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 دوره آموزش مجازی

 بشر المللی حقوق ایران و استانداردهای بین

 مقدمه

ایم حق  واسطه اینکه متولد شده و زندهبر اساس اعالمیه جهانی حقوق بشر، همه ما تنها به 

های  ت جنسی، طبقه اجتماعی یا وابستگیگرایشا نظر از نژاد، قومیت، جنسیت، داریم صرف

جهانی پذیرفته  صورت بهچند بسیاری از این حقوق  هرمند باشیم.  سیاسی، از حقوق خاصی بهره

د که وعده حفاظت و دفاع شون یهایی نقض م اند، اما اغلب توسط همان دولت شده و تحقق یافته

های  یک شهروند از این حقوق، مکانیسم عنوان بنابراین الزم است بهاند.  را دادهها  از آن

 ها آگاه بوده و این موارد را درک کنیم. ها و قوانین داخلی پشتیبان آن المللی حمایت از آن بین

هانی و تعهد به اید که درباره این حقوق پذیرفته شده ج کنون با افرادی مواجه شده احتماأل تا

در حقوق مذکور که اید  اندیشیده خود  با اما آیا تاکنوند، کنن می المللی صحبت استانداردهای بین

ی حقوق بشر آیا تمایل دارید درباره استانداردهاشامل چه مواردی بوده و چرا مهم هستند؟  واقع

توان دولت را در قبال تعهدات خود در زمینه حقوق  خواهید بدانید چگونه می بیشتر بدانید؟ آیا می

تواند شما را یاری کند. دوره آموزشی  است، این دوره آموزشی میگر چنین بشر پاسخگو نمود؟ ا

یاسی در پی آن است که درک قانونی و آگاهی س بشر المللی حقوق ایران و استانداردهای بین

 المللی حقوق بشر افزایش دهد.  شما را از استانداردهای بین

وانین داخلی ایران و چگونگی این دوره آموزشی همچنین دانش و ابزارهای الزم برای درک بهتر ق

المللی خود در حفاظت و  و نمودن دولت در قبال تعهدات بینپاسخگاستفاده از این قوانین برای 

 دهد.  وق بشر را در اختیار شما قرار میدفاع از حق

 شود: وره آموزشی به چهار بخش تقسیم میاین د

 المللی و سازمان ملل متحد؛ ردهای بینااستاند 

  های اجرایی معاهدات حقوق بشر؛ المللی و مکانیسم بینتعهدات 

 المللی و سیستم قانونی ایران؛ و معاهدات بین 

 المللی حقوق بشر. جامعه مدنی و استانداردهای بین 

 بزنید. محکهای خود را  تهآموخ کوتاهتوانید با شرکت در یک آزمون  در پایان هر درس می

 در این دوره آموزشی شرکت کنید

  

http://www.nabz-iran.com/
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 المللی و سازمان ملل متحد ردهای بینادرس اول: استاند

المللی حقوق بشر و  ک چگونگی توسعه استانداردهای بیناین درس چارچوبی کلی را برای در

 دهد.  ها در اختیار شما قرار می لمللی تشکیل شده جهت حفاظت از آنا های بین هیئت

 در پایان این درس قادر خواهید بود:

 ریف کنید؛حقوق بشر را تع 

 المللی حقوق بشر را شناسایی کنید؛ و های بین معاهدات و هیئت 

 بگیرید. فراالمللی را  فرایند تعهد به یک معاهده بین 

بازگشت                                                                               ادامه

  

http://www.nabz-iran.com/
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 حقوق بشر چیست؟

های جنگ جهانی اول و  پس از تحمل سختی

ر احساس کردند که باید دوم، چند کشو

المللی برای حفظ صلح در جهان و  هیئتی بین

قوق بشر تضمین و حفاظت از کرامت و ح

این ایده با تأسیس سازمان تأسیس شود. 

 محقق شد.  ۵۴۹۱در سال  (UN)ملل متحد 

که  ای ؛ اعالمیهرا تهیه کرد (UDHR)سازمان ملل متحد اعالمیه جهانی حقوق بشر ۵۴۹۱در سال 

فاظت از کرامت انسانی هموار نمود. این اعالمیه راه را برای ارائه استانداردهای زیادی جهت ح

اجتماعی، و فرهنگی برای نخستین بار در تاریخ بشر حقوق بنیادین مدنی، سیاسی، اقتصادی، 

عنوان معیار  رد. به مرور زمان این اعالمیه بهها باید از آن برخوردار باشند را تعریف ک که تمام انسان

ها احترام  اردهایی که همه افراد باید به آن؛ استانداستانداردهای حقوق بشر پذیرفته شد

 ها حفاظت کنند. اشته و از آنگذ

، دو (ICCPR)المللی حقوق مدنی و سیاسی  انی حقوق بشر به همراه میثاق بیناعالمیه جه

 یحهالالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در مجموع  آن، و میثاق بین الحاقی پروتکل

 دهند.  را تشکیل می حقوق بشر المللی ینب

 

 

 

 

 

 

ادامه                                                            بازگشت               

  

از ای است  "حقوق بشر مجموعه

حقوق بنیادین و غیر قابل انتقال که 

أ به دلیل انسان بودن خویش از افراد ذات

اعالمیه جهانی –ها برخوردار هستند" آن

 حقوق بشر

 

عنوان رئیس کمیسیون حقوق بشر  النور روزولت به

سازمان ملل، عامل اصلی تهیه اعالمیه جهانی حقوق 

 بشر بود.

http://www.nabz-iran.com/
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2Rev.1en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2Rev.1en.pdf
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 های سازمان ملل متحد هیئت

المللی و منبع  ترین مؤسسه بین داشته و مهمکشور عضو  ۵۴۱در حال حاضر سازمان ملل متحد 

 آید.  شمار می المللی حقوق بشر به ازی و نظارت بر استانداردهای بینس تدوین، پیاده

مسئول  (OHCHR)دفتر کمیساریای عالی حقوق بشردر سیستم مدیریتی سازمان ملل متحد، 

های مختلف نظارت بر حقوق بشر است. این دفتر از  ارائه مشاوره و حمایت از مکانیسم

کشورهای عضو را بر عهده نظارت بر اجرای تعهدات متخصصین مستقلی تشکیل شده که وظیفه 

 دارند. 

مانند منشور سازمان ملل  شکل گرفته بر اساس های کمیساریای عالی حقوق بشر از هیئت

المللی حقوق بشر حمایت  معاهدات بین بر پایههای تشکیل شده  شورای حقوق بشر و نیز هیئت

مسئولیت دولتی است که  هیئتی بین  (UNHCR)شورای حقوق بشر سازمان مللکند.  می

دگی به موارد نقض حقوق بشر را پیشبرد و حمایت از حقوق بشر در سراسر جهان و رسی

 عهده دارد.  به

زمان ملل را به دو دسته تقسیم های حقوق بشر سا کمیساریای عالی حقوق بشر هیئت

 های مرتبط با معاهدات حقوق بشر.  و هیئت های مرتبط با منشور سازمان ملل هیئتکند:  می

های مرتبط با معاهدات حقوق  منشور سازمان ملل در برابر هیئت های مرتبط با هیئت

 بشر

 های مرتبط با منشور سازمان ملل هیئت

  تشکیل شده بر اساس منشور سازمان

 ملل

 حقوق بشرکالن  های انجام فعالیت 

 دارای مخاطبین نامحدود 

 بر اساس رأی اکثریت انجام اقدامات 

 های مرتبط با معاهدات حقوق بشر هیئت

  تشکیل شده بر اساس مفاد یک

 معاهده خاص

 های محدودتر بر اساس  انجام فعالیت

مجموعه مسائل مطرح شده در یک 

 معاهده

  کشورهایی که پرداختن به مسائل

 اند رسانده تصویب بهمعاهده را 

 تصمیم گیری بر اساس اجماع 

 

بازگشت                                                                          ادامه

  

http://www.nabz-iran.com/
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
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 های سازمان ملل متحد )ادامه( هیئت

 ور سازمان مللمرتبط با منشهای  هیئت

 سابق( کمیسیون حقوق بشر) شورای حقوق بشر 

 بررسی دوره ای جهانی 

 شورای حقوق بشر گروه های ویژه 

 فرایند دادخواهی شورای حقوق بشر 

 های مرتبط با معاهدات حقوق بشر هیئت

المللی حقوق  سازی معاهدات بین حقوق بشر وجود دارند که بر پیادهده هیئت مرتبط با معاهدات 

 کنند. بشر نظارت می

 کمیته حقوق بشر(CCPR) 

 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(CESCR) 

 کمیته رفع تبعیض نژادی(CERD) 

 کمیته رفع تبعیض بر علیه زنان(CEDAW) 

  مبارزه با شکنجهکمیته(CAT) 

 کمیته فرعی جلوگیری از شکنجه(SPT) 

 کمیته حقوق کودکان(CRC) 

 کمیته کارگران مهاجر(CMW) 

 یجسم یحقوق افراد با ناتوان یتهکم(CRPD) 

 یشدگان اجبار یدناپد یتهکم(CED) 

 

بازگشت                                                                    ادامه

  

http://www.nabz-iran.com/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/index.htm
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Complaint.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Complaint.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cat/pages/catindex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCATIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCATIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CMW/Pages/CMWIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CMW/Pages/CMWIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspx
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 هیئت های سازمان ملل متحد )ادامه(

شبرد و حفاظت از حقوق بشر نیز دارد که به پیچند هیئت مهم دیگر سازمان ملل متحد 

های  ریای عالی حقوق بشر نیستند. هیئتدفتر کمیساها تحت نظارت  پردازند. اما این هیئت می

 مذکور عبارتند از:

 مجمع عمومی سازمان ملل متحد 

 کمیته سوم مجمع عمومی 

 شورای اقتصادی و اجتماعی 

 دیوان بین المللی دادگستری 

های  حیطه فعالیت و تعامل خود با هیئتبسیاری از ادارات و شرکای سازمان ملل نیز بر اساس 

این ادارات و شرکا کنند.  شر مشارکت میو حفاظت از حقوق باصلی حقوق بشر، در پیشبرد 

 عبارتند از:

 کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان(UNHCR) 

 دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه(OCHA) 

 یآوارگان داخل یسازمان یندفتر ب 

 سازمان بین المللی کار 

 سازمان بهداشت جهانی 

 سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد(UNESCO) 

  متحد در زمینه ایدزبرنامه مشترک سازمان ملل(UNAIDS) 

 کمیته دائمی بین سازمانی(IASC) 

 اداره امور اقتصادی و اجتماعی(DESA) 

 کمیسیون وضعیت زنان(CSW) 

 دفتر مشاور ویژه امور جنسیتی و پیشبرد موقعیت زنان(OSAGI) 

 واحد پیشرفت زنان(DAW) 

  جمعیت سازمان ملل متحدصندوق(UNFPA) 

 صندوق کودکان سازمان ملل متحد(UNICEF) 

 نهاد سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان(UN-Women) 

 برنامه توسعه سازمان ملل متحد(UNDP) 

 سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(FAO) 

  سازمان ملل متحدبرنامه اسکان بشر(HABITAT) 

 برنامه اقدام علیه مین سازمان ملل متحد 

بازگشت                                                                           ادامه

 

http://www.nabz-iran.com/
http://www.un.org/ga/
http://www.un.org/ga/
http://www.un.org/ga/58/third/index.html
http://www.un.org/ga/58/third/index.html
http://www.un.org/ecosoc/
http://www.un.org/ecosoc/
http://www.icj-cij.org/
http://www.icj-cij.org/
http://www.unhcr.ch/
http://www.unhcr.ch/
http://ochaonline.un.org/
http://ochaonline.un.org/
http://www.reliefweb.int/idp/
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.who.int/topics/human_rights/en/
http://www.who.int/topics/human_rights/en/
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=29008%26URL_DO=DO_TOPIC%26URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=29008%26URL_DO=DO_TOPIC%26URL_SECTION=201.html
http://www.unaids.org/EN/in+focus/hiv_aids_human_rights.asp
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/content/default.asp
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/content/default.asp
http://www.un.org/esa/
http://www.un.org/esa/
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/
http://www.un.org/womenwatch/osagi/
http://www.un.org/womenwatch/osagi/
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/
http://www.unfpa.org/
http://www.unicef.org/rightsresults/index.html
http://www.unicef.org/rightsresults/index.html
http://www.unwomen.org/
http://www.unwomen.org/
http://www.undp.org/governance/humanrights.htm
http://www.undp.org/governance/humanrights.htm
http://www.fao.org/Legal/rtf/rtf-e.htm
http://www.fao.org/Legal/rtf/rtf-e.htm
http://www.unchs.org/programmes/housingrights/
http://www.mineaction.org/index.asp
http://www.mineaction.org/index.asp
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 سیستم معاهدات سازمان ملل متحد

ها و تعهدات طرفین را  ها که مسئولیت دولتهای رسمی بین  نامه عبارتند از موافقت معاهدات

ضو المللی حقوق بشر از طریق فرایند مذاکره بین کشورهای ع معاهدات بینکنند.  مشخص می

ته شده ای از استانداردهای مشترک و پذیرف ها ارائه مجموعه سازمان ملل تهیه شده و هدف آن

به رعایت استانداردهای  ملزمگیرند که خود را به طور رسمی  تصمیم می است. سپس کشورها

 مورد اشاره در معاهدات کنند یا خیر.

 اند: همراه داشته للی حقوق بشر دو مزیت عمده را بهالم معاهدات بین

 را مجبور به  المللی کشورهای عضو ها و استانداردهای بین معاهدات با ایجاد چارچوب

و توقف تبعیض  صورت مساوی، به ها و حقوق بشر سازی و ارتقاء آزادی رعایت، پیاده

باید پاسخگوی شهروندان خود کردن این معاهدات  مایند. کشورها با پذیرفتن و امضان می

 باشند. 

 عنوان  ها به رائه شده در معاهدات و کنوانسیونهای نظارتی ا عالوه بر این، مکانیسم

توانند تضمین نمایند که کشورهای عضو واقعأ متعهد به عهدنامه  یضمانت اجرایی نیز م

 پذیرفته شده هستند. 

 

 

 

معاهده تمایل و رضایت خود را  الحاق به یا تأیید، پذیرش ،تصویبیا کشورها از طریق امضاء قطعی 

که کشوری تبدیل به یکی از  اعالم می کنند. به محض این آنبرای انجام تعهدات مورد اشاره در 

 آن کشور از لحاظ قانونی الزم االجرا خواهد بود.  شود، معاهده برایطرفین معاهده 

معاهدات در کردن آن است.  دن به یکی از طرفین معاهده، امضاهای تبدیل ش ترین گام یکی از مهم

 تعریف و امضا هستند که در آن مکان و زمان امضا و دوره اعتبار آنمختص بر دارنده یک بند 

واسطه  کشورهای امضا کننده بهایی را که ه مذکور همچنین روشهدات معاشود.  مشخص می

توان به  ها می کنند، که از جمله این روش شوند نیز مشخص می ها تبدیل به یکی از طرفین می آن

 کرد.الحاق اشاره  تأیید یا، پذیرش ،تصویب

ادامه      بازگشت                                                                   

  

دارد  کشورهای عضو را ملزم می (ICCPR)المللی حقوق سیاسی و مدنی  میثاق بین

–ای را در خصوص اجرا، ارتقاء و رعایت تعهدات حقوق بشری خود  تا گزارشات دوره

 به کمیته حقوق بشر ارسال نمایند.  -خصوصأ موارد مذکور در این میثاق

http://www.nabz-iran.com/
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 سیستم معاهدات سازمان ملل متحد )ادامه(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملل متحد کتابچه راهنمای معاهدات سازمانبرای کسب اطالعات بیشتر درباره این فرایند به 

 مراجعه کنید. 

بازگشت                                                                       ادامه

  

ده از آن حمایت کرده و موافقت کشورها با امضا کردن یک معاهامضا:

ام کنند که مطابق مفاد آن عمل کرده و کاری در تضاد با اهداف آن انج می

شود که کشوری به طور قانونی موظف به  ندهند. اما امضا کردن سبب نمی

لحاظ قانونی برای یک کشور ز پیروی از معاهده شود. برای این که معاهده ا

در  کرده یا به آن ملحق شود. را تصویب الجرا شود، کشور مذکور باید آن الزم

یا  تصویب موردبعضی موارد کشورها معاهده را امضا کرده اما هیچگاه آن را 

 دهند. الحاق قرار نمی

 

آن  شدن به را برای متعهد یک معاهده موافقت خود کشورها با تصویب تصویب:

ای را  ور معاهدهگذاری یک کش دهند. هنگامی که دستگاه قانون نشان می

تصویب کند، کشور مذکور از لحاظ قانونی به معاهده و مفاد آن متعهد خواهد 

 های متفاوتی انجام می شود.  فرایند در کشورهای مختلف به شیوهشد. این 

یک معاهده پس از امضاء آن نیز همان تأثیر قانونی تصویب را  أییدتیا  پذیرش

که در معاهده به  شوند، مگر این قوانین به همان شکل اعمال میداشته و 

ای دیگر ذکر شده باشد. اگر به موجب معاهده پذیرش یا تأیید بدون امضاء  گونه

لقی شده و قوانین پذیر باشد، این پذیرش یا تأیید به منزله الحاق ت نقبلی امکا

 شوند.  در خصوص آن اعمال می مربوط به الحاق

 

ای که پیشتر توسط سایر  معاهده کشورها با ملحق شدن به الحاق:

کشورها به مذاکره گذاشته و امضا شده است، موافقت خود را با تعهد 

کنند. الحاق همان تأثیر قانونی تصویب، پذیرش  به مفاد آن اعالم می قانونی

 شود. در فرایند الحاق نمییا تأیید را دارد، اما پیش از آن معاهده امضا 

ای رسمی است از سوی  نامهکنند که  کشورها "سند تصویب" را ارائه می

ها به دبیرکل سازمان ملل. هیچ  جمهور )شخص اول مملکت( آن رئیس

ین امر به وضوح که ا ک معاهده را ندارد، مگر آنن به یکشوری حق ملحق شد

 کنندگان با آن موافقت کرده باشند.  بیان شده یا امضا

 

http://www.nabz-iran.com/
https://treaties.un.org/doc/source/publications/THB/English.pdf
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 سیستم معاهدات سازمان ملل متحد )ادامه(

تصویب کند یا شوری یک معاهده را امضا یا وقتی ک

هایی  تواند شروط یا اعالمیه به آن ملحق شود، می

ل یا تغییر اثرات آن وارد کند که بیانگر ابطا را در

شروط به  خاص از معاهده هستند. قانونی یک ماده

دهند که تبدیل به یکی از طرفین  کشورها اجازه می

به یک  ز تعهدشده و در عین حال خود را امعاهده 

بعیت از آن ماده، بخش یا بند خاص که تمایلی به ت

عنوان مثال بنگالدش با  ندارند معاف کنند. به

استدالل تضاد با قانون اسالم و شریعت، شرطی را 

کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه به 

 اضافه کرد.  (CEDAW)زنان

پروتکل توانند یک  عالوه بر این، کشورها می

های  به یک معاهده اضافه کنند. پروتکلرا  اختیاری

هایی را در خصوص  توانند راهنمایی اختیاری می

های  ت ارائه کرده یا بخشهای جاری در معاهدا رویه

های  ه را در بر گیرند. معموأل پروتکلزیادی از معاهد

اختیاری معاهدات حقوق بشر خود معاهدات 

مستقل کوچکی هستند که آن دسته از کشورها 

توانند  جزء طرفین معاهده اصلی نیستند میکه 

 ها ملحق شوند. را امضا یا تصویب کرده یا به آن ها آن

دو پروتکل اختیاری دارد. یک   (ICCPR)میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنیعنوان مثال،  به

پروتکل مربوط به حق افراد برای شکایت کردن نزد سازمان ملل متحد، و پروتکل دیگر مربوط به 

را امضا کرده، اما از ملحق شدن به دو پروتکل اختیاری آن  ICCPRحذف مجازات اعدام است. ایران 

 است.  ورزیدهاع امتن

بازگشت                                                                    ادامه

  

ایران به کنوانسیون حقوق کودکان 

سازمان ملل متحد پیوسته است، 

اما شرطی برای پذیرفتن آن تعیین 

که این  کرده است. در صورتی

کنوانسیون در هر زمان یا تحت هر 

شرایطی در تضاد با استانداردهای 

اسالمی و قوانین داخلی ایران قرار 

گیرد، دولت جمهوری اسالمی ایران 

 واهد کرد. از آن تبعیت نخ

چند که به موجب  بنابراین هر

 ۸۱کنوانسیون مذکور تمام افراد زیر 

سال کودک تلقی شده و در تمام 

موارد مسئولیت کیفری کامل در 

کند، اما در  ها صدق نمی مورد آن

ایران سن مسئولیت پذیری کیفری 

در مورد برخی جرائم برای دختران 

سال  ۸۱سال و برای پسران  ۹

 است.

http://www.nabz-iran.com/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
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 تصمیمات الزام آور در مقابل تصمیمات غیر الزام آور

ام آور و غیر الزام آور تقسیم تصمیمات اتخاذ شده در سازمان ملل متحد به دو دسته الز

سخت یا  کنند )حقوق هدات قانونی را تدوین و ایجاد میوظایف و تعشوند. اسناد الزام آور  می

مشی و روش کار ارائه  هایی درباره خط لی که اسناد غیر الزام آور توصیه(، در حاانعطاف ناپذیر

 (. نرم یا انعطاف پذیر کنند )حقوق می

 ها را  ها برای کشورهای عضوی که آن ها و کنوانسیون ها، پروتکل ها، اساسنامه میثاق

 شوند.  تلقی می اند از لحاظ قانونی الزام آور ها ملحق شده تصویب کرده یا به آن

 ها غیر الزام آور هستند، اما  ها، قوانین استاندارد و توصیه دستورالعملها، اصول،  اعالمیه

کنند،  های عملی به کشورها ارائه می خالقی قدرتمندی داشته و راهنمایینیروی ا

 ب قوانین بین المللی الزام آور نیستند. چند که به موجهر

شمار  حقوق سخت یا انعطاف ناپذیر بوده و اسنادی الزام آور بههای مجمع عمومی جزء  قطعنامه

عبارتند از معاهدات و منشورهای سازمان ملل مانند منشور این دست هایی از  آیند. مثال می

 کند.  مشخص میوب فعالیت سازمان ملل را سازمان ملل متحد که چارچ

صورت  شده و به عرفی الملل دیل به حقوق بینمرور زمان تب توانند به نرم یا انعطاف پذیر می حقوق

بهترین مثال یک ابزار قانونی  (UDHR)جهانی مورد پذیرش قرار گیرند. اعالمیه جهانی حقوق بشر 

الزام آور مجمع عمومی های غیر  عنوان یکی از قطعنامه به ۵۴۹۱است. این اعالمیه در سال نرم 

 است.  شده عرفی الملل حقوق بینیک  لل تصویب شد، اما اکنون تبدیل بهسازمان م

شوند،  میعرفی  یالملل بیناسناد غیر الزام آور اغلب تبدیل به قوانین  یا حقوق نرمکه  در حالی

تنها نیاز به پرداختن به حقوق نرم سازی و اجرای این ابزارها وجود دارد.  هایی در زمینه پیاده چالش

های نظارتی و  الزام قانونی مکانیسم سخت حقوقکه  کنند، در حالی ای خاص را بیان می مسئله

 کند. را اعمال میاجرایی 

 وجود دارد: حقوق نرمسازی و اجرای  تلفی برای پرداختن به چالش پیادههای مخ راه

 توانند  کل می مایندگان دبیرزارشگران ویژه یا نهای سازمان ملل متحد، گ گروه کار

 های نظارتی دیگری را ارائه کنند. مکانیسم

 های غیر دولتی  سازمان(NGO)های مذهبی، افرادی که  های اجتماعی، سازمان ، گروه

خصصین مستقل و سایر افراد و ها، رسانه، متها پایمال شده )قربانیان(، دولت  حقوق آن

کننده در نظارت، اجرا، توانند نقشی تعیین  گروه های خارج از این مکانیسم همگی می

د آن داشته باشند. جامعه گسترش یا تکثیر هر یک از مفاد یک معاهده یا تمامی مفا

 ها را در برابر نقض قوانین پاسخگو نماید. مدنی می تواند با نظارت مستمر، دولت 

ادامه   بازگشت                                                          

 

http://www.nabz-iran.com/
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 سازمان همکاری اسالمی –المللی و حقوق بشر  های بین سایر هیئت

تأسیس  ۵۴۹۴در سال )سازمان کنفرانس اسالمی سابق(  (OIC) سازمان همکاری اسالمی

 ۱۵آید.  شمار می سازمان ملل متحد بهدولتی بزرگ پس از  اکنون دومین سازمان بین شد و هم

عضو سازمان بوده است.  ۵۴۹۴ز سال ایران اکشور از چهار قاره جهان عضو این سازمان هستند. 

