
“GIZA ESKUBIDEEN KONTSEILUA” 

 

Giza Eskubideen Kontseilua 2006ko ekainean eratu zen, Nazio Batuen Batzar Nagusiaren 

2006ko martxoaren 15eko 60/125 ebazpenaz. Kontseiluak Giza Eskubideen Batzorde zaharra 

ordezkatzen du. Azken horrek 2006ko ekainaren 16an amaitu zuen 59 urteko ibilbidea.  

 

Luzeak izan dira eztabaidak, bai aldaketa horrek ekarriko dituen alde onei eta txarrei 

buruzkoak, bai horren ondorioz nazioarteko giza eskubideen babeserako sisteman logikoki 

izango diren aldaketei buruzkoak. Bi erakundeen arteko desberdintasun nagusietakoa izaera 

da. Batzorde zaharrak ez bezala –Batzar Nagusiaren menpeko ECOSOCen menpe 

baitzegoen– egungo Kontseiluak izaera subsidarioa du, eta hori NBEren sistemako organo 

nagusia izan gabe. Horrek esan nahi du Batzar Nagusiaren menpe dagoela zuzenean eta, 

hortaz, harreman zuzena duela; alegia, ez du ECOSOCeko iragazkia pasa behar; bai, ordea, 

Batzorde zaharrak. 

 

Kide-kopuruarekin lotuta dago Kontseiluaren beste berrikuntzetako bat. Orain, Kontseiluan 

43 kide daude, eta Batzordean, berriz, 57 zeuden; hots, kide-kopurua murriztu dute. Neurri 

horren helburua da eztabaidak eta barneko lan-prozedurak arintzea, eta, halaber, Kontseiluko 

kideen kalitatean enfasi berezia jartzea. Era berean, estatu batek giza eskubideak sistematikoki 

urratzeko joera hartzen badu, Kontseiluko kide izateari uztera behartzeko aukera dago orain. 

Horrek hobekuntza nabaria ekarriko du Batzordearen aurreko sistemaren aldean, han ez 

baitzen neurri hori barne hartzen.  

 

Kontseiluko kideak Batzar Nagusiak hautatzen ditu, gehiengo soilez eta boto sekretuz. 

Batzorde zaharrean, berriz, ECOSOCeko (Batzordea organo horren menpe baitzegoen) kide 

ziren estatuek hautatzen zituzten kideak, gehiengo soilez.  

 

Aldizkako Berrikuste Unibertsala (UPR) da Kontseiluak berekin ekarritako beste berrikuntza 

nagusietakoa. Sistema horri esker egiten den berrikusteak, berez, maila berean jartzen ditu 

herrialde guztiak; gainera, era horretan, ez da bitariko irizpiderik erabiltzen errelatoreak 

herrialdeka hautatzeko sisteman (herrialde kaltetuek gogor kritikatutako alderdia, Kontseiluari 

leporatzen baitzioten mekanismo horretan bitariko irizpidea erabiltzea eta  ez-bereizkeriaren 

printzipioa urratzea).  



 

Prozedura Berezien etorkizuna izan da gairik eztabaidagarriena. Gainera, erakundeek eta 

GKE-ek ahalegin handiak egin dituzte horren gainean, bai diplomatikoki, bai lobby moduan. 

Prozedura Bereziak Giza Eskubideak babesteko ez-ohiko mekanismo gisa ezarri zituen 

Batzorde zaharrak.  

 

Prozedura Berezietan, batetik, herrialde edo gai-arlo bakoitzeko Ordezkari bereziak, Aditu 

Independenteak eta Errelatore Bereziak daude. Giza eskubideak urratzeko joera orokortuen 

eta sistematikoen susmo sendoak daudeneko egoerak ikuskatzean datza beraien eginkizuna.  

 

Bestetik, aditu-taldeak ditugu Prozedura Berezietan. Lan-taldetan biltzen dira eta giza 

eskubideekin lotutako gaiak edo egoera zehatzak ikuskatu behar izaten dituzte; hain zuzen 

ere, giza eskubideen edozein alderdirekin lotutakoak (ikerketak, ikuskatzeak, azterlanak 

normatibizazio-prozesuen barruan…). 

 

Prozedura Bereziak Giza Eskubideen Batzorde zaharrak ezarri zituen; hortaz, Batzordearen 

prozedura guztiak –zeuden moduan– Kontseiluaren esku geratuko zirela erabaki zuen Batzar 

Nagusiak. Era berean, Giza Eskubideen Kontseilu berriari urte bateko epean bete beharreko 

mandatua eman zion: “Giza Eskubideen Batzordearen mandatu, mekanismo eta erantzukizun 

guztiak aztertzea eta, behar izanez gero, hobetzea eta moldatzea”1. Prozedura Bereziak ez ezik 

beste hauek ere aipatu zituen Batzar Nagusiak bere ebazpenean: 1503 Prozedura –ECOSOCen 

1503 ebazpenaz sortua–; eta Giza Eskubideen Sustapenerako eta Babeserako Azpibatzordea –

Kontseiluaren Batzorde Aholkulariak ordezkatua–. 

 

Zeregin hori betetzeko asmoz, lan-talde bat eratu zen. Lan-talde horrek lanak amaitu eta azken 

zirriborroa aurkeztu zion orduko Kontseiluko presidenteari; hots, Luis Alfonso de Albari. 

Presidenteak azken zirriborroa Kontseiluaren Bosgarren Batzaldian aurkeztu zuen, onespena 

jaso zezan; alegia, eratu eta urte batera, Batzar Nagusiko ebazpenean erabaki bezala.  

 

Giza Eskubideen Kontseiluaren bosgarren batzarraldian azken dokumentua aurkeztu zen.  

Dokumentua aho batez onartu behar zela erabaki zuen presidenteak, eta eztabaida ugari egon 

ziren haren gainean, baita azkeneko unean hainbat aldaketa egiteko saiakerak ere. Eztabaida- 

                                                 
1 Batzar Nagusiko 60/251 ebazpena  



eta negoziaketa-gai nagusiak hainbat izan ziren: GKE-en eginbeharra Aldizkako Berrikuste 

Sistema berriaren esparruan; Palestinako eta okupatutako beste herrialde arabiarretako giza 

eskubideen gaia Kontseiluko agendan sartzea eta gai iraunkor bihurtzea (Agendako 7.gaia); 

eremu geografikokako errelatore berezien etorkizuna.2

 

                                                 
2 2007ko ekainaren 18an 5. Batzarraldian onartutako testua ikusteko: 
http://portal.ohchr.org/portal/page/portal/HRCExtranet/5thSession  

http://portal.ohchr.org/portal/page/portal/HRCExtranet/5thSession

