
 

 

 شورای حقوق بشر

 1ی شورای حقوق بشرهای ویژهروند دارانموریتأمکردارنامه 

 

 مترجمان: نگار پایدار، مریم عرضی

 

  شورای حقوق بشر،

 منتج از آنها برای تعهداتبا پذیرش ی جهانی حقوق بشر و اهداف و اصول منشور ملل متحد و اعالمیه ازبا تبعیت 

  ،است اسناد تصریح شدهکه در آن به شکلی حقوق بشر،  حفظ و ارتقابرای همکاری ها در جهت دولت

یادآور ، تصویب شد کنفرانس جهانی حقوق بشردر ، 1993ژوئن ماهام  25که در را اعالمیه و برنامه عمل وین 

 ،شودمی

شورای »عنوان با  20062مارس  15مورخ  251/60در قطعنامهمجمع عمومی، کند که وری میآهمچنین یادو 

 «:حقوق بشر

 ت کنندهتقوی، به هم مرتبط، به هم وابسته و تفکیک، غیرقابل تمامی حقوق بشر، جهانشمولکه کرد الف( تاکید 

  شود؛رفتار به شکلی برابر با عدالت و انصاف تمامی این حقوق باید  کند کهتاکید می هستند ویکدیگر 

به هم پیوسته و  و بودهملل متحد سازمان نظام  ه صلح و امنیت، توسعه و حقوق بشر، ارکانککرد ب( اذعان 

 ؛هستند یکدیگر تقویت کننده

 حقوق بشر باشند وحفظ و  ارتقا ها در زمینهشورا باید دارای باالترین استاندارد که اعضای منتخب کرداعالم ج( 

 ؛با شورا همکاری کنند کامال

های استانداردردن و غیرگزینشی بودن مسایل حقوق بشری و از بین ب عینیتجهانشمولی، »که کرد د( تاکید 

 ؛باید تضمین شود «یکاردوگانه و سیاسی

                                                           
1 Code of Conduct for Special Procedures Mandate-holders of the Human Rights Council ]مترجم[ 
2 Resolution 60/251 of 15 March 2006 ]مترجم[ 



 

 

باید بر اساس اصول همکاری و گفتگوی »حقوق بشر  ارتقا و حفظکه شناخت ( همچنین، این امر را به رسمیت ه

به  رساندننفع  و با تعهدات حقوق بشریهماهنگی آنها های عضو برای هدف تقویت توانایی دولتبا و بوده واقعی 

  ؛«انجام شودها انسانتمام 

و غیرگزینشی، گفتگو و ای غیرسلیقه عملکرد طرفی،جهانشمولی، بیکار شورا باید بر اصول »که  گرفتو( تصمیم 

از حقوق بشر، حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بیشتر حمایت  برایالمللی ی بینهمکاری سازنده

 ؛«شودانجام فرهنگی از جمله حق توسعه، 

گفتگوی واقعی را بوده، فضای  انهطرفکار شورا باید شفاف، منصفانه و بیروش»که  تصمیم گرفتز( همچنین 

تعامل فرصت و نیز فراهم کرده ها و اجرای آنها را توصیهمتعاقب  بحثفضای  و نتیجه محور باشد، فراهم کرده

 ؛«ایجاد کندهای ویژه را ها و مکانیزمرونداساسی با 

و محوله موریت أ، در چاچوب مهای ویژهروند دارانموریتأمتخصص و طرفی و عینیت، بیتوجه دارد به محوریت 

 دارند،توجه الزم مبذول  افتدبیدر هر جا که اتفاق های حقوق بشری که باید به تمام نقض این

ول و اصتصویب و داران موریتأموضعیت  تحکیمهای ویژه باید از طریق روند نظامیی آکه کار کندخاطر نشان می

 ،شودتقویت  آنهاریت موأم برای قواعدی

های غیردولتی و افراد ملی حقوق بشر، سازماننهادهای ها، دولت شاملتمام ذینفعان، به  دارد که الزم استتوجه 

