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چکیده
یکی از فعالیتهای شورای حقوق بشر که باا تأسای آن از ساا  2006مایدیی گسارر یافراه اسات
اسرفایه از کارشناسان حقوق بشر برای بررسی واکاوی و نظارت بار وضاعیت حقاوق بشار یولاتهاسات.
رویههای ویژه نام کلی سازوکارهایی است که کمیسیون پیشین حقوق بشر آن را تدوین و شاورا انجاام
آنها را تقبل کریه تا بر وضعیت حقوق بشر یر کشورها یا سرزمینهای معین (مأموریتهای کشاوری) یاا
پدیدههای مهم نقض حقوق بشر یر جهان (مأموریتهای موضوعی) نظارت کناد و یربااره آنهاا توصایه
راهنمایی و گزار علنی ارائه یهد .بحث اصلی این است که شورای حقوق بشر با بریاشرن گامهای ماؤثر
یر سازوکار رویههای ویژه یر راسرای نظم مدون حقوق بشری از تجارب گرانسنگی یر نظارت بار حقاوق
بشر بهرهمند است .این نظارتها بیشرر بر یولتهایی اعما میشوی که مایل یاا ااایر باه انجاام تکاالی
خوی یر ابا شهروندان نیسرند .این گزارشگران با توجه به مهارتهای فنای و تجربای خاوی یر تنظایم و
ارائه گزار ها و با اعما فشار بر یولتها یر حوزههاای تقنینای اضاایی و اجرایای کشاورها اثرگاااری
مطلوبی بر افزایش احررام به حقوق بشر یاشرهاند؛ اگرچه پارهای نیز بدون توجه به ارز هاا و هنجارهاای
سنری جوامع -اعم از اانونی و عرفی -مباحث نظری گسرریه و گاه جنجاا آفارین باه راه انداخراهاناد .باا
برطرفشدن عیوب کمیسیون پیشین حقوق بشر و همچنین روزامدی نهایها و سازوکارهای آن بسایاری
از جوامع مدنی صاحبنظران و کارشناساان ساازوکار رویاههاای ویاژه را سارویه و ایان ابازار را معیااری
جهانشمو و غیراابلنقض معرفی کریه و بر اهمیت آن اهرمام یاشرهاند؛ با اینهماه پاارهای از یولاتهاا
اشعار یاشرهاند که این سازوکار هیچگونه تقدم ذاتی نسبت به ارز ها و هنجارهاای یولاتهاا ناداری .یر
مقاله پیشرو نویسندگان مقاله ضمن تبیین یسراوریهای این سازوکار عملکری شورای حقوق بشار را یر
زمینه ایجای مقام گزارشگری بررسی خواهند کری.
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جستارگشایی
با تأسیس شورای حقوق بشر بهجای کمیسیون حقوق بشر در سال  2006میالدی ،سازوکار
رویههای ویژه 1،به شورای حقوق بشر انتقال یافت .در این سازوکار ،شورا ضمن دورشدنن
از ضعفهای اجرایی و ساختاری پیشین ،رویکردی مبتنی بر تعامل ،گفتگو و مشدارکت بدا
کشور هنف ،گزارشگر و شورا اتخاذ کرد.
رویههای ویژه ،نام کلی سازوکاری است که بدر وضدعیت حقدوق بشدر در کشدورها یدا
سرزمینهای معین (مأموریتهای کشوری) یا پنینههای مهم نقد

حقدوق بشدر در جهدان

(مأموریتهای موضوعی) نظارت میکنن .این سازوکار دربداره مباحد

در دسدت بررسدی،

توصیه ،راهنمایی و گزارش علنی ارائه میدهن .در سازوکار رویدههدای ویدژه و در تأسدیس
مقام (پست) گزارشگری ،شورا ضمن ارتقا و تقویت این ابدزار ،کارشناسدان و خبرگدانی را
در زمینه مسائل مربوط به حقوق بشر منصوب کرده است که نسبت به برخی از موضوعات
مهم حقوق اساسی و آزادیهای فکری انسانها ،ماننن حق آزادی بیان و عقینه ،حق حیات،
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آزادی مذهبی و امثال آنها در سراسر دنیا ،تحقیق و گزارش خود را به شورای حقدوق بشدر
تقنیم میکننن.
بر اساس شواهن و عملکرد ،سازوکار رویههای ویژه ،ویژگیهایی خدا

و انحصداری

نسبت به سایر ابزارها و گروههای کاری شورا داشته که مهمترین آن فراگیری نظدارتهدای
حقوق بشری ،اعزام گزارشدگران موضدوعی و کشدوری در حقدوق بنیدادین و آزادیهدای
اساسی شهروننان است .نظام گزارشدهی گزارشدگران موضدوعی و کشدوری ،در حقیقدت
یکی از عناصر و مؤلفه مرکزی سدازوکار حقدوق بشدر سدازمان ملدل متحدن اسدت و تمدام
حوزههای متنوع حقوق بشر ،شامل مننی ،سیاسدی ،اقتصدادی ،اجتمداعی و فرهنگدی را در
برمیگیرد.
در این مقاله ،به تحلیل مفهومی و حقوقی عملکرد شورا در سازوکار رویههدای ویدژه و
مأموریتداران آن از حی

ساختار ،جایگاه و تناسب آن با مسدائل پیییدنه حقدوق بشدر و

درنهایت ،بررسی عملکرد شورا در بدازه زمدانی هشدتسداله در موضدوع مقدام گزارشدگر
موضوعی و کشوری که حاصل تجربه چننین ساله کمیسیون حقوق بشر و همینین ،پاسخ
به بخشی از مطالبات دولتها ،سازمانها و جوامع حقوقی است ،پرداخته شنه است.
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1. Special Procedures

حقوقیشنن حقوق بشر با شکلگیدری و روندن تکامدل تدنریجی نهادهدای برآمدنه از
منشور ملل متحن ،تقاضای جهدانی تجنیدننظر در سدازوکارهای پیشدین حقدوق بشدری را
شصتساله کمیسیون حقوق بشر در سازوکار رویههای ویژه ،رونن تحول ،تقویت و بهبدود
ساختار آن را در پیش گرفته است .با اینحال انتظار میرفت که بهصرف تغییر نام شدورا و
افددزایش اختیددارات و امتیددازات شددورا در سددازوکارهای جنیددن اکتفددا نشددود و سددازوکار
گزارشگری به ابزاری قنرتمنن در اختیار شورا ،فارغ از کاربست موازین دوگانه ،بنل شدود.
با عنایت به مطالب یادشنه ،در مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش کلیدنی هسدتیم کده
آیا عملکرد شورای حقوق بشر در سدازوکار رویده هدای ویدژه (کشدوری -موضدوعی) بده
فراگیری حقوق بشر و پیشرفت واقعی آن در افزایش احترام به حقوق بشر انجامینه اسدت؟
فرضیهای که این مقاله برای آزمون آن به نگارش درآمنه ،این است که بهرهگیری نظاممنن و
سازمانیافته شورای حقوق بشر از ابزار رویههای ویژه در عرصه نظدارت بدر حقدوق بشدر،
عملکرد شورا را در افزایش احترام به حقوق بشر ارتقا داده است.

