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 چکیده:

نها را نشان می دهد : آنها حقوقی هستند که هر کس از آن حیث که انسان است از آن اصطالح حقوق بشر ، هم ماهیت و هم منبع آ

برخوردار است ؛ همه انسانها در آن سهیم اند ، صرف نظر از حقوق و تکالیفی که یک فرد ممکن است به عنوان شهروند ، عضو خانواده ، 

حقوق بشر ، حقوق مذبور ،  8421ا نداشته باشد . به تعبیر اعالمیه کارگر ، یا عضو سازمان یا انجمن خصوصی و عمومی داشته باشد ، ی

تحوالت حقوق بشر در قرن بیستم به طوری بوده است که ابتدا دو جنگ مهم در آن رخ داده بود . همه سعی و تالش  .حقوق جهانی اند

کنگره ها و همایش های صورت گرفته تا بتوانند  کشورهای درگیر جنگ بر این بوده است که صلح را میان خود برپا دارند و بر این اساس

اشاره کرد که بعد از خاتمه جنگ جهانی اول با  8484صلح جهانی را به ارمغان آورند . در این میان می توان به کنفرانس صلح در ژانویه 

رهای مغلوب در جنگ امضا کردند تا حضور فاتحان جنگ در پاریس برگزار شد ، هدف از این کمیسیون این بود که قراردادهایی را با کشو

پیشنهادات صلحی را  8481ژانویه  1صلح و امنیت بین المللی تضمین گردد . بعد از آن نیز ویلسون رئیس جمهور وقت ایاالت متحده در 

می بین المللی بر آن به لزوم تشکیل یک جامعه عمو 82ماده بود و در ماده  82جهت استیفای حقوق انسانها و صلح جهانی ارائه داد که 

درهمین راستا مقاله در صدد اساس قراردادهای رسمی برای فراهم کردن ضمانتهای متقابل سیاسی و ارضی همه کشورها اشاره کرده بود   

 بررسی نهادها ومکانیزم های موجود حقوق بشری است.

 مکانیزم های حقوق بشر ،  سازمان ملل ،  حقوق بشر:واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

Review mechanisms and human rights organizations 
 

 

Abstract 

Terms of human rights, the nature and the source of them show that they respect the human rights that 

everyone enjoys, everyone shared, regardless of the rights and obligations that a person may As a 

resident, family member, employee, or member of the public or private community, or not. In the 

words of the Declaration of Human Rights 8421, the mentioned law, universal rights. Human rights 

developments in the twentieth century, so that the two major wars that had occurred.International 

guaranteed.mutual guarantees of political and territorial integrity of all countries had pointed the same 

direction Vmkanyzm article seeks to examine existing human rights institutions. 

 

Keywords: Human Rights, the United Nations human rights mechanisms 
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 مقدمه

سخن از حقوق بشر ، مستلزم این مفهوم است که هر فرد به سبب انسان بودن ، حایز چه حقوقی است . بدیهی است که  انسان برای آنکه 

زندگی انسانی داشته باشد ناگزیر باید از حداقل برخی حقوق برخوردار باشد و اگر این حقوق از او سلب گردد ، زندگی او تا سرحد زندگی 

بیداری و تنفر عمومی از جنگ و خشونت ، و نفی و طرد  نزل خواهد کرد  امری که عقل و وجدان آدمی مؤید و مستلزم آن است.حیوان ت

به عبارت  .تخلفات از موازین حقوقی ناظر بر صیانت و کرامت بشری که محرک و زمینه ساز توجه و پذیرش تعهدات و تکالیف قاطع گردیده

رهگذر طرح و اهمیت دادن به حقوق اساسی بشری ، با ابتنا به کرامت ذاتی بشر ، باید تعهدات و تکالیفی را  دیگر منطقی می نمود که از

 برای دولتها در نظر گرفته شوند که آزادی عمل و اقتدار سنتی دولتها تحت الشعاع آنها قرار گیرد . یعنی موضوعیت پیدا کردن فرد انسانی

فراتر از قلمرو سیاسی اجتماعات ملی ایفای نقش می کند ، منجر به ظهور رهیافت ها و نگرشهای در قالب حمایت از حقوق ذاتیش که 

مترقبانه و گرایشات حقوقی نوعدوستانه ای درنظلم حقوقی بین المللی گردید که اساسا ناظر بر تغییر و اصالح در کار ویژه های دولت و 

دین بین المللی ، ورای ساختار دولتهای برخوردار از حاکمیت ، همبستگی و تغییر در مفهوم حاکمیت است در گسترده تحوالت بنیا

همفکری کلی در سطح جهان و نیز ارتباطات معنوی و مادی ویژه میان شهروندان جوامع ، ایجاد شده و تعمیق و گسترش آن پیامدهای 

 .ویژه ای را در پی داشته و دارد

 

 مفهوم حقوق بشر :

پایه ای است که هر انسان از آن جهت که انسان است فارغ از هر نوع برتری از خداوند دریافت شده است تأکید  حقوق بشر حقوق بنیادین و

مداوم بر حیثیت و کرامت انسان باید همواره حاضر و زنده باشد ؛ الزامات اخالقی و سیاسی به تناسب دگرگونی های دنیا تحول می یابد به 

ل نوعی آرمان و راهبرد است . حقوق بشر به معنای امتیازات کلی است که هر فرد انسانی طبعا سبب همین امر حقوق بشر در عین حا

 دارای آن است .

ترسیم حقوق بشر با این ویژگی .برخی نویسندگان ، حقوق بشر را به عنوان آن حقوقی که مهم ، اخالقی و حیاتی هستند تعریف می کنند

قوق بشر بررسی می شود ؛ فرایند تعریف چندان آسان نیست . مطمئنا حقوق واژه ای وابسته به ها امری نویدبخش است . زمانی که واژه ح

برخی اوقات ] واژه [ حق در مفهوم مضیق آن ، به عنوان اینکه  .شرایط است که می توان مجموعه ای از روابط حقوقی را توصیف کرد

، مورد استفاده قرار می گیرد . برخی مواقع حق برای نشان دادن مصونیت  دارنده حق مستحق برخی چیزها همراه با تکالیف ملزوم آن است

( حقوق بشر حق هر یک از ابناء بشر بوده و است و همه انسانها به طورمساوی از آن 8812 ٬پریاز یک وضعیت حقوقی استفاده می شود ) 

 بهره مند هستند .

» شری ، که برای ایجاد و قوام در امنیت و آسایش عمومی  و تأمین و حمایت از بنابراین می توان گفت که منطق حاکم بر تفکر و اندیشه ب

ی که با تاعضای جامعه ، به امر تنظیم روابط در کلیه شئون و سطوح حیات جمعی مبادرت شود ، واقعی« حقوق و منافع فردی ، اجتماعی 

زندگی فردی و اجتماعی انسان دو » تجربه دریافته ایم که اگر  شدت و ضعف در گذشته تاریخی بشریت نمود داشته است . از این رهگذر به

( این حقیقت را باید در صلح و جنگ جستجو نمود و امنیت و آرامش مقتضی و 8811کاتوزیان « ) چهره مختلف از حقیقت زندگی اوست 

حد شمول آنها را مشخص کرد. در این راستا مطلوب حیات آدمی را در پرتو این واقعیات گریز ناپذیر تعریف نموده و ضرورتهای هر یک و 

در پرتو گسترش ارتباطات ، وابستگی های مادی ، معنوی و متقابل بشری ، وجدان و احساس مشترک در قبال مشکالت و معضالتی که 

براین با تدوین اصولی حیات نوع بشر را به مخاطره می افکند حساسیت و گرایش افراد انسانی به حقوق افراد انسانی بیشتر شده است . بنا

 سعی کردند که حقوق بشر که الزمه وجود انسان است بطور قابل قبولی از سوی نظامهای مختلف مورد احترام قرار گیرد .

 

  مکانیزم ها و نهادهای حقوق بشر :-5

 جامعه ملل :1-5

( تشکیل شده بود . این  8484ژوئن  01رارداد این سازمان بین المللی جهانی ) جامعه ملل ( بر اساس قسمت اول قرارداد و رسای ) ق

میثاق جامعه » سازمان مأموریت حفظ صلح و تأمین حقوق انسانها و جوامع را بطور عام به عهده گرفت . همزمان با تأسیس جامعه ملل 

(.میثاق جامعه 8832یصورماده تدوین و مورد تصویب قرار گرفت . )من 01( به عنوان اصول کار جامعه ملل در  Thecovenant« ) ملل 

هایی ییدر جلوگیری از تجاوز و استقرار صلح و امنیت مؤثر باشد اما بدلیل نواقص و نارسا ملل ، اگر چه در زمان خود تا حدودی توانسته بود

میثاق جامعه ملل که در آن وجود داشت ، نتوانست به اصول اولیه و مورد ادعای خود راجع به صلح و امنیت بین المللی دست پیدا کند . 
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در مورد حقوق بشر و راههای تأمین آن مطالب قابل توجهی ارائه نداده بود . فقط در مواد بیست و دوم و بیست و سوم به چند مورد از 

 حقوق بشر اشارات رفته بود .

مشترک بین المللی را ارائه کند و در مجموع ما مشاهده می کنیم جامعه ملل در مدت زمانی که پابرجا بود توانست دورنمایی از یک جامعه 

کشورها را به قبول اصول آن دعوت نماید اما در این میان تالشهایی برای متالشی کردن آن از سوی برخی کشورها انجام می گرفت از آن 

 اشاره منچوری هب ژاپن حمله و موسیلینی و هیلتر رسیدن قدرت به و شوروی مدت کوتاه عضویت –جمله می توان به عدم عضویت آمریکا 

کشورهای جهان به این فکر بیفتند که یک  8428. ناکامی جامعه ملل در پیشگیری از یک جنگ جهانی دیگر باعث شد که از سال  نمود

 سازمان بین المللی جدیدی را بوجود آورند.