 کمک شود، داران موریتأمهای فعالیتبرای درک بهتر 

های ون مزایا و مصونیتیکنوانس" 6ماده  22منشور ملل متحد، بخش  105و  104، 100مواد شود به یادآور می

  ،251/60قطعنامه مجمع عمومی  6، و پاراگراف 1946فوریه  13مورخ  "سازمان ملل

سال ماموریت و یک  بمدتاستثنائا  ،که در آن شورا 2006ژوئن  30مورخ  120/1 به تصمیمشود یادآور می

 هایجاد شد روندی ارتقا و حمایت حقوق بشر و فرع کمیتهی کمیسیون حقوق بشر و های ویژهروند دارانماموریت

  ،کردشورای اقتصادی اجتماعی را تمدید  1970ماه مه  27مورخ  1503ی متعاقب قطعنامه

 "نامحدوددولتی کارگروه بین"یک در آن شورا ، که 2006 ژوئن  30مورخ  104/1 به تصمیم توجه دارد همچنین

ها، موریتأم عقالنی کردن تمامو  ،تقویت)در صورت امکان(  ،بررسیکه در مورد را هایی توصیه تاکرد سیس تأ

. این اقدام قواعد کلی در آورددر قالب گیرد صورت میهای کمیسیون حقوق بشر ها، عملکردها و مسئولیتمکانیزم

  ،صورت گرفت ،مجمع عمومی 251/60 قطعنامه 6مطابق با پاراگراف  ،ویژه هایروندنظام  ابقایمنظور به 



 

 

خواست نامحدود کارگروه بین دولتی از ، که شورا 2006نوامبر  27مورخ  1/2 به قطعنامهعالوه بر این توجه دارد 

 ،«های ویژه را تنظیم کندروندکردارنامه پیش نویس »

 ساماندهی درخواست شده در قطعنامهت جدایی ناپذیر بررسی، پیشرفت و قسم این کردارنامه دارد کهدر نظر 

را که برای  دارانموریتأمها و تالش دارد تا همکاری بین دولت به طور خاصمجمع عمومی است که  251/60

  ،یی موثر این سیستم ضروریست، افزایش دهدآکار

ل حادر عین  بیشتر کرده،خود موریت أمرا برای اجرای  دارانموریتأم توانایی قانون،این که دارد در نظر همچنین 

  ،هاستذینفعان و به ویژه دولتاز طرف  یحمایت اقدام دهد و نیازمندصالحیت اخالقی و اعتبار آنها را افزایش می

 در داریمأموریت یبه واسطهآنها ی امتیازات ویژه وداران مأموریت مطلق استقالل  باید میاندارد که در نظر  

  ،تمایز قایل شدشورای حقوق بشر و مقررات منشور ملل متحد 

 رانداموریتأم رفتارحاکم بر  مقررات و اصولشفافیت ، تکمیل و افزایش تصحیحکه است این واقعیت  توجهم

 ،استمطلوب 

کارشناسان و  ،3یدفتر کارکنان به جز ،مقامات هیاول حقوقو وظایف جایگاه، حاکم بر ی نامهآیین»به توجه دارد 

  ،استشده تصویب  2002مارس  27مورخ  280/56 که توسط مجمع عمومی در قطعنامه «مورأم

 1999 مصوب سال ،های ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحدروند 4دستورالعملپیش نویس به همچنین توجه دارد 

 ،استویژه که مورد بازنگری هم قرار گرفته  دارانموریتأمساالنه  ششمین نشستدر 

 شود،یادآور می هاموریتأدر مورد بررسی منامحدود دولتی ها و پیشنهادات کارگروه بینمشورت

یاری  انشوظایف آنان را در ایفای نموده،ویژه همکاری های روندبا را که ها تمام دولتکند دعوت می -1

همچنین به مکاتبات ارسال شده به  فراهم کنند ورا در زمان مناسب مورد نیاز تمام اطالعات  ورسانند 