 .1چارچوب نظری
حوزه مطالعاتی حقوق بشر بدر مجموعدهای از مفداهیم مبتندی اسدت کده تحدورت نظدری
گوناگونی را تجربه کرده است .توجه به مکاتدب روابد بدینالملدل ،بدهویدژه نظریدههدای
سازهانگاری و جامعه بینالملل (مکتب انگلیسی) در مطالعه حقوق بشر ،از آنرو مهم است
که این دو نظریه ،رهیافتی انسان محور دارنن (جکسدون .)181 :1385 ،در رهیافدت جامعده
بینالملل و در بح

نظارت دولتها و سازمانهای بینالمللی بر حقوق بشر ،مناظره اصلی
1

بین کثرتگرایان و همبستهگرایان است ) .(Buzan, 2004: 30در بازسازی این مناظره ،این
پرسش نهفته است که اگر دولتی حقوق بشر را آشکارا نق

کنن ،آیا دیگر دولدتهدا حدق

مناخله و نظارت خود را از دست خواهنن داد؟ رهیافت جامعه بینالملل ،دو پاسدخ اصدلی
به این پرسش میدهن؛ پاسخ نخست که تکثرگرایانه است ،بر اهمیدت حاکمیدت دولدتهدا
تأکین دارد و اشعار میدارد که دولتها حق ننارنن در دیگر کشورها به دریل بشردوسدتانه
مناخله کننن .پاسخ دوم که انسجامگرایانه است بر اهمیت افدراد بدهعندوان اعضدای نهدایی
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مطرح کرده است .در پاسدخ بده ایدن نیداز ،شدورای حقدوق بشدر بدا اسدتفاده از تجربیدات

جامعه بینالملل تأکین دارد .بر اساس این دینگاه ،دولتها از حقوق و درعینحال ،تکالیفی
برخوردارنن تا در مواردی که انسانها در رند هسدتنن ،بتوانندن مناخلده کنندن (جکسدون،
6۳ 1. Pluralists & Solidarists

)188 :1385؛ ساخته و پرداختهشنن اننیشه اعضای مکتب انگلیسی درباره حقدوق بشدر از
این نظر جذاب است .استنرل هنلی بول این است که در تاریخ متأخر جامعده بدینالملدل،
کثرتگرایی بر همبستگیگرایی پیروز شنه است .در سنههای اخیر ،باور بده تقدنم حقدوق
بشر فردی باقی ماننه ،اما زیرزمینی شنه است .حتی ممکن است به نظر برسن که دولتهدا
به توطئه سکوت درباره تکالیف خود نسبت به شهروننان دست زدهاندن ).(Bull, 1977: 83
تبیین مفاهیم حقوق بشری در مکتب انگلیسی با بازسازی مناظره پلورالیسم -همبستهگرایی
و با استفاده از دو توصیف و پیشفرض رغر -فربه را میتوان بحثی دربداره اندواع جوامدع
بیندولتی دین که در آن ،پلورالیسم مبین مدنلی وسدتفالیایی و همبسدتهگرایدی ،مشدتمل بدر
بخشی از دینگاههای کانتی و مالحظات حقوق بشری است ).(Buzzan, 2004: 167
مؤلفه دیگر رهیافت جامعه ملل در ارتباط با حقوق بشر ،تأکیدن بدر اهمیدت مسدئولیت
دولتها برای نظارت بر حقوق بشر در کشور خود و دولتهای دیگر است .دستکدم سده
بعن متمایز یا سطح مسئولیت را میتوانیم دریابیم:
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 -1تعهن نسبت به ملت خود و رفاه شهروننان (مسئولیت ملی)؛
 -2احترام به منافع قانونی و حقوق دیگدر دولدتهدا و احتدرام بده حقدوق بدینالملدل
(مسئولیت بینالمللی)؛
 -3احترام به حقوق بشر (مسئولیت بشردوستانه) (جکسون.)193 :1385 ،
اعضای مکتب انگلیسی منتهاست این بح
میتواننن مسئولیتپذیرانی بزر

را مطرح میکننن که قنرتهدای بدزر

باشنن و منافع خود را بر وظیفه تقویدت نظدم بدینالمللدی

مقنم نناننن ) .(Wheeler, 2000; Keal, 2003این بح  ،نقطه عزیمت کتاب جان وینسدنت
با عنوان حقوق بشر و رواب بینالملل ( )1986است .وی این بح

را مطرح مدیکندن کده

حق آزادی از گرسنگی ،تنها حق بشری است که دولدتهدا مدیتوانندن بداوجود اختالفدات
اینئولوژیک متعند خود بر سر آن به توافق برسنن .اهتمام دولتهدا بده مسدئولیت خدود در
قبال دیگران در رهیافت جامعه بینالملل این ادعدای بدری بدوزان را کده مکتدب انگلیسدی
مکتب بهرهبرداری نشنهای در حقوق بشر است ،برجسته میکنن (گریفیتس.)185 :1999 ،

کاربست 1موفقیتآمیز مکتب انگلیسدی در حدوزه حقدوق بشدر ،پژوهشدگر را نیازمندن

نظریات ساختارمحور هویتی و فرهنگی نیدز مدیکندن؛ زیدرا ایدن مکتدب ،فاقدن متغیرهدای
تأثیرگذار مستقل و همگن برای مطالعه حقوق بشر است .نظریه سازهانگاری ،نقش مسدتقل
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هنجارها و انگارهها را در سامانه بینالمللی و پیامنهای سیاسی داخلی روشن میکندن .آنهدا
توجه خود را از اینکه دولتها منافع خود را دنبال میکننن و تغییر میدهنن و همین مندافع
میکننن ،مشخص میسازنن .این هنجارها و انگاره هدا ،تدأثیرات تنظیمدی پیرامدون سداخت
هویت کنشگران را بازتعریف میکننن .هویت حقدوق بشدری ،امدروزه مرزهدای خدودی و
غیرخودی را در رواب بینالملل ترسیم کرده است .همینین ،هنجارهای حقوق بشدری بده
ما کمک میکننن که گروهبننی دولت را بشناسیم .امروزه شاهن برساختهشنن کلوپ لیبدرال
در ورای هنجار حقوق بشر بینالمللی هستیم؛ به این معنا که در این میدان ،اتحادیده اروپدا،
معیاری برای کلوپ لیبرال است و هر کشوری که خواهان پیوسدتن بده ایدن کلدوپ باشدن،
ناچار به پیروی از هنجارهای حقوق بشری بینالمللی است (مصفا.)269 :1387 ،
سازهانگاران از یکسو تمرکز خویش را روی اعتقادات بینداذهنی حقدوق بشدری قدرار
میدهنن که در سطحی گسترده میان مردمان کشورهای توسعهیافته مشترکنن و برای نمونده،
هویتهای ملی را بهصورت ساختبننیهای اجتماعی در نظر میگیرنن و از سوی دیگدر،
بر این باورنن که منافع و هویت ،به صورتی که آنان خویشتن را در رواب بدا دیگدران درک
میکننن ،از طریق همان اعتقادات مشترک شکل میگیرنن و تبیین میشونن (قدوام و کیدانی،
 .)93 :1389از دین سازهانگاران ،مهمترین عامل و متغیر مستقلی کده رفتدار حقدوق بشدری
کشورها را تعیین میکنن ،انتظارات ارزشی بیناذهنی درباره رفتار مناسب ،یعندی هنجارهدای
اجتماعی فراملی و ملی است که کشورها با آن مواجهنن .هنجارهای فراملی ،تبیدینکنندنه و
عامل رفتارهای یکسدان یدک کشدور و همیندین تمدایز و تفداوت رفتداری آن در سدطوح
بینالمللی است .سازهانگاری در مطالعه حقوق بشر در پدی ایدن مسدئله اسدت کده چطدور
ارزشهای حقوق بشری برساخته میشود و ضمن نظریهپردازی کردن آن ،بهندوعی تحلیدل
بیناذهنی از مفداهیم حقدوق بشدری دسدت مدییابدن .در حقیقدت ،حلقده تعامدل و اتصدال
سازهانگاری و مکتب انگلیسی در موضوع حقوق بشر ،آن است که هر دو رهیافت قادر بده
توضیح منافع ،مسئولیت دولتها و هویتهاست.