ارتقای صلح جهانی سازمان همکاری اسالمی تالش دارد تا نماینده صدای جمعی اعضا بوده و با 

 کند.  حمایتافع جهان اسالم و هماهنگی بین مردم مختلف جهان، از من

سازمان همکاری اسالمی مورد تجدید نظر قرار گرفت و ارتقا و حفاظت از  منشور ۸۰۰۱در سال 

وزرای امور خارجه  ۸۰۵۵در سال های اساسی" جزء اهداف آن تعریف شد.  ادی"حقوق بشر و آز

کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی یک کمیسیون جدید حقوق بشر را تأسیس کردند: 

یک مکانیسم مستقل بین کمیسیون این . (IPHRC) حقوق بشر کمیسیون مستقل دائمی

خارجه سازمان   یئتی است که به شورای وزرای امورو هآید  شمار می ای حقوق بشر به منطقه

عضو تشکیل شده است: شش کشور از هر یک از مناطق  ۵۱این کمیسیون از دهد.  مشاوره می

های مربوطه نامزد شده و توسط شورای وزرای  و عرب. اعضای مذکور از سوی دولت افریقا، آسیا

 اند.  سازمان همکاری اسالمی انتخاب شدهامور خارجه 

یشبرد حقوق متخصص مستقل در راستای پ ۵۱کمیسیون مذکور و سازمان،  اساسنامهطبق 

دی، های کشورهای عضو برای تحکیم حقوق مدنی، سیاسی، اقتصا "حمایت از تالشبشر و 

ه مشاوره قانونی به این امر پیش از هر چیز از طریق ارائکنند.  اجتماعی و فرهنگی" فعالیت می

مثأل ممکن است در این خصوص به اعضا مشاوره داده شود که چگونه به گیرد.  اعضا صورت می

انین ملی خود بگنجانند، یا قورش داده یا مسائل حقوق بشر را در سازمان ملل متحد گزا

های  هایی با سایر سازمان و تحقیقات و همکاریها برگزار شده  برای آنرسانی  های اطالع کمپین

شورای حقوق بشر  خالف برچند که کمیسیون مذکور  ترتیب، هر بدینحقوق بشر انجام شود. 

عنوان یک  کند، اما به طور واقعی بررسی نمی ق بشر را بهسازمان ملل متحد موارد نقض حقو

کند که الگوی آن از همکاری کمیته مشاوره سازمان ملل متحد با  فعالیت می مشورتیهیئت 

 شورای حقوق بشر برداشته شده است. 

ادامه          بازگشت                                                                                    

  

http://www.nabz-iran.com/
http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=52&p_ref=26&lan=en
http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=52&p_ref=26&lan=en
http://www.oic-oci.org/english/charter/OIC%20Charter-new-en.pdf
http://www.oic-oci.org/english/IPHRC/IPHRC%20-%20Rules%20of%20Procedure%20-%20Final%20-%20Adopted%20by%2039th%20CFM%20-%20EV.pdf
http://www.oicun.org/print.php?item_id=20120607051141117&sec_id=75
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 خاطر سپرد درس اول: نکات مهمی که باید به

  اعالمیه جهانی حقوق بشر به طور گسترده به عنوان استاندارد اصلی حقوق بشر پذیرفته

 آن احترام گذاشته و از آن حفاظت کنند.  است؛ استانداردی که همه باید به شده

 ت ده، فعالیاین منشور تأسیس ش اساس منشور سازمان ملل متحد برهای مرتبط با  هیئت

را بر  های خود مخاطبین نامحدود دارند، و فعالیتدهند،  های کالن حقوق بشر را انجام می

 دهند.  اساس رأی اکثریت انجام می

 های مرتبط با معاهدات سازمان ملل متحد بر اساس مفاد یک معاهده خاص تشکیل  هیئت

 بر اساس مجموعه مسائل مطرح شده در یک معاهده تری راهای محدود فعالیتشده، 

بر اند، و  پردازند که معاهده را تصویب کرده دهند، تنها به مسائل کشورهایی می انجام می

 کنند.  گیری می اجماع تصمیم اساس

  سازی معاهدات  حقوق بشر وجود دارند که بر پیادهده هیئت مبتنی بر معاهدات

 کنند.  ارت میالمللی اصلی حقوق بشر نظ بین

 معاهده، امضا کردن آن است.  های تبدیل شدن به یکی از طرفین ترین گام یکی از مرسوم 

 شده و در عین حال دهند که تبدیل به یکی از طرفین معاهده  شروط به کشورها اجازه می

 بعیت از آن ندارند معاف کنند.به یک ماده، بخش یا بند خاص که تمایلی به ت خود را از تعهد

 ت ارائه کرده های جاری در معاهدا هایی را در خصوص رویه های اختیاری راهنمایی پروتکل

 دهند. ه را پوشش میهای زیادی از معاهد یا بخش

 شوند: تصمیمات الزام  ان ملل متحد به دو دسته تقسیم میتصمیمات اتخاذ شده در سازم

 آور و تصمیمات غیرالزام آور.

ادامه                                                                        بازگشت                     
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 آزمون

 توان تعریف کرد؟ حقوق بشر را به کدام شکل می .۸

عت بشر، یا فرامین خدا الف. حقوقی که ساخته دست بشر نیستند، اما از منطق، طبی

 اند. گرفته شده

 های قوه مقننه. یا فعالیتها  اساسنامهها، قوانین،  ب. حقوقی مبتنی بر عرف

دلیل انسان بودن خویش از آنها  یر قابل انتقال که افراد ذاتأ بهبنیادین و غ یحقوقپ. 

 .برخوردار هستند

 ت. حق شهروندان در دستیابی به برابری و آزادی اجتماعی و سیاسی.

شده کدام هیئت سازمان ملل متحد بر اساس منشور سازمان ملل تشکیل  .۲

 است؟

 های مرتبط با منشور سازمان ملل متحد هیئتالف. 

 های مرتبط با معاهدات حقوق بشر ب. هیئت

های مرتبط با معاهدات  منشور سازمان ملل متحد و هم هیئتهای مرتبط با  پ. هم هیئت

 حقوق بشر

 های مرتبط با منشور سازمان ملل متحد یا معاهدات حقوق بشر کدام از هیئتچت. هی

 د؟آی شمار می المللی حقوق بشر به ء الیحه بینیک از این اسناد جز کدام .۳

 المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی الف. میثاق بین

 (UDHR)حقوق بشر  ب. اعالمیه جهانی

 (ICCPR)پ. میثاق حقوق سیاسی و مدنی 

 ت. همه موارد فوق

 سازمان ملل متحد نیست؟های حقوق بشر  یک از موارد زیر جزء هیئت کدام .۴

 الف. کمیته حقوق بشر

 ب. سازمان همکاری اسالمی

 پ. کمیته کارگران مهاجر

 ت. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

ا مجبور به احترام گذاشتن، معاهدات کشورهای عضو رجای خالی را پر کنید:  .۱

کنند. کشورها با  ها و حقوق مساوی و توقف تبعیض می سازی و ارتقای آزادی پیاده

 پذیرش و تصویب این معاهدات باید پاسخگوی ............ خود باشند.

 الف. شهروندان

 ب. مقامات دولتی

 پ. نخبگان
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 ت.روحانیون

یک کشور با امضای یک معاهده، بصورت  این جمله درست است یا نادرست؟ .۶

 شود. قانونی ملزم به پیروی از آن می

 الف. درست

 ب. نادرست

یکی از طرفین معاهده دهد تبدیل به  از موارد زیر به کشورها اجازه مییک  کدام .۷

را از یک ماده، بخش یا بند خاص که تمایلی به تبعیت از آن ندارند  شده اما خود

 معاف کنند؟

 الف. پروتکل اختیاری

 ب. شرط

 پ. الحاق

 ت. منشور

غیر الزام آور، م، یا تصمیمات نر جمله درست است یا نادرست: حقوقاین  .۱

شده و به صورت جهانی  عرفی الملل تبدیل به حقوق بینتوانند به مرور زمان  می

 مورد پذیرش قرار گیرند.

 الف. درست

 ب. نادرست

بازگشت                                                                                             ادامه
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 های اجرایی المللی و مکانیسم بین درس دوم: تعهدات

 :خواهید شدموارد زیر به فراگیری در پایان این درس قادر 

 المللی حقوق بشر؛ استفاده برای اجرای معاهدات بین های مورد مکانیسم 

 المللی؛ و استانداردهای بین برای های مستقل از معاهدات مکانیسم 

 ایران.های مستقل از معاهدات بر  تأثیر مکانیسم 

بازگشت                                                                                ادامه
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 های اجرایی مکانیسم

ها و  ، کنوانسیونسازی معاهدات پیادهبرای سازمان ملل متحد چهار مکانیسم اجرایی اصلی را 

 گیرد: کشورهای عضو به کار میها توسط  و حصول اطمینان از اجرای آن ها، پروتکل

 مرتبط با معاهدات حقوق بشرهای  کمیته .۵

 منشور سازمان ملل حقوق بشر مبتنی برشورای  .۸

 ای جهانی مبتنی بر منشور سازمان ملل بررسی دوره .۱

 مبتنی بر منشور سازمان ملل های ویژه گروه .۹

 مرتبط با معاهدات حقوق بشرهای  کمیته

سازی  بر پیادههای متشکل از متخصصین مستقل هستند که  در واقع کمیتههای معاهدات  هیئت

سازی  هکنند. این کار ابتدا از طریق مرور گزارشات پیاد المللی حقوق بشر نظارت می معاهدات بین

های معاهدات وظیفه دارند تا  شود. برخی از هیئت ه شده توسط کشورهای عضو انجام میارائ

 و بررسی کرده و تحقیقاتی را انجام دهند. شکایات فردی را دریافت 

های مذکور اطالعاتی را از  ائه شده توسط کشورهای عضو، کمیتهعالوه بر بررسی گزارشات ار

توان  کنند که از آن جمله می ها نیز دریافت می دیگر سازمانطریق گزارشات شفاهی یا کتبی از 

ایر مؤسسات وابسته به سازمان دولتی، مؤسسات ملی حقوق بشر و س های غیر به سازمان

دهند که  "مشاهدات پایانی" را انجام میها بر اساس این فرایند  کمیتهملل متحد اشاره کرد. 

هایی است که کمیته برای  عاهده توسط یک کشور و توصیهسازی م پیادهدر های مثبت  شامل گام

کند که  تواند در ادامه بررسی هیئت مسئول میکند.  قدامات بیشتر به کشورها ارائه میانجام ا

 کار بسته است یا خیر. های کمیته ها را به آیا کشور مورد نظر توصیه

بازگشت                                                                                             ادامه
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 )ادامه( مرتبط با معاهدات حقوق بشرهای  کمیته

حقوق بشر وجود دارند که معاهدات که در درس اول به اختصار گفته شد، ده کمیته مرتبط با  چنان

کنند. از میان معاهدات تحت نظارت این  المللی حقوق بشر نظارت می سازی معاهدات بین بر پیاده

 ها ملحق شده است.  ایران به نیمی از آنده کمیته، 

 کمیته حقوق بشر 

میثاق بین المللی سازی  بر پیادهای است از متخصصین مستقل که  کمیته حقوق بشر مجموعه

به موجب این میثاق یک کمیته کنند.  توسط کشورهای عضو نظارت می حقوق سیاسی و مدنی

ای )معموأل چهار ساالنه( ارسال شده  عضو تشکیل شده که گزارشات دوره ۵۱حقوق بشر با 

این کمیته گزارشات را کند.  یسازی مفاد میثاق را بررسی م توسط کشورهای عضو در زمینه پیاده

ه محرمانه باقی می اسناد مربوطگذارد و تما ر جلسات خصوصی به بحث و بررسی مید

النه به مجمع عمومی های کمیته در اختیار عموم قرار گرفته و در گزارش سا مانند. اما یافته می

. پروتکل اول به ایجاد یک نشده استایران به دو پروتکل اختیاری میثاق ملحق شود.  نیز آورده می

 پردازد.  وتکل دوم به حذف مجازات اعدام میمکانیسم دادخواهی برای میثاق و پر

 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

میثاق سازی  منظور نظارت بر پیاده به (ECOSOC)این کمیته توسط شورای اقتصادی و اجتماعی 

این هیئت توسط کشورهای عضو تشکیل شد.  بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

ها را معموأل هر پنج  ه و آنرا مطالعه کرد های ویژه زارشات ارائه شده از گروهگنفره متخصصین  ۵۱

اساس بررسی  کمیته مذکور برگذارد.  های مربوطه به بحث می بار با نمایندگان دولت کسال ی

ها را پیگیری  سازی این توصیه کشورها ارائه کرده و روند پیاده هایی را به های انجام شده توصیه

ایران به پروتکل اختیاری این میثاق در خصوص استقرار یک مکانیسم تحقیق و دادخواهی کند.  می

  .نشده استملحق 

 کمیته رفع تبعیض نژادی 

سازی  د پیادهصصین مستقل است که بر رونهیئتی از متخ (CERD)کمیته رفع تبعیض نژادی 

این  کمیته مذکور باکند.  در کشورهای عضو نظارت می رفع هر گونه تبعیض نژادی کنوانسیون

مینه اقدام انجام شده برای ساالنه کشورهای عضو در ز هدف تأسیس شد که گزارشات دو

نی بر نظر افراد مب رخواست تجدیدسازی مفاد عهدنامه را بررسی کند. این کمیته همچنین د پیاده

اختیاری  صورتی که کشور مورد نظر این پروتکل کند، البته در نقض کنوانسیون را بررسی می

ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون در خصوص تقاضای تجدید نظر کنوانسیون را پذیرفته باشد. 

  .نشده استلحق افراد م

 کمیته حقوق کودکان 

سازی  بر روند پیادهمتخصص مستقل که  ۵۱هیئتی است متشکل از  (CRC)کمیته حقوق کودکان 

ن هدف تشکیل کنند. کمیته مذکور با ای یدر کشورهای عضو نظارت م کنوانسیون حقوق کودکان
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سازی نظارت داشته و گزارشات ارائه شده توسط کشورهای عضو را بررسی  شد که بر روند پیاده

بار گزارشاتی را مبنی بر تعهد خود به این  وظفند هر پنج سال یکشورهای عضو مکند. ک

ه این اختیار را دارد که های اختیاری پذیرفته شده باشند، کمیت اگر پروتکلکنوانسیون ارائه کنند. 

کشورهای پذیرنده دریافت کند. ایران به دو پروتکل اختیاری نظر افراد را از  های تجدید درخواست

مربوط به حمایت از کودکان در عدم مشارکت در ها  که یکی از آن شده استنسیون ملحق کنوا

مسلحانه )پروتکل اول( و دیگری مربوط به محافظت از کودکان در برابر سوء استفاده  مناقشات

 جنسی است )پروتکل دوم(.

ادامه          بازگشت                                                                             
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 )ادامه( مرتبط با معاهدات حقوق بشرهای  کمیته

 کمیته حقوق افراد با ناتوانی جسمی (CRPD) 

کنوانسیون حقوق سازی  متخصصین مستقل که بر روند پیاده این کمیته هیئتی است متشکل از

تمام کشورهای عضو موظفند  کنند. در کشورهای عضو نظارت می افراد با ناتوانی جسمی

اولین گزارش ظرف مدت دو سال پس از پذیرش گزارشات منظمی را به کمیته ارائه کنند. 

ایران به دو پروتکل اختیاری میثاق شوند.  بار ارائه می گزارشات بعد هر چهار سال یک ون وکنوانسی

های افراد در زمینه نقض  مربوط به اختیار بررسی دادخواست . این پروتکل هااست نشدهملحق 

  کنوانسیون توسط کشورهای ملحق شده به پروتکل هستند.

 :است نشدهملحق  ها ایران به آن کههای مرتبط با معاهدات حقوق بشر  لیست کمیته

  کمیته رفع تبعیض بر علیه زنان(CEDAW) 

 کمیته مبارزه با شکنجه (CAT) 

 کمیته فرعی جلوگیری از شکنجه (SPT) 

 کمیته کارگران مهاجر (CMW) 

 یبارشدگان اج یدناپد یتهکم (CED) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت                                                                                          ادامه

  

 های مرتبط با معاهدات در عمل کمیته

المللی حقوق  به میثاق بین و بدون هیچ شرطی ۵۱۱۵از آن جا که ایران پیش از انقالب اسالمی سال 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملحق شده و هیچ مکانیسم صرف نظری در این میثاق گنجانده نشده است، 

بایست حقوق زیر را برای  ایران کماکان به طور کامل متعهد و موظف به اجرای تمامی مفاد میثاق بوده و می

 شهروندان خود به رسمیت بشناسد:

 ط منصفانه و مناسب؛حق کار در شرای 

  حق دارا بودن حفاظت اجتماعی، استاندارد زندگی مناسب و باالترین استانداردهای سالمت جسمی

 و روانی؛ و

 مندی از مزایای آزادی فرهنگی و پیشرفت علمی. حق تحصیل و بهره 

سازی حقوق  ادهای خود را در زمینه پی ایران به عنوان یکی از طرفین این معاهده موظف است گزارشات دوره

گزارش خود را به کمیته ارائه کرد. کمیته حقوق  ۸۰۰۴مورد اشاره در میثاق ارائه کند. ایران آخرین بار در سال 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان مکانیسم اجرایی و نظارتی خود گزارش مذکور را مطالعه کرده و 

چنین  ۸۰۵۱این کشور ارائه کرد. کمیته مذکور در سال های خود را در خصوص انجام تعهدات ایران به  دغدغه

 شود.  های اقتصادی ایران سبب رفع تعهدات این کشور به موجب این معاهده نمی اعالم نظر کرد که تحریم

خصوص قوانین و  از هیئت ایرانی سؤاالت خود را در ۸۰۵۱این کمیته در یکی از جلسات خود در سال 

ها و تبعیض بر  بندی جنسیتی در دانشگاه های آموزش عالی، سهمیه ان در دورههای مانع شرکت بهائی سیاست

اساس جنسیت و گرایشات جنسی مطرح کرد. پس از این جلسه، کمیته از ایران خواست تا به این حقوق 

 های قومی، مذهبی و جنسیتی را متوقف کند.  احترام گذاشته و تبعیض بر علیه اقلیت

 

http://www.nabz-iran.com/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
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 شورای حقوق بشر

تأسیس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد  ۵۱۱۹اسفند  ۸۹شورای حقوق بشر در تاریخ 

سال هسته  ۹۰( که به مدت ۹۰/۸۱۵شده و جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد )قطعنامه 

گرفت که  همواره مورد این انتقاد قرار می داد، اما حقوق بشر سازمان ملل را تشکیل میسیستم 

شورای مذکور هیئتی بین دهد.  می به کشورهایی با وضعیت نامناسب حقوق بشر اجازه عضویت

عضو است که مسئول پیشبرد و حفاظت  ۹۵دولتی در سیستم سازمان ملل متحد و متشکل از 

از تمام حقوق بشر در سراسر جهان هستند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعضایی را برای 

ظت از شبرد و حفایکشورها در پ مشارکت کرسی شورا انتخاب کرده که در این انتخاب، ۹۵تصدی 

 . کند ، لحاظ میاوطلبانهد خود بصورت حقوق بشر و انجام تعهدات

دو  تواند یک کرسی را بیش از رسی سه سال بوده و هیچ کشوری نمیگری هر ک دوره تصدی

 گروه های منطقه ای سازمان ملل متحدها بین  کرسیباشد.  دوره متوالی در اختیار داشته

کرسی برای اروپای شرقی،  ۹کرسی برای آسیا،  ۵۱کرسی برای افریقا،  ۵۱تقسیم می شوند: 

ی اروپای غربی و کرسی برا ۵و  (GRULAC)کرسی برای امریکای التین و حوزه دریای کارائیب  ۱

سوم خود  طریق اکثریت دوتواند از  مجمع عمومی سازمان ملل متحد می. (WEOG)سایرین 

کب نقض یک از اعضاء شورا که در دوره عضویت خود به طور مستمر مرت حقوق و امتیازات هر

ناظر بر عضویت  06/152قطعنامه بر اساس آورد.  حالت تعلیق در حقوق بشر شده باشند را به

پیشبرد و حفاظت از  موازینتخاب شده برای شورا باید از باالترین ن"اعضای ا: UNHRCکشورهای 

 حقوق بشر پیروی کنند."

ها و انتقادات  دنبال محکومیت بهء شورای حقوق بشر نیست. ایران در حال حاضر ایران جزء اعضا

فعان برجسته حقوق بشر ااز جمله گروهی از مد–المللی از اوضاع حقوق بشر در این کشور  بین

عالوه بر این، مجمع گرفت.  را پس ۸۰۵۱و  ۸۰۵۰پیشنهاد عضویت خود در سال های  -ایران

به این  ۵۴۱۱از سال عمومی سازمان ملل متحد تقریبأ هر سال وضعیت حقوق بشر در ایران را 

 سو محکوم کرده است. 

ها و  ها و تنظیم رویه دهی فعالیت برای جهتا تأسیس "بسته نهادی سازی" راین شورا پس از 

ای  توان به مکانیسم بررسی دوره ها می از بین این مکانیسمکار گرفت.  های خود به مکانیسم

رهای عضو سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر را در تمامی کشوجهانی اشاره کرد که 

گیرد. این  کار می را نیز بهسازمان ملل متحد  های ویژه گروه بشرشورای حقوق کند.  می بررسی

هایی هستند  ن ویژه، متخصصین مستقل و کارگروهها متشکل از گزارشگران ویژه، نمایندگا گروه

ت حقوق محوری یا وضعی دهی عمومی مسائل ، ارزیابی، ارائه مشاوره و گزارشکه وظیفه نظارت

دو  های ویژه گروهو  ای جهانی ای دورهه بررسیعهده دارند.  بشر در کشورهای خاص را بر

 مکانیسم اجرایی مهم شورای حقوق بشر هستند. 

بازگشت                                                                             ادامه

  

http://www.nabz-iran.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Regional_Groups
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/A.RES.60.251_En.pdf


 نبض ایران:در تالش جهت ارتقای آگاهی در زمینه نقض حقوق بشر در ایران
www.nabz-iran.com 

@نبض ایرانما را در فیسبوک دنبال کنید   
 nabziran@ما را در توئیتر دنبال کنید 

21 

 ای جهانی بررسی دوره

شامل بررسی اسناد حقوق بشر تمامی  (UPR)ای جهانی  بررسی دورهمکانیسم اجرایی 

عضا به هر یک از کشورها امکان کشورهای عضو سازمان ملل متحد است. این فرایند مبتنی بر ا

دهد تا اقدامات خود برای ارتقاء وضعیت حقوق بشر و نیز روند اجرای تعهدات حقوق بشر خود  می

ی بوده و هدف از آن تکمیل این فرایند مبتنی بر گفتمان تعاملی با کشور مورد بررس را اعالم کنند.

 .باشد ، میها با معاهدات، نه موازی کاری با آنهای مرتبط  های هیئت فعالیت

عضو شورای حقوق بشر است.  ۹۵شوند که متشکل از  انجام می UPRگروه ها توسط کار بررسی

تواند در مباحثات/گفتمان با کشورهای مورد بررسی  متحد می یک از اعضاء سازمان ملل اما هر

شود  متشکل از سه کشور دیگر انجام می مشارکت نماید. بررسی هر کشور با همکاری گروهی

گانه برای هر  انتخاب گروه سهکنند.  یعنوان گزارشگر عمل م "گروه سه گانه" نامیده شده و به که

 شود.  ضای شورا در مجمع عمومی انجام میاب اعکشی پس از انتخ بررسی از طریق قرعه

 ها مبتنی بر موارد زیر هستند: بررسی

 توسط کشور مورد بررسی؛اطالعات ارائه شده  .۵

گروه ها و متخصصین مستقل حقوق بشر موسوم به  هاطالعات مشتمل بر گزارشات گرو .۸

، و سایر نهادهای سازمان ملل هیئت های مرتبط با معاهدات حقوق بشر، های ویژه

 متحد؛ و

های  ل نهادهای ملی حقوق بشر و سازماننفعان شام مده از سایر ذیدست آ اطالعات به .۱

 غیر دولتی.

گروه ارسال  توانند اطالعات خود را به کار مدنی می جامعه کنشگرانهای غیر دولتی و  سازمان

ریان بررسی مورد ارزیابی قرار نفعان" اضافه شده و در ج . این اطالعات به گزارش "سایر ذیکنند

 توانند از اطالعات جامعه شرکت کننده در گفتمان تعاملی می یک از کشورهای هرگیرند.  می

های غیر  سازمانگروه استفاده نمایند. های انجام شده در جلسات کار مدنی در جریان بررسی 

شرکت کرده و در هنگام ارزیابی نتایج بررسی  UPRگروه توانند در جلسات کار دولتی نیز می

کسب اطالعات  را در جلسات منظم شورای حقوق بشر صادر کنند. برای کشورها، بیانیه هایی

مراجعه  OHCHRنفعان" منتشر شده توسط  های فنی ارائه گزارش توسط دی بیشتر به "راهنمایی

 کنید. 

بازگشت                                                                              ادامه

  

http://www.nabz-iran.com/
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
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 )ادامه( جهانی ای بررسی دوره

گانه و با  م به "گزارش نتایج" توسط گروه سهگروه، گزارشی موسو پس از انجام بررسی توسط کار

ای است از مباحثات  شود. گزارش نتایج خالصه رد بررسی تهیه میو کشور مو OHCHRمشارکت 

ور مورد گروه، کش ها. در جلسات کار ها، نظرات و توصیه پذیرفته در کنار پرسش صورت واقعی

ها را  های ارائه شده بیان کرده و آن د تا نظرات خود را در خصوص توصیهبررسی این فرصت را دار

گروه تکمیل شد، در نشست جامع  که گزارش در کار اینپس از ها توضیح دهد.  بپذیرد یا درباره آن

  یک از توصیه سازی هر یرد. در این مرحله، پیش از پیادهگ رای حقوق بشر مورد بررسی قرار میشو

 تا:  شور مورد بررسی فرصت داده می شودها یا نتایج، به ک

 های ارائه شده در گزارش نتایج را  ها و/یا توصیه گیری حمایت یا عدم حمایت خود از نتیجه

ها و  شوطلبانه توضیح دهد، و/یا به پرسدر خصوص تعهدات و وظایف دااعالم کند، 

ها پرداخته نشده  طور مناسب به آن گروه به ی که در جریان گفتمان تعاملی کارمسائل

 است پاسخ دهد؛

 .نظر خود را درباره گزارش نتایج بیان کند 

های ارائه شده در گزارش  مورد بررسی باید توصیه گروه، کشور پس از انجام بررسی توسط کار

کند که تمام کشورها پاسخگوی  ای جهانی اطمینان حاصل می بررسی دوره نهایی را اجرا کند.

