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Abstract
Due to the great importance of human rights and its direct relationship with
maintaining international peace and security, treaty institutions have emerged to
monitor and control the implementation of human rights treaty standards. Such
bodies are committees that act as monitoring bodies for universal human rights
treaties. So far, 10 committees have been established in this way in the UN system.
The committees, which form their main activities in this field through the State
reporting system, have so far had significant effects on the implementation of human
rights and the reform of national laws. Despite all the positive achievements of these
institutions, there is a negative reality in this system; the system has never been
carefully and coherently planned. Such incoherence and planning have led to many
negative consequences, including financial problems, lack of staff and, insufficient
effectiveness. The purpose of this article is to examine the various ideas and
solutions to solve the problem of incoherence and waste of resources by asking
whether it is time to consolidate these institutions in the Human Rights Council to
solve the problems.
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چکیده
به دلیل اهمیت فراوان حقوق بشر و رابطۀ مستقیم آن با حفظ صلح و امنیت جهانی ،نهاادهاا
معاهداتی برا نظارت و کنترل نحوۀ اجرا موازین معاهدات حقوق بشار پدیاد آماد اناد ایان
نهادها کمیتههایی هستند که بهعنوان رکن نظارتی معاهدات جهانی حقوق بشر عمل میکنناد
تاکنون  10کمیته به این شکل در نظام ملل متحد تأسیس شد اند این کمیتهها کاه از رریا
سیستم گزارشدهی دولتی عمدۀ فعالیت خود را در این زمینه شاکل مایدهناد ،تااکنون آراار
قابلتوجهی بر نحوۀ اجرا حقوق بشر و اصالح قوانین ملی کشورهاا داشاتهاناد باهرغام کلیاۀ
دستاوردها مثبت این نهادها واقعیتی منفی در کالباد ایان سیساتم نهفتاه شاد و آن اینکاه
سیستم یادشد هرگز بهرور دقی و منسامم برناماهریاز نشاد اسات ایان عادم انسامام و
برنامه ریز برا این سیستم تبعات منفی بسیار ازجمله مشکالت مالی ،کمبود نیرو انسانی
و عدم اررگذار کافی را درپی داشته است هدف ایان مقالاه بررسای دیادگا هاا و راهکارهاا
گوناگون برا حل معضل عدم انسمام و اتالف منابع با ررح ایان پرساا اسات کاه آیاا زماان
تممیع این نهادها در شورا حقوق بشر برا رفع مشکالت یادشد فرا رسید است یا خیر

واژگان کلیدی
سازمان ملل متحد ،شورا حقوق بشر ،کمیتاههاا نظاارتی ،کمیسااریا عاالی حقاوق بشار،
نهادها معاهد محور
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مقدمه
سازمان ملل در سالها اخیر برا نهادینهساز حقوق بشر در سطح ملی و اجرا هرچه بهتر
و صیانت از آن تالشها بسیار نمود است که تشکیل ارکان نظارتی فرعای یعنای نهادهاا
معاهد محور سازمان ملل را میتوان بهعنوان رمرۀ قابل توجه این تاالش ناام بارد (ولادبی ی و
دی ران )226 :1399 ،نهادها معاهداتی حقوق بشر برا نظارت بر نحوۀ اجرا قواعد حقاوق
بشر در کشورها عضو پدید آمد اند این نهادها از رری دریافت گزارشها دولتای و بررسای
آنها رب ارالعات دریافتی از نهااد هاا متتلاد دی ار و اراناۀ نتاایس بررسای خاود در قالا
توصیهنامه و پیشنهاد برا رفع نواقص در انمام تعهدات انمام وظیفه میکنناد عاالو بار ایان،
نهادها یادشد میتوانند تفاسیر عمومی و دیدگا هاا مشاورتی خاود را بارا تفسایر مفااد
معاهدات حقوق بشر ذ ربط و شفافساز آنها برا راهنمایی کشورها نیز ارانه دهند بسایار
از این نهادها قابلیت دریافت شکایات فرد در موارد نقض حقوق بشر و پی یر و تحقی بارا
کشد زمینهها نقض فاحا حقوق بشر را نیز برعهد دارند
از سال  1971تاکنون  10نهاد معاهد ا در سطح سازمان ملال متحاد تأسایس شاد کاه
هریک به شکلی تقریباً یکسان به انمام وظاید یادشد پرداختهاناد هریاک از ایان نهادهاا ارار
قابلتوجهی بر بهبود روند اجرا حقوق بشر در سطح ملای و باینالمللای داشاتهاناد و هماین
موضوع سب رشد روزافزون آنها از دهۀ هشتاد میالد به بعد شاد اسات در واقاع ،ایان امار
نتیمۀ مقبولیت آنها نزد کشورها و نیز اعتماد آنها باه چناین سیساتمی اسات ربا پیشانهاد
کمیسر عالی وقت برا متحد الشکل نمودن نهادها معاهداتی سازمان ملل متحد در  22مارس
سال  ،2006بیا از  71درصد کشورها ،معاهدات حقوق بشار ذ رباط را تصاوی کارد اناد
( )HRI/MC/2006/2, 2006: 19از دی ر دستاوردها این سیستم میتوان باه ارار قابالتوجاه
تفاسیر عمومی و آرا این نهادها در رسیدگی به شکایات فرد و حتی ارر آنها در شاکلگیار
عرف و رویۀ بینالمللی اشار نمود
بهرغم این دستاوردها ،چنین پیشرفت روزافزونی در بساتر زماان ساب پدیادار مواناع و
نواقص در عملکرد این نهادها نیاز شاد اسات عمادۀ ایان مشاکالت و ناواقص کاه از ابتادا
شکلگیر این سیستم وجود داشته با گزارش دبیر کال وقات ساازمان ملال (A/RES/37/44,
) 1982: 1-4; Abashidze, 2019: 362در سال  1982پررنگتر شد و توجه جامعۀ باینالمللای
را بر لزوم تالش جهت رفع آنها به خود معطوف داشته است
این مشکالت که از عدم برنامهریز دقی سیستم و تغییرات تصادفی آنهاا در ظارف زماان
نشئت میگیرد ،با عدم هماهن ی بین عملکرد این نهادها و ازدیاد تعداد آنها تشدید شد  ،سب
پدید آمدن مشکالت متتلفی گردید است؛ ازجمله کمبود منابع مالی و نیرو انسانی ،تفاوت و
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اختالف در تفاسیر عمومی ،تعوی بررسی گزارشها ،عدم گزارشدهی منظم دولتهاا باه دلیال
دشوار ِ مسیر ارانۀ چنین گزارشهایی به نهادها متتلد در ارر زمانبناد نزدیاک باههام و
داشتن فرایندها شکلی متفااوت اهمیات و ضارورت حال ایان مشاکالت در روناد تادریمی
فرهن ی شدن حقوق بشر بین الملل آن است که چنین نواقصی درعمل میزان تأریرگاذار ایان
سیستم را در روند توسعۀ حقوق بشر در سطح ملی و بینالمللی دستتوش تغییرات ناخوشاایند
و نامطلوبی نمود است (شیتی )139 :1389 ،بنابراین برا حل این مشکالت در رول سالها،
افراد و نهادها متتلد پیشنهادها متعدد ارانه داد اند که ازجمله مهمترین آنها که موضوع
بررسی این مقاله نیز میباشد ،میتوان به ررح پیشانهاد «کاوفی عناان» (A/57/387, 2002:
) ،11-12; Abashidze, 2019: 363دبیاار کاال وقاات سااازمان ملاال ،و نیااز «ال اربااور»
) ،(HRI/MC/2006/2, 2006: 10-13; Pillay, 2012: 28کمیسر عالی ساازمان ملال ،مبنای بار
لزوم اتحاد این نهادها ذیل نهاد واحد اشار نمود اگرچه این ررح در زمان پیشانهاد خاود باا
مقبولیت و حمایت کافی روبهرو نشد و ررح دی ر ذیال قطعناماۀ (A/RES/68/268, 68/268
) 2014: 1-2; A/59/2005, 2005: 39-53سازمان ملل جاای زین آن شاد ،ولای بررسای آراار و
نتایس ررح جای زین و مشاهدۀ ناکارآمد آن ،ضرورت لزوم بازگشت به ررح پیشنهاد اربور و
کوفی عنان را دوچندان کرد
پرسا نوشتار حاضر آن است که پس از آزمودن راهکارها متتلد تقویتی و عدم مشاهدۀ
نتیمۀ مطلوب از آنها ،آیا زمان آن فرا نرسید تا با تأمل بیشتر بار رارح پیشانهاد دبیار کال
سازمان ملل و کمیسر عالی به مسئلۀ اتحاد این نهادها ذیل نهاد واحد بیندیشیم؟ ایان مقالاه
در پی آن است با ررح و بیان مسانل مرتبط در دو بتا ،پاستی درخور و منطقای بارا ایان
پرسا بیابد بتا نتست به بررسی نهادها متتلد موجود جهت نظاارت و تضامین اجارا
حقوق بشر و دستاوردها و وظاید آنها میپردازد و بتا بعد به بررسی چالاها این نهادها
و پیشنهادها متتلد برا رفع این نواقص و تأریر آنها بر اصالح سااختار ایان نهادهاا خواهاد
پرداخت شایان ذکر اینکه آرار فارسی اندکی به موضوع نهادها معاهاد محاور باهراور کلای و
بررسی تطبیقی و ضرورت تممیع آنها در شورا حقوق بشر پرداختهاند

