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  يالملل نيب
  آنها يزان بازدارندگ

  نقض حقوق بشر

ن مهرپوريتر حس
*

  

                                        

  26/9/1388 :تاريخ تصويب

  .7-42، صص 

ب يارهاكسازو
زان بازدارندگيو م

نقض حقوق بشر در

تر حسكد

    

                                                                 

  .باشد دكتر حسين مهرپور استاد دانشگاه شهيد بهشتي مي

تاريخ تصويب  16/9/1388 :تاريخ دريافت

، صص 1388سال اول، شماره چهارم، زمستان  المللي روابط خارجي، فصلنامه بين

  

  

  

  
  

دكتر حسين مهرپور استاد دانشگاه شهيد بهشتي مي *

تاريخ دريافت

فصلنامه بين



در دهـه   يبشـر 

ر حقوق بشر در سراسر جهان، توسط 

. اسـت هـا و اقـوام   

س يدوم و تأسـ 

آن،  ةردن دامنـ 

ن يتدو :عبارت است از

م حقوق بشر، سوق 

 يبرا يجاد التزام و تعهد قرارداد

ن يدتريـ ه جدك

 يفـر كيوان يـ جز د

 يارهاكر سازوي

 يالمللـ  نيبـ  ي

در الزم را  يت و مثبت بودن آن، عمـالً بازدارنـدگ  

نـار  كو در گوشـه 

سـوزان،   د دليـ 

 منظور بهستند و 

  .دكنن يشتريب

ـ    يِالمللـ  ني، معاهـدات ب
  

  چكيده

بشـر  ةجامعـ  ينگران يةه ماكامروز  ياياز موضوعات مهم دن يكي

ر حقوق بشر در سراسر جهان، توسط يم است، نقض فراگيكو ستياول قرن ب

هـا و اقـوام    تيـ گـر مل يا ديمختلف، نسبت به اتباع خود و  هاي دولت

دوم و تأسـ  يمشخصاً پس از جنـگ جهـان   يالملل نيدات مختلف بيتمه

ردن دامنـ كـ  مكـ ا يـ از نقض حقوق بشـر   يريجلوگ يسازمان ملل، برا

عبارت است از اختصار بهارها كدات و سازوين تمهيا. اتخاذ شده است

م حقوق بشر، سوق ين و مفاهين موازيي، تبيالملل نيب اسناد متعدد بيو تصو

جاد التزام و تعهد قرارداديب آن اسناد، ايبه سمت تصو ها دولتدادن 

ك ييو اجرا يگوناگون نظارت يس نهادهايز تأسيآنها و ن ياجرا

جز د. است يالملل نيب يفركيوان يبشر و دحقوق  يآنها شورا

يرد، سايبازدارنده بگ ييمات اجرايتواند تصم يه مك يالملل ني

يفركيوان يد. ستنديالزم برخوردار ن يي، از ضمانت اجراينظارت

ت و مثبت بودن آن، عمـالً بازدارنـدگ  يرش اهميهم با وجود پذ

در گوشـه  هـا  دولتانواع  يها از سو شمار حقوق انسان ينقض ب مقابل

يـ ننـده بـاز هـم با   كديوتـار و نوم  رهيت ين فضايدر ا. ا ندارديدن

ستند و يحقوق بشر از تالش بازنا يداران واقع دوستان و طرف انسان

بحقوق بشر مجاهدت  يردن قواعد اساسكردن و آمره ك يعرف

، معاهـدات بـ  يحقـوق بشـر، بازدارنـدگ    :هاي كليدي واژه
      يالملل نيب يفركيوان يحقوق بشر، د يحقوق بشر، شورا
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چكيده

يكي

اول قرن ب

دولت

تمه

سازمان ملل، برا

اتخاذ شده است

و تصو

دادن 

اجرا

آنها شورا

يب

نظارت

هم با وجود پذ

مقابل

دن

انسان

عرف
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گـذرد،   يس آن ميخ تأس
ق احترام به حقوق يتشو

ا يـ ث نـژاد، جـنس، زبـان    
ف ياز وظـا  يكـي منشور، 

 كمك، )شمول سازمان ملل
 اسـت   هكردض، اعالم 

شـد و   يل سازمان ملل متحد داده م
حقـوق   مورددر منشور ملل متحد 

 يگان از نقـض حقـوق بشـر از سـو    
 يمـؤثر بـرا   يعنـوان مرجعـ  

س سازمان ملـل  يو لذا به محض تأس
 1946ه يـ در ژانو ياجالس مجمع عموم

ت از نقـض حقـوق بشـر    
ض و يبر اعمال فشـار و تبعـ  

 ,Baealla). دشـ ، مطـرح  

نظـارت   يحقوق بشر برا
آور  قانون الزام يكه به صورت 

 يـي اسـتفاده از قـدرت اجرا  

  

خ تأسيسال از تار 65ش از يه بكسازمان ملل متحد  اهدافاز 
تشوشبرد و يمنشور ملل متحد آمده است، پ ةه در مقدمكگونه 

ث نـژاد، جـنس، زبـان    يـ ز از حيهمگان بدون تما يبرا ياساس يها يبشر و آزاد
منشور،  13 ةو بند ب ماد 55 ةبند ج ماد. مذهب، اعالم شده است

شمول سازمان ملل ركن جهان( يو مجمع عموم يلكطور مهم سازمان ملل به
ض، اعالم يهمه بدون تبع يبرا ياساس يها يبه تحقق حقوق بشر و آزاد

  .)34: 1324ن، يمجموعه قوان
ل سازمان ملل متحد داده مكيان تشيه در جرك ي،حقوق بشر يشعارها

منشور ملل متحد  يعني ين سازمان جهانيا ةه در اساسنامك 
گان از نقـض حقـوق بشـر از سـو    ديـ د بين آسيرا ب يدوارين اميبشر اعالم شد، ا

عنـوان مرجعـ   بـه  ين نهـاد جهـان  يتوان به ا يه مكرد كجاد ي، اها
و لذا به محض تأسكرد ها، اعتماد  از نقض حقوق انسان ي

اجالس مجمع عموم نخستينان آن، با شروع كل اركيمتحد و تش
 (Center For Human Rights, 1996: 3)ت از نقـض حقـوق بشـر    ياكن شي، نخست
بر اعمال فشـار و تبعـ   يمبن يجنوب افريقايه دولت يدولت هند عل يز از سو

، مطـرح  يجنـوب  افريقايم يمق يتبارها يه هنديعل يسلب حقوق مدن
1991.  

حقوق بشر برا يياجرا يالملل نيس دفتر بيشه تأسياند يل، حتيدر اوا
ه به صورت ك يالملل نيب سند بيا تصويت حقوق بشر و 

اسـتفاده از قـدرت اجرا  . باشـد، مطـرح شـد    يالملل نيب يهمراه با ضمانت اجرا

  

  

  

  مقدمه

از  يكي
گونه  آن

بشر و آزاد
مذهب، اعالم شده است

مهم سازمان ملل به
به تحقق حقوق بشر و آزاد

مجموعه قوان(
شعارها

 يمقررات
بشر اعالم شد، ا

ها دولت
يريجلوگ

متحد و تش
 در لندن

ز از سوين
سلب حقوق مدن

1991: (28

در اوا
ت حقوق بشر و يبر رعا

همراه با ضمانت اجرا



دهـد بـا    يه به آن شورا اجازه م
ازجملـه اقـدامات    ي
ع و يصـورت وسـ   نقض حقوق بشر، به

ب و نشـر  يم، تصـو ي
يـت آنهـا   ها و لـزوم رعا 

ن يتضـم  يبـرا  ييارها
ـ توان گفـت موفق  ت ي

دسـت   بـه  يتـوجه ق قابـل  

ـ نـار دن كو ر در گوشـه  ا، از ي
رعادالنـه و  يغ هـاي  ه

ف و يـ ان و مطبوعـات، توق 
د آنهـا،  يسندگان و اصحاب مطبوعات و سانسور شـد 

ـ نـار دن ك  يا، از سـو ي
سـاكنان سـرزمينِ   بـه  

ـ با يرده و بـه راسـت   د ي
و  يت حقـوق انسـان  

د و يشـ يداشـته باشـد، اند  
ارها و كبـه سـازو   ين مقالـه، ضـمن نگـاه   
ـ  آنهـا،   يارآمـد كزان ي

  شمول آنها

تحـت   ياز صـد سـند حقـوق بشـر    
ا معاهـده، صـادره شـده و ضـمن     

ق و يت آنها، تشـو يرا به احترام و رعا

ه به آن شورا اجازه مك 42و  41، 39ت سازمان ملل طبق مواد يامن 
ي، اقـدامات مختلفـ  يشورك يد صلح از سويص تهديعنوان تشخ

نقض حقوق بشر، به در زمينةل يدهد، در همان اواانجام  مسلحانه
  .)326 ):ج(1386مهرپور، ( گسترده، مورد توجه قرار گرفت

يسـو، متوجـه تنظـ    يـك   از يالملل نيب يها هرحال، تالش
ها و لـزوم رعا  حقوق انسان ةنيدر زم يجهان ةشد و شناخته كم مشتر

ارهاكجـاد سـازو  يگـر، ا يد يسـو  و از يالملل نيب يصورت سند
توان گفـت موفق  يه در قسمت اول مكن معطوف بود يم و موازين مفاهي

ق قابـل  يـ در قسمت دوم، توف يدست آمد ول به يرينسبتاً چشمگ
  .امده است

ر در گوشـه يـ اخ يها حقوق بشر در سال ةع و گستردينقض وس
همـ كخودسـرانه، محا  يها ها، بازداشت يرينجه، اعدام، دستگ

ـ ب يت آزادي، محدودين حقوق بشريرمنطبق بر مواز ان و مطبوعـات، توق ي
سندگان و اصحاب مطبوعات و سانسور شـد يات، تعرض به نويل نشر

كو ر آنهـا، در گوشـه  يا و نظـا هـ  و تعرض به تجمع سازي
بـه   گـران نسـبت   اشـغال  يا از سـو يـ و  شانبه اتباع نسبت ها

رده و بـه راسـت  كـ را آزرده  يبشـر  ةه وجدان جامعكاست  ي، امرشده
ت حقـوق انسـان  يـ رعا يبـرا  يـي رد و ضـمانت اجرا كـ آن  يبـرا  ياساس
داشـته باشـد، اند   يمناسـب  يه جنبـه بازدارنـدگ  كـ ن تخلفات ياز ا ي
ـ در ا .ردكـ جسـتجو   يمؤثر يارها ن مقالـه، ضـمن نگـاه   ي
ـ از نقض حقوق بشر، م يريجلوگ ةنيدر زم يالملل نيب ي ي