ر بررسی دوم از د باشند.های ارائه شده  سازی توصیه عدم موفقیت خود در پیادهیا  پیشرفت

بررسی اول چه های ارائه شده در  سازی توصیه د برای پیادهرود که بیان کنن کشورها انتظار می

 ا و نتایج، ایجاد ظرفیت وه سازی توصیه تواند در پیاده الملل می جامعه بیناند.  کارهایی انجام داده

های فنی مشارکت داشته و به کشور مورد بررسی مشاوره ارائه  همکاری

 کند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت                                                                                             ادامه

  

 آرژانتین: کنوانسیون حفاظت از تمام افراد در برابر ناپدید شدن اجباری

های متشکل از خانواده قربانیان ناپدید شدن اجباری، در  ویژه انجمن مدنی، به کنشگران جامعه

نویس  گروه کمیسیون حقوق بشر سابق حضور فعالی داشتند. این کمیسیون پیش جلسات کار

 کنوانسیون حفاظت از تمام افراد در برابر ناپدید شدن اجباری را تهیه کرد. 

های زیادی را برای توقف  خانم مارتا اوکامپو د واسکوئز که دختر وی قربانی ناپدید شدن اجباری در آرژانتین بود، تالش

سال انجام داد. وی نماینده فدراسیون  ۱۰مدت  المللی برای حل این مشکل به سازی ابزاری بین این فرایند و پیاده

گروه بود. خانم د واسکوئز در  در جلسات کار (FEDEFAM)ن امریکا شدگا ناپدید-شدگان انجمن خویشاوندان بازداشت

 در جلسه تحلیف شورای حقوق بشر پیش از تصویب کنوانسیون چنین گفت: ۵۱۱۱خرداد  ۸۵تاریخ 

شدن فردی که دوستش داشتیم، به این نتیجه دردناک رسیدیم که  خواهم بدانید که پس از بازداشت یا ناپدید می

ت ما موجود نیست. هیچ منبع اطالعاتی، احضاریه دادگاه، یا حکم محافظت قضایی معتبری وجود هیچ پاسخی بر به

جا هم هیچ ابزار مناسبی  الملل پناه بردیم، اما دریافتیم که آن نداشت. سپس در یأس و نومیدی خود به جامعه بین

های شورای حقوق بشر استدعا  هیئت وجود ندارد. به همین دلیل است که ما اینجا هستیم آقای رئیس، و از شما و

 داریم که باالخره این کنوانسیون را به تصویب برسانند.

http://www.nabz-iran.com/
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 های ویژه گروه

های ویژه شورای حقوق بشر متخصصین مستقل حقوق بشر هستند که وظیفه ارائه وهگر

یا مبتنی بر کشورهای خاص را  موضوعیاندازی  مشاوره در زمینه حقوق بشر با چشمگزارش و 

های ویژه یا تنها متشکل از یک فرد هستند )که به وی گزارشگر ویژه یا  گروهبر عهده دارند. 

ج عضو که هر کدام از یکی گروهی هستند متشکل از پن د(، یا کارشو متخصص مستقل گفته می

اند: افریقا، آسیا، امریکای التین و حوزه  ای سازمان ملل متحد انتخاب شده های منطقه از گروه

 . یدریای کارائیب، اروپای شرقی و گروه غرب

 منصوب شده توسط شورای حقوق بشرها  گروه ویژه، متخصصین مستقل و اعضای کارگزارشگران 

ه و کنند، یعنی جزء کارکنان سازمان ملل متحد به شمار نیامد و در مقام شخصی خود فعالیت می

تعیین شده،  یا کشوری بودن مأموریت موضوعیظر از ن صرفکنند.  برای کار خود پول دریافت نمی

 سال است. ۹کاری هر یک از این افراد حداکثر  ی دوره

ها برای پاسخگویی سریع به هر گونه اتهام در خصوص  های ویژه توانایی آن یکی از مزایای گروه

کنند تا  ها گزارشگرانی را منصوب می هر مکان و هر زمان است. این گروهنقض حقوق بشر در 

کشوری( یا جنبه ای خاص از حقوق  مأموریتر یا ناحیه خاص )وضعیت حقوق بشر را در یک کشو

شود تا  از گزارشگران خواسته می(. موضوعی در سراسر جهان بررسی کنند )مأموریت بشر را

های خود را به شورای حقوق بشر و در صورت لزوم به مجمع عمومی ارائه کنند  گزارشات و توصیه

 شوند(.  ورای امنیت ارائه میهای مذکور به ش برخی موارد نیز گزارشات و توصیه )در

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه                            بازگشت                                             

  

 وظایف گزارشگران

 عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر ایران تمدید کرد تا: مأموریت دکتر احمد شهید را به ۸۰۵۱شورای حقوق بشر در سال 

 موارد نقض حقوق بشر در ایران را نظارت و بررسی کند؛ 

 مربوط به موارد نقض حقوق بشر را برای ایران ارسال کند؛های  نظر و نامه های تجدید درخواست 

 نفعان همکاری کند؛ از ایران و منطقه بازدید کرده و با ذی 

 گزارشات وضعیت حقوق بشر در ایران را به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر ارائه کند؛ و 

 نگرانی دخالت و اظهار نظر کند. های مطبوعاتی، در ارتباط با مسائل مورد به طور عمومی، نظیر شرکت در نشست 

 مراجعه کنید. یرانا یاسالم یحقوق بشر در جمهور یتوضع یژهو گزارشگربرای کسب اطالعات بیشتر درباره دکتر شهید به 

ارسال کرده یا با نوید احمد تماس بگیرید  iran@ohchr.orgجهت ارسال اطالعات مربوطه به دکتر شهید، اطالعات مذکور را به 

 (.nahmed@ohchr.orgایمیل:  ۹۵۸۸۴۸۱۴۹۵۵)تلفن +

 

http://www.nabz-iran.com/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Nominations.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/IR/Pages/SRIran.aspx
mailto:iran@ohchr.org
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 )ادامه( های ویژه گروه

دهند: حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی،  تمامی انواع حقوق بشر را پوشش میها  این گروه

دارد. وجود  موضوعیمأموریت  ۵۰و  کشوریمأموریت  ۵۰در مجموع سیاسی و اجتماعی. 

ه تمدید های کشوری هر سال بار تجدید شده و مأموریت موضوعی هر سه سال یکهای  مأموریت

 شوند.  می

 های کشوری مأموریت

 اطالعات تماس نام و ملیت عنوان/مأموریت

گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر 
 بالروسدر 

آقای میکلوش 
 هاراستی )مجارستان(

sr-belarus@ohchr.org 

گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر 
 کامبوجدر 

آقای سوریا پراساد 
 سوبدی )نپال(

srcambodia@ohchr.org 
 

متخصص مستقل وضعیت حقوق 
 جمهوری افریقای مرکزیبشر در 

ترز کیتا -خانم ماری
 بوکوم )ساحل عاج(

 

متخصص مستقل وضعیت حقوق 
 عاجساحل بشر در 

آقای دودو دینه 
 )سنگال(

EICotedivoire@ohchr.org 

گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر 
 اریترهدر 

خانم شیال بی. 
 کیتاروث )موریتیوس(

sr-eritrea@ohchr.org 

گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر 
 جمهوری دموکراتیک خلق کرهدر 

ی مرزوکآقای 
 دارسومن )اندونزی(

hr-dprk@ohchr.org 

متخصص مستقل وضعیت حقوق 
 هائیتیبشر در 

آقای گوستاوو گالون 
 )کلمبیا(

ie-haiti@ohchr.org 

گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر 
 جمهوری اسالمی ایراندر 

آقای احمد شهید 
 )مالدیو(

sr-iran@ohchr.org 

متخصص مستقل وضعیت حقوق 
 مالیبشر در 

آقای سلیمان بالدو 
 )سودان(

 

گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر 
 میانماردر 

آقای توماس اوخئا 
 نا )آرژانتین(کوئینتا

sr-myanmar@ohchr.org 

گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر 
از  ینفلسط یاشغال مناطقدر 

 ۵۴۹۵سال 

آقای ریچارد فالک 
 امریکا()ایاالت متحده 

sropt@ohchr.org 

متخصص مستقل وضعیت حقوق 
 سومالیبشر در 

آقای شمسول باری 
 )بنگالدش(

ie-somalia@ohchr.org 

متخصص مستقل وضعیت حقوق 
 سودانبشر در 

آقای مشود بادرین 
 )نیجریه(

iesudan@ohchr.org 

گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر 
 جمهوری عربی سوریهدر 

یو ژآقای پائول سر
 پینیرو )برزیل(

srsyria@ohchr.org 

ادامه                       بازگشت                                                              

 

 

http://www.nabz-iran.com/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Countries.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx
http://www.ohchr.org/EN/countries/ENACARegion/Pages/BYIndex.aspx
mailto:sr-belarus@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/countries/AsiaRegion/Pages/KHIndex.aspx
mailto:srcambodia@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/countries/AfricaRegion/Pages/CFIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/countries/AfricaRegion/Pages/CIIndex.aspx
mailto:EICotedivoire@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/countries/AfricaRegion/Pages/ERIndex.aspx
mailto:sr-eritrea@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/countries/AsiaRegion/Pages/KPIndex.aspx
mailto:hr-dprk@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/countries/LACRegion/Pages/HTIndex.aspx
mailto:ie-haiti@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/countries/AsiaRegion/Pages/IRIndex.aspx
mailto:sr-iran@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/countries/AfricaRegion/Pages/MLIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/countries/AsiaRegion/Pages/MMIndex.aspx
mailto:sr-myanmar@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/countries/MENARegion/Pages/PSIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/countries/MENARegion/Pages/PSIndex.aspx
mailto:sropt@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/countries/AfricaRegion/Pages/SOIndex.aspx
mailto:ie-somalia@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/countries/AfricaRegion/Pages/SDIndex.aspx
mailto:iesudan@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/countries/MENARegion/Pages/SYIndex.aspx
mailto:srsyria@ohchr.org
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 های ویژه )ادامه( گروه

 موضوعیمأموریت های 

 اطالعات تماس عنوان/مأموریت

عنوان بخشی از حق استاندارد  به مسکن مناسبویژه در زمینه  گرگزارش

 و حق رهایی از تبعیض در این زمینهمناسب زندگی 
srhousing@ohchr.org 

 africandescent@ohchr.org نژاد افریقایی با افراد مرتبط با گروه متخصصین کار

 wgad@ohchr.org بازداشت های خودسرانهگروه  کار

، سوء استفاده جنسی از کودکان و فروش کودکانویژه در زمینه  گرگزارش

 پورنوگرافی کودکان
srsaleofchildren@ohchr.org 

 srculturalrights@ohchr.org حقوق فرهنگیویژه در زمینه  گرگزارش

 ie-internationalorder@ohchr.org موکراتیک و منصفانهد نظم بین المللیمتخصص مستقل در زمینه پیشبرد 

 sreducation@ohchr.org تحصیلگزارشگر ویژه در زمینه حق 

 محیط زیستمندی از  در زمینه تعهدات حقوق بشر و بهدهمتخصص مستقل 
 ایمن، پاکیزه، سالم و پایدار

ieenvironment@ohchr.org 

 wgeid@ohchr.org ناپدید شدن اجباری و ناخواسته متمرکز بر گروه کار

 eje@ohchr.org شتابزده و خودسرانه یی،فراقضاهای  گزارشگر ویژه اعدام

 srextremepoverty@ohchr.org فقر شدید و حقوق بشرگزارشگر ویژه 

 srfood@ohchr.org دسترسی به غذاگزارشگر ویژه حق 

المللی  و دیگر تعهدات مالی بین بدهی خارجیمتخصص مستقل اثرات 

مندی کامل از تمام حقوق بشر به ویژه حقوق اقتصادی،  کشورها بر بهره
 اجتماعی و فرهنگی

ieforeigndebt@ohchr.org 

 freeassembly@ohchr.org آزادی تشکیل انجمن و تشکل صلح آمیزگزارشگر ویژه حق 

 freedex@ohchr.org یدهو عق یانب آزادیگزارشگر ویژه پیشبرد و حفاظت از حق 

 freedomofreligion@ohchr.org آزادی مذهب و عقیدهگزارشگر ویژه 

سالمت مندی تمام افراد از باالترین استانداردهای  ارشگر ویژه حق بهرهگز

 جسمی و روانی
srhealth@ohchr.org 

 defenders@ohchr.org مدافعان حقوق بشرگزارشگر ویژه وضعیت 

 srindependencejl@ohchr.org استقالل قضات و وکالگزارشگر ویژه 

 indigenous@ohchr.org افراد بومیگزارشگر ویژه حقوق 

 idp@ohchr.org آوارگان داخلیگزارشگر ویژه حقوق 

عنوان ابزاری برای نقض حقوق بشر و جلوگیری  به مزدورانگروه استفاده از  کار
 از حق مردم برای تعیین سرنوشت خویش

mercenaries@ohchr.org 

 migrant@ohchr.org مهاجرینزارشگر ویژه حقوق گ

 minorityissues@ohchr.org امور اقلیت هامتخصص مستقل 

 olderpersons@ohchr.org از تمام حقوق بشر سالخوردگانمندی  متخصص مستقل بهره

عدم وقوع  ینعدالت، جبران غرامت و تضم یقت،از حق حفاظتگزارشگر ویژه 

 مجدد موارد نقض حقوق بشر
srtruth@ohchr.org 

ی، بیگانه هراسی و ، تبعیض نژادنژاد پرستیگزارشگر ویژه انواع معاصر 
 مشکالت مربوطه

racism@ohchr.org 

 srslavery@ohchr.org ، شامل علل و پیامدهای آنبرده داریگزارشگر ویژه انواع معاصر 

 iesolidarity@ohchr.org الملل ینب همبستگیمتخصص مستقل حقوق بشر و 

 srct@ohchr.org  تروریسمگزارشگر ویژه پیشبرد و حفاظت از حقوق بشر در جریان مبارزه با 

انسانی و  ها و رفتارهای ظالمانه، غیر و سایر مجازات شکنجهگزارشگر ویژه 

 توهین آمیز
sr-torture@ohchr.org 

گزارشگر ویژه مسائل حقوق بشری مربوط به مدیریت مناسب محیط زیست و 
 ضایعات و مواد خطرناکدفع 

srtoxicwaste@ohchr.org 

 srtrafficking@ohchr.org ، خصوصأ قاچاق زنان و کودکانقاچاق انسانگزارشگر ویژه 

 wg-business@ohchr.org مسائل حقوق بشر و شرکت های فراملیتی و سایر کسب و کارهاگروه  کار

http://www.nabz-iran.com/
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/HousingIndex.aspx
mailto:srhousing@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/WGAfricanDescent/Pages/WGEPADIndex.aspx
mailto:africandescent@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx
mailto:wgad@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Children/Pages/ChildrenIndex.aspx
mailto:srsaleofchildren@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/SRCulturalRightsIndex.aspx
mailto:srculturalrights@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IntOrder/Pages/IEInternationalorderIndex.aspx
mailto:ie-internationalorder@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/SREducation/Pages/SREducationIndex.aspx
mailto:sreducation@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/IEEnvironment/Pages/IEenvironmentIndex.aspx
mailto:ieenvironment@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspx
mailto:wgeid@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/SRExecutionsIndex.aspx
mailto:eje@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/SRExtremePovertyIndex.aspx
mailto:srextremepoverty@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/FoodIndex.aspx
mailto:srfood@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/IEDebt/Pages/IEDebtIndex.aspx
mailto:ieforeigndebt@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SRFreedomAssemblyAssociationIndex.aspx
mailto:freeassembly@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx
mailto:freedex@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/FreedomReligionIndex.aspx
mailto:freedomofreligion@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/SRRightHealthIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/SRRightHealthIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/SRRightHealthIndex.aspx
mailto:srhealth@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx
mailto:defenders@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Judiciary/Pages/IDPIndex.aspx
mailto:srindependencejl@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/SRIPeoplesIndex.aspx
mailto:indigenous@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IDPersons/Pages/IDPersonsIndex.aspx
mailto:idp@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/WGMercenariesIndex.aspx
mailto:mercenaries@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/SRMigrantsIndex.aspx
mailto:migrant@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/IExpert/Pages/IEminorityissuesIndex.aspx
mailto:minorityissues@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/OlderPersons/IE/Pages/IEOlderPersons.aspx
mailto:olderpersons@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/TruthJusticeReparation/Pages/Index.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/TruthJusticeReparation/Pages/Index.aspx
mailto:srtruth@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/SRRacism/Pages/IndexSRRacism.aspx
mailto:racism@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/SRSlavery/Pages/SRSlaveryIndex.aspx
mailto:srslavery@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Solidarity/Pages/IESolidarityIndex.aspx
mailto:iesolidarity@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/SRTerrorismIndex.aspx
mailto:srct@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx
mailto:sr-torture@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/SRToxicWastesIndex.aspx
mailto:srtoxicwaste@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Trafficking/Pages/TraffickingIndex.aspx
mailto:srtrafficking@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx
mailto:wg-business@ohchr.org
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آشامیدنی ایمن و  آبشگر ویژه حقوق افراد در زمینه دسترسی به گزار

 سیستم تخلیه فاضالب
srwatsan@ohchr.org 

 @wgdiscriminationwomen تبعیض بر علیه زنان در قانون و در عملگروه  کار
ohchr.org 

 vaw@ohchr.org ، علل و پیامدهای آنزنانگزارشگر ویژه خشونت علیه 

 

ادامهبازگشت                                                                                      

  

http://www.nabz-iran.com/
http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/SRWaterIndex.aspx
mailto:srwatsan@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx
mailto:wgdiscriminationwomen@ohchr.org
mailto:wgdiscriminationwomen@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx
mailto:vaw@ohchr.org
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 های مستقل از معاهدات مکانیسم

تعهدات الزام آور های نظارتی هستند که مبتنی بر  مکانیسمهای مستقل از معاهدات  مکانیسم

 شود.  ها" یا "اصول" گفته می ها "اعالمیه ت حقوق بشر نبوده و معموأل به آنمعاهدا

متحد از لحاظ قانونی  های حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل هر چند که اعالمیه

الملل تهیه شده،  رند، زیرا توسط متخصصین حقوق بینالزام آور نیستند، اما قدرت بسیار زیادی دا

سازمان ملل  طور جامع به بحث گذاشته شده، و اغلب با اجماع تمام اعضاء ها بهتوسط کشور

ه مرور تبدیل به حقوق ها ب ها یا تمامی آن های اعالمیه اند. بعضی بخش متحد به تصویب رسیده

 شوند.  الملل عرفی یا اصول کلی می بین

ت وجود ندارد، چند که هیچ مکانیسم نظارتی یا اجرایی برای استانداردهای مستقل از معاهدا هر

نویس استانداردهای  این است که پیش آن ست. از دالیلها کماکان بسیار زیاد ا اما تأثیرگذاری آن

 ها به تصویب رسیده است.  شده و با اجماع آن تنظیما ط کشورهدقت توس مذکور به

 توان به موارد زیر اشاره کرد: ایران می مرتبط باترین استانداردهای  از جمله مهم

 هایی را در زمینه قوانین داخلی  دستورالعمل( ۵۴۴۵) یانرفتار با زندان یبرا یحداقل مقررات

کند. این مکانیسم  شدگان ارائه می انواع بازداشت المللی رفتار با زندانیان و سایر و بین

پذیرفته شده به عنوان اصول و است: استانداردهایی که فرایندهای  رو  پیششامل موارد 

کنند؛ قوانین قابل  ها را بیان می امتگاهد با زندانیان و مدیریت ندهای مناسب برخور روش

 دوران در حال سپری کردنهایی که  های مختلف زندانیان شامل آن اعمال به دسته

محاکمه،  در انتظار؛ و قوانین مربوط به زندانیان بازداشت شده و هستندخود  محکومیت

ا محبوس بدون قوانین مربوط به زندانیان مدنی و قوانین مربوط به افراد بازداشت شده ی

 تفهیم اتهام.

  حق تمامی ( ۵۴۱۵) مبتنی بر مذهب و عقیدهنابردباری و تبعیض  رفع تمامی انواعاعالمیه

تنی بر مذهب و افراد برای آزادی تفکر، عقیده و مذهب و قرار نگرفتن در معرض تبعیض مب

 شمارد.  عقیده را محترم می

 راد برای همکاری، مشارکت، و ( حق غیر قابل انتقال اف۵۴۱۹) اعالمیه حق توسعه

فردی و مندی از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با موقعیت توسعه  بهره

 شناسد.  سمیت میملی برابر را به ر

 ( بیان ۵۴۱۴) شتابزده و خودسرانه یی،فراقضا یها مؤثر از اعدام یریو جلوگ یبررس اصول

فراقضایی، شتابزده های  ها و افراد در معرض خطر اعدام ها موظفند گروه دارد که دولت می

اند را با استفاده از ابزارهای قضایی  هایی که به مرگ تهدید شده آنو خودسرانه، شامل 

 )یا سایر ابزارها( محافظت کنند. 

بازگشت                                                                                ادامه

 

 

http://www.nabz-iran.com/
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/TreatmentOfPrisoners.aspx
http://www.un.org/documents/ga/res/36/a36r055.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm
http://www.unrol.org/files/PRINCI~2.PDF
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 مستقل از معاهدات )ادامه(های  مکانیسم

 مجموعه اصول حفاظت از تمامی افرادی که به هر شکل بازداشت یا محبوس شده اند 

المللی در زمینه برخورد با  استانداردهای پذیرفته شده بینای است از  ( مجموعه۵۴۱۱)

ل انتخابی خود را به زندانیان حق کمک گرفتن از وکی ۵۵بازداشت شدگان. اصل زندانیان و 

قاضی یا دهد، یا اگر به وکیل دسترسی نداشته باشند از این حق برخوردارند که  می

ها وکیلی در نظر گرفته و در صورت عدم تمکن مالی هزینه آن  مرجع قضایی دیگر برای آن

 را نیز پرداخت نماید. 

 و حفاظت از  یشبردپ یجامعه برا یها ها و ارگان افراد، گروه یتحق و مسئول اعالمیه

( ۵۴۱۱)اعالمیه مدافعان حقوق بشر( ) یبشر یرو حقوق فراگ یاساس های یآزاد

کند. بنا به  را تصریح می حفاظت از حقوق بشر و مدافعان آن بنیادین کشورها درمسئولیت 

کاران  اندر دستهای حقوق بشر،  وق بشر عبارتند از وکال و سازمانتعریف، مدافعان حق

های دانشجویی، فعاالن جامعه که از حقوق  حقوق بشر یا وکالت آن شامل گروه آموزش

کنند، و سیاستمدارانی که به فساد و  دفاع میبشر و حقوق مالکیت و محیط زیست 

 حاکمیت قانون می پردازند. 

 از ( ۵۴۴۸) اعالمیه حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی

های ملی، قومی،  هویت کرده و ها دفاع خواهد تا از وجود و هویت اقلیت کشورها می

مندی از  از حق انتخاب مذهب و بهره ۸فرهنگی، مذهبی و زبانی را تشویق کنند. ماده 

فرهنگ و کاربرد زبان خود به صورت علنی و خصوصی و به دور از هر گونه تبعیض دفع می 

 کند.