 .2پیشینه
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خود را در نخستین جایگاه و موقعیت در چارچوب هنجارها و انگارههای بنیدادین تعریدف

از سال  1947میالدی و مطابق با ماده  68منشور که شورای اقتصادی و اجتمداعی سدازمان
ملل (اکوسوک) کمیسیونی با عنوان کمیسیون حقوق بشر را ابتنا تنها با هنف تنظیم اعالمیه
جهانی حقوق بشر تشکیل داد ) ،(UN Publication, 1998: 224تا سال  2006کده شدورای 65

حقوق بشر جایگزین آن کمیسیون شن ،مهمترین موضوعات حقوق بشر در حدوزه نظدارت
و تنوین قواعن بر عهنه کمیسیون مزبور بوده است .وظایف نظارتی کمیسیون طدی حیدات
شصتساله خود حاکی از آن است که کمیسیون وظیفه مهم رسینگی به نق

حقوق بشدر

در کشورهای مختلف را از طریق شبکه وسیعی از گروههای کاری و طیفدی از گزارشدگران
عهنهدار بوده است.
بر اساس فهرست منتشرشنه از سوی سازمان ملل ،در زمان پایان کار کمیسیون حقدوق
بشر  29گزارشگر ویژه موضوعی از سوی کمیسدیون حقدوق بشدر تعیدینشدنه و مشدغول
فعالیت بودهانن ) .(http://www.ohchr.org/EN/HRBodiesمهمترین گزارشگران عبارت بودنن
از :گزارشگر ویژه اعنام اختصاری یا خودسرانه ،گزارشگر ویدژه شدکنجه ،گزارشدگر ویدژه
نابردباری مذهبی ،گزارشگر ویژه آزادی عقینه و بیان ،گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و
گزارشگر ویژه

استقالل قضایی.

نظام گزارشگری یکی از تأسیسات بسیار خوب و مفین کمیسیون حقوق بشدر بدود کده
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گزارشگران مربوطه ،ضمن بررسی حقوقی و علمی موضدوعات در دسدت بررسدی و ارائده
اظهارنظرها ،وضعیت را در کشورهای مختلف جهان بنون هدی گونده محدنودیتی بررسدی
کرده و با مسافرت به برخی از کشورها و مشاهنه موضوع مورد بح

از نزدیدک ،گدزارش

تهیه میکردنن و گزارشهای مبسوط و مفصلی به کمیسیون ارائه میدادنن (مهرپدور:1378 ،
.)70

 .۳معرفی رویههای ویژه شورای حقوق بشر
رویههای ویژه ،نام کلی سازوکارهایی است که کمیسیون پیشین حقوق تنوین کرده و شدورا
انجام آنها را تقبل کرده است تا بر وضعیت حقوق بشر در کشورها یدا سدرزمینهدای معدین
(مأموریتهای کشوری) یا پنینههای مهدم نقد

حقدوق بشدر در جهدان (مأموریدتهدای

موضوعی) نظارت کنن و درباره آنها توصیه ،راهنمایی و گدزارش علندی دهدن .در سدازوکار
رویههای ویژه و در تأسیس مقدام گزارشدگری ،شدورا ضدمن ارتقدا و تقویدت ایدن ابدزار،
کارشناسان و خبرگانی را در زمینه مسائل مربوط به حقوق بشر منصدوب کدرده اسدت کده
نسبت به برخی از موضوعات مهم حقوق اساسی و آزادیهای فکری انسانها ،مانندن حدق
آزادی بیان و عقینه ،حق حیات ،آزادی مذهبی و امثال آنها ،در سراسر دنیا تحقیدق کدرده و

گدزارش خدود را بدده شدورای حقددوق بشدر تقددنیم مدیکننددن .مأموریدتداران 1عبارتنددن از
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گزارشگران ویژه ،نمایننگان ویژه ،نمایننگان ،کارشناسان مستقل و اعضای گروه کداری کده
بهمثابه شخصیتهایی مستقل خنمت میکننن.
یا کارشناس مستقل) یا گروهی از افراد (گروه کاری) هستنن .نظام گزارشدهدی گزارشدگران
موضوعی ،در حقیقت از عناصر و مؤلفه مرکزی سازوکار حقوق بشدر سدازمان ملدل متحدن
است و تمام حوزههای متنوع حقدوق بشدر شدامل مدننی ،سیاسدی ،اقتصدادی ،اجتمداعی و
فرهنگی را در برمیگیرد .این حوزه پس از سال  2012میالدی وسدعت بیشدتری یافتده و از
اکتبر  2013میالدی تاکنون  33مورد گزارشگر موضوعی و  8مورد حکم کشوری نداظر بدر
(گزارشگر کشوری) 1صادر شنه است (ذاکریان .)1392،130 :با پشتیبانی دفتر کمیسداریای

عالی سازمان ملل برای حقوق بشر ،گزارشگران ویژه به بازدین از کشور مورد نظر متعهدن و
ملتزم میشونن و در موارد خا

که نگرانیهای گستردهای وجدود دارد ،ضدمن تمداس بدا

دولتها ،توجه خود را به موارد نق

ادعایی معطوف میدارنن .تشکیل جلسدات مشداوره،

باربردن سطح آگاهی عمومی ،ارائه مشاوره برای همکاریهدای فندی ،کمدک بده توسدعه و
ارتقددای اسددتانناردهای حقددوق بشددر و گدداهی شددرکت در وکالددت ،از مهددمتددرین وظددایف
گزارشگران موضوعی به شمار میرود .همینین ،وظایف و اختیارات آنان در قطعنامدههدای
تأسیسی یا تمنینی درج شنه است .در نهایت اینکه ،آنان به گدزارش بده مجمدع عمدومی
سازمان ملل متحن نیز ملزم هستنن.
استقالل ،بیطرفی و انعطافپذیری ،مأموریتداران را قادر مدیسدازد نقدش مهمدی در
تروی و حمایت از حقوق بشر ایفا کننن .مأموریتداران رویههای ویژه برای تحقق شدرای
مأموریتهای خود ،ابزارهایی ازجمله فرستادن پیامها و مراسالت ،دینار از کشورها ،انتشار
گزارشها ،تنارک مطالعات و بررسیهای موضدوعی و صدنور اطالعیدههدای رسدانهای در
اختیار دارنن.
یکی از فعالیتهای اصلی مأموریتداران رویههای ویژه ،اقدنام در زمینده پروندنههدای
فردی بر مبنای اطالعاتی است که از منابع مربوطه ،موثدق و بیشدتر از فعدارن جامعده مدننی
دریافت میکننن ) .(www.ohchr.org /Handbookfor_Civil_Society_Persianبازدینهای
کشوری نیز ابزاری مهم در اختیدار مأموریدتداران رویدههدای ویدژه اسدت .مأموریدتداران

تحلیل عملکرد شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد در سازوکار رویههای ویژه بر افزایش احترام به حقوق بشر  مهدی ذاکریان /بهروز مختاری

مأموریتداران رویههای ویژه ،فرد (گزارشگر ویژه ،نمایننه ویژه دبیرکل ،نمایننه دبیرکل

معمورً با ارسال نامه به دولت ،درخواست بازدین خود را مطرح میکننن .دولدت هدنف ،در
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صورت موافقت ،دعوتنامهای برای گزارشگر ویژه ارسال میکنن .بازدیدن از کشدورها ایدن
امکان را به مأموریتداران میدهن که وضعیت کلی حقوق بشدر یدا وضدعیت ویدژه نهدادی،
حقوقی ،قضایی و اداری را در کشور مفروض ،بر اساس مأموریتهای مربوطه خود ،ارزیابی
کننن .آنان در جریان این سفرها با مسئورن ملی ،نمایننگان جامعه مننی ،قربانیان نق

هدای

حقوق بشر ،دانشگاهیان ،جامعه دیپلماتیک و رسانهها دینار میکننن و بدر مبندای یافتدههدای
خود ،توصیههایی در گزارشهای عمومی ارائه میکننن .این گزارشها درنهایت بده شدورای
حقوق بشر تسلیم میشونن .از اکتبر  2013مدیالدی تداکنون  14حکدم مأموریدت کشدوری
صادرشنه است.