  .قرار خواهد گرفت يمورد بررس

شمول آنها هحقوق بشر و دامن يالملل نيب يابزارها :بخش اول

از صـد سـند حقـوق بشـر     بيشنون كس سازمان ملل متحد تاياز زمان تأس
ا معاهـده، صـادره شـده و ضـمن     يـ ون ينوانسكنامه، قطعنامه،  هيه، توصين اعالم
را به احترام و رعا ها دولت، يحقوق بشرم مختلف يح مفاه
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 يشورا
عنوان تشخ

مسلحانه
گسترده، مورد توجه قرار گرفت

هرحال، تالش به
م مشتريمفاه
صورت سند به

يا ياجرا
نسبتاً چشمگ

امده استين
نقض وس

نجه، اعدام، دستگكش
رمنطبق بر موازيغ

ل نشريتعط
سازيمحدود
ها دولت
شده اشغال

اساس يركف
يريجلوگ
ارهاكراه

يابزارها
مورد بررس

بخش اول

از زمان تأس
ن اعالميعناو
ح مفاهيتشر
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تـوان اسـناد    يه بـودن، مـ  

است و بر اجرا و  يم مهم و مؤثر حقوق بشر
 يمثبـت و امضـا   يرأ
، كان آرمـان مشـتر  يـ 

بـه   يه است و نه التزام حقوق
  .م

 يجهـان  يـة اعالم ـ  ند
كميسـيون   چهـارچوب 
در ) 1327نـوزدهم آذرمـاه   
ـ ي. ديسازمان ملل متحـد رسـ   از  يعن

 48سـازمان ملـل و حاضـر در مجمـع در آن زمـان،      
ب يه بـه تصـو  يجه اعالم

 :ليحقوق بشر از قب يي
، عـدم  يت انسانيثيآنها در ح

ـ نژاد، رنـگ، زبـان، جـنس، عق    و  يده، مـذهب ي
در  ي، تسـاو يرانسـان 

ف خودسرانه، اصل برائـت،  
 يطـرف، اصـل قـانون   

افـراد از   يخصوصـ  ي
هر  يل خانواده براكي

زن و مرد در امور مربـوط بـه ازدواج و انحـالل آن،    
ان، يـ ده و بيـ عق يمـذهب، آزاد 

ـ الرعا ث الزميو از ح ياز لحاظ حقوق. رده استك ه بـودن، مـ  ي
  .ردكم يه و معاهده تقسيمزبور را به دو عنوان اعالم

  هي

م مهم و مؤثر حقوق بشريمفاه ةنندك انيه بكحال  نيه، درع
رأ. نـدارد  يآور حقـوق  الـزام  ة، جنبـ كنـد  يد مـ كيـ ت آنها تأ

ـ ب ةدهنـد  ه، صـرفاً نشـان  يعضو سازمان ملل به اعالم هاي ي
ه است و نه التزام حقوقيآنها نسبت به مفاد اعالم يرش اخالقيو پذ يمند

مينك ياشاره م ينمونه از اعالمه حقوق بشردو در زير آن؛ 

  حقوق بشر يجهان يةاعالم

ندهسـت ه عمومـاً آگـاه   كـ  چنان ـ  نهين زميه در اين اعالميآورتر
چهـارچوب در  يهـا بحـث و بررسـ    مـدت  ه پـس از كحقوق بشر است 

نـوزدهم آذرمـاه   ( يالديمـ  1948التأسيس حقوق بشر در دهم دسامبر 
سازمان ملل متحـد رسـ   يب مجمع عموميماده به تصو 30مقدمه و 

سـازمان ملـل و حاضـر در مجمـع در آن زمـان،       يدولت عضو مجمع عموم
جه اعالميه درنتكممتنع دادند  يدولت رأ 8مثبت و  يدولت به آن رأ

  .ديرس يسازمان جهان نيرترين و فراگيتر ين رسم
ييو مبنا يسلسله اصول اساس يكه مشتمل است بر ياعالم

آنها در ح يها و برابر انسان ةا آمدن همي، آزاد به دنيرامت انسان
نژاد، رنـگ، زبـان، جـنس، عق    نظراز حقوق از  يز در برخوردار

رانسـان يغ يهـا  نجه و مجازاتك، منع شيت بردگيممنوع ،...و
ف خودسرانه، اصل برائـت،  يم صالحه، منع توقكبرابر قانون، حق رجوع مؤثر به محا

طـرف، اصـل قـانون    يدر دادگاه مستقل و ب يدگيدر برابر دادگاه و حق رس
يبودن جرم و مجازات، داشتن حق دفاع، مصـون بـودن زنـدگ   

كيتش يت، حق و آزاديوآمد، حق داشتن تابع رفت يتعرض، آزاد
زن و مرد در امور مربـوط بـه ازدواج و انحـالل آن،     يزن و مرد بالغ و حقوق مساو

مـذهب، آزاد  يت سلب خودسرانه آن، آزاديت و ممنوعكي

  

  

ك ملزما ي
مزبور را به دو عنوان اعالم

ياعالم. 1

ه، درعياعالم
ت آنها تأيرعا

هاي دولت
مند عالقه
آن؛  ياجرا

اعالم ـ الف

آورتر نام
حقوق بشر است 

التأسيس حقوق بشر در دهم دسامبر   تازه
مقدمه و  يك
دولت عضو مجمع عموم 56

دولت به آن رأ
ن رسميا

اعالم
رامت انسانك

ز در برخورداريتما
و ياسيس

برابر قانون، حق رجوع مؤثر به محا
در برابر دادگاه و حق رس يتساو

بودن جرم و مجازات، داشتن حق دفاع، مصـون بـودن زنـدگ   
تعرض، آزاد

زن و مرد بالغ و حقوق مساو
كيحق مال



 ةت در اداركت در آنهـا، حـق شـر   
، يت اجتمـاع ياز امن ي

 يت در آن، حق برخوردار
امل عموم ك يوپرورش و تساو
ـ از حما ت از منـافع  ي

ن يـ ردن اكـ ان محـدود  
ات يگـران، مقتضـ  يد 
جامعـه   يـك ه در كـ  

دبخش و يــ، نويانســان
شـد   يآور حقوق بشـر 

عنوان  نندگان آن بهك ب
در مقدمـه  . مانـد  يآن اسـت، بـاق  

حقـوق   يه جهانين اعالم
ـ نـد تـا جم   ع افـراد و  ي

كـه  ننـد  كمد نظر داشته باشـند و مجاهـدت   
ر يابـد و بـا تـداب   يها، توسـعه  

ان ملـل  يآنها، چه در م
  ».شودن ي، تأم

ـ آن و تما يت و اثرگذار ل ي
آور نبـوده و   الـزام  يه، از لحـاظ حقـوق  
ه يب اعالميه و تصوي

ب ي، پـس از تصـو  النـور روزولـت  
ه آنچـه  كـ م يد بـه خـاطر داشـته باشـ    

و  يچ تعهـد حقـوق  يو ه
 يه بـا رأ كـ هاسـت   ي

 يـك از  يعنـوان دسـتاورد  

ـ آم ل مجامع مسـالمت كي ت در آنهـا، حـق شـر   كشـر  يدز و آزاي
يحق برخوردار ـ  ق انتخاباتيا از طريماً يمستق ـ شورك 

ت در آن، حق برخورداركه و شريل اتحادكيانتخاب آن، حق تش يار و آزاد
وپرورش و تساو از آموزش ي، حق برخوردارين اجتماعياز رفاه و تأم
از حما ياز آن برحسب استعداد افراد، حق برخـوردار  يخوردار
ان محـدود  كـ و سـرانجام ام  ي، هنري، فرهنگيآثار علم يو معنو
يهـا  يمراعات حقـوق و آزاد  يمبنا ها صرفاً بر يحقوق و آزاد
 ي، طبـق قـانون  يو رفـاه همگـان   ي، نظـم عمـوم  يح اخالق
  .وضع شده باشد يك
انســان ين عــالين مضــاميــحقــوق بشــر بــا ا يجهــان يــةاعالم
آور حقوق بشـر  الزام يالملل نياز معاهدات ب ياريننده، مبنا و مادر بسك

بيمواضع تصو ةنندك انيه صرفاً بكه ياعالم يكخود در حد 
آن اسـت، بـاق   يرش و اجـرا يپـذ  يبا آرزو كاعالم آرمان مشتر

ن اعالمي، ايمجمع عموم ...«: حقوق بشر آمده است يجهان
نـد تـا جم  ك يملل، اعالم م يةلكتمام مردم و  يبرا كيبشر را آرمان مشتر

مد نظر داشته باشـند و مجاهـدت    ه را دائماًين اعالميا ،ان اجتماعك
ها، توسـعه   ين حقوق و آزاديا به ت، احتراميم و تربيتعل 
آنها، چه در م ياتيو ح يواقع يو اجرا يي، شناسايالملل نيو ب يمل ي

، تأمهستنده در قلمرو آنها ك ييشورهاكن مردم يعضو و چه در ب
ت و اثرگذاريرغم اهم بهحقوق بشر،  يجهان يةبه هر حال، اعالم

ه، از لحـاظ حقـوق  يـ مندرجات آن برخالف انتظـار اول  ي
يته ياران جدكاندر از فعاالن و دست يكيه ك يا به گونه

النـور روزولـت  خـانم  . ستر شده اكرا متذ ين معنيحاً اي
ـ با«: ، اظهار داشـت يه در مجمع عموم د بـه خـاطر داشـته باشـ    ي

يو ه نيست يالملل نيب ةنام موافقت يامعاهده و  يكب شد، 
يحقوق بشر و آزاد ين فقط، اعالم اصول اساسيا. ندارد

عنـوان دسـتاورد   ب شـد و بـه  يسـازمان ملـل تصـو    يمجمع عموم
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كيحق تش
 يعموم
ار و آزادكحق 

از رفاه و تأم
خورداردر بر
و معنو يفرد

حقوق و آزاد
ح اخالقيصح
يكراتكدمو

اعالم
كدواريام
خود در حد  يول

اعالم آرمان مشتر
جهان يةاعالم

بشر را آرمان مشتر
ان اجتماعكار ةهم
 ةليوس به

يجيتدر
عضو و چه در ب

به هر حال، اعالم
يبه اجرا

به گونه. ستين
يز، صرين

ه در مجمع عمومياعالم
ب شد، يتصو
ندارد يقانون
مجمع عموم يرسم
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ـ آ يحسـاب مـ   هـا بـه    »دي

منـدرج در   ين حقـوق بشـر  
بـه حسـاب    ياخالقـ 

. ده گرفتيآن را ناد ي
همه  يانسان برا يت ذات

ض براسـاس نـژاد، جـنس و    
ض يتبعـ  يه هنوز نظام رسم

 يا، وجود داشت، گام
ضـد   ينهادها و باورهـا 

در سـطح سـازمان ملـل    
ه در كـ  يا دسـت آمـد، بـه گونـه    

ا حقوق بشـر و  يتحت عنوان حقوق ملت، 
حقوق بشـر وارد قـانون   

  1.ردكدا يپ يو عمل

سازمان ملل  يب مجمع عموم
و  يدر محاسـن آزاد  

ده و يـ در امـر مـذهب و عق  
انتخـاب و داشـتن مـذهب و    
                                        

فرانسه كـه در مقدمـه، پايبنـدي خـود را بـه      
جمهوري برابري همة شهروندان را در مقابل 

قانون اساسي مصـر  . »...كند
گونـه   تمام شهروندان در برابر قـانون، مسـاوي هسـتند و بـدون هـيچ     

تبعيض از نـژاد، جـنس، مـذهب، زبـان يـا عقيـده، از حقـوق و تكـاليف عمـومي بـه نحـو مسـاوي             
و ديگر  29همچنين قانون اساسي ايتاليا اصل دوم، كره جنوبي اصل دهم، كويت اصل 

مختصر حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران، حسـين مهرپـور، نشـر    

ـ مل ةمردم از هم ةهم يبرا كو مشتر ياستاندارد عموم هـا بـه   تي
(Baealla, 1991.  