 :سازمان ملل 2-5

 united nations orلمللی بنام سازمان ملل متحد ) طی یک سلسله اعالمیه ها و کنفرانسها ، سرانجام به تشکیل یک سازمان بین ا

ganization : به توافق رسیدند . از جمله اعالمیه ها و کنفرانسها می توان به موارد زیر اشاره کرد ) 

 (8428آگوست  82منشور آتالنتیک شمالی ) 

 ( 8420اعالمی واشنگتن یا اعالمیه ملل متحد ) اول ژانویه 

 ( 8422و دمبارتن اوکس )  کنفرانسهای برتون وودز

( آخرین مرحله از تأسیس سازمان ملل در کنفرانس سانفرانسیسکو  8422ژوئن  01آوریل تا  02کنفرانس بین المللی سانفرانسیسکو ) 

عضو ( موسس  28کشور )  24انجام شده است . در این کنفرانس منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان پس از مباحثات فراوان توسط 

 ازمان ملل متحد به تصویب رسید . س

 (13 -11:  8811میرموسوی ، حقیقت ،  )

 ارزیابی سازو کارهای ملل متحد در حمایت از حقوق بشر ارکان مبتنی بر منشور و معاهدات :1-2-5

ین مجموعه ای از ملل متحد به طور مستمر به تدو 8421و پس از آن ، اعالمیه جهانی حقوق بشر در  8422از زمان تصویب منشور در 

امروزه می توان اذعان داشت که قبول جهانی نسبت به موازین اصلی حقوق بشر  (8810)مصفااسناد حقوق بشر بین المللی پرداخته است

، اکنون تبدیل به موضوعات تعهدات حقوقی دولتها در جامعه بین المللی شده است . در 8422بالتردید است و مباحث حول هنجارها در 

که یقین وجود دارد که اولین ومهمترین روش اجرای اسناد بین المللی حقوق بشر حمایت ملی از آنها است ، ولی در سراسر جهان به حالی 

 طور فزاینده به لزوم تقویت سازو کارهای ملل متحد برای حمایت بهتر و موثرتر از موازین ارائه شده در اسناد توجه می شود . 

یی آنها به عوامل مختلف بستگی اارکادو دسته هستند : ارکان مبتنی بر منشور و ارکان مبتنی بر معاهدات که  سازو کارهای ملل متحد بر

می شود و بعضی  ربوطدارد بعضی به ساختار وظایف و به طور کلی ظرفیت ملل متحد در پاسخگویی به انتظارات جامعه بین المللی از آن م

تلفیق میان موازین بین المللی حقوق بشر و ارزشها و هنجارهای موجود در فرهنگها مختلف بر  دیگر به مباحث جهان شمولی حقوق بشر و

می گردد . همچنین همواره سوالی اساسی در باب چگونگی هماهنگی میان سازو کارهای ملل متحد در زمینه حقوق بشر وجود دارد . هدف 

یعنی کمیسیون حقوق بشر و ارکان مبتنی بر معاهدات حقوق بشر و  اصلی ، بررسی رکن اصلی حاکمیت حقوق بشر بر اساس منشور ،

و پس از آن ، اعالمیه جهانی حقوق (8811میرموسوی ، حقیقت ، )8422همچنین میزان پاسخگویی آنها است . از زمان تصویب منشور در 

بشر بین المللی پرداخته است . گذشته از دو  ، ملل متحد به طور مستمر به تدوین مجموعه ای از ابزارها ) اسناد ( حقوق 8421بشر در 

، تصویب  شدند ،  8411سند مهم ) میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی ( که در 

، و کنوانسیون 8434زنانتبعیض همه جانبه نسبت به  ع، کنوانسیون  رف8411اسناد و شاخص دیگری مانند کنوانسیون رفع تبعیض نژادی

مهمترین معاهدات حقوق  8414، و کنوانسیون حقوق کودک 8412علیه شکنجه و تمام اشکال رفتار ظالمانه و تخفیف حیثیت انسانی 

ی بشری هستند . در کنار آنها مجموعه ای از اسناد دیگر به اشکال مختلف ) قطعنامه و اعالمیه و غیره ( حاوی اصول وموازین بین الملل

حقوق بشر در زمینه های مختلف وجود دارند . در حالی که حامیان نسلهای حقوق بشر ، به ویژه نسل دوم و سوم ، سواالتی را در باب عدم 

بشر مطرح می کنند ، می  توانایی کافی رژیم بین المللی حقوق بشر برای پاسخگویی به نیازها و چگونگی اجرای ابزارهای بین المللی حقوق

، اکنون تبدیل به 8422داشت که قبول جهان نسبت به موازین اصلی حقوق بشر بال تردید است و مباحث حول هنجارها در  نعاتوان اذ
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در این اوضاع و احوال ، مدافعان و حامیان حقوق بشر در سراسر جهان به موضوع تعهدات حقوقی دولتها در جامعه بین المللی شده است . 

سازو کارهای ملل متحد برای حمایت بهتر و موثرتر از موازین ارائه شده در این اسناد توجه می کنند . اگرچه  طور فزاینده به لزوم تقویت

یقین وجود دارد که اولین و مهمترین روش اجرای ابزارهای بین المللی حقوق بشر ، حمایت ملی از آنهاست، که چکونگی به کار گیری و 

کند و توانایی دولت برای انجام وظایف خود مبتنی بر اراده حکومتی و قوت نهادهای داخلی اصل  اجرای موازین بین المللی را تعیین می

بین المللی سواالت اساسی  است ، لکن برای اجرای حقوق بشر بین المللی همواره راجع به نقش نظام ملل متحد به عنوان رکن پیشگام

هدات صورت می گیرد  معا بر مبتنی ارکان و منشور بر مبتنی ارکان طریق از تاًعمد که –وجود دارد و به ویژه کارایی آنها برای حمایت 

 مورد بحث است . 

طبیعی است این کارایی به عوامل مختلف بستگی دارد که بخشی به ساختار ، وظایف و به طور کلی ظرفیت ملل متحد در پاسخگویی به 

دیگر به مباحث جهانی شمولی حقوق بشر و تلفیق میان موازین بین المللی انتظارات جامعه بین المللی از ان مربوط می شود و سهمی 

حقوق بشر و ارزشها و هنجارهای موجود در فرهنگهای مختلف بر می گردد . همچنین همواره سوالی اساسی درباره چگونگی هماهنگی 

 میان سازو کارهای ملل متحد در زمینه حقوق بشر وجود دارد . 

 نشور ، کمیسیون حقوق بشر : ارکان مبتنی بر م -3

یکی از خصوصیات بارز منشور ملل متحد که ان را از میثاق جامعه ملل ممتاز می سازد ، توجه به حقوق بشر و آزادیهای اساسی است . 

الی که ریشه سازمان ملل متحد ، سهمی عمده در بهبود و حمایت از حقوق بشر داشته و دستاوردهایش در این زمینه بال تردید است . در ح

های حقوق بشر جهانی به بعد از پایان جنگ جهانی اول بر می گردد ، لکن مصائب ناشی از جنگ جهانی دوم بود که موجب افزایش توجه 

بین المللی به حقوق بشر شد . در منشور ملل متحد هفت مورد اشاره به حقوق بشر وجود دارد . نخست در مقدمه منشور آمده 

ما مردم ملل متحد با تائید ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخص انسانی و به برابری حقوق » :  (8818)مصفااست

منشور  8ماده  8همچنین بند « . مردان و زنان و ملل کوچک و بزرگ تصمیم گرفته ایم که برای حصول این هدفها با هم همکاری کنیم 

ی جهت حل مشکالت بین المللی به منظور توسعه و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای حصول همکاریهای بین الملل» می گوید : 

به صراحت بیان  8423برای سالهای طوالنی ، کمیسیون برای اجتناب از سیاسی شدن مبارزه کرد و در اعالمیه ای به سال  .« اساسی .... 

البته در سالهای بعد تدریجاً روشهای نظارت بین المللی توسط کمیسیون .ردکرد که قدرتی برای توجه به شکایات مربوط به حقوق بشر ندا

 در پاسخ به عالیق جهانی گسترش یافت . 

گذشته از وظایف کمیسیون ، از همان آغاز رابطه میان آن و ارکان اصلی ملل متحد نیز مورد مداقه بود ، سهمی از عقاید بر آن بود که 

و اجتماعی و مجمع عمومی کمک نکند ، بلکه به شورای امنیت نیز درباره وظیفه ای که بر حسب ماده  کمیسیون تنها به شورای اقتصادی

به ان داده شد، کمک کند و نقض مستمر حقوق بشر در یک کشور به مثابه تهدید صلح تلقی شود . تعیین غرامت در مورد نقض حقوق  84

 صلح دانست .  ضامنیت در چند قطعنامه ، نقش حقوق بشر را تهدید صلح و نق شورای 42بشر نیز ار موضوعات مورد بحث بود . در دهه 

 به طور کلی سه مرحله کلی در فعالیت کمیسیون حقوق بشر از زمان تشکیل آن می توان مورد توجه قرار داد : 

بر تدوین قواعد بود ، در این : در مراحل اولیه تشکیل کمیسیون ، تفکر اصلی مبنی  ( تدوین قواعد1496 -66مرحله تکامل )  .1-3

دوران ، شاهد تدوین اعالمیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق بین المللی مهم هستیم و در حقیقت مهمترین وظیفه کمیسیون ، معیار سازی 

 در زمینه حقوق بشر بود . 