  ؛پاسخ دهندموجه غیرخیر أآنان بدون ت

                                                           
3 "Officials other than Secretariat officials" ]مترجم[ 

. شوندینم محسوب ملل سازمان رخانهیدب عضو کارمندان یدارند ول مللتمام وقت با سازمان  یکه همکار همکارانآن دسته از  یعنوان برا نیا]

 [.شودینم شمرده ملل سازمان کارکنان عنوان به رخانهیدب کارمندان همراه به آنها اسم وجود نیابا 

4 Draft Manual ]مترجم[ 



 

 

ی حاضر ضمیمه شده که به قطعنامهرا ی شورای حقوق بشر ویژههای روندرساند کردارنامه به تصویب می -2

و دولت دارانموریتأمبه ملل متحد مقررات آن باید توسط دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر  است که

 . شودابالغ لل متحد و سایر طرفین مربوطه سازمان معضو های 

 

نوزدهم نشست  

2007 ژوئن 18  

 5[دیرس بیتصو به یریگ یرأ]بدون 

 ضمیمه

 بشر حقوق یشورا یژهیو یهاروند دارانتیمورمأ کردارنامه

  کردارنامههدف  – 1 ماده

و اخالقی ای رفتار حرفههای استانداردارائه است  ای ویژههروندارتقای اثربخشی سیستم  ،کردارنامههدف این 

است که باید شوند( در شورای حقوق بشر نامیده میدار موریتأم)که زین پس  های ویژهرونداین  دارانموریتأم

 . کنند شان رعایتمأموریتحین انجام 

  کردارنامه گاهیجا -2 ماده

به  مقامات اصلی، حقوق و تکالیف جایگاهی مدیریت آیین نامه»در تکمیل مقررات  کردارنامهمقررات این  .1

 .شود(یاد می "نامهآیین"می باشد )ازین پس با عنوان « موریتهاأو متخصصان در م ،یدفتر کارکنانجز 

 هماهنگ کردارنامهمفاد این با باید ی حقوق بشر ملل متحد های ویژهروند دستورالعملمواد پیش نویس  .2

 باشد.

کردارنامه را به همراه دیگر اسناد مربوط یک نسخه از این  حقوق بشر سازمان ملل بایدکمیساریای عالی  .3

 د. رسید دریافت کن داران به آنها بدهد وبه مأموریت مأموریت

  کردارنامه یاصول کل -3 ماده

 :موراد زیر را رعایت کنند در هنگام انجام وظیفهآنها باید سازمان ملل هستند.  مستقل ، متخصصاندارانموریتأم

                                                           
   .62 پاراگراف سوم، فصل، A/HRC/5/21 :به دیکن نگاه5 



 

 

طرفانه از طریق بررسی بی شان باشد؛ وموریتأممطابق با عملکرد و رفتارشان و  ؛مستقل رفتار کنندآنها باید الف( 

از هر نوع نفوذ بیرونی، تحریک، فشار، بدور المللی حقوق بشر و ی استانداردهای بین، بر پایهای واقعیاتو حرفه

صورت ره غیو  انذینفع ،از طرفین ییککه به هر دلیلی در جهت منافع  ،یم یا غیرمستقیمتهدید یا دخالت مستق

در گرو  ستهامور به بررسی آنأارزیابی سواالت حقوق بشری که  مدار در مأموریتآزادی  وجایگاه زیرا  گیرد، باشد؛

 .استقالل اوست

 مارتقای احتراعبارتست از خاطر داشته باشند که به را برعهده آنها گذارده است شورا  ی کهموریتأمآنها باید ب( 

های اساسی برای همه از طریق گفتگو و همکاری، همانطور که در قطعنامهو آزادیحمایت از حقوق بشر به  جهانی

 شده است. مطرح مجمع عمومی  2006مارس  15مورخ  251/60 ی

 و کردارنامه انجام دهند. " نامهآیین"شان را مطابق باید وظیفهج( 

موریت أدر مرا مثل صداقت، وفاداری و استقالل  ، تعهدات اساسیکردهی خود تمرکز وظیفهانجام بر  منحصراًباید د( 