ن حقـوق بشـر  يم و مـواز يمفاه يه اجراكداست ين وصف، پيبا ا
اخالقـ  يدرواقع منشور، ضمانت اجرا ندارد و ها دولته توسط 

يج عمليتدر و به يفرهنگ تأثيرتوان  يحال نم نيدرع يد ول
ت ذاتيثيح يو برابر يرامت انسانكت شناختن يرسم اعالم به

ض براسـاس نـژاد، جـنس و    يحقوق افراد و منـع تبعـ   يو تساو يت بردگيو ممنوع
ه هنوز نظام رسمك ييايدر دن يدولت يالملل نيمجمع ب يك يسومذهب از 
ا، وجود داشت، گاميو رودز يجنوب افريقاي يشورهاكدر  يصورت قانون به

نهادها و باورهـا  يجيت فرهنگ حقوق بشر و حذف تدريمؤثر در نشر و تثب
در سـطح سـازمان ملـل     هك يمداوم يها رفت و البته با تالش يشمار م حقوق بشر به

دسـت آمـد، بـه گونـه     به ييها شرفتي، پيصورت گرفت، از لحاظ فرهنگ
تحت عنوان حقوق ملت،  يشورها، فصلكاز  ياريبس ين اساس

حقوق بشـر وارد قـانون    يةاعالم يها از آموزه ياريافت و بسيا شهروند، اختصاص 
و عمل يياجرا ةنيشد و زم ين عاديد قواناناً واريشورها و احك

  يض مذهبيو تبع يمحو انواع نابردبار يةاعالم

ب مجمع عموميبه تصو 1981نوامبر  25در  يحقوق بشر يةن اعالم
 ينسبتاً طوالن ةمقدم يكه شامل ك (UN, 1995: 291) ديمتحد رس

در امـر مـذهب و عق   يض و نابردبـار يوارده بر تبع يها انيو ز يتسامح مذهب
انتخـاب و داشـتن مـذهب و     يتـه آزاد كه، عمدتاً بر دو نياعالم. استماده  

                                                                 

فرانسه كـه در مقدمـه، پايبنـدي خـود را بـه       1958قانون اساسي سال : نمونه بنگريد بهعنوان 
جمهوري برابري همة شهروندان را در مقابل «: دارد دارد و در اصلِ يك مقرر مي حقوق بشر اعالم مي

كند  قانون، بدون تبعيض از نظر اصالت خانوادگي، نژاد يا مذهب تضمين مي
تمام شهروندان در برابر قـانون، مسـاوي هسـتند و بـدون هـيچ     «: كند تصريح مي 40

تبعيض از نـژاد، جـنس، مـذهب، زبـان يـا عقيـده، از حقـوق و تكـاليف عمـومي بـه نحـو مسـاوي             
همچنين قانون اساسي ايتاليا اصل دوم، كره جنوبي اصل دهم، كويت اصل . »برخوردارند

مختصر حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران، حسـين مهرپـور، نشـر    : اسي، رجوع شود به
 46، ص 1387دادگستر، 

  

  

استاندارد عموم
1991: 31)

با ا
ه توسط ياعالم

د وليآ يم
اعالم به نفسِ

و ممنوع
مذهب از 

به ينژاد
مؤثر در نشر و تثب

حقوق بشر به
صورت گرفت، از لحاظ فرهنگ

ن اساسيقوان
ا شهروند، اختصاص ي

ك ياساس

اعالم ـ ب

ن اعالميا
متحد رس

تسامح مذهب
8 يدارا

عنوان  به. 1
حقوق بشر اعالم مي

قانون، بدون تبعيض از نظر اصالت خانوادگي، نژاد يا مذهب تضمين مي
40ر اصلِ د

تبعيض از نـژاد، جـنس، مـذهب، زبـان يـا عقيـده، از حقـوق و تكـاليف عمـومي بـه نحـو مسـاوي             
برخوردارند
اسي، رجوع شود بهقوانين اس
دادگستر، 



ـ اول اعالم ة ه مقـرر  ي
تواند هرگونه مـذهب  

نـد و اعمـال   كند و بر آن مبنا، پرستش و عبادت 
ب يانتخـاب آسـ   ين آزاد

 يد اقدامات مـؤثر يبا
از حقـوق   يبردار ت شناختن، اجرا و بهره

 يو فرهنگـ  ي، اجتمـاع 
ا در يـ ب يتصـو  يوشـش خـود را بـرا   
ار برنـد و  كـ  بـه  يض مذهب
  .»نه، انجام دهند
حقـوق بشـر و    يجهـان 

و  كودكـ ون حقـوق  
ح يل و توضـ يه بـا تفصـ  

ب سازمان ملـل برسـد و احتمـاالً    
 يگر ابتدا سنديموارد د

ه زنان صادر شد و يض عل
ن يـ د، در ايسـازمان ملـل رسـ   

ه مانـده  ين موضوع در سطح اعالم

ود دارد كـه  هاي مختلف ديگـري از اعالميـة حقـوق بشـر وجـ     
ــراي    ــه شــد از لحــاظ حقــوقي، تعهــدآور نيســت و عمــدتاً ب ــه كــه گفت گون
زمينـه تـدوين و تصـويب    

مختلف  هاي دولتن 

، ماديك ةتكن مورددر . د داردكيض براساس مذهب تأي
تواند هرگونه مـذهب   ير، وجدان و مذهب دارد و مكف يس حق آزادكهر «: 
ند و بر آن مبنا، پرستش و عبادت يرا به انتخاب خود برگز يا 

ـ ه بـر ا ك يراهكگونه اجبار و ا چيرا انجام دهد و ه ن آزادي
  .»ل شوديتحم يسكد بر ي
 ها دولتهمه  )1«: دارد يمقرر م 4 ةدوم، ماد ةتكن مورددر 

ت شناختن، اجرا و بهرهيرسم به ةنيدر زم يض مذهبيمحو تبع
، اجتمـاع ياسـ ي، سي، اقتصـاد يمـدن  يها در جنبه ياساس يها ي

وشـش خـود را بـرا   كد تمـام  يبا ها دولت ةهم )2مبذول دارند و 
ض مذهبيمنع هرگونه تبع هدفبا ن، يصورت ضرورت، فسخ قوان

نه، انجام دهندين زميدر ا يمبارزه با نابردبار براياقدامات الزم را 
جهـان  يةدر اعالم يمذهب يمحو نابردبار يةه، مفاد اعالمكنيبا ا

ون حقـوق  ينوانسـ كن و يثـاق يم مانند ي،بعد از آن در معاهدات حقوق بشر
ه بـا تفصـ  كـ ن بـوده  يـ حال، ظاهراً نظر بر ا نيها آمده است، درع

ب سازمان ملـل برسـد و احتمـاالً    يبه تصو يالملل نيسند جداگانه ب يك يط 
موارد د يو حقوق زنان و برخ كودكه در مورد حقوق كگونه 

ض عليونه تبعگمحو هر يةو اعالم كودكحقوق  يةبا عنوان اعالم
سـازمان ملـل رسـ    يب مجمع عموميون به تصوينوانسكصورت  سپس به

ن موضوع در سطح اعالمينون، اكتا يول. عمل شود ،ن نحويمورد هم به هم
  .امده استيون درنينوانسكصورت 

هاي مختلف ديگـري از اعالميـة حقـوق بشـر وجـ      هرحال نمونه
ــراي    ــه شــد از لحــاظ حقــوقي، تعهــدآور نيســت و عمــدتاً ب ــه كــه گفت گون

زمينـه تـدوين و تصـويب     سازي حقوق بشر در موضوع مرتبط خود و پـيش 
  .معاهده كاربرد دارد

  )ونينوانسك(معاهده 

ن يمعاهده و قرارداد ب ،حقوق بشر يالملل نياز اسناد ب يگر
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يعدم تبع
: دارد يم

دهيو عق
را انجام دهد و ه يمذهب

يبزند، نبا
در 

محو تبع براي
يو آزاد

مبذول دارند و 
صورت ضرورت، فسخ قوان

اقدامات الزم را 
با ا

بعد از آن در معاهدات حقوق بشر
ها آمده است، درعر آنيغ
 يشتريب

گونه  همان
با عنوان اعالم

سپس به
مورد هم به هم

صورت  و به
هرحال نمونه به
ــراي    همــان ــه شــد از لحــاظ حقــوقي، تعهــدآور نيســت و عمــدتاً ب ــه كــه گفت گون
سازي حقوق بشر در موضوع مرتبط خود و پـيش  فرهنگ

معاهده كاربرد دارد

معاهده . 2

گرينوع د
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 يهـا  ارگـان  يز توسـط برخـ  
حقـوق   يل آن بـه شـورا  
ـ ثركا يسازمان ملل متحـد بـا رأ   ت ي
ب مراجـع  يد به تصـو 

 ين اسناد را در مراجع قانون
خـود در آورده و   ين داخلـ 

از گر يد يباشند و از سو
اند  ردهكب ين معاهده را تصو

   ن يقـوان  ن نـوع معاهـدات در حـد
: يقـانون مـدن   9ران، طبـق مـاده   

ر دول، منعقد شـده  يران و سا
 يالملل ني، معاهدات ب
مقـرر   55فرانسـه در اصـل   

ب يبـه امضـا و بـه تصـو    
ت دارند، مشروط بـر  

 يقـانون اساسـ  ( »دكن

ب يرفتـه و تصـو  يمعاهـده را پذ 
قـرارداد   ياجـرا  بـه  

 يسازمان ملل متحد طـ 
از  يده و تعـداد معتنـابه  

  .اند آنها نموده يه و خود را متعهد به اجرا
ي مربـوط بـه حقـوق بشـر     

، يو فرهنگ ي، اجتماع
ون ينوانسـ ك، ينـژاد ض 
؛ كودكـ ون حقـوق  ي

ز توسـط برخـ  ين اسناد نيمتن ا. استسازمان ملل متحد  يدار
ل آن بـه شـورا  يون حقوق بشر تا قبل از تبـد يسيمكمعموالً  ـ  سازمان ملل