عرض حال جهت اطمینان از تامین  همچنین ملل متحد ، کار سلف خویش جامعه ملل را با استفاده گسترده از روشهای گزارش دهی و

حمایه و غیر خود مختار دنبال کرد . تعمیم مساله گزارش دهی از شرایط مستعمراتی به اوضاع کشورهای لحقوق مردم در ممالک تحت ا

ر ارتباط با مواد مستقل چندین سال به طول انجامید . در مورد این امر در آغاز ، گزارش دهی در سطحی جهانی ، ولی کامالً داوطلبانه و د

طی قطعنامه اول اجالس دوازدهم ، پاراگراف اول ، از دولتها خواسته شد که گزارشهایی  8421اعالمیه جهانی حقوق بشر مطرح شد . در 

د ، درباره توسعه و پیشرفتهای حاصل در زمینه حقوق بشر و آزادیها به تشریح داده شود . این امر از لحاظ تثبیت اصل پاسخگویی مهم بو

 اما به دالیلی نتوانست عمالً رضایتبخش باشد 
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 ( : 1468-87گسترش مسئولیت )  .2-3

با افزایش تعداد اعضای ملل متحد ، ناشی از استقالل کشورهای مستعمره ، تعداد اعضای کمیسیون افزایش یافت . تغییراتی نیز در محیط 

سبت به ترویج و حمایت از حقوق بشر از خود نشان دادند که مهمترین آنها بین اللملی صورت گرفت . کشورهای اروپای شرقی عالیقی را ن

سیاهپوست به عضویت نهادهای شورای اقتصادی  یپیگیری کشور لهستان برای تدوین کنوانسیون حقوق کودک است . همچنین در آمریکا

تبعیض نژادی ظاهر  واز تصویب کنوانسیون مح اجتماعی در امدند و اولین جوانه های پیش بینی طرح شکایات فردی و یا جمعی که پس

.  کرد جلب موضوع این به را کمیسیون توجه ، نژادی تبعیض مسائل طرح به سوم جهان ٬شده بود کم کم تکامل یافت . عالقه کشورهای

دوران دو قطعنامه مهم اق حقوقی مدنی سیاسی به تصویب رسید .در این میث به ، الحاقی ، فردی دادخواهی حق اختیاری پروتکل همچنین

مطرح شد . مبین ان بود که نقض  8082اصولی که در قطعنامه .در شورای اقتصادی اجتماعی تصویب شد 8228.  8082به شماره های 

حقوق بشر در هر جای جهان که اتفاق بیفتد می تواند توسط کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد و کمیسیون باید اقتدار الزم را برای طرح 

اصول بررسی محرمانه وضعیت نقض حقوق بشر در هر کشور را ایجاد  8228وضوع در صحن عمومی خود داشته باشد ، همچنین قطعنامه م

کرد . هر دو قاعده باعث طرح موارد نقض حقوق بشر و گسترش صالحیت کمیسیون گردیدند ، در حالی که روشهای متضادی را ارائه دادند 

می و آشکار و دومی بر بررسی محرمانه مبتنی است . در همین دوران ، کم کم روشی نیز در کمیسیون به کار . قطعنامه اول بر بحث عمو

گرفته شد که بر مبنای نظارت از طریق تهیه گزارش توسط گزارشگران ویژه کمیسیون است . این تحوالت در پاسخ به عالقه و در خواست 

 شر صورت گرفت . روز افزون جهانی برای توجه به موضوع حقوق ب

توسط کمیسیون حقوق بشر که ماموریتش بعداً تمدید شد به ایجاد گروه  8413ایجاد گروه کاری کارشناسان آفریقای جنوبی در سال 

انجامید . همچنین به « تحقیق و مطالعه سیاستهای و اعمال متناقض با حقوق بشر در آفریقای جنوبی و نامبیا » کاری ویژه دیگری برای 

یک گروه کاری  8432در شیلی و به دنبال آن ، نقض حقوق بشر در ان کشور ، کمیسیون را بر آن داشت که در  8438مثال وقایع  طور

گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در شیلی ، جانشین گروه  8434ویژه را جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در شیلی ایجاد کند . در سال 

ادامه داشت . پس از این وضعیتها ، ارگانهای ناظر مشابهی جهت بررسی وضعیت  8442دمکراسی در سال  کاری شد که ماموریتش تا اعاده

در اجالس پنجاه  8228حقوق بشر در افغانستان السالوادر ، ایران ، بولیوی ، گواتماال ، نیکار را گوا ، کوبا و .... به وجود امد . قاعده قطعنامه 

مورد تجدید نظر قرار گرفت . گروه کاری تقویت کارایی سازو کارهای کمیسیون حقوق بشر  0222ل و ششم کمیسیون حقوق بشر در سا

را  8228تشکیل شد ، توصیه چگونگی تجدید نظر در قاعده قطنامه  0222و پنجاه و ششم سال  8444که بین اجالس پنجاه و پنجم سال 

رر شد که هر سال نمایندگانی از گروههای کاری با توجه به توزیع جغرافیایی ، انجام داد . پیشنهادها برای پاسخگویی به شکایات بود و مق

بالفاصله پس از پایان اجالس کمیسیون فرعی تشکیل جلسه دهند و مواردی را که دالیل و مدارک منطقی نقض حقوق بشر درباره آنها 

، شکنجه 8410ان ویژه ای درباره ناپدید شدگان اجباری در سالهای مختلف گزارشگر .دریافت شده باشد به طور محرمانه بررسی نمایند

و .... به کار گرفته شدند . هر کدام از سه روش  8448، خشونت علیه زنان  8413به کار گیری مزدوران 8411، نابردباری مذهبی  8412

هیت ، صالحیت و آیین کار با یکدیگر فوق که در مرحله دوم فعالیت کمیسیون پدیدار شده و توسعه پیدا کرده اند ، بر حسب ریشه ، ما

این نکته قابل تامل است که موضوعات مختلف یک وضعیت  .متفاوت هستند و در عمل ممکن است در کار با هم تداخلهایی داشته باشند

دیگر  خاص ممکن است در یک زمان تحت بررسی سه قاعده در یک زمان باشد و توجه به ان موقعیت در چارچوب یک قاعده به قاعده

 بیش از دو قاعده دیگر مورد مباحثه بوده است . 8228حرکت کند . قطعنامه 

 به بعد : تکامل فعالیتها و توانایی پاسخ موثرتر :  1484فعالیت کمیسیون از 

حقوق بشری تغییر در شرایط بین المللی ، موجب توجه بیشتر جهانی به مسائل حقوق بشر گردید . جنایات رژیمهای ضد  32از اواخر دهه 

آنکه در  هدر کامبوج ، اوگاندا و آفریقای مرکزی موجب درخواست بیشتر جامعه بین المللی برای عملکرد بیشتر کمیسیون گردید ، به ویژ

روزنامه ساندی تایمز نتیجه تحقیقی را نشان داد که به درگیری بیشتر کمیسیون در مسائل بوروکراتیک اشاره داشت . این  8431سال 

مند و حاصل کار آنها حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر نمی باشد . تحوالت دهه سودمچنین موید آن بود که روشهای موجود تحیق ه

هشتاد ، از جمله حکومت نظامیان در لهستان ، وقایع منتهی به فروپاشی دیوار برلین و بلوک شرقی ، و روند روبه رشد توجه جهانی به 

 8412کمیسیون انجامید . همچنین نقش تدوین استانداردهای کمیسیون وارد مرحله جدیدی شد . در حقوق بشر به توسعه عملکرد 

اعالمیه حق توسعه که حاصل تالش جمعی کشورهای  8411کنوانسیون رفع شکنجه با حمایت سازمان عفو بین الملل تصویب گردید . در 

در کمیسیون تدوین و با  8414رسید و کنوانسیون حقوق کودک در  در حال توسعه بود در عین مخالفت کشورهای پیشرفته به تصویب

( نقطه عطفی در شرایط جدید بین المللی بود . در مقدمه اعالمیه 8448حمایت گسترده جهانی رو به رو شد . کنفرانس حقوق بشر وین ) 

رخوردار است و کنفرانس با بهره گیری از فرصت تقویت و حمایت از حقوق بشر برای جامعه بین المللی از اولویت ب» نهایی آمده است : 
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یگانه ، تحلیلی جامع از نظام بین المللی حقوق  بشر و تشکیالت حمایت از حقوق بشر به عمل می آورد تا رعایت کاملتر حقوق بشر را در 

جهانی حقوق بشر توصیه می کند که  اعالمیه نهایی کنفرانس 40همچنین بر حسب بند « . وضعیتی عادالنه و متعادل ، ارتقا و ترویج دهد 

کمیسیون حقوق بشر امکان اجرای بهتر اسناد موجود حقوق بشر را در سطح بین المللی و منطقه ای بررسی کند . در سالهای اخیر ، 

کرده است .  کمیسیون مزبور به طور فزاینده توجه خود را به ترویج حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، از جمله حق توسعه ، معطوف

کمیسیون مزبور اقدام به تاسیس چند رکن فرعی جهت کمک به فعالیتهای خود در این زمینه کرده کرده که از آن میان می توان به 

 .گروههای کاری مربوط به بررسی آثار دیون خارجی و همچنین موضوعات دیگر مانند حقوق مردمان بومی اشاره نمود

 وعات زیر توسط کمیسیون از طریق گروههای کار و یا گزارشگران موضوعی صورت می گیرد : به طور کلی در حال حاضر ، موض

 . ابریدر زمینه تبعیض نژادی ، بیگانه ستیزی و تمام اشکال نابر 0228تبعیض نژادی ، اجرای سند کنفرانس دربارن  -

 حق توسعه  -

 نقض حقوق بشر در هر منطقه جهان .  -

 ی و فرهنگی . حقوق اقتصادی ، اجتماع -

 حقوق مدنی و سیاسی ، شامل موضوع شکنجه و دستگیری .  -

 ناپدید شدن اجباری .  -

 ترویج و حمایت از آزادی عقیده و بیان .  -

 استقالل قضات و وکالء .  -

 مجازات و نابردباری مذهبی .  -

 حقوق زنان ، خشونت علیه زنان و علل عواقب آن .  -

 ودکان ، فحشای کودکان و پورنوگرافی . حقوق کودکان ، فروش ک -

 کارگران مهاجر .  -

 اقلیتها و افراد آواره .  -

 مسائل مردمان بومی .  -

 ترویج و حمایت از حقوق بشر شامل کار کمیسیون فرعی .  -

 ارکان مبتنی بر قرار داد و نهادها ی ملی .  -

 تروریسم و حقوق بشر .  -

 حقوق افراد دارای معلولیت .  -

 بازداشتهای خود سرانه .  -

 حقوق هر شخص برای بهره برداری از باال ترین معیار قابل دسترسی فیزیکی و روحی .  -

 .  تحق تعلیم و تربی -
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 .حق دسترسی به غذا  -

 حقوق بشر .  نمدافعا -

 حق آزادی مذهب و عقیده .  -

 ین سرنوشت . استفاده از مزدوران به عنوان برای بهره وری مردم از حق تعی -

 حقوق بشر و فقر مفرط .  -

 تعدیل ساختاری و وام خارجی .  -

یکی از فعالیتهای حال حاضر کمیسیون ، همکاریهای فنی و خدمات مشورتی است که در این ارتباط با همکاری کمیساریای عالی حقوق 

 بشر، به کشورها کمک می کند . 