 .1نهادهای معاهدهمحور سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر
 .1 .1وظایف نهادهای معاهداتی
نهادها معاهداتی سازمان ملل متحد کمیتههایی متشکل از کارشناساان مساتقل و متتصاص
هستند که وظیفۀ نظارت و بررسی نحوۀ اجرا قواعد حقوق بشر ذیل کنوانسیونها و معاهادات
حقوق بشر سازمان ملل را برعهد دارند این کمیتههاا ساتون اصالی نظاارتی ساازمان ملال
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میباشند که از روشها متتلفی وظیفۀ نظارتی خود را انمام میدهند ازجمله مهمتارین آنهاا
که تنها روش اجبار و در عین حال منعطدترین روش کمیتهها نیز قلمداد میشاود ،سیساتم
گزارشدهی دولتی است (زمانی )299 :1385 ،هر کشور عضو سازمان ملل متحد با پیوستن به
کنوانسیونها حقوق بشر بینالمللی تعهد مییابد در زمان مقرر به صاورت مانظم گزارشای
مبنی بر نحوۀ اجرا قواعد معاهد ذ ربط به کمیتۀ مربوراه ارساال نمایاد تااکنون  10نهااد
معاهد ا برا کنوانسیونها حقوق بشر متتلد سازمان ملل پدید آمد اسات کاه تقریباا
هم ی از یک روش مشابه و مشترک برا دریافت گزارش دولتها عضو استفاد میکنند
کشورها به صورت معمول یک یا دو سال پس از تصوی ِ هر معاهد موظاداناد گازارش اولیاۀ
خود را دربارۀ وضع حقوق بشر در کشور خود ارانه دهند و پس از آن عمدتاً هر چهار یا پانس ساال
یکبار به صورت دور ا موظد به انمام این کار هستند بررسی گزارشها از سو این کمیتههاا از
رری دریافت ارالعات متتلد مبنی بر وضع اجرا حقوق بشار در کشاورها از رارف نهاادهاا
دولتی و غیردولتی مستقر در همان کشور و یا منابع دی ر نظیر سازمانها باینالمللای دولتای و
غیردولتی با تشکیل جلسات حضور و یا مماز به صورت کتبی و شافاهی باه همارا هیئتای از
کشور تحت بررسی پی یر میشود و سرانمام نتایس بررسی در قال توصیه یا پیشانهاد ،از ساو
کمیته به کشور ابالغ میگردد (میرعباسی125-126 :1396 ،؛ منفرد و رباربایی)56 :1396 ،
افزون بر وظیفۀ نظارتی ،کمیتهها معاهداتی وظاید دی ر نیز برعهد دارند کاه ازجملاه
مؤررترین آنها میتوان به سیستم دریافت شکایات فرد و بیندولتی اشار کرد (زماانی:1385 ،
 )300کمیتهها نظارتی سازمان ملل بهعنوان نهادهایی شبهقضایی اغل میتوانند از مادعیان
نقض حقوق بشر و عدم رعایت و اجرا معاهدات حقوق بشر شکایاتی دریافات کارد  ،آنهاا را
بررسی و ا قدام به صدور رأ و تتمین میزان خسارت وارد نمایناد در ایان مسایر مایتوانناد
اقدامات دولت مربوره را بهعنوان خواندۀ پروناد بررسای و از مقاماات مسائول پاساتی ازم را
دربارۀ ادعا مطروحه رل کنند البته کمیتهها زمانی قاادر باه پاذیرش چناین پروناد هاایی
هستند که فرد قربا نی مراحل داخلی جبران خسارت را ری نمود  ،اما موف باه احقااق حقاوق
خود نشد و همچنین ازم اسات کمیتاههاا از رسایدگی باه پروناد هاا درحاال بررسای در
کمیته ها دی ر در صورت مشابهت کامل موضوع و ادله و ررفین دعوا نیز خوددار ورزناد در
این حالت ،کمیتهها بهعنوان نهادها شبهقضایی شناخته میشوند ،زیرا آرا آنها از الزامآور و
ضمانت اجرا مشابه محاکم داخلی برخوردار نیست ولی این موضوع نیز سب بیتأریر کامل
آرا آنها نتواهد بود ،زیرا این تصمیمات میتواند در پدید آمدن رویه و عرف بینالمللی درباارۀ
نحوۀ ماهیت و اجرا حقوق بشر مؤرر باشد ،ضمن اینکاه ساب شافافیت هرچاه بیشاتر مفااد
معاهدات حقوق بشر میشود) (Lhotský, 2017: 8; Krommendijk, 2015: 195-210شایان
ذکر است در سال  1947دولت استرالیا پیشنهاد را مبنی بر تأسیس دیوان جهانی حقوق بشر
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در خالل مباحث مربوط به تأسیس کمیسیون حقوق بشر مطرح نماود کاه باا اقباال دولاتهاا
مواجه نشد دلیل این امر نیز عدم آمادگی دولتها در پذیرش صاالحیت دیاوان یادشاد بارا
رسیدگی به نقض حقوق بشر در عرصۀ جهانی بود در واقع ،دولتها با انعقااد معاهادات حقاوق
بشر در سطح جهانی و ایماد سازوکار کمیتۀ نظارتی در آنهاا و همچناین ،اعطاا صاالحیت
رسیدگی غیراجبار به نقضها انمامشد سعی داشتند بهنوعی ایدۀ تأسایس دادگاا جهاانی
حقوق بشر را با اعطا صالحیت به این کمیتههاا جباران نمایناد؛ باهخصاو اینکاه محااکم
منطقه ا حقوق بشر در سطح اروپا ،امریکا و افریقا نیز تا حد بسیار به این اید کمک کردناد
با این حال ،ایدۀ تأسیس دادگا جهانی حقوق بشر هنوز ررفدارانی دارد ،باهراور کاه حتای
برخی حقوقدانان در دهۀ اخیر پیانویس تأسیس این دادگا را مطرح کردند و از ساو ساایر
حقوقدانان با انتقادات ستتی مواجه شدند دولت ها نیاز همچناان اقباالی باه ایان ایاد نشاان
نمیدهند )(Nowak, 2018: 272-275؛ با این حال ،حساسایتهاا مرباوط باه رسایدگیهاا
مرتبط با حقوق بشر در قبال دولتها (بهنحو که پس از دهههاا از آغااز باه کاار کمیتاههاا
حقوق بشر در سال  2018نتستین دعوا بینالادولی در کمیتاۀ محاو کلیاۀ اشاکال تبعایض
نژاد مطرح شد) و همچنین ،وجود نهادهاا شابهقضاایی همچاون کمیتاههاا معاهاداتی و
دادگا ها منطقه ا هنور نتوانسته است نیاز به وجود چناین دادگااهی را باا توجاه باه وجاود
دیوان بین المللی دادگستر که دارا صالحیت عام رسیدگی ،به اقناعآور توجیه نماید1
کارکرد سوم ،توانایی و صالحیت ارانۀ تفاسیر عمومی و نظریات مشاورتی اسات کمیتاههاا
می توانند مفاد یادشد را تفسیر نمایند که در زدودن ابهامات کشورها عضاو نسابت باه مفااد
معاهدۀ مربوط نقا آفرینی خواهد کرد همچنین ممموعۀ این تفاسیر نیز میتواند ساب باروز
رویه و عرف بینالمللی دربارۀ موضوعات متتلد حقوق بشر باشد
)(https://www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/ngohandbook4.pdf: 2021