سازمان ملل متحـد بـا رأ   يب مجمع عمومين و به تصويتدو ،هيته
د به تصـو يبا ،االجرا شدن زمال يبرا يرسد ول يعضو حاضر م هاي

ن اسناد را در مراجع قانونيه اك هايي دولت. برسد يشوركهر  يگذار قانون
ن داخلـ يسو آن را جزء قـوان  يكرسانند، از  يب ميخود به تصو

باشند و از سو يآنها م يملزم به اجرا ي،ن مصوب داخليگر قوانيهمانند د
ن معاهده را تصويه اك هايي دولتر يقرارداد با سا ، طرفيالملل ن

  .ندهستاند،  و سازمان ملل متحد را ناظر خود قرار داده
ن نـوع معاهـدات در حـد   يـ شورها، اعتبار اكاز  يبرخ يدر نظام حقوق

ـ ا يه در نظـام حقـوق  كـ  چنان. شور استك ران، طبـق مـاده   ي
ران و ساين دولت ايب يه بر طبق قانون اساسك يمقررات عهود

، معاهدات بيحقوق يها از نظام يدر برخ يول» .م قانون استكباشد، در ح
فرانسـه در اصـل    يه قانون اساسـ ك چنان. ت داردي، ارجحين داخل

بـه امضـا و بـه تصـو     يطـور قـانون   ه بهك ييها نامه موافقتا يمعاهدات «: 
ت دارند، مشروط بـر  يارجح ين داخلياند، به محض انتشارشان، نسبت به قوان

كنز آن را اجرا يا معاهده، طرف مقابل نينامه  ه در هر موافقت
 1376.(  

معاهـده را پذ  هكـ  يومتكـ درهرحال، دولت و درواقع نظام ح
، مسـئول و متعهـد  يالمللـ  نيدر سطح ب يرده از لحاظ قرارداد

سازمان ملل متحد طـ  يمجمع عموم ياز سو يمعاهدات متعدد حقوق بشر
ده و تعـداد معتنـابه  يب رسـ ين سازمان به تصـو يل اكيان مختلف پس از تش

ه و خود را متعهد به اجراكردب يامضا و تصوز آنها را ين ها
ي مربـوط بـه حقـوق بشـر     عنوان شش سند اساس ه بهكن معاهدات ين ايتر مهم

، اجتماعيحقوق اقتصاد يالملل نيثاق بيم: از ند، عبارتنديآ يحساب م
ض يون رفع تبعـ ينوانسك، ياسيـ س  يحقوق مدن يالملل ن

ينوانسكه زنان و يض عليرفع هر نوع تبع  ونينوانسكنجه، 

  

  

دار دانيبا م
سازمان ملل

ته ـ  بشر
هاي دولت
قانون ةصالح

خود به تصو
همانند د

نيب منظر
و سازمان ملل متحد را ناظر خود قرار داده

در نظام حقوق
ك يداخل

مقررات عهود«
باشد، در ح

ن داخليبر قوان
: دارد يم

اند، به محض انتشارشان، نسبت به قوان دهيرس
ه در هر موافقتكنيا

 ،فرانسه
درهرحال، دولت و درواقع نظام ح

رده از لحاظ قراردادك
معاهدات متعدد حقوق بشر. است
ان مختلف پس از تشيسال

ها دولت
مهم

حساب م به
نيثاق بيم

نجه، كمنع ش



 هـاي  سـازمان  يهـا  هـا و اساسـنامه  
ـ  ار، كـ  يالمللـ  نيسازمان ب

 يفـر كيوان يـ رم مربوط به د
  

سازمان ملل  يحقوق بشر از سو
(UN,   از  ياريه بسـ كـ

يـن  آنهـا دارنـد و ا   ي
 ويــژه بــهمربــوط بــه حقــوق بشردوســتانه 

حقـوق بشـر بـه     ةهرحال از خـانواد 

بشـر   حقـوق  ييون اروپـا 
ــف(1384 و  )183 ):ال

ه هـر  كـ  دنـ ن اسناد وجود دار
  .ندينما يفا ميا ي

 ويژه شبرد حقوق بشر و به
عضو سـازمان   هاي دولت
توجه  ةنيعضو در زم 

صـورت   ن حقوق بشر بـه 
در  يت آنها، تـالش قابـل تـوجه   

ه كـ را  يا فـه يوظ يا سـته 
 ين گام برايرا نخستي

ح آن ين و تشـر يـي از نقـض آنهـا، تب  
 يت آنها برايرعا منظور
  .شده است انجام

ن سـند  يتـر  د بتـوان گفـت مهـم   
اشـاره   ياسيس ي ـ حقوق مدن

هـا و اساسـنامه   نامـه  ها، مقاولـه  ونينوانسكر از يغ موارد،ن 
ـ  11نامه شماره  ر مقاولهيوابسته به سازمان ملل نظ ي سازمان ب

رم مربوط به د ةو و اساسنامكونسيض در آموزش يرفع تبعون 
  .ن حقوق بشر هم در ارتباط هستنديه با موازك است ي

حقوق بشر از سو ةنيدر زم يالملل نيمعاهده ب 25مجموعاً حدود 
(1995 ,و ) 409 ):الـف (1384مهرپور، (است  دهيب رسي

يبه اجرا يده و تعهد و الزام قراردادكرب يآنها را تصو ها
مربــوط بــه حقــوق بشردوســتانه  يالمللــ نير از اســناد بــيــحــال، غ

هرحال از خـانواد  ه بهك استژنو  1949 ةچهارگان يها ون
  .نديآ يحساب م

ون اروپـا ينوانسـ كماننـد   يا منطقه ين اسناد حقوق بشريهمچن
ــايي، منشــور  ــوق بشــر  افريق ــور، ( )1981(حق 1384مهرپ

ن اسناد وجود دارينار اكز در ين) 1969(حقوق بشر  امريكاييون 
يفرهنگ حقوق بشر به نحو ةن و اشاعييدام نقش خود را در تب
شبرد حقوق بشر و بهيدر مورد ارتقا و پ ياتيلكه به كز يمنشور ملل متحد ن

دولتده و كراشاره  ...ض براساس نژاد، جنس، مذهب وي
 هاي دولت يرا برا ياند، اجماالً تعهد ب نمودهيملل، آن را تصو

  .دينما يجاد ميت آن، ايبه حقوق بشر و احترام و رعا
ن حقوق بشر بـه يم و موازيح مفاهين و تشرييتوان گفت از لحاظ تب ي

ت آنها، تـالش قابـل تـوجه   يبه رعا ها دولتان التزام يشمول و ب ر و جهان
سـته يالملل صورت گرفته و سازمان ملـل بـه نحـو شا    ن

يبه آن سپرده، انجام داده است، زنه ين زميمنشور ملل متحد در ا
از نقـض آنهـا، تب   يريهـا و جلـوگ   ن احترام به حقوق انسان

منظور به يالتزام قرارداد يآن و برقرار يبرا يساز حقوق و فرهنگ
انجام ين اسناد مختلف به نحو مطلوبين امر در ايه اكست ها

د بتـوان گفـت مهـم   ين و شـا يتـر  از مهـم  يكـي نمونه فقط به  ي
حقوق مدن يالملل نيثاق بيم يعنيحقوق بشر،  يقرارداد ي
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ن يالبته ا
يتخصص

ون ينوانسك
يالملل نيب

مجموعاً حدود 
ب رسيبه تصو
ها دولت

حــال، غ نعــي در
ونينوانسك

حساب م
همچن

، منشــور )1950(
ون ينوانسك
دام نقش خود را در تبك

منشور ملل متحد ن
يرفع تبع

ملل، آن را تصو
به حقوق بشر و احترام و رعا

يم
ر و جهانيفراگ

نيسطح ب
منشور ملل متحد در ا

ن احترام به حقوق انسانيتضم
حقوق و فرهنگ

ها دولت
يبرا

يالملل نيب
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ه طبـق  كـ نيثاق، با توجه بـه ا 
ـ يـ  و حقـوق   يت ذات
، عدالت و صـلح  يآزاد

شخص انسـان   يت ذات
و  يج احترام جهـان يحد به ترو

  :ندينما ير موافقت م
ه حقوق شناخته كشوند 
تشـان بـدون   يمكم در قلمـرو و تـابع حا  

ـ ا عقيـ  ياسـ يس ة  ةدي
هـا، محتـرم    تير وضـع 

ر الزم از يند بـا اتخـاذ تـداب   
شده در  ثاق و حقوق شناخته

احقـاق حـق    يله مطمئن برا

ـ ه باكـ دانـد   يانسـان مـ   د بـه  ي
تـوان   ي، نميس را خودسرانه و بدون مجوز قانون

م كد حيسال نبا 18ر 
 مـورد فقـط در  قـانون،  

                                        

شود كه طبـق اصـول قـانون اساسـي     
نظور تنفيذ حقـوق  م گذاري و غير آن به
االجـرا نشـده اسـت،     موجب قوانين موجود يا تدابير ديگـر، الزم 

تضمين كند بـراي هـر شخصـي كـه     
نقض شده باشد، وسيله مطمـئن احقـاق حـق    

ثاق، با توجه بـه ا ين ميدول طرف ا«: ثاق آمده استيم ةدر مقدم. 
ـ ثيح ييده است، شناساشه در منشور ملل متحد، اعالم ك ي

آزاد يمبنا ي،بشر ةخانواد ياعضا يةلك انفكاكرقابل يسان و غ
ت ذاتيثياز ح يور ناشكه حقوق مذكنيدر جهان است، با اذعان به ا

حد به تروطبق منشور ملل مت ها، دولته كنيبا توجه به ا. 
ر موافقت ميبا مواد ز... بشر ملزم هستند يها يت حقوق و آزاديمؤثر رعا

شوند  يثاق، متعهد مين ميطرف ا هاي دولت، 2موجب ماده 
م در قلمـرو و تـابع حا  يافـراد مقـ   يةلك ةثاق را دربارين ميشده در ا
ةديل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقياز قب يزيتماگونه 

ـ ، ثروت، نَيا اجتماعي يگر، اصل و منشاء مل ر وضـع يا سـا يـ ب س
  .نندكن يشمرده و تضم