 به خاطر داشته باشند.  خود مکرراً 

 ، به معنی پاکدامنی،وری، شایستگی و امانت را رعایت کنند که به طور ویژه و نه منحصراً( باالترین استاندارد بهرهه

  . استطرفی، انصاف، صداقت و حسن نیت بی

 کنند. نقبول  یا دنبالفشار  هایدولتی یا گروههای دولتی و غیرها، افراد، سازماندولتاز  دستوریو( هیچ نوع 

 باشد. هماهنگآنها جایگاه ز( همیشه عملکردی در پیش گیرند که با 

موریت خود توجه کنند و طوری رفتار أ، به ماهیت خاص مبودههای خود واقف ح( به اهمیت وظایف و مسئولیت

 کنند. حفظ کرده و تقویت کنند که اعتماد تمام ذینفعان را 

منفعت یا ضرر اقتصادی خود یا  و مقاصد شخصیدر جهت موریت خود أمدر به دست آمده  اطالعاتیا مقام ط( از 

  خودداری کنند. عضوی از خانواده، بستگان یا شخص ثالث 

 هایی که تحتبع غیردولتی برای فعالیتاز هیچ حکومت یا منپاداشی ، هدیه یا خدمتمدال، ، فتخاری( هیچ نوع ا

 د. ندریافت نکن ،دهدخود انجام میمأموریت 

 دارانتیمورأم جایگاه – 4 ماده

انجام  -ه ملیو ن-المللی بینهای مسئولیتناظر به  اما منحصراً، طور فردیهبخود را فعالیت ، دارموریتأم -1

 خواهد داد. 



 

 

 در اسنادشده  پیش بینیهای هنگام انجام وظیفه، مستحق برخورداری از مزایا و مصونیتدار موریتأم  -2

 است.  ،های سازمان مللکنوانسیون مزایا و مصونیت 6ماده  22بخش از جمله  ،مربوطهالمللی بین

قوانین خود را با رعایت کامل  ، وظیفهیشهایا و مصونیتمزا نسبت به داوریپیشبدون دار باید موریتأم -3

د مای پیش آهنگامی که در این خصوص مسئله اش انجام دهد.موریتأمملی کشور محل و مقررات 

 .ملتزم باشد "نامهآیین"( ماده یک e)بند به طور کامل به مفاد باید دار مأموریت

 یرسم هیاعالم – 5 ماده

 رسمی به شرح زیر آماده سازد: ایی خود،  اعالمیهقبل از انجام وظیفهدار باید موریتأم

 رفتارطرفی کامل، وفاداری، وجدان و صداقت بی باکه در ایفای وظایف و انجام کارها کنم میمن رسما اعالم »

موریتم، منشور ملل متحد، منافع سازمان ملل أبا شرایط م و رفتارم کامال هوظیفانجام و همچنین  خواهم کرد

یا قبول هر نوع دستوری از هر طرفی به هر دنبال کردن متحد و با هدف پیشبرد و حمایت از حقوق بشر، بدون 

 .«داشتخواهد  تمطابق شکلی،

 ژهیو ازاتیامت -6 ماده

ای بپرهیزند. در است، از هرگونه جانبداریای که به آنها داده شده مندی از امتیاز ویژهداران باید در بهرهمأموریت

، که به استناد آن مأموریتوضع شده استداران مأموریت موریتأبه عنوان بخشی از می مقررات مورد امتیازات ویژه

 داران باید:

موثق  از منابع و هستند اطالعات عینی و معتبرمبتنی بر  کهمنعکس سازند را وقایعی  دنهمیشه تالش کنالف( 

  باشد؛که به قدر الزم و تا حد امکان صحت آنها بررسی شده  باشند مربوط

در مورد  ی مربوطهااطالعاتی را که دولتبه خصوص ، مند اطالعات را گردآوری کنندزمانب( به روشی جامع و 

  کنند؛میارائه شان مأموریت

و نیز  شانموریتأممربوط به  یحقوق بشری شدهشناخته المللی استانداردهای بین با توجه بهتمام اطالعات را  ج(