عالو بر وظاید عمومی و کلی گفتهشد که میان تمام  10کمیتۀ موجاود مشاترک اسات،
برخی از این کمیتهها با توجه به اختیارات و صالحیتهایی که معاهدۀ حقاوق بشار ذ رباط
قانل میشود ،می توانند وظاید خا و ماورد دی ار نیاز داشاته باشاند کاه از جملاۀ آنهاا
می توان به وظیفۀ اقدام و هشدار فور در مواجهه با نقض سیستماتیک و فاحا حقوق بشار و
یا موارد که نیازمند اقدام آنی هستند ،اشار نمود عالو بر این ،برخی از کمیتاههاا جادا از
صالحیتی که در بررسی مستقل رعایت حقوق بشر در یک کشور دارند ،میتوانند فارغ از بحاث
شکایت نیز به بررسی و تحقی دربارۀ روند اجرا حقوق بشر در کشورها و یا برخی کشورهاا

 1در زبان فارسی ،ر ک حسین آقایی جنتمکان (« )1387ضرورت تشکیل دادگا جهانی حقوق بشر»،
اندیشهها حقوق خصوصی ،ش  ،13صص 94-97
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خا برا کشد موارد و زمینهها نقض سیساتماتیک و فااحا حقاوق بشار نیاز بنردازناد
:(https://www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/ngohandbook4.pdf
https://www.universal-rights.org/human-rights-rough-guides/a-rough-guide)to-the-human-rights-treaty-bodies: 2021

;2021

روند کار این کمیتهها نیز دور ا و به شکل پار وقت با تشکیل تعداد جلسااتی معاین در
هر سال پی یر میشود تعداد این جلسات و بازۀ زمانی آنها از رری آییننامۀ هر کمیته و نیز
مفاد کنوانسیون ذ ربط دربارۀ صالحیت و وظاید آنها مشتص میشود همانراور کاه اشاار
شد هر کمیته میتواند آییننامۀ متصوصی برا خود تصاوی نمایاد کاه مفااد آن آیاینناماه
عمدتاً شرایط شکلی ارانۀ گزارشها و بررسی آنهاا و نحاوۀ تشاکیل جلساات را دربار مایگیارد
(قانعی131 :1395 ،؛

.(https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/ CodeOfConduct.pdf: 2021

همانرور که پیاتر بیان شد ،از سال دهۀ هشتاد میالد ایان نهاادهاا رشاد روزافازون و
تأریر قابلتوجهی در نتیمۀ رشد مصوبات و معاهدات حقاوق بشار باینالمللای یاا منطقاها
داشتهاند که مصادی چنین رشد را میتوان در اعتماد هرچه بیشتر دولتها به این سیساتم و
به رسمیت شناختن آنها جهت رسیدگی به مشکالت حقوق بشر مشاهد نمود و بهعنوان مثاالی
متأخر میتوان به پروندۀ قطر علیه امارات و عربستان اشار نمود
)(https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/CERD-C-99-3.pdf: 2021

 .2 .1شورای حقوق بشر
شورا حقوق بشر با قطعنامۀ  (A/RES/60/251, 2006: 2) 60/251ممماع عماومی ساازمان ملال
متحد در سال  2006جای زین کمیسیون حقوق بشر شد (میرعباسی و میرعباسی42-43 :1396 ،؛
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2005-04-07/secretary-generals)address-commission-human rights: 2021

