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بشر  حــقــوق  وقــت  کمیسیون   1984 ســال  از 
عنوان  به  را  کوئیالر  آ آنــدراس  متحد  ملل  سازمان 
گزارشگر ویژه حقوق بشر به منظور بررسی وضعیت 
بشر  حقوق  کمیسیون  کــرد،  منصوب  بشر  حقوق 
دوره هــای  برای   2002 سال  تا  بعدی  دهه های  در 
گزارشگر  کاپیرتون را به عنوان  گالیندوپل و  ده ساله 
کرد.  منصوب  ایــران  بشر  حقوق  وضعیت  کشوری 
تقریبی  مدت  برای  ملل  سازمان  کاپیرتون  از  پس 
گــزارشــگــر ویـــژه حــقــوق بشر بـــرای ایــران  یــک دهــه 
گزارشگر  نــظــارت  تحت  از  ایـــران  و  نکرد  منصوب 
جانشین   2011 ســال  در  ــد.  ــردی گ ج  ــار خـ کــشــوری 
ملل  بشر  حقوق  ــورای  ش بشر،  حقوق  کمیسیون 
ویــژه  گــزارشــگــر  عــنــوان  بــه  را  شهید  احــمــد  متحد 
هرچند  کــرد.  منصوب  ایــران  امــور  در  بشر  حقوق 
مأموریت تقریبًا پنج ساله ایشان در عمل به جای 
ایران  در  بشر  حقوق  وضعیت  بر  نظارت  و  ارزیابی 
 2016 ســال  در  بــود،  خاصی  مؤلفه های  بر  متمرکز 
 2016 ســال  در  بشر  حقوق  شــورای  یافت.  خاتمه 
گزارشگر ویژه حقوق  به عنوان  را  عاصمه جهانگیر 
با  جهانگیر  مأموریت  که  کــرد  منصوب  ایــران  بشر 
مرگ وی در سال 2018 پایان یافت. در سال 2018 

بشر  حقوق  شـــورای  اجــالس  هشتمین  و  ســی  در 
گزارشگر ویژه در امور ایران  جاوید رحمان به عنوان 

تعیین نمود.
سوم  و  چهل  اجــالس  در   2020 ژوئــن   22 در 
گزارشگر  شورای حقوق بشر ملل متحد، مأموریت 
ویژه حقوق بشر ایران، توسط شورای حقوق بشر، 
با 22 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع 
کشور از اعضای شورای حقوق بشر  که دو  در حالی 
در  و  نداشتند  حضور  سالن  در  کنگو  و  افغانستان 
قطعنامه  یک  طی  در  نکردند،  شرکت  رأی گــیــری 
آقای  برای مدت یک سال تمدید شد و مقرر شد 
مأموریت  به  دیگر  ســال  یک  بــرای  رحمان  جاوید 
قطعنامه  مــوجــب  ــه  ب داد.  ــد  ــواه خ ادامــــه  خـــود 
که  اســت  مکلف  ویــژه  گزارشگر  مأموریت،  تمدید 
به  را  مأموریتش  اجــرای  خصوص  در  خــود  گــزارش 

اجالس چهل و ششم شورای حقوق بشر و اجالس 
در  که  نماید  ــه  ارای عمومی  مجمع  پنجم  و  هفتاد 
بشر  حقوق  شــورای  اجالس های  در  دوره  چندین 

گزارش های خود را علیه ایران ارایه داده است.
قـــالـــب یک  ــوری در  ــشـ کـ ــژه  ــ ویـ گـــزارشـــگـــران 
بــه وضــعــیــت حــقــوق بــشــر در  مــأمــوریــت مشخص 
که  مؤلفه هایی  به  توجه  با  تعیین شده  کشورهای 
به  می نماید  را  بشر  حقوق  وضعیت  بررسی  ــزوم  ل
کــاری  ــروه هــای  گ یــا  کــارشــنــاســان مستقل  عــنــوان 
کشورهای مختلفی چون بالروس،  اقدام می کنند. 
کره شمالی،  اریتره، آفریقای مرکزی، هائیتی، برمه، 
هستند  کشورهایی  ســودان  و  سومالی  فلسطین، 
می باشند.  بشری  حقوق  ویــژه  گزارشگر  دارای  که 
تعیین  مــقــابــل  در  کــشــوری  گـــزارشـــگـــران  تعیین 
کشوری  گزارشگران  که  گزارشگران موضوعی است 
که مأموریت آن ها بررسی وضعیت حقوق  هستند 
کشوری خاص حسب مأموریت تعیین شده  بشر در 
گزارشگران  می باشد.  بشر  حقوق  شورای  سوی  از 
کشوری  کشوری با توجه به وضعیت حقوق بشر در 
گرفتن مؤلفه های مختلف تعیین  خاص با در نظر 
از وضعیت  گزارش  ارائه  که رسالت آن ها  می شوند 
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