 :ارکان مبتنی بر معاهدات  -9

کارهای نظارت بر اجرای موازین حقوق بشر به وضوح می توان به تنوع گسترده آنها پی برد . امروزه یکی از عمده ترین آنها ، با بررسی سازو 

 نظارت توسط ارکان مبتنی بر معاهدات است که از دیدگاه نظارت بین المللی بر اجرای حقوق بشر پر اهمیت است . 

بینی شده اند و شکل و فعالیت آنها بر مبنای روش حقوقی موجود در خود معاهدات است . معاهده مهم حقوق بشری پیش  1این ارکان در 

 کار این ارکان از اهمیت زیادی برخوردار است و علی رغم وجود چالشهایی در برابر این رژیم ، از ظرفیت باالیی برخوردار است . 

و کارهایی را نیز برای اجرای بهتر آن پدید آوردند که عمدتاً مبتنی بر هدات عمده حقوق بشر ، عالوه بر تدوین هنجارها و موازین سازامع

نظام رسمی گزارش دهی است ، در حالی که با پروتکلهای الحاقی ، حق دادخواهی فردی را نیز به رسمیت می شناسد . طرح نظام رسمی 

شد که بر اساس الزامات مندرج در یک عهد نامه بین  مطرح 8411گزارش دهی اولین بار در کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی در 

المللی صورت گرفت . این کنوانسیون دول عضو را ملزم ساخت که گزارش ادواری خود را به یک کمیته بین المللی مامور انجام نظارت بر 

دنبال کردند و سپس معهدات دیگر از این  تطابق گزارشها با الزامات عهد نامه معرفی کنند . دو میثاق بین المللی نیز رهیافتی مشابه را

روش تأسی کردند . حاصل کار ، ظهور نظامی جامع از گزارش دهی است که به درجات مختلف ، بسته به تعداد کشورهای ملحق شده به 

ای معاهدات مطرح برای اجر 8411معهدات در مورد اکثیرت کشورهای جهان امروزه قابلیت اجرایی دارد . رویکردی که در سطح جهانی در 

 شد به قرار زیر است : 

 ایجاد ارکان تخصصی مبنی بر معاهدات که هر کدام مرتبط با معاهدات خاصی برای بررسی گزارشها تشکیل می شوند .  -8

ین دولت پذیرش داوطلبانه و منظم الزامات گزارش دهی توسط دول عضو ، بر پایه این فرضیه که بررسی گزارشها به گفتگوی سازنده ب -0

عضو و رکن خاص می انجامد و موجب ترویج موازین حقوق بشر می گردد . نظام بدون مناقشه و با هدف یاری رساندن به دولتها و نه انتقاد 

 از عملکرد آنهاست . 

بنای تصمیم طرح شده در معاهدات بر ممفقدان قدرت تصمیم گیری قضایی یا شبه قضایی ، در تبیین بیشتر باید گفت که تمهیدات  -8

بیان می کند که کمیته  بر مبنای بررسی گزارشهای  4ماده  0گیری قضایی نیست . کنوانسیون رفع همه گونه اشکال تبعیض نژادی در بند 

 واصل از دولتها ، توصیه ها و پیشنهادهایی را مطرح  خواهدکرد. 

کنوانسیون رفع تبعیض همه جانبه نسبت به زنان و بند  08ماده  8میثاق حقوق مدنی و سیاسی ، بند  22ماده  2بند  همچنین با توجه به

ماده 2کنوانسیون علیه شکنجه ، کمیته ها اختیاراتی را برای توصیه و پیشنهاد به دول عضو پس از بررسی گزارشها دارند . بند 02ماده  2

حاوی اختیار کمیته در ارائه نگرشهای خود  2اده م 8کنوانسیون حقوق کودک  و پروتکل اختیاری میثاق حقوق مدنی و سیاسی در بند  22

است . ذکر این نکته ضروری است که نظام معاهدات ملل متحدبرخالف ترتیبات منطقه ای حقوق بشر است که دارای ارکان قضایی هستند. 

ه بسیاری پیدا کرده و روشهای ( توسع 8432از زمان الزم االجرا شدن کنوانسیون رفع تبعیض نژادی ) ژانویه  تارکان مبتنی بر معاهدا
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کمیته مبتنی بر  1محکمی را برای بررسی گزارشها تدوین کرده وبه صورت نهادینه به ارائه توصیه های عمومی می پردازد. درمیان 

 معاهدات ، کمیته رفع تبعیض نژادی دارای چهار وظیفه منحصر به فرد زیر است :

 الف( بررسی گزارشها ،

 گزارشها ، ب( شناخت علل دیرکرد

 ج( به کارگیری قواعد پیشگیرانه از موارد نقض ،

 د( توجه به ارتباطات فردی ، 

یک  از نظر اهمیت ، کمیته کنوانسیون رفع تبعیض همه جانبه نسبت به زنان ، در عرصه گزارش پس ازیکسال و پس از آن هر چهار سال

لتها ، پیشنهادها و توصیه هایی را ارائه می کند . همچنین در کنوانسیون ، بار ، کمیته حسب بررسی گزارشها واطالعات دریافت شده از دو

 هدف اصلی سازو کارهای بین المللی ، تقویت ظرفیت ملی برای نظارت بر حقوق کودکان است.

نجه را به کمیته خود اجازه میدهد که بر اساس دریافت شاخص مناسبی که اعمال شک 02کنوانسیون رفع شکنجه نیز بر حسب ماده 

داشته ، این  تورمنظم تأیید کند ، نسبت به تحقیق درباره آن اقدامات الزم را صورت دهد. علی رغم موفقیتی که نظام مبتنی بر معاهداطب

 نظام در حال حاضر به شکلی با بحران روبه روست .

 شورای حقوق بشر:-5

شورای حقوق بشر جدید به تصویب رسیدسرآغازی تاریخی و مارس از سوی مجمع عمومی در باره تا سیس  82قطعنامهای که در روز 

متحوالنه در اقدامات حقوق بشری سازمان ملل بود.البته این امر به تصمیم کشورهای عضو سازمان ملل در چگونگی ایجاد مفید آن بستگی 

رتیب توسط کوفی انان دبیر کل وقت خواهد داشت. کمسیون قبلی حقوق بشر در طی کردن مسیر خود دچار انحراف  گردیده بود و بدین ت

سازمان ملل پیشنهاد تاسیس شورای حقوق بشر ارائه گردید. در اساسنامه شورای حقوق بشر به صلح وامنیت و حقوق بشر که ستون های 

می آیند ونسبت  (این رکن از سازمان ملل بگونه ای است که کشورها در آن گرد هم8812نظام ملل متحد است تاکید زیاد گردیده بود.)انان

ارتقای هماهنگی موثرو تعیین روند کلی حقوق بشر در تمامی حوزهای اقدام  ٬به اتخاذ تصمیمات ابراز نظر می کنند.وظیفه اصلی شورا

سازمان ملل خواهد بود.جلسات آن با در خواست یک سوم از اعضای آن تشکیل می شود .این در حالی است که روند رسیدگی در کمسیون 

بر خالف کمسیون که انگشت روی برخی از  ٬شر از این کندتر است.شورا در این برهه  به عملکرد تمامی کشورها رسیدگی می کند حقوق ب

مشورت ٬کشورها می گذاشت.برای اینکه شورا بتواند به وظایف خود به نحو احسن رسیدگی کند نیازمندبرخورداری ازنظام رویه خاص

گزارشگران و سازمانهای غیردولتی دارد.اعضای شورای حقوق بشر مستقیماو بطور ٬دگی به شکایاتمتخصصان وآیین دادرسی برای رسی

جداگانه با رای مخفی از سوی اکثریت اعضای مجمع عمومی انتخاب می شود.در مجموع باید گفت اعضای شورا باالترین معیارها را درارتقا 

ا به حقوق بشر اهمیت دهند آن اندازه شورامی تواندپیشبردچشم گیری درادامه وحراست از حقوق بشردارا می باشند.پس هرچه قدر کشوره

 کارکمسیون داشته باشد.

 اعالمیه جهانی حقوق بشر :-6

نخستین وظیفه کمیسیون حقوق بشر ، تهیه پیش نویس اعالمیه جهانی حقوق بشر بود ، که با همکاری همه افراد دخیل و کارشناسان در 

ماده  82عالمیه جهانی حقوق بشر مشتمل از یک مقدمه و (  ا  8811میرموسوی ، حقیقت ، )به تصویب رسید  8421تاریخ دهم سپتامبر 

 است . مبانی ، انگیزه ها ، هدف ها ، مقاصد ، آثار و عوارض حقوق جهانی بشر در مقدمه بیان شده است . 

می کند : حق آزادی و تساوی را بیان می دارد . همه دارای عقل و مبنای نظری حقوق بشر را بیان می دارد که دو فرض را بررسی  8ماده 

سه حق اساسی :  8به عدم تبعیض اشاره می کند و  ماده  0وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح دینداری رفتار کنند . ماده 

 ( 8811زندگی آزادی و امنیت شخصی را بیان می دارد . ) میر موسوی ، حقیقت ، 

رتباط ا فرهنگی و اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی –المیه جهانی حقوق بشر مجموعه ای از حقوق را بر شمرده است که با حقوق مدنی اع

 دارد . و همه کشورهای عضو متعهد شده اند که حقوق بشر و آزادیهای اساسی را با همکاری سازمان ملل تأمین کنند . 
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 به اعالمیه جهانی حقوق بشر :مقاوله نامه های بین المللی مستند -3

به بعد یک سری قراردادهای بین المللی در زمینه حقوق بشر و به استناد اعالمیه جهانی به امضا رسیده است که به چند  8421از سال 

 مورد آن اشاره می کنیم .

 قرارداد بین المللی منع کشتار دسته جمعی :.8 -1

مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت . در این قرار داد  8421ی حقوق بشر تأیید شد در سال این قرارداد در جلسه ای که اعالمیه جهان

 کشتار دسته جمعی بدین شرح تعریف شده است :

کشتار دسته جمعی عبارت است از ارتکاب اعمالی به منظور نابود ساختن همه یا عده ای از افراد یک ملت یا یک نژاد یا پیرو یکی از » 

تکاب اعمالی از قبیل کشتن یا وارد ساختن صدمات شدید جسمانی یا معنوی یا تحصیل شرایطی در زندگی افراد به منظور نابود ادیان یا ار

( در این قرارداد بین المللی جرائم وکشتارهای مورد اشاره مستوجب مجازات تشخیص 8832منصوری ، « ) ساختن تمام یا عده ای از آنان 

به تصویب آن در قوه مقننه کشور خود شده اند . کشورهای با امضای این قرارداد عزم خود را جزم جبورقرارداد م داده شده و امضا کنندگان

 کرده اند تا در مقابل کشتارهای جمعی با شدت برخورد کنند .