این نهاد متولی اصلی حقوق بشر سازمان ملل متحد و از ارکان فرعی وابسته به ممماع عماومی
است شورا با حمایت از پیشنهاد کوفی عنان دربارۀ ایماد یک نهاد حقوق بشر جدید با اعتباار
بیشتر شکل گرفت این شورا در پی تالش برا اصالح ساختار سازمان ملل بارا دساتیابی باه
اهدافی نظیر صلح و امنیت و توسعۀ حقوق بشر جای زین کمیسیونی شاد کاه پاس از بایا از
شادهه فعالیت مورد انتقاد شدید کشورها عضو قرار گرفته بود ازجمله انتقادات بیشمار باه
کمیسیون این بود که به اعتقاد کشورها کمیسیون تبدیل به رکنی سیاساتزد شاد  ،مسایر و
هدف خود را گم کرد بود ،زیرا در فرایند رسیدگی به اوضاع اجارا حقاوق بشار در کشاورهاا
اعتدال را رعایت نکرد  ،به وضعیت برخی کشورها بایا از آنچاه کاه بایاد توجاه نشاان داد و
برخی را به دایل عمدت ًا سیاسی از نظر دور افکناد باود همچناین باه اعتقااد بسایار  ،روناد
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بررسیها کمیسیون تبدیل به روشی فرمالیتاه شاد باود ،زیارا تعاداد زیااد از کشاورها باا
ابی گر و نفوذ دوچندان در این کمیسایون موفا باه پوشااندن خطاهاا خاود مایشادند
همچنین موضوع توازن اعضا رب منار جغرافیایی متتلد نیز از موارد انتقاد به کمیسایون
حقوق بشر بود که ممموع این انتقادات سب شد تا اعتقاد بر کارایی کمیسایون ازباین بارود و
لزوم ایماد نهاد تاز نفس برا رفع این خطاهاا دوچنادان شاود کاه ماحصال چناین نیااز
تشکیل شورا حقوق بشر بود است )( (Alston, 2020: 182میرعباسای و میرعباسای:1396 ،
 )42-43شورا حقوق بشر به صورت کلی به جهت آنکه نهااد جاای زین کمیسایون اسات،
وارث وظاید ،سازوکارها ،مسئولیتها آن نیز میباشاد (رنمبریاان و دی اران )125 :1399 ،و
همچنین در روند اصالح ایرادات کمیسیون وظایفی خا و جدید نیاز بارا آن تعریاد شاد
است وظاید شورا به شرح زیر است:
 بررسی ادوار جهانی تعهادات حقاوق بشار اعضاا ساازمان ملال از رریا تعامال و
همکار با کشاور ماورد بررسای و تهیاۀ ارالعاات از ساو نهادهاا متتلاد دولتای و
غیردولتی مطاب قطعنامۀ مؤسس شاورا حقاوق بشار در ساال  ،2006بررسای دور ا
جهانی یک سازوکار همکار است و به نحو سازند  ،غیرتقابلی و غیرسیاسی برنامهریز
شد است اصل بنیادین این سازوکار جهانی بودن آن است و تمام اعضا ملل متحد فارغ
از اینکه به عضویت معاهدات حقوق بشر جهانی درآمد باشند یا خیر ،بر اساس فرمها
مرتبط بررسی میشوند ضمن اینکه تمامی ح ها بشار بار اسااس شارایطی یکساان
رب اصول وابست ی متقابل ،غیرقابل تفکیاک باودن و ارتبااط درونای حا هاا بشار
ارزیابی میشوند در عمل نیز دولتها چالا خاصی را نسبت به رویکرد شورا در این مورد
مطرح نکرد اند دولتها در ارانۀ پاسخ به پرساها مطرحشد در فرایند بررسای دور ا
جهانی آزاد هستند ) (Tomuschat, 2019: 8-12بر این اساس ،هریک از دولتهاا عضاو
موظد به ارانۀ گزارشی مبنی بر وضعیت اجرا حقوق بشر در تمام قلمرو صالحیتی خاود
به شورا حقوق بشر در قالا «آیاین بررسای دور ا جهاانی» ( (Universal Periodic
 Reviewاست (سادات اخو 147 :1390 ،و شریفی)46-49 :1397 ،
 کمیتۀ مشورتی شورا حقوق بشر که جای زین کمیسایون فرعای تارویس و حمایات از
حقوق بشر کمیسیون حقوق بشر شد ،وظیفۀ مطالعاه و بررسای و اراناۀ توصایه درباارۀ
مسانل متتلد حقوق بشر را به شورا حقوق بشر دارد
 سیستم شکایت بیندولتی و فرد که ری آن شورا به بررسی شاکایات مادعیان نقاض
حقوق بشر در سراسر دنیا از رری اربات مور وجود زمینهها نقض فااحا و آشاکار
حقوق و آزاد ها بنیادین بشر در منار متتلد میپردازد شورا مایتواناد چناین
شکایاتی را از رری افراد و یا گرو ها و سازمانها متتلد دریافت نماید
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 رویهها ویژۀ نظارتی که از رریا گزارشا ران ویاژۀ شاورا و کارشناساان مساتقل باا
دریافت و تحلیل ارالعات و بررسی آنها و نیز مطالعۀ شکایات فرد و پاساخ باه آنهاا و
ارسال تقاضا فور جهت پاست ویی به کشورها در موارد موردنیاز صاورت مایگیارد
این رویهها ویژ میتوانند به صورت مأموریات کشاور و یاا موضاوعی انماام شاوند
(ذاکریان و متتار  )74-76 :1398 ،در مأموریت کشور  ،تمرکز بر کشور خاا و
در مأموریت موضوعی ،تمرکز بر یک موضوع خا حقوق بشر است این رسیدگیهاا
ری گزارشها علنی از سو شاورا یاا کمیتاۀ مشاورتی در جلساها سااانه در ژناو
بررسی میشوند مکاتبه و دیدار از کشاورها و انتشاار گازارشهاا و تادارک ارالعاات و
صدور ارالعیۀ رسانها در مسانل موردنیاز ازجمله کارکردها رویاههاا ویاژ اسات
همانرور که بیان شد ،این بررسیها از سو گزارش ران خا و کارشناساان مساتقل
صورت میپذیرد این کارشناسان در قال بررسی کشور یا موضوعی از رری دریافات
ارالعات از منابع گوناگون دولتی و غیردولتی و حتی گزارش ران حقوق بشر ،میتوانناد
به بررسی و تحقی بنردازند و از دولتها در موارد نقض حقوق بشر رل پاسخ نمایند و
در موارد ن رانکنندۀ نقض فاحا حقوق بشر اقدام به انتشار بیانیاۀ عماومی و اعالمیاۀ
رسانها بنمایند این کارشناسان نیز مانند کارشناساان کمیتاههاا نظاارتی از رارف
دولتها عضو و حتی سازمانها غیردولتی معرفی میشاوند و در کماال اساتقالل و
صداقت رب نظامنامۀ رفتار گزارش ران رویۀ ویژۀ شورا حقوق بشر اقدام باه انماام
وظاید میپردازند در کنار این کارشناسان ،گزارش ران خا یعنی گزارشا ران حقاوق
بشر سازمان ملل متحد نیز میتوانند با استفاد از منابع متتلد اقدام به دریافت گزارش
و ارانۀ آنها به کارشناسان و گزارش ران ویژ نمایند
همانرور که پیاتر بیان شد ،یکی از انتقادات مهم از کمیسیون حقوق بشر ،سیاستزدگی
است؛ با این بیان که برخی کشورها به صورت مکرر مورد بررسی قرار میگرفتند ،درحالی که به
وضعیت برخی کشورها توجهی نمیشد یا توجه کمتر صاورت مایگرفات بارا رفاع چناین
ایراد  ،اقدام قابلتوجهی که شورا حقوق بشر انمام داد آن است که بهرور مانظم و دور ا
رب برنامۀ مشتصی به بررسی وضعیت حقوق بشرِ تمام کشورها عضاو مایپاردازد باه ایان
ترتی  ،شورا در عملکرد خود نشان داد است که میتواند جای زین کمیتهها نیاز تلقای شاود و
وظاید آنها را نیز در پایا تعهدات حقوق بشر دولتها عضو بهجا آورد این درحالی است
که برخی دولتها عضو اسناد حقوق بشر جهانی نیستند ،ولی بهواسطۀ عضویت در ملل متحد
به ارانۀ گزارش وضعیت حقوق بشر در کشور خود ملزم میباشند این نکته نیز میتواناد توجیاه
دی ر برا امکان جای زین ذ ربط تلقی شود
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 .2نهادهای معاهدهمحور حقوق بشر؛ چالشها و راهکارها
 .1 .2بررسی چالشهای موجود
از سال  1980مشکالت و نواقص نهادها معاهداتی حقوق بشر آشکار شد و عملکرد ،سااختار و
میزان اررگذار این نهادها را با چالا مواجه ساخت در اداماه باه مهامتارین ایان چاالاهاا
پرداخته میشود
 عدم همکار ازم دولتها بارا پیشابرد وظااید و اهاداف ایان نهادهاا (A/66/860,
) 2012:18کشورها عضو اغل در انمام وظیفۀ خود مبنی بر ارانۀ گزارشها دور ا
منظم در موعد مقرر قصور میورزند علت چنین امر میتواند به مسانل متتلفی نظیار
تعداد قابلتوجه کمیتهها و دشوار تهیۀ گزارشها متتلد و ممزا برا اراناه باه هار
کمیته بازگردد ،بهخصو که بسیار از این گزارشها به دلیال ماهیات گاا مشاترک
اهداف ،وظاید و موضوع کمیتهها ناظر ،درعمل مضامین یکسان و مشاترکی دارناد و
ارانۀ آنها به کمیتهها متتلفی که ممکن است نتیمهگیار ناهماهناگ و متفااوتی از
دی ر نهادها داشته باشند ،دشوار است برا مثال ،کمیتۀ حقوق بشر مسائول نظاارت و
رسیدگی بر اجرا کلیت ممموعۀ حقوق مدنی و سیاسی در قال میثاق حقوق مدنی و
سیاسی  1966است و در عین حال ،کمیتها نظیر کمیتۀ حقوق معلوان نیاز وظااید
ماهو مشابهی با کمیتۀ حقوق بشر برعهد دارد چنین اشتراکی باه ماهیات غیرقابال
تفکیک حقوق مندرج در کنوانسیونها مربوط میشود بنابراین ،ارانۀ گزارشی همهجانبه
برا کمیتۀ حقوق بشر و سنس ارانۀ همان گزارش به صورت مورد و تفکیکشاد باه
کمیتهها دی ر درعمل برا دولتها عضو ماللآور است
 افزایا تعداد کمیتهها از یک ررف و باا رفتن میزان مصوبات و تعداد اعضا ایان اساناد
از ررف دی ر سب میشوند تا بهرغم عدم گزارشدهی مانظم و دانام از ساو کشاورها،
هموار کمیتهها با مشکل انباشت گزارش و تعوی در بررسی آنها مواجه باشند؛ به عباارت
دی ر ،گرچه تمام کشورها عضو در موعد مقرر اقدام باه اراناۀ گازارش نماینمایناد ،اماا
همان کشورهایی که به وظیفۀ خود در این باب عمل میکنناد باه دلیال وجاود مصاوبات
بیشمار و لزوم تهیۀ گزارشها ممزا برا هر کمیته رب هر مصوبه ،در عمل باا مسائلۀ
انباشت گزارش و تعوی در حصول نتیمه روبهرو خواهند باود ;(Abashidze, 2019: 366
)the Funding Formula of the Resolution, 2; Pillay, 2012: 20-28
 مسئولیت دشوار و پرهزینۀ گزارشدهی به کمیتهها برا دولتها این مشکل نیز مانناد
مشکل نتست ،ارانۀ گزارشها مرت برا کشورها را دشوار میسازد تفاوت این مورد
با مورد اول در این است که دربارۀ کشاورهایی اسات کاه باه دایال یاادشاد از اراناۀ
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گزارشها منظم خوددار میورزند ،اما مشکل موردنظر در این بند دربارۀ کشورهایی
است که هموار سعی در جهت ارانۀ گزارشها مرت دارند ،ولی به دلیل مسانلی نظیر
تعداد قابلتوجه کمیتهها و لزوم ارانۀ گزارشها ممزا که هزینۀ مالی و زمانی بسایار
بر آنها بار میکند ،رضایت چندانی از این سیستم ندارند و چنین امر در بلندمادت باه
ناکارآمد و عدم اررگذار ازم این کمیتهها خواهد انمامید )(Pillay, 2012: 26
 تکرار در سیستم کار کمیتهها بسیار از گزارشها ارانهشاد باه کمیتاههاا دارا
مفاهیم و موارد مشترک هستند و همین موضوع دربارۀ شکایات فرد در این کمیتههاا
نیز جار است بهعالو بسیار از گزارشها و شکایات به دلیل ماهیات چنادوجهای و
ارتباط مصادی متتلد حقوق بشر با یکدی ر قابلیت رسایدگی و بررسای یاکجانباه را
نتواهند داشت به بیان دی ر ،تعداد قابلتوجه کمیتهها و مشابهت هدف و ساختار آنهاا
با یکدی ر نهتنها منمر به تکرار شدن مسانل موجود برا بررسای در سیساتم کاار
آنها میشود ،بلکه سب بروز نقص در نوع رسیدگی و ارانۀ دیدگا ها و آرا غیردقیا و
متفاوت دربارۀ موضوعات مشترک و مشابه میگردد برا مثال ،نمیتاوان حقاوق یاک
کارگر مهاجر را بدون درنظر گرفتن شرایط اجرا حقوق دی ر ،نظیر حقوق شهروند و
ح مشارکت در امور سیاسی بهدرستی مورد بررسی قرار داد و همین امر سب میشود
درعمل کمیتهها در یک دور بارل نسبت به بررسی موضوعاتی مشابه که هم ی در یک
نهاد قابلیت بررسای دارناد ،قارار گیرناد(Pillay, 2012: 25, 56; Lhotsky, 2017: 6; :
Alston and Crawford, 2000: 393, 404; Merget and Alston, 2020: 18).

