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  :اطالعاتي درباره

 شوراي حقوق بشر ـ بررسي ادواري جهاني

  

چرخ های شورای حقوق بشر تا ماه ژوئن که نخستين سالگرد تاسيس آن است بايد به گونه ای کامل به حرکت در " 

اين ساز و کار از امکانات بالقوه زيادی برای ترويج و . نيز می شود آمده باشند و اين شامل  بررسی ادواری جهانی

  بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد –." حمايت از حقوق بشر در تاريک ترين گوشه های جهان برخوردار است

 آشور عضو سازمان ملل متحد در هر ١٩٢بررسي ادواري جهاني فرآيندي منحصر به فرد شامل بررسي سوابق هر 

  .سال يك باراست ۴

بررسي ادواري جهاني فرآيندي متكي  بر آشورها،  تحت نظارت شوراي حقوق بشر است آه براي همه دولت ها 

اند    سازد اقداماتي را آه براي بهبود وضعيت حقوق بشر در آشورهاي خود به عمل آورده اين  فرصت را فراهم مي

ها  بررسي ادواري جهاني، به  عنوان يكي از مشخصه. شر انجام دهنداعالم آنند و تعهدات خود را در زمينه حقوق ب

هاي اصلي  شورا، ايجاد شده تا رفتار يكسان با هر آشوري هنگام ارزيابي وضعيت حقوق بشر آن کشور  و بخش

  .تضمين شود

حقوق ، آه خود شوراي ٢۵١/۶٠با قطعنامه  ٢٠٠۶مارس   ١۵بررسي ادواري جهاني به وسيله مجمع عمومي در 

به سوابق حقوق  ٢٠١١اين فرآيندي مبتني بر همكاري جمعي است آه تا سال . بشر را تاسيس آرد، ايجاد شد

بررسي . در حال حاضر هيچ ساز و آار جهاني ديگري از اين نوع وجود ندارد. بشر همه آشورها  رسيدگي خواهد آرد

آشورها را درباره احترام و اجراي آامل آليه  ادواري جهاني يكي از عناصر اصلي شوراي جديد است آه مسئوليت

هدف نهايي اين ساز و آار جديد بهبود وضعيت حقوق بشر در همه . آند هاي بنيادي يادآوري مي حقوق بشر و آزادي

  .آشورها و رسيدگي به موارد نقض حقوق بشر در هر جا آه رخ دهد، است

  

  ...هدف ها

  اسر جهانـ رسيدگي به موارد  نقض حقوق بشر در سر 

  ـ بهبود وضعيت حقوق بشر در همه جا 

  ـ تشويق آشورها به اجراي تعهدات و وظايف خود  در زمينه  حقوق بشر

  هايي آه در برابر آشورها قرار دارد ها و  تحوالت مثبت و چالش ـ ارزيابي پيشرفت

  ـ ارتقاي توانايي آشورها براي تضمين برخورداري همگان از حقوق بشر

  فني به آشورها، هرگاه درخواست شود ـ ارائه آمك

  ها و تجارب بين آشورها و ساير عوامل ذينفع ـ تعميم بهترين روش

  

  ...آند چگونه آار مي

  ـ وضعيت حقوق بشر آليه آشورهاي عضو سازمان ملل هر چهار سال يك بار بررسي خواهد شد

  آشور هر سال رسيدگي خواهد شد ۴٨ـ به وضعيت حقوق بشر 

  حقوق بشر همه اعضاي شورا در طول دوره عضويت آنها رسيدگي  خواهد شدـ به وضعيت 

  شود عضو شورا انجام مي ۴٧ها به وسيله گروه آاري  بررسي ادواري  جهاني متشكل از  ـ بررسي



  اي تشكيل خواهد داد ـ گروه  آاري بررسي ادواري جهاني هر سال  سه اجالس دو هفته

  شود ها  تشكيل مي ان ملل  در ژنو در آاخ ملتـ  جلسات گروه آاري در دفتر سازم

شوند  و به عنوان محقق و  آه با قرعه تعيين مي»  ترويكا«هاي سه آشوري، يا   گروه یـ هر بررسي به وسيله اعضا

  .شود آنند،  تسهيل مي گزارشگر عمل مي

  

  ...برنامه بررسي 

آشور  عضو  ١٩٢ررسي وضعيت حقوق بشر  تقويم جزئيات ترتيب ب ٢٠٠٧سپتامبر  ٢١ـ شوراي حقوق بشر در 

  سازمان ملل متحد را در دوره چهار ساله نخست فعاليت بررسي ادواري جهاني تصويب آرد

و اجالس  سوم آن از اول  تا   ٢٠٠٨ـ جلسات اول و دوم گروه آاري بررسي ادواري جهاني به ترتيب در آوريل و مه 

  برگزار شد ٢٠٠٨دسامبر  ١۵

  

  ...مبناي بررسي

  .دهند ـ سه گزارش مبناي بررسي وضعيت حقوق بشر هر آشور را تشكيل و اطالعات زير را ارائه مي

ها  ها، و چالش شامل  اطالعات درباره دستاوردها و بهترين روش) »گزارش ملي«(اطالعات از آشور تحت بررسي   * 

  ها ع نارساييهاي ملي  اصلي برای رف ها، و همچنين  اولويت و محدوديت

هاي  روش«هاي مستقل حقوق بشر  موسوم به  هاي آارشناسان و گروه اطالعات موجود در گزارش  * 

  هاي مربوط به معاهدات حقوق بشر و ساير نهادهاي سازمان ملل ، هيات)نمایندگان دبير کل(»ويژه

  »ذینفع ساير عوامل«هاي غيردولتي، موسسات ملي حقوق بشر  و  اطالعات از سازمان  * 

  :بايد اين مساله را ارزيابي آند آه آشورها تا چه حد به تعهدات خود در زمينه حقوق  بشر آه در" بررسي"ـ 

  منشور ملل متحد   * 

  اعالميه جهاني حقوق بشر  * 

  آه آشور مربوطه عضو و طرف آنهاست) ها و ساير  معاهدات ها، آنوانسيون ميثاق(اسناد و مصوبات حقوق بشر   * 

  قرارها و تعهدات داوطلبانه آشور  مربوطه  * 

  الملل انساندوستانه قابل اجرا حقوق بين*  

  .گذارند ذآر شده ، احترام مي

  

  ...بررسي چگونه انجام خواهد شد

  .شود ـ گفتگوي تعاملي بين آشور  تحت بررسي و شورا در گروه آاري انجام مي

ز سوي  آشورهاي ديگر تسليم شده تا با آشور تحت بررسي در ميان هايي را آه از قبل ا تواند سوال مي» ترويكا«ـ 

  .گذاشته شود براي تضمين گفتگوي تعاملی موثر  تدوين و تنظيم آند

. ها، از  جمله در گفتگوي تعاملي شرآت آند تواند در بررسي آشور عضو سازمان ملل متحد مي ١٩٢ـ هر يك از 

هاي  توانند در بررسي هاي غيردولتي، يا نهادهاي ملي حقوق بشر، مي ساير عوامل ذينفع مربوطه، مانند سازمان

  .گروه آاري شرآت  آنند

نيم ساعت اضافي براي تصويب گزارش هر آشور . ـ زمان بررسي براي هر آشور در گروه آاري سه ساعت است

  .شود تحت بررسي در گروه آاري ،اختصاص داده مي

  .آند اري بررسي ادواري جهاني ،اين گروه  آاري گزارش را تصويب ميـ پس از ارائه گزارش ترويكا به گروه آ



  

  ...تصويب نتيجه

تا  يك (ـ به دنبال بررسي وضعيت حقوق بشر هر آشور در جريان اجالس عادي بعدي شوراي حقوق بشر، زمان 

  شود تا به نتيجه  هر بررسي رسيدگي شود اختصاص داده مي) ساعت به هر آشور

توانند  در اين جلسات عمومي   هاي غيردولتي و ساير عوامل ذينفع مي ناظر، و همچنين سازمان ـ آشورهاي عضو و

  دنماینهاي ادواري جهاني رسيدگي  شرآت آنند تا به بررسي

  رسد ـ نتيجه نهايي بررسي به تصويب آليه اعضاي شوراي  حقوق بشر در اين جلسه عمومي مي

  

  ...پيگيري بررسي 

ري جهاني بايد در درجه اول به وسيله آشور مربوطه و،در صورت اقتضا ،به وسيله ساير عوامل ـ نتيجه بررسي ادوا

  .ذينفع به اجرا درآيد

هاي بررسي  انجام خواهد شد  بايد  بر اجراي توصيه)  ٢٠١٢ــ٢٠١۵(ـ پيگيري گزارش بررسي آه در طول دومين دوره 

  پيشين متمرآز  باشد 

هاي فني در مشورت با، و با رضايت  ها درباره ايجاد امكانات و آمك گيري هاو نتيجه توصيه المللي در اجراي  ـ جامعه بين

  آشور مربوطه ياري خواهد آرد

ـ شورا در زمينه رسيدگي به نتايج بررسي ادواري جهاني درباره ضرورت هرگونه پيگيري ويژه، در صورت نياز، تصميم 

  خواهد گرفت

  

  ... همكاري با بررسي  ادواري جهاني

ها براي  ـ شورا هر مورد از عدم همكاري مداوم با ساز و آار بررسي ادواري جهاني را، پس از انجام آليه تالش

  .تشويق آشوري به همكاري،به صورت مقتضي بررسي خواهد آرد
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