 :قرارداد مربوط به پناهندگان و اشخاص بدون تابعیت .2-8

تشکیل شده است . که به شرایط 204ژنو که به موجب قطعنامه شماره  8428فرانس این قرارداد حاصل دو کنفرانس مهم بوده است . کن

تشکیل شده است که در آن به شرایط افراد بدون  202به موجب قطعنامه شماره   8422پناهندگان  اشاره شده و کنفرانس دوم در سال 

 تابعیت توجه شده است .

 نامه حقوق سیاسی زنان :ه مقاول .3-8

به تصویب مجمع عمومی رسیده است . . در این مقاوله نامه تمام حقوقی که برای مردان در کار  8420بر مدسا 02نامه در تاریخ ه این مقاول

 است.کردن در ادارات و سازمان های عمومی است ، برای زنان نیز لحاظ شده 

  :میثاقهای بین المللی حقوق بشر-7

بنیادین حمایت بین المللی از حقوق بشر باید اجرایی گردد و  هحقوق بشر و نظربه اینکه ایددر فرآیند هنجاری و ساختاری تکوین و تدوین 

» از ضمانت اجرا برخوردار گردد، میثاقهای بین المللی حقوق بشر تنظیم گردیده اند.ویژگیهای کلی میثاقهای حقوق بشر این است که هم 

» رد توجه قرار داده اند. در این نگرش قواعد رژیم جهانی حقوق بشر معطوف به را مو« ارزشهای حقوق بشر» و هم « ارزشهای نظام دولتی

جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته و تنها از این حیث متفاوتند که  ه، مشتمل بر نرمها و هنجارهایی است که در اعالمی«شهروندی

اص و ضابطه مند برای دولتهاهستند.تکالیف و تعهداتی که ضرورت آن در پاسخ به یک نیاز واقعی و تجربی حاوی تکالیف و مسؤولیتهای خ

مبتنی بربایسته های حقوق شهروندی احساس   دولتهای برخوردار از حاکمیت و  مدعیات جهانی« حاکمیت مطلق » در تعارض ذاتی بین 

حیثیت ذاتی » هانجام اموری می کرد که الزمشده بود. روندی که می باید به نفع شهروندان حل می شد و دولتها را موظف و متعهد به 

با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعالم » میثاقها تأکید شده که  هاست.بر این مبنا در مقدم« عدالت و صلح در جهان» و « بشر

عدالت و صلح در جهان است؛  بشری مبنای آزادی، هاعضای خانواد هشناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلی« گردیده

جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد ه با اذعان به اینکه حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی بشر است، با اذعان به اینکه طبق اعالمی

وق رهایی یافته از ترس و فقر در صورتی حاصل می شود که شرایط تمتع هر کسی از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حق

دو میثاق، انسان را در مفهومی وسیع مورد توجه قرار داده و از تمامی  هاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود...!!. از سوی دیگر مقدم

بشری و در نتیجه گروههای خانواده، نژادها و اقوام سخن گفته و از این حیث  هر فرد نسبت به افراد دیگر و نسبت به  هاعضای خانواد

اعی که بدان تعلق دارد، عهده دار وظایفی بوده و مکلف است به اینکه در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده اهتمام نماید. توجه به اجتم

تأکیدی که ما را به جامعه و دولت برخوردار از حاکمیت آن رهنمون می سازد. نهادی ذی قدرت که استیفای حقوق شهروندی اشخاص در 

دولتها در تأمین حقوق و آزادیهای اساسی  هیعنی  حمایت از حقوق بشر به عنوان تکلیف اولی .به آن خواهد بوداجتماع مبتنی و متکی 

انسانها منوط به جامعه ای است که درپرتوآن حاکم بر سرنوشت خویش باشند و وضعیت سیاسی خود را آزادانه معین کنند و به بقا و خود 
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قا نباید زمینه به گونه ای فراهم آید که دسته ای از افراد، به هر دلیل و بهانه ای از حقوق و آزادیهای مختاری سایر ملل احترام بگذارند. منط

  .نظم و امنیت، محمل و مفری بر عدم اجرای حقوق شهروندی تلقی شود هاساسی شهروندی محروم گردند و بهان

  :اسناد منطقه ای1-7

، رژیمهای منطقه ای "حقوق بشر"و  "حقوق شهروندی"موضوعی ه ی عمل می کنند، در حوزاز آنجا که رژیمها در سطح منطقه ای و جهان

نیز شکل گرفته اند و در این تمایز معنادار رژیمهای منطقه ای از رژیمهای جهانی، حقوق شهروندی یا شهروندان برخوردار از حقوق و 

دراین راستا رژیم اروپایی  یک ضرورت عینی، مورد توجه قرار گرفته استآزادیهای بنیادین، نه به عنوان یک موضوع هنجاری بلکه به عنوان 

حقوق بشر پیشرفته ترین و سازمان یافته ترین ترتیبات منطقه ای تلقی می شود که از یک طرف بسیاری از حقوق ملحوظ در اعالمیه و 

شی است در جهت آفریدن سازوکاری برای حمایت از میثاقهای حقوق بشر را در بر می گیرد و از طرف دیگر و تحقیقاً مهمتر اینکه تال

اروپایی حقوق بشر دولتها هستند، اما سازمان  هحقوق بشر یکی از ویژگی های رژیم اروپایی حقوق بشر این است که اگر چه اعضای عهدنام

یا فوق ملی  (Cosmopolitan) ، جهان شهری(Transnational) وصول شکایات فردی، مؤیّد ظهور برخی اشکال حقوقی فراملی

(Supranational) در مقابل حقوق بین الدولی (Inter state) است. روندی که در نگاه رابرتسون (Robertson) مشتمل بر حقوقی ،

نیز وجود  ( OSCE )  افزون بر این، رژیم رسمی اقدام  سازمان امنیت و همکاری اروپا .دموکراتیک ضروری است هاست که در یک جامع

هم دموکراسیهای اروپای غربی قدیم و هم دولتهای جدیداالستقالل اروپای شرقی را شامل می شود. به ویژه اینکه سازمان مزبور در  دارد که

قوانین اساسی متضمن مقررات حقوق بشر در دولتهای اروپای شرقی نیز دخالت داشته است رژیم حقوق بشر منطقه ای دیگر،  هجهت تهی

 8414آمریکایی حقوق بشر در سال ه است که کامال با همتای اروپایی اش، از حیث سازمان مشابه است. عهد نام نظام حقوق بشر آمریکایی

الزم االجرا گردید. رژیم منطقه ای مزبور، مبتنی  8431پذیرفته شد و در سال  (OAS) از سوی دولتهای عضو سازمان دولتهای آمریکایی

آمریکا را شامل می  هدولتهای قار هاست. این نظام، که هم« دادگاه آمریکایی حقوق بشر »و  «کمیسیون آمریکایی حقوق بشر»بر دو رکن 

کنوانسیون مزبور حقوق اقتصادی و  01دادخواهی می دهد. هرچند که در مادة  هشود، به افراد، گروهها و سازمانهای غیر دولتی اجاز

یج و حمایت از حقوق مدنی سیاسی است. در عین حال اجماع فرهنگی و اجتماعی نیز به تفصیل بیان شده، اما اساسا تأکید روی ترو

  .سیاسی ملحوظ در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر میان اعضای کنوانسیون آمریکایی نیز وجود دارد

وحدت آفریقا  پذیرفته شد. اقدامی که از سوی سازمان 8418است که در سال  (منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم)رژیم منطقه ای دیگر، 

(OAU)به موازات اقدامات در زمینة ختم استعمارگری و پایان دادن به تبعیض نژادی صورت گرفت. منشور مزبور که به منشور بنجول ، 

(Banjul) مهمترین حقوق از حقوق مردم  .موسوم است، در حالی که اهمیت حقوق فردی را می پذیرد، بر حقوق جمعی مردم تأکید دارد

ز: حق مردم در بهره برداری از منابع طبیعی، حق توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق صلح و امنیت. از سوی دیگر منشور عبارتند ا

آفریقایی به طور کلی تکالیف فردی را نیز مورد توجه قرار می دهد. این تکالیف عبارتند از: خدمت به اجتماع، تکلیف ارتقای حس 

کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم بر  .ت وحدت آفریقا و حفظ و ارتقای ارزشهای فرهنگی آفریقاییهمبستگی اجتماعی و ملی، تقوی

ایجاد شده که به دریافت شکایات و مکاتبات از سوی اشخاص و سازمانهای غیر دولتی مبادرت ورزد، اما هیچ سازوکار بنحوی اساس منشور 

نیز اشاره کرد که بنابر تعریف به عنوان یک نظام  (نظام حقوق بشر اسالمی)راستا، باید به در این  .قدرتمندی برای این کار ایجاد نشده است

که به لحاظ موضوعی متمایز از  (نظام حقوقی)خاصی نمی تواند باشد؛ اما به عنوان یک  هحقوقی جهانی مطرح است، لذا محدود به منطق

راستا در مقابل موج سنگین اشاعه و ترویج مفاهیم حقوق بشر در سطح سایر نظامهای حقوقی است مبانی خاص خود را دارد. در این 

جهان، و با توجه به مغایر بودن برخی از این مفاهیم با مبانی حقوق اسالم، تنظیم و تدوین اصول و موازین حقوق بشر پذیرفته شده در 

بین الملل، اقدامی بود که از سوی دولتهای اسالمی انجام  اسالم و اعالم آنها به عنوان نظام حقوق بشر اسالمی و جا انداختن آن در نظام

که در بخشهای بعدی مورد بررسی قرار به تصویب رسید 8442در سال  "اعالمیة قاهره در مورد حقوق بشر در اسالم"گرفت و در نهایت 

 می دهیم.