 .۴مبانی حقوقی انتصاب گزارشگران کشوری و موضوعی
شورای حقوق بشر بدر پایده قطعنامده  6/251مجمدع عمدومی در تداریخ  15مدارس 2006
میالدی تأسیس شن .شورا در  18ژوئن سال  ،2007یکسال پس از نخستین اجالس خدود
بر سر موادی که به تأسیس نهادها ،رویهها ،سازوکارها و سداختارها مربدوط مدیشدود ،بده
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توافق رسین .این مواد که به شکل قطعنامه  5/1به تصویب رسین ،دستور کار شدورا ،برنامده
کار و مقررات درونی آن را در برمیگیرد .این مواد در نحوه کار نظام کارشناسدان در رویده
شکایت که از کمیسیون به ارث رسینه بود ،تغییراتی به وجود آورد .قطعنامه  5/1شیوههای
عملکرد سازوکار جنین رسینگی ادواری جهانی توس شورا را معین کرد .همینین ،مجمع
عمومی در قطعنامه  60/251خود ،از شورای حقدوق بشدر خواسدت گدامهدایی اساسدی در
راستای عقالنیکردن و بهبود وظایف مأموریتهای رویههای ویژه بردارد .شدورای حقدوق
بشر ،برخی از مأموریتها را حذف کرد و بعضی را تغییر داد و درنهایدت ،مأموریدتهدای
جنینی تعریف کرد و آییننامه رفتاری برای متصنیان رویههای ویژه را طدی قطعنامده 5/2
به تصویب رسدانن .پداراگراف  60از قطعنامده  5/1و سدنن ) (A/HRC/PRST/8/2شدورای
حقوق بشر را میتوان مبنای حقوقی انتصاب مأموریتداران کشوری و موضدوعی ارزیدابی
کرد.
همینین ،بهموجب قطعنامه  1503شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملدل بدا عندوان
تشریفات بررسی اطالعیه مرتب با حقوق بشر مصوب  16ژوئدن  2000دربداره چگدونگی
رسینگی در شورای حقوق بشر ،یک گروه کاری بهوسیله کمیسیون فرعی ارتقا و حمایدت
از حقوق بشر ایجاد شن که هنف آن ،بررسی اطالعیه شاکیان در زمینه نق
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حقوق بشر و

پاسخ حکومتها بوده است .این امر ،زمینهساز قطعنامههای بعنی شورای حقدوق بشدر بدر

ادامه سازوکار رویههای ویژه بود .شایان ذکر است هر مأموریت توس قطعنامهای که آن را
مقرر کرده است ،تعریف میشود .مأموریتهای موضوعی هر سده سدال و مأموریدتهدای
هنگام تصویب قطعنامه  ،5/1به دو مأموریت کشوری (بالروس و کوبا) پایان داده شن و دو
مأموریت موضوعی تازه به وجود آمن -1 :گزارشگر ویژه درباره اشکال امروزی بدردهداری،
علل و پیامنهای آن -2 ،کارشناس مستقل الزامات در رابطه با حقوق بشر که عبارت اسدت
از دسترسی به آب آشامیننی و سالمسازی فاضالب .همینین ،شورا در اجالس نهدم خدود
به دو مأموریت کشوری (جمهوری دمکراتیک کنگو و لیبریا) پایدان داد

(www.ohchr.org

)./Handbookfor_Civil_Society_Persian

 .5نهادهای فرعی شورای حقوق بشر در سازوکار رویههای ویژه
همانگونه که ذکر شن ،سازوکار رویههای ویژه ،فرایننی مربوط به کمیسیون پیشین حقدوق
بشر است که با تشکیل شورای حقوق بشر ،از استحکام فنی و حرفهایتدر برخدوردار شدنه
است .عملکرد کمیسیون حقوق بشر به علت سیاسدیکداری و گزینشدی عمدلکدردن آن در
رسینگی به اتهامات حقوق بشری آماج انتقادهای فراوان قرار گرفته بود که این امدر نشدان
میدهن کمیسیون مرکب از تعنادی از دولتها بوده است و کاری بیش از آنیه دولتهدای
عضو آن ،بهویژه دولتهای مؤثر و صاحبنفدوذ ،مترصدن انجدام آن بودندن ،نمدیتوانسدت
صورت دهن .باوجود سیاسیکاری و گزینشی عملکردن کمیسیون و انتقادی که بر آن وارد
است ،نمیتوان انکار کرد که نقش مهمی در گسترش موضدوع حقدوق بشدر در سدازمان و
استفاده از روشهای بینالمللی برای رسینگی به نق

حقوق بشر داشدته اسدت (مهرپدور،

.)159 :1377
 .1-5گردهمایی ساالنه کمیته هماهنگی رویههای ویژه
از سال  1994میالدی و از زمان کمیسدیون پیشدین حقدوق بشدر سدازمان ملدل ،همدهسداله
گردهمایی سارنه مأموریتداران و مسئورن رویههای ویژه در ژنو برگزار مدیشدود .هدنف
اصلی این نشستها ،انجام هماهنگیهای بیشتر بدین مأموریدتداران و تقویدت و تضدمین
اقنامات کنفرانس جهانی وین درباره حقوق بشر است .اعالمیه و برنامه عمل ویدن کده بده

تحلیل عملکرد شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد در سازوکار رویههای ویژه بر افزایش احترام به حقوق بشر  مهدی ذاکریان /بهروز مختاری

کشوری هرساله تمنین میشونن؛ مگر آنکه شورای حقوق بشر تصمیم دیگری اتخداذ کندن.

همین مناسبت تصویب شن ،بر اهمیت حفظ و تقویت سازوکار رویههای ویژه تأکین دارد و
مشخص میکنن که رویه و سازوکارها از طریق گردهماییهای ادواری باین بتوانن اقدنامات
خود را هماهنگ و عقالنی کنن.
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گردهماییهای سارنه ،امکان این امر را برای متصنیان امر فراهم کرده است که دربداره
مسائلی همیون اقنامهای بعنی پس از بازدین از کشدورها ،توصدیه بده کشدورهای عضدو،
تعامل میان سازمانهای مردمنهاد و سایر اعضای جامعه مننی ،نمایندنگان دبیرکدل سدازمان
ملل متحن و نهادها و همینین درباره برنامههای سازمان ملل متحن تبادلنظر کننن.
 .2-5کمیته هماهنگی رویههای ویژه
این کمیته در سدال  2005مدیالدی و در جریدان دوازدهمدین گردهمدایی سدارنه مسدئورن
رویههای ویژه ایجاد شن و به متصنیان امر کمک میکنن که اقدنامهدای خدود را هماهندگ
کننن .کمیته هماهنگی رویههای ویژه ،بهمنزله پلی میان رویههای ویژه با کمیسداریای عدالی
حقوق بشر ،نظام حقوق بشر سازمان ملل متحن به معندای وسدیع و اعضدای جامعده مدننی
عمل میکنن .کمیته از ده عضو منتخب برای یک سال و به ریاسدت یکدی از آندان تشدکیل
شنه است .انتخاب اعضای کمیته ،در جریان گردهمایی سارنه صورت مدیگیدرد و تعدادل
میان مناطق و میان زن و مرد و نیز میان مسئورن رویههای ویژه را بر حسدب کشدور و بدر
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اساس موضوع ،در نظر دارد.

 .6تحلیل حقوقی عملکرد مأموریتداران با سازوکار حمایتی جدید
مأموریتداران رویههای ویژه ،گزارش خود را سارنه به شورای حقوق بشر ارائه مدیکنندن.
شورا در برخی از مواقع میتوانن از متصنی امدر بخواهدن دربداره موضدوعی مشدخص یدا
موضوعی که درباره اقناماتش اهمیت دارد ،گزارش تهیه کنن .همینین ،گزارشگر میتواندن
توجه شورای حقوق بشر را به مسائل مهم و فوری حقدوق بشدری معطدوف سدازد .بدرای
نمونه ،اولیویه دو شووتر ،گزارشگر ویژه حق بر غدذا شدورای حقدوق بشدر را بده نشسدتی
فوقالعاده درباره بحران غذایی فراخوانن .پاسخ شورا مسداعن بدود و در  22مداه مدی سدال
 2008میالدی اجالسی برای این مسئله برگزار شن .گزارشدگر ویدژه ،در ایدن نشسدت کده
نخستین نشست در زمینه بح

