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  پيوست اول

  )١(اطالعاتی در باره فعاليت و ساختار شورای حقوق بشر

را تصویب کرد و تصميم گرفت شورای حقوق بشر ، مستقر در ژنو، را به ٢۵١/۶٠قطعنامه  ٢٠٠۶مارس ١۵مجمع عمومی 
کميسـيون حقـوق بشـر پيشـين در     . وابسته به مجمع عمومی ، ایجاد کند جای کميسيون حقوق بشر ، به عنوان نهادی

 :برای اطالعات بيشتر در باره کميسيون پيشـين بـه  . کشور عضو سازمان ملل تشکيل شده بود ۵٣ایجاد واز  ١٩۴۶سال 
sh/bodies/chr/index.htmhttp://www2.ohchr.org/engli نگاه کنيد.  

برای مشاهده فهرست اعضای کنونی شـورای حقـوق بشـر    . کشور عضو تشکيل شده است  ۴٧شورای حقوق بشر از 
 .نگاه کنيد  /membership.htmhttp://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil:به 

در باره مجموعه ای از عناصر توافق کرد که فر آیندها ، سازو کارها و سـاختار هـایی را   ٢٠٠٧ژوئن  ١٨شورای حقوق بشر 
شورا به منزله نهادی کما بيش دائمی تشکيل می شود . د که مبنای فعاليت آینده آن را تشکيل خواهد دادنبه وجود آورد

نامه فعاليت آن فرصت برای بحث در باره کليه مسـائل و وضـعيت هـای موضـوعی حقـوق بشـر،که توجـه        ودستور کار و بر
نظامنامه داخلی و شيوه های کار آن شفافيت ، قابل پيش . شورا را در همه مدت سال ایجاب می کند، فراهم می سازد

  . گرا خواهد بودبينی بودن ،بی طرفی را تضمين ، گفتگوی سالم را امکان پذیر کرده و نتيجه 

  بررسی ادواری جهانی 

. همه کشور هـارا بررسـی خواهـد کـرد    قوق بشر حشورا با این سازوکار جدید بر مبنایی ادواری اجرای تعهدات مربوط به 
شورا اطمينان حاصل خواهد کرد با همه کشورها ،از جمله اعضای آن ، به طور یکسان رفتار وبـه سـابقه حقـوق بشـر آن     

  . ها رسيدگی شود

  روش های ویژه

روش های ویژه نامی کلی است که به سازو کار های ایجاد شده  از سوی کميسيون حقوق بشـر پيشـين داده شـده ،    
قـوق بشـر بـرای رسـيدگی بـه موقعيـت هـای ویـژه حقـوق بشـر در کشـور هـای ویـژه یـا               حواقداماتی است که شورای 

بـه نـام   ( روش هـای ویـژه یـک فـرد     . رسيدگی به مسائل مو ضـوعی در همـه بخـش هـای جهـان بـه عهـده مـی گرفـت         
ت کـه معمـوال   یا یک گروه کاری اس") کارشناس مستقل"، یا "نماینده دبير کل"، " نماینده ویژه دبير کل"، "گزارشگر ویژه"

  . تشکيل شده است) یک نفر از هر منطقه (از پنج عضو 

روش های ویژه موثر ترین ، انعطاف پذیر ترین و تاثير پذیروتعاملی  ترین سازو کارها در نظـام حقـوق بشـر ملـل متحـد بـه       
یر سـازو کـار هـای    روش ها تقویت این نظام و تضمين هم افزایی بيشتر با سـا هدف شورا از بررسی این . شمار می آیند

  حقوق بشر در داخل نظام ملل متحد است 

  کميته مشورتی شورای حقوق بشر

به جای کميسيون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر سابق ، کميتـه ای مشـورتی ایجـاد خواهـد شـد تـا از کـار شـورا         
ر هــای ظــن ،اضــای شــوراایــن کميتــه ، کــه بــه عنــوان نهــادی مشــورتی انجــام وظيفــه مــی کنــد ، بــه تق. پشــتيبانی کنــد

کارشناسانه و مشورتی ارائه خواهد داد و فعاليت های مشورتی و پژوهشی اساسـی در بـاره مسـائل موضـوعی مـورد      
  . نظر شورا انجام خواهد داد

  روش شکایت 

رح قبلی به افراد و سازمان ها امکـان خواهـد داد بـه طـ    " ١۵٠٣روش "روش محرمانه شورا برای ارائه شکایت ها برمبنای 
دو . شکایت ها در باره موارد نقض شدید حقوق بشر که به نحوی قابل اطمينان گواهی شده باشد ، به شورا ادامه دهند

گروه کاری در باره ارتباطات ووضعيت ها ، برای رسيدگی به شکایت های دریافتی ایجاد خواهند شد و الگـو هـای مـداوم    
ه به نحوی قابل اطمينان گواهی شده باشد، معرض توجه شورا قرار موارد نقض شدیدآزادی های بنيادی و حقوق بشر ک

  . خواهند داد

  :این متنی تلخيص شده از متنی جامع تر و کامل تر از اطالعات در باره شورای حقوق بشر است که در نشانی زیر در دسترس است)١(

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/FACTSHEET_OUTCOMES_FINAL.pdf    ) ٢٠٠٨سپتامبر  ١۵از(.  