 ؛دنست، ارزیابی کنا با توجه به معاهداتی که دولت مورد بررسی عضو آن

الزم  شانموریتأایفای مدر راستای ویژه  هایروند ظرفیت افزایشبرای د هر نوع پیشنهادی را که نحق دارد( 

 . ارائه کننداست، به شورا 

 موریتأم مفادرعایت  -7ماده 



 

 

مطمئن شود که  مخصوصاً و رعایت کامل حدود وظایف خود انجام دهدبا خود را  مسئولیت دارموریتأمالزم است 

 یا شورا فراتر نباشد. خودش  موریت و وطیفهأم ودهای وی از حدتوصیه

 منابع اطالعات -8ماده 

 باید:  اندارموریتأموری اطالعات، مربوط به گردآهای در فعالیت

 ؛دنرفتار کنطرفی بیو  ،انصافشفافیت،  ،حزم و دوراندیشیاصول  طبقالف( 

  ؛دنمحرمانه نگه دار آسیب برساند،آنها تواند به می هاافشای آنکه را  یشهود اسامیب( 

 ای گزارش کی یبرا یضرور ادله اقامه یهاداستاندار یدارا که دنکن اتکا یاعتماد قابل و ینیع یهاتیواقع به( ج

  باشد؛ -گرفته قرار دارانتیمأمور برعهده آنچه مانند- ییقضا تیماهفاقد  یریگجهینت

  شده اظهاراتی که علیه دولت ابرازو پاسخگویی به  گزارشنظر در مورد اظهار برای د( 

ای الزم برفرصت دار به آن مرتبط است ی که گزارش در مورد او تهیه شده یا گزارش مأموریتنمایندگان دولتبه 

 د. نخود ضمیمه کن به گزارشرا های دولت پاسخی خالصهو گویی داده شود پاسخ

 6های مدعی نقضنامه – 9ماده 

، اندارسال شده ویژههای به روندکه مدعی نقض  هاینامهمدیریت در و اثربخشی هماهنگی به منظور حصول 

 : کننداحراز  یرزمعیارهای داران باید روایی آنها را با توجه به مأموریت

  ؛های سیاسی باشنداساس یا بر اساس انگیزهمکاتبات نباید بیالف( 

  ؛حاوی توصیف واقعی ادعای نقض حقوق بشر باشدب( مکاتبات باید 

  ؛باشد آمیز توهینمکاتبات نباید ادبیات ج( 

ا یا توسط شخص ی ؛ئه شوداهستند ار د( مکاتبه باید توسط شخص یا گروهی از اشخاص که مدعی قربانی نقض

کنند، فعالیت میحقوق بشر با اصول  نیت مطابقکه با حسن  -های غیردولتیاز جمله سازمان-گروهی از اشخاص 

ند کنمی و ادعاندارند،  مقررات منشور ملل متحد خالفموضع  بدور هستند، وسیاسی  انگیزهگیری با موضعو از 

 .ها دارندمستقیم یا شناخت قابل اعتماد مبتنی بر اطالعات شفاف در مورد نقض اطالعات که

 های جمعی باشد. منتشر شده در رسانههای بر اساس گزارش ه( مکاتبه نباید منحصراً

                                                           
6 Letters of allegation ]مترجم[ 



 

 

 فوری درخواست – 10ماده 

ارسال درخواست فوری  تواندمی دارموریتأم شته باشدکه زمان برای نقض گزارش شده اهمیت خاص دادر مورادی 

 قریب الوقوعبسیار شدید  آسیب، تهدید جانی یا مرگمسأله  شود کهدر شرایطی طرح می، این درخواست کند

 وجود ندارد.  قانوناین  9طبق ماده  دار آنمدتو تعامل طرح که امکان  مطرح باشد ربانیق برای

 های میدانیبازدید -11ماده 

 باید: اندارموریتأم

  ؛شودانجام می شانموریتأمو اختیارات  ،مطابق با شرایط شانبازدیدند که ناطمینان حاصل کالف( 