درباره مسدئلهای موضدوعی بدود ،حضدور داشدت و در آن

فعارنه شرکت ورزین ).(A/HCR/4/29
مسئورن رویههای ویژه ،به مطالعات موضوعی نیدز مدیپردازندن .ایدن مطالعدات بدرای
سمتگیری دولتها و نیز جامعه مننی در راستای محتوای تجویزی حقوق بشدر و اجدرای
مقررات و هنجارهای مربوط به آن بهکار میآین .این مسئورن عدالوهبدر ایدن ،جلسدههدای
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کارشناسان درباره مسائل موضوعی مربوط به حقوق بشر را سازمان میدهنن .بدرای نمونده،
کمیساریای عالی حقوق بشر در سپتامبر  2007میالدی ،به نام گزارشگر ویژه درباره شکنجه

و سایر مجازات یا رفتارهای خشن ،غیرانسانی و اهانتآمیز ،کارگاه کارشناسان را با عندوان
تقویت حمایت از زنان در برابر شکنجه سازمان داد تا مجموعه مفاد اسناد بینالمللی درباره
آنان را تقویت کنن 25 .کارشناس از مناطق گوناگون و طیفی از سازمانهای مردمنهاد و بین
حکومتی و نیز سازوکارهای منطقهای سازمان ملل در مدورد مبدارزه علیده شدکنجه در ایدن
مباح

شرکت داشتنن ).(HRC Resolution 16/7

کارامنی سازوکار رویههای ویژه در زمینه حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقد
آن ،به بسی فعال سایر هواداران دفاع از حقوق بشر و ازجمله جامعده مدننی بسدتگی دارد.
سازمانهای مردمنهداد جهدانی ،منطقدهای و کشدوری و نیدز سدایر اعضدای جامعده مدننی،
مشارکتی اساسی در این نظام دارنن .جامعه مننی منتهاست پیشتاز برقراری هنجارهدا در
عرصه حقوق بشر و اطالعرسانی و جلب افکار در زمینه ضرورت ایجاد مأموریتهای تازه
بوده است .جامعه مننی در کل و سازمانهای مردمنهاد ،منطقهای و کشوری ،حمایدتهدای
بسیار ارزشمننی از سازوکار رویههای ویژه به عمل میآورنن؛ آنها اطالعات و تحلیلهدایی
فراهم میکننن ،به نتیجهگیریهای رویههای ویژه یاری مدیرسداننن و در پیگیدری اقدنامات
بعنی ،همکاری و مساعنت دارنن .در میان طیف اعضای جامعه مننی که با رویههای ویژه
همکاری میکننن ،این گروهها وجود دارنن :سازمانهای دفاع از حقوق بشر ،منافعان حقوق
بشر ،انجمنها و شبکههای حقوق بشری ،نهادهای عمدومی ،فنراسدیونهدا و جندبشهدای
اجتماعی ،ماننن جنبش صلح.
عملکرد رویههای ویژه در موضوع شکایات فدردی ،در ارتقدا و بهبدود رعایدت حقدوق
بشری شهروننان بسیار حائز اهمیت است .ارسال شکایت از جانب اشخا

به رویدههدای

ویژه ،یکی از راههای کارامن تالش برای دستیابی به امکان مناخله مستقیم در موارد فدردی
و برای اشخاصی است که در برابر نق

حقوق بشر ،به حمایت نیاز دارنن .در ایدن حلقده،

جامعه مننی اغلب نقش راب را ایفا میکنن .مأموریتداران رویههدای ویدژه پدس از ارائده
گزارش خود در برخی از کشورها ،بسترساز تحولی حقوق بشری در اجرای افزایش احترام
بیشتر به حقوق بشر شنهانن .برای نمونه ،در پی بازدین دودو دین ،گزارشدگر ویدژه اشدکال
معاصر نژادپرستی ،تبعی

نژادی ،بیگانههراسی و نابردبداری در ژاپدن ،جندبش بدینالمللدی

مبارزه علیه هرگونه تبعی

و نژادپرستی ) (MIDIAبا مساعنت  85گروه دفاع از اقلیتهدا

و حقوق بشر و با تالش شبکهای از سازمانهای مردمنهاد ایجاد شن .هنف آن ،بدا الهدام از
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شکنجه را در شرای نگرانکنننهای که زنان با آن مواجهنن ،بده اجدرا درآورد و حمایدت از
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گزارش یادشنه ،از میانبرداشتن تبعی

نژادی و آثار آن بود .این شبکه نقش قاطعی بدرای

سازمانهای مردمنهاد محلی داشت و به آنان این امکان را میداد کده اطالعدات مربدوط بده
نژادپرستی و تبعی

در ژاپن را گزارش و با سازوکارهای بینالمللی همکداری کنندن .ایدن

مسئله به صنور قطعنامهای در شورای حقوق بشر منجر شن).(HRC resolution 15/2
همینین ،عملکرد گزارشگر ویژه با همکاری جامعه مننی در زمینه حق آمدوزش افدراد
دارای معلولیت درخور توجه و یادآوری است .برای نمونه ،ورنور ویاللوبدوس ،گزارشدگر
ویژه در مورد حق آموزش ،در سال  2007میالدی سومین گزارش سدارنه خدود را بدهحدق
آموزش افراد دارای معلولیت اختصا

داد ) .(A/HRC/429یکی از گروههایی که بدیش از

همه از نظام آموزشی برکنار ماندنه اسدت ،افدراد دارای معلولیدت هسدتنن .ایدن گدزارش از
چارچوب نهادی و حقوقی که حق آموزش این افراد در بستر آن مطرح شنه است ،تحلیدل
عمیقی به دست داد و بر تأثیر آموزش مشارکتی بهمثابه بخش جناییناپذیر و بنیدادی حدق
آموزش تأکین کرد و به موانع اصلی و مشکالتی که در برابر اعمال حق آموزش افراد دارای
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معلولیت مانع ایجداد مدیکندن ،پرداخدت .گزارشدگر ویدژه بدرای تدنوین ایدن گدزارش بدا
سازمانهای کشوری و منطقهای ،بهویژه با انجمنهای اشخا
اطالعات دستاولی ،از قبیل مباح

معلدول ،تبدادلنظدر کدرد و

مطالعاتی آمار و دینگاهها ،از سازمانهای شناختهشدنه

محلی و منطقهای گرفت .این اطالعات به او کمک کرد مشکالت و موانعی را که در برابدر
اجرای حق آموزش افراد دارای معلولیت قن علم کردهانن ،شناسایی کنن ،سپس توصیههدای
خود را عملی سازد.
 .1-6جامعه مدنی و توصیههای رویههای ویژه
نقش مهم جامعه مننی پس از بازدیدن مأموریدتداران از کشدور مدورد نظدر بدرای پیشدبرد
نظارت بر حقوق بشر با جلبتوجه دولتها به مسئله پیگیری توصیههای رویههدای ویدژه،
بهمنظور به اجرا درآمنن آنها ،برجسته میشود .نمایننگان جامعه مننی مدیتوانندن اقدنامات
رزم را برای پیگیری پیشرفت دولتها در عملکردن به توصیهها به عمل آورنن یا اگر ایدن
توصیهها به جامعه مننی برمیگردد ،خودشان آنها را عملی کننن .کارکندان و داوطلبدانی کده
برای جامعه مننی و سازمانهای مردمنهاد ،نهادها یدا انجمدنهدای ملدی و بدینالمللدی کدار
میکننن که به مسائل حقوق بشر در سراسر جهدان رسدینگی مدیکنندن را مدیتدوان مدنافع
حقوقبشر توصیف کرد.
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فعارن جامعه مننی میتواننن با انجام فعالیتهای زیر ،نقش مهمدی در پیگیدری نتدای و
توصیههای ناشی از دینار کشوری ایفا کننن:


اطالعرسانی درباره کار رویههای ویژه و افزایش آگاهی عمومی؛



تنوین برنامههای اقنام برای ادامه کار آغاز شنه با سفر کشوری؛



کار با دولتها در جهت اجرای توصیههای رویههای ویژه؛



دادن اطالعات برای گزارشهای پیگیری ویژه انتشاریافته از سدوی بعضدی از
مأموریتداران؛



نظارت بر گامهایی که دولتها برای اجرای توصیهها برداشدتهاندن و قدراردادن
مأموریدتداران در جریدان پیشدرفت کشدور در جهدت اجدرای توصدیههدا
).(www.ohchr.org Handbookfor_Civil_Society_Persian