ادامه                 بازگشت                                                              

  

http://www.nabz-iran.com/
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/%28Symbol%29/A.RES.53.144.En?OpenDocument
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/%28Symbol%29/A.RES.53.144.En?OpenDocument
http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r135.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r135.htm
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 مستقل از معاهدات )ادامه(های  مکانیسم

 سایر استانداردهای مهم مستقل از معاهدات عبارتند از:

  سایر مجازات ها و رفتارهای ظالمانه، غیر اعالمیه حفاظت از تمام افراد در برابر شکنجه و

 (۵۴۵۱) انسانی و توهین آمیز

 (۵۴۵۴) منشور اخالقی مسئولین اجرای قانون 

 (۵۴۱۱) اصول اساسی استقالل قوه قضائیه 

  (۵۴۱۱)"قوانین پکن"( ) رفتار با بزهکاران نوجوان یسازمان ملل متحد برا یمقررات حداقل 

 (۵۴۴۰) اصول اساسی استفاده از زور و اسلحه توسط مأمورین اجرای قانون 

 (۵۴۴۰) یی در خصوص نقش دادستانانرهنمودها 

 (۵۴۴۰) اصول اساسی نقش وکال 

  (۵۴۴۸) شدن اجباریاعالمیه حفاظت از تمام افراد در برابر ناپدید 

 (۵۴۴۱)اصول پاریس( ) اصول مربوط به وضعیت نهادهای ملی 

  حقوق افراد بومیاعالمیه (UNDRIP) (۸۰۰۵) 

 (۸۰۵۵) اعالمیه آموزش حقوق بشر 

بازگشت                                                                                       ادامه

  

http://www.nabz-iran.com/
http://www.un-documents.net/a30r3452.htm
http://www.un-documents.net/a30r3452.htm
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx
http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfProsecutors.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx
http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r133.htm
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
http://www.ohchr.org/en/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/HRACEducation.aspx
http://www.ohchr.org/en/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/HRACEducation.aspx
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 های مستقل از معاهدات بر ایران اثر مکانیسم

ور آیند، اما منش اسنادی غیرالزام آور به شمار می های مستقل از معاهدات هر چند مکانیسم

ها را  استانداردها احترام گذاشته و آن خواهد تا به این ملل متحد از کشورهای عضو می سازمان

ها را به عنوان اصول  ها، آن تصویب این مکانیسم ن ملل متحد باترویج کنند. مجمع عمومی سازما

 کند. راهنمای اخالقی به جهان معرفی می

یکی از اهداف استانداردهای مستقل از معاهدات ایجاد بسترهای الزم برای تصویب معاهدات 

با زرگتر است. های ب برای تقبل تعهدات بیشتر در صحنه مشابه و در نتیجه آماده کردن کشورها

کنون به استانداردهای مرتبط با معاهدات ملحق نشده که ایران تادر مواردی  این موضوع، توجه به

با  مدنی تا جامعه کنشگراناست، استانداردهای مستقل از معاهدات فرصتی هستند برای 

رده و آگاهی جامعه را در از برخی حقوق بشر دفاع ک استناد به این استانداردهای مستقل،

و انواع مختلف استانداردهای  ها نابراین آشنا شدن با این اعالمیهدهند. ب ها افزایش خصوص آن

کند تا بتوانید دولت را در احترام گذاشتن  های نظارتی خود یاری می المللی شما را در تالش بین

 آن ها پاسخگو نمایید. تقویتبه حقوق بشر و 

نظر از نژاد،  کند که تمام زندانیان باید صرف تأکید می اصول اساسی رفتار با زندانیانعنوان مثال  به

حقوق  های فردی و اجتماعی از مذهب، عقاید سیاسی و سایر تفاوت جنسیت، قومیت، زبان،

 مند باشند.  مساوی بهره

دانیان باید از ضروری هستند، تمام زندلیل زندانی بودن فرد  هایی که به "به جز محدودیت

وق بشر برخوردار های اساسی مورد اشاره در اعالمیه جهانی حق حقوق بشر و آزادی

ادی ها یکی از طرفین باشد، تمام زندانیان باید از حقوق و آز که کشور آن باشند. در صورتی

ی، میثاق دی، اجتماعی و فرهنگالمللی حقوق اقتصا های مورد اشاره در میثاق بین

های حقوق  های اختیاری آن، و سایر میثاق مللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکلال بین

 بشر نیز برخوردار باشند )پیوست پنجم(."

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در بر دارنده اصولی است که ناظر بر اصول اساسی رفتار 

 با زندانیان هستند:

  دهد؛ مورد تأکید قرار میش انسانی" را "کرامت و ارز ۹اصل 

  طور  مند بوده و به یرانیان باید از حقوق برابر بهرهدارند که تمام ا بیان می ۸۰و  ۵۴اصول

 یکسان مورد حمایت قانون قرار گیرند؛

  ر، یدستگ  كه به حكم قانون یت كسیثیحرمت و ح کهتدارد که " بیان می ۱۴اصل

 "؛ است ممنوع و موجب مجازات كه باشددشده به هر صورت یا تبعی ی، زندان بازداشت

  فصل سوم "حقوق ملت" نام دارد )این فصل در درس سوم به طور مشروح مورد بررسی

ن و قرار گرفته است( و در بهره مندی از حقوق اساسی شامل احترام و کرامت بین زندانیا

 شود. سایر افراد تفاوتی قائل نمی

http://www.nabz-iran.com/
http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r111.htm
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دی، اجتماعی و المللی حقوق اقتصا میثاق بین ز طرفینکه پیشتر هم گفته شد، ایران یکی ا چنان

اما گزارشات المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل اختیاری آن است.  فرهنگی، میثاق بین

دهند که با توجه به موارد  ارائه شده توسط گزارشگر ویژه حقوق بشر احمد شهید نشان می

های فوق است. به  اساسی این کشور و میثاق قض قانونفوق، نحوه رفتار با زندانیان در ایران نا

های مواد مخدر  یاسی و زندانیان مرتبط با پروندهخصوص این که ایران قوانین مربوط به زندانیان س

را نقض کرده است. عالوه بر این، زندانیان ایران در معرض انواع مختلف تبعیض بر اساس جنسیت، 

 ر دارند. قومیت، عقاید مذهبی، و گرایشات سیاسی قرا

بازگشت                                                                                   ادامه

  

http://www.nabz-iran.com/
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 درس دوم: نکات مهمی که باید به خاطر سپرد

 ین مستقل هستند که بر هایی متشکل از متخصص های مرتبط با معاهدات کمیته هیئت

 کنند. حقوق بشر نظارت میالمللی  سازی معاهدات بین روند پیاده

 های مذکور اطالعاتی  ائه شده توسط کشورهای عضو، کمیتهعالوه بر بررسی گزارشات ار

کنند که از آن  ها نیز دریافت می ات شفاهی یا کتبی از دیگر سازمانرا از طریق گزارش

های غیر دولتی، مؤسسات ملی حقوق بشر و سایر مؤسسات  توان به سازمان جمله می

 وابسته به سازمان ملل متحد اشاره کرد.

  کشور عضو است که مسئول پیشبرد و حفاظت از تمام  ۹۵شورای حقوق بشر متشکل از

 حقوق بشر در سراسر جهان هستند.

 ای جهانی  بررسی دوره(UPR) یک از کشورها  ایند مبتنی بر اعضا است که به هریک فر

ضعیت حقوق بشر و نیز روند اجرای تعهدات دهد تا اقدامات خود برای ارتقاء و امکان می

 حقوق بشر خود را اعالم کنند.

 گروه توانند اطالعات خود را به کار مدنی می کنشگران جامعههای غیر دولتی و  سازمان 

رسی گزارشات و برگزاری ارسال کنند، که وظیفه برای جهانی  مربوطه بررسی دوره

 گروه را بر عهده دارد.  جلسات کار

 ای ویژه یا تنها متشکل از یک فرد هستند )که به وی گزارشگر ویژه یا متخصص ه گروه

ج عضو که هر کدام از یکی از شود(، یا کار گروهی هستند متشکل از پن یمستقل گفته م

 اند. ای سازمان ملل متحد انتخاب شده های منطقه گروه

 تحد از لحاظ ن ملل مهای حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازما هر چند که اعالمیه

حقوق  آور نیستند، اما قدرت بسیار زیادی دارند، زیرا توسط متخصصین قانونی الزام

الملل تهیه شده، توسط کشورها به طور جامع به بحث گذاشته شده، و اغلب با  بین

 اند. سازمان ملل متحد به تصویب رسیده اجماع تمام اعضاء

 ایجاد بسترهای الزم برای تصویب  ،یکی از اهداف استانداردهای مستقل از معاهدات

های  ل تعهدات بیشتر در صحنهمعاهدات مشابه و در نتیجه آماده کردن کشورها برای تقب

 بزرگتر است.

بازگشت                                                                                     ادامه

  

http://www.nabz-iran.com/
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 آزمون

یک از  المللی بشر کدام سازی حقوق بین بر پیادهیته متخصصین مستقل ناظر کم .۸

 موارد زیر است؟

 الف. کمیته مرتبط با معاهدات حقوق بشر

 ب. شورای حقوق بشر مبتنی بر منشور سازمان ملل

 ای جهانی مبتنی بر منشور سازمان ملل پ. بررسی دوره

 های ویژه مبتنی بر منشور سازمان ملل ت. گروه

نادرست: ایران یکی از اعضای شورای حقوق بشر  این جمله درست است یا .۲

 است.

 الف. درست

 ب. نادرست

 است؟ بط با معاهدات حقوق بشر ملحق شدههای مرت یک از کمیته ایران به کدام .۳

 (CEDAW)الف. کمیته رفع تبعیض علیه زنان 

 (CERD)ب. کمیته رفع تبعیض نژادی 

 (CMW)پ. کمیته کارگران مهاجر 

 (CAT)ت. کمیته مبارزه با شکنجه 

 ای جهانی مشارکت دارند؟ چه کسانی در بررسی دوره .۴

 کشور عضو سازمان ملل متحد ۵۴۸ یالف. تمام

توانند در مباحثات مشارکت  ورای حقوق بشر، اما تمام اعضا میعضو ش ۹۵ یب. تمام

 داشته باشند

توانند در  گانه، اما تمام اعضا می گروه سه عضو شورای حقوق بشر، در کنار ۹۵ یپ. تمام

 مباحثات مشارکت داشته باشند

 کنند عنوان گزارشگر فعالیت می گانه" که به ر موسوم به "گروه سهت. سه کشو

جهت ها  های ویژه توانایی آن ه درست است یا نادرست: مزیت گروهاین جمل .۱

مکان و  گونه اتهام در خصوص نقض حقوق بشر در هر پاسخگویی سریع به هر

 هر زمان است.

 الف. درست

 ب. نادرست

های حقوق بشر با وجود  ی مستقل از معاهدات شامل اعالمیهها چرا مکانیسم .۶

 این که از لحاظ قانونی الزام آور نیستند اما قدرت زیادی دارند؟

http://www.nabz-iran.com/
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 اند خصصین قوانین بین الملل تهیه شدهالف. توسط مت

 اند ته شدهکشورها به مذاکره گذاشب. به دقت توسط 

 اند اعضای سازمان ملل متحد تصویب شدهپ. اغلب با اجماع تمام 

 ت. همه موارد فوق

گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران  های احمد شهید یک از موارد زیر از نقش کدام .۷

 شمار نمی آید؟ به

 الف. بررسی و نظارت بر موارد نقض حقوق بشر

های مربوط به موارد نقض حقوق بشر  نامهنظر فوری و  تجدیدهای  ب. ارسال درخواست

 برای ایران

 ازای کار انجام شده رمند سازمان ملل و دریافت پول بهکا پ. فعالیت به عنوان

های  مشارکت در نشست نظیرعمومی،  شکلدر مسائل مورد نگرانی به  نظر اظهارت. 

 مطبوعاتی

این جمله درست است یا نادرست: ایران به برخی استانداردهای مرتبط با  .۱

است که این امر احترام گذاشتن و به  معاهدات حقوق بشر ملحق نشده

 سازد. در ایران را تقریبأ غیر ممکن می رسمیت شناخته شدن حقوق بشر

 الف. درست

 ب. نادرست

ادامه                                           بازگشت                                         

  

http://www.nabz-iran.com/
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 المللی و قوانین ایران درس سوم: معاهدات بین

 :در پایان این درس قادر به فراگیری موارد زیر خواهید شد

 المللی و سیستم قانونی ایران؛ معاهدات بین 

 فرایند تصویب یک اعالمیه در ایران؛ 

 ها پیوسته است؛ ایران به آنهایی که  معاهدات و کنوانسیون 

 قانون  سازی استانداردهای حقوق بشر در مواجهه با های موجود بر روند پیاده چالش

 ؛ واساسی ایران

 المللی خویش. پایبندی ایران به تعهدات بین 

بازگشت                                                                                  ادامه

  

http://www.nabz-iran.com/
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 المللی و سیستم قانونی ایران معاهدات بین

المللی در سلسله مراتب قانونی کشور سطح و موقعیتی  اساس قوانین ایران، معاهدات بین بر

یی اجراجنبه  المللی نیز مانند قوانین داخلی معمولی داخلی دارند. معاهدات بینمشابه با قوانین 

ها رأی داده شده و توسط شورای نگهبان تأیید  آنکه در مجلس به  گرفت مگر آن  خود نخواهند به

 با قانون اساسی و قوانین اسالم ندارند.  شوند و اطمینان حاصل شود که تناقضی

  مقررات عهودی که بر طبق قانون  قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران ۴بر اساس ماده"

 سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است." ساسی بین دولت ایران وا

  ها،  عهدنامهدارد که " بیان می قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ۵۵اصل

 یب مجلس شوراید به تصویبا یالملل نیب یها  نامه ها، قراردادها و موافقت نامه مقاوله

 ."برسد یاسالم

  ها،  عهدنامه یامضا دارد که " بیان می قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ۵۸۱اصل

 ین امضایر دولتها و همچنیبا ساران یدولت ا یها و قراردادها نامه ها، موافت نامه مقاوله

با  یاسالم یب مجلس شورایپس از تصو یالملل نیب یها هیمربوط به اتحاد یها مانیپ

 " .او است ینده قانونیا نمایس جمهور ییر

بازگشت                                                                                       ادامه

  

http://www.nabz-iran.com/
http://www.refworld.org/pdfid/49997adb27.pdf
http://www.alaviandassociates.com/documents/constitution.pdf
http://www.alaviandassociates.com/documents/constitution.pdf
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 )ادامه( المللی و سیستم قانونی ایران بینمعاهدات 

( و ها آن ن تصویبترتیب زما آور حقوق بشر )به ترین معاهدات الزام ترین و مهم جدول زیر اساسی

 دهد. ها را نشان می ر یک از این معاهدات و کنوانسیونوضعیت ایران در ه

معاهده بین 
 المللی

وضعیت تصویب و  موضوع معاهده
 امضاء ایران

کنوانسیون مجازات 
و پیشگیری از نسل 

)دسامبر  کشی
۵۴۹۱) 

در زمان صلح و کشی را چه  این کنوانسیون نسل
عنوان جرم علیه انسانیت  چه در زمان جنگ به

کشی بنا به تعریف عبارت است از  نسل انگارد. می
هر گونه اقدام با نیت از بین بردن تمام یا بخشی از 
یک گروه ملیتی، قومی، نژادی یا مذهبی. نسل 

 کشی شامل موارد زیر می شود:

 کشتن اعضای گروه؛ 
  وارد آوردن صدمه جدی جسمی یا روحی

 به اعضای گروه؛

  تخریب عامدانه شرایط زندگی گروه با هدف
 تمام یا بخشی از آن؛ بردناز بین 

  استفاده از ابزارهایی برای جلوگیری از زاد و
 ولد در گروه؛

 .انتقال اجباری کودکان گروه به گروهی دیگر 

دسامبر  ۱امضا: 
۵۴۹۴ 

اوت  ۵۹تصویب: 
 )بدون شرط( ۵۴۱۹

کنوانسیون بین 
المللی رفع تمام 
 انواع تبعیض نژادی

 (۵۴۹۹)مارس 

مورد تأکید ها را  این کنوانسیون برابری تمام انسان
شدن بین  کند که تبعیض قایل قرار داده و تصریح می

افراد بر مبنای نژاد، رنگ پوست یا قومیت نقض 
وق بشر اعالمیه جهانی حقحقوق بشر مذکور در 

آید. این کنوانسیون همچنین  شمار می به
دارد تا ابزارهای قانون  کشورهای عضو را ملزم می

ی از گذاری، قضایی و اجرایی را برای جلوگیر
 کار گیرند. تبعیض نژادی و مجازات آن به

 ۵۴۹۵مارس  ۱امضا: 
اوت  ۸۴تصویب: 

 )بدون شرط( ۵۴۹۱

میثاق بین المللی 
حقوق اقتصادی، 
 اجتماعی و فرهنگی

 (۵۴۹۹)دسامبر 

پیشبرد و حفاظت از حقوق زیر  پی در این میثاق
 است:

 حق کار در شرایط منصفانه و مناسب 
 مند بودن از حفاظت اجتماعی،  حق بهره

اندارد زندگی مناسب و باالترین است
 استانداردهای سالمت جسمی و روانی

 مندی از مزایای آزادی  حق تحصیل و بهره
 فرهنگی و پیشرفت علمی

 ۵۴۹۱آوریل  ۹امضا: 
ژوئن  ۸۹تصویب: 

 )بدون شرط( ۵۴۵۱

بین المللی میثاق 
حقوق مدنی و 

)دسامبر  سیاسی
۵۴۹۹) 

استانداردهای  ارکان اساسیاین میثاق یکی از 
المللی حقوق بشر بوده و حقوق مدنی و  بین

میه جهانی حقوق سیاسی مورد اشاره در اعال
 دهد. بشر را توسعه می

شده توسط  های ارائه کمیته حقوق بشر بر گزارش

 ۵۴۹۱آوریل  ۹امضا: 
ژوئن  ۸۹تصویب: 

 )بدون شرط( ۵۴۵۱

http://www.nabz-iran.com/
http://www.oas.org/dil/1948_Convention_on_the_Prevention_and_Punishment_of_the_Crime_of_Genocide.pdf
http://www.oas.org/dil/1948_Convention_on_the_Prevention_and_Punishment_of_the_Crime_of_Genocide.pdf
http://www.oas.org/dil/1948_Convention_on_the_Prevention_and_Punishment_of_the_Crime_of_Genocide.pdf
http://www.oas.org/dil/1948_Convention_on_the_Prevention_and_Punishment_of_the_Crime_of_Genocide.pdf
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
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ن معاهده نظارت سازی ای کشورها در زمینه پیاده
 کند. می

 پردازد: حقوقی از این دست میاین معاهده به 
  ؛حرکتآزادی 
 برابری افراد در مقابل قانون؛ 

 حق محاکمه عادالنه و اصل برائت؛ 
 آزادی تفکر و مذهب؛ 
 آزادی عقیده و بیان؛ 
 آزادی تجمع صلح آمیز؛ 
 آزادی تشکیل انجمن؛ 

 مشارکت در انتخابات و امور عمومی؛ و 
 ها از حقوق اقلیت حفاظت 
 کند: یثاق همچنین موارد زیر را منع میاین م

 ؛سرانه بصورت خود گرفتن زندگی افراد 
 آمیز، و  شکنجه، رفتار ظالمانه و توهین

 مجازات؛

 داری و بیگاری؛ برده 
 بازداشت یا حبس خودسرانه؛ 
 به هم زدن خودسرانه حریم شخصی افراد؛ 
 تبلیغ برای جنگ؛ و 

  و نژادی.مذهبی ترویج نفرت 

پروتکل های 
اختیاری میثاق بین 
المللی حقوق 
 مدنی و سیاسی

و  ۵۴۹۹)دسامبر 
 (۵۴۱۴مارس 

پروتکل اختیاری این میثاق دو پروتکل اختیاری دارد. 
 ای است که یک مکانیسم یک ابزار رویه اول

کند که ادعا دارند  دادخواهی را به افرادی ارائه می
 اند.  ض حقوق مورد اشاره در میثاق بودهقربانی نق

ای را  تعهدات قابل مالحظه پروتکل اختیاری دوم
جازات اعدام برای کشورهای متعهد برای حذف م

 است.  کرده  وضع

 عهدعدم ت

کنوانسیون بین 
المللی سرکوب و 
 مجازات آپارتاید

 (۵۴۵۱)نوامبر 

کند که آپارتاید جرم بر  این کنوانسیون تصریح می
قدامات غیر انسانی ناشی علیه انسانیت بوده و "ا

سیاست های آپارتاید و نیز  ها و فعالیت از سیاست
ض و تفکیک نژادی" جرایم ها و فرایندهای تبعی

 (.۵آیند )ماده  المللی به شمار می بین

آوریل  ۵۵الحاق: 
۵۴۱۱  

 )بدون شرط(

کنوانسیون رفع تمام 
انواع تبعیض علیه 

)دسامبر  زنان
۵۴۵۴) 

، با بیش از CEDAWاین کنوانسیون، موسوم به 
ابل قانون را کشور عضو، برابری زنان در مق ۵۱۱

هایی را برای رفع تبعیض  تضمین نموده و شاخص
زندگی سیاسی و عمومی، ملیت،  در علیه زنان

تحصیالت، شغل، سالمتی، وضعیت تأهل، و 
 . کند مشخص میخانواده 

 عدم تعهد

کنوانسیون مبارزه با 
شکنجه و سایر 
رفتارها و مجازات 
های ظالمانه، غیر 

ضو شکنجه را به کشور ع ۵۹۹این کنوانسیون با 
رهای الملل تعریف کرده و کشو عنوان یک جرم بین

ت عضو را ملزم به جلوگیری از شکنجه و مجازا
. هیچ شرایطی شکنجه را توجیه کند خاطیان می

 عدم تعهد

http://www.nabz-iran.com/
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCCPR1.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCCPR1.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCCPR1.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCCPR1.aspx
http://legal.un.org/avl/ha/cspca/cspca.html
http://legal.un.org/avl/ha/cspca/cspca.html
http://legal.un.org/avl/ha/cspca/cspca.html
http://legal.un.org/avl/ha/cspca/cspca.html
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
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انسانی و توهین 
)دسامبر  آمیز

۵۴۱۹) 

تواند با این استدالل از  گر نمی کند و شکنجه نمی
 خود دفاع کند که به دستورات عمل کرده است.

کنوانسیون بین 
المللی مبارزه با 
 آپارتاید در ورزش

 (۵۴۱۱)دسامبر 

های  عنوان بخشی از تالش این کنوانسیون، به
سازمان ملل برای مبارزه با آپارتاید در افریقای 
جنوبی، سیستم تبعیض و تفکیک نژادی به منظور 

را به طور در ورزش استیالی یک گروه نژادی 
کند.  میای یا آماتور محکوم  سازمانی، حرفه

دولتی  های غیر کشورهای عضو و سازمان
استفاده از این میثاق اسرائیل را به دلیل سوء  با

 اند. تبعیض علیه فلسطینیان محکوم کردهرفتار و 

 ۵۴۱۹مه  ۵۹امضا: 
ژانویه  ۸۸تصویب: 

۵۴۱۱ 
 )بدون شرط(

حقوق  نامه پیمان
)نوامبر  کودک
۵۴۱۴) 

آور است  نسیون نخستین ابزار قانونی الزاماین کنوا
که مجموعه کاملی از حقوق بشر یعنی حقوق 

دی، سیاسی و اجتماعی را مدنی، فرهنگی، اقتصا
گیرد. این کنوانسیون حقوق مذکور را در  در بر می

قرار ماده و دو پروتکل اختیاری مورد بررسی  ۱۹
ور حقوق اساسی دهد. کنوانسیون مذک می

شمرد:  ای از جهان را بر می کودکان در هر نقطه
در برابر تأثیرات  حمایتحق بقا، رشد و بالندگی، 

استفاده، و مشارکت  در برابر سوء حمایتمخرب، 
زندگی خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی.  کامل در

اساسی این کنوانسیون عبارتند از دوری  رکنچهار 
از تبعیض؛ تعهد به بهترین منافع کودکان؛ حق 
زندگی، بقا و رشد؛ و احترام گذاشتن به دیدگاه 

 های کودکان.

سپتامبر  ۱امضا: 
۵۴۴۵ 

ژوئیه  ۵۱تصویب: 
۵۴۴۹  

 )مشروط(

کنوانسیون بین 
المللی حفاظت از 
حقوق تمام کارگران 
مهاجر و اعضای 

  خانواده های آن ها
 (۵۴۴۰)دسامبر 

این کنوانسیون در پی ارتقاء احترام به حقوق 
 انسانی کارگران مهاجر است. این کنوانسیون:

  از حقوق و منافع تمام کارگران مهاجر
ها  های آن )قانونی و غیر قانونی( و خانواده

 کند؛ حمایت می
  ها جلوگیری کرده و هر  آناز اخراج جمعی

گونه تالش از سوی هر کس به جز مقامات 
دولتی دارای مجوز قانونی در راستای ضبط 
و نابود کردن مدارک شناسایی، مدارک ورود 

ور یا مجوز کار را غیر قانونی یا اقامت در کش
 د؛دان می

 ها و  دمات اجتماعی و بهداشتی و تعاونیخ
تمام مؤسسات خودگردان را در اختیار 

 دهد؛ ها قرار می های آن کارگران و خانواده

 انداز  ها برای انتقال عواید و پس از حق آن
ه اقامت در کشور محل خود پس از اتمام دور

 کند؛ کار دفاع می

 ها برای داشتن نام،  دکان آناز حق کو

 عدم تعهد

http://www.nabz-iran.com/
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201500/volume-1500-I-25822-English.pdf
http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201500/volume-1500-I-25822-English.pdf
http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201500/volume-1500-I-25822-English.pdf
http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201500/volume-1500-I-25822-English.pdf
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/cmw.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/cmw.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/cmw.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/cmw.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/cmw.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/cmw.htm
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 ، و ملیت دفاع کرده و مؤسساتشناسنامه
ها قرار  و خدمات آموزشی را در اختیار آن

 دهد. یم

 یاریاخت های پروتکل
حقوق  نامه یمانپ

  کودک
 (۸۰۰۰)مه 

 ۸۰۰۰مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 
را  کودکدو پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق 

ها استخدام کودکان  وتکلتصویب کرد: یکی از این پر
سال در نیروهای مسلح یا مشارکت آن ها  ۵۱زیر 
و پروتکل دیگر  کند مخاصمات را منع میدر 

فروش کودکان، خرید و های  ممنوعیت و مجازات
و پورنوگرافی کودکان را تشدید فحشاء کودکان، 

 کند. یم

سپتامبر  ۸۹امضا: 
۸۰۵۰ 

کنوانسیون حقوق 
افراد با ناتوانی 

  جسمی
 (۸۰۰۹)دسامبر 

این کنوانسیون تبعیض علیه افراد با ناتوانی 
شئونات زندگی از جمله  یتمامدر جسمی را 

اشتغال، تحصیل، خدمات بهداشتی، حمل و نقل و 
 دادگستری غیر قانونی اعالم می کند.

اکتبر  ۸۱الحاق: 
۸۰۰۴  

 )مشروط(

پروتکل اختیاری 
کنوانسیون حقوق 
افراد با ناتوانی 

 جسمی
 (۸۰۰۹)دسامبر 

اری کنوانسیون به افراد اجازه این پروتکل اختی
 های ملی گیری تمام گزینه کار پس از بهدهد  می

، برای دریافت جهت رسیدگی به نقض حقوقشان
 مساعدت به کمیته مراجعه کنند.

