
دمتحسازمان ملل بشری حقوق نهادهای 

عبداالحد فرزام: تهیه کننده



نکات مقدماتی

8)معاهداتقالبدربشرحقوقموازینشناسایی

(عمدهکنوانسیون

وقحقنقضبرابردرقویوروشناجرایضمانتنبود

بشر

چالشحلبرایراهکاریبشریحقوقنهادهایایجاد

.استبشرحقوقراهفراهای



معاهداتنهادهای مبتنی بر ( الف

زامتشکلهاییکمیتهمعاهده،برمبتنینهادهای
وقحقمعاهداتمفاداجرایبرکههستندکارشناسان

.کنندمینظارتعضودولتهایتوسطبشری

حقوقعمدهمعاهداتهفتمبنایبرنهادهااین
.استشدهتأسیسوایجادبشری



بیشترجزئیاتبهبرمعاهداتمبتنینهادهایمشحصات

ره
ما
ش

 

 ترکیب تاری   ایجاد نا  کمیته
 دوره های  زار  دهی

  زار  دوره ای  زار  ابتدایی

  سا     سا    عضو8       کمیته رف  تبعیض ن ادی  

  سا    سا    عضو8   8   کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهن ی  

  سا    سا    عضو8       کمیته حقوق بشر) حقوق مدنی و سیاسی(  

  سا    سا    عضو    8   کمیته رف  تبعیض ع یه زنان  

  سا    سا    عضو    8   کمیته من  شکنجه  

  سا    سا    عضو8       کمیته حقوق  فل  

  سا    سا    عضو        کمیته کار ران مهاجر  

 



وظایف و نحوۀ فعالیت
تدولسویازمربو هکنوانسیونصحیحاجرایبرنظارت1.

عضوهای
عضوهایدولتسویازشدهارائههای زار بررسی2.
شدهارائه زار ازدفاعج سهتدویر3.
حسنبهکمکدرهاتفسیرواحیاناًهاسفار ها،توصیهارائه4.

کنوانسیوناجرای
تصوردرومعاهدهبرمبتنیفردی،شکایاتبهرسید ی5.

عضودولتقب یپذیر 

رف وهشکنجمن ن ادی،تبعیضمن بشر،حقوقکمیته:تذکر
.داردرافردیشکایاتبهرسید یصالحیتزنان،ع یهتبعیض



هادر مورد کمیته قابل یاد آوری نکات 

حقوقمهمکنوانسیونهفتبهاکنونتاافغانستاندولت
.استکردهالحاقبشر

استداده زار زیرکمیتهسهبهافغانستاندولت:

(    سا )فرهن یواجتماعیاقتصادی،حقوقکمیته1.

(    ) فلحقوقکمیته2.

(    )سیداکمیته3.



متحدنهادهای مبتنی بر منشور ملل ( ب

نهادهای مرتبط با حقوق بشر:
مجم  عمومی1.
شورای اقتصادی و اجتماعی2.
شورای امنیت 3.
نهادهای عمده و اصلیِ حقوق بشری سازمان ملل متحد:

شورای حقوق بشر سازمان م ل متحد1.

کمیساریای عالی حقوق بشر2.

سایرنهادها3.



بشرشورای حقوق ( اول

کمیسیون حقوق بشر

برمبنایو    سا دراجتماعی،واقتصادیشورای شمارهقطعنامهبراساس

.شدتأسیسمنشور8 ماده

داشتعضو  بربالغانحالزمانتاوعضو8 ابتدأدربشرحقوقکمیسیون.

لمسائرعایتبااجتماعیواقتصادیشورایبوسی هکمیسیوناعضای

.شدندمیتعیینسا سهبرایجغرافیایی

میعملدولتازنمایند یوبهبودههادولتنمایند انکمیسیوناعضای

شخصیکعنوانبهنهکردند،



بشرکمیسیون حقوق ایرادات بر 

 اجتماعی شورای اقتصادی و رکن فردی

کسب عضویت پیهم اعضاء برای چندمین بار

نبود شرایط واضح برای عضویت

تدویر ج سات به صورت ساالنه

 عم کرد و بررسی  زینشی

 بزرگسیاسی قدرت های مداخ ه



سازمان ملل متحدشورای حقوق بشر 

 تأسیس  ردید    مارچ   به تاری  مجم  عمومی    /  براساس قطعنامه شماره حقوق بشر شورای.

 بوده و به عنوان رکن فرعی مجم  عمومی ایفای نقش می کندمقر شورا در ژنو سویس.

 سه سا  برای مدت و مجم  عمومی آرای مط ق اکثریتِ عضو دارد که هر کدا  با رأی   شورا  این
.شوندانتخاب می 

اعضاء بعد از دوبار انتخاب متوالی، مجدداً انتخاب نمی شود.

 اعضاء لغو می  ردددو سو  ارتکاب نقض عمده و نظا  مند حقوق بشر با اکثریت اعضای شورا با.

