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  يجهان يادوار يدرباره بررس يق اساسيحقا
  ست؟يچ يجهان يادوار يبررس
 ينوآور ، يجهان يادوار يبررس. می پردازدشور عضو سازمان ملل متحد آ ١٩٢سوابق حقوق بشر هر  يبررس ك بار بهي هر چهار سال هآمنحصر به فرد است  ينديفرآ يجهان يادوار يبررس

حقوق  وضعيتبهبود  يه براآرا  يسازد تا اقدامات يم شورها فراهمآهمه  يبرا يند فرصتين فرآيا. شورها استوار استآهمه  يسان براكيبر رفتار  هآحقوق بشر است  ياز شورا يريچشمگ
تحقق حقوق  يها ن روشيردن بهترآشامل مطرح  نيهمچن يجهان يادوار يبررس. ندياز حقوق بشر فائق آ يبرخوردار يبراها  نند و بر چالشآاعالم  ، اند خود به عمل آورده يشورهاآبشر در 

  .وجود ندارد يجهان يادوار يمشابه بررس يگريار دآچ ساز و يدر حال حاضر ه. بشر در سراسر جهان است
  

  جاد شد؟يچگونه ا يجهان يادوار يبررس
 حقوق بشر ين قطعنامه به شورايا. به وجود آمد ٢۵١/۶٠سازمان ملل در قطعنامه  يمجمع عموم ياز سو ٢٠٠۶مارس  ١۵حقوق بشر در  يه شوراآجاد شد يا يهنگام يجهان يادوار يبررس
ند، آن يشورها را تضمآسان در مورد همه كير، و رفتار يه شمول فراگآ يا هوينه حقوق بشر به شيشور در زمآف هر يتعهدات و وظا يطرفانه و موثق از اجرا ياطالعات ب يبر مبنا"ت داديمامور
 (A/HRC/RES/5/1)ن نهاد يل دهنده ايكتش يشنهادهايپن اجالس آن با مجموعه يل نخستيكسال پس از تش كي، ٢٠٠٧ژوئن  ١٨د روز يجد يشورا ياعضا ".به عمل آورد يهانج يادوار يبررس

  .د بوديجد يجهان يدوارا ين مجموعه، بررسيا ياز عناصر اصل يكي. شورا فراهم ساختند يآت يها تيت فعاليهدا يردند و نقشه راه را براآموافقت 
  

  ست؟يد چيجد يجهان يادوار يهدف بررس
شده تا  يطراح يجهان يادوار يبررس. مردم سراسر جهان است ير برايمطلوب چشمگ ونتایجامدهايپشورها با آت حقوق بشر در همه يد اصالح وضعيجد يجهان يادوار يبررس ييهدف نها

به  يدگيشورها و رسآسوابق حقوق بشر  يابيارز شامل يجهان يادوار ين هدف، بررسيل به اين يبرا. ند و آن را توسعه دهدآت يو حما قيت از حقوق بشر را در جهان تشويج و حمايترو
مربوط به  يها ورد موثر با چالشبرخ يآنها را برا ييارائه دهد و توانا يفن كمآشورها آن در نظردارد به يهمچن يجهان يادوار يبررس. ، است ه رخ دهدآموارد نقض حقوق بشر، در هر جا 

  .م دهدين آنها تعميان بگذارد و بينفع در مير عوامل ذيشورها و ساآنه حقوق بشر را با يدر زمها  شون ريند و بهترآت يحقوق بشر تقو
  خواهد آرد؟ يسوابق حقوق بشر آشورها را بررس يچه زمان يجهان يادوار يبررس

آشور  ۴٧ت حقوق بشر هر يوضع. خواهد شد يدگيكبار رسيعضو سازمان ملل متحد هر چهار سال  يت حقوق بشر همه آشورهايهر سال، وضع آشور در ۴٨ت حقوق بشر يوضع يبا بررس
ملل در طول چهار  آشور عضو سازمان ١٩٢ت حقوق بشر يوضع يب بررسيات مربوط به ترتيجزئ ٢٠٠٧سپتامبر  ٢١حقوق بشر در  يشورا. خواهد شد يت آنها بررسيعضو شورا در طول عضو