 باشد؛  هبا رضایت یا با دعوت دولت مربوط شانبازدیدد که ناطمینان حاصل کنب( 

به رسمیت  دفتر سازمان ملل در ژنو که توسط هدولت مربوط یدائمکامل نماینده را با همکاری شان بازدیدج( 

  ؛انتخاب شده باشد هد مگر آنکه مرجع دیگری برای این منظور توسط دولت مربوطنانجام ده شناخته شده است،

 اجرایی و تدارکاتیحمایت از های خود را به طور مستقیم با مقامات کشور میزبان که ی رسمی بازدیدبرنامهد( 

ای همالقاتیم ظتن بهی کمیساریای عالی حقوق بشر که با نماینده و/یابرخوردارند آژانس محلی سازمان ملل 

  ؛دننهایی ساز ،کندمیکمک  خصوصی

 اثربخشید تا نگفتگو و همکاری اقدام کن برای ترویج گفتگو کرده،دولتی و سایر ذینفعان  قاماتد با منتالش کن( ه

  ؛بیشتر شوداست  و سایر ذینفعان ه، دولت مربوطدارانموریتأمویژه که تعهد مشترک روندهای کامل 

 اب با مشورت دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و پس از درک مشترک اندارمأموریتمتعاقب درخواست خود، و( 

و محرمانه حریم خصوصی حمایتی که  ؛دنباشبرخوردار امنیتی رسمی  حمایتاز در طول بازدید  ،دولت میزبان

 را نقض نکند.شان بودن مأموریت

 موریتأعقاید شخصی و ماهیت عمومی م -12ماده 

 : باید دارانموریتأم

ندهد و گیری جهت نوع هیچموریت آنها أاجرای م شان بهعقاید شخصی و سیاسیکه  کننداطمینان حاصل الف( 

  ؛ارائه کننداز وضعیت حقوق بشری عینی های های خود را بر مبنای بررسینتایج و توصیه

لطمه نبیند و  شانموریتأتا ماهیت مستقل م باشند دوراندیش و تعادلم، خوددارموریت خود أب( در اجرای م

 . شان آسیب نبیندحاکم بر انجام درست مأموریتفضای 



 

 

 و نتیجه گیری توصیه -13ماده 

 باید: داران موریتأم

 -حقوق بشر نقضادعاهای های عمومی مربوط به در بیانیه به ویژه-خود را  سنجیده نظراظهاردر حالی که الف( 

  ؛اعالم کنندای به شکل منصفانهه را هایی دولت مربوطپاسخ کنند،بیان می

آن در مورد وضعیت حقوق بشر  شانکه اظهارات حاصل کنداطمینان  همربوطدولت  دهی ازگزارشهنگام ب( 

طرفی است که موقعیت آنها ایجاب ، استقالل و بیداریمطابق با امانتو شان موریتأمبر اساس  هموارهکشور 

  ؛ندککند و به گفتگوی سازنده بین ذینفعان و تشریک مساعی برای ارتقای حمایت از حقوق بشر کمک میمی

های مربوط به نتایج و توصیه کنندگان دریافت، اولین هاصل نمایند که مقامات دولت مربوطج( اطمینان ح

و همچنین اطمینان حاصل نمایند که شورا نیز  بدهندای پاسخ گویی بر کافی مهلتکشورشان هستند و به آنها 

 است. این ارگان  مربوط بههایی است که ی نتایج و توصیهاولین دریافت کننده

 با دولتها همکاتب -14ماده 

میان آنکه مگر انجام دهند های دیپلماتیک از طریق راه ه راطشان با دولت مربوباید تمام مکاتبات دارانموریتأم

 ی دیگری توافق شده باشد. دولت با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر به گونهیک 

 گویی به شوراپاسخ -15ماده 

 گو هستند. شورا پاسخدر قبال  موریت خودأمانجام در  دارانموریتأم

 

 

 

 

 

 

 

 




