حقوق بشری است .هریرک از مأموریتهرای موضروعی و معالعرات
انجامگرفته توسط کمیتۀ مشورتی این قابلیت را دارد که موضوع پژوهشها و تحقیقات دیررری
قرار گیرد.
کارکرد مهم دیرر کمیترۀ مشرورتی «هنجارسرازی» اسرت .کمیترۀ مشرورتی از یریر تهیرۀ
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گ ار ها ،توصریهها و تهیرۀ پیشنرویس اسرناد بینالمللری و اصرول راهنمرا و دسرتورالعملها در
زمینههای مختلف حقوق بشری و برگ اری نشستهای ساالنه تأثیر بسر ایی در شرکلگیری افکرار
عمومی و هنجارسازی در مورد رو های زمامداری معلروب و قابرل قبرول و رو هرای غیرقابرل
قبول در روابط بینالمللی دارد .هنجارهای معر شده در معالعات و گ ار های کمیترۀ مشرورتی
در متن قععنامههای بینالمللی از جمله قععنامههای شورای حقوق بشر مورد استناد و اشاره قررار
میگیرند و از همین یری زمینۀ تبدیل هنجارها به قانون نی فراهم میشرود .اسرناد ،معالعرات و
گ ار های تولیدشده توسرط کمیترۀ مشرورتی زمینهسراز شرکلگیری قواعرد عرفری بینالمللری
میشوند و با گذشت زمان میتوانند در قالب «کنوانسیونهای بینالمللی» نهایی شوند.
سرانجام آنکه کمیتۀ مشورتی توانایی انجام مسئولیتها و وظایفی را که توسط شرورا بره آن
ارجاع شده است ،دارد و توانسته است عملکرد شورای حقوق بشر را غنا بخشد.
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