 :سایر اسناد بین المللی .2-7

استفاده نیز وجود دارد، باید تأکید شود که در عین حال تحول بنیادین و مشهودی  سوء هفارغ از زمینه ها و عوامل سیاسی که در آن شبه

. است ظهور و بروز حال در آنها عملی –که موجد نگارشهای نوین حقوقی است و بر ابعاد انسانی تکیه دارد، صورت پذیرفته که آثار حقوقی 

به خاستگاه وجدانی و انسانی روند در حال گذار تداوم یافت و اگرچه کند و  نظر تدوین، فرآیند در سیاسی اختالفات رغم به دیگر، تعبیر به

  :زآرام، اما به گسترش و افزایش توافقنامه های مربوط به حقوق بشر منجر شد. برخی از بارزترین توافقنامه ها عبارتند ا
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  .)8434اشکال تبعیض علیه زنان )ه مربوط به محو هم هعهد نام

  .)8414(.عهدنامة حقوق کودک )8412غیر انسانی یا تحقیر آمیز ) هکنجه و دیگر اعمال و مجازات های بی رحمانممنوعیت ش هعهدنام

  .اعالمیه و برنامة عمل وین در خصوص حقوق بشر، از رهگذر کنفرانس جهانی حقوق بشر حاصل شد 8448در سال 

حق توسعه، حقوق زن و حقوق مردم بومی نیازمند » د و می گوید: را مورد تأکید قرار می ده« جهان شمولی حقوق بشر »اعالمیة وین 

در منازعات  )تجاوز سیستماتیک به زنان(پس از جنگ سرد و  )پاکسازی نژادی(همچنین تا حد زیادی به مسایل «. توجه خاصی است

اشاره  "ن از سوی اعالمیه و برنامة عمل وینذول گردید. در این راستا می توان به تأکید و نگاه ویژه به حقوق زنابخشونت بار توجه خاص م

بین المللی به مدت طوالنی به زنان نگاه دیگری داشته و در پرتو آن، حقوق اساسی آنان به صورت منظم انکار می  هکرد. در حالی که جامع

بین المللی را  هیت شناخته شدشد، اعالمیه تأیید می کند که حقوق زنان و دختران، بخش غیر قابل سلب و تجزیه ناپذیر حقوق به رسم

 .شکل می دهد

حقوق زنان را به عنوان حقوق بشر مورد تأیید قرار داد اما تأکید کرد که وضعیت  )8442چهارمین کنفرانس جهانی زن ملل متحد در پکن )

و برنامة عمل حقوق بشروین، ایجاد حقوق زنان در مقایسه با حقوق مردان، آنچنانکه باید و شاید، بهبود و ارتقا نیافته است. در اعالمیه 

تشکیل شد، مسؤلیت تشویق، پیشبرد و  8442نیز پیش بینی گردید این نهاد که در سال  (UNHCHR)  کمیساریای عالی حقوق بشر

 کمکهای مشورتی حتی به دولتها و هماهنگ کردن آموزش و برنامه های اطالعاتی عمومی ملل هحمایت دیپلماتیک از حقوق بشر، ارائ

متحد را عهده دار است. همچنین کمیساریای عالی حقوق بشر در جهت رفع موانع تحقیق کامل حقوق بشر و جلوگیری از ادامة نقض 

 )سایت مجموعه مقاالت حقوقی( .حقوق بشر نقش فعالی را به عهده گرفته است

 نهادهای غیردولتی حقوق بشر : -4

 سازمان های غیردولتی: -1

 :های غیر دولتیسازمان سابقه و انواع.1-1

برخی از  ای کهمنشور و تأسیس سازمان ملل متحد محسوس است؛به گونه های غیر دولتی از همان روزهای نخستین تدویننقش سازمان

 های مزبور با مذاکره بامتحد داشتند.سازمان سانفرانسیسکو در تدوین منشور ملل نقش مهمی در کنفرانس های غیر دولتیسازمان

بند ج(و نیز موفق شدند  22بندب و  88، 8بند  8مقرراتی در زمینه حقوق بشر در منشور گنجانده شود.)مواد  های موجب شدند کهدولت

منشور تصویب شد که مقرر  83ها، ماده بخشند.در نتیجه این تالش های سازمان ملل رسمیتارتباط و حضور خود را در ارگان

 های غیر دولتی در موضوعات مرتبط با آنها فراهممناسبی برای مشورت با سازمان ی و اجتماعی)اکوسوک(ترتیباتشورای اقتصاد»...دارد:می

،یک سیستم 1148مه  80مورخ  1408شورای اقتصادی و اجتماعی، مفاد این ماده را به مرحله اجرا گذارد و در قطعنامه شماره  .نمایدمی

حالت مشورتی)مقام مشورتی(را با  نوع 8توانند یکی از دار میصالحیت های غیر دولتیازمانرسمی برقرار ساخت که به موجب آن، س

 مقام مشورتی ویژه- ( General Consultative Status )مقام مشورتی عمومی:حالت عبارتند از سازمان ملل داشته باشند.این سه

(Specific Consultative Status ) ملل که آنها به روستر حالت بودن در لیست سازمانROSTER)  )آن دسته از  .شودتعبیر می

شوند و با زندگی اقتصادی و های وابسته به آن مربوط میشورای اقتصادی و اجتماعی و ارگان هایغیر دولتی که با اکثر فعالیت هایسازمان

اند، نماینده بخش وسیعی از جامعه در آنها که قابل مالحظه آنها هستند،رابطه نزدیک دارند و اعضای ای که نمایندهاجتماعی مردم منطقه

 (82  -83 : 1وکالت  شماره مهرپور،).شوندعمومی شناخته می های دارای مقام مشورتیسازمان کشورهای مختلف هستند،به عنوان

دارند،به عنوان  های وابسته به آنگانخاصی فقط در چند زمینه مورد فعالیت شورای اقتصادی و اجتماعی و ار هایی که صالحیتسازمان

مقام مشورتی عمومی یا ویژه را ندارند،ولی  های غیر دولتی کهدیگر سازمان.معروف هستند غیر دولتی به مقام مشورتی ویژه هایسازمان

دهند که در می خیصهای غیر دولتی تشسازمان شورای اقتصادی و اجتماعی یا دبیر کل سازمان ملل با مشورت کمیته مربوط به

غیر دولتی قرار  هایدارند،در فهرست سازمان های وابسته به آن مشارکتهای مربوط به شورای اقتصادی و اجتماعی و ارگانفعالیت

د ، تعدا3448دلیل اصطالحا به عنوان روستر معروف هستند. طبق آخرین آمار منتشره از سوی سازمان ملل در سال  گیرند و به همینمی
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 ) سازمان مقام روستر 428ویژه، سازمان،عنوان مقام مشورتی 221 شده در سازمان ملل وجود دارند که سازمان غیر دولتی ثبت 824

ROSTER ) حقوقدانان آمریکایی)در آمریکا(، عفو بین المللی در لندن یا  به عنوان مثال،انجمن .مشورتی عمومی دارند سازمان مقام 41و

 (ب حقوق بشردر آمریکامراق سازمان

 (Human Rights Watch )بین المللی آموزش  بین المللی زنان پاریس و یا شورای مقام مشورتی ویژه هستند و شورای دارای

محیط زیست و  برخوردارند.و به عنوان،نمونه، سازمان حقوقی بین المللی برای سوئیس(از مقام مشورتی عمومی.بزرگساالن)ژنو 

 .هستند ( ROSTER )تبعیض و نژادپرستی)توکیو.ژاپن( دارای مقام روستر ایتالیا(و جنبش بین المللی علیه هر نوعتوسعه)رم.
صورت عام در زمینه حقوق بشر فعالیت دارند و عمال نقش  طور خاص و یا بهغیر دولتی،به هایتعداد زیادی از این سازمان(8812مهرپور)

حقوق بشر  کنندههایی که نقضحمایت از حقوق بشر و کارا کردن آن برعهده دارند. دولت للیدر دگرگونی نظام بین الم مهمی

های غیر دولتی،نقطه سازمان بین المللی حقوق بشر،ضعیف و غیر مؤثر باشند؛درحالی که هاید موازین،نهادها و رویهلنهستند،همواره مای

 .ها هستندشرفت حقوق بشر در همه زمینهپی مغایر این تلقی دارند و بیشتر در پی نظراتی

 :حقوق بشر برقراریهای غیر دولتی در سازمان ابعاد مختلف نقش-2

  :توانند نقش اثرگذار در حمایت و پیشرفت حقوق بشر داشته باشندهای غیر دولیت از چند بعد میسازمان توان گفتدر واقع می

 :ها برای رعایت موازین حقوقفشار بر دولت.1-2

و  حقایق و وقایع در سطح بین المللی خود با دادن اطالعات و افشای هایدر بعد اول،به عنوان گروه فشار در داخل کشور نسبت به دولت

ین مواز وادار و ناگزیر به رعایت برخی ها را تا حدودینسبت به آنها،دولت ها و ابزار نگرانیبرمال کردن موارد نقض حقوق بشر به دست دولت

که مأموریت  نهادهای حقوق بشری سازمان ملل توانند با دادن اطالعات بهمی های غیر دولتیمنظور،سازمان نمایند.به اینحقوق بشر می

بین المللی را برای پیشرفت آنها در اجرای مقررات  هایهای عضو کنوانسیوندولت هایحقوق بشر و بررسی گزارش نظارت بر وضع

حقوق مدنی و  های بین المللیبر اجرای میثاق دانیم،برای نظارتکه میکنند.چنان ها کمکها دارند، آنها را در رسیدن به واقعیتکنوانسیون

نژادی،و کنوانسیون  علیه زنان و کنونسیون رفع تبعیض اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض سیاسی و حقوق

های عضو دولت .شودحقوق کودک تشکیل می هایی به نام کمیته حقوق بشر، کمیته رفع تبعیض نژادی و کمیتهمیتهک حقوق کودک

های یاد شده اجرای مقررات کنوانسیون گذاری،اجرایی و قضایی برایقانون اقداماتی را که در زمینه ای در خصوصهای دورهموظفند گزارش

مربوط،به  دهند،با حضور نمایندگان کشورهایهایی که تشکیل میهای باال در جلسهارائه دهند.کمیته دههای گفته شاند به کمیتهکرده