ند بـا اتخـاذ تـداب   ك يثاق را موظف ميطرف م هاي دولت، 2 ةماد 2بند 
ثاق و حقوق شناختهينداللزوم، مقررات مخود، ع ين داخليجمله اصالح قوان

  1.»ندينما يآن را عمل
له مطمئن برايردن وسكرا به فراهم  ها دولتهمان ماده،  3و بند 

  2.دينما يه حقوق آنها نقض شده، ملتزم مك
انسـان مـ   يو شخصـ  يات را از حقوق ذاتيحق ح ،6ماده 

س را خودسرانه و بدون مجوز قانونك چيت شود و هيحماموجب قانون 
ر يتوسط افراد ز يابكدر مورد جرائم ارت. دكرن حق محروم 

قـانون،   موجـب  بـه  ر مـوارد هـم  يمجازات اعدام صادر شود و در سا
  .م اعدام دادكتوان ح يم ،ن جرائم

                                                                 

شود كه طبـق اصـول قـانون اساسـي      هر دولت طرف اين ميثاق، متعهد مي«: ميثاق 2ماده 
گذاري و غير آن به خود و مقررات اين ميثاق اقداماتي در زمينة اتخاذ تدابير قانون

موجب قوانين موجود يا تدابير ديگـر، الزم  شده در اين ميثاق، كه قبالً به
 .»عمل آورد

تضمين كند بـراي هـر شخصـي كـه     ) الف«: شود كه ، هر دولت طرف اين ميثاق، متعهد مي
نقض شده باشد، وسيله مطمـئن احقـاق حـق     شده در اين ميثاق دربارة او هاي شناخته حقوق و آزادي

  .»...فراهم شود

  

  

. شود يم
ك ياصول
سان و غيك

در جهان است، با اذعان به ا
. ...است

مؤثر رعا
موجب ماده  به

شده در ا
گونه  چيه
گر، اصل و منشاء مليد

شمرده و تضم
بند 

جمله اصالح قوان
آن را عمل

و بند 
ك يافراد

ماده 
موجب قانون 

ن حق محروم ياز ا
مجازات اعدام صادر شود و در سا

ن جرائميتر مهم

ماده  2بند . 1
خود و مقررات اين ميثاق اقداماتي در زمينة اتخاذ تدابير قانون

شده در اين ميثاق، كه قبالً به شناخته
عمل آورد به
، هر دولت طرف اين ميثاق، متعهد مي3بند . 2

حقوق و آزادي
فراهم شود



ننده را كريو تحق يرانسان

  
ي و بازداشـت افـراد   

  :دارد، از جمله يعالم م
  ؛يردن افراد بدون مجوز قانون

 يرياز جهات و علل دسـتگ 

  ؛يي
بازداشـت   مـورد قـانوني بـودن   

ت ياند با انسـان  محروم شده
ن در زنـدان جـدا   اوم
سـتم  يرد و سكـ  يساالن جدا نگهدار

ان يزنـدان  يت اجتمـاع 

در مـورد   يه مفصل است و در هفت بند به قواعد مهم حقـوق بشـر  
بـودن و   يها، علن افراد در برابر دادگاه

طرف، اصل برائـت،   ي
ه خود، يل و داشتن حق دفاع، عدم اجبار متهم به اقرار و شهادت عل

راد اف ين دادرسييز بودن آ
از  يارين روزهـا در بسـ  

ر، كـ ف يحقوق بشر، بـه حـق آزاد  
ح دارد و يتصـر ده و عدم اجبار افراد در رابطه بـا مـذهب و اعتقـاداتش،    

د يـ دش مـورد مزاحمـت و تهد  

رانسانيا مجازات و رفتار ظالمانه، غينجه كهرگونه ش ،7ماده 
  .ندك

  .داند يرا ممنوع م يدار د و فروش برده و بردهي، خر8ماده 
ي و بازداشـت افـراد   ريدسـتگ  مـورد ضوابط مهـم در   از اصول و يبرخ ،9ماده 

عالم مافراد ا يت حقوق انسانين رعايتضم منظور را بهعنوان متهم 
ردن افراد بدون مجوز قانونك يت بازداشت و زندانيممنوع. 
از جهات و علل دسـتگ  يريرشده در هنگام دستگيدستگ ردن فردكمطلع . 

  و اتهام وارده؛
ييرشده در اسرع وقت به مقامات قضايدستگ ل متهمِيتحو. 
مـورد قـانوني بـودن    حق اعتراض فرد دستگيرشده به دادگـاه در . 

  ؛يرقانونيغ يها بازداشت يجبران خسارت برا حقِِ. 
محروم شده يه از آزادك يد با افراديثاق، بايم 10 ةموجب ماد
ومكن را از محامتهم. ردكآنها رفتار  يت انسانيو احترام به شخص

ساالن جدا نگهدار را از بزرگ وسال سن  ان كمرد، متهمك ي
ت اجتمـاع يثيح ةه بنا را بر اصالح و اعادكباشد  يا گونه زندان به 
  
ه مفصل است و در هفت بند به قواعد مهم حقـوق بشـر  ك 14 ةماد
افراد در برابر دادگاه يمنصفانه اشاره دارد، اجماالً بر تساو 

يدار و ب تي، وجود دادگاه مستقل، صالحيمنصفانه بودن دادرس
ل و داشتن حق دفاع، عدم اجبار متهم به اقرار و شهادت علكيحق انتخاب و
ز بودن آيم صادره درباره او، متماكدنظر از حيتجد حق درخواست

ن روزهـا در بسـ  يه متأسفانه اك يحقوق. ده استيد ورزكير آن تأينابالغ و نظا
  .ميع آنها هستيشاهد نقض وس ،ثاقيعضو م ي
حقوق بشر، بـه حـق آزاد   يجهان يةاعالم 18 ةثاق، مانند ماديم 18 ةماد

ده و عدم اجبار افراد در رابطه بـا مـذهب و اعتقـاداتش،    يمذهب، عق
دش مـورد مزاحمـت و تهد  يخاطر عقا د بهيس نباك چيه هكند ك يد مكيتأ 
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ماده 
ك يمنع م

ماده 
ماده 

عنوان متهم  به
1 .
2 .

و اتهام وارده؛
3 .
4 .
  خود؛

5 .
موجب ماد به

و احترام به شخص
ينگهدار
 يرفتار

  .بگذارد
ماد

 ةمكمحا
منصفانه بودن دادرس

حق انتخاب و
حق درخواست

نابالغ و نظا
شورهاك

ماد
مذهب، عق

 19ماده 
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ل كي، تشـ ي، فرهنگـ ي
چ گونـه  يان بـدون هـ  

ـ يـ ه نظر مـا در ا  شـتر  ي، بهن مقال
ت يه حساسـ كـ  است

  .باشد يمختلف در معرض نقض، م
م حقـوق  ين و مفاهيح مواز

 يو تخصصـ  يآمده است به نحـو موضـوع  
 21مصـوب  ( يض نـژاد 

وم كـ را مح يض نـژاد 
و بـدون درنـگ،    يضـ 

ل يو تسـه  يض نـژاد 

ار يبس يه سند حقوق بشر
مقـررات آن از   يعيحال متأسـفانه بـه نحـو وسـ    
طرف  يشورهاكاز  يك

ر اقـدامات  يو سـا  يي
 ييت قضـا ينجه در تمام قلمرو تحت صالح

 يهـا  نجه و راهكح مفهـوم شـ  

ـ ن) 1979دسـامبر   18 ز ي
ال آن كه اشـ يلكه زنان را در 

ه زنـان را  يـ ض علياست محو تبعـ 
» ...شـوند  ير را متعهـد مـ  
ت قـانون  يـ ض، حما

، يحقوق اقتصاد يالملل
ح و يتشـر  ،از آن اسـناد 

يان حقوق اجتمـاع يبه ب 27تا  21ثاق از يگر ميمواد د. رد
ان بـدون هـ  كـ ودكت از يـ ل خـانواده، حما كيت در آنها، تشـ كمجامع و شر
ه نظر مـا در ا كاست  ...شور و ك يعموم ةت در اداركض، شر

استعادالنه  يو دادرس ييمعطوف به مقررات مربوط به حقوق قضا
مختلف در معرض نقض، م يها شتر هم به بهانهيد بيدارد و شا 

ح موازيز به تشرين يحقوق بشر ياز اسناد اصل يكدر هر 
آمده است به نحـو موضـوع   يجهان يةثاق و اعالمين ميدر اه ك

ـ ينوانسكمثالً . پرداخته شده است ض نـژاد يرفـع تبعـ   يالمللـ  نيون ب
ض نـژاد يدول عاقد، تبع«: دارد يمقرر م 2ماده  1در بند ) 1965

ضـ ل مقتيوسـا  يـة لكه بـا توسـل بـه    كشوند  يد و متعهد م
ض نـژاد ين بردن هـر نـوع تبعـ   يه هدف آن از بكنند كرا دنبال  

  .»...ه نژادها باشديلكن يتوافق و تفاهم در ب
ه سند حقوق بشرك) 1984دسامبر  10مصوب (نجه كون منع شينوانس

حال متأسـفانه بـه نحـو وسـ     نيمهم، حساس و مؤثر است و درع
يكهر «: ديگو يم 2ماده  1شود، در بند  ينقض م ها دولت
ييو قضـا  ي، ادارينـ يون ملزم است اقدامات مؤثر تقنينوانس
نجه در تمام قلمرو تحت صالحكعمال شاز ا يريمنظور جلوگ الزم را به

ح مفهـوم شـ  يف و تشـر ير مواد به تعريو در سا» .عمل آورد
  .از اعمال آن پرداخته شده است ي

18مصوب (ه زنان يض عليال تبعكشه اَيلكون محو ينوانس
ه زنان را در يض عليعضو، تبع هاي دولت...«: دارد يمقرر م 2در ماده 
است محو تبعـ يه بدون درنگ، سكند كن يرده، موافقت مكوم 

ر را متعهـد مـ  يله موارد زيوس نيمناسب دنبال نموده و بد يابزارها
ض، حمايرفع تبع در زمينةن يه آن موارد مشتمل بر وضع و اصالح قوان

  .استاز حقوق زنان و امثال آن 
الملل نيثاق بيو م كودكون حقوق ينوانسكدر  ،بيترت نيهم
از آن اسـناد  يـك خـاص هـر    يِم حقوق بشري، مفاهيو فرهنگ ي

  

  