 عدم تعهد

کنوانسیون بین 
المللی حفاظت از 
تمام افراد در برابر 

  ناپدید شدن اجباری
 (۸۰۰۹)دسامبر 

را منع شدن اجباری  پدیداین کنوانسیون فرایند نا
خواهد تا آن را در  کرده و از کشورهای عضو می

ون قوانین ملی خود جرم اعالم کنند. این کنوانسی
 ها را برای های آن همچنین حق قربانیان و خانواده

شدگان و  اطالع از وضعیت و سرنوشت ناپدید
 شناسد.  ادعای خسارت به رسمیت می

 عدم تعهد

پروتکل اختیاری 
میثاق بین المللی 
حقوق اقتصادی، 

  و فرهنگی اجتماعی
 (۸۰۰۱)دسامبر 

این پروتکل اختیاری ابزاری را در اختیار کمیته 
دهد  تصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار میحقوق اق

خصوص پایمال شدن  ها را در تا شکایات افراد و گروه
حقوق خود بررسی کند. برای این که شکایات قابل 
قبول باشند، باید تمام ابزارهای داخلی مورد 

نام و  رار گرفته باشند. شکایات بیاده قاستف
شکایات مربوط به رخدادهایی که پیش از پیوستن 

اند  به پروتکل اختیاری اتفاق افتاده کشور مورد نظر
 قابل قبول نیستند.

 عدم تعهد

 

ادامهبازگشت                                                                                            
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 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

ترین مرجع قانونی در این کشور است. در مقدمه  ن اساسی جمهوری اسالمی ایران مهمقانو

 قانون اساسی چنین آمده است:

و  یاسی، سی، اجتماعیفرهنگ ین نهادهایران مبیا یاسالم یجمهور یقانون اساس"

 یاست كه انعكاس خواست قلب یضوابط اسالمران بر اساس اصول و یجامعه ا یاقتصاد

 ."باشدیم یامت اسالم

که پیشتر هم گفته شد، قانون اساسی در سلسه مراتب قوانین ایران از تمام قوانین دیگر  چنان

صویب شوند، شورای نگهبان باید که قوانین در مجلس ت مصوب مجلس باالتر است. پیش از آن

ها با قوانین اسالم و قانون اساسی اطمینان حاصل  انطباق آنرسی و تأیید کند تا از ها را بر آن

 نماید.

کند. مقایسه این فصل قانون  "حقوق ملت" را تبیین و تعریف می فصل سوم قانون اساسی

ه جهانی تعهدات ایران به موجب معاهداتی مانند اعالمیاساسی با استانداردهای حقوق بشر و 

المللی حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی، فرهنگی و  حقوق بشر و دو میثاق بین

 دهد: اجتماعی، دو نکته مهم را نشان می

  حفاظت نشده بعضی حقوق خاص به طور آشکار در قانون اساسی پوشش داده نشده و

به حق انتخاب آزاد و تغییر مذهب، و حق یکسان تمامی افراد  توان اند که از آن جمله می

 ها اشاره کرد؛ از گرایش جنسی، مذهب یا عقاید آنصرف نظر 

  به رسمیت شناخته شدن حقوق اساسی در برخی موارد به صورت محدود بوده و

  .شوند. در ایران تعبیر میکه  های اسالم است، چنان شروط به پیروی از قوانین و آموزهم

 چالش های تفسیر حقوق ملت

 اصل زبان قانونی حقوق

حفاظت یکسان در برابر 
 قانون

که این حقوق مطابق با موازین اسالم در صورتی
 باشند.

۸۰ 

که این حقوق مطابق با موازین اسالم در صورتی ظت از حقوق زناناحف
 باشند.

۸۵ 

،  ، جان تیثیححفاظت از 
و   ، مسكن ، حقوق مال

 افراد  شغل

 ۸۸ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

آزادی بیان، آزادی انتشار 
مطالب، و آزادی 

 اجتماعات

  یعموم  ا حقوقی  اسالم  یمبان  به  مخل  كه  مگر آن
  نباشد  اسالم  یمبان  به  مخل  كه  شرط آن  به؛  باشد

 ۸۵و  ۸۹

حق داشتن حریم 
خصوصی و برقراری ارتباط 

 بدون سانسور

  است  ممنوع  تجسس  سمع و هر گونه  استراق
  قانون  حكم  مگر به

۸۱ 

 ۸۹  ، وحدت ی، آزاد استقالل  اصول  كه  نیا  مشروط بهها،  تی، جمع احزابآزادی 
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و   یاسیس  یها انجمن
  یو انجمنها  یصنف

  یتهایا اقلی  یاسالم
  شده  شناخته  ینید

  یاسالم یجمهور  و اساس  یاسالم  نی، مواز یمل
 نكنند  نقض را

و   یعموم  و مصالح  اسالم  مخالفکه در صورتی حق انتخاب شغل
 نباشد  گرانید  حقوق

۸۱ 

حق اقامت در محل 
 دلخواه خود

 ۱۱ دارد یمقرر م  قانون  كه  یمگر در موارد

 

تواند عاملی محدود کننده در راه حفاظت از حقوق بشر  وه بر زبان قانونی فصل سوم که میعال

ه برای توجیه فرایندها و باشد، مبانی قانونی دیگری نیز در قانون اساسی وجود دارند ک

 ۹اند. به عنوان مثال اصل  قوق بشر مورد استفاده قرار گرفتههای خاصی بر سر راه ح محدودیت

زین اسالم است. این اصل هایی در خصوص انطباق با موا در بر دارنده مفاد و مکانیسم فصل اول

( گذارد، زیرا به شش متخصص اسالمی )فقهای استانداردهای حقوق بشر تأثیر می سازی دهبر پیا

ها مطابق با موازین  تعیین کنند که آیا حقوق و آزادی دهد تا شورای نگهبان قدرتی انحصاری می

 اسالم هستند یا خیر.

  یاسی، س ی، نظام ی، فرهنگ ی، ادار ی، اقتصاد ی، مال یی، جزا یمدن  و مقررات  نیقوان  هیكل

  اصول  همه  با عموم  بر اطالق  اصل  نیباشد. ا  یاسالم  نیمواز  د براساسینها بایر ایو غ

فقهاء   امر بر عهده  نیا  صیو تشخ  است  گر حاكمید  و مقررات  نیو قوان  یاساس  قانون

 . است  نگهبان  یشورا

کند، اما مسلمانان  عه اسالمی معرفی میان یک کشور شیعنو اساسی همچنین ایران را به قانون

سنی، مسیحیان، یهودیان، بهائیان، صوفیان، بودائیان و زرتشتیان نیز در این کشور زندگی 

شناسد: مسیحیان،  ا سه اقلیت دینی را به رسمیت میکنند. با این حال قانون اساسی تنه می

ایران به رسمیت شناخته نشده و  های مذهبی دیگر توسط یک از اقلیت هیچیهودیان و زرتشتیان. 

فتن اعتبار برخی اصول فصل سوم از حمایت قانونی برخوردار نیستند. این امر سبب زیر سؤال ر

 توان به موارد زیر اشاره کرد: جمله می شود که از آن می

  که به حمایت قانونی از حقوق تمام ملت اشاره دارد. ۵۴اصل 

  ناد مختلفی وجود که اس ق تحصیل دارند؛ در حالیم افراد حکند تما که بیان می ۸۰اصل

 اند. هبی و قومیتی از تحصیل محروم شدههای مذ دهند اقلیت دارد که نشان می

  و بهائیان  اهل تسننکه تعداد زیادی از  کند؛ در حالی که تفتیش عقاید را منع می ۸۱اصل

 اند. هبی خود مورد بازجویی قرار گرفتهبه دلیل عقاید مذ

ادامه                                                                                             بازگشت 
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 )ادامه( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

از آن جا که شورای نگهبان تنها مرجع تعیین انطباق با موازین اسالم است، مجال چندانی برای 

 سازنده، یا ظهور ایده های جدید در قوانین ایران وجود ندارد.تفاسیر مختلف، مباحثات 

 

 

 

 

 

 

  یز وجود دارند که شرایط و محدودیادی از اصول قانون اساسی نها، تعد الشبا وجود برخی چ

دادن به  استفاده از این اصول و ارجاعاند.  های مورد اشاره قائل نشده هایی را برای حقوق و آزادی

المللی حقوق بشر که ایران بدون  مورد اشاره در استانداردهای بین ها، در کنار اصول مشابه آن

است، فرصتی است برایی پاسخگو نمودن دولت برای در نظر گرفتن و  ها پیوسته نشرط به آ

ها. قوانینی که دسترسی عموم مردم به تحصیالت  این اصول و گسترش حوزه کاربرد آنتقویت 

کنند و همچنین اصولی  ها فراهم می مذهب، قومیت و گرایشات سیاسی آن عالی را صرف نظر از

هایی  کنند مثال می کنجه را به تمام شهروندان عرضهکه حمایت قضایی و حمایت در برابر ش

 توان از این اصول استفاده کرد.  دهند چگونه می هستند که نشان می

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت                                                                                          ادامه

  

 مطالعه موردی: مرکز امور مشارکت زنان و کنوانسیون رفع تمام انواع تبعیض علیه زنان

جمهور وقت محمد خاتمی خواست تا اجازه  مرکز امور مشارکت زنان از رئیس ۵۴۴۴در ماه ژوئن 

را به ایران بدهد. با وجود  (CEDAW)ع تبعیض علیه زنان پیوستن به کنوانسیون رفع تمام انوا

با فشار فعاالن حقوق زنان، –ای را  اعتراضات نهادهای مذهبی و مراجع تقلید، مجلس نهایتأ الیحه

تصویب کرد که به ایران اجازه ملحق شدن مشروط  -بشر و شماری از نمایندگان متعهد وکالی حقوق

تصویب شد در ادامه توسط شورای نگهبان رد  ۸۰۰۱مه  ۱داد. این الیحه که در  به کنوانسیون را می

یون مذکور موازین اسالم را نقض کرده، شد. دلیل اصلی ارائه شده برای رد الیحه این بود که کنوانس

 کند.  با اصول حمایت از نهاد خانواده در تضاد است و به کرامت زنان بی احترامی می

، که به نام کورش استوانه کورش کبیرگردد.  ای ایران  در زمینه حقوق بشر به قرن ششم باز می تاریخچه

شمار آمده و به  است، نخستین منشور حقوق بشر به قبل از میالد( نامگذاری شده ۱۱۰-۱۱۴پادشاه ایران )

احترام به های این استوانه  تمامی شش زبان رسمی سازمان ملل متحد ترجمه شده است. یکی از بخش

 توسط این پادشاه و بردباری در برابر مذاهب و آزادی مذهبی تفسیر شده است.   انسانیت

 

 برای کسب اطالعات بیشتر درباره استوانه کورش کبیر به وب سایت اتاق بازرگانی ایران یا موزه بریتانیا مراجعه کنید.
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 المللی پایبندی به تعهدات بین

پردازند بارها و بارها نگرانی خود را  ل که به مسائل حقوق بشر ایران میالمل نهادهای نظارتی بین

های مطرح  اند. عالوه بر این، برخی از چالش حقوق بشر در این کشور ابراز کردهدرباره وضعیت 

بسیار های خاص را  ها و انجمن تضمین و حفاظت از حقوق بعضی گروهشده در سراسر این درس 

یا در مورد وضعت  های مذکور را به رسمیت نشناخته سازد، زیرا قانون اساسی گروه دشوار می

یل دل های مذکور به ممکن است سبب پیگرد قانونی گروه کند. این امر ها سکوت اختیار می آن

سالم به از اپناه سازد. بهائیان، افرادی که  این خصوص بی ها را در گرایشات و عقاید خود شده و آن

 آیند.  شمار می ها به گروه اند و افراد با گرایشات نامتعارف جنسی جزء این هدادیان دیگر روی آور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مللی خود و ال ت که به طرق مختلف به تعهدات بینایران در پاسخ به این اتهامات بیان کرده اس

 حقوق بشر پایبند است:

 تصویب و اصالح قوانین 

، اصالح جزئی قانون جزا، قانون خانواده، حق زنان نامه حقوق کودک پیمانملحق شدن به 

برای داشتن سهم االرث ]یکسان[، بهبود وضعیت حق زنان برای طالق و حضانت فرزندان، و 

 سیاسی.همچنین تصویب ماده واحده مربوط به حقوق مدنی و 

 آوردن فرصت تحصیل در رشته حقوق بشر فراهم 

ارائه دوره کارشناسی ارشد در رشته حقوق بشر در چند دانشگاه، اضافه کردن دروس حقوق 

الملل در سطح کارشناسی ارشد و دکتری، اعطای کرسی  بینبشر به برنامه درسی حقوق 

یس شورای حقوق جدید حقوق بشر، صلح و دموکراسی در دانشگاه شهد بهشتی، تأس

 بشر در قوه قضائیه. 

خصوص  هایی در گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد احمد شهید حاوی نگرانی ۸۰۵۱اکتبر  گزارش

المللی توسط ایران بود. از میان موارد مورد تأکید در این گزارش می توان به موارد  نقض تعهدات بین

 زیر اشاره کرد:

 ای در  کننده شکل نگران ها به های منصفانه، آمار اعدام غیاب استانداردهای مرسوم دادگاه در

حال افزایش است. عالوه بر این، کاربرد اشد مجازات )اعدام( برای جرایمی که با 

از جمله مصرف الکل، زنا و قاچاق مواد –استانداردهای "شدیدترین جرائم" انطباق ندارند 

 زایش است. در حال اف -مخدر

 اساس جنسیت در مشارکت اقتصادی و فعالیت سیاسی کماکان یک معضل  تفکیک بر

 است.

 ها به طور کامل نادیده  های مذهبی کماکان وضعیت دشواری داشته و حقوق آن اقلیت

 گرفته می شود.
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 پایبندی به تعهدات بین المللی 

دادن به  مرتبط با معاهدات حقوق بشر، پاسخهای  ای به کمیته تهیه و ارائه گزارشات دوره

 سؤاالت و توجه کردن به توصیه های ارائه شده در جریان بررسی گزارشات حقوق بشر ایران.

ادامه                                                                 بازگشت                        
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 خاطر سپرد درس سوم: نکات مهمی که باید به

 المللی در سلسله مراتب قانونی کشور سطح و  اساس قوانین ایران، معاهدات بین بر

 موقعیتی مشابه با قوانین معمولی داخلی دارند.

  مجلس تصویب شوند، شورای نگهبان باید آن ها را بررسی و تأیید پیش از آن که قوانین در

 کند تا از انطباق آن ها با قوانین اسالم و قانون اساسی اطمینان حاصل نماید.

 کند. "حقوق ملت" را تبیین و تعریف می فصل سوم قانون اساسی 

 م هستند یا ها مطابق با موازین اسال کند که آیا حقوق و آزادی شورای نگهبان تعیین می

 خیر.

بازگشت                                                                                        ادامه
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 آزمون

اساس قوانین ایران، معاهدات  این جمله درست است یا نادرست: بر .۸

المللی در سلسله مراتب قانونی کشور سطح و موقعیتی متفاوت با قوانین  بین

 معمولی داخلی دارند.

 الف. درست

 ب. نادرست

سی و تأیید شوند تا از که قوانین در مجلس تصویب شوند، باید برر پیش از آن .۲

 ها با ... اطمینان حاصل گردد. انطباق آن

 الف. قوانین کمیته حقوق بشر

 ب. موازین اسالم

 های دموکراتیک پ. ارزش

 ت. پروتکل سازمان ملل متحد

های "حقوق ملت" در فصل سوم قانون  موارد زیر جزء چالش یک از کدام .۳

 اساسی نیست؟

 که این حقوق مطابق با موازین اسالم باشند.ف. حمایت از حقوق زنان، در صورتیال

  اسالم  یمبان  به  مخل  كه  مگر آنب. آزادی بیان، آزادی انتشار مطالب، و آزادی اجتماعات، 

 .باشد  یعموم  ا حقوقی

  سمع و هر گونه  استراقحق داشتن حریم خصوصی و برقراری ارتباط بدون سانسور، پ. 

 ن.قانو  حكم  مگر به  است  ممنوع  تجسس

 ت. همه موارد فوق.

های  ف، مباحثات سازنده، یا ظهور ایدهچرا مجال چندانی برای تفاسیر مختل .۴

 جدید در قوانین ایران وجود ندارد؟

 تنها مرجع تعیین انطباق با موازین اسالم استالف. چون شورای نگهبان 

 ب. زیرا بحث عمومی در خصوص قوانین ممنوع است

 پ. چون رئیس جمهور تنها مرجع تعیین انطباق با اسالم است

 ت. هیچکدام

ن اساسی جمهوری اسالمی ایران این جمله درست است یا نادرست: قانو .۱

 ترین مرجع قانونی در این کشور است. مهم

 . درستالف

 ب. نادرست
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جا که شورای نگهبان تنها مرجع تعیین  جمله درست است یا نادرست: از آن این .۶

انطباق با موازین اسالم است، هیچ مجالی برای تفاسیر مختلف، مباحثات 

 های جدید در قوانین ایران وجود ندارد. نده، یا ظهور ایدهساز

 الف. درست

 ب. نادرست

 های مذهبی در ایران مورد حمایت قانون قرار ندارند؟ کدام یک از این اقلیت .۷

 الف. مسیحیان

 ب. بهائیان

 پ. زرتشتیان

 ت. یهودیان

های نهادهای نظارتی  ایران به نگرانی این جمله درست است یا نادرست: .۱

 الملل در زمینه مسائل حقوق بشر توجهی نکرده است. بین

 الف. درست

 ب. نادرست
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 مدنی و استانداردهای حقوق بشر درس چهارم: جامعه

 :در پایان این درس قادر به فراگیری موارد زیر خواهید شد

 سازی استانداردهای حقوق بشر؛ مدنی در پیاده نقش جامعه 

 توانند در استقرار و ارتقاء استانداردهای حقوق بشر  ه میک کنشگران مدنی مختلف

 تأثیرگذار باشند؛

 دولتی و سازمان ملل متحد؛ و نقش بازیگران غیر 

 المللی در  راستای ارتقاء استانداردهای بین مدنی در های قابل انجام توسط جامعه فعالیت

 کشورهای مربوطه.
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 مدنی و استانداردهای حقوق بشر جامعه

مدنی  ن حقوق بشر ایفا کند. وقتی جامعهای در تضمی کننده د نقش تعیینتوان مدنی می جامعه

دولت بوده، تواند منبعی برای  یت مستقل از دولت داشته باشد، میامکان شکوفایی و فعال

ولت را در برابر نیازها و های دولت نظارت کند و د را به دولت پیوند دهد، بر فعالیتندان وشهر

های شهروندان پاسخگو نماید. این امر خصوصأ در فرایند حمایت از حقوق اجتماعی،  نگرانی

 حائز اهمیت است.  حقوق بشراقتصادی و 

آید. در این درس  شمار می مدنی عامل مهمی به المللی حقوق بشر، جامعه در سیستم بین

ی هداف و منافعارسمی شهروندان دارد که حول  های رسمی و غیر مدنی اشاره به گروه جامعه

ای یا محلی فعالیت کرده و  این گروه ها ممکن است در سطح ملی، منطقهاند.  رد آمدهگ مشترک

بر مسائل خاص )مانند بهداشت، آموزش و محیط زیست(، میراث فرهنگی )شامل حفاظت از زبان 

ها(،  های مالکان کسب و کارها یا تعاونی از هنر(، مذهب، ورزش، منافع تجاری )مانند انجمن

جوانان، سالخوردگان و افراد با ناتوانی جسمی( یا ایدئولوژی و  های جمعیتی )زنان، بندی دسته

مدنی مجزا از دولت بوده و ممکن است شامل  وابستگی سیاسی تمرکز داشته باشند. جامعه

 دهند.  ها از طریق آن تعامالتی را با دولت یا با یکدیگر انجام می هایی باشد که افراد و گروه شبکه
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از –کنند  های مختلفی برای بهبود جامعه مشارکت می مدنی افرادی هستند که به انتخاب خود در فعالیت کنشگران جامعه

نظر از حیطه  مدنی صرف دوستانه. کنشگران جامعه های انسان مشارکت سیاسی گرفته تا ارائه خدمات خیریه و فعالیت

دارند که در راستای ارتقاء و حمایت از حقوق جهانی بشر های مشترکی  اصلی فعالیت خود عالئق، اهداف و ارزش

 هستند. 

 گیرند: موارد زیر جزء این تعریف قرار می

 های قربانیان( ها و گروه دولتی، انجمن های غیر بشر )شامل سازمان ها و مدافعان حقوق سازمان 

 زیست(  آموزش،  یا محیطهای متمرکز بر بهداشت،  های با حیطه تمرکز خاص )مانند سازمان سازمان 

 های مرتبط با حقوق بشر )حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق مرتبط با محیط زیست( ها و شبکه ائتالف 

 ها های نماینده آن افراد با ناتوانی جسمی و سازمان 

 ها( ها )افراد بومی، اقلیت های وابسته به انجمن گروه 

 های مذهبی گروه 

 نگاری، کانون وکال دادگستری،  های روزنامه ای مانند انجمن های حرفه و انجمنهای صنفی  ها )اتحادیه اتحادیه

 های دانشجویی( های قضایی، انجمن انجمن

 های مربوط به مسائل خاص( های دانشجویی، جنبش جویانه، جنبش های صلح های اجتماعی )جنبش جنبش 

 پزشکان، و کارکنان حوزه بهداشت(ای که مستقیمأ در پیشبرد حقوق مشارکت دارند )وکال،  افراد حرفه 

 کنند دوستانه و خیریه که از قربانیان نقض حقوق بشر حمایت می های انسان گروه 

 اند هایی را پیگیری کرده  عنوان شاکی پرونده خویشاوندان قربانیان که شکایاتی را تنظیم کرده و به 

 های دانشجویی،  دهند )سازمان نجام میهایی را در راستای ارتقاء حقوق بشر ا نهادهای عمومی که فعالیت

 های تحقیقاتی(. هیئت
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 اهمیت جامعه مدنی

مدنی نهادی مهم برای پاسخگو نمودن دولت، حصول اطمینان از عملکرد مناسب دولت و  جامعه

ارتقاء تمام حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. جامعه 

مدنی جایگاهی مناسب برای پاسخگو نمودن مؤسسات دولتی و وابسته به دولت در قبال احترام 

موجب قوانین داخلی و تعهدات  های مورد توافق به زی حقوق و مسئولیتسا و پیادهگذاشتن، تأیید 

تواند بستری مناسب را برای مشارکت عمومی گسترده در  مدنی می جامعهالمللی است.  بین

 امور مدنی و سیاسی فراهم کرده و بدین ترتیب مشارکت فعال مردم را افزایش دهد. 

 

 

 

 

 

بشر را در کشور خود تضمین  ها حقوق توانند با استفاده از این روش مدنی می کنشگران جامعه

 کنند. 

، به طور عمده از این دو طریق مدنی و نیز اعضای این جامعه، مانند شما های جامعه سازمان

 :توانند حقوق کالن شهروندان را تضمین کنند می

سازی و ترویج و  آگاهرسانی، ایجاد ائتالف یا شبکه،  اطالعاز طریق  سطح ملیتمرکز بر  .2

شر که اختیار ب دسته از مسائل حقوق  دادن مستقیم مقامات دولتی در آن مشارکت

 بررسی و اعمال تغییر در آن را دارند. 