 مشکل نیرو انسانی ،چه از نظر تعداد نفرات فعال و چاه از نظار معیاار گازینا آنهاا؛
یعنی استقالل و تتصص رب معیار و آییننامۀ کمیتهها موجود ،اعضاایی کاه بارا
فعالیت در این نهادها انتتاب میشوند باید دارا تتصص در موضاوعات ماورد بررسای
باشند این درحالی است که در رول دورۀ انتتابات از رری تبلیغات ،بسیار از افراد
که لزوماً تتصص ازم و کافی ندارند ،میتوانند کس کرسای نمایناد معیاار دوم بارا
گزینا افراد آن است که این نفرات به صورت مستقل از دولت متبوع خود در نهادها
یادشد فعالیت نمینمایند و این مسئله نهتنها یک معیار بلکه وظیفۀ کار آنها بهشامار
میآید درحالی که رب گزارش سال  2012ساازمان ملال ،حاداقل  20درصاد از ایان
افراد انتتابشد جزء مقامات سیاسی و دولتی و دینلماتیک کشورها خود بود اند کاه
در چنین حالتی تصور بیررفی و استقالل آنها دور از ذهان اسات مشاکل دی ار عادم
تعادل و برابر جنسیتی در انتتاب اعضا این کمیتاههاسات در بیشاتر کمیتاههاا
موجود بیا از شصت درصد اعضا را مردان تشکیل میدهند و تنها کمیتۀ رفع تبعایض
علیه زنان است که بنابر سنت کار خود از زنان بیشتر استقبال نمود است هرچناد
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که این مورد نیز جزء مصاادی عادم برابار جنسایتی در باهکاارگیر اعضاا اسات
) .(Lhotský, 2017: 7مشکل دی ر نحوۀ کار این کمیتهها به صورت پار وقات از رریا
برگزار تعداد جلسات مشاتص در باازۀ زماانی معینای از ساال اسات؛ ایان باه آن
معناست که اعضا این نهادها باید حداقل  20درصد از سال را در مرخصی باشاند کاه
چنین امر برا بیشتر مشاغل ممکن نیست منشأ این مشکل آن است که اعضا این
کمیتهها در واقع مستتدام چنین نهادهاایی نیساتند و باهعناوان کارمناد آنهاا حقاوق
دریافت نمینمایند و نهایتاً مبلغی را بهعناوان روزمازد دریافات مایکنناد .(Lhotský,
)2017: 8این مسئله نهتنها به کااها اشاتیاق همکاار افاراد باا ایان نهاادهاا منمار
میگردد ،بلکه سب بروز مشکل در حرفۀ کار دی ار اعضاا نیاز مایشاود ،زیارا آنهاا
ممبورند جدا از فعالیت خود در این نهادها ،شاغل دی ار بارا امارار معااش خاود
داشته باشند
افراد که در کمیتهها اقدام به بررسی شکایات افاراد ماینمایناد لزومااً نیااز نیسات
حقوقدان و یا دارا سامت مشاابه باشاند .(A/66/860, 2012: 77; Lhotský, 2017:
)7چنین امر درعمل میتواند به آسی پذیر قربانی در روناد رسایدگی منمار شاود،
زیرا عدم تتصص و مهارت ازم حقوقی برا رسایدگی باه یاک پرونادۀ قضاایی نقاص
بزرگی برا این سیستم بهشمار میرود
مشکل دی ر این نهادها در شبه قضایی بودن آنهاست که سب میشود آرا آنهاا رای
رسیدگی قضایی به شکایات و ادعاها نقض حقوق بشر برا کشورهاا الازامآور نباشاد
گرچه در دستاوردها مثبت این سیستم بیان شد که هماین آرا مایتوانناد منمار باه
اررگذار بر رویه و عرف بینالمللی و قضایی باشند ،اما باید بنذیریم در مسائلۀ جباران
خسارتِ فرد قربانی نقض ،لزوماً کارآمد نیستند همین مشکل یعنی عدم الازامآور  ،در
عملی شدن توصیهها و پیشنهادها آنها در نتیمۀ بررسی گازارشهاا دولاتهاا نیاز
وجود دارد
کمبود بودجه و نبود منابع مالی مناس برا تأمین هزینههاا ایان نهاادهاا از جملاۀ
دی ر مشکالت آنهاست که ارار خاود را در روناد بررسای گازارشهاا و شاکایات نشاان
میدهد ترجمۀ این گزارشها و شکایات ،کار پرهزینه و زمانبر است که با وجود عدم
حضور نیرو انسانی کافی و بودجۀ ازم ،در نهایت به تعوی و وقفۀ بلندمدت در فرایند
بررسی منمر میشود ).(A/66/860, 2012: 54-55; Lhotský, 2017: 9
عدم آشنایی عموم مردم و نیز دولتها با این نهادها سب میشود کارکرد آنهاا باهویاژ
در خصو بررسی شکایات کاها یابد ).(Lhotský, 2017: 10
عدم هماهن ی و همکار میان کمیتهها و عدم انسمام و مدیریت آنها سب میشود تاا

290

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،13شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1401

کمیتهها بهعنوان نهادهایی بی انه از یکادی ر فعالیات نمایناد کاه نتیماۀ ایان مسائله
میتواند در صدور آرا یا تفاسیر عماومی متنااقض و متفااوت متملای گاردد (Rodley,
2011: 512; Lhotský, 2017: 6-7; Geneva Academy, 2018: 27- 28).

 .2 .2پیشنهادها برای حل چالشهای موجود
ممموعۀ این مشکالت سب شد تاا در ایان زمیناه باهرغام تماامی دساتاوردها مثبات ایان
کمیتهها ،ایماد یک برنامۀ اصالحی برا رفع نواقص و بهبودبتشی به عملکرد آنها ازم قلماداد
شااود ) (Lhotský, 2017: 6-7; Geneva Academy, 2018: 29در ایاان راسااتا از سااال
 (A/RES/37/44, 1982: 1-4; Abashidze, 2019: 362)1982به بعد گزارشهاا متعادد در
خصو مشکالت موجود و پیشنهادها برا رفع آنها در سازمان ملل ارانه شد نتستین گزارش
در سال  1982بهعنوان شروع مسیر بهبود سیستم ،نواقص موجود را ازجمله تعاداد قابالتوجاه
نهادها نظارتی و انباشت گزارشها و نیز ایماد وقفههاا بلنادمادت در بررسای گازارشهاا و
شکایات و عدم هماهن ی میان نهادها سیستم نظارتی و نیز عدم تعادل و تناس اعضا -چه از
نظر تعداد و چه استقالل و تتصص -را مورد اشار قرار داد رب این گزارش ،ممموعاۀ چناین
نواقصی سب شد تا میزان کارآمد و اررگذار سیستم بر بهبود اجرا حقوق بشر کاه هادف
اصاالی ایماااد چنااین نهادهااایی اساات نیااز بااهشاادت کاااها یابااد از ایاان رو در سااال
(E/CN.4/1997/74, 1997: 37-66; Heyns and Viljoen, 2000: 483–553)1990پیشنهاد از
سو دبیرکل وقت سازمان ملل ،کوفی عنان ،ارانه شد ربا ایان پیشانهاد مسائلۀ همااهن ی
میان کارکرد کمیتهها به دلیل مشابهت ساختار و ماهیتی آنها با یکادی ر ازجملاه مهامتارین
چالاهاست و یکی از را حلها مفید برا ایماد چنین همااهن ی ،اراناۀ گازارش مشاترک و
واحد به کمیته یا نهاد متحدالشکل است
البتاه پیشانهاد و ) (A/57/387, 2002: 1-4; Abashidze, 2019: 363در آن زماان ماورد
حمایت و توجه اعضا قرار ن رفت ) ،(Abashidze, 2019: 363اما بعدها در ساال  2005از ساو
کمیسر عالی سازمان ملل
)(https://www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/ngohandbook4.pdf: 2021
یعنی لونیز اربور ) (HRI/MC/2006/2, 2006: 10-13ممدداً مطرح شد ،هرچند باز هم مورد