 .2-6تدوین اصول و هنجارها در سطح کشوری یا محلی
گزارشگر میتوانن اصول و هنجارهدای بدینالمللدی ،قدوانین نمونده یدا بهتدرین روشهدای
تأکینشنه در گزارشهدای ارائدهشدنه را بدرای آشدناکدردن مدردم بده موضدوعی مشدخص
بهکارگیرنن و آنان را برای بهبود هنجارهای کشوری یا محلی بسی کنندن یدا ایدن اسدناد را
بهمثابه مرجع استناد برای تفسیر قوانین کشوری قرار دهنن .همینین ،مدیتوانندن دورههدا و
برنامههایی آموزشی بهمنظور تنوین اصول و هنجارها سازمان دهنن و توانایی سایر اعضای
جامعه مننی را تقویت کننن تا آنان بتواننن به رویهها ویژه رجوع کننن و با ایدن رویدههدای
همکاری کننن .مسئورن رویهها معمورً به اقناماتی که برای تقویت این نوع امکانات بهکدار
میرود ،کمک میکننن.
 .۳-6رهنمودهای عملی رویههای ویژه برای جامعه مدنی
مأموریتداران و مسئورن رویههای ویژه با تهیه اسناد و منارک تفصدیلی دربداره امتیدازات
شهروننان و تکالیف دولت ها ،ضمن ارائه برنامهای عملیاتی ،در تنوین اسناد حقوق بشری
نقش مؤثری ایفا کردهانن ،برای نمونه:


گزارشگر ویژه در زمینه حق آموزش ،خطوط راهنمای ارزشمننی در اختیدار
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انتشار توصیهها بین مخاطبان محلی خود؛

نهادهای آموزشی قرار میدهن؛


گزارشگر ویژه در زمینه شکنجه ،میتوانن در مراکز بازداشت ،زننانها و سایر
مراکز امنیتی مفین واقع شود؛
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 گزارشگر ویژه در زمینه خشونت زنان ،ضمن ارائه تعاریفی روشن از شکنجه
زنان و با ارائه تعریفی روشن و منون برای از میان برداشدتن خشدونت علیده
زنان ،در منارس ،زننان ها و اماکنی که به زندان پنداه مدیدهندن ،مدؤثر واقدع
میشود (بنگرین به :قطعنامه  5/1و شرای کار مأموریتداران رویههدای ویدژه

).(A/HRC/PRST/8/2
 .۴-6سازوکار و ابزارهای رویههای ویژه در ارتقای حقوق بشر
نشریه ساالنه .کمیساریای حقوق بشر ،سارنه نشریهای را درباره رویدنادها و ارقدام سدارنه
درباره رویههای ویژه منتشر مدیکندن .ایدن سدنن ،اطالعدات و آمدار مربدوط بده شدکایات،
بازدیدنهای انجددامشددنه از کشددورها ،گددزارشهددا ،بیانیددههددای مطبوعدداتی ،همدداهنگیهددا و
فعالیتهای موضوعی را دربر میگیرد .این اسناد در بخشی که به رویههای ویژه در سدایت
کمیساریای عالی اختصا

یافته است ،در دسترس هستنن.

تألیف ساالنه توصیههای رویههای ویژه  .کمیسداریا ،سدارنه تدألیفی از توصدیههدای
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رویههای ویژه تهیه میکنن کده بدر اسداس کشدوری ،طبقدهبندنی و در بخدش مخصدو
رویههای ویژه در تارنمای کمیساریا عالی ،ارائه میشود.
نمایه (اندکس) جهانی حقوق بشر .برنامه اطالعاتی رویههای ویژه در حدوزه فنداوری
اطالعات و اینترنت ،در درجه نخست برای تسهیل دسترسدی بده اسدناد و مدنارک حقدوق
بشری طراحیشنه است که از سوی ارگانهای ایجاد شنه بر پایه اسناد حقوق بشر سازمان
ملل و رویههای ویژه شورای حقوق بشر انتشاریافتهانن .افزون بدر ایدن ،نتیجدهگیدریهدا و
توصیههای رویههای ویژه شورای حقوق بشر در مدورد کشدورهای مشدخص کده از سدال
 2006میالدی به بعن ،به تصویب رسینهانن ،در تارنما موجود است .همینین نمایده امکدان
دستیابی به توصیههایی را نیز فراهم خواهن کرد که در چارچوب سدازوکار بررسدی ادواری
جهانی شورای حقوق بشر مطرحشنهانن.

 .7فراگیری ابعاد مختلف حقوق بشر در تمام دولتها
طبق قطعنامه  ،5/1مأموریتداران شورای حقوق بشر در سدازوکار رویدههدای ویدژه پایبندن
اصول و ضوابطی هستنن که بر جهانیبودن و فراگیری آن تأکین دارد .درواقع ،در رویههدای
ویژه ،تمام سازوکار های نظارتی و حمدایتی حقدوق بشدری سدازمان ملدل و سدازمانهدا و
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نهادهای حقوق بشری ملی و مردمنهاد درگیر مباح

حقوق بشدری کشدور مدورد بررسدی

هستنن .یکی از اصول سازوکار رویههای ویژه در مأموریتهای موضوعی ،بررسدی برابدری

وضعیت حقوق بشر تمام کشورها بر اسداس تعهدنات حقدوق بشدری آنهاسدت .بدرخالف
گزارشگران موضوعی کمیسیون حقوق بشر که با اتحاد بلوکهای سیاسی شکل مدیگرفدت
اعزام گزارشگران موضوعی خدود بده کشدورهای توسدعهیافتده ،تعهدنات و پایبندنی تمدام
کشورها را بررسی و ارزیابی میکنن .این بررسیها ،برخالف کمیسیون حقوق بشر ،با رفتار
برابری و فارغ از برخوردهای گزینشدی و مدوازین دوگانده و بدر اسداس مسدئولیتپدذیری
کشورها صورت میگیرد .گزارشگران میتواننن میزان تعهنات و مسئولیتپذیری ملدی هدر
یک از دولتها را نسبت به انجام تکالیف در برابر شهروننان و همینین ،مسئولیت خود در
برابر جامعه جهانی را با روش و معیاری مشخص و واحن بررسی و ارزیابی کننن.

 .8عدم استمرار دشواریها رویههای ویژه در مقایسه با کمیسیون
مشکل اساسی کمیسیون حقوق بشر در سیاسی و گزینشیبودن و اسدتفاده از اسدتانناردهای
دوگانه بوده است .درواقع ،مشکل اصلی ناشی از طرح قطعنامههای کشوری تحدت مداده 9
در دستور کار کمیسیون بود که به دستهبننیهای سیاسی و رنجدش برخدی از کشدورها در
عملکرد سیاسی کمیسیون منجر شن ،اما این رویه همینان باقی ماننه و برخی کشورها هدم
بر ماننن این شیوه در سازوکارهای حقوق بشری ملدل متحدن پدای مدیفشدارنن (عمدادی،
.)1384
البته ،در اینکه کمیسیون حقوق بشر کاستیهایی داشت ،تردینی نیست ،امدا نکتده مهدم
این است که بنانیم مشکالت کمیسیون چده بدود و کجدا بدوده اسدت؟ بده نظدر مدیرسدن
مشکالت کمیسیون ناشی از موارد زیر بوده است:
 )1سیاسی و گزینشیبودن؛
 )2بهرهگیری از استانناردهای دوگانه؛
 )3دستهبننی های سیاسی ناشی از طدرح قطعنامده هدای کشدوری ،ذیدل مداده 9
دستور کار کمیسیون؛
 )4کاستیهای کمیسیون در ارزیابی صحیح از پیشدرفتهدای حقدوق بشدری در
کشورهای جنوب؛
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و در کشوری خا