رديقرار گ
مجامع و شر

ض، شريتبع
معطوف به مقررات مربوط به حقوق قضا

 يشتريب
در هر 

ك يبشر
پرداخته شده است

1965دسامبر 
د و متعهد مكنن يم
 ياستيس

توافق و تفاهم در ب
نوانسك

مهم، حساس و مؤثر است و درع
دولت يسو

نوانسكن يا
الزم را به
عمل آورد خود به
يريجلوگ
نوانسك

در ماده 
وم كمح
ابزارها يةلكبا 
ه آن موارد مشتمل بر وضع و اصالح قوانك

از حقوق زنان و امثال آن 
هم به
ياجتماع



ن يه مـواز كـ ن اسـت  
د يـ حـاالت با  ةر اسـت و نسـبت بـه همـه و در همـ     

 ييخاص، اسـتثنا  يها
 ياز مقـررات اساسـ   

ل به كيانتخاب و دفاع و حقِ
ـ يامن ةبه مسئل و  يت مل

ن استناد جسته و خود را معاف از مقـررات مربـوط بـه    
ه متأسـفانه  كـ  ياركـ  

چ يهـ «: دارد يد، اعالم م
د بـه جنـگ، عـدم    يا تهد

نجه، كه شـ يتوج براي
ز مجـوز و  يـ دستور مقام مافوق را ن
مرجـع   يـك دسـتور از مقـام بـاالتر، از    

ته كنجا دو نيدر ا» .رد

 يا خودداريرا تحت عنوان انحراف 
 ،ثـاق يطـرف م  يشـورها 

خـارج از   يريالعـاده، تـداب  
  2.نندكثاق را اجرا ن

                                        

1. Derogation 

موجوديت ملت را تهديـد كنـد و   
توانند تدابيري خارج از الزامـات مقـرر در   

  .ن شده استييآن تب يبه اجرا ها دولت

  ن حقوق بشريالشمول بودن مواز

ـ ا يتوجه در بخش مـاهو  قابلِ ـ  ي ـ ا ي،المللـ  نين اسـناد ب ن اسـت  ي
ر اسـت و نسـبت بـه همـه و در همـ     يفراگ ي،حقوق بشر ةشد

ها تين و موقعياالصول، به اعتبار افراد، متهم يمراعات شود و عل
 يبرخـ  يعدم اجـرا  يتوانند برا ينم ها دولتمثالً . وجود ندارد

دفاع و حقِ ها و دادن حقِ عادالنه مانند بازداشت يمربوط به دادرس
به مسئل ي،نجه و بدرفتاركت شين در ارتباط با ممنوعيمتهم و همچن

ن استناد جسته و خود را معاف از مقـررات مربـوط بـه    ابودن اتهامات متهم ي
 ؛نجه در آن مـوارد بداننـد  كت شيعادالنه و ممنوع هاي

  .شوند يب آن مكدر عمل، مرت ها دولتاز  
د، اعالم مكيبا صراحت و تأ ،نجهكون منع شينوانسك 2 ةماد 2ند 

ا تهديه باشد اعم از حالت جنگ كل ياز هر قب ييت استثنا
برايتواند  يگر، نميد يت اضطراريا هر وضعي يداخل ياسي

دستور مقام مافوق را ن يهمان ماده، حت 3و بند » .ردياستناد قرار گ
دسـتور از مقـام بـاالتر، از    «: دارد ينجه ندانسته و مقرر مـ كگر ش
ردينجه، مورد استناد قرار گكه شيتوجمنظور  بهتواند  ي، نم

  :قابل توجه است

  ثاق در مواقع خاصيمقررات م ياز برخ يز خوددار

را تحت عنوان انحراف  يتيوضع ياسيس ـ    يحقوق مدن يالملل ن
شـورها ك ،موجـب آن  ه بـه كرده است ك ينيب شي، پ1ثاقيمي 

العـاده، تـداب   ت فـوق يو وضـع  يتوانند در مواقع بروز خطر عمـوم 
ثاق را اجرا نيدرواقع مقررات م يعني ؛نديثاق، اتخاذ نمايالزامات م

                                                                 

موجوديت ملت را تهديـد كنـد و   ) العاده فوق(هرگاه يك خطر عمومي استثنايي ) 1«: ميثاق 4
توانند تدابيري خارج از الزامـات مقـرر در    اين خطر رسماً اعالم شود، كشورهاي طرف اين ميثاق، مي
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دولتتعهد 

الشمول بودن مواز عام

قابلِ ةتكن
شد عنوان

مراعات شود و عل
وجود ندارد

مربوط به دادرس
متهم و همچن

يتيا امني
هاي همكمحا
 ياريبس

ند ب
ت استثنايوضع

يثبات س
استناد قرار گمورد 
گر ش هيتوج
، نميعموم

قابل توجه است

ز خودداريتجو. 1

نيثاق بيم
ي از اجرا

توانند در مواقع بروز خطر عمـوم  يم
الزامات م

4ماده . 2
 اين خطر رسماً اعالم شود، كشورهاي طرف اين ميثاق، مي
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ـ  ل كـ ريق دبيـ د از طري
ـ    ن آن يم خـود و جهـت آن و همچن

ا را دارد، مطلـع سـازد و بـا مرتفـع     
از  يبرخـ  ياز اجـرا  
  ).4ماده  3بند 
تـوان از   ي، نمـ كورمـذ 

 يهـا  ات و عـدم جـواز اعـدام   
و  يردگـ ت بيـ ممنوع
ـ  يخاطر تعهد مـال  ةمـاد  ،)رفص 

و ) افـراد  يت حقـوق 

وندنـد و  يحقـوق بشـر بپ  
از مقـررات آن   ين است نسبت به برخ

بنـد باشـند، در   يموارد پا
ه متعهد كن صورت ي

 يـك  ،رشين نوع پـذ 
ون ينوانسـ ك. نـد يگو ي

ا ر، حق شـرط  يالملل
ا بـه هـر   يـ شور تحت هـر نـام   

نـد و  ك يمعاهده صادر م
از مقررات  يبعض يوق

                                        

كنند، اتخاذ نمايند مشروط بر اينكه تدابير مزبور با 
الملل به عهده دارند، مغـايرت نداشـته باشـد و منجـر بـه تبعيضـي       

  ».منحصراً براساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل و منشاء مذهبي يا اجتماعي نشود
1. Reservation 

ـ نـد، با كت استفاده ين وضعيخواهد از ا يه مك يالبته دولت ي
ـ   يعضو را از تصـم  هاي دولتگر يسازمان ملل د م خـود و جهـت آن و همچن

ا را دارد، مطلـع سـازد و بـا مرتفـع     آنهـ  يه قصد عدم اجراكثاق يدسته از مقررات م
 يا خـوددار يـ ن انحـراف و  يان ايو پا يت اضطراريشدن وضع
بند (د را اطالع دهد يت جديوضع يا هياعالم يثاق، طيمقررات م
مـذ  ةالعاد در حالت فوق يحت 4ماده  2حال، طبق بند  نيدرع

ات و عـدم جـواز اعـدام   يـ محتـرم شـمردن حـق ح   ( 6مـواد   مقـررات 
ممنوع( 8مـاده   2و  1، بنـد  )نجهكت شـ يممنوع( 7 ، ماده)خودسرانه

خاطر تعهد مـال  منع بازداشت افراد به( 11 ة، ماد)ردهدوفروش ب
ت حقـوق يشخصـ  ييشناسا( 16، ماده )عطف به ماسبق نشدن قانون

  .ردك ي، خوددار)ر و مذهبكف يآزاد( 

اعمال حق شرط
1

  

ـ  يكيخواهند به  يه مك هايي حقـوق بشـر بپ   يالمللـ  نياز معاهدات ب
ن است نسبت به برخكند، مميمفاد آن نما يخود را متعهد به اجرا

موارد پا ةبه هم ل نباشند نسبتيداشته باشند و ما يمالحظات 
يبد يعنيصورت مشروط  ن است معاهده را بهكمم ،ن صورت

ن نوع پـذ يا. نندكب يرند و تصوياز مقررات نباشند، بپذ يبرخ ي
ـ  »رش بـا حـق شـرط   يپـذ «را  يالمللـ  نيمعاهده ب يمـ  »رزرو«ا ي

الملل نيمقررات مربوط به معاهدات ب موردن در يو 1969 ي
شور تحت هـر نـام   ك يكه ك يا جانبه يك يةانيب...«: ندك يف مين تعر

معاهده صادر م يكا الحاق به يد ييب، قبول، تأيامضا، تصو عبارت در موقعِ
وقل آثار حقيا تعدير بر عدم شمول يآن قصد خود را دا 

                                                                                                                                               

كنند، اتخاذ نمايند مشروط بر اينكه تدابير مزبور با  ه ميزاني كه وضعيت حتمي ايجاب مياين ميثاق، ب
الملل به عهده دارند، مغـايرت نداشـته باشـد و منجـر بـه تبعيضـي        ساير الزاماتي كه طبق حقوق بين

منحصراً براساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل و منشاء مذهبي يا اجتماعي نشود

  

  

البته دولت
سازمان ملل د

دسته از مقررات م
شدن وضع
مقررات م
درع

مقـررات  ياجرا
خودسرانه

دوفروش بيخر
عطف به ماسبق نشدن قانون( 15

 18ماده 

اعمال حق شرط. 2

هايي دولت
خود را متعهد به اجرا

 ،معاهده
ن صورتيا

يبه اجرا
معاهده ب

يالملل نيب
ن تعريچن

عبارت در موقعِ
 ةليوس به

                        

اين ميثاق، ب
ساير الزاماتي كه طبق حقوق بين

منحصراً براساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل و منشاء مذهبي يا اجتماعي نشود



، هـا  دولـت ه كـ ح شـده  
معاهده، تحفظ و حق شـرط خـود را نسـبت بـه     

ض يتبعـ ون رفـع  ينوانسـ 
ه يـ ض عليون رفع تبعـ 

عمال حـق شـرط بـه    

ـ  ردهكـ حاً اعمال حـق شـرط را ممنـوع     دولـت  . دان
ب يا از تصـو يند كب 
حقـوق   يالمللـ  نيثاق بـ 
اعـالم   2در ماده ) 1989

سـت جـز حـق شـرط     

ـ   يحقـوق مـدن   يالمللـ 
ـ ، ايو فرهنگـ  ن موضـوع  ي

وت، كه در موارد سـ 
 ياديز هاي دولتن جهت 

رده و تعهـد  كـ از مـواد آن وارد  
ثـاق، اعـالم   يب ميهنگام تصـو 

                                        

 1366، بهار و تابستان 

تواند تعهد  يك كشور، هنگام امضاء، تصويب، قبولي، تأييد يا الحاق به يك معاهده، مي

ب ـ معاهده مقرر كرده باشد كه حق شرط فقط در مورد خاص كه شامل تعهد مـورد بحـث نيسـت،     