سه  يآه سال) آه به آن اشاره خواهد شد( يجهان يادوار يبررس يگروه آار يها ان اجالسيها در جر ين بررسيا. ب آرديرا تصو) ٢٠٠٨ــ  ٢٠١١( يجهان يادوار يت بررسيسال نخست فعال
  .برگزار شد ٢٠٠٨دسامبر  مه و ،ل يب در آوريسه اجالس نخست به ترت. د، انجام خواهد شدهد میل جلسه يبار تشك

  
  

  دهد؟ يانجام م یها را چه نهاد يبررس
شده شرآت  يبررس يا گفتگو با آشورهايتواند در بحث  يدهد، اگرچه هر آشور عضو سازمان ملل متحد م يها را انجام م يعضو شورا، بررس ۴٧، متشكل از يجهان يادوار يبررس يگروه آار

ق ياز طرهر آشور  يبررس يكاها براينش ترويگز. آنند يدرباره هر آشور آمك م يآنند، به بررس يخدمت م دبير کل ، آه به عنوان گزارشگران»كاهايترو« ، معروف بهيسه آشور يها گروه. آند
  .شود يانجام م ، يل جلسه هر گروه آاريش از تشكيپ،  يآش قرعه

  

  استوار هستند؟ يها بر چه اسناد يبررس
در  اطالعات موجود) ٢باشد؛ » يگزارش مل«تواند به شكل  ي، آه ميآشور تحت بررس ياطالعات ارائه شده از سو) ١: شود عبارتند از يآنها انجام م ها براساس يآه بررس ياسناد
) ٣سازمان ملل متحد؛  ير نهادهايبشر، و سا حقوقهای مان يمربوط به پ  ي، نهادها )رآليگزارشگران دباز(ژه يو يها مستقل حقوق بشر، مشهور به روش يها آارشناسان و گروه يها گزارش
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  . حقوق بشر يمل يو موسسات و نهادها يردولتيغ يها نفع از جمله سازمانير عوامل ذياطالعات از سا
  

  شوند؟ يها چگونه انجام م يبررس
 يجهان يادوار يبررس ياز گروه آار يا ان جلسهين آار در جريا. شود يام معضو سازمان ملل متحد انج ير آشورهايو سا ين آشور تحت بررسيو متقابل ب يق بحث تعامليها از طر يبررس

توانند  يكاها ميترو. ارائه دهد يتحت بررس يبه آشورها ييها هيا توصيرا مطرح آند و  ييها، اظهار نظرها تواند سوال يها هر آشور عضو سازمان ملل متحد م ن بحثيان ايدر جر. رديگ يصورت م
در گروه  يمدت بررس. منظم و بدون مشكل انجام شود يو متقابل به روش يتعامل ينان حاصل گردد گفتگويمطرح شود تا اطم يآنند آه با آشور تحت بررس يرا گردآور ييها ا سوالي يمسائل
  .هر آشور سه ساعت خواهد بود يبرا يآار
  

  آنند؟شرآت  يجهان يادوار يند  بررسيتوانند در فرآ يم يردولتيغ يها ا سازمانيآ
ك از يهر  .شود، اضافه گردد يبه آنها پرداخته م يان بررسي، آه در جر»نفعير عوامل ذيسا«تواند به گزارش  يم آنند آه ميتوانند اطالعات مربوطه را تسل يم يردولتيغ يها بله، سازمان

توانند در  يم يردولتيغ يها سازمان. دهند، اشاره آنند يآه آنها ارائه م يبه اطالعات توانند يآنند م يشرآت م يدر بحث تعامل  يدر جلسه گروه آار يان بررسيآه در جر ييآشورها
شود سخن  يم يدگيمربوط به آشورها رس يها يجه بررسيآه به نت يهنگام، حقوق بشر يشورا يتوانند در جلسات عاد يشرآت آنند و م يجهان يادوار يبررس يگروه آار يها اجالس

  .را منتشر آرده است» نفعيارائه به عوامل ذ يبرا يفن يرهنمودها«حقوق بشر  يعال يايساريدفتر آم. نديبگو

  ؟شود يم يدگيرس یبه چه تعهدات حقوق بشر
اسناد و ) ٣حقوق بشر؛  يه جهانياعالم) ٢منشور ملل متحد؛ ) ١: خواهد آرد يابين شده ارزيير تعيزان احترام آشورها به تعهدات حقوق بشر خود را آه در اسناد زيم يجهان يادوار يبررس