و با اعمال موازین دوگانه صورت میپذیرفت ،شورای حقوق بشر بدا

 )5نیاز بیشتر به گفتگوهای میان فرهنگی و تمننی در حیطه حقوق بشر؛
 )6ناهماهنگی در بهکارگیری دو کارکرد کمیسیون در زمینه حمایدت و گسدترش
حقوق بشر؛
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 )7پررنگبدودن برخوردهدای گزینشدی ) (Naming & shamingو بدهکدارگیری
قطعنامههای کشوری؛
 )8عنم توجه به کارکرد همکاری درونی در کمیسیون حقوق بشر؛
 )9پییینگی سازوکارهای حقوق بشری کمیسیون ،بهویژه بدرای قربانیدان نقد
حقوق بشر؛
 )10نیاز به هماهنگی بیشتر کمیسیون و کمیساریای عالی حقوق بشدر (ذاکریدان،
.)106 :1390
با گذشت زمان ،نیازهای جنین و روینادهای تازه در نق

فاحش حقوق بشر ،همگدی

به بازبینی کمیسیون حقوق بشر انجامین و نیداز بده روزامدنی سدازوکارهای پیشدین قدوت
گرفت .در سنن تأسیس شورا ،حمایت از حقوق بشر و ارتقای آن بهعنوان مهمترین هدنف
شورای حقوق بشر قلمناد شن .بنیهی است طراحان شورای حقوق بشر با هنفگذاری در
زمیندده حمایددت از حقددوق بشددر و افددزایش احتددرام آن ،قصددن داشددتنن ضددمن پددیشبینددی
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سازوکارهای جنین ،کاستیها و مشکالت موجود بر سر راه کمیسیون سابق حقوق بشدر را
برطرف کننن (طرازکوهی و زمانی .)13 :1392 ،یکی از این سازوکارها ،رویههای ویژه بدود
که نظیر آن در کمیسیون حقوق بشر وجود داشت .سازوکاری که مستلزم تقویت و توسدعه
بود و برطرفشنن نقاط ضعف آن در مشارکتی سازننه میان دولتهدا بدهشدنت احسداس
میشن .مساعنت فعارن جامعه مننی و اعتبار و دانش فعالیت کارشناسدان مسدتقل کده بده
سایر سازوکارهای دیرینه حقوق بشدر تعلدق دارندن ،تدأثیر حیداتی بدر رفدع دشدواریهدا و
چالشهای گزارشگران حقوق بشر کمیسیون در راستای تدنوین رویدههدای ویدژه شدورای
حقوق بشر داشت.
مجمع عمدومی در قطعنامده  60/251خدود ،شدورای حقدوق بشدر را ملدزم کدرد نظدام
رویههای ویژه را بررسی و هر جا ضروری اسدت ،اصدالح و بهیندهسدازی کندن .شدورا در
قطعنامه  5/1درباره نهادسازی شورای حقوق بشر ،رویههای جنینی بدرای مأموریدتداران
بهمنظور برای گدزینش و انتخداب تدنوین کدرد و فرایندن بررسدی ،بهیندهسدازی و اصدالح
مأموریتهای رویههای ویژه بهوجود آورد .شورا قطعنامه  5/2را نیز تصدویب و آیدیننامده
رفتار برای مأموریتداران رویههای ویژه شورای حقوق بشر را تنوین کرد.
به نظر میرسن تفاوت بنیادین رویههای ویدژه شدورا در مقایسده بدا کمیسدیون پیشدین،
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پیرامون این موضوع است که در سازوکار جنین ،میزان تعهنات واقعدی تمدام کشدورها بده

معاهنات حقوق بشری با کمک مأموریتداران شایسته سنجینه و ارزیابی شود .برای انجام
این مهم ،شورای حقدوق بشدر در سدال  2007مدیالدی ،نظدامنامده رفتدار بدرای دارندنگان
و کردار حرفهای که مأموریتداران نهادهای ویژه باین هنگام اجدرای مأموریدتهدای خدود
رعایت کننن ،نظام رویههای ویژه را مؤثرتر کنن .توجه به این موضوع از آن رو مهدم اسدت
که گزارشگران کمیسیون حقوق بشر به علت عنم تخصص رزم ،وابستگی به قدنرتهدای
بددزر  ،اعمددال مددوازین دوگاندده و رویکددرد گزینشددی ،فاقددن مؤلفددههددای ذکرشددنه بودنددن
).(Alfredsson, 2009:187
 .1-8عدم اعمال مالحظات سیاسی در سازوکار جدید
یکی از انتقاداتی که بر رویههای ویژه کمیسیون حقدوق بشدر وارد بدود ،اعمدال مالحظدات
سیاسی در روننهای انتخاب مأموران ،کشورهای مورد نظر و وجود بلوکبننیهای سیاسی
بود .سیاسیبودن فضای حاکم بدر گزارشدگران موضدوعی و کشدوری و اتخداذ تصدمیمات
برمبنای منافع و مالحظات سیاسی ،تأثیر منفی و گاه زیانباری در نظدارت بدر حقدوق بشدر
داشته است .حضور پررنگ و دائم قنرتهای بدزر

در کمیسدیون و روندن دخالدتهدای

مستقیم در انتصاب مأموران و گزارشگران ،کمیسیون را از وظایف اصلی خود بازداشته بود.
این وضعیت ،شرایطی را بهوجود میآورد که دولتها هم در مقام قاضی و هم در مقام دفاع
قرار میگیرنن .واضح است که نقش و حضور اصلی کشورها (در رونن تصمیمسدازی) ایدن
سازوکار ،مانع از ارائه ارزیابی دقیق و متوازنی از وضعیت حقوق بشر کشدورها خواهدن بدود
(.)Roy,2011:14

رسینگی به پروننه کشورها و اعزام گزارشگران بدر اسداس همدین معیارهدای سیاسدی
صورت میگرفت؛ یعنی با توجه به نزدیکی سیاسی کشوری که پروننهاش در کمیسیون بده
علت اعزام گزارشدگر کشدوری مطدرح بدود ،بدا سدایر اعضدای کمیسدیون ،کشدور مدذکور
میتوانست برائت حاصل کنن یا برعکس ،محکومیت یابن و به عنوان نداق
اعالم شود .بنین ترتیب ،کشورها هرچنن ناق

حقدوق بشدر

حقوق بشر بودنن ،اما به علت نزدیکدی بده

کشورهای بزر  ،هی گاه به اعزام گزارشگر منجر ویژه نشن اما اگر رواب نزدیدک سیاسدی
با کشور بزر
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مأموریت رویههای ویژه را تصویب کرد .هنف آن بود که با تعیین معیارهای رفتار اخالقدی

نناشتنن ،موضوعشان بهراحتی در کمیسیون ،مطرح و بر ضن آنهدا ،قطعنامده

صادر میشن .همینین ،اساسنامه کمیسیون بهگونهای تدنوینشدنه بدود کده زمینده حضدور
کشورهایی که ناق

حقوق بشر بودنن ،بهعنوان اعضای کمیسدیون فدراهم مدیآورد (مانندن 77

لیبی) (تقیزاده انصاری .)121 :1387 ،کشوری که رأی برائت در کمیسیون حقدوق بشدر را
بهدست میآورد ،به خود جرأت تناوم نق