حمایت اعضا واقع نشد در سال  (Abashidze, 2019: 363) 2011نیز کشورها معدود نظیر
استرالیا و سونیس با حمایت از ررح کوفی عنان و ال اربور ،در پیشنهادها خود بیاان نمودناد
که ب را حل چنین معضالتی ایماد یک نهاد نظارتی حقوق بشر واحد بر پایۀ ال و ساختار
کمیتهها حاضار ازم اسات و هماین حمایاتهاا پراکناد ساب شاد تاا در ساال 2012
کنوانسیون رفع اشکال تبعیض نژاد ) (https://www2.ohchr.org/: 2012پیشنهاد مبنی بار
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اتحاد این کمیتهها ذیل یک نهاد واحد برا انمام وظاید نظارتی و رسیدگی مطارح نمایاد اماا
هیچ یک از این پیشنهادها مبنی بر تأسیس نهاد واحد و تممیع نهادها پراکندۀ کنونی ذیال
یااک نهاااد مااورد قبااول اکثریاات اعضااا ایاان معاهاادات قاارار ن رفاات و بنااابراین از سااال
 (Abashidze, 2019: 363) 2009بهجا اصالح ساختار  ،به تقویت و بهبودبتشای روناد کاار
سیستم رو آوردند که این حرکت با تصوی قطعنامۀ  254سازمان ملل دنبال شد و نهایتااً باه
ایمااد قطعناماۀ  ،(A/RES/68/268, 2014: 3-9; Abashidze, 2019: 357)68/268در ساال
 2014منمر گردید هدف این قطعنامه ایماد و اتتاذ تدابیر خا برا التزام دوبارۀ دولتهاا
در انمام تعهدات و هماهن ی میان کارکرد کمیتههاست بنابراین بهرور مشتص با عادم اقباال
به پیشنهادها کمیسر عالی و کوفی عنان ،از سال  2009تاکنون برنامۀ تقویتی و بهبودبتشای
ری قطعنامۀ یادشد برا حل نواقص پیاگفته درپیا گرفته شد
برا سنما میزان موفقیت برنامۀ تقویتی و بهبودبتشی قطعنامه ،مقرر شد تا هر دوساال
یکبار از تاریخ تصوی در سال  ،2014گزارشی مبنی بر میزان ارربتشی برنامه در سازمان ملال
ارانه شود و نحوۀ اجرا قطعنامه بررسی گردد بر رب قطعنامۀ سال (A/RES/68/268, 2014
) 2014: 3-9برا حل هریک از مشکالت نامبرد تدابیر پیشنهاد شد ،ازجمله:
 اضافه کردن زمان برگزار جلسات برا رسیدگی بهتر و بیشتر به گزارشهاا و کااها
رول مدت تعوی آنها ) . (A/RES/68/268, 2014: 7با توجاه باه اینکاه تاا ایان تااریخ
امکان دسترسی به اینترنت برا برگزار جلسات در ارکان سازمان ملل وجود نداشات،
اتتاذ تدابیر برا برگزار جلسات در فضا تحت وب نیز از جملۀ موارد ازم است؛
 انتتاب یا ایماد یک منبع تأمین بودجۀ مناس و دانمی؛
 پایین آوردن هزینهها بررسی گزارشها و شکایات در کمیتهها از رری تصوی آییننامههاا
ن ارشی برا کم کردن حمم گزارشها و ن ارش آنها تنها به ساه زباان رسامی بارا کااها
هزینهها ترجمه ).(Lhotský, 2017: 10-13; A/RES/68/268, 2014: 15-16, 24, 30
همانگونه که مشتص است ،در این ررح به بسیار از مشکالت پیاگفته اشاار ا نشاد
که ازجملۀ آنها میتوان به موضوع پرداخت حقوق متناس با جای ا و فعالیت اعضا و تتصص و
استقالل آنها اشار کرد
نتستین گزارش دوساانه در سال  (A/71/118, 2016: 2) 2016داد شاد؛ یعنای دو ساال
پس از ارانۀ ررح  2014رب این گزارش ،تعداد کشورهایی که گزارش خود را به کمیتاههاا
مربوره ارانه دادند  5درصد افزایا یافت و مدت زمان برگزار جلسات نیاز حادود  20درصاد
افزایا داشت و سرعت بررسی گزارشها و نتیمهگیر کمیتهها نیز  26درصد بیشاتر شاد در
خصو تعادل و برابر جنسیتی اعضا هم تقریباً به تعادل رسید و در زمان این گزارش حادود
 56درصد از اعضا کمیتهها را مردان و  44درصد را زنان تشکیل مایدادناد (A/71/118, 2016
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) Annex XVIII; Lhotský, 2017: 15البته ناگفته نماند کاه مشاکل کمباود اعضاا مارد در
کمیتۀ رفع تبعیض علیه زنان به قاوت خاود بااقی باود ) (Lhotský, 2017: 15؛ باا ایان حاال،
افزایا میزان رسیدگی در کمیته به دلیل ازدیاد اسناد بینالمللای حقاوق بشار و بااا رفاتن
تعداد کشورها پذیرندۀ آنها است
تدبیر دی ر در باب حل مشکل مالی نه تنها منمار باه تعیاین یاک منباع بودجاۀ دانمای و
مناس نشد و کمیتهها موجود از رری کمکها مالی داورلبانه ادار میشدند ،بلکه ایمااد
آییننامهها ن ارشی نیز در بهبود و کاها هزینهها ترجمه و رسیدگی در کوتا مادت -رای
دو سال -توفیقی نداشته است و شاید چنین تدبیر در بازۀ زمانی بلندمدت اررگذار باشد علت
این عدم ارربتشی ،ستتی دوچندان در خو گرفتن به سیستم کار جدید از سو دولاتهاایی
است که از پیا برا ارانۀ گزارشها با مشکل مواجه بود اند
اما گزارش دوم در بررسی روند اجرا و اررگذار این قطعنامه و ررح تقاویتی نهادهاا در ساال
 ،2018دو سال پس از گزارش سال  2016منتشر شد که در آن نیز بهبود و پیشرفت خاصای جاز
تکرار موارد گزارش سال  2016اعالم نشد ) .(A/74/643, 2020: 13-14بنابراین با توجه به آنکاه 6
سال از اجرا قطعنامۀ تقویتی و بهبودبتشی در ساختار و کاارایی نهادهاا نظاارتی و معاهاداتی
سازمان ملل میگذرد و رب آمار و موارد ربتشد در گزارشها دوساالۀ ساازمان ،پیشارفتی در
حل مشکالت حاصل نشد است ) ، (Lhotský, 2017: 19-41بهنظر میرسد ررح و برنامۀ یادشاد
از قدرت و صالحیت و کارآمد کافی برا اصالح چالاها موجود برخوردار نیست علت چناین
ناکارآمد را میتوان در زاویۀ اشتبا دیدِ افراد فعال و ذ نفعان این زمینه جستمو کرد پر واضاح
است که از زمان ایماد ،ساختار سیستم نظارتی سازمان ملل بدون برنامهریز و انسمام و مدیریت
بود است این امر نشان میدهد آنچه نیازمند اصالح است ،تمام ساختار این سیساتم اسات و ناه
اید پرداز برا بهبودبتشی جزنی آن این نتیمهگیر ما را به پیشنهاد کاوفی عناان و ال ارباور
مبنی بر لزوم متحدالشکل شدن این نهادها در کنار ارانۀ گزارش واحد مشترک بازمیگرداند

 .3 .2ضرورت تجمیع نهادهای معاهداتی در شورای حقوق بشر
با توجه به بیان چالاها سیستم نظارتی سازمان ملل و نیز نقا و کارکرد شورا حقوق بشر
برا حل نواقص و مشکالت ساختار نهادها معاهداتی ،رب پیشنهاد کوفی عنان و ال ارباور
موضوع امکان و ضرورت تممیع این نهادها را در شورا حقوق بشر بیان مینماییم
همانرور که گفته شد ،پس از گذشت  6سال برنامه و ررح تقاویتی ساال  2014ساازمان
ملل ذیل قطعنامۀ  68/268به موفقیتی دست نیافت و یکی از علل مهم این امار سااختار بادون
برنامهریز سیستم نظارتی سازمان ملل از ابتدا تشکیل آن باود اسات بناابراین ازم اسات

بررسی تطبیقی ضرورت تجمیع نهادهای معاهدهمحور...

293

برا اصالح چنین سیستمی تمام ساختار دستتوش تغییر شود باا توجاه باه شکسات برناماۀ
قطعنامۀ یادشد  ،دو را حل برا رفع مشکالت موجود به ذهن میرسد:
 پیش یر از افزایا تعداد کمیتهها ازآنما که در حال حاضر نیز ناهماهن ی موجاود در
عملکرد هر کمیته بهخوبی خود را نشان داد و دشوار انمام وظااید و تعهادات نظیار
ارانۀ گزارش -چه برا دولتها و چه برا کمیتهها -به دلیل تعداد قابلتوجه نهادهاا
معاهداتی و اشتراک موازین ،اهداف و مبانی نیز آشکارا نمایان شد است ،عاقالنه نیست
که با افزایا تعداد این کمیتهها به این مشکالت افزود شود
 اتتاذ تدابیر ازم برا حل مشکالت موجود کمیتهها حاضر با توجه به شکست برنامۀ
تقویتی سال  ،2014چنین برنامها میتواند شامل اتحاد همۀ این کمیتههاا ذیال یاک
نهاد با کارکرد و ساختار مشابه و نیز پدید آوردن سیستم گزارشدهی مشترک باشد
همانرور که بیان شد ،شورا حقوق بشر بهعنوان رکن فرعی مممع عمومی وظیفۀ نظارت
بر توسعه و پیشرفت اجرا حقوق بشر در کشاورهاا عضاو ساازمان ملال را از رریا انماام
فعالیتها متتلفی نظیر ارزیابی جهانی برعهد دارد ارزیابی دور ا جهانی یکی از مهمتارین
دستاوردها سازمان ملل در پی جای زینی کمیسیون حقوق بشر است که در قطعنامۀ 60/251
در سال  2006از سو مممع عمومی پیابینی و بهموج قطعنامۀ  5/1شاورا حقاوق بشار
) (60/251, 2006: 3در سال  2007تدوین و تأسیس شد ارزیابی دور ا جهانی حقوق بشر باه
صورت کلی بر تمربیات و گزارشها برجاماند از نهادها مبتنی بار منشاور ساازمان ملال و
نهادها مبتنی بر معاهاد اعام از جهاانی و منطقاها و ساازوکارها تتصصای دی ار مانناد
ارالعات سازمانها غیردولتی و موارد مشابه است بر این اساس ،میتوان گفت منابع و مراجع
شورا برا انمام وظیفۀ ارزیابی خود میتوانند منشور سازمان ملل و اعالمیۀ جهانی حقوق بشار
و همچنین اسناد حقوق بشر را که دولتها به آن پایبندند به همرا دی ار تعهادات ماد نظار
قرار دهند هدف از این ارزیابی همانرور که بیان شد ،جهانی نمودن ارزشها حقوق بشر و
ایماد تعادل میان فرهنگها متتلد در راستا ایماد مشاارکتِ هرچاه بیشاتر در حمایات از
ارزشها حقوق بشر و کرامت ذاتی انسانی در سطح جهانی است نکتاۀ قابال توجاه درباارۀ
روند ارزیابی جهانی آن است که این روند در اصل برا تعامل و تکمیل سیستمهاا نظاارتی و
یا دی ر ارکان سازمان ملل پدید آمد است
به بیان دی ر ،شورا در صدد تکرار کارها ازپیا انمامشاد نیسات ،بلکاه باا پدیاد آوردن
سیستم ارزیابی جهانی برا ایماد هماهن ی و تعامل هرچه بیشتر میان ارکاان ساازمان ملال و
کشورها تالش میکند در ارزیابی دور ا جهانی نیز که خود سیساتمی اسات مشاابه سیساتم
گزارشدهی کمیتهها نظارتی ،دولتها موظداند پایبند خود به مفاد معاهدۀ مورد پذیرش و
نحوۀ اجرا آن را شفافساز نمایند (میرعباسی و میرعباسی)42-67 :1396 ،
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نکتۀ حانز اهمیت دی ر این است که شورا حقوق بشر باهعناوان رکنای از ارکاان ممماع
عمومی سازمان ملل -هرچند فرعی -میتواند با شورا امنیت بهعنوان یکی از ارکان اصلی ایان
سازمان تعامل و همکار بیشتر ایماد نماید و ارر این تعامال در تسالط هرچاه بیشاتر شاورا
نسبت به کشد و بررسی موارد فاحا نقض حقوق بشر مشاهد شود چنین نقضی با توجه باه
تعامل موجود میان این دو رکن ،بیپاسخ نتواهد ماند و درنتیمه عرصاه بارا ناقضاان معماول
حقوق بشر گام به گام دشوارتر خواهد شد از ررف دی ر ،با وجود احتمال تبدیل شورا به رکان
اصلی سازمان ملل در آیند و نیز وظیفۀ این رکن در ایماد هماهن ی بیشتر میان فعالیت ارکان
سازمان ملل ،انتظار می رود انسمام ساختار سازمان دوچندان گردد و چنین مسئلها از سو
کوفی عنان و لونیز اربور مورد اشار قرار گرفته است (میرعباسی و میرعباسی)65-66 :1396 ،
باتوجه به مطال بیانشد پیرامون شورا حقوق بشر و نهادها معاهاداتی ،مشاتص شاد
که درعمل این دو نهاد در کارکرد و اهداف به یکدی ر شباهت دارند؛ تا حد که بسایار نظار
ال یاک
بر این دارند که وجود نهادها معاهداتی نظیر کمیتاۀ حقاوق بشار در کناار شاورا عما ً
دوبار کار و عدم مدیریت صحیح منابع مالی و انسمام سیستم است
با درنظر گرفتن شباهت سیستم کار شورا حقوق بشر و نهادها معاهداتی و نیز اهمیت
اتتاذ تدبیر مناس برا بهبود ارربتشی و فعالیت سیستم نظارتی بر اجرا و توسعۀ حقوق بشار
و با عنایت بر عدم موفقیت برنامۀ تقویتی سازمان ملل ،بهنظر میرسد تحق پیشنهاد دبیار کال
و کمیسر عالی وقت سازمان ملل دربارۀ ایماد یک نهاد یکنارچه برا نظارت بار اجارا حقاوق
بشر ذیل شورا حقوق بشر بهترین را حل موجود و ممکن است چناین یکناارچ ی عاالو بار
اینکه تعدد و انفکاک و عدم انسمام کمیتهها و نهادها حاضر را حل مینماید ،انسمام سیساتم
و مدیریت منابع انسانی و مالی را نیز بهبود میبتشد و تمایل دولتها برا همکار و معاونات
در پیشبرد اهداف آن را دوچندان مینماید با تممیع کمیتهها نظارتی موجاود ذیال شاورا
حقوق بشر تحق موارد زیر انتظار میرود:
 عدم برخورد زمان بررسی گزارش دولتها از ساو کمیتاههاا متتلاد باا یکادی ر و
درنتیمه مدیریت بهتر زمان و برنامۀ رسیدگی و دریافت گزارشها
 تممیع کمیتهها نظارتی موجود در شورا حقوق بشر منمر به عملای شادن تئاور
عدم قابلیت تمزیهپذیر حقوق بشر از یکدی ر میگردد به عبارت دی ار ،تممیاع ایان
نهادها که هریک مصادی معین و جداگانها از حقوق بشر را بررسای ماینمایناد ذیال
یک رکن ،سب تممیع حقوق تفکیکناپذیر بشر از یکدی ر و عملای شادن ارزشهاایی
نظیر عدم اولویت حقوق بشر برهم و وابست ی آنها باه یکادی ر مایشاود بارا مثاال،
بسیار معتقدند مرز مشتصی میان حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصاد اجتماعی و
فرهن ی در موارد نقض وجود ندارد و هریک میتواند مبنا و منشاأ دی ار واقاع شاود؛
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بنابراین ،بررسی این حقوق ذیل یک نهاد یکنارچه در اهمیت رسیدگیهاا چندبعاد
مشتص میگاردد (ساید فاارمی49-53 :1398 ،؛ (The Geneva Academy, 2018:
29-33 Lhotský, 2017: 39-41