امر  خویش. اینهای حقوق بشری  کالن با فعالیت المللی سطح بین عنصر در ترکیب یک .1

های  ر در کشور خود، همکاری با سازمانهای حقوق بش شامل مشارکت با سایر سازمان

المللی حقوق بشر،  های بین های مشابه، استفاده از مکانیسم المللی فعال در زمینه بین

 شود. المللی نیز می های بازیگران بین دهی به تالش و جهت

در  های مختلف به نتایج بهتری ستند و استفاده از عناصر و روشنیالبته این دو راه ناسازگار با هم 

بخش  شرایط خود را تعیین کردید،که  در کشور خویش خواهد انجامید. پس از آن های شما تالش

 بشر را ارتقا دهد.  تواند حقوق مدنی می کند تا دریابید چگونه جامعه بعد این درس شما را یاری می

ادامه                                                                              بازگشت                 

 

 

 ای: جامعه مدنی قادر است در هر زمینه

 عموم مردم را در خصوص مسائل مهم آموزش دهد؛ 

 های خود بسیج کند؛ های همفکر را برای پیوستن به برنامه شهروندان و سازمان 

 عنوان یک منبع شهروندان و دولت را در انجام امور خاص خود یاری کند؛ به 

 بین شهروندان و دولت ارتباط برقرار کند؛ و 

 افیت و پاسخگویی بیشتری را طلب کند.های دولت نظارت کرده و شف بر فعالیت 
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 مدنی و سازمان ملل متحد جامعه

تواند از سازمان ملل متحد به  میمدنی چگونه  ا با این بحث آغاز کنیم که جامعهاجازه دهید کار ر

 خود استفاده کند. همکاری با سازمان مللبشر  های حقوق ان منبع و نقطه تمرکزی در فعالیتعنو

های متمرکز بر ارتقاء حقوق بشر در کشور  تواند در موفقیت کارزار متحد یا استفاده از منابع آن می

نیز  نامه درس های این سایر بخشکه در  مؤثر باشد. چنانالمللی  ملی و بین  شما در سطوح

های خود نقش  ها، معاهدات و اعالمیه یونزمان ملل متحد از طریق کنوانسمشاهده کردیم، سا

 کند.  نداردهای جهانی حقوق بشر ایفا میمهمی در توسعه و حمایت از استا

های حمایتی خاص و ارائه توصیه به نمایندگان کشور  تواند عالوه بر بعضی تالش مدنی می جامعه

عنوان  اری کند. بهدات حقوق بشر نیز همکهای مرتبط با معاه ن ملل متحد، با هیئتدر سازما

 تواند: مدنی می ال جامعهمث

 کشور را ترغیب به تصویب یک معاهده کند 

 بر پایبندی کشورهای عضو به تعهدات خود نظارت کند 

 های مرتبط با معاهدات حقوق  أل از طریق گزارشات کتبی به هیئتاطالعات و مواردی را مث

 بشر ارسال کند

 با معاهدات حقوق بشر ارائه کند )مانند کمیته حقوق های مرتبط  شکایات افراد را به هیئت

بشر، کمیته رفع تبعیض علیه زنان، کمیته مبارزه با شکنجه، کمیته  رفع تبعیض نژادی و 

 کمیته کارگران مهاجر(

 های مرتبط با معاهدات  یئتی در جلسات ههای شفاه عنوان ناظر یا از طریق ارائه به

های مرتبط با معاهدات حقوق  یک از هیئت ین هربشر شرکت کند )منوط به قوانحقوق 

 بشر(

 بشر را پیگیری کند های مرتبط با معاهدات حقوق های نهایی هیئت سازی گزارش روند پیاده 

 نجه، کتحقیقات محرمانه را فراهم کند )برای کمیته مبارزه با ش ماطالعات الزم برای انجا

با ناتوانی جسمی، کمیته ناپدید شدن کمیته رفع تبعیض علیه زنان، کمیته حقوق افراد 

 اجباری، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و کمیته حقوق کودکان(

  اطالعات الزم برای  هشدارهای اولیه و فرایندهای ضروری را فراهم کند )مثأل برای کمیته

 رفع تبعیض نژادی(

 ات حقوق بشر ارائه کندای مرتبط با معاهد  کمیتهمیان رشاتی را به نشست ساالنه گزا 
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ادامه                                                               بازگشت                           

  

 خاطر داشته باشید به

پیش از ارائه اطالعات کتبی درباره ایران به نهادهای مرتبط با معاهدات حقوق بشر باید موارد زیر را 

 بررسی کرد:

  ،آیا ایران ابزار مورد نظر را تصویب کرده یا به آن ملحق شده است یا خیر، و اگر چنین باشد

ایران برای مفاد آن در نظر گرفته شده است؟ به طور کلی، شروط  چه شروطی از سوی

معاهدات مانع بررسی مسائل خاص توسط کنشگران جامعه مدنی و جلب توجه کمیته به آن 

 ها نمی شوند.

  مهلت ارائه گزارش بعدی درباره ایران و زمان برگزاری جلسه بعدی کمیته مربوطه چه هنگام

به سرعت تغییر کنند و در نتیجه الزم است در ایام منتهی  است؟ این تاریخ ها ممکن است

 به برگزاری هر جلسه، تماس مداوم با دبیرخانه کمیته مربوطه حفظ شود.

  مسائل مهم مورد بررسی کدام بوده یا کدام هستند؟ کنشگران جامعه مدنی باید از محتوای

ائل قبلی آگاه گزارش های قبلی کشورهای عضو، گزارشات نهایی قبلی، و لیست مس

 باشند. 

 های مرتبط با معاهدات حقوق بشر کدام  دهی هر یک از هیئت های گزارش خط مشی

توان انطباق گزارشات ارائه شده توسط  ها بهتر می مشی هستند؟ با آگاهی از این خط

 کشورهای عضو با معیارها را مورد نظارت قرار داد.

http://www.nabz-iran.com/
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 )ادامه( مدنی و سازمان ملل متحد جامعه

 ناظرین 

 دولتی باید غیرهای  ین جلسات شورای حقوق بشر، سازمانعنوان ناظر منظور تأیید شدن به به

ها  باشند. این سازمان دارا راشورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد  ای همشاور سمت

شوند.  مند می ای در شورای حقوق بشر بهره دن به عنوان ناظر از مزایای ویژهش  پس از تأیید

 توانند: های مذکور می سازمان

 های کتبی را پیش از جلسات به شورای حقوق بشر ارائه کنند؛ بیانیه 

  ،مشارکت شفاهی داشته در هنگام بررسی موارد مهم در دستور کار شورای حقوق بشر

 باشند؛

 مشارکت داشته باشند؛ و گروهیهای  های تعاملی، و بحث در مباحثات، گفتمان 

 های شورای حقوق بشر  در زمینه مسائل مربوط به فعالیت "رخدادهای موازی" را

 سازماندهی کنند.

ن کنشگران جامعه یدولتی که این جایگاه را ندارند و همچن های غیر دسته از سازمان حال، آن با این

های شورای حقوق بشر و  در روند کلی فعالیتهای مختلف  به روشتوانند  مدنی کماکان می

 شوند.  ادامه این درس تشریح میها در  آن مشارکت داشته باشند. این روش مکانیسم های

 های ویژه گروه 

های ویژه  روهبه طرق زیر به گصورت جمعی یا انفرادی  نند بهتوا مدنی می کنشگران جامعه

 دسترسی داشته و با آن ها همکاری کنند:

 های ویژه؛ های افراد برای گروه ارسال پرونده 

 های خاص حقوق بشر؛ ئه اطالعات و تحلیل درباره دغدغهارا 

 ؛هدف های ویژه برای بازدید از کشور کمک کردن به گروه 

 سازی اقدامات گروه  پیادهی حمایت، انتشار، پیگیری و فعالیت در سطح محلی یا ملی برا

 های ویژه؛

 های خود؛ و های ویژه برای مشارکت در پروژه کاران گروه اندر دعوت از دست 

 سال و مشارکت در نشست های ساالنه آن ها. طولکاران در  اندر مالقات با دست 
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ادامه                                                                    بازگشت                         

  

 مطالعه موردی: کارگروه بازداشت خودسرانه

و پاسخگو نمودن این کشور  پرس و جو کردن از جمهوری اسالمی ایران

مدنی در تدوین و  های جامعه های خودسرانه حاصل تالش ها و بازداشت در قبال حبس

های موجود  های خودسرانه است )از مکانیسم گروه حبس ارائه گزارش و همکاری با کار

تنها موارد مختلفی  گروه نه های ویژه(. این کار بندی گروه در شورای حقوق بشر در دسته

از حبس های خودسرانه در ایران از جمله حبس حشمت هللا طبرزدی، میرحسین 

موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را شناسایی کرده و نامبرده، بلکه از ایران 

 درخواست ارائه توضیحات نموده است.

المللی بهائیان در سازمان ملل متحد عقیده دارد که  دایان عالیی، نماینده جامعه بین

ها تالش فعاالن جامعه  اعدام و کشتار فراقضایی بهائیان در ایران تنها به مدد سال

المللی بهائیان متوقف شده است، چراکه این تالش ها منجر به افزایش آگاهی  بین

 های دینی در ایران شده است. المللی درباره نقض حقوق اقلیت عمومی بین

http://www.nabz-iran.com/
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 )ادامه( مدنی و سازمان ملل متحد جامعه

 فرایند دادخواهی از شورای حقوق بشر 

المللی حقوق بشر  در حال حاضر چهار معاهده بین

المللی  دادخواهی فردی دارند: میثاق بین فرایند

مبارزه با  حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون

المللی رفع تبعیض نژادی و  شکنجه، کنوانسیون بین

 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان.

لگوی هدف از فرایند دادخواهی این است که ا

سیستماتیک نقض حقوق بشر در یک کشور 

های  ها یا سازمان شناسایی شود. افراد، گروه

و  گستردهرا در زمینه نقض  دولتی دادخواست خود غیر

ین فرایند راه درست بررسی کنند. ا ربوطه ارسال میقوق بشر به آدرس مسیستماتیک ح

حقوق  های یکسان دهنده الگویی از نقض ها نشان که این پرونده مگر این های فردی نیست، پرونده

 باشند. 

دادخواست ابتدا توسط کارگروه ارتباطات بررسی 

گروه اتهامات را درست تشخیص شود. اگر این کار می

هامات شود تا به اتهد، با کشور مربوطه تماس حاصل مید

 های شورای حقوق کارگروهپاسخ گوید. سپس یکی از 

های  خاص( دادخواست و پاسخ گروه وضعیتبشر )کار

ی را به شورای های شور مذکور را بررسی کرده و توصیهک

 کند. حقوق بشر ارائه می

 :ی از ابزارهای زیر استفاده کندشورای حقوق بشر می تواند از یک

 که نیاز به اقدام دیگری نباشد؛ها در صورتی متوقف کردن بررسی 

 ها و درخواست اطالعات بیشتر از کشور مذکور؛ ادامه دادن بررسی 

 کار گماردن یک متخصص مستقل برای نظارت بر شرایط و  ها و به ادامه دادن بررسی

 گزارش دهی به شورا؛

  های عمومی؛ یا محرمانه و آغاز بررسیها در فرایند دادخواهی  بررسیمتوقف کردن 

 .درخواست از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر برای کمک به کشور مذکور 

 

بازگشت                                                                                                    ادامه

  

 ها را باید به کجا ارسال کرد؟ دادخواست

واحد فرایند دادخواهی دفتر شورای حقوق 

بشر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان 

، ۵۰ژنو  CH-۵۸۵۵ملل متحد در ژنو به آدرس 

 سوئیس 

 (۹۵ ۸۸) ۴۵۵ ۴۰ ۵۵نمابر: 

 CP@ohchr.orgپست الکترونیک: 

برای کسب اطالعات بیشتر درباره 

فرایند دادخواهی به این لینک 

 مراجعه کنید:

 یندسؤال متداول درباره فرا ۸۱

 مربوط به معاهدات یدادخواه

http://www.nabz-iran.com/
http://co-guide.org/mechanism/human-rights-council-complaint-procedure
http://www2.ohchr.org/english/bodies/petitions/individual.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/petitions/individual.htm
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 )ادامه( سازمان ملل متحدمدنی و  جامعه

 ای جهانی بررسی دوره 

دولتی در جلسات  های غیر شرکت سازمان چند کههر

بشر نیازمند  ای جهانی و شورای حقوق کارگروه بررسی دوره

شورای اقتصادی و اجتماعی  ای نزد  دارابودن جایگاه مشاوره

فاقد این  مدنی کنشگران جامعه ملل متحد است،سازمان 

ای  های زیر در بررسی دوره توانند به روش اعتبارنامه نیز می

 مشارکت داشته باشند:جهانی 

 گزارشات ملی در  ها برای تنظیم ای برگزار شده توسط دولت مشارکت در جلسات مشاوره

 زمینه وضعیت حقوق بشر در کشور خود؛ و

 ها. سازی نتایج بررسی مشارکت در پیگیری وضعیت پیاده 

ارتی ابزار نظای جهانی به عنوان یک  توانند از بررسی دوره مدنی همچنین می های جامعه سازمان

عنوان نقطه شروع کار  ای جهانی به مدنی از بررسی دوره های جامعه استفاده کنند. برخی از گروه

ندی دولت خود به مفاد با سازمان ملل متحد استفاده کرده و گزارشاتی را در زمینه روند پایب

ای  ررسی دورههای مربوط به ب ها به هیئت اند. این گزارش ای جهانی تهیه کرده بررسی دوره

ار در جهانی و مسائل خاص حقوق بشر )مانند حقوق افراد با ناتوانی جسمی، آموزش و ک

شوند. در ادامه با روند تهیه گزارشات  دک( در سازمان ملل متحد ارائه مینامه حقوق کو پیمان

 بیشتر آشنا خواهید شد.

ادامه                                 بازگشت                                                    

  

برای کسب اطالعات بیشتر در 

ای جهانی به  زمینه بررسی دوره

اطالعات بررسی دوره ای لینک 

 مراجعه کنید.  جهانی

http://www.nabz-iran.com/
http://www.upr-info.org/-About-us-.html
http://www.upr-info.org/-About-us-.html
http://www.upr-info.org/-About-us-.html
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 )ادامه( مدنی و سازمان ملل متحد جامعه

تواند  مدنی می رسمی نیز وجود دارد که جامعه های رسمی، چند مکانیسم غیر عالوه بر مکانیسم

متحد استفاده کند. مثأل  های حقوق بشری خود از سازمان ملل ها در فعالیت از طریق آن

ها  نه مجمع عمومی در حاشیه کنفرانسهای ساال های سازمان ملل متحد یا نشست کنفرانس

کنند، فرصت مناسبی  ها شرکت می های آن مدنی در جلسات و کارگاه های جامعه که سازمان

وابط، به ی برای برقراری ربرای ایجاد یک شبکه کاری است. این رخدادها فرصت بسیار ارزشمند

ط با تصمیم گیرندگان اصلی، های خاص، برقراری ارتبا ها، ایجاد ائتالف در زمینه گذاری ایده اشتراک

 های خویش است. دولت در خصوص جدیت شما در فعالیتسازی  تر از همه آگاه و مهم

بر است؛ اما چند نشست تخصصی سازمان ملل  ن به نیویورک و ژنو معموأل هزینهمسافرت کرد

طور  های سازمان ملل متحد را به نطقه ای برگزار می شوند. باید وبسایتح مود در سطمتح

های منطقه ای در زمینه موارد خاص حقوق بشر که  تا از برگزاری کنفرانسپوسته بررسی کرده 

ها شرکت کنید. اغلب برخی مناطق خاص  ها تمرکز دارد آگاه شده و در آن سازمان شما بر آن

ای را برگزار  های ساالنه یا شش ماهه اسیفیک و امریکای التین( کنفرانسآسیا پ )مانند افریقا،

های  جوید. عالوه بر این، سایر سازمانها مشارکت  تواند در آن کنند که سازمان شما می می

های جانبی را برگزار می کنند که ممکن است  ها و برنامه امعه مدنی همفکر شما نیز کنفرانسج

 باشد.  مورد عالقه شما

المللی  های با تمرکز بین نوع کمپین حقوق بشر، یعنی کمپین این امر به برگزاری نخستین

 انجامد.  می

بازگشت                                                                                               ادامه
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 المللی مدنی با تمرکز بین های حقوق بشری جامعه کمپین

اهمیت زیادی دارد.  المللی برای مسائل خاص حقوق بشر در سطح کشور ایجاد حمایت بین

ها را وادار به عمل کند.  تواند با استفاده از آن دولت الملل قدرت زیادی دارد که می جامعه بین

وپا ای دیگر مانند سازمان امنیت و همکاری ار ان ملل متحد، بلکه نهادهای منطقهتنها سازم نه

(OSCE) اتحادیه اروپا ،(EU) انجمن ملل آسیای جنوب شرقی ،(ASEAN) اتحادیه افریقا ،(AU) ،

همگی  (OAS)و سازمان کشورهای امریکایی  (GCC)اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس 

 نهادهای قدرتمندی هستند که بر عملکرد دولت ها تأثیر دارند. 

از اصول اساسی هر یک از این نهادها نه تنها استانداردها و اصولی دارند که 

شورهای عضو را نیز به خود کنند، بلکه توجه رهبران ک حقوق بشر حمایت می

المللی مانند بانک  ه بر این، انجمن حامیان مالی بینکنند. عالو جلب می

های خود به  یتتنی بر حقوق بشر در چارچوب حماجهانی رویکردهایی را مب

گیرند. می توانید در این خصوص تحقیق کرده و دریابید که کدام  کار می

مینه حقوق بشر عالقمند بوده و های شما در ز المللی به تالش نبازیگران بی

 توانند اطالعات، منابع و روابط کاری ارزشمندی را به شما عرضه کنند.  می

الملل فعال در حوزه  های بین ر شناسایی سازماننظر داشتن این واقعیت، تحقیق شما د با در

المللی  های بین انسازمها نیز بسیار حایز اهمیت است.  و تالش بر ایجاد ارتباط با آنکاری خود 

مثال خوبی  CIVICUSهای همفکر هستند.  ای از سازمان ای ملی و منطقه معموأل شامل شبکه

آید  های مدنی و حقوق بشر به شمار می المللی از سازمان ای بین این زمینه است که شبکهدر 

که بر حقوق اساسی مانند آزادی بیان، آزادی تشکیل انجمن و آزادی برپایی اجتماعات تمرکز 

دارند. دبیرخانه این سازمان واقع در افریقای جنوبی است. این دبیرخانه هماهنگی منابع را 

مدنی گردآوری  غییرات فضای سیاسی پیرامون جامعهده، اخبار منظمی را در خصوص تتسهیل کر

، و پرداختهالمللی  وح ملی و بینسط در نفعان برای ذیهای حمایتی  کند،به برگزاری کمپین می

مدنی و مسائل حقوق  کند تا توجهات را به جامعه ای و جهانی را میزبانی می های منطقه نشست

ارزش بسیار باالیی دارد، زیرا امکان دسترسی به خبرنامه ها و منابع  CIVICUS سوق دهد.بشر 

مدنی ومسائل حقوق بشر به شمار  و سازمانی پیشرو در پیشبرد جامعهبسیاری را فراهم آورده 

های محلی  تمرکز کرده و توجهات را به کمپینتواند بر مسائل کشوری  آید. این سازمان می می

توانید مطالب جالبی را  می اینجاالمللی بکشاند. در  مسائل را به سطح بین د یا این کهجلب کن

 و سازمان ملل متحد مطالعه کنید.  CIVICUSدرباره 

شر وجود دارند. به ز با تمرکز بر مسائل حقوق بهای بین المللی بسیار زیاد دیگری نی سازمان

 توان به سازمان های زیر اشاره کرد: عنوان مثال می

  ۵۴آرتیکل (www.article19.org) با تمرکز بر مسائل آزادی بیان 

 عفو بین ( المللwww.amnesty.org) ای از مسائل حقوق بشر  با تمرکز بر حیطه گسترده

 مانند حمایت فرهنگی و جنسیتی و حمایت در برابر تبعیض و خشونت

 کمیته حمایت از روزنامه ( نگارانwww.cpj.org) با تمرکز بر آزادی انتشار اطالعات 

http://www.nabz-iran.com/
http://www.civicus.org/
http://blogs.civicus.org/civicus/2013/05/21/united-nations-advocacy-a-battle-won/
http://www.article19.org/
http://www.amnesty.org/
http://www.cpj.org/
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المللی خاصی وجود دارد که  باشید بدانید که آیا سازمان بین عالقمندشاید شما یا سازمان شما 

توان  ا خیر، و اگر چنین باشد چگونه میدر زمینه مسائل حقوق بشر مورد بررسی شما کار کند ی

هایی در سطح  زمینه هر مسئله حقوق بشر سازمان با این سازمان ها ارتباط برقرار کرد. تقریبأ در

 ای فعالیت می کنند.  هالمللی یا منطق بین

بازگشت                                                                                               ادامه
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 مدنی در سطح ملی ی جامعههای حقوق بشر کمپین

حقوق های جامع  ا معموأل نخست کمپینه المللی، سازمان برای کسب موفقیت در سطح بین

ی وجود دارد های مل های مختلفی برای برپایی کمپین کنند. روش را در سطح ملی برپا میبشری 

 دهیم. هایی از هر یک را شرح می های اصلی و مثال که در این بخش مؤلفه

 های محلی همفکر برپایی کمپین با سازمان .۸

" نوشته برد اسپنگلر. فراتر از سرسختی، نوشته گای برگس و ایجاد ائتالفبرگرفته از "

هیدی برگس. کنسرسیوم اطالعاتی تعارض، 

 دانشگاه کلورادو، بولدر.

ائتالف عبارت است از اتحاد یا همکاری بین گروه 

هایی که برای دستیابی به یک هدف مشترک یا 

حول یک مقصد یا مسئله  مشارکت در یک فعالیت

مشترک شکل گرفته اند. بسته به اهداف و نیازهای 

 گروه، ائتالف ها می توانند دائمی یا موقتی باشند. 

 ها، عالئق های دارای ارزش ایجاد ائتالف با سایر گروه

دهد که منابع  و اهداف مشابه به اعضا اجازه می

 خود را با هم ترکیب کرده و قدرتمندتر از هنگامی

اند. قدرت  کرده ه تنهایی فعالیت میشوند که ب

ها را وادار به فعالیت کرده  حاصل از جمع اعضا دولت

رای پیشبرد اهداف و مسائل و استراتژی مناسبی ب

اری از کند، زیرا بسی بشر صدق می های حقوق ست. این امر خصوصأ در مورد کمپینها ا سازمان

نه ها به دلیل ترس از اقدامات تالفی جویا ن آندکر ا بسیجنظر بوده ام شهروندان حامی اهداف مورد

 ها( دشوار است.  ناقضان حقوق بشر )معموأل دولت

وقتی افراد یا جابجا کنند.  کند تا توازن قدرت را های حقوق بشر را یاری می تشکیل ائتالف، کمپین

ه دست آورد ی بهکنند، قدرت بیشتر های خود را با هم ترکیب می تر منابع و تالش کوچک یها گروه

برند. اعضای ائتالف  و منافع خود را بهتر به پیش می

اند در  کرده قتی که به تنهایی فعالیت میتوانند بهتر از و می

توان  ای کمه اب آورند. به طور کلی، وقتی گروهبرابر تهدیدات ت

توانند از منافع خود در  با هم ائتالف تشکیل دهند بهتر می

برابر گروه غالب دفاع کنند. این امر خصوصأ در مورد مسائل 

حقوق بشر صادق است، زیرا ناقضان حقوق بشر معموأل 

 قدرتمندتر از قربانیان هستند.

ادامه                                       بازگشت                                                     

  

چرا ائتالفی را تشکیل داده یا به یک 

 ائتالف بپیوندیم؟

در هنگام تشکیل یا پیوستن به یک ائتالف باید 

 های مختلفی اندیشید.  به مسائل و جنبه

این مسائل عبارتند از: انجام تحقیقات بهتر، به 

کردن حامیان،  گذاری اطالعات، بسیج اشتراک

رسانی عمومی، حمایت از یک مسئله،  اطالع

آوری منابع مالی، سازماندهی در برابر  جمع

دست آوردن قدرت و نفود  و به تر نیرویی قوی

ها  ها در همه ائتالف بیشتر. تمامی این جنبه

ها باید  شوند، اما ائتالف در نظر گرفته نمی

کم این موارد را در نظر گرفته و به  دست

 ها بیندیشند. های معنایی آن داللت

 آموزش مجازی بیشتر!

برای کسب اطالعات بیشتر درباره 

دوره ها و اتحادها به  تشکیل ائتالف

آموزش مجازی فعالیت های 

 نبض ایران مراجعه کنید. حمایتی

http://www.nabz-iran.com/
file:///C:/Users/sbeckerman/Desktop/CHROME%20DOWNLOADS/%22Coalition%20Building.%22%20Beyond%20Intractability.%20Eds.%20Guy%20Burgess%20and%20Heidi%20Burgess.%20Conflict%20Information%20Consortium,%20University%20of%20Colorado,%20Boulder.%20Posted:%20June%202003
https://www.nabz-iran.com/en/content/page/advocating-improve-your-community-course-intro#.UxY9MvldXnw
https://www.nabz-iran.com/en/content/page/advocating-improve-your-community-course-intro#.UxY9MvldXnw
https://www.nabz-iran.com/en/content/page/advocating-improve-your-community-course-intro#.UxY9MvldXnw
https://www.nabz-iran.com/en/content/page/advocating-improve-your-community-course-intro#.UxY9MvldXnw
https://www.nabz-iran.com/en/content/page/advocating-improve-your-community-course-intro#.UxY9MvldXnw
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 )ادامه( مدنی در سطح ملی ی جامعههای حقوق بشر کمپین

الف است. تشکیل ائتالف مزایای تشکیل ائتالف فراتر از افزایش قدرت در برابر نیروهای مخ

ها  در سایر حوزهها را یاری کند  ضو را از درون قدرتمند کرده و آنهای ع تواند سازمان همچنین می

 نیز مؤثرتر باشند. 

 برخی مزایای مهم دیگر تشکیل ائتالف عبارتند از:

 خصوصأ  تواند تخصص و منابع بیشتری را برای حل مسائل پیچیده گرد آورد، ائتالف می

 هنگامی که منابع پرسنلی و فنی یک سازمان به تنهایی کافی نباشد. 

 مشارکت در یک ائتالف به این  مان را افزایش دهد.های هر ساز تواند تأثیر تالش ائتالف می

ا را درک کرده و از شما حمایت است که افراد بیشتری مسئله مورد نظر شم معنی

 کنند. می

 نه تنها منابع فیزیکی و مالی افزایش خواهد تواند منابع موجود را افزایش دهد.  ائتالف می

 ت سایر گروه ها دسترسی خواهد داشت. یافت، بلکه هر گروه به پیوندها، روابط و ارتباطا

 و بر اعتبار عمومی های شریک در یک مسئله را گسترده ساخته  ائتالف حیطه گروه

هایی که  های سازمان های یک ائئالف نسبت به فعالیت فعالیت افزاید.  اعضای خویش می

 ای بیشتری خواهد داشت.  کنند پوشش رسانه به تنهایی کار می

ادامه                                                                  بازگشت         

  

http://www.nabz-iran.com/
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 و حمایتی عمومی رسانی های اطالع سازماندهی کمپین.۲

مدنی مانند  های جامعه برای اعمال تغییرات مدنظر سازمانهای اصلی وادار کردن دولت  یکی از راه

حمایتی هدفمند های  رسانی عمومی و برپایی کمپین ، اطالعپیروی از استانداردهای حقوق بشر

های دولت جلب کرده و از سوی  کاری توانند از یک سو توجهات را به کم ها می است. این کمپین

 اقدامات مثبت دولت را نیز مورد تأکید قرار دهند.  ،دیگر در صورت لزوم

 ها ممکن عی داشته باشند. تمرکز این کمپینهای متنو توانند شکل رسانی می های اطالع کمپین

ق مردم، انتشار مفاد موافقت خصوص حقو رسانی عمومی در است بر چنین مواردی باشد: اطالع

یح معنای واقعی "امضاء های امضا شده توسط دولت )و تشر نامه

های مشارکت مردم )شامل  نامه"( و توضیح روش افقتیک مو

آوری شواهد نقض حقوق بشر یا تماس گرفتن با مقامات  جمع

توانند از رسانه  رسانی عمومی می های اطالع کمپیندولتی محلی(.

عموم مردم  به عنوان ابزار اصلی خود استفاده کرده یا بیشتر بر

 دهان استفاده کنند. های فردی یا دهان به متمرکز بوده و از روش

های حمایتی بزرگتر هستند. اگر  ومی معموأل اولین مرحله از کمپینرسانی عم های اطالع کمپین

یاد آوریم درخواهیم عنوان منابع" را به  مدنی به درس و بحث درباره "کنشگران جامعهابتدای این 

حمایتی باشند که تمرکز های  دنی ممکن است در پی برپایی کمپینهای جامعه م یافت که گروه

این امر سازی این استانداردها است.  ز استانداردهای حقوق بشر و پیادهها بر تبعیت دولت ا آن

قا دهد. معموأل هنگامی که ها را نزد دولت ارت مدنی یا ائتالف های جامعه تواند جایگاه سازمان می

دهند، با  ها را بد جلوه می ر داده و آنت را مورد انتقاد قراهای دول مدنی فعالیت های جامعه سازمان

یت شوند. اگر گروه یا ائتالفی بتواند کار خود را با تأکید بر موفق های منفی دولت مواجه می واکنش

تر کمپین خود داشته  های مهم تواند دسترسی بیشتری به حوزه چند کوچک آغاز کند، می های هر

 ی دولت(.ها نند دسترسی به نهادها یا بایگانیباشد )ما

به این آسانی پیش نرفته و حتی اگر موفقیتی حاصل گردد، تعداد آن بسیار ناچیز اما اغلب کار 

المللی حقوق بشر، ممکن  لت به تبعیت از استانداردهای بیندر تالش برای وادار کردن دو  است. 

یند و جزئیات کاران، از جمله مقامات دولتی، به مسائل ناخوشا اندر است نیاز به جلب توجه دست

ترین های همفکر به نآشکار زیادی باشد. این امر بدون مخاطره نیست، بنابراین همکاری با سازما

المللی نیز مشارکت  ای یا بین ها یا شرکای منطقه توان با شبکه گزینه است. در این مرحله می

د( و کن میوق اقتصادی و حقوق بشر فعالیت )که در زمینه حق OxFamالملل،  کرد. عفو بین

عمومی و حمایتی را در  رسانی های اطالع های خوبی از کمپین مؤسسه نجات کودکان همه مثال

 های خود دارند.  سایت وب

بازگشت                                                                                   ادامه

  

 مجازی بیشتر!آموزش 

برای کسب اطالعات بیشتر درباره 

های  سازی کمپین طراحی و پیاده

دوره حمایتی از ابتدا تا پایان به 

آموزش مجازی فعالیت های 

 نبض ایران مراجعه کنید. حمایتی
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  دولتی گزارشات غیرتهیه  .1

هستند.  گزارشات غیر دولتییکی از ابزارهای مورد استفاده فعاالن برای ارتقاء حقوق بشر 

یروی دولت از رسانی در زمینه پ انیسمی هستند برای نظارت و اطالعدولتی مک گزارشات غیر

ها به عنوان  دولت. دولت المللی امضا شده توسط ای بینه ها و اعالمیه معاهدات، کنوانسیون

المللی مربوطه  ها باید گزارشاتی را به هیئت بین نامه تعهد خود در تبعیت از این موافقتبخشی از 

های صورت گرفته در زمینه  ت رسمی دولتی تشریح کننده پیشرفتارسال کنند. این گزارشا

 نامه ها هستند.  هدات مختلف مورد اشاره در موافقتتع

 

 

 

کرد دولت خود در تبعیت از چگونگی عملمدنی تحقیقاتی را در زمینه  های جامعه اغلب گروه

کمیلی یا دولتی" ت زارش "رسمی" دولت، یک "گزارش غیرها انجام داده و در کنار گ نامه موافقت

ده از دهند تا با استفا ها اجازه می دولتی به گروه کنند. گزارشات غیر جایگزین را نیز تهیه می

اء خدمات و تقویت دولت خود را مجبور به ارتق المللی، های بین نامه استانداردها و اصول موافقت

 های ناظر بر مسائل مربوطه نمایند.  قوانین و سیاست

تری است برای پیشبرد تغییرات  های گسترده ت غیر دولتی معموأل بخشی از تالشتهیه گزارشا

مورد  های فعال در این حوزه تا توجهات را به مسئله و فرصتی است برای گروهدر حوزه مورد نظر، 

المللی برقرار کنند. فرایند تهیه  نفعان ملی و بین خود جلب کرده و روابطی را با ذی بررسی

تواند آگاهی عمومی را در خصوص مسئله مورد نظر  غیر دولتی عالوه بر جلب توجه می گزارشات

 ها، نامه صوص چگونگی پیروی دولت از موافقتآوری اطالعات در خ ور جمعافزایش دهد. به منظ

ت دهند. به های ناظر باید مقامات دولتی و شهروندان را در فرایند گردآوری اطالعات مشارک گروه

دولتی هم به فرایند نظارت و هم به گزارش  های دخیل در تهیه گزارشات غیر این دالیل، اکثر گروه

  دهند. اهمیت می نهایی تهیه شده

 

 

 

 

 

طالعات بیشتر درباره گزارشات غیر دولتی برای کسب ا

نظارت بر فرایندهای در  گزارشات غیر دولتیبه بخش 

 مراجعه کنید. کنشگرانسیاسی: روش ها و ابزارهای 

http://www.nabz-iran.com/
https://www.ndi.org/files/PPM/6%20PPM_Shadow%20Reports.pdf
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بازگشت                                                                                ادامه

  

 مطالعات موردی: تهیه گزارشات غیر دولتی

ای متشکل از افراد با  ؤسسه افراد با ناتوانی جسمی در استرالیا، شبکهم

دولتی را در  های فعال در این زمینه، گزارشی غیر های جسمی و سازمان ناتوانی

خصوص پیروی دولت خود از معاهده حقوق افراد با ناتوانی جسمی تهیه کردند. 

 مشاهده کرد. اینجادر  توان های این مؤسسه را می ای و فعالیت گزارشات دوره

گونه تبعیض علیه زنان در  سازی کنوانسیون رفع هر ائتالف نظارت بر پیاده

های متمرکز بر مسائل جنسیتی، گزارشی  عنوان ائتالف سازمان بورکینافاسو، به

سازی آن تهیه کرد.  دولتی را در خصوص تبعیت دولت از این کنوانسیون و پیاده غیر

 مالحظه کرد. اینجاتوان در  گزارش این نهاد را می

دولتی را در خصوص عملکرد میانمار  المللی کودکان سرباز گزارشی غیر مؤسسه بین

نامه حقوق کودک تهیه کرد. گزارش این  سازی و تبعیت از پیمان در زمینه پیاده

 مالحظه کرد.  اینجاتوان در  ه را میمؤسس

http://www.nabz-iran.com/
http://www.pwd.org.au/issues/crpd-civil-society-shadow-report-group.html
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/NGO_Coalition_Burkina_Faso47.pdf
http://www.child-soldiers.org/research_report_reader.php?id=288
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 دولتی روش تنظیم یک گزارش غیر

 های خود تعیین کنید. هدفی مرتبط با مقصود فعالیت(۸

هدف یک گزارش غیر دولتی این است که هدف خود را به دقت تعیین کنید.  تنظیماولین گام در 

تعیین شده نتیجه مستقیمی است که پروژه نظارتی شما قرار است به آن دست یابد. این هدف 

 ئتالف شما نیز هماهنگی داشته باشد. های تشکیل دهنده ا باید با اهداف شرکا و سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 دولتی را مشخص کنید فرایند تنظیم گزارش غیرمراحل (۲

د، باید مراحل تهیه یک گزارش که با شرکای خود در زمینه هدف به توافق رسیدی پس از این

ها  ها و مسئولیت انی الزم، جدول زمانی تکمیل، نقشدولتی کامل از جمله منابع مالی و انس غیر

 و تقسیم کار را مشخص کنید. 

 مراحل اصلی این فرایند عبارتند از:

 های  بی به اطالعات کلی و سایر برنامهدر خصوص چگونگی دستیا تهیه یک طرح اولیه

مربوطه. برای مشاهده مثالی از طرح گردآوری اطالعات یک مؤسسه ارزیابی آموزش 

 را کلیک کنید.  اینجاجوانان 

 را تحلیل خواهید کرد؟ آیا به  پس از گردآوری اطالعات چگونه آنها.  تحلیل داده ها و یافته

افزار خاص یا کمکی برای کاوش اطالعات و یافتن روندها و الگوها و ارائه توصیه نیاز  نرم

 دارید؟

 چه کسی گزارش را خواهد نوشت؟ آیا به کمک انسانی یا  دولتی. نوشتن گزارش غیر

رسی گزارش توسط تمام اعضای ائتالف چگونه خواهد فنی خاصی نیاز دارید؟ فرایند بر

 بود؟

 دولتی خود را آغاز کنید، به انتشار  که پروژه گزارش غیر حتی پیش از آنها.  انتشار یافته

ها توسعه داده یا  خود را با مقامات دولتی یا رسانهنتایج بیندیشید. آیا الزم است روابط 

به عنوان مثال اگر عضو ائتالفی باشید که برای کاهش خشونت علیه زنان فعالیت 

سازی کامل مفاد  تواند نظارت بر پیاده دولتی شما می کند، هدف گزارش غیر می

CEDAW که دولت شما این کنوانسیون را تصویب  توسط دولت باشد )البته در صورتی

ها لزوما به این اندازه متمرکز و  کرده باشد(. این مثال بسیار ساده بود، اما همه تالش

 ساده نیستند.

های شما متمرکز بر بهبود آموزش باشد، باید زمان بیشتری صرف کرده و  اگر تالش

نامه حقوق کودک(  )یا شاید پیمان CEDAWغیر دولتی درباره بیندیشید که یک گزارش 

کردن این گزارش چگونه  های شما سازگار بوده و تهیه تواند با تمرکز فعالیت چگونه می

 تواند در راستای هدف ائتالف شما در بهبود آموزش باشد. می

http://www.nabz-iran.com/
http://www.learningpt.org/literacy/eval/sampledatacollect.doc
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رائه کمیته مربوطه در سازمان ملل متحد ا تقویت کنید؟ چه کسی گزارش را به دولت یا

 یا حمایتی هم برپا خواهید کرد؟ عمومی رسانی خواهد کرد؟ آیا کمپین اطالع

 .های ارائه شده چه کارهایی  برای پیگیری توصیه که گزارش منتشر شد،پس از این پیگیری

 باید انجام دهید؟

را  منابع انسانی الزمعالوه بر مراحل فوق الزم است چند مسئله دیگر را نیز در نظر بگیرید. آیا 

در اختیار دارید؟ شاید الزم باشد یک وکیل یا متخصص قانونی را استخدام کرده، از محققینی 

منابع  ها به کار گیرید. همچنین الزم است داوطلب را برای انجام پیمایش استفاده کنید یا افراد

آورند یا الزم است به  الف منابع مالی الزم را فراهم میآیا اعضای ائت–را تخمین بزنید  مالی الزم

 انجام داد؟ تر را با صرف اندکی هزینه اضافه بیشتری توان کار کر منابع دیگری هم باشید؟ آیا میف

ادامه        بازگشت                                                            

  

http://www.nabz-iran.com/
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 )ادامه( دولتی تنظیم یک گزارش غیرروش 

 سازی تهیه کنید. برنامه زمانی و پیاده یک (۳

اید، برنامه زمانی  دست آورده دولتی به ای کلی از مراحل تهیه گزارش غیر اکنون که ایده

باید سازی گزارش شما چیست؟ چه مراحلی را باید پشت سر گذاشت و کدام مراحل را  پیاده

ریزی باید در  ز وجود دارند که در هنگام برنامهپیش از همه انجام داد؟ آیا مراحلی خارج از پروژه نی

 یا انتخابات(؟ )نمایندگی( پارلمانی دورهنظر گرفته شوند )مانند یک 

ها برای شما بسیار  ریزی تواند در برنامه ، ابزار ساده و خوبی است که مییک چارت فعالیت

 د. مثالی از این چارت در زیر ارائه شده است:سودمند باش

 ماه فرد/سازمان مسئول فعالیت

۸ ۲ ۳ ۴ ۱ ۶ ۷ 

نی تهیه برنامه زما
 سازی و طرح پیاده

       x گیری دبیرخانه ائتالف/هیئت تصمیم

   x x x x  داوطلبین و اعضای ائتالف گرد آوری اطالعات

با نظارت دبیرخانه  تعیین شده،نویسنده  نوشتن گزارش
 ائتالف

     x  

 x       اعضای تعیین شده ائتالف انتشار گزارش

 x x      دبیرخانه ائتالف برنامه پیگیری

 

 تقسیم وظایف را در سازمان یا ائتالف خود انجام دهید.(۴

کدام سازی را تهیه کردید، باید تعیین کنید چه کسی  که جدول زمانی و طرح پیاده پس از این

بخش از کار را انجام دهد. این امر ممکن است به تنهایی یا با همکاری افراد زیادی از ائتالف انجام 

های خود  ها و مسئولیت ای انجام شود که هر فرد از نقش نهشود. الزم است تقسیم وظایف به گو

 مشاهده کنید.عنوان مثال  های مرحله قبل را به و با آن موافق باشد. چارت فعالیتآگاه بوده 

توانند با تأسیس  یک  همچنین می کنید، اعضای ائتالف اگر در قالب یک ائتالف فعالیت می

به کمیته مذکور واگذار دولتی را  مسئولیت نهایی تهیه گزارش غیر ،راهبری  دبیرخانه یا کمیته

های خاص  های عضو، یا از برخی گروه ست از تمامی سازماناعضای این دبیرخانه ممکن ا کنند.

 انتخاب شده باشند. 

بازگشت                                                                                          ادامه

  

http://www.nabz-iran.com/
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 )ادامه( دولتی تنظیم یک گزارش غیرروش 

س گزارش که بر اسا ، شامل پیگیری ابتکاراتیتأثیرات داخلی احتمالی(۱

 کنید. مشخصرا  حاصل شوندممکن است دولتی  غیر

–دولتی بر سازمان یا ائتالف اندیشید  ید به تأثیرات احتمالی گزارش غیردر مراحل ابتدایی پروژه با

 های آینده گروه در نظر گرفته خواهند شد. هایی که در برنامه شامل اهداف و فعالیت

دولتی نیز  د تهیه گزارش غیرهای سازمان خود بر فراین و مهم است درباره تأثیر فعالیت الزم

ی در اختیار دارد که دیگر بیندیشید. با توجه به مثال فوق، آیا سازمان شما تخصص یا منابع

ها نداشته باشند؟ مثل آیا شما در کارکنان یا هیئت مدیره خود وکیل یا پزشکی دارید؟ آیا  سازمان

استفاده دسترسی دارید که بتوانند در مرحله گردآوری اطالعات  ه اطالعات دولتی یا قربانیان سوءب

 شما را یاری کنند؟

استفاده از اسناد موجود، –را تعیین کنید آوری اطالعات  های دقیق جمع روش(۶

 ها یا مباحثات گروهی کوچک. ها، مصاحبه ها، پرسشنامه پیمایش

ه شروع آوری و تحلیل اطالعات است. بهترین را دولتی جمع تنظیم گزارش غیرهسته اصلی فرایند 

 آوری اطالعات است. تهیه یک ابزار جامع جمع

 می توانید چک لیستی از اطالعات مهم مربوط به کنید،  اگر اسناد خاصی را بررسی می
 کنوانسیون مورد بررسی در گزارش خود را تهیه کنید.

 توانید  ها هستید، می ها یا پیمایش ری اطالعات با استفاده از مصاحبهآو اگر در حال جمع
اده از آن اطالعات طرفانه تهیه کرده و با استف های فکر شده و بی سشنامه با پرسشپر

 با مخاطبین مختلف(. یکسانهایی  آوری کنید )مثأل پرسش منسجمی را گرد
 دستورالعملی برای توانید از  اید، می ریزی کرده ر مباحثات گروهی کوچکی را برنامهاگ

از اطالعاتی گران  کسانی پرسیده شده و تسهیلاستفاده کنید تا سؤاالت یگران  تسهیل

 داشته باشند.آگاهی  را دارید، آن آوری قصد جمعکه 

فرایند مدیریت  –نیز توجه داشته باشید  آوری شده گرد این باید به امنیت اطالعات عالوه بر
ه دسترسی خواهند داشت و اطالعات شما به چه صورت است؟ چه افرادی به پرسشنام

ها کجا و چگونه ذخیره خواهند شد )مثأل در یک قفسه قفل شده یا روی هارد  پرسشنامه
آوری اطالعات  شود(؟ اگر در حال جمع امپیوتر که بارمز عبور محافظت میشده کرمزگذاری 

عات را حفاظت کرده و ایمن نگه خصوص قربانیان سوء استفاده از زنان هستید، چگونه اطال در
 دارید؟ می

امهبازگشت                                                                                    اد

  

های انجام  استفاده باشد. فعالیت عنوان مثال ممکن است تمرکز گروه شما بر ارائه خدمات به زنان قربانی سوء به

دولتی چه تأثیری بر سیستم ارائه خدمات شما خواهند داشت )مثأل آیا الزم است  گرفته در تهیه گزارش غیر

توانند سیستم  های ارائه شده چگونه می م کارهای موجود به کار گیرید(؟ توصیهکارکنان/داوطلبانی را برای انجا

 ها توسط دولت چه تأثیری در این زمینه دارد؟ سازی این توصیه ارائه خدمات شما را تحت تأثیر قرار دهند؟ نحوه پیاده

http://www.nabz-iran.com/
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 )ادامه( دولتی تنظیم یک گزارش غیرروش 

 .نجانیدبگ گزارش خودعناصر اصلی هر ماده یا بخش از معاهده را در (۷

آمده دست  های به ضعیت دولت در پیروی از آن؛ یافتهنامه؛ و متن معاهده، کنوانسیون یا موافقت

دولت از معاهدات را در گزارش های خود برای بهبود وضعیت پیروی  درباره پیروی دولت؛ و توصیه

 بگنجانید.

ها و  کنید، یافته دولتی خود را برای آن تهیه می گزارش غیردر مورد هر سند یا استانداردی که 

 اطالعات خود را به مفاد خاصی از سند یا استاندارد مذکور ارتباط دهید.

 

 

 

شامل ارائه به –تهیه کنید  خود دولتی استراتژی برای انتشار گزارش غیر یک(۱

های  در رسانههای ناظر، انتشار  در سازمان ملل متحد یا سایر هیئتکمیته مربوطه 

 المللی و ارائه به دولت میزبان. محلی یا بین

های شما  اند، بهترین راه ارائه یافته ها انجام شده مام اطالعات گردآوری شده و تحلیلاکنون که ت
زارش کتبی شما باید هم به مقامات دولتی و هم به کمیته مربوطه در سازمان اند؟ البته گ کدام

 ملل متحد ارائه شود. 

 نفعان مهم ارائه خواهد کرد؟ رد یا افرادی گزارش را به این ذیچه ف 
 ای شما چه خواهد بود؟ استراتژی رسانه 
 ای  های رسانه روشها یا سایر  منتشر خواهید کرد، یا از مصاحبه آیا کل گزارش را در رسانه

 استفاده خواهید کرد؟
 استراتژی شبکه اجتماعی شما چه خواهد بود؟ 

 المللی نیز استفاده خواهید کرد؟ های بین ارش از رسانهآیا در ارائه گز 
 مند خواهید  دولتی خود عالقه به مسائل مورد بررسی و گزارش غیرنفعان را  چگونه دی

 کرد؟

حقق اهدافی بوده که در نظر دولتی توسط شما ت تهیه گزارش غیرته باشید که دلیل به خاطر داش
های انجام شده در  از اطالعات گردآوری شده و تحلیل توانید اید. به چه طریق دیگری می داشته

یک کمپین حمایتی، یک کمپین توانید  سترش اهداف خود استفاده کنید؟ میجهت گ
امر تا پین ارتقاء آگاهی عمومی را برپا کنید. این رسانی، یک پروژه نظارتی دیگر، یا یک کم اطالع

 دارد. و مقصود شما قرار های شما در جریان تهیه گزارش و سایر اهداف حد زیادی تحت تأثیر یافته

بازگشت                                                                                                     ادامه

 

  

 بدین صورت است: CEDAW)الف(  ۱به عنوان مثال ماده 

ها، عادات و رسوم و تمامی  اصالح الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مردان و زنان، و تالش برای رفع تبعیض

 فرایندهای مبتنی بر برتری یکی از دو جنسیت یا نقش کلیشه ای زن و مرد؛

 ها ها و توصیه های ائتالف: اطالعات، شواهد، تحلیل یافته
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 )ادامه( دولتی تنظیم یک گزارش غیرروش 

 ، شامل گام پنجم: تأثیرات داخلی احتمالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه                                                           بازگشت                                       

  

 گام اول

هدفی مرتبط با مقصود 

 های خود تعیین کنید. فعالیت

 

 گام دوم

مراحل تنظیم گزارش  

 دولتی را مشخص کنید. غیر

 

 گام سوم

سازی  زمانی و پیاده یک برنامه 

 تهیه کنید.

 

 چهارمگام 

تقسیم وظایف را در سازمان  

 یا ائتالف خود انجام دهید.

 

 گام پنجم
تأثیرات داخلی احتمالی، شامل  

پیگیری ابتکاراتی که بر اساس 
دولتی ممکن است  گزارش غیر

 حاصل شوند را مشخص کنید.
 

 گام ششم

آوری  های دقیق جمع روش 

 اطالعات را تعیین کنید.

 

 گام هفتم

عناصر اصلی هر ماده یا بخش  

از معاهده را در گزارش خود 

 بگنجانید.

 

 گام هشتم

یک استراتژی برای انتشار  

 دولتی تهیه کنید. گزارش غیر
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  گزارش غیر دولتی یک موجود در تنظیم های چالش

هایی روبرو خواهد شد. بررسی  ی پاسخگو نمودن دولت است با چالشای که در پ هر پروژه

تواند سبب پریشانی  ها، می ها باشد یا شکست لت، چه به منظور تأکید بر موفقیتعملکرد دو

ر دولتی از آغاز پروژه تهیه گزارش غیقدرتمندان شود. در ادامه چند ریسک مهم را که باید پیش 

 کنیم: مد نظر قرار داد مرور می

 فضای سیاسی 

گیری برای مشارکت در تهیه گزارش  در هنگام تصمیم

باید ابتدا فضای سیاسی را تحلیل کرد. سپس دولتی،  غیر

سی کرد که در حال تهیه گزارش باید گروه یا ائتالفی را برر

هایی دارد و  این گروه یا ائتالف چه ظرفیتدولتی است.  غیر

آوری اطالعات و تهیه گزارش به چه ظرفیت هایی  برای جمع

 مدنی محلی و در هد داشت؟ جایگاه ائتالف در جامعهنیاز خوا

چه درکی از ائتالف و  الملل چیست؟ شهروندان عرصه بین

رسانی در زمینه  ها در اطالع تواند توانایی گروه ی آن دارند؟ فضای سیاسی محدود میاعضا

در یک فضای ها برای ایجاد تغییرات پایدار را محدود کند.  های خویش و استفاده از این یافته یافته

تواند خطرناک  پردازند، می که به انتقاد از دولت میسیاسی بسته انتشار عمومی اسنادی 

 باشد.

 دسترسی به اطالعات 

باشند تا معتبر بوده و  میاطالعات  از خاصی حد نیازمند دسترسی بهدولتی  گزارشات غیر

 عمومیکه گروه ها به اسناد  در صورتیهای درستی بر اساس شواهد و حقایق ارائه کنند.  توصیه

اشته باشند، گردآوری اطالعات جلسات کمیته یا دولت مشارکت ند دسترسی نداشته و در

و  ها محدود بوده اگر رسانهممکن باشد.  ی در برخی موارد غیرتواند چالش برانگیز و حت می

های  راسان باشند، حتی آن دسته از روشها ه ها و مصاحبه شهروندان از مشارکت در پیمایش

 در ارتباط نیستند نیز دشوار خواهند بود.  گردآوری اطالعات که مستقیمأ با دولت

 ظرفیت نهادی 

ن به اطالعات یا در برخی موارد ممکن است دولت تمایل داشته باشد دسترسی شهروندا

های نهادی مانع از این امر شوند. ممکن  گیری را افزایش دهد، اما محدودیت فرایندهای تصمیم

ها در دسترسی به اطالعات و فرایندهای  الزم برای برطرف کردن نیاز گروه است دولت ظرفیت

 الزم در تهیه گزارشات غیر دولتی را نداشته باشد. 

به عنوان مثال، ممکن است مقامات دولتی از قوانین دسترسی عمومی به اطالعات ناآگاه بوده یا 

های تهیه کننده  گروه رسانی عمومی نداشته باشند. سیستم اطالعادارات محلی دولت 

های خود آگاه باشند.  ها و توصیه سازی یافته ی باید از توانایی دولت در پیادهگزارشات غیر دولت

 به خاطر داشته باشید

در یک فضای سیاسی بسته 

انتشار عمومی اسنادی که به 

پردازند،  انتقاد از دولت  می

 تواند خطرناک باشد. می
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های  انایی هیئتتوانند تو های حزبی می سازمانی یا سیاست کالت نهادی مانند مسائل درونمش

و هم  مواردی هم شهروندان های ارائه شده را محدود کنند. در چنین سازی توصیه دولتی در پیاده

ها باید در هنگام  بینند. گروه های خود را بی ثمر و بی نتیجه می دولت محلی خسته شده و تالش

های سیاسی نهادی آگاهی  ارهای نظارتی خود از این محدودیتها و تعیین ابز تهیه استراتژی

 داشته باشند تا بتوانند به اهداف سازمانی بزرگتر خود دست یابند. 

بازگشت                                                                                               ادامه
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 )ادامه( گزارش غیر دولتی یک موجود در تنظیم های چالش

 تغییرات قدرت و قدرت سیاسی 

های ارائه شده در گزارشات  سازی یا حمایت از توصیه هم دیگری که باید در هنگام پیادهعامل م

ها هنگامی ظاهر  چالشنفعان پروژه است.  درت در بین ذیقرار داد تغییرات قدولتی مد نظر  غیر

شوند که گروه مورد احترام مقامات دولتی نبوده یا شهروندان احساس نکنند که گروه نماینده  می

المللی  دولتی بین های غیر سازمان مدنی یا های محلی جامعه اگر سایر سازمانها است.  منافع آن

(INGO)  های ارائه شده در گزارش غیر  عتبر ندانند، ممکن است از توصیهمگروه را قابل اعتماد و

کننده  یههای ته ائتالفهای گزارش بی اثر خواهند ماند.  حمایت نکنند و در این صورت یافتهدولتی 

را درک کرده و روابط گزارشات غیر دولتی باید تغییرات قدرت در فضای سیاسی پیرامون خود 

نند تا از همکاری عان برقرار کنف مثبتی با ذی

 مند شوند. های نظارتی بهره ها در پروژه آن

ت آورند تا از ها باید "قدرت" کافی به دس گروه

های خود جلوگیری کرده یا  عواقب منفی فعالیت

تحمل کنند. از جمله این عواقب این عواقب را 

توان به کاهش کمک های مالی دولت،  می

دادن  د، ارعاب و تهمت نام برد. مشارکتتهدی

ها به  رایند و ارائه یافتهمقامات دولتی از ابتدای ف

های  ها و هم شکست ای که هم موفقیت گونه

های  تأکید قرار گیرند دو مورد از راهدولت مورد 

 کاهش ریسک به شمار می آیند. 

 

ادامه              بازگشت                                                                                 

  

 به خاطر داشته باشید

 مدنی باید پیش از آغاز هر پروژه های جامعه گروه

های دولت، مخاطرات را به طور  نظارت بر فعالیت

کامل درک کرده و بپذیرند. نظارت بر عملکرد 

دولت حتی در غیر چالش برانگیزترین شکل خود 

های  هم نیازمند این است که سازمان

مدنی و شهروندان به طور آشکار از دولت  جامعه

انتقاد کنند. احتماأل بزرگترین چالش انجام چنین 

ایی حصول اطمینان از این امر است که پروژه ه

ها نه تنها فضای سیاسی الزم را دارند،  گروه

توانند فعالیت های خود را در شرایط  بلکه می

 امن انجام دهند.
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 درس چهارم: نکات مهمی که باید به خاطر سپرد

 ندان را به دولت پیوند دهد، بر فعالیت وتواند منبعی برای دولت بوده، شهر مدنی می جامعه

ولت را در برابر نیازها و های دولت نظارت کند، سبب شفافیت عملکرد دولت شده و د

 های شهروندان پاسخگو نماید. نگرانی

 ها  هایی باشد که افراد و گروه دولت بوده و ممکن است شامل شبکه مدنی مجزا از جامعه

 دهند. ا با دولت یا با یکدیگر انجام میاز طریق آن تعامالتی ر

 مدنی و  تواند بستری مناسب را برای مشارکت عمومی گسترده در امور ی میمدن جامعه

 مردم را افزایش دهد.ترتیب مشارکت فعال  سیاسی فراهم کرده و بدین

 ا توانند حقوق کالن شهروندان ر طور عمده از دو طریق می مدنی به های جامعه سازمان

 المللی. تضمین کنند: سطح ملی و سطح بین

 امل برقرار تواند با سازمان ملل متحد تع طریق چهار مکانیسم رسمی می مدنی از جامعه

ای  اهی شورای حقوق بشر و بررسی دورههای ویژه، فرایند دادخو کند: ناظر رسمی، گروه

 جهانی.

 و اهداف مشابه به اعضا اجازه  ها، عالئق های دارای ارزش ایجاد ائتالف با سایر گروه

امی شوند که به تنهایی دهد که منابع خود را با هم ترکیب کرده و قدرتمندتر از هنگ می

 اند. کرده فعالیت می

 کاری  توانند از یک سو توجهات را به کم ی میعموم رسانی اطالع های حمایتی و کمپین

های دولت جلب کرده و از سوی دیگر در صورت لزوم اقدامات مثبت دولت را نیز مورد تأکید 

 قرار دهند.

 یروی دولت رسانی در زمینه پ نیسمی هستند برای نظارت و اطالعدولتی مکا گزارشات غیر

 لمللی امضا شده توسط دولت.ا های بین ها و اعالمیه از معاهدات، کنوانسیون

 های فعال در این حوزه تا توجهات را به  دولتی فرصتی است برای گروه تهیه گزارشات غیر

المللی برقرار  نفعان ملی و بین خود جلب کرده و روابطی را با ذی مسئله مورد بررسی

 کنند.

ادامه                              بازگشت                                                            
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 آزمون

 مدنی چیست؟ تعریف جامعه.۸

 الف. مؤسسات دولتی که نماینده نیازهای یک انجمن محلی هستند.

 ب. یک انجمن یا هیئت داوطلبانه که نماینده نیازهای یک انجمن محلی است.

 اند. مشترکی گرد آمدههداف و منافع اهای رسمی و غیر رسمی شهروندان که حول  پ. گروه

ت. فعل و انفعال بین اقتصاد، حقوق و سیاست، و چگونگی توسعه مؤسسات در سیستم 

 های اقتصادی و اجتماعی مختلف.

 تواند حقوق بشر را در محیط پیرامون خویش ارتقا دهد؟ مدنی چگونه می جامعه.۲

 الف. آموزش مردم در خصوص مسائل اصلی

 های خویش برای پیوستن به فعالیت شهروندان همفکرو  ها کردن سازمان ب. بسیج

 های دولت و ایجاد شفافیت و پاسخگویی بیشتر پ. نظارت بر فعالیت

 ت. همه موارد فوق

 های زیر با سازمان ملل متحد تعامل داشته باشد: تواند به روش مدنی می جامعه.۳

 حقوق بشرالف. تبدیل شدن به یکی از ناظرین تأیید شده در جلسات شورای 

 که دولت آن را تصویب کرده است یب. تهیه گزارش غیر دولتی در خصوص کنوانسیون

 پ. شکایت کردن به شورای حقوق بشر

 (UPR)ای جهانی  رائه اطالعات رسمی به بررسی دورهت. ا

 ث. همه موارد فوق

های  تواند در همایش مدنی می جمله درست است یا نادرست: جامعه این.۴

سازمان ملل متحد شرکت کرده و به مقامات فشار آورد و همچنین در ای  منطقه

 رخدادهای جانبی شرکت نماید.

 الف. درست

 ب. نادرست

http://www.nabz-iran.com/


 نبض ایران:در تالش جهت ارتقای آگاهی در زمینه نقض حقوق بشر در ایران
www.nabz-iran.com 

@نبض ایرانما را در فیسبوک دنبال کنید   
 nabziran@ما را در توئیتر دنبال کنید 

77 

ی با تمرکز بشر های حقوق رست است یا نادرست: برپایی کمپیناین جمله د.۱

های کوچکی هستیم و کسی ما را  مللی سودی ندارد، زیرا ما ائتالفال بین

 شناسد. نمی

 درست الف.

 ب. نادرست

 مدنی بسیار سودمند هستند، زیرا: های حقوق بشر جامعه ها در فعالیت ائتالف.۶

 الف. تعداد بیشتر باعث قدرت بیشتر می شود

 استفاده کردائتالف توان از منابع هر سازمان برای ارتقاء اثربخشی هدف  ب. می

 دسترسی ائتالف را گسترش داد ها، حیطه استفاده از شبکه ارتباطات سازمانتوان با  پ. می

 ت. همه موارد فوق

مدنی اجازه  دولتی به جامعه ادرست: گزارش غیراین جمله درست است یا ن.۷

المللی دولت  های بین نامه ده از استانداردها و اصول موافقتدهد تا با استفا می

 های ناظر بر مسائل اء خدمات و تقویت قوانین و سیاستخود را در قبال ارتق

 مربوطه پاسخگو نماید.

 الف. درست

 ب. نادرست

 های تهیه یک گزارش غیر دولتی مؤثر عبارتند از: چالش.۱

 الف. دسترسی به اطالعات

 ب. فراهم نبودن فضای سیاسی

 دولتی های گزارشات غیر ها و توصیه سازی یافته پ. ظرفیت نهادی برای پیاده

 ت. همه موارد فوق

ادامه                                                                  بازگشت                   
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 گیری نتیجه

اکنون زمان آن -ه است، شما این دوره آموزشی را به پایان رساندید! اما کار شما تمام نشدتبریک

های خود را عملی کنید. نکته مهمی که باید در خصوص این نوع کارها به خاطر  است که ایده

وده و تنها در هایی مستمر ب هایی از این دست در واقع پروژه فعالیتداشته باشید این است که 

 رسند که شما و همراهان شما همواره هوشیار باشید. صورتی به نتیجه می

می آورید که همه ما، صرف نظر از نژاد، قومیت، جنسیت، از اعالمیه جهانی حقوق بشر به خاطر 

ایم  و تنها به دلیل این که زاده شده های سیاسی ات جنسی، طبقه اجتماعی و وابستگیگرایش

اید، باید  ها آگاه شده م. اکنون که از این حقوق و آزادیبه طور ذاتی از حقوق خاصی برخورداری

 بتوانید به عنوان یک شهروند:

  ها و حقوق  المللی، خواستار تحقق آزادی تن از قوانین و استانداردهای بینگرفبا کمک

 انسانی خود شده و این امر را پیگیری نمایید؛

 ناقضان این حقوق را پاسخگو نمایید؛ 

 های خود تالش کنید؛ و در راه پیشبرد حقوق و آزادی 

 المللی خود پایبند بماند را وادار کنید که به تعهدات بین دولت. 

المللی  و نمودن دولت در قبال تعهدات بینبا گذراندن این دوره آموزشی اولین گام را در راه پاسخگ

هی به کند تا راه خود را از آگا اید شما را یاری می دست آورده اید. دانشی که به ود برداشتهخ

دولتی را آغاز  تنظیم گزارش غیرهای حمایتی برپا کرده یا یک پروژه  سوی عمل هموار کرده، کمپین

های خود باید همواره امنیت خود و شهروندان  ر داشته باشید که در تمام فعالیتکنید. به خاط

 توجه قرار دهید. دهمراه خود را در مسیر خویش مور

الش برانگیز این فرایند به هیچ وجه آسان نبوده و خصوصأ در محیط پرفشاری مانند ایران بسیار چ

ای خود  یی که باید پیش از آغاز هر پروژهها ریسک–بدون ریسک نیستند  ها است. این نوع فعالیت

را برای آن ها آماده کنید. بنابراین پیش از آغاز کار باید یک طرح امنیتی و ایمنی را تهیه کنید. این 

آوری شواهد نقض حقوق بشر یا  های شما مانند جمع د فرایند گام به گام تمام فعالیتطرح بای

باط با اعضای احتمالی ائتالف را مشخص کند. در طرح امنیتی و ایمنی خود باید ریسک برقراری ارت

برای واکنش به هر یک از ای  راهان خود را مشخص کرده و برنامههای احتمالی برای خود و هم

 ها در نظر بگیرید. این ریسک

حقوق بشر دارید و از ای در حمایت  ته باشید که شما نقش تعیین کنندهاما همواره به خاطر داش

این –المللی مربوط به این فرایند اهمیت زیادی دارد  ها و استانداردهای بین درک مکانیسم

ها و استانداردها معیاری هستند برای سنجش عملکرد دولت و کسب انسجام در  مکانیسم

ولت ن دتوانید ابزاری باشید برای شفاف و پاسخگو نمود ش برای تحقق حقوق مذکور. شما میتال

های شهروندان، خصوصأ در فرایند حمایت از حقوق اجتماعی، اقتصادی و  در برابر نیازها و نگرانی

 انسانی.
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 پاسخ ها:

 درس اول

پ( بنا به تعریف اعالمیه جهانی حقوق بشر، این حقوق عبارتند از حقوق بنیادین و غیر  .۵

 آنها برخوردار هستند.دلیل انسان بودن خویش از  قابل انتقال که افراد ذاتأ به

های حقوق بشر سازمان ملل را به دو  تر کمیساریای عالی حقوق بشر هیئتالف( دف .۸

مرتبط های  با منشور سازمان ملل متحد و هیئتهای مرتبط  کند: هیئت دسته تقسیم می

های کالن  با منشور سازمان ملل متحد فعالیتهای مرتبط  با معاهدات حقوق بشر. هیئت

رند، و بر اساس رأی اکثریت دهند، مخاطبین نامحدود دا بشر را انجام میحقوق 

 کنند. گیری می تصمیم

 دهند. المللی حقوق بشر را شکل می این اسناد به همراه هم الیحه بینت( تمامی  .۱

ی بزرگ پس از سازمان ملل متحد ب( سازمان همکاری اسالمی دومین سازمان بین دولت .۹

ازمان همکاری اسالمی تالش دارد تا نماینده صدای جمعی اعضا بوده آید. س شمار می به

و با ارتقای صلح جهانی و هماهنگی بین مردم مختلف جهان، از منافع جهان اسالم 

 کند. حمایت

ها و تعهدات  ها که مسئولیت های رسمی بین دولت نامه عبارتند از موافقت معاهداتالف(  .۱

یکی از اعضای معاهدات موافقت  کشورها با تبدیل شدن به. کنند طرفین را مشخص می

های  مکانیسمتوانند از طریق  وندان میها تبعیت نمایند. شهر کنند که از تمام مفاد آن می

ها را  دولتعنوان ضمانت اجرایی  ها به نظارتی ارائه شده در معاهدات و کنوانسیون

 عأ متعهد به عهدنامه هستند.تضمین نمایند که کشورهای عضو واق پاسخگو نموده و

کنند که مطابق  کشورها با امضا کردن یک معاهده از آن حمایت کرده و موافقت میب(  .۹

مفاد آن عمل کرده و کاری در تضاد با اهداف آن انجام ندهند. اما امضا کردن سبب 

هده که معا ه پیروی از معاهده شود. برای اینطور قانونی موظف ب شود که کشوری به نمی

کرده یا به  را تصویب جرا شود، کشور مذکور باید آناال از لحاظ قانونی برای یک کشور الزم

را مورد  اهده را امضا کرده اما هیچگاه آندر بعضی موارد کشورها مع آن ملحق شود.

 دهند. یا الحاق قرار نمی تصویب

تواند شروط  شود، میب( وقتی کشوری یک معاهده را امضا یا تصویب کند یا به آن ملحق  .۵

خاص از   آن وارد کند که بیانگر ابطال یا تغییر اثرات قانونی یک ماده هایی را در یا اعالمیه

دهند که تبدیل به یکی از طرفین معاهده  معاهده هستند. شروط به کشورها اجازه می

تبعیت از شده و در عین حال خود را از تعهد به یک ماده، بخش یا بند خاص که تمایلی به 

 آن ندارند معاف کنند.
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الملل عرفی  مرور زمان تبدیل به حقوق بین توانند به پذیر می الف( حقوق نرم یا انعطاف .۱

 (UDHR)صورت جهانی مورد پذیرش قرار گیرند. اعالمیه جهانی حقوق بشر  شده و به

یکی از  عنوان به ۵۴۹۱بهترین مثال یک ابزار قانونی نرم است. این اعالمیه در سال 

های غیر الزام آور مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد، اما اکنون تبدیل  قطعنامه

 است. الملل عرفی شده یک حقوق بین به 

 

 درس دوم

مستقل هایی متشکل از متخصصین  مرتبط با معاهدات حقوق بشر کمیتههای  الف( کمیته .۵

 کنند. رت میالمللی بشر نظا سازی حقوق بین هستند که بر روند پیاده

ها و  دنبال محکومیت شر نیست. ایران بهنادرست( ایران جزء اعضای شورای حقوق ب .۸

فعان اجمله گروهی از مد از–بشر در این کشور  اوضاع حقوق المللی از انتقادات بین

را پس  ۸۰۵۱و  ۸۰۵۰های  پیشنهاد عضویت خود در سال -ایرانبرجسته حقوق بشر 

 گرفت.

کمیته رفع تبعیض نژادی ملحق شده اما به پروتکل اختیاری کنوانسیون در ب( ایران به  .۱

 خصوص تقاضای تجدید نظر افراد ملحق نشده است.

ر که به گانه )سه کشور دیگ شورای حقوق بشر، در کنار گروه سهعضو  ۹۵ یپ( تمام .۹

ت داشته توانند در مباحثات مشارک کنند(، اما تمام اعضا می عنوان گزارشگر فعالیت می

 باشند.

کنند تا وضعیت حقوق بشر را در یک کشور  های ویژه گزارشگرانی را منصوب می الف( گروه .۱

جهان  ای خاص از حقوق بشر را در سراسر ری( یا جنبهیا ناحیه خاص )مأموریت کشو

 (.بررسی کنند )مأموریت موضوعی

ادی دارند. بعضی زی های مستقل از معاهدات قدرت ت( به همه این دالیل، مکانیسم .۹

الملل عرفی یا اصول  ها به مرور تبدیل به حقوق بین ها یا تمامی آن های اعالمیه بخش

 شوند. کلی می

ها توسط شورای حقوق بشر  یژه، متخصصین مستقل و اعضای کارگروهپ( گزارشگران و .۵

لل جزء کارکنان سازمان م کنند، یعنی و در مقام شخصی خود فعالیت می منصوب شده

 کنند. ه و برای کار خود پول دریافت نمیشمار نیامد متحد به

کنون به استانداردهای مرتبط با معاهدات ملحق نشده است، که ایران تا ییجا درب(   .۱

مدنی تا از  کنشگران جامعهاستانداردهای مستقل از معاهدات فرصتی هستند برای 

نابراین ها افزایش دهند. ب وص آنخص ر دفاع کرده و آگاهی جامعه را دربرخی حقوق بش

المللی شما را در  و انواع مختلف استانداردهای بین ها آشنا شدن با این اعالمیه
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گذاشتن به حقوق بشر و  ند تا بتوانید دولت را در احترامک های نظارتی خود یاری می تالش

 ها پاسخگو نمایید. تقویت آن

 

 درس سوم

سلسله مراتب قانونی کشور سطح و موقعیتی مشابه  المللی در نادرست( معاهدات بین .۵

المللی نیز مانند قوانین داخلی اجرا  با قوانین معمولی داخلی دارند. معاهدات بین

ها رأی داده شده و توسط شورای نگهبان تأیید  شوند مگر آن که در مجلس به آن نمی

 سالم ندارند.شوند و اطمینان حاصل شود که تناقضی با قانون اساسی و قوانین ا

ب( قانون اساسی در سلسه مراتب قوانین ایران از تمام قوانین دیگر مصوب مجلس باالتر  .۸

ها را بررسی  بان باید آناست. پیش از آن که قوانین در مجلس تصویب شوند، شورای نگه

 و تأیید کند تا از انطباق آن ها با قوانین اسالم و قانون اساسی اطمینان حاصل نماید.

کند، اما مقایسه  "حقوق ملت" را تبیین و تعریف می چند فصل سوم قانون اساسی ت( هر .۱

 دهد که حقوق بشر و تعهدات ایران نشان میاین فصل قانون اساسی با استانداردهای 

 هایی بر سر راه حقوق مردم ایران هستند.  تمام این موارد چالش

 باق با موازین اسالم است.الف( چون شورای نگهبان تنها مرجع تعیین انط .۹

الف( قانون اساسی در سلسه مراتب قوانین ایران از تمام قوانین دیگر مصوب مجلس  .۱

 باالتر است.

ز وجود دارند که شرایط و ها، تعدادی از اصول قانون اساسی نی ب( با وجود برخی چالش .۹

د. استفاده از این ان های مورد اشاره قائل نشده هایی را برای حقوق و آزادی محدودیت

مورد اشاره در استانداردهای  اصول و ارجاع دادن به آن ها، در کنار اصول مشابه

ها پیوسته است، فرصتی است برایی  قوق بشر که ایران بدون شرط به آنالمللی ح بین

 ها. این اصول و گسترش حوزه کاربرد آنپاسخگو نمودن دولت برای در نظر گرفتن و تقویت 

های  یک از اقلیت کنند. هیچ ن حمایت مینین ایران از مسیحیان، زرتشتیان، و یهودیاب( قوا .۵

گیرند. این  ده و مورد حمایت قانونی قرار نمیدیگر در این کشور به رسمیت شناخته نش

 ، بهائیان، صوفیان، بودائیان. پیرو اهل تسنناقلیت ها عبارتند از: مسلمانان 

جمله میتوان به بهبود  است که از آن برخی قوانین خود انجام دادها در ران اصالحاتی ریب( ا .۱

ئه شده در های ارا ، پاسخ به توصیهوضعیت حق زنان برای طالق و حضانت فرزندان

های حقوق بشر، و ارائه دوره کارشناسی ارشد حقوق بشر در چند دانشگاه  گزارش

 اشاره کرد.
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 درس چهارم

های رسمی و غیر رسمی شهروندان دارد که  شاره به گروها مدنی پ( در این درس جامعه .۵

 اند. اهداف و منافع مشترکی گرد آمدهحول 

مدنی نهادی مهم برای پاسخگو نمودن دولت، حصول اطمینان از عملکرد مناسب  ت( جامعه .۸

ماعی، سیاسی و فرهنگی دولت و ارتقاء تمام حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجت

جایگاهی مناسب برای پاسخگو نمودن مؤسسات دولتی و وابسته به  مدنی است. جامعه

های مورد توافق  سازی حقوق و مسئولیت کردن و پیاده لت در قبال احترام گذاشتن، تأییددو

تواند بستری مناسب  مدنی می المللی است. جامعه موجب قوانین داخلی و تعهدات بین به

ترتیب  و سیاسی فراهم کرده و بدیننی را برای مشارکت عمومی گسترده در امور مد

 مشارکت فعال مردم را افزایش دهد.

عنوان منبع و نقطه  تواند از سازمان ملل متحد به مدنی می جامعهث( همه موارد فوق.  .۱

متحد یا  های حقوق بشر خود استفاده کند. همکاری با سازمان ملل تمرکزی در فعالیت

المللی انجام شده در راستای ارتقاء  ای ملی و بینه تالش تواند در استفاده از منابع آن می

 حقوق بشر در کشور شما مؤثر باشد.

شوند. باید  ای برگزار می متحد در سطح منطقه الف( چند نشست تخصصی سازمان ملل. ۹

وسته بررسی کرده تا از برگزاری کنفرانس یطور پ های سازمان ملل متحد را به سایت وب

ها تمرکز دارد آگاه  اص حقوق بشر که سازمان شما بر آنزمینه موارد خ ای در طقههای من

اسیفیک و اغلب برخی مناطق خاص )مانند افریقا، آسیا پ نمایید.ها شرکت  شده و در آن

کنند که سازمان شما  ای را برگزار می های ساالنه یا شش ماهه امریکای التین( کنفرانس

 شد.ها مشارکت داشته با تواند در آن می

المللی برای مسائل خاص حقوق بشر در سطح کشور اهمیت زیادی  ب( ایجاد حمایت بین .۱

ها را وادار به  تواند با استفاده از آن دولت الملل قدرت زیادی دارد که می دارد. جامعه بین

 عمل کند.

ا اجازه ها، عالئق و اهداف مشابه به اعض های دارای ارزش ت( ایجاد ائتالف با سایر گروه .۹

امی شوند که به تنهایی دهد که منابع خود را با هم ترکیب کرده و قدرتمندتر از هنگ می

ها را وادار به فعالیت کرده و استراتژی  اند. قدرت حاصل از جمع اعضا دولت کرده فعالیت می

ست. این امر خصوصأ در مورد ها ا رای پیشبرد اهداف و مسائل سازمانمناسبی ب

می اهداف مورد نظر کند، زیرا بسیاری از شهروندان حا ی صدق میق بشرهای حقو کمپین

ها به دلیل ترس از اقدامات تالفی جویانه ناقضان حقوق بشر )معموأل  دن آنکر بوده اما بسیج

 دولت ها( دشوار است.

دولتی  گزارشات غیر برای ارتقاء حقوق بشر کنشگرانالف( یکی از ابزارهای مورد استفاده . ۵

رسانی در زمینه  انیسمی هستند برای نظارت و اطالعدولتی مک شات غیرهستند. گزار

 المللی امضا شده توسط دولت. های بین ها و اعالمیه یروی دولت از معاهدات، کنوانسیونپ
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هایی روبرو خواهد شد.  ی پاسخگو نمودن دولت است با چالشای که در پ  ت( هر پروژه. ۱

تواند  ها، می ها باشد یا شکست بر موفقیتبه منظور تأکید  بررسی عملکرد دولت، چه

 شود. دولتمردانسبب پریشانی 
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