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 مقدمه

کشور عضو سازمان  193یک روند تازه است که وضعیت حقوق بشر را در  (Universal Periodic Review) دوره ای جهانی بررسی

 15ملل متحد به تاریخ  عمومی از سوی مجمع دوره ای جهانی همزمان با ایجاد شورای حقوق بشر بررسیمینماید.  بررسیملل متحد 

حقوق بشر ملل متحد است  که وضعیت شورای ی ابتکاردوره ای جهانی  بررسی. 1وجود آمده ب 215/60صوبه براساس م، 2006 مارچ،

 قرار میدهد. بررسیصورت دوره ای مورد ه حقوق بشر را درهمه کشور های عضو ملل متحد در هر چهار تا پنج سال ب

 بررسیکاری  هگرو به شورای حقوق بشر تقدیم نمود. 2009در سال دوره ای جهانی خود را  بررسیحکومت افغانستان نخستین گزارش 

 بررسی تا دوره دوم یجهانی هر کشور بایست دوره ای بررسی مت افغانستان ارایه نمود. مطابق بهسفارش را به حکو 117هانی دوره ای ج

 2بصورت رسمی آغاز شد. 2012دوره ای جهانی در ماه می  بررسید. دور دوم نتطبیق نمای اجرا و دوره ای جهانی همه سفارشات را

دولت ی دوره ای جهان بررسیدوره ای جهانی باالی وضعیت حقوق بشر را بصورت کل و گزارش  بررسینوشتار تأثیرات مقاله یا این 

ث یک دوره ای جهانی  را منحی بررسی بخش اول این نوشتار، ک مطالعه موردی به بحث میگیرد. افغانستان را بصورت خاص در قالب ی

که وضعیت حقوق بشر را درهمه کشور های عضو ملل متحد بصورت منظم  میکانیزم تازه ای شورای حقوق بشر ملل متحد معرفی مینماید

 دوره ای جهانی نیز در این مقدمه مورد بحث قرار داده میشود. بررسیاهداف، ساختار و روند کاری  می کند. بررسیو متداوم 

این نوشتار  ماید. درن یدوره ای جهانی مبتنی براهداف آن تمرکز م بررسیش بعدی این نوشتار روی تأثیرات، کاستی ها و مؤثریت بخ

دوره ای جهانی باالی حقوق بشر در میان کشور های عضو ملل متحد، بویژه در افغانستان تا چه حد مؤثر  بررسیتا دریابد که  می کوشد

علومات م ، ولی این نوشتار میکوشد تای گرددارزیابدوره ای جهانی را در افغانستان  بررسیتأثیر هرچند دشوار خواهد بود  بوده است.

 ا گزارشای جهانی هماندوره  بررسیکلی را در مورد پیشرفت ها و کاستی ها ارایه نماید. منبع اصلی معلومات در مورد ارزیابی تأثیرات 

  .میباشد افغانستان دولت دوم اول و

 دوره ای جهانی چیست؟ بررسی

یک میکانیزم در چوکات نظام حقوق بشر، آگاهی در مورد نظام حقوق بشر ملل  دوره ای جهانی منحیث بررسیپیش از معرفی نمودن 

ی بر را بازتاب میدهد. اینها نهاد های مبتن گانه دو رویکردحقوق بشر ملل متحد یک  نظام ،متحد خیلی ضروری پنداشته میشود. در کل

اند. نهاد  (Treaty Bodies) و یا نهادهای مبتنی بر معاهده و نهاد های معاهداتی (UN Charter-based Bodies) ور ملل متحدمنش

 به ،سیون حقوق بشریکم میالدی 2006درسال  ویژه میباشد. اسبق و هیئت سیون حقوق بشریهای مبتنی بر منشور ملل متحد شامل کم

                                                           
: لینک زیر در موجود ،UPR مورد در اساسی حقایق بشر، حقوق عالی کمیشنری دفتر ، متحد ملل بشر سازمان حقوق .1 

http://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/BasicFacts.aspx، (22 ،01:31 ،2013 سال نوامبر) 
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 یفهوظکشور عضو منتخب اند که برای یک دور ابتدائی سه سال ایفای  47. شورای حقوق بشر متشکل از تبدیل گردیدشورای حقوق بشر 

معمول وضعیت  . آنها بصورتکاری باشد هیا یک گرو قل ونماینده، کارشناس مست گزارشگر انفرادی،  ت ویژه میتواند شاملهیئ مینمایند.

 3ظارت قرار میدهند و در زمینه گزارش ارایه مینمایند.و ن ارزیابیحقوق بشر را در کشور های مشخص مورد 

طباق و ان سازگاریمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ایجاد شده و  بر اساسنهاد های معاهداتی شامل کمیته حقوق بشر بوده که 

المللی عمده ای حقوق بشر نظارت . ده نهاد معاهداتی وجود دارد که از تطبیق معاهدات بین قرار می دهدنظارت را مورد  کشور ها

چهارسال   ایبر ثابت تجدید پذیر نامزد شده و برای مدت مینمایند. آنها متشکل از کارشناسان مستقل اند که از سوی کشور های عضو

حو تبعیض مانتخاب میگردند. نهاد های معاهداتی حقوق بشر شامل کمیته حقوق بشر، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کمیته 

ضد شکنجه، کمیته حقوق اطفال، کمیته کارگران مهاجر، کمیته حقوق افراد دارای  فرعی نژادی، کمیته محو تبعیض علیه زنان، کمیته

 4اجباری، و کمیته منع شکنجه و سایر برخورد های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز میباشد. اپدید شدگاننمعلولیت، کمیته 

ق بشر با صدور شورای حقو 2006بود. در سال  ایجاد شده 1946است که در سال  سیون حقوق بشریکم جاگزینشورای حقوق بشر 

ساختار، عضویت و اجالس کمسیون حقوق  ؛. این مصوبه5سیون حقوق بشر گردیدیگزین کمیعمومی ملل متحد جا مجمع 251/60مصوبه 

، در حالیکه شورای عضو بود 54سیون حقوق بشر دارای یبه گونه مثال، کم گزین آن شد.یبشر را تغییر داد که  شورای حقوق بشر جا

 .6کشور های اروپائی را کمرنگ ساخت عمومی سهمیه مجمعای مصوبه  براساس این تغییرات عضو میباشد. 47حقوق بشر دارای 

شورای حقوق بشر شمرده می شود. این  ل متحد بوده و یک ابتکار عمده و مهمدوره ای جهانی یکی از این تغییرات در بدنه مل بررسی

ایب و معلومات بیطرفانه و معتبر هر کشور در قبال وجمبتنی بر را که  های دوره ای  بررسیمصوبه به شورای حقوق بشر صالحیت داده تا 

ق تواف خویش تشکیالت ساختاری بسته یاعضای شورای حقوق بشر  روی  2007در ماه جون سال  7.، بدوش گیردتعهدات شان میباشد

 8فعالیت های آینده شورا را فراهم مینماید. نقشه راهکه یک دستورنامه و  نمودند

هدف "چنین تشریح شده،  (OHCHR) ی عالی حقوق بشرشخص میباشد که از سوی دفتر کمیشنردوره ای جهانی دارای اهداف م بررسی

های مثمر و چشمگیر برای مردم در سراسر جهان  مدهرکشور، با پیاای حقوق بشر در همانا بهبود نهاده یدوره ای جهان بررسینهائی 

                                                           
: در موجود بشری، حقوق نهادهای،  بشر حقوق عالی کمیساریای دفتر ، متحد ملل بشر سازمان حقوق. 3 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx، (2013 02:22 ،22 نوامبر ) 

: در موجود هسته، بشر حقوق المللی بین معاهدات بر ظارت، نبشر حقوق عالی کمیساریای دفتر ، متحد ملل بشر سازمان حقوق. 4 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx، (2013 03:35 ، 22 نوامبر) 

 UN Doc. A/RES/60/251(April 3, 2006), at ، بشر حقوقشورای   251/  60-2006 مارچ 15 در عمومی مجمع مصوب قطعنامه. 5 

2, Para 1 

 

 .696 صفحه ،2012 ، المللی بین بشر حقوق جانشین- المللی بشر بین حقوق گودمن، رایان و آلستون فیلیپ. 6 

 7. Reference)-Supra note 5, Para 5 (Cross 7 

 

: در موجود ،UPR مورد در اساسی حقایق بشر، حقوق عالی کمیساریای دفتر ، متحد ملل بشر سازمان حقوق. 8 

http://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/BasicFacts.aspx، (25 ،14:15 ،2013 سال اکتبر) 
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ه های حقوق بشر طرح ریزی گردید دآور توسعه، ترویج  و حفاظت از دست ،حمایت تسریعدوره ای جهانی به منظور  بررسیمیباشد. 

در کشور ها بوده و تخطی های حقوق دوره ای جهانی مصروف ارزیابی ریکارد های حقوق بشر  بررسیبه منظور نیل به این هدف،  است.

دوره ای جهانی فراهم آوری مساعدت های  بررسی. هدف دیگر مورد رسیدگی قرار می دهدبشر را در هرکشوری که اتفاق افتاده باشد 

رصه حقوق ع رود و بهترین عملکرد های شان درچالش های حقوق بشر باال فنی برای کشور ها میباشد تا ظرفیت آنها در برخورد مؤثر با 

 9"بشر را با کشور ها و سایر دست اندرکاران در میان بگذارند.

تشریک  ،حقوق بشر نبوده بلکه سایر اهداف آن شامل ارتقای ظرفیت کشور ها سوابق بررسیصرف مرور و  یدوره ای جهان بررسیهدف 

ارتقا و حمایت از حقوق بشر که برای کشور های عضو، بویژه برای کشور های  از همکاری در و پشتیبانی و تجارب بهترین عملکرد ها

جهانی،  دوره ای بررسیبطور موثر برخورد نمایند خیلی الزمی می باشد. چالش های حقوق بشر  که با  درحال رشد با ظرفیت پائین

دوره  ررسیببرسی  و ارزیابی مینماید. گروپ کاری و تعهدات حقوق بشری کشور ها  مکلفیت هاانکشافات و چالش ها را در مطابقت به 

دوره ای جهانی کشور ها را مورد ارزیابی و بحث قرار میدهد و  بررسی، گزارشات در جلسات هامشارکت نماینده کشورای جهانی با 

 سفارشات خود را در مورد هر گزارش ارایه مینماید.

ی دوره ای جهانی، گزارشات را بر بنیاد چندین سند ارزیاب بررسیمیباشد. گروپ کاری  بررسی لیدی، چگونگی و مبنایله کئیک مس

رش رسمی نخست همانا گزا د. منبع( صورت می گیراسناد)ها  بر مبنای سه منبع  بررسیدوره ای جهانی،  بررسیمینماید. مطابق به اصول 

 ،ع دوم، معلومات برگرفته شده از گزارشات نهاد های معاهداتیگزارش دولت ملی است. منب میباشد، که در حقیقت بررسیتحت  دولت

آخرین  گردآوری شده اند. دفتر کمیشنری عالی ملل متحد در امور حقوق بشر وسایر منابع ملل متحد میباشد که از سوی   ت ویژههیئ

 10.اشدمیب سایر دست اندرکاران ذیعالقه، پژوهشگران و دولتی، سازمان های غیر منبع همانا فشرده معلومات نهاد های ملی حقوق بشر

و سایر دست اندرکاران  میتوانند معلومات شان در مورد وضعیت حقوق بشر در کشور  دولتینهاد های ملی حقوق بشر، ارگان های غیر 

غیر  گانهای. معلومات نهاد های ملی حقوق بشر و ارتوسط گروه کاری در نظر گرفته می شودرا ارسال نمایند که  بررسیهای تحت 

 10از  که رده این معلومات را تهیه مینمادیک فش دفتر کمیشنری عالی ملل متحد در امور حقوق بشر ویژه میباشد که  فارمتدارای  دولتی

 ررسیبو سایر دست اندرکاران میتوانند در جلسات  دولتی. افزون بر این، نهاد های ملی حقوق بشر، ارگانهای غیر 11صفحه بیشتر نمی باشد

 ررسیببه کشور های تحت را و سفارشاتی  مطرحشان را  نظریات و آنها صالحیت دارند که پرسش ها ودوره ای جهانی اشتراک نمایند 

م آن تا سه و نیم ساعت برای هر کشور سه ساعت است، اگرچه  مدت زمان دور دو بررسیدر دور اول، بخش کلیدی جلسه   ارایه نمایند.

 12د.ادامه میاب

                                                           
 همان. 9 

 15 بند ، متحد ملل سازمانسند  متحد، ملل سازمان بشر حقوق شورای سازی نهاد 5/1 بشر حقوق شورای. 10 

 همان. 11 

: در موجود ،UPR مورد در اساسی حقایق بشر، حقوق عالی کمیساریای دفتر ، متحد ملل بشر سازمان حقوق. 12 
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 بررسیعضو شورای حقوق بشر است انجام می شود.  47 یتمام دوره ای جهانی که متشکل از بررسیا از سوی گروپ کاری ه بررسی

برگزیده میشوند   "”troikas بنام قرعه کشی که از طریق  از سوی گروپ هایی متشکل از نمایندگان سه دولت صورت گیرد هر دولت

از طریق قرعه کشی میباشد که به دنبال  برای هر دولت troikasگزارش کشور کار مینمایند. انتخاب  بررسیو منحیث گزارشگران در 

 از جملهتسهیالت فراهم مینماید،  بررسیبرای هر  Troikas. 13عمومی صورت می گیرد ات اعضای شورای حقوق بشر در مجمعانتخاب

 تهیه نمودن گزارش گروپ کاری.

فراهم میسازد. کشور های  یهای الزم و تخصص کمک (Troikaعالی حقوق بشر برای گزارشگران )  کمیشنری، دفتر عالوه بر این

 بررسیر جلسات دنیز اشتراک نمایند. همچنان سایر دست اندرکاران  عالقه مند  تعاملی، بشمول گفتمان بررسیسات مشاهد میتوانند در جل

ارایه  ررسیبرا مطرح نماید، ابراز نظر کند ویا سفارشاتی را به کشور تحت  پرسش هایی اشتراک مینمایند. هر اشتراک کننده میتواند

 14نمایند.

ک در گروپ کاری، ی .در نظر گرفته خواهد شدگزارش هر دولت تحت برسی در گروپ کاری مدت یک و نیم ساعت تصویب  برای

، بررسیبا سهم گیری کامل کشور تحت  15و تصویب گزارش هر کشور اختصاص داده شده است. بررسیبین  معقولچوکات زمانی 

troika  ه ای از گفتمان و مذاکرات را فراهم مینماید کهدفشر "مدارش پیاگز "مینماید. سپس این گزارش منحیث  تهیهیک گزارش را 

 جه از سویاز تصویب نتی قبل میباشد. بررسیمتشکل از پرسش ها، نظریات و پیشنهادات ارایه شده از سوی دولت ها به کشور تحت 

فتمان که بصورت کافی در جریان این گ مسائلیبه پاسخ ارایه نماید و یا به سواالت فرصت دارد تا  بررسیکشور تحت  ،اعضای شورا

 .، بپردازدباشدنشده  پرداخته

 ابراز بررسی نتیجهرا در مورد برعالوه،  برای کشور های عضو این شورا و نیز کشور های مشاهد فرصت داده می شود تا نظریات شان 

د نماید. به سایر دست اندرکاران نیز فرصت داده میشو اقدامنمایند. البته این کار پیش از آن صورت میگیرد که اجالس عمومی در زمینه 

که از حمایت کشور تحت  یسر انجام، تمام سفارشات و نظریات اجالس عمومی نظریات شان را ابراز نمایند.نتیجه در  تا پیش از تصویب 

 16تا به تصویب شورا برسد. می شوددر گزارش نهائی گنجانیده  شناسایی وبرخوردار اند،  بررسی

ا فراهم مینماید تا آنه ید، این فرصت را برای کشور هاعضو را مرور مینما دولتحقوق بشر  سوابقکه گزارش دوره ای جهانی  زمانی

دوره ای جهانی کشور ها  بررسیدر میان بگذارند. روند  تجارب، درسهای آموخته شده و چالش های حقوق بشری را در سطح جهانی

م  ارا تشویق مینماید تا هرچه بیشتر در رابطه به تعهدات حقوق بشری شان پاسخگو باشند، حقوق شهروندان شان را احترام نمایند، و سرانج

                                                           
 همان. 13 

 18 بند ، متحد ملل سازمانسند  متحد، ملل سازمان بشر حقوق شورای سازی نهاد 5/1 بشر حقوق شورای. 14

 Para 23, 24همان . 15 

 همان. 16 
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دوره ای جهانی فرصتی را برای کشور های عضو فراهم  بررسیحقوق بشر و آزادی های بنیادی را حمایت و ارتقا بخشند. افزون بر این، 

 وردها و چالش های حقوق بشری شان فکر نمایند.آ مینماید تا آنها در مورد دست

 

که در دور  یحقوق بشر و تطبیق سفارشاتعرصه انکشافات در ت و تحوالدر جریان دور بعدی از هر کشور توقع برده میشود تا در مورد 

در قسمت دریافت معلومات در مورد سفارشات و چگونگی تطبیق دوره ای جهانی  بررسیگزارش بدهند. گروپ کاری قبلی ارائه شده 

فیت و رمربوط به ارتقای ظسفارشات و نتایج  اجرایبا کشور مربوط  در  تی در مشورلجامعه بین المل .کمک می کنندفارشات س

شورای  دوره ای جهانی، بررسیبا روند کشور در صورت عدم همکاری مداوم یک  ا. لزومهمکاری خواهد کردفنی مساعدت های 

د که شورای میباش پیگیریاین یک ابزار  امر، در واقعیت .17در زمینه روی دست گیرد یبایست را حقوق بشر تصمیم میگیرد چه اقداماتی

دیگری در  اقداما یندارد وجود پیگیری  دیگر برایمیکانیزم  کدامبه نظر میرسد که  جهانی انجام میدهد. بررسیحقوق بشر از طریق روند 

 سال الزم نخواهد بود. 5تا  4جریان 

 دوره ای جهانی بررسی ضعفمؤثریت و 

از  بلقدوره ای جهانی یک میکانیزم تازه به منظور نظارت، حمایت و ترویج حقوق بشر در کشور های عضو ملل متحد میباشد.  بررسی

بنیاد  بر خودانجام بدهد. کشور ها وضعیت حقوق بشر را در کشور های  را کارین ین میکانیزمی وجود نداشت که  چنیچن 2006سال 

. افزون بر این، دول عضو مدت گیرد، ولی این تمام جهات حقوق بشر و تعهدات کشور را در بر نمی کنوانسیون ها گزارش داده است

؛ از اینرو مشکل است تا پیشرفت های حقوق بشر بصورت منظم برسی ندارند را  زمان مشخص برای گزارش دهی به نهاد های معاهداتی

 گردد.

 مؤثریتکارایی یا 

حقوق  فیت هایمکلها در رابطه به  دولتو شفافیت  پاسخگوییم ابتکاری به منظور ارتقای سطح دوره ای جهانی یک میکانیز بررسی

، بررسیحت چون گزارش ملی کشور ت مختلفاسناد  بر اساسکشور های عضو  بررسیبه منظور بشری شان میباشد. برعالوه، این میکانیزم 

ریزی  حطر ،شده از سوی سایر دست اندرکاران ارائهعالی حقوق بشر و گزارشات  کمیشنریگزارشات گردآوری شده از سوی دفتر 

میباشد. افزون بر این، روش متذکره برای شورای حقوق بشر ملل  بررسیاین  تقویه اعتبار جامع برایای  . این روش طریقه شده است

 بررسیند این رو خیلی مفید میباشد. باالخره،واقعی  برای پیدا کردن حقایقدوره ای جهانی  بررسیمتحد و بویژه برای گروپ کاری 

                                                           
: در موجود ،UPR مورد در اساسی حقایق بشر، حقوق عالی کمیساریای دفتر ، متحد ملل بشر سازمان حقوق. 17 

http://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/BasicFacts.aspx، (2013 ،09:15 ، 22 نوامبر) 
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الش های چا، نظریات، و سفارشاتی اند که دوره ای جهانی، گفتمان ه بررسی، جلسات گروپ کاری بررسیشامل گزارش کشور تحت 

 .واقعی تر مطرح می کندبگونه را فرا راه یک کشور در رابطه به حقوق بشر 

ونه دوره ای جهانی میباشد. به گ بررسیهای عضو در رابطه به حقوق بشر یکی از اهداف برای کشورینه تبادل تجارب فراهم سازی زم

قوق بشر در ح در زمینهافغانستان، کشور های زیادی در جلسه اشتراک داشتند. بسیاری از سفارشات و نظریات  بررسیمثال، در جریان 

مورد ر ددوره ای جهانی نشان میدهد که  اکثریت اشتراک کننده ها  سیبرر. گزارش گروپ کاری بودافغانستان خیلی جالب و مفید 

 داشتند.معلومات کافی حقوق بشر در افغانستان  علیه پیشرفت ها و تهدیدات

دوره ای  یبررسدر آغاز نخستین دور  های عضو میباشد. دولتاراده  دوره ای جهانی وابسته به بررسی، مؤثریت میکانیزم امر در واقعیت

عالی حقوق بشر یادآوری نمود که این روند نیروی تازه ای را به منظور تکمیل ماموریت دومی اش کسب نموده  کمیشنریجهانی، دفتر 

آماده بازرسی  دده کشور ها میباشد که تا چه حثریت این میکانیزم وابسته به ارامؤ "است. کمشنر عالی حقوق بشر، لویس اربور فرمود، 

دولت های عضو  بایکسان  برخورد اصلی توضیح مشخصات جهتتالش های قابل مالحظه ای در "وری نمود، آ دوی یا "د.واقعی ان

د تشویق مینمایهای عضو را کشور بصورت روشن و واضح جهانی دوره ای بررسیمیکانیزم  .18"استسازمان ملل متحد به خرج داده شده 

ت را بهبود وضعی بررسیزمان  طیبند باشند. دولت ها قادر اند که تا یتعهدات شان پاانجام که از طریق حمایت و ارتقای حقوق بشر به 

 و محدودیت ها را از میان بردارند. و چالش ها یدهبخش

 کاستی ها

ز اینرو، ا دولت ها اند. یباشد، زیرا اعضای آن نماینده گانسیاسی م برنامهمینمایند که  شورای حقوق بشر دارای یک  برخی ها استدالل

ارهای در حالیکه حقوق بشر هنج مورد رسیدگی قرار دهد،حقوقی را سیاسی  بسیار دشواراست که هنجارها و قواعد یک نهاد برای نماینده 

ندگان نمایخیلی مهم است. در صورتیکه اعضای شورای حقوق بشر  ی حقوق بشر نیز برای همه کشورهابیطرفی شورا .19حقوقی اند

 ماندن آنها دشور به نظر می رسد.، بیطرف منطقاًباشند، سیاسی نهادهای 

ندی شورای اعتبار و توانماست موقف سیاسی را اختیار نمایند. از اینرو، معضل متذکره ممکن  بررسیآنها ممکن حین مباحثه در جلسات 

وره ای د بررسیاثرگذاری  سبب کاهشاست ، این امر ممکن سر انجامخطر مواجه سازد.  دوره ای جهانی را با بررسیحقوق بشر و روند 

وجود دارد که این مشکل بر  احتماالتی، ولی اهد کافی در این مورد وجود نداردجهانی در میان کشور های عضو گردد. اگرچه شو

 دوره ای جهانی در آینده تأثیر نماید. بررسی

                                                           
: در دسترس قابل ،کارایی و برابری: جهانی ای دوره بررسی بشر، حقوق عالی کمیشنری دفتر. 18 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/UPREqualityandeffectiveness.aspx، 2013) 06:33 ،13 نوامبر ) 

 .741 صفحه ،2012 ، المللی بین بشر حقوق جانشین - المللی بشر بین حقوق گودمن، رایان و آلستون فیلیپ. 19 
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در  ایران را مرور نمود. دولت جمهوری اسالمی گزارش 2010سال  در ماه فبروری یدوره ای جهان بررسیبه گونه مثال، گروپ کاری 

سیاسی و احزاب مخالف سخت انتقاد نمودند. ایاالت  مخالفانایران به خاطر برخوردش با  ها از دولتجریان جلسه شمار زیادی از کشور

ح نمود. یمتحده امریکا سرکوب خشونت آمیز و غیر عاالنه شهروندان بیگناه ایران را که منجر به مرگ و زخمی شدن مردم شده بود، تقب

چون  یکشور های .20یت نمودندکشور دیگر از آن حما 27کشور انتقاد نموده و  27ایران،  حقوق بشری سوابقدر جریان جلسه و مرور 

 21.باشند خوب حقوق بشری نمی سوابقدارای مباوی، چین، سودان، کیوبا و سوریه  که از ایران حمایت نمودند  یز

دوره ای جهانی نگرانی دیگری بود که از سوی  بررسیتحت شعاع قرار دادن  کارسایر نهاد ها چون نهاد های معاهداتی و هیئت ویژه با 

ع قرار نهاد ها را تحت شعا دوره ای جهانی سایر بررسیفلیپ الستون و ریان گودمن اظهار داشتند که  انشمندان مطرح گردید.شماری از د

ین و تعیدوره ای جهانی  بررسی از طریق رسانه ها و مردم عامه، که هم اکنون تمایل دارند تا سیستم حقوق بشر ملل متحد را با و داده

سایر میکانیزم ها را تحت شعاع قرار میدهد... } ترجمه اسناد مورد استفاده از  به طور جدیدوره ای جهانی  بررسینمایند و نیز  محرز

 22به تأخیر افتاده است. خیلی زیاددوره ای جهانی  بررسیسوی هیئت ویژه به خاطر تقاضا های 

د مؤثر با چالش های رمساعدت فنی برای کشورها و ارتقای ظرفیت آنها در برخو ندوره ای جهانی فراهم نمود بررسیبرعالوه، هدف 

ند. ونه فراهم مینمایند و چگونه ظرفیت دولت ها را بلند میبریست که این مساعدت فنی را آنها چگحقوق بشری میباشد، ولی این روشن ن

 ررسیبهای عضو کمک های فنی را دریافت نکرده اند. در صورتیکه شورای حقوق بشر، بویژه به نظر میرسد که هیچ یک از کشور چنین

 قادر نخواهند بود که چالش های حقوق بشری شان را حل نمایند. سازد، کشور ها مساعدت فنی را فراهدوره ای جهانی نتواند م

 دوره ای جهانی بررسیافغانستان و سفارشات 

به شورای حقوق بشر تقدیم نمود. گروپ کاری  2009دوره ای جهانی خود را در ماه فبروری  بررسی زارشمت افغانستان نخستین گحکو

 سپتامبر 8به تاریخ . شورای حقوق بشر 23مرور نمود 2009می  7دوره ای جهانی افغانستان را به تاریخ  بررسیشورای حقوق بشر گزارش 

 انستان راافغ بررسیتا  انتخاب نمود گرانمنحیث گزارش جمهوری کوریا آذربایجان، کامیرون، و  کشور هایرا ازاعضای گروپ کاری  

. معین وزارت عدلیه، آقای محمد عثمان هاشمزی، ریاست هیئت افغانستان را به عهده داشت. هیئت افغانستان متشکل از 24تسهیل ببخشند

 25ه مدنی و یک پروفیسور از دانشگاه کابل بود.نماینده از ارگانهای مختلف حکومتی، یک زن از جامع 13

                                                           
 قابل ،2010 اپریل 6 بشردوستانه، حقوق و بشر حقوق مرکز بشر، حقوق خالصه پتانسیل، و مشکالت: جهانی ای دوره بررسی ،زرنو ژاک. 20 

 (05:11 ،15 نوامبر 2013) ،/ بالقوه و مشکالت -http://hrbrief.org/2010/04/universal-periodic-review: در دسترسی

 همان. 21 

 .741 صفحه ،2012 بشر، حقوق المللی بین جانشین - المللی بشر بین حقوق گودمن، رایان و آلستون فیلیپ. 22 

 افغانستان، - جهانی ای دوره بررسی در کاری گروه بازنگری -جهانی ای دوره بررسی. 23 

UN Doc, A/HRC/12/9 (20 JUL 2009), at 2, Para 1, Available at: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/146/14/PDF/G0914614.pdf?OpenElement 

 همان. 24 

 25همان ضمیمه صفحه . 25 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/146/14/PDF/G0914614.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/146/14/PDF/G0914614.pdf?OpenElement
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دوره ای جهانی را به جلسه شورای حقوق بشر تقدیم نمود. ایشان ساختار  بررسی، رئیس هیئت افغانستان گزارش 2009می  7به تاریخ 

قتصادی، وضعیت ، سیاسی و احکومتی افغانستان، نظام اقتصادی، میکانیزم های حقوق بشر، پالیسی ها و استراتیژی های ملی، نظام حقوقی

. افزون بر این، وی بصورت موضوعی، 26تشریح نمود ،بود ه در گزارش  ارایه شدهها  و چالش ها را طوری کآورد حقوق بشر، دست

حقوق  یست، ومحیط زاز گان، حقوق حفاظت یت، حقوق عودت کنندگان و بیجا شدحقوق زنان، حقوق اطفال، حقوق افراد دارای معلول

 سفارشات برای حکومت افغانستان و جامعه بین المللی در پایان همین گزارش می را تشریح کرد.در حین عملیات نظا افراد ملکی مصؤنیت

 27ارایه شده موجود است.

. روش متداول گرفتقرار  بررسیشد، مورد  ی که قبال تذکر دادهطور 1/5ضمیمه مصوبه  15با بند  افغانستان بر اساس سه سند، مطابق

 بشر فراهم شده بود عالی حقوق کمیشنریبر اساس این مصوبه، یکی از اسناد توسط دفتر  افغانستان دنبال گردید. بررسیزیابی در مورد ار

از  افغانستان، خالصه ای بررسیدوره ای جهانی بود. در رابطه به  بررسیکه حاوی فشرده ای از گزارش ارایه شده دست اندرکاران به 

سیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سازمان عفو بین الملل، و دیده بان حقوق یدست اندرکار به شمول کم 12 اطالعاتبر اساس  معلومات

 28تهیه گردید بود. بشر

به افغانستان ارایه گردیده  Troikaکشور قبالً تهیه شده و از طریق  12 توسطسواالت  ی ازدر گزارش گروپ کاری گفته شده که لیست

شماری  .29پرسش هایی را مطرح ساخته اند یا و هارایه نمود شان راکشور بیانیه ها و ابراز نظر 59گفتمان مؤثر، نمایندگان است. در جریان 

ه سفارش،  نمایند 143ام از میان . سر انج30تقدیر نمودند بود تهیه شدهو موزون خوب  ی که توسط افغانستان بصورتگزارشاز  ،هااز کشور

 31.سفارش هیچ اقدامی انجام نداد 15در مورد  سفارش را رد نمود و 11، آن را پذیرفتپیشنهاد  117افغانستان 

وانین، از ق بررسی از جملهمختلف حقوق بشر  عرصه هایدر  خواست تا افغانستاناز دوره ای جهانی  بررسیصورت کل، سفارشات ه ب

ایجاد صلح،  ، بشریهای حقوق واحد سیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ایجاد یمیان برداشتن شکنجه، تلفات ملکی، حمایت از کم

                                                           
  افغانستان،-5/1 بشر حقوق شورای قطعنامه ضمیمه (A) 15 بند با مطابق شده ارائه ،ملی زارشگ. 26 

UN Doc, A/HRC/WG.6/AFG/1, 24 February 2009, Para 2, Available at: 

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session5/AF/A_HRC_WG6_5_AFG_1_E.pdf 

 همان. 27 

  افغانستان،-5/1 بشر حقوقمربوط قطعنامه شورای  ضمیمه( ج) 15 بند بهمطابق  بشر، حقوق عالی کمیشنری دفتر توسط شده تهیه خالصه. 28 

UN Doc, A/HRC/WG.6/AFG/3 (24 February 2009), at 1 and 11, available at: 

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session5/AF/A_HRC_WG6_5_AFG_3_E.pdf 

  افغانستان، - جهانی ای دوره بررسی در کاری گروهبازنگری  -جهانی ای دوره بررسی. 29 

UN Doc, A/HRC/12/9 (20 JUL 2009), at 2, Para 22, available at: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/146/14/PDF/G0914614.pdf?OpenElement 

 همان. 30 

 ،3 صفحه ،ESCR، 2012 و ،UPR، CRC اجرای در ملی اقدام طرح بشر، حقوق از حمایت واحد ،عدلیه وزارت افغانستان، اسالمی جمهوری. 31 

 (نویسنده با فایل)

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session5/AF/A_HRC_WG6_5_AFG_1_E.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session5/AF/A_HRC_WG6_5_AFG_3_E.pdf
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، صحت، آموزش، مصئونیت غذائی، افراد کار اطفالاقتصادی و اجتماعی، زنان و جنسیت،  توسعهت قانون و محاکمه عادالنه، اکمیح

 32.روی دست گیرداقداماتی را دارای معلولیت، حکومتداری خوب، سیاست ها و استراتیژی ها و غیره 

 را مورد بررسی قرار می دهد. توصیه ها یا 14و  13-11-10-2-1سفارشات شماره از جمله تطبیق شماری از سفارشات اجرا و  این مقاله

بین المللی  های مکلفیتبا را قوانین ملی بگنجاند و قوانین ملی  در را کنوانسیون های بین المللیخواست تا افغانستاناز   2و  1سفارشات 

و سفارشات   ،سیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمایت نمایدیاز کم تااز افغانستان میخواهد  11و  10. سفارشات هماهنگ سازد حقوق بشر

 در مورد ایجاد یک واحد حقوق بشر در چوکات وزارت عدلیه میباشد. 14و  13

 

  دوره ای جهانی در افغانستان بررسیمؤثریت 

ت تا سا مینماید. الزمایجاب پژوهش همه جانبه با ابزار مشخص و روش ویژه را  دوره ای در افغانستان یک بررسییت مؤثرارزیابی 

وره ای د بررسین گزارش ملی منبع اصلی این اثر همانا  دومی .مقامات مربوط و مرور اسناد انجام شود تحقیقات ساحوی، مصاحبه ها با

 .م گرددآن کار مینماید تا سپس  به ملل متحد تقدی جهانی میباشد که هم اکنون در دسترس نمیباشد. حکومت افغانستان روی نهائی شدن 

 مودهدوره ای جهانی بوده اند مصاحبه ن بررسیدر مورد  که عضو کمیته تسوید  گزارش دولت  ده این اثر با دوتن از مقامات افغاننویسن

دوره ای جهانی را  بررسی، مطالب، کتاب ها و  گزارشات رسانه ای در رابطه به سفارشات مشخص ز شمار زیادی از اسناد رسمیو نی

  منابع عمده گردد. پس ، اسناد و سایر منابع، جستجومعلومات مقامات افغانی میتواند بر اساسعمومی، کم و بیش،  اثرات .مرور نموده است

 بررسی در مورد دومین  گزارش  دولت تسوید بهکه   راهم شده از سوی دو تن از کارمندان ارشد دولتی افغانستانف اثر  را  معلوماتاین 

فاده استنیز دوره ای جهانی  بررسیاز گزارشات رسانه ها در مورد سفارشات  همچنانو  تشکیل میدهد ،اند مبادرت ورزیده  دوره جهانی

 شده است.

ا وزارت عدلیه ایجاد نمود ت را منحیث یک نهاد بین الوزارتی تحت رهبریتان واحد حمایت حقوق بشر حکومت افغانس 2010در سال 

ایت حقوق بشر تقویه یکی از ماموریت های واحد حم .33کمک نمایدبین المللی حقوق بشر  تعهداتدر اجرا و انجام اجرائیه را  قوه

 34اجرای معاهدات بین المللی حقوق بشر میباشد. در ظرفیت حکومت

                                                           
 32 . )Reference-Supra note 30, Para 95 (Cross 
 ،http://moj.gov.af/en/page/3165: در موجود مقدمه، ، بشر حقوقحمایت از  واحد ،عدلیه وزارت افغانستان، اسالمی مهوریج. 33 

 (06:25 ،14 نوامبر 2013)

 همان. 34 

http://moj.gov.af/en/page/3165
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 . هالند به کشورانجام داددوره ای جهانی بود که افغانستان آن را  بررسی عمده اتسفارش ی ازایت از حقوق بشر یکایجاد واحد حم

رش نمود تا اغانستان سفافغانستان سفارش نمود که یک واحد حقوق بشر را در چوکات وزارت عدلیه ایجاد نماید. پاکستان نیز به اف

 35بهبود کلی را در وضعیت حقوق بشری افغانستان رونما سازد. را با تمام مساعدت های فنی و مالی جامعه جهانی ایجاد نماید که ساختاری

لوزارتی یک بین ا ماین میکانیز دوره ای  جهانی ایفا نموده است. بررسیواحد حمایت حقوق بشر نقش مثبتی را در تطبیق سفارشات 

دوره ای جهانی، کنوانسیون حقوق اطفال، و  سفارشات میثاق بین المللی حقوق  بررسیبرنامه عمل ملی را در رابطه به تطبیق سفارشات  

سیون مستقل حقوق بشر یشمول کمه طرح نمود که در مشوره با سازمان های مختلف ب 2012اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در سال 

ود خماینده برنامه عمل به عنوان مجری شناسایی گردید، ن توسطانجام شد. هر سازمان اجرائی که  ینهاد حکومت 28ستان، یوناما، و افغان

 معرفی نمودند تا روند تطبیق را رهبری نمایند. شخص رابطمنحیث را 

 تاجراآ یط و چگونگیلسات در مورد شراتدویر جحقوق بشر نهاد های حکومتی را از طریق فراهم سازی مشوره ها و از واحد حمایت 

 .36حقوق بشر روند تطبیق را از طریق انجام جلسات تعقیبی با سازمانهای حکومتی تکمیل مینمایداز شان مساعدت مینماید. واحد حمایت 

ز اینرو آنها برای انجام همه نهائی گردید، ا 2012سرپرست ریاست واحد حمایت حقوق بشر اظهار نمود که برنامه عمل ملی در پایان سال 

واحد حمایت حقوق بشر با همه که  . آقای وحید هدایت گفت37ندارندوقت کافی دوره ای  بررسیوظایف این برنامه عمل تا دور دوم 

، بگنجانند. از اینرو ملی را در برنامه های ساالنه شان آنها برنامه عمل  تانموده است  ءاتوافقنامه هایی را امض اجرائی حکومت نهادهای

 ملی از طریق بودجه ملی تطبیق میگردد. برنامه عمل

 ایت ازحم دوره ای جهانی در برخی از بخش ها قابل مشاهده است. به باور آنها واحد بررسیتأثیرات  براساس گفته های مقامات افغان

خگوئی حقوق بشر سطح پاس از باشد. واحد حمایتحقوق بشر یک میکانیزم مؤثر برای حمایت و ارتقای حقوق بشر درافغانستان می

ن در کمیته تسوید ر افغانستاسیون مستقل حقوق بشیم، نماینده کمازحد فرعبداال حقوق بشری اش بلند میبرد. ومت را در قبال تعهداتحک

دوره ای  بررسیسال، افغانستان شماری ازسفارشات  5تا  4دوره ای جهانی اظهار نمود که درجریان  بررسیدومین گزارش ملی در مورد 

بیق نشده صورت کامل تطه دوره ای جهانی ب بررسیجهانی را بهتر و فراتر از توقعات تطبیق نموده است، ولی بخش هایی از سفارشات 

 34قانون،  73 . و همچنان افغانستان،38گنجاینده است قانون جدید 10مللی را در الاند. وی افزود که افغانستان مفاد کنوانسیون های بین 

 .39ساخته اند هماهنگبین المللی حقوق بشر  نموده و آنها را با تعهدات بررسیاستراتیژی را  27مقرره و 

                                                           
 UN Doc, A/HRC/12/9 (20 JUL 2009), at افغانستان، - جهانی ای دوره بررسی در کاری گروه بازنگری-جهانی ای دوره بررسی. 35 

-dds-http://daccess14, Para 95, available at: 

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/146/14/PDF/G0914614.pdf?OpenElement 

 2013 نوامبر 11 ،عدلیه وزارتسرپرست واحد حمایت از حقوق بشر در   هدایت، عبدالوحید با مصاحبه. 36 

 همان. 37 

 .2013 نوامبر 10 بشر، حقوق مستقل کمیسیون در دهی  گزارش و ارزیابی نظارت، بخش کننده هماهنگ. فرزام عبداالحد با مصاحبه. 38 

 همان. 39 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/146/14/PDF/G0914614.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/146/14/PDF/G0914614.pdf?OpenElement
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ی شان بگنجاند داخل للی را در قوانینن المکنوانسیون های بیمفاد دوره ای جهانی از افغانستان خواسته است تا  بررسیسفارشات اول و دوم 

، دوره ای جهانی یبررسرابطه به  سازد. به این ترتیب، درب همسانبین المللی حقوق بشر  را با تعهدات و نیز قوانین، بشمول قوانین داخلی

لوحید ارت عدلیه، عبداسرپرست ریاست واحد حمایت حقوق بشر، وز افغانستان بصورت مؤثر این دو سفارش را تطبیق نموده است.

 40سازی قوانین داخلی با کنوانسیون های بین المللی را تائید نمود. هماهنگدر رابطه به گنجانیدن و  را هدایت، تطبیق این سفارشات

برنامه های  ردوره ای جهانی برای حکومت افغانستان به سه دسته تقسیم شده اند. برخی از این سفارشات از قبل د بررسیاساساً، سفارشات 

دوم شامل  دسته. 41قوانین، تطبیق شوند بررسی مانندو ممکن است در کوتاه مدت  موجود بوده اند ی افغانستانهااستراتیژیک و پالیسی 

دارد نیاز  استراتیژی ها.  دسته سومی نیاز به زمانو پالیسی ها  طرح ریزی مانند ،مکن استتطبیق آنها در میان مدت م که سفارشاتی میشود

یدنی و . به گونه مثال، فراهم سازی آب آشامارائه شده است در رابطه به حقوق اقتصادی و اجتماعی کهسفارشاتی مانند تا تطبیق شوند، 

 .42خدمات صحی برای همه شهروندان نیاز به زمان بیشتر دارد

مایند که دوره ای جهانی بوده اند، اشاره مین سیبررصورت کل، کسانی که اعضای کمیته تسوید دومین گزارش ملی افغانستان درمورد ه ب

 دوره ای جهانی در حمایت و ارتقای حقوق بشر در بررسیو نقش میکانیزم  دوره ای جهانی تطبیق شده اند بررسیاکثریت سفارشات 

که ید داشته اند د. آنها تاکصورت کامل تطبیق نشده انه کشور خیلی مؤثر بوده است. اگرچه، آنها بیان نموده اند که برخی از سفارشات ب

 حکومت. ول عدم امنیت و پائین بودن ظرفیتجدی وجود دارد، بشم یهنوز چالش های

 دوره ای در افغانستان بررسیکاستی های 

زیاد دارد. جنگ در برابر شوروی، جنگ داخلی، و جنگ در ه از سایر کشور های منطقه تفاوت افغانستان دارای شرایط ویژه میباشد، ک

رند. مردم از عدم امنیت رنج میباز برابر تروریزم در سه دهه گذشته اتفاق افتاد. جنگ در برابر تروریزم هنوز جریان دارد و شمار زیادی 

د و دی و اجتماعی چندان خوب به نظر نمی رستصابیکاری باال است. وضعیت حقوق اق  میزان افزون بر این، اکثریت مردم بیسواد اند و

ر را  وضعیت حقوق بش فاکتور ها رد. از اینرو، اینشهروندان نداهمه ی فراهم سازی خدمات اجتماعی را برای توانای حکومت افغانستان

 ببار می آورد.را  یمتاثر ساخته و چالش های فروان

رو است. با چالش های فراوانی روببین المللی حقوق بشری خود را انجام بدهد و در این راستا  تعهداتحکومت افغانستان تالش میورزد تا 

ریاست  ا بخشند. سرپرستت کافی حمایت نمایند و آن را ارتقصوره اکثریت سازمان های حکومتی توانائی ندارند تا از حقوق بشر ب

 ررسیبمانها بسیار پائین است، و آنها قادر نیستند که برخی از سفارشات که ظرفیت شماری از ساز نمودحقوق بشر تائید  حمایت از واحد

 حکومت افغانستان خواسته شده است نی ازدوره ای جها بررسی اتسفارش ی ازوی اشاره نمود که در یک دوره ای جهانی را انجام بدهند.

                                                           
 2013 نوامبر 11 ،عدلیه وزارت واحد حمایت از حقوق بشر در  مدیر سرپرست هدایت، عبدالوحید با مصاحبه. 40 

 همان. 41 

 همان. 42 
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در  خیلی زمان گیر میباشد و افغانستان قادر به انجام آنتا آب آشامیدنی صحی را برای همه شهروندان فراهم سازد که تطبیق این سفارش 

 43کوتاه مدت نمی باشد.

هارت ندارند. مبه حد کافی آوری معلومات دقیق  و آنها در گرد خیلی پایین بوده ظرفیت سطح دولتیاز سازمان های  بسیاریدر برعالوه، 

در جریان پنج سال گذشته تطبیق شده اند، ولی اسناد و شواهد کافی در مورد  یدوره ای جهان بررسیبه گونه مثال، شماری از سفارشات 

جهانی صورت  دوره ای بررسیم تائید مینماید که پیشرفت های زیادی در رابطه به تطبیق سفارشات حد فرزاعبداال آقای آنها وجود ندارد.

وره د  بررسیمود که شماری از سازمان های افغانی میکانیزم گرفته است ولی اطالعات دقیق در مورد وجود ندارد. وی همچنان تائید ن

 .44جدی نگرفته اند آنطور که باید،ای جهانی را در گزارشات شان 

جتماعی ادوره ای ایجاب هزینه و وقت بیشتر را مینماید. بویژه، تطبیق سفارشات در رابطه به حقوق اقتصادی و  بررسیتطبیق سفارشات 

دوره ای،  ررسیبز سفارشات بسیار دشوار میباشد. آقای فرزام تائید مینماید که شماری ا ،چون افغانستان دبرای یک کشور در حال رش

 .ه استکمبود بودجه تطبیق نگردید سفارشات حقوق اقتصادی و اجتماعی بنا بر بشمول

دوره ای جهانی پنداشته می شود. برعالوه، عدم  بررسیکاستی دیگری در رابطه به میکانیزم   حکومت افغانستان در عدم اراده سیاسی

 اراده سیاسی ارتباط میگیرد به فساد که یکی از جدی ترین نگرانی ها در این کشور میباشد. مقامات افغانی اراده ندارد که به حقوق بشر و

تان نی این است که حکومت افغانسدوره ای جها بررسی. به گونه مثال، یکی از سفارشات سازمان های حقوق بشر احترام داشته باشند

و  وره ای جهانید بررسیداشت سفارش بدون در نظر اید. ولی رئیس جمهورکمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان را تقویت نم یبایست

 مقرر نمود. این اقدام یک واکنش شدید را در جامعه حقوق بشر بوجود آورد. 2013چهار کمشنر جدید را در سال  اصولنامه پاریس

ی که قبالً ده می شود. طورو گنجانیدن مفاد کنوانسیون های بین الملی در قوانین ملی، یک مشکل دیگری در افغانستان شمر هماهنگی

دوره ای  ررسیبگردید، افغانستان کنوانسیون های بین المللی را در چندین قانون ملی گنجانیده است که نمایانگر مؤثریت  یاد آوری

ونت علیه قانون منع خش تصویب یک چالش وجود دارد که برای زنان افغانستان خیلی مهم است. پارلمان افغانستانجهانی میباشد. ولی 

راز ببرابر این قانون بلند نمودند و اصدای شان را در  به تعویق انداخت. شماری از اعضای محافظه کار پارلمان 2013زنان را در ماه می 

اسالمی میباشد. پس از یک مباحثه شدید، پارلمان تصمیم گرفت که رای گیری درمورد این قانون  داشتند که این قانون مخالف شریعت

 45را به تعویق اندازد.

                                                           
 همان. 43 

 10 نوامبر 2013 بشر، حقوق مستقل کمیسیون در دهی گزارش و ارزیابی نظارت،بخش  کننده هماهنگ. فرزام عبداالحد با مصاحبه. 44 
 ،18 مه 2013 ،را سد نمود زنان علیه خشونت منع اجرای تصویت قانون افغانستان پارلمان ، سی بی بی فارسی سایت وب سی، بی بی. 45

 موجود

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/05/130518_k03_eleminating_vilence_against_women_law.sh:در
tml,  (2013 ،02:31 ،16 نوامبر) 
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شماری از شبکه های  .در پی داشتمخالفت اعضای محافظه کار پارلمان از داخل افغانستان و نیز از سراسر جهان  واکنش هایی را   

 تفغانستان و چندین سازمان بین المللی به شمول دیده بان حقوق بشر و ملل متحد از حکومادر  حقوق بشر، جامعه مدنی و شبکه زنان

شماری از سازمانها، هنوز این قانون به  . با وجود انتقاد های گسترده46ایدنم افغانستان خواستند تا قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب

بزرگ  مبودضعف و کیک عدم تصویب آن از سوی شورای ملی حالت تعلیق قرار دارد.  با درنظرداشت اهمیت این قانون برای افغانستان، 

  .برای کشور محسوب می شود

 نتیجه گیری

 بشر ملل متحد یک نقش بی نظیر را در نظارت، ارتقا و حمایتدوره ای جهانی منحیث یک میکانیزم تازه شورای حقوق  بررسیجه، در نتی

هروندان ش حقوق بشری احترام به برایهای عضو دوره ای جهانی تشویق کشور بررسیاز حقوق بشر در سراسر جهان ایفا مینماید. هدف 

بر  و تعهدات بین المللی حقوق بشری شان را ، مکلفیت هاهای عضو ملل متحددوره ای جهانی  همه کشور بررسیمیکانیزم  شان میباشد.

دوره ای جهانی یک فرصت مناسب را برای کشور ها فراهم میسازد تا بهترین  بررسیمینماید. جلسات  بررسیمبنای معلومات معتبر 

قوق با چالش های ح فراهم میسازد تا ظرفیت شان را در برخورد برای کشور ها و مساعدت های فنی را با هم شریک سازندتجارب شان را 

ازه دارند تا اج هارا به عهده دارد و تمام کشور بررسیجلسه کشور تحت تدویر دوره ای جهانی  بررسیبلند ببرند. گروپ کاری  یبشر

حت شور ت، کبررسیدر جلسه اشتراک نمایند و ابراز نظر کنند، سفارشات شان را ارایه نمایند و سواالتی را مطرح سازند. در پایان روند 

 سفارشات مشخصی را دریافت مینماید تا وجایب حقوق بشری اش را انجام بدهد. بررسی

ارند ه ای جهانی را جدی پنددور بررسی ره ای جهانی وابسته به اراده دولت های عضو میباشد. اگر دولت هادو بررسیمؤثریت میکانیزم 

دوره ای جهانی مؤثر میباشد. اگر یک کشوربه  تعهدات حقوق بشری اش پابندی  بررسیشان را انجام بدهند،  یحقوق بشر و تعهدات

هانی دوره ای ج بررسیدوره ای مورد انتقاد زیاد قرار میگیرد. اگرچه سفارشات  بررسینشان ندهد، بدون تردید آن کشور در جریان 

رای حمایت ب ماین میکانیزبه هرحال، د که اتخاذ گردد. وجود ندار یتدابیر روشند، در صورت عدم مؤفقیت و همکاری، باشن الزامی نمی

 و ارتقای حقوق بشر مفید میباشد. 

 نمایند که ملل متحد یک جهانی وجود دارد. آنها ادعا می ای دوره بررسیشماری از دانشمندان باور دارند که کاستی هایی در میکانیزم 

عضو شورای  47همه  مخصوصا،نهاد های سیاسی برگزار گردد.  توسطهای سیاسی است که بحث سازمان بین الحکومتی است، و منطقی 

 رفنه ص ،مسلکی اند ف اعضای کمیته های معاهداتی که متخصص ونمایند. برخال های شان نمایندگی می قوق بشر که از دولتح

                                                           
 می 21 ،را اجرا نماید زنان علیه خشونتمی خواهد تا  قانون محو  افغانستان از متحد ملل سازمان ، سی بی بی فارسی سایت وب سی، بی بی. 46 
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. نمونه شعاع سیاست دولت ها قرار دارد تحتدوره ای جهانی، منحیث یک روش حقوقی،  های بررسی. از اینرو، ت هانماینده های دول

 .است همنفی بود حقوق بشر آنهاسوابق حمایت نمودند، در حالیکه  بررسیهایی وجود دارد که چندین کشور از یک کشور تحت 

سوی  جهانی از دوره ای بررسیکثریت سفارشات . ابت داشته و داردتأثیرات مثدر افغانستان دوره ای  بررسیصورت کل، میکانیزم ه ب

کومت افغانستان دوره ای جهانی، ح بررسی. بر بنیاد سفارشات ه استحکومت افغانستان تطبیق شده و به پیشرفت های زیادی نائل گردید

قوق ححمایت از حقوق بشر یاد میگردد. هدف واحد  واحد یک میکانیزم بین الوزارتی را  در چوکات وزارت عدلیه ایجاد نمود که به نام

واحد حقوق بشر  2012ست که سازمان های حکومتی را مساعدت نماید تا تعهدات حقوق بشری شان را انجام بدهند. در سال ا بشر این

 دوره ای جهانی استوار است. بررسییک برنامه عمل ملی را طرح نمود که بر سفارشات 

 ررسیبار نمود و به آنها هدایت داد تا سفارشات حکومتی برگزددی را با سازمان های حقوق بشر جلسات مشورتی متع حمایت از واحد

حقوق مایت از حآورد های زیادی نائل گردید. به دلیلی که واحد  از اینرو، یک میکانیزم بین الوزارتی به دست دوره ای را تطبیق نمایند.

ای  دوره بررسیرشات حکومت را وادار نمود که سفانجام بشر برنامه عمل را طرح ریزی نمود، مساعدت های فنی را فراهم کرد و سر ا

ای سایر دولت ونه ای خوب بردوره ای جهانی یک نم بررسیرا تطبیق نماید. از اینرو، ایجاد یک چنین میکانیزم پیگیری برای سفارشات 

 شمرده می شود. نیز ها

ا بقانون و حکومتداری خوب  روبرو است ولی  یتحاکمچون عدم امنیت، فساد، عدم   بزرگیاگرچه حکومت افغانستان با چالش های 

مقرره بگنجاند. در  27قانون ملی و  73تا کنوانسیون های بین المللی ر ا در  پیشرفت هایی داشته است. حکومت افغانستان توانسته آن هم

رلمان ماری از اعضای محافظه کار پابه تعویق انداخت. شتصویب نکرد و عین زمان، پارلمان افغانستان قانون  منع خشونت علیه زنان را 

 که نباید از سوی پارلمان تصویب گردد. و گفتند صدای شان را بلند نموده و این قانون را غیر اسالمی تلقی نمودند،

دوره ای جهانی را در پالن های ساالنه شان گنجانیده اند. اکثریت سفارشات تطبیق  بررسیشماری از سازمان های حکومتی سفارشات 

ره ای دو بررسییق برای گزارش ملی آوری اطالعات دقشده اند ولی در برخی حاالت معلومات کافی وجود نداشته ویا توانائی گرد

، یک چالش پنداشته می شود. در و حمایت از حقوق بشر ات افغانی برای رعایتی وجود نداشته است. سرانجام، عدم اراده  مقامجهان

وجودیت دهد.  مبین المللی حقوق بشری خود را انجام ب دوره ای جهانی تأثیرات مثبت در افغانستان داشته تا تعهدات بررسینتیجه، میکانیزم 

 ند.ق بشری شهروندان شان احترام بگذاربه حقو  تاهای عضو ملل متحد را تشویق و ترغیب مینماید کشور ،دوره ای بررسیمیکانیزم 

 

 

 

 



17 
 

 فهرست منابع:

 الف. فارسی:

: در موجود هسته، بشر حقوق المللی بین معاهدات بر بشر، نظارت حقوق عالی ایکمیشنری دفتر متحد، ملل بشر سازمان حقوق .1

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx، ( 2013 ،03:35 ،22 نوامبر) 

at 14,  UN Doc, A/HRC/12/9 (20 JU 2009)افغانستان، - جهانی ای دوره بررسی در کاری گروه جهانی، بازنگری ای دوره بررسی .2

-dds-shttp://daccesPara 95, available at: 

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/146/14/PDF/G0914614.pdf?OpenElement 
 در موجود ،18 مه 2013 زنان را سد نمود، علیه خشونت منع قانون اجرای تصویب افغانستان پارلمان ،سی بی بی سایت فارسی وب سی، بی بی - 1 .3

:http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/05/130518_k03_eleminating_vilence_against_women_

law.shtml  (2013 ،02:31 ،16 نوامبر) 

، http://moj.gov.af/en/page/3165، (2013: در موجود مقدمه، ، بشر حمایت از حقوق واحد عدلیه، وزارت افغانستان، اسالمی جمهوری .4

 (06:25 ،14 نوامبر

 با فایل) ،3 صفحه ،ESCR، 2012 و ،UPR، CRC اجرای در ملی اقدام طرح بشر، حقوق از حمایت واحد عدلیه، وزارت افغانستان، اسالمی جمهوری .5

 (نویسنده

: در موجود بشری، حقوق بشر،  نهادهای حقوق عالی ایکمیشنری دفتر متحد، ملل بشر سازمان حقوق .6

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx، (2013 ،02:22 ،22 نوامبر ) 

: در موجود ،UPR مورد در اساسی حقایق بشر، حقوق عالی ایکمیشنری دفتر ، متحد ملل بشر سازمان حقوق .7

http://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/BasicFacts.aspx، (22 ،01:31 ،2013 سال نوامبر) 

  افغانستان،-5/1 بشر مربوط قطعنامه شورای حقوق ضمیمه( ج) 15 بند مطابق به بشر، حقوق عالی ایکمیشنری دفتر توسط شده تهیه خالصه .8

: در دسترس قابل کارایی، و برابری: جهانی ای دوره بررسی بشر، حقوق عالی ایکمیشنری دفتر .9

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/UPREqualityandeffectiveness.aspx، (2013 06:33 ،13 نوامبر ) 

: در دسترسی قابل ،2010 اپریل 6 بشردوستانه، حقوق و بشر حقوق مرکز بشر، حقوق خالصه پتانسیل، و مشکالت: جهانی ای دوره بررسی زرنو، ژاک .10

http://hrbrief.org/2010/04/universal-periodic-review- 05:11 ،15 نوامبر 2013) ،/ بالقوه و مشکالت 

 15 بند ، متحد ملل سند سازمان متحد، ملل سازمان بشر حقوق شورای سازی نهاد 5/1 بشر حقوق شورای .11

 .741 صفحه ،2012 بشر، حقوق المللی بین جانشین - المللی بشر بین حقوق گودمن، رایان و آلستون فیلیپ .12

 UN Doc. A/RES/60/251, at 2, Para 1 بشر، شورای حقوق  251/  60-2006 مارچ 15 در عمومی مجمع مصوب قطعنامه .13

(April 3, 2013) 

  افغانستان،-5/1 بشر حقوق شورای قطعنامه ضمیمه( A) 15 بند با مطابق شده ارائه ملی، گزارش .14

 .2013نوامبر  10 بشر، حقوق مستقل کمیسیون در دهی  گزارش و ارزیابی نظارت، بخش کننده هماهنگ. فرزام عبداالحد با مصاحبه .15

 2013نوامبر  11 عدلیه، وزارت واحد حمایت از حقوق بشر در  مدیر سرپرست هدایت، عبدالوحید با مصاحبه .16

 ،2013 می 21 زنان را اجرا نماید، علیه افغانستان می خواهد تا  قانون محو خشونت از متحد ملل سازمان ، سی بی بی سایت فارسی وب سی، بی بی .17

 ،unama.shtml قانون-http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/05/130521_k02- evaw: در دسترس قابل

 (03:00 ،16 نوامبر، 2013)

 18 بند ، متحد ملل سند سازمان متحد، ملل سازمان بشر حقوق شورای سازی نهاد 5/1 بشر حقوق شورای .18

 

 

 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/146/14/PDF/G0914614.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/146/14/PDF/G0914614.pdf?OpenElement


18 
 

 ب. انگلیسی:
 

19. UN Doc, A/HRC/12/9 (20 JUL 2009), at 2, Para 1, Available at: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/146/14/PDF/G0914614.pdf?OpenElement 

20. UN Doc, A/HRC/12/9 (20 JUL 2009), at 2, Para 22, available at: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/146/14/PDF/G0914614.pdf?OpenElement 

21. UN Doc, A/HRC/WG.6/AFG/1, 24 February 2009, Para 2, Available at: 

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session5/AF/A_HRC_WG6_5_AFG_1_E.pdf 

22. UN Doc, A/HRC/WG.6/AFG/3 (24 February 2009), at 1 and 11, available at: 

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session5/AF/A_HRC_WG6_5_AFG_3_E.pdf 

 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/146/14/PDF/G0914614.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/146/14/PDF/G0914614.pdf?OpenElement
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session5/AF/A_HRC_WG6_5_AFG_1_E.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session5/AF/A_HRC_WG6_5_AFG_3_E.pdf