بینی پیش ها سیستم بازرسیخواهند. چون برای کمیتهکنند و از آنها توضیح میمی پردازند و سؤاالت خود را مطرحمی بررسی گزارش

 غیر دولتی از وضعیت کشورشان هایهایی که سازمانگزارش ببرند.در واقعها پیگزارش ت و سقمتوانند به صحنمی نشده،معموال به سادگی

 هایبا اطالعات بیشتر در جلسه سازد کهها را قادر میگذارند، اعضای کمیتهها و نهادهای سازمان ملل میکنند و در اختیار کمیتهتهیه می

تر هایشان واقعیهای مطرح نمایند و در نتیجه برداشتهای خود را با نمایندگان دولتابهامها و سؤال رسیدگی کمیته حضور یافته

 کنند کهمقام مشورتی دعوت می های غیر دولتی دارایباشد.کمیته اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و کمیته ضد شکنجه رسما از سازمان

 (8812مهرپور،) یند.خود را به آنها تسلیم نما اطالعات،اسناد و اظهارات کتبی

 :حقوق بشری سازمان ملل همکاری با نهادهای.2-2

طرح و تصویب  حقوق بشری سازمان ملل برای های غیر دولتی،مذاکره و برقرار تماس و ارتباط با نهادهایبعد دیگر و جنبه دیگر سازمان

نوعی دارای مقام و  های غیر دولتی بهست. بسیاری از سازمانها و اسناد جدید بین المللی برای فرابری و بهبود وضع حقوق بشر اقطعنامه

 ها هستند.اینتخصصی بین دولت هاییونسکو و دیگر سازمان اروپا،سازمان کشورهای آمریکایی مشورتی نزد سازمان ملل،شورای موقعیت

 های اینها و کمیسیوندهند و کمیته ها ارائهنهایی به این سازمانمایندگانشان در شرایطی، گزارش دهد کهامر به آنها اجازه می

 های غیر دولتی،بهسازمان .گذارندها اثر میها،مطلب آنها را بشنوند و حتی در برخی موارد در تعیین دستور کار این سازمانسازمان

خاص نقض  ز موردها و موضوعاتبرخی ا های مختلف،موفق شدند توجه کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی حقوق بشر را بهمناسبت

غیر دولتی همچنین نقش مهمی در ایجاد  هایحقوق بشر جلب کنند و موجب شوند نهادهای مزبور عمیقا به آن موارد بپرازند.سازمان

 کنند.تخصصی آن را ایفا می هایبه نقض حقوق بشر به نمایندگی از سازمان ملل و آژرانس های مربوط به رسیدگیرویه
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 :بین المللی طرح شکایت در مراجع قضایی یا شبه قضایی.3-2

های و اند که افراد، گروههایی ترتیب دادهها، مکانیزمهای بین دولتاشاره کردیم،سازمان ملل و سازمان قبلیهای که در بخشچنان

دولتی از این وسیله در موارد زیادی استفاده  غیر هایتوانند از نقض حقوق بشر به آنها شکایت کنند.سازمانمی های غیر دولتیسازمان

گسترده حقوق  نقض حقوق بشر مربوط به نقض اند؛ مخصوصا در مواردی که ادعایمتعددی را تنظیم و مطرح نموده هاینموده و شکایت

اسناد الزم قانونی را  آوری نمودهجمعتوانند طرح شکایت نمایند و دالیل معتبر سازمانهای غیر دولتی اغلب بهتر از افراد می .بشر بوده است

مناسب نهاد مربوطه شده  رسیده و منجر به صدور تصمیم های غیر دولتی به نتیجهسازمان تهیه نمایند.در خیلی از موارد،شکایت تنظیمی

ها،به عنوان ی از این شکایتاند، یکآمریکایی حقوق بشر مطرح کرده های زیادی نزد کمیسیونهای غیر دولتی، شکایتاست.مثال سازمان

 های مدنیهای آزادیاتحادیه های غیر دولتیشکایت سازمان دولت آمریکاست.در پی طرح مثال، مربوط به نقض حق حیات به دست

زه اعدام ایاالت متحده آمریکا را به خاطر اجا حقوق بشر در تصمیمی،دولت آمریکایی و گروه حقوق بشر بین المللی،کمیسیون آمریکایی

های غیر دولتی، همچنین در استفاده از حقوقدانان و قاضیان سازمان( 8812مهرپور،)کننده حق حیات اعالم کرد.  افراد خردسال،نقض

 قدمرود اتهامشان سیاسی است،پیشسیاسی یا کسانی که تصور می ناظر در محاکمات مربوط به متهمان برجسته خارجی به عنوان

کنند و نمایندگانی را برای حضور در  کنند از این ترتیب استفادهتالش می عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوقدانان اند.سازمانشده

متهم مطمئن شوند.به عقیده آنها،  محاکم خارجی که به گمان آنها سیاسی است،بفرسیتد تا از رعایت و اجرای روند قانونی در مورد محاکمه

حتی باعث  ها و در بعضی مواقعسوءاستفاده عنوان ناظر در چنین محاکمی، موجب جلوگیری از برخی نان خارجی بهنفس حضور حقوقدا

 شود.تبرئه متهم می

 سازمانهای غیردولتی حقوق بشری: فعالیت-3

 سازمان عفو بین الملل.1-3

ق بشری است. منشاء این سازمان به واقعه ای باز می گردد سازمان عفو بین الملل از مهم ترین و معروف ترین سازمان های غیردولتی حقو 

رخ داد. جریان از این قرار بود که در پی محکومیت دو دانشجوی پرتغالی به هفت سال زندان به اتهام تالش برای آزادی  8412که در سال 

جعه و اعتراض نمود. اما این عمل فردی ( به سفارت پرتغال مراPeter Benensonدر کشورشان یک وکیل انگلیسی بنام پیتربنن سون )

مؤثر واقع نشد به همین دلیل او در مطبوعات جهان دعوتی عام برای حمایت از زندانیان عقیدتی نمود که با استقبال هزاران نفر مواجهه 

گردید.  (عفو بین الملل)ه نماید که بعداً تبدیل ب "انجمن درخواست عفو ایجاد"انجمنی بنام  8418شد.همین امر سبب شد که وی در سال 

مبانی تئوریک عملکرد این سازمان اعالمیه جهانی حقوق بشر و سایر معاهدات بین المللی در این قلمرو می باشد. وظیفه این سازمان در 

هضت عفو بین الملل یک ن»در جریان شورای بین المللی خود در یوکوهاما چنین ذکر شده است. براساس سند یوکوهاما:  8448سال 

محورهای « داوطلبانه جهانی است که تالش می کند که از برخی شدیدترین موارد نقض حقوق بنیادین بشر توسط دولتها جلوگیری کند.

 اصلی فعالیت آن عبارتند از:

 آزاد نمودن کلیه زندانیان سیاسی -

 تضمین یک دادرسی عادالنه و سریع برای زندانیان سیاسی -

 جه و سایر رفتارهای بیرحمانه برضد زندانیانلغو مجازات اعدام، شکن -

 پایان بخشیدن به اعدام های فوری و غیرقضایی و ناپدیدشدگی اجباری افراد -

 حفظ بی طرفی و استقالل در مقابل دولتها -

 عدم وابستگی به عقیده سیاسی یا مذهبی خاص -

 سازمان عفو بین الملل معموالً به دو شکل عمل می کند: -
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 به نفع قربانیان بصورت فردیفعالیت  -

فعالیت در وضعیت نقض سازمان یافته حقوق بشر در یک مورد خاص، بودجه سازمان عفو بین الملل از طریق حق عضویت اعضاء و 

 طرفداران آن تأمین می شود. عفوبین الملل حق ندارد نه منابع مالی دولتی را درخواست و نه بپذیرد.

 قوق بشر:فدراسیون بین المللی ح .2-3

بوندلوز »به ابتکار جامعه فرانسوی حقوق بشر در ارتباط با سازمان پاسفیسم آلمان بنام  8400فدراسیون بین المللی حقوق بشر در سال  

( ایجاد شد. هدف این فدراسیون گسترش و ترغیب حقوق بشر، مبارزه با نقض و درخواست Bundlveues Vater Land« )فاترلند

ملل  8421مهمترین هدف خود را اجرای اعالمیه جهانی حقوق بشر  8421ه آنها در سراسر جهان است. این سازمان از رعایت و احترام ب

سیونها و انجمن های ملی دفاع از حقوق بشر است، بنابراین هر سازمان یمتحد قرار داده است. این فدراسیون در واقع متشکل از جوامع، کم

را پذیرفته و مأموریت خود را اجراء و مراقبت  8421ضویت در آن باشد باید اصول مندرج در اعالمیه غیردولتی حقوق بشری که متقاضی ع

 (8813  ژوه،پگلشنطباطبایی، :    ( از اجرای این اعالمیه قرار دهد.

 مشکالت سازمانهای غیردولتی حقوق بشری: -9

اولویت اول در فعالیت این گونه سازمانها کمک شخصی به افراد است. این سازمان ها اغلب در فعالیت خود دچار مشکل می شوند چون که 

مان های غیردولتی بشردوستانه که کنند. برخالف سازمستقیم یا غیرمستقیم مسئولیت دولتها به دلیل نقض حقوق بشر را مطرح می

های غیردولتی حقوق بشری نمی توانند از نظر سیاسی بی طرف بمانند و وضعیت دولتها را به هر شکلی که هست می پذیرند ولی سازمان

ز آنها می خواهند وضعیت موجود در کشورها را در مورد نقض حقوق بشر نمی پذیرند. آنها خواهان اصالح دولتها بوده و رعایت قواعدی را ا

 که آزادانه در قالب اسناد الزام آور پذیرفته اند.

 سازمان های غیردولتی بایستی نکات ذیل را در فائق آمدن بر مشکالت مورد توجه قرار دهند: -

 تقویت کارآیی سازمان از طریق -

 . ارائه یک چهره مشخص و کارشناسی دقیق در قلمرو صالحیت خود

 ق و مطمئن در موارد نقض های اعالم شده حقوق بشر. ارائه اطالعات دقی

 . معرفی نمایندگان شایسته یعنی رعایت اصل شایسته ساالری

 معرف و بازنمای بخش مهمی از جامعه -

 ارائه یک برنامه استراتژی دقیق -

 دارابودن یک تشکیالت داخلی مؤثر و کارآمد -

 پذیرش دولتها بعنوان شرکاء بالقوه خود -

 سازمان های غیردولتی در نظام بین المللی: جایگاه-5

میالدی شکل گرفت و با انقالب فرانسه کامالً  8121جامعه بین المللی در قالب جامعه بین الدولی که پس از انعقاد معاهدات وستفالی در 

ذاشته و نوعی احساس وحدت و پدیدار شد شاهد تحوالت عمیق و پی در پی می باشد. این تحوالت بر تمامی ابعاد زندگی خلق ها اثر گ

http://did.ir/search/result.aspx?field1=creator,creator_a,translator&term1=%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%8c+%d8%b9%d9%84%db%8c
http://did.ir/search/result.aspx?field1=creator,creator_a,translator&term1=%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%8c+%d8%b9%d9%84%db%8c
http://did.ir/search/result.aspx?field1=creator,creator_a,translator&term1=%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%8c+%d8%b9%d9%84%db%8c
www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

15 

 

ر وابستگی مشترک را میان آنها ایجاد نموده است. آنچه تازگی دارد و به عنوان بارزه ای از زندگی بین المللی فعلی در آمده است آگاهی بش

ه سوم حقوق بشر در تمام زمینه ها بوجود منافع مشترک است که به طور خالصه می توان آن را همبستگی نامید که مبنای نسل یا مقول

 نیز می باشد.

پدیده سازماندهی جامعه بین المللی که یکی از ویژگی های عصر حاضر است نه تنها در قالب سازمان های بین المللی بین الدولی تحقق 

 غیردولتی های سازمان .یافته است بلکه با ایجاد سازمان های متشکل از افراد و یا گروه هایی از افراد از کشورهای مختلف نیز تبلور می یابد

 ورزشی، فنی، علمی، اداری، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، از اعم مختلف های زمینه در فعالیت نوع صد حدود اکنون هم

ز سادگی مان ها می شود عبارت خواهد بود اساز این فعالیت بودن مؤثرتر و توسعه باعث که عللی. دهند می انجام غیره و معنوی توریستی،

نی روند ایجاد این سازمان ها و داشتن ابزارهای مادی الزم. تأثیر سازمان های غیردولتی در شکل گیری قواعد بین المللی نیز از تنوع فراوا

برخوردار است. مشارکت سازمان های غیردولتی در شکل گیری قواعد بین المللی زمانی مستقیم می باشد که خود مبتکر و ارائه کننده 

ون حقوقی باشند یعنی در واقع نقش سازمان های بین الدولی را ایفاء کنند، مانند تصویب قطعنامه ها، تدوین قواعد عرفی. تأثیر مت

غیرمستقیم سازمان های غیردولتی در شکل گیری قواعد بین المللی بدین صورت می باشد که گاه سازمان های غیردولتی به عنوان مشاور 

در حال حاضر مهم ترین مبنای حقوقی  .قالب همکاری با سازمان های بین الدولی چنین تأثیری را برجای می گذارند تأثیر دارند و گاه در

منشور  38که می توان برای تأثیر غیرمستقیم سازمان های غیردولتی در شکل گیری قواعد بین المللی در قالب مشاوره ارائه نمود ماده 

و اجتماعی اجازه داده است تا بمنظور مشاروه با سازمان های غیردولتی که به امور داخل در  ملل متحد است که به شورای اقتصادی

 صالحیت شورا اشتغال دارند هر گونه تدابیر مناسب اتخاذ نماید.

 شورا سازمان های غیردولتی را از نظر مشورتی به سه دسته تقسیم می کند:

ا برعهده دارد فعالیت می کنند و می توانند بطور مؤثر در تحقق اهداف شورا سازمان های غیردلتی که در اغلب وظایفی که شور -

 مشارکت کنند.

 سازمان های غیردولتی که با صالحیت خاص و در ارتباط با برخی فعالیت های مشخص شورا فعالیت می کنند. -

 سازمان های غیردولتی که ممکن است احتماالً برای فعالیت شورا مفید باشند. -

شورتها غالباً در چارچوب اعزام ناظران سازمان های غیردولتی به سازمان های بین الدولی انجام می شود اعزام این ناظران از اهمیت این م

زیادی برخوردار است به خصوص زمانی که آنها امکان اظهار نظر داشته باشند می توانند به طور غیر مستقیم قواعدی را که تصویب خواهند 

قرار دهند. گاه نمایندگان سازمان های غیردولتی در کنفرانس های بین المللی نیز شرکت می کنند. در ارتباط با اجرای  شد تحت تأثیر

قواعد بین المللی نظیر قواعد بین المللی حقوق بشر و نظارت بر عملکرد دولتها تأثیر سازمان های غیردولتی اهمیت زیادی دارد. اگر چه 

لمللی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه دولتها هستند ولی در برخی حاالت که ممکن است غیرارادی هم باشد از مجریان اصلی قواعد بین ا

جمله در جریان مخاصمات مسلحانه، در امر توسعه، در حفاظت محیط زیست، در اجرای حق بر تغذیه، حق بر بهداشت و حق بر تعلیم و 

ا اجراء کنند در این موارد سازمان های غیردولتی جایگزین دولتها در اجرای قواعد بین المللی تربیت دولتها قادر نباشند قواعد بین المللی ر

می شوند. تأثیرات غیرمستقیم سازمان های غیردولتی در اجرای قواعد بین المللی که به صورت نظارت بر اجرای مقررات بین المللی می 

مان هایی که چنین نظارتی را انجام می دهد سازمان عفو بین الملل می باشد یکی از باشد به مثابه نوعی رقابت با دولت است. از جمله ساز

شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد نیز به  8228فعالیت های مهم این سازمان نظارت بر اجرای مقررات حقوق بشر می باشد. قطعنامه 

که به شکایت فرد یا گروهی از افراد که آگاهی مستقیم و مطمئن از کمیسیون حقوق بشر اجازه می داد که نه تنها بر شکایت قربانیان بل

 زمینه در خود مکتسبه اطالعات کلیه قطعنامه این تجاوز به قواعد حقوق بشر دارند نیز رسیدگی کند. سازمان های غیردولتی با استفاده 

 بود منتقل می نمودند .  ن حقوق بشر که مسؤول بررسی شکایاتکمیسیو سوی به را بشر حقوق به آشکار تجاوز
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 نتیجه گیری 

پرواضح است اکنون که سازمان ملل موضوع حقوق بشر را مورد توجه جدی تر قرار داده و آن را شایسته تأسیس شورای حقوق بشر بعنوان 

 ابزارها این از گیری بهره  یک رکن مستقل دانسته است نقش سازمان های غیردولتی مهم تر خواهد شد این سازمان ها می توانند با

 در حتی المللی بین محفل یک در نیست راضی دولتی هیچ که است واضح. کنند وارد فشار کنند می تجاوز بشر حقوق به که بردولتهایی

ر مورد بررسی بش حقوق ناقض عنوان به ها آن وضعیت که کشورهایی فهرست حال عین در بپردازد خود اعمال توجیه به بسته درهای پشت

ی گیرد منتشر می شود و لذا همیشه این خطر وجود دارد که نام کشور متجاوز منتشر گردد. سازمان های غیردولتی عالوه بر فشاری قرار م

که به صورت انفرادی برای اجرای مقررات بین المللی به دولتها وارد می کنند با حضور خود در سازمان های بین الدولی نیز چنین فشاری 

در واقع عملکرد سازمانهای غیردولتی در این قلمرو نوعی حقیقت یابی،  ا دولتی را وادار به رعایت قواعد حقوق بشر نمایندرا وارد می کنند ت

 انتقاد و بعضاً افشای نام دولتها به خاطر اجرای نامناسب و یا عدم اجرای قواعد بین المللی است. نفوذ و تأثیر روبه رو شد سازمان های

های بین المللی به خصوص سازمان های حقوق بشری همراه با ویژگی هایی نظیر مزیت، کارآمدی، شفافیت، عدم  غیردولتی در سازمان

فساد اداری و اقتصادی و کاهش تشریفات و بوروکراسی دست و پاگیر، همگی موجب تقویت جذابیت آنها برای دولتها نیز شده است به 

 رسانند می  ( به انجامNGOSری خود را در قالب و چارچوب سازمان های غیردولتی )نحوی که برخی دولتها تمام فعالیت های حقوق بش

های دولتی بوده است که اخیراً مورد توجه نهادهای بین المللی حقوق بشر نیز واقع شده  NGO بروز و ظهور نیز ها فعالیت نوع این آفت

دولتی همراه با پذیرش مسؤولیت هایی برای انجام فعالیت های حقوق است با این حال تدابیر الزم بمنظور حفظ استقالل سازمان های غیر

 بشری دولتها دور از دسترس و انتظار نخواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

17 

 

 منابع:

 فروردین 82ضمیمه روزنامه اطالعات  ٬چرا شورای حقوق بشر(8812). ک ٬انان[8]

دانشگاه ٬تهران   ٬مرتبط، ترجمه حسین شریفی طراز کوهی آیا حقوق بشر جهانی است، چالش نسبی گرا و موضوعات(8812). م ٬پری[0]

 تهران

 نتهرا  ,24 -13- 31  ، سال هفدهم ،فصلنامه راهبرد(  8813)،م ر پژوه،گلشن،ع طباطبایی، [8]

انتشارات پژوهشگاه و اندیشه  ٬تهران٬ مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسالم و دیگر مکاتب (8811)/ حقیقت، س ص.ع س ٬میر موسوی[2] 

 اسالمی

  تهران ،تابان .اسالم در بشر حقوق تفسیری اصول با آن تطبیقی بررسی و بشر حقوق نحول رسی(8832). ا الریجانی، منصوری[2]

 1شماره  -  مجله وکالت (  8812)مهر پور، ح؛[1]

 0شمارهپژوهشی حقوق و علوم سیاسی،  -میفصلنامه عل -حقوق بشر، جهان شمولی و نسبیت فرهنگی(8811).ن ٬مصفا[3]

]1[ Ann Elisabeth Mayer, the Islamic Declaration on Human Rights, in: the Essentials of Human 

Rights, Ed. By; Rhona k.m.smith and christien van Den Anker, Hodder Arnold, 0222, p.082 
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