سهمیه بندی کشورها برای عضویت در شورا:

کشور  :        آفریقا

 کشور  :         آسیا

کشور :  شرق اروپا

کشور :  غرب اروپا

 کشور8: و حوزه کارایبآمریکا التین



شوراوظایف و مسئولیت های 

ورهایکشتوسطبشرحقوقجهانیاعالمیهمفاداجرایبرنظارت

متحدم لسازمانعضو

آزادی هایوبشرحقوقازحمایتبرایجهانیاحترا ارتقاء

اساسی

احشفنقضجم هازبشرحقوقناقضوضعیت هایبهرسید ی

بشربینادینحقوقنظا  مندو

عضوکشورهایبهسفارشاتوهاتوصیهارائه



بشرشورای حقوق مکانیزمهای کاری 

(UPR)دوره ایِ جهانیبررسی مکانیسم جهانشمو  1.

وی ه زار   ران / سازوکار2.

رسید ی به شکایات فردی3.

ولت رسید ی به شکایات، مشروط به رضایت د: تذکر

.است



(UPR)دوره ای جهانی بررسی . 1

یردمیصورتیکبارسا  هرکشورهاایدورهبررسی .

شودمیبررسیایهفتهدونشستسهدرکشور8 سا هردر.

شودمیاعال مشخضهایتوصیهوسفارشهاصورتبهبررسینهایینتیجه.

:بررسیمستندات

 (صفحه  حداکثر)بررسیمورددولتتوسطشدهارائهمع وماتو زار

م لازمانسرسمیاسنادسایروبشرحقوقعالیکمیساریایتکمی یا العات
متحد

لم  یابینوم یذینفوذونهادهایها روهسایراتکایقابلومؤثقا العات

 بشرحقوقم ینهادهایمع وماتوها زار



آوریقابل یاد نکات 

 و     ) افغانستان در یک دهه  ذشته دو باردولت
. رفته و  زار  داده استمورد بررسی قرار (     

 سفار  از مجموع بررسی    دولت افغانستان تا اکنون
.ها دریافت کرده است

شورا دو کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان نیز به
.سایه ارائه کرده استمرتبه  زار  



ویژهگران گزارش .  2

زار   ران وی ه باید واجد شرایط زیر باشند :

تخصص1.

حقوق بشرتجربه در حوزه 2.

استقال 3.

بی  رفی 4.

صداقت و تعهد انسانی5.

 استسا   دوره تصدی  زار   ران وی ه.

وق به شورای حقگزارشو ارائه کشورِ هدف دوامدار وضعیت حقوق بشر در بررسی

.بشر م ل متحد از وظایف  زار   ران خاص می باشد



آورینکات قابل یاد 

مستقلیونکمیس ستردهفعالیتوحضوردلیلبهافغانستان

.نداردخاص زارش رافغانستان،بشرحقوق

یکرایبافغانستانبشرحقوقمستقلکمیسیونرئیس

بشرحقوقخاص زارش رعنوانبه(    سا از)دوره

.استکردهوظیفهایفایسوداندر



شکایات فردی. 3

 تواند حقوق بشر می داند، میفاحشیک فرد و یا یک گروه که خود را قربانی نقض های

به شورا شکایت کند

شکایت باید شرایط زیر را دارا باشد:

باشدبشربنیادینهایوآزادیبشریحقوقنقضبهمربوطشکایت.

دررااجقابلاسنادوسایربشرحقوقجهانیاعالمیهومتحدم لمنشورباشکایتهدف

.باشدساز اربشرحقوققوانینحوزه

باشدآمیزتوهیننبایداستفادهموردزبان.

باشدهارسانه زار براساستواندنمیشکایت.

نباشدجریاندرونشدهمطرحمتحدم لهایمکانیز سایردرشکایت.

(ربشحقوقم ینهادهای).باشدمؤثرغیرشکایتبهرسید یبرایم یهایحلراه



کمیساریای عالی حقوق بشر( دوم

مجمع141/48شمارهقطعنامۀموجببهبشرحقوقعالیکمیسرپست
.شدایجاد1993سالدرعمومی

استمستقرسوئیسپایتختژنودرعالیکمیساریایدفتر.

عمومیعمجمتأییدبهومنصوبدبیرکلسویازبشرحقوقعالیکمیسر
.رسدمی

دبیرکلمعاونردیفمتحددرمللسازمانداخلینظامدرعالی،کمیسر
است

استچهارسالبشر،حقوقکمیسرعالیخدمتدوره

دشومیمحسوبمتحدمللسازماندبیرکلمعاونبشرحقوقکمیسر.



مسئولیت های کمیسر عالی حقوق بشر

وحمایتمنظوربهالم  یبینهمکاریوارتقاءکردنهماهنگ1.
بشرحقوقترویج

بشرحقوقازهمهبرخورداریازمؤثرحمایتوارتقاء2.

بشرحقوقحوزهدرهادولتبهمالیوفنیمساعدت3.

هادولتبهمالیوفنیهایکمکوهامشورهارائه4.

ربشحقوقزمینهدرم لسازمانآموزشیهایبرنامهکردنهماهنگ5.

بشرحقوقفراراههایچالشرف درفعا نقشایفای6.



از توجه شما

!تشکر