 رفع ن رانی و ستتی ارانۀ گزارش برا دولتها دولتها که پیاتر ممبور بودناد بارا
ارانۀ گزارش خود حتی با مضامین مشترک رب چند آییننامۀ متتلد اساناد متفااوتی
تهیه نمایند و در زمانها متتلد آنها را به کمیتهها گوناگونی تحویل دهند ،در ایان
مسیر متحمل هزینهها مالی و زمانی بسیار میشدند با اتحااد و تممیاع کمیتاههاا
ذیل شورا حقوق بشر که در هدف و فعالیت پایها با آن نهادها اشتراک دارد ،رغبات
بیشتر برا همکار خواهند یافت ،زیرا فقط ازم است یک گزارش جامع و مشاترک
 20صفحها برا ارانۀ به یک نهاد آماد نمایند
 حل مشکل تعوی در رسیدگی به گزارشها و انباشت آنها با توجاه باه کام شادن تعاداد
کمیتهها و آییننامهها ن ارشی و اجرایی متتلد آنها ،کشورها با تسلیم گزارش واحد باه
شورا حقوق بشر از انباشت گزارشها و تعوی در رسیدگی آنها نیز جلوگیر مینمایند
 با تممیع این کمیتهها در شورا حقوق بشر دو دسته از اعضا فعال در این رکن پدید
میآیند 1 :کارشناسان و مأموران ویژۀ شورا حقاوق بشار کاه مایتوانناد متشاکل از
کارشناسان کمیتهها ساب باشند این اعضا تبدیل به کارکنان دانمی شورا میشاوند و
برا فعالیتها خود حقوق منظم دریافت میکنند و به این شکل عماالً مشاکل عادم
رغبت افراد برا فعالیت در این نهادها و یا چالاها پیرامون شغل آنها ازبین مایرود
همچنین به دلیل اینکه فعالیت این افراد ذیال ایان رکان عماالً حرفاۀ آنهاا محساوب
میشود ،میتوان به صورت بهتار از ورود افاراد غیرمتتصاص باا ایمااد آیاینناماه و
استانداردها بهتر نیز جلوگیر نمود و در روند انتتاب اعضا به شکل منسممتار باه
برابر جنسیتی توجه داشت باید بنذیریم با توجه به حاکمیت اصل حقوقی عدم تبرع،
افراد بهویژ فعاان باتمربه و متتصص -چه زنان و چه مردان -تنها زماانی باه فعالیات
بیشتر رغبت مییابند که در برابر سعی و تالش خود دستاورد ماد نیاز داشاته باشاند
البته انمام چنین فعالیتهایی در صورت نیاز به انمام حرفاۀ دی ار بارا امارار معااش
بسیار دشوار است
 2اعضا موقت یا پار وقت که میتوانند متشکل از افاراد داورلا بارا کماک باه پیشابرد
سریع امور در مواقع مورد نیاز باشند
 اهمیت روزافزون و فعالیت تعاملی سازمانها غیردولتی در روند کار شاورا حقاوق
بشر؛ با توجه به این نکته که شورا این سازمانها را بهعنوان یکی از منابع مهم ارالعاتی
خود درنظر مایگیارد (Lhotský, 2017: 24-35; the Geneva Academy, 2018: 23,
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2019: 363-380)،Abashidze

 انسمام و اتحاد میان ارکان سازمان ملل ،که نهتنها برا سیستم بلکه بارا دولاتهاا و
افراد خصوصای و حقیقای نیاز حاانز اهمیات و منفعات اسات ،زیارا ناهفقاط سیساتمِ
گزارشدهی دولتها را آسان میکند ،بلکه دسترسی اشتا به سیستم عدالتخاواهی
منسمم و یکنارچه و شناختهشد را نیز بهبود میبتشد و یار دهندۀ اشتا حقیقای
است که اغل متشکل از عموم مردم میباشند و لزومااً دارا آگااهی بااا سیاسای و
حقوقی جهت دستیابی به سیستم عدالتخواهی نیستند
 بهبود شرایط الزامآور و تعیین ضمانت اجرا برا ارمینان از عملی شدن نتایس بررسی
گزارشها با توجه به تعامل نزدیک شورا حقوق بشر و شورا امنیت مصداق بارز معاصر
و حال حاضر این مورد را میتوان در بررسی اوضاع کشور میانمار جساتمو کارد (ساید
:
2021,
فااااااارمی63-64 :1398 ،؛https://www.securitycouncilreport.org
)https://www.amnesty.org/: 2021, https://www.ohchr.org/: 2021

البته شایان ذکر است ،چنین تممیعی میتواند منمر به تبعاات احتماالیِ باهنسابت منفای
نظیر افزایا شدید کار کمیساریا عالی حقوق بشار و احتماال کمباود نیارو انساانی شاود
همچنین ممکن است تممیع تمامی نهادهایی که بهرور تتصصی اقدام باه بررسای موضاوعات
خا مینمایند نیز نکتۀ منفی باشد ،اما با توجه به مزایا بیشمار چنین تممیعای و ضارورت
بهبودبتشی هرچه سریعتر به کارکرد سیستم نظارتی شااید بتاوان چناین تبعاات احتماالی را
بهکنار نهاد

نتیجه
برا اجرا هرچه بهتر و وسیعتر حقوق بشر در سطح جهاانی و منطقاها و ملای ،ازم اسات
مبانی آن ازجمله احترام به عزت و کرامت ذاتی انسانی در جوامع رشد کند و باه عباارت دی ار
«فرهنگ حقوق بشر» مورد احترام دولتها قرار گیرد
در نوشتار حاضر به صورت اجمالی تالش شاد اسات تاا برخای مشاکالت عمادۀ سیساتم
نهادها معاهد ا شناساایی و تحلیال شاود عاالو بار ایان ،نتاایس فرایناد تقویات نهادهاا
معاهد ا که در قطعنامۀ  68/268در سال  2014ارانه شد بود نیز بررسی گردید با عنایت باه
نتایس منتشرشد در گزارشها دوساانه از اجرا قطعنامۀ یادشد  ،میتوان به تصویر روشن
از میزان تأریرگذار این قطعنامه بر رفع ضاعدهاا موجاود در سیساتم نهادهاا معاهاد ا
دست یافت پس از بررسی این گزارشها مشتص شد تقریباً هیچیک از مشکالت عمد آنراور
که انتظار میرفت ،بهبود نیافتهاناد از ایان مسائله نتیماهگیار مایشاود سیساتم نهادهاا
معاهد محور نیازمند اصالح و بازن ر جد ساختار است ن ارندگان نوشاتار حاضار پاس از
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بررسی موارد یادشد  ،برا اصالح و بازن ر ساختار این نهادها ،از تممیع آنهاا ذیال شاورا
حقوق بشر بهعنوان را حلی مناس و معقول نام میبرند به عبارت دی ار ،ایمااد یاک سیساتم
ساختار یکنارچه و متحدالشکل ،بهعنوان را حلی جهت رفع نواقص موجود در سیستم کار و
ع ملکرد این نهادها پیشنهاد شد است تأسیس یاک نهااد واحاد و یکنارچاه بارا حمایات از
انسمام تفسیر و همچنین حفظ یکنارچ ی رویۀ قضایی این نهادهاا و سارانمام بهباود عملکارد
سیستم برا تحق اجرا حقوق بشر ،دارا اهمیت است بنابراین پیشنهاد میشاود از رریا
تممیع نهادهایی با کارکرد مشترک ذیل یک نهاد (همچون شورا حقاوق بشار) بارا تحقا
اصالحات سیستم اقدام شود
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