 يمل يها ياستگذاريمثال س يبرا(داوطلبانه آشور مربوطه  يها تعهدات و قول) ۴؛ )له آشور مربوطهيد شده به وسييمعاهدات حقوق بشر تا(مصوبات حقوق بشر آه آن آشور طرف آن است 
  .آمالملل بشردوستانه حا ني؛ و حقوق ب)اجرا شده يها ا برنامهيحقوق بشر و 

  ست؟يچ يجه بررسينت
ن گزارش، آه يا. شود يحقوق بشر آماده م يعال يايساريدفتر آم ياريو  يكا با مشارآت آشور تحت بررسيترو ياز سو ي، گزارشيله گروه آاريت آشور مربوطه به وسيوضع يپس از بررس

، و يتحت بررس يآشورها يها هياظهارنظرها و توص  ها، ن شامل سوالين  گزارش بنابرايا. دهد يائه ماز مذاآرات انجام شده ار يا شود خالصه يبه آن اشاره م» جهيگزارش نت«به عنوان 
  .شده است يآشور بررس يها ن پاسخيهمچن

  

  شود؟ يب ميچگونه تصو يبررس
 يساعت پس از بررس ۴٨ن آارها حداقل يا. شود ياختصاص داده م شده در آن جلسه يبررس يآشورها يبرا» جهينت يها گزارش«ك از يب هر يم ساعت به تصوين يان جلسه گروه آاريدر جر
ها گنجانده  رفته و رد شده در گزارشيپذ يها هيتوص. ا رد آنها را انتخاب آنديرش يبه عمل آورده و پذ يها اظهار نظر مقدمات هيشده فرصت دارد درباره توص يآشور بررس. رديگ يصورت م يآشور

 يك جلسه عموميد در يگزارش با،پس از آن . در گزارش به عمل آورند يشيرايتوانند اصالحات و يخود م يها هيب گزارش، آشورها با سخنان و اعالمياز تصودر طول دو هفته پس . شود يم
، پاسخ دهد و به ه نشد يدگيبه آنها رس يدر آافبه ق يان گروه آاريآه در جر يها و مسائل تواند به سوال يم يآشور  تحت بررس،  يان جلسه عموميدر جر. ب شوديحقوق بشر تصو يشورا
 يها ابراز آنند و سازمان يجه بررسيآه ممكن است بخواهند نظر خود را درباره نت يعضو و ناظر يآشورها يبرا. آشورها مطرح شدند، جواب دهد ياز سو يان بررسيآه در جر ييها هيتوص
  .ز زمان اختصاص داده شده استيعمل آورند ن به يآل ينفع آه اظهارنظرهاير عوامل ذيو سا يردولتيغ
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  شود؟ يانجام م يچه اقدامات يبررس يريگيبه عنوان پ
ن يا يدر اجرا يا ناآاميشرفت يپ يآند همه آشورها برا ينان حاصل مياطم يجهان يادوار يبررس. را دارد يت اصليمسوول ييجه نهايموجود در نت يها هيتوص ياجرا يآشور مربوطه برا

نخست در چهار سال قبل چه  يان بررسيداده شده در جر يها  هيتوص ياجرا ين آه برايد درباره ايرسد آن آشور با يك آشور فرا ميدوم  يبررسزمان  يوقت. ل و پاسخگو باشندئوها مس هيتوص
 يشورا، در صورت لزوم، به موارد. خواهد آرد کمکآشور مربوطه بارت و، با مشيفن یاریو   يازها درباره توانمندس يريگ جهيها و نت هيتوص يدر اجرا يالملل نيجامعه ب. را ارائه دهد يآرده اطالعات

   .خواهد آرد يدگيستند، رسيدر آنها ن يآه آشورها مشغول همكار
  

  افتد؟ يم ي، چه اتفاقنکند يهمكار يجهان يادوار يبا بررس ياگر آشور
  .م خواهد گرفتيانجام دهد، تصم يجهان يادوار يك آشور با بررسيمستمر  يدر صورت عدم همكارآه الزم خواهد بود  يريبشر درباره تداب قحقو يشورا

  ٢٠٠٨حقوق  بشر، نوامبر  يعال ياياريسيدفتر آم
  

  
  حقوق بشر يشورا يجهان  يادوار يبررس

  اجالس اول
)٢٠٠٨(  

  اجالس دوم
)٢٠٠٨(  

  اجالس سوم
)٢٠٠٨(  

  هارمچاجالس 
)٢٠٠٩(  

  اجالس پنجم
)٢٠٠٩(  

  س ششماجال
)٢٠٠٩(  

  اجالس هفتم
)٢٠١٠(  

اجالس 
  هشتم

)٢٠١٠(  

  اجالس نهم
)٢٠١٠(  

  اجالس دهم
)٢٠١١(  

اجالس 
  ازدهمي
)٢٠١١(  

اجالس 
  دوازدهم

)٢٠١١(  
  يجمهور  آامرون  بوتسوانا  گابن  مغرب

 يقايآفر
  يمرآز

  لنديسواز  شليس  كيموزامب  ايبريل  نهيگ  آنگوال  ساحل عاج

 يقايآفر
  يجنوب

 يجمهور  چاد  يبوتيج  نافاسويبورآ  غنا
ك يدموآرات
  آنگو

 يريجماه  سائوينه بيگ  مصر
  يبيل یعرب

  توگو  رالئونيس  ايبينام

  اوگاندا  يسومال  جرين  ماالوی  ايآن  ماداگاسكار  يينه استوايگ  آومور  وسيتيمور  يبروند  يمال  تونس

 يجمهور  سودان  روآندا  موریتانی  لسوتو  ايگامب  ترهيار  آنگو  هيجرين  ورده پيآ  ايزامب  ريالجزا
  ايمتحد تانزان

و  هسائوتوم لبنان  يباتيريآ  قطر  يوپيات  وانوآتو  سنگال  ترآمنستان  نيبن  نيبحر
  پهيسینپر

  مبابوهيز  ويپاال

د ينه جديگ  انماريم مالدیو  تيآو  يجيف  بوتان  تناميو  بنگالدش  تووالو  ژاپن  هند
  پاپوآ

 يجمهور
  هيسور يعرب

 يامارات عرب  پاآستان  ياندونز
  متحده

 يبروئن  مني  نيچ
  دارالسالم

ران يا
 يجمهور(

  )ياسالم

  كستانيتاج  ساموآ  نائورو جزایر مارشال  زستانيقرق

 يجمهور  عراق  آامبوج  افغانستان  اردن  ازبکستان  آره يجمهور  نيپيليف
ك يدموآرات

  خلق الئوس

ميکرونزیا 
ایاالت (

 )فدرالی

  لنديتا  سنگاپور  نپال

  مور لسته يت  مانير سليجزا  عمان مغولستان  گرنادا  قزاقستان  قبرس  هاروگوئ  يمالز  کلمبيا  کاالنيسر  نيآرژانت
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عربستان   هاماسبا  تونگا  اآوادور
  يسعود

 يجمهور  زيبل
ك يدموآرات

  خلق آره

سنت   پاراگوئه هندوراس   انيگو  يويبول
نسنت و يو

  نزيگرناد

دادو  ينيتر
  توباگو

تس و يآ سنت  جامائيكا   يتيائه  كاراگوآين  كايآاستار  يليش  آوبا  باربادوس  گواتماال  ليبرز
  سينو

ونزوئال   ناميسور
 يجمهور(

  )يواريبول
  گوآ و باربودايآنت  كيبلژ  ايسنت لوس  پاناما  اياسپان  السالوادور  كاينيدوم  مالت  كيمكز  لاسرائي  پرو  هلند

 يجمهور  موناآو  آانادا  نيختن اشتايل  فرانسه  فنالند
  كنينيدوم

  سلنديا  دانمارك  اياسترال  اياالت متحده   سوئد  ايتاليا

  رلنديا  وناني  شياتر  آندورا   هيترآ  نويمار سان  نروژ  لنديوزين  آلمان  لوکزامبورگ  سيسوئ  سيانگل

ون يفدراس  نگرو مونته  يرومان  لهستان
  هيروس

  يتوانيل  مجارستان  ياستون  بلغارستان  ارمنستان  ياسلوون  پرتغال  ياسلواآ

 يجمهور  جانيآذربا  صربستان  نياوآرا  چك يجمهور
ه يمقدون

 يوگسالوي
  سابق

و  يبوسن  يآلبان
  نيهرزگو

  مولدوا  يلتون  گرجستان  يآرواس  بالروس

  