ج ـ در غير موارد مشمول بندهاي الف و ب، وقتي كه حق شرط با هدف و منظـورِ معاهـده مغـايرت     

  1.»دارد يان ميمعاهده نسبت به خود ب
ح شـده  ي، تصـر يحقوق بشـر  يالملل نياز معاهدات ب يدر برخ

معاهده، تحفظ و حق شـرط خـود را نسـبت بـه      بِيا تصويتوانند به هنگام امضا 
نوانسـ كه مـثالً  كـ  چنـان . از مقررات آن معاهده، اعالم دارند

ون رفع تبعـ ينوانسكن يهمچن. دارد ين حق را اعالم مي، ا20در ماده 
عمال حـق شـرط بـه    بر اصل ا) 51ماده ( كودكون حقوق ينوانسكو ) 28ماده 

  .اند ا الحاق، صحه گذاشتهيب و يهنگام امضا، تصو
حاً اعمال حـق شـرط را ممنـوع    يها، صر ونينوانسكاز  يبرخ
ب يرد و تصويبپذ ،ون را با وضع موجودينوانسكتواند  يمربوطه م

ـ يبه م يل دوم الحاقكمثال، پروت عنوان به. دينما يآن خوددار ثاق ب
1989مصوب دسامبر (در مورد لغو مجازات اعدام  ياسيـ س
سـت جـز حـق شـرط     يرفتـه ن يل پذكـ ن پروتينسبت به ا يچ حق شرطيه«: 

  .»در زمان جنگ يابكات ارتيجنا يمربوط به اعدام برا
ـ  يماننـد م  ياز معاهدات حقوق بشر يدر برخ المللـ  نيثـاق ب
و فرهنگـ  ي، اجتمـاع يحقـوق اقتصـاد   يالمللـ   نيثاق بيو م

  .رد آن نشده استدر مو يزيوت مانده و منع و تجو
ه در موارد سـ كن است يا 2نيو 1969ون سال ينوانسك 19 ةمستفاد از ماد

ن جهت ينند و به همكتوانند از حق شرط، استفاده  يم ها دولت
از مـواد آن وارد   يبـر برخـ   ييهـا  ثـاق، حـق شـرط   يرش ميهنگام پذ
هنگام تصـو  يكمثالً دولت بلژ. اند دهكرخود را محدود  ي

                                                                 

، بهار و تابستان 8الملل، شماره  به نقل از مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين
يك كشور، هنگام امضاء، تصويب، قبولي، تأييد يا الحاق به يك معاهده، مي«: 19

  :خود نسبت به آن معاهده را محدود كند، مگر در صورتي كه
  .كرده باشدالف ـ معاهده حق شرط را ممنوع 

ب ـ معاهده مقرر كرده باشد كه حق شرط فقط در مورد خاص كه شامل تعهد مـورد بحـث نيسـت،     
  .مجاز است

ج ـ در غير موارد مشمول بندهاي الف و ب، وقتي كه حق شرط با هدف و منظـورِ معاهـده مغـايرت     
 .»داشته باشد

  

 

22  

ن
 بي
مه

لنا
ص
ف

 
ي 

رج
خا

ط 
واب

 ر
ي
ملل

ال
�� �� 

ل 
او
ل 

سا
�� �� 

ه 
ار
شم

4 
�� ز��

ن
ستا

م
 

13
88

معاهده نسبت به خود ب
در برخ

توانند به هنگام امضا  يم
از مقررات آن معاهده، اعالم دارند يبرخ
در ماده  ينژاد

ماده (زنان 
هنگام امضا، تصو

برخ
مربوطه م

آن خوددار
ـ س  يمدن
: دارد يم

مربوط به اعدام برا
در برخ

و م ياسيس
وت مانده و منع و تجوكمس

مستفاد از ماد
دولتز ين

هنگام پذ
يالملل نيب

به نقل از مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين. 1
19ماده . 2

خود نسبت به آن معاهده را محدود كند، مگر در صورتي كه
الف ـ معاهده حق شرط را ممنوع 

ب ـ معاهده مقرر كرده باشد كه حق شرط فقط در مورد خاص كه شامل تعهد مـورد بحـث نيسـت،     
مجاز است

ج ـ در غير موارد مشمول بندهاي الف و ب، وقتي كه حق شرط با هدف و منظـورِ معاهـده مغـايرت     
داشته باشد
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حقـوق زن و مـرد اسـت،    
ـ مقام سلطنت و ن يك ز ي
بـه   ن نسـبت يهمچن. 

ب جرم، اعالم شـود، حـق دارد   
، طبق قـانون مـورد   ي

ن بنـد، در مـورد   يخود حق شرط و تحفظ قائل است و ا
ا دادگـاه  يشور كوان ي

مهرپـور،  ( شـوند، قابـل اجـرا نخواهـد بـود     

از مـواد آن   يبـر برخـ  
ت يـ ممنوع مـورد در  

ه طبـق قـانون   ك يسال، اعالم داشته، در موارد
سال مجاز شناخته شـده، قـانون   

  .ن ماده، حق تحفظ دارد

در  ،خـاص  يهـا  وني
حـق  تواننـد   مي ها دولت

رت نداشـته  يمـورد نظـر مغـا   
مـورد اعتـراض قـرار    

ن، ازجملـه  يـ ون معاهـدات و 
ه حق شرط با هدف و منظور 

ز اعالم حق شرط در 
ر يـ ه با موضوع و هدف قرارداد حاضـر، غ 

از  يكـي ت يـ ه اثـر آن فلـج سـاختن فعال   

حقـوق زن و مـرد اسـت،     يه مربوط بـه تسـاو  ك 25و  3، 2داشته، در رابطه با مواد 
يكبلژ يرا طبق قانون اساسيند، زك ياعالم شرط م يكدولت بلژ
. ابت سلطنت، مخصوص مردان استيف مربوط به نيانجام وظا
ب جرم، اعالم شـود، حـق دارد   كس مرتكهر «: دارد يه مقرر مكثاق يم 14ماده 

يتر يدادگاه عال يك ةليوس ت او بهيومكت و محيه اعالم مجرم
خود حق شرط و تحفظ قائل است و ا يبرا ؛»واقع شود ي
يتر مثل د يدر دادگاه عال ماًي، مستقيكه طبق قانون بلژك 
ـ  شـوند، قابـل اجـرا نخواهـد بـود      يمـه مـ  ك، محاييا دادگـاه جنـا  ي

  .)96 ):الف
بـر برخـ   1992ثـاق، در سـال   يب ميهنگام تصو نيز امريكادولت 
 6مـاده   5ده و ازجملـه در رابطـه بـا بنـد     كـر شرط  حقِ

سال، اعالم داشته، در موارد 18متر از كافراد  يمجازات اعدام برا
سال مجاز شناخته شـده، قـانون    18متر از كافراد  يبرا ،م مجازات اعدامك، ح

ن ماده، حق تحفظ دارديند و نسبت به اك يخود را اجرا م

  يالملل نيرت شرط با هدف و منظور معاهده بي

ينوانسـ كاز  ين و در برخيو 1969ون معاهدات سال ينوانس
دولت شده است كهح يز اعالم حق شرط و تحفظ، تصريمقام تجو
مـورد نظـر مغـا    ةه با هدف و منظور معاهـد كنند كرا اعالم  يي

مـورد اعتـراض قـرار     ةآن معاهـد  ياعضـا گر يد ياز سو صورت، در غير اين 
ون معاهـدات و ينوانسك 19مثالً طبق بند ج ماده . رفته نشوديرد و پذ
ه حق شرط با هدف و منظور كاست  يست، وقتيز نيه اعالم حق شرط جاك 

  .رت داشته باشديون، مغا
ز اعالم حق شرط در ي، پس از تجويض نژاديون رفع تبعينوانسك 20ماده  2بند 

ه با موضوع و هدف قرارداد حاضـر، غ ك يود و شروطيق«: دارد ي، مقرر م
ـ    ه اثـر آن فلـج سـاختن فعال   كـ  ين شـروط يقابل جمـع اسـت و همچن

  .»...مخلوق قرارداد حاضر باشد، مجاز نخواهد بود ي

  

  

داشته، در رابطه با مواد 
دولت بلژ
انجام وظا

ماده  5بند 
ه اعالم مجرمك

يدگيرس
ينيمتهم

ـ استان  ي
الف(1384

دولت 
حقِ اعالمِ

مجازات اعدام برا
، حيداخل
خود را اجرا م يداخل

يعدم مغا

نوانسكدر 
مقام تجو

ييها شرط
در غير اين  ،باشد

رد و پذيگ
 يموارد

ون، مغاينوانسك
بند 

، مقرر ميكبند 
ـ    قابل جمـع اسـت و همچن

يها ارگان



 ييها حق شرط«: ه زنان
  .»رفته نخواهد شد

ا عـدم  يـ رت يمغـا  مـورد 
اسـت  نشده  ينيب شيون، پ
ـ يب شي رده و آن كـ  ين
ه كـ ون ينوانسـ ك 20مـاده  
ه مـورد  كـ د شـو  يمـ  

از  ياعـالم حـق شـرط نسـبت بـه برخـ      
ه مـثالً  كـ گونـه   نيبـد 
 يه نسبت بـه مـواد  ك

رت ين شـرع اسـالم مغـا   
 يشـورها كن نوع اعالم حـق شـرط، عمـدتاً مربـوط بـه      

ه زنـان  يض عليژه معاهدات رفع تبع

ـ ا ياسالم ين نوع حق شرط، مربوط به جمهور ران ي
 1372ب آن در اسـفند مـاه   

 يـك مشـتمل بـر    ك
 ياسـالم  يب و اجازه الحاق دولت جمهـور 

در هـر مـورد و هـر زمـان در     
رد، از طـرف دولـت   

1372: 846.(  
هـا،   ن نـوع شـروط و تحفـظ   

ـ ترت ن  ،ب بـه معاهـده  ي
سـت و  يداند، روشـن ن 

ه زنانيض عليون رفع تبعينوانسك 28ماده  2ن طبق بند يهمچن
رفته نخواهد شديون، سازگار نباشد، پذينوانسكن يه با هدف و منظور ا

مـورد ر در يـ گ ميها، مرجع صالح تصـم  ونينوانسكمعموالً در 
ون، پينوانسكشده با هدف و منظور  اعالم يها شرطِ  رت حق
ـ ا يار برايمع يك، ينژادض يون رفع تبعينوانس ـ  ي ين امـر پ

مـاده   2ل بنـد  يدر ذ. باشد ياعتراض حداقل دوسوم دول عضو م
 يوصف فـوق تلقـ   يدارا يشروط...«: ر شد، آمده است