حقوق بشر را میداد و از نظر افکدار عمدومی

بینالمللی نیز برای خود توجیه حقوقی مییافت.
در شورای حقوق بشر ،ضواب کلی به پیروی از قطعنامه  5/1برای ندامزدی ،گدزینش و
انتخاب مأموریتداران اعمالشنه است .این ضواب مشتمل بر تخصدص ،تجربده در زمینده
مأموریت ،استقالل ،بی طرفدی ،صدناقت شخصدی و اصدل انصداف اسدت کده در انتخداب
مأموریتداران ،شورا این موارد را احراز میکندن .افدراد واجدن شدرای بدا صدالحیتهدای
محددرزشددنه و تخصددص در زمیندده مربوطدده ،نامزدهددای مناسددبی بددرای انتخدداب بددهعنددوان
مأموریتداران به شمار میرونن .اصدل عدنم اشدتغال چندن مقدام کده در کمیسدیون اصدلی
پذیرفتهشنه بود ،در رویههای ویژه شورای حقوق بشر رعایت شنه اسدت .بدهایدنترتیدب،
افراد نباین همزمان انجام چنن مأموریت حقوق بشر سازمان ملل را برعهنه داشته باشدنن .در
انتخاب مأموریتداران رویههای ویژه ،نقدش دولدتهدا کمرندگتدر شدنه اسدت تدا شدائبه
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مالحظات سیاسی مرتفع شود .به همین منظور ،افراد ،سازمانهای مردمنهداد ،سدازمانهدای
بینالمللی یا دفاتر آنها ،ماننن ) (OHCHRو گروههای منطقدهای کده در نظدام حقدوق بشدر
سازمان ملل فعالیت میکننن ،نقش پررنگتری برعهنه گرفتهانن.
 .2-8افزایش فعالیتهای شورا در سازوکار رویههای ویژه
کمیسیون حقوق بشر از سال  1980تدا سدال  2006مدیالدی  15مأموریدت کشدوری و 30
مأموریت موضوعی داشته است .این در حالی است کده بدا توجده بده فهرسدت منتشدره در
وبسایت شورای حقوق بشر از اول اکتبدر  2013مدیالدی 37 ،مأموریدت موضدوعی و 14
حکم مأموریت کشوری برای هشت کشور داشته است که نشاندهننه افزایش فعالیت شورا
در ایددن سددازوکار اسددت ) .(http://www.ohchr.org/Documents/Publicationsهمینددین
کمیسیون حقوق بشر ،سالی یکبار تشکیل جلسه میداد که منت آن شش هفتده بدود و بده
علت کوتاهبودن زمدان جلسدات ،امکدان رسدینگی بده کلیده مسدائل مطدرحشدنه از سدوی
گزارشگران موضوعی و کشوری در طول اجالس نبود .شورا سده اجدالس عدادی دارد کده
درمجموع ده هفته به طول مدیانجامدن .در ایدن اجدالس شدورا بده بررسدی گدزارشهدای
گزارشگران ،کارشناسان و هیئت تحقیق ،گزارشهای گروههای کاری ،اطالعات ارائدهشدنه
از کمیساریای عالی حقوق بشر و سایر نهادهای بینالمللی حقوق بشر میپردازندن و اتخداذ
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تصمیم میکننن .شورا همینین میتوانن در صورت ضرورت ،اجالسهدای فدوقالعداده یدا

ویژه برگزار کنن .بنین ترتیب ،بررسی گزارشهای گزارشگران موضوعی و کشوری شدورا
نسبت به تعناد اجالسهای کمیسیون حقوق بشر را نیز میتوان یکی از ویژگیهدای شدورا
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل باوجود فعالیت مثبدت در زمینده حمایدت از حقدوق
بشر ،به علت ضعفهایی که داشت ،بهویژه سیاستزدگی و گزینشی عملکدردن ،بدهمدرور
جایگاه خود را بهعنوان نهادی بیطرف در افکدار عمدومی از دسدت داد .تبدنیل کمیسدیون
حقوق بشر به شورای حقوق بشدر در سداختار سدازمان ملدل ،موضدوع حقدوق بشدر را در
اولویت ویژهای قرار میدهن که پیشتدر از آن برخدوردار نبدود (تقدیزاده انصداری:1387 ،
 .)137ایجاد چنین نهادی ،بیانگر آن است که سازمان ملل همان اهمیتدی را کده بده مسدائل
امنیتی با ایجاد شورای امنیدت و مسدائل توسدعه بدا ایجداد شدورای اقتصدادی ،اجتمداعی و
همینین فرهنگی قائل است ،برای مسائل حقوق بشر با ایجداد شدورای حقدوق بشدر قائدل
است .بهاینترتیب ،حقوق بشر در کنار امنیت و توسعه بینالمللدی بده یکدی از سدتونهدای
اصلی سازمان ملل تبنیلشنه است و میتوان هنف از ایجاد آن را بازنگری کامل در نظدام
حقوق بشر در سازمان ملل بهمنظور تبنیل آن به نهادی مؤثرتر در این موضوع دانست.

فرجام
همانگونه که اشاره کردیم ،تحلیدل مفهدومی عملکدرد شدورای حقدوق بشدر در سدازوکار
رویههای ویژه و مأموریتداران آن ،حوزه وسیعی از فعالیتها را در برمیگیرد و به نتای و
آثار پاینار و کلی رویدههدای ویدژه مربدوط مدیشدود .ایدن روش بدا تأکیدن بدر همداهنگی
مهارت های فنی ،ادراکی و انسانی گزارشگران ،توجه به تمهینات و الزامات دولت میزبدان،
تعامل افراد ،نهادها و جامعه مننی با یکنیگر و درک آنان از کلیت سازوکار رویههای ویدژه
و فرایننهای کاری قابلمالحظه است .در بسیاری از موارد نمیتوان به ارزیابی هماهندگ و
یکپارچهای از عملکرد مأموریتداران دست یافت و حتی در صورت دستیابی به دیدنگاه و
نتایجی مشخص ،نمیتوان راهکاری اثربخش و مندت بده نتیجده را اعمدال کدرد .بده علدت
وابستگی موضوعات حقوق بشر به یکنیگر ،ممکن است اعمدال بهبدود در یدک موضدوع،
آثاری منفی در واحن و موضوع دیگر بگذارد و نیز ممکن است بده علدت عدنم توجده بده
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دانست.

رویکردهای اساسی در مأموریتی موضوعی ،نتوان از طریق بهبود عملکدرد در آن بده نتیجده
مطلوب دست یافت.
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ارزیابی و تحلیل عملکرد شورای حقوق بشر در پی برداشتی کلی از وضعیت رویههای
ویژه صورت میگیرد .در این راه ،بر عملگرایی و پرداختن به جزئیات بیشتر میتوان تأکین
کرد تا تمام رواب موجود مننظر قرار گیرد .درواقع ،با تحلیل عملکدرد شدورا در سدازوکار
رویههای ویژه میتوان اذعان کرد وضعیت حقوق بشر از بنو تأسیس شدورا از سدال 2006
میالدی نسبت به کمیسدیون پیشدین حقدوق بشدر ،بده شدکلی متدوازن بده حالدت مطلدوب
هنایتشنه است .شورای حقوق بشر بر این اساس و با توجه به ریشهیابی دقیق مشدکالت
و نارساییهای کمیسیون پیشین با انجدام اقدنامات مناسدب در ابعداد گونداگون بدرای رفدع
مشکالت و دستیابی به موقعیتی توسعهیافتده اقدنام کدرده اسدت .هدنف اصدلی از تشدکیل
شورای حقوق بشر ،عهنهداری مسئولیت افزایش احترام جهانی برای حمایت از حقوق بشر
و آزادیهای اساسی برای تمام مردم صرفنظر از تمایزات و اسدتثناها بدوده کده شدورا بده
شکلی کامالً عادرنه به همه حقوق بشر برای همه مردم توجه کرده است و مهمتدر از همده
اینکه به وضعیت نق
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حقوق بشر در کشورهای مختلف بهویژه نق

فاحش و نظداممندن

حقوق بشر رسینگی کرده و سازوکار مهم رویههای ویژه را پیگیری کرده است.
هنف از سازوکار رویههای ویژه ،ارتقا و احترام عمیق به حقوق بشدر از راه نظدارت و
بررسی عملکرد حقوق بشری تمام کشورها است .این امر بهخودی خود ،افزایش مشدارکت
و همکاریهای بینالمللی را بهمنظور احترام به ارتقا و حمایت از حقوق بشر در چدارچوب
شورای حقوق بشر در پی خواهن داشدت .بدا ایدنحدال ،تحقدق اهدناف اساسدی سدازوکار
رویههای ویژه مبنی بر افزایش احترام به حقوق بشر با دورشنن شورا از مشدکالت پیشدین
شورا (سیاسیشنن حقوق بشر ،عنم پذیرش توصیههای محتوایی توسد کشدورهدا ،عدنم
وجود سازوکاری واحن برای پیگیری و اجرای توصیههدا ،عدنم تواندایی رزم در تعامدل بدا
نهادهای مننی ،نفوذ قنرتهای بزر
هموارتر ساخته است.

و امثال آن) ،مسیر افزایش احترام به حقدوق بشدر را
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