  .»اعتراض حداقل دوسوم دول عاقد قرارداد واقع شود

  يلكحق شرط 

اعـالم حـق شـرط نسـبت بـه برخـ       زمينـة ر در ياخ يها سال يها دهياز پد
بـد . اسـت  يلك، اعالم حق شرط و تحفظ يمعاهدات حقوق بشر

كن شرط يند با اك يب ميرد و تصويپذ ين معاهده را ميا 
ن شـرع اسـالم مغـا   يا موازيشور ك ين داخليا قواني يبا قانون اساسمثالً 

ن نوع اعالم حـق شـرط، عمـدتاً مربـوط بـه      يظهور ا. دارد، متعهد نباشد
ژه معاهدات رفع تبعيو به يدر ارتباط با معاهدات حقوق بشر 
  .است كودكو حقوق 

ن نوع حق شرط، مربوط به جمهوريان ايده از بين پديتر جالب
ب آن در اسـفند مـاه   يه هنگام تصـو ك است كودكون حقوق ينوانسكدر مورد 

كودكون حقوق ينوانسك«: اعالم داشته ياسالم يدر مجلس شورا
ب و اجازه الحاق دولت جمهـور يوست تصويماده به شرح پ 54مقدمه و 

در هـر مـورد و هـر زمـان در     ه مفـاد آن  كـ ن يشود، مشروط بر ا يران به آن داده م
ـ باشد و  ين اسالميو مواز ين داخليتعارض با قوان ـ ا قـرار گ ي رد، از طـرف دولـت   ي

1372، نيمجموعه قوان( ».ه نباشديالرعا ران، الزميا ياسالم ي
ن نـوع شـروط و تحفـظ   يـ عضو بر ا يشورهاكاز  ياريه بسكاست  يعي

ـ ا ه بهك يحدود تعهدات دولت، ياعتراض دارند، چون از طرف ني
داند، روشـن ن  يه از شمول تعهد خود خارج مكرا  يشود و موارد ي
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همچن
ه با هدف و منظور اك

معموالً در 
رت حقيمغا
نوانسك يول

اعتراض حداقل دوسوم دول عضو م
ر شد، آمده استكقبالً ذ

اعتراض حداقل دوسوم دول عاقد قرارداد واقع شود

حق شرط 

از پد يكي
معاهدات حقوق بشر

 ...دولت
مثالً ه كاز آن

دارد، متعهد نباشد
 ياسالم

و حقوق 
جالب
در مورد 

در مجلس شورا
مقدمه و 

ران به آن داده ميا
تعارض با قوان

يجمهور
يطب

اعتراض دارند، چون از طرف
يملحق م
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مـوارد   يخود گذاشته، در برخـ 
هم شرط مجهول است و 

 يا دهياز موارد، فا يهرحال در برخ

حفـظ و   يبـرا  نخسـت 
ب و ين، تصـو يم حقـوق بشـر، تـدو   

است، قرار دادن حق عدول از آن در 
شـرط و تحفـظ،    و حـقِ 

  .دي، لطمه وارد نما

  حقوق بشر نه

ب آنهـا در  ين و تصو
ب آن اسناد، گـام  يت آنها، با تصو
آن  ير اجـرا يـ گيه پكـ 

 يتعهـدات حقـوق بشـر   
  .نندك

فعـال آن   ير داد، عمده تالش سازمان ملل و نهادها
ن حقوق بشر يموازت 
ال، هرح ه، چون بهيتفاهم با آنهاست و نه توسل به زور و فشار و قوه قهر
ـ آن ن  هـاي  دولـت ز بـا  ي

ت يـ مكعمال حارا در ا

 ةشـ يحقوق بشـر و اند 
ح و ين، تشـر ييعضو نسبت به اتباع خود، تب

مختلف از جمله طرح مسائل 
ن حقـوق بشـر   يت مـواز 

ـ از موارد ن  ن كـ ز ممي

خود گذاشته، در برخـ  يت قانون داخليچون اصل را بر رعا ،گريد ي
هم شرط مجهول است و  يعني. ون باشدينوانسكر با هدف و منظور ين است مغا
هرحال در برخ ذات عقد باشد و به ير با مقتضايتواند مغا

  .ستيد، متصور نين قيالحاق به معاهده با وجود ا
نخسـت توان گفت در بخش مربـوط بـه گـام     يدرهرصورت، م
م حقـوق بشـر، تـدو   ين و مفـاه ين مـواز يـي ه تبكت حقوق بشر 

است، قرار دادن حق عدول از آن در  يق التزام قراردادياالجرا ساختن آنها از طر
و حـقِ  ياسـ يـ س  يثـاق حقـوق مـدن   يم 4ط طبق ماده يشرا

، لطمه وارد نمايحقوق بشر ةمعاهد يياراكتواند در عمل به 

نهيدر زم يالملل نيب ييو اجرا يدات نظارتيتمه: بخش دوم

ن و تصوين موازير حقوق بشر و تدويو فراگ يم اصلين مفاهييپس از تب
ت آنها، با تصويبه رعا ها دولتردن كآور و متعهد  قالب اسناد الزام
كـ اسـت   ييل نهادهـا كيارها و تشكدات و سازويدوم، اتخاذ تمه

تعهـدات حقـوق بشـر    در قبـال  ،عضـو  هاي دولتن بوده و بر رفتار و اقدام 
ك ينيب شيآنها پ يبرا يياناً ضمانت اجرايخود نظارت داشته و اح

ر داد، عمده تالش سازمان ملل و نهادهاكد تذينه، ابتدا باين زميدر ا
ت يبه رعا ،عضو هاي دولت ياركنه حقوق بشر، جلب هم

تفاهم با آنهاست و نه توسل به زور و فشار و قوه قهر يو برقرار
آن ن يـي ل شده و قدرت اجراكيتش ها دولتسازمان ملل از جمع 

را در ا يدام مستقل بوده و مداخله قدرت خارجكه هر كعضو است 
  .رنديپذ ي
حقوق بشـر و اند  يه مبانكن است يبر ا ،تالش سازمان ملل ةعمد نيبنابرا

عضو نسبت به اتباع خود، تب هاي دولت يبرا ي،احترام به حقوق انسان
مختلف از جمله طرح مسائل  هاي روششود و به  يساز آموزش داده شده و فرهنگ

ت مـواز يبه رعا يالملل نيآنها در مجامع ب يالت حقوق بشر
 ياناً در برخيند و احكنب شوند و نواقص خود را برطرف 

  

  

ياز سو
ن است مغاكمم

تواند مغا يهم م
الحاق به معاهده با وجود ا يبرا

درهرصورت، م
ت حقوق بشر يرعا
االجرا ساختن آنها از طر الزم
شرا يبرخ

تواند در عمل به  يم

بخش دوم

پس از تب
قالب اسناد الزام
دوم، اتخاذ تمه

ن بوده و بر رفتار و اقدام يمواز
خود نظارت داشته و اح

در ا
نه حقوق بشر، جلب هميدر زم

و برقرار
سازمان ملل از جمع 

عضو است 
يخود نم

بنابرا
احترام به حقوق انسان

آموزش داده شده و فرهنگ
الت حقوق بشركو مش
ب شوند و نواقص خود را برطرف يترغ



تـوان در سـه قسـمت بـه طـور      

  م مربوط به نقض حقوق بشر؛
از  يـك هـر   تـأثير ت، نقش و 

انـواع   يمواد متعـدد  
ـ ن ينهاد نظارت يكرده،  ز ي
عضـو   هـاي  دولـت  ي

از افـراد مطلـع و آگـاه در    
و  ييو قضـا  يتجربـه حقـوق  
 هـاي  دولـت  يشـنهاد 

  
مفـاد   ينـان از اجـرا  

 ياند تا بر رونـد اجـرا  
از  يـك رد هـر  كـ خود نظارت داشته باشند و گزارش عمل

پـس   يرتنظا ين نهادها
طـرف معاهـده    يشـورها 
ـ   يحقـوق مـدن   يالمللـ 

تـه،  يمك«: ديـ گو يته حقـوق بشـر مـ   
 يهـا  نـد و گـزارش  ك

                                        

1. Treaty Bodies 

  .دشو ذاتخا يديشد يياست، ضمانت اجرا
تـوان در سـه قسـمت بـه طـور       يسازمان ملـل را مـ   يو نظارت يياقدامات اجرا

  .قرار داد يخالصه، مورد بررس
  1؛از معاهدات يناش ينظارت ينهادها. 
  بر منشور؛ يمبتن ينهادها 
م مربوط به نقض حقوق بشر؛يبه جرا يدگيخاص رس يها دادگاه. 

ت، نقش و يصالح ةطيت، حيدر مورد فعال يح مختصريتوض
  .ر داده خواهد شديموارد فوق، به شرح ز

  از معاهدات يناش ينظارت ينهادها

 يه طكنيوه بر احقوق بشر، عال يالملل نياز معاهدات ب 
رده، كن يآحاد ملت را شرح داده و تدو يه برايالرعا حقوق الزم

يآن مقـررات از سـو   ير و ناظر اجـرا يگيه پكاند  ردهك ي
  .معاهده باشد

از افـراد مطلـع و آگـاه در     يب از تعدادكمر يونيسيمكا ي يا تهيمكاالصول  ي
تجربـه حقـوق   يالملل و حقوق بشـر و معمـوالً دارا   نيحقوق ب

شـنهاد يان افـراد پ يه از مكاست  ياخالق يت وااليبرخوردار از شخص
  .شوند يانتخاب م ،ل سازمان مللكر ير نظر دبيعضو معاهده و ز

نـان از اجـرا  ياطم بـراي طرف قرارداد  هاي دولتتوان گفت،  يدرواقع م
اند تا بر رونـد اجـرا   دهيرا برگز يندگانين خودشان نماياعضا، از ب يقرارداد از سو
خود نظارت داشته باشند و گزارش عمل يقرارداد ياكتعهدات شر
ن نهادهايگران بدهند و لذا ايد طور ادواري به بهقرارداد را  ي
شـورها كو گـزارش خـود را بـه اطـالع      يبنـد  ، جمعيدگ
ـ  يم 40مـاده   4مثال بند  عنوان بهه ك چنان. رسانند المللـ  نيثـاق ب

ته حقـوق بشـر مـ   يمك يعنيخود  يدر ارتباط با نهاد نظارت
ك يم يثاق را بررسين ميطرف ا هاي دولتواصله از  يها
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است، ضمانت اجرا
اقدامات اجرا

خالصه، مورد بررس
1 .
2. 
3 .

توض
موارد فوق، به شرح ز

نهادها. 1

 يكهر 
حقوق الزم

ينيب شيپ
معاهده باشد

يعل
حقوق ب ةنيزم

برخوردار از شخص
عضو معاهده و ز

درواقع م
قرارداد از سو
تعهدات شر

يها طرف
دگياز رس

رسانند يم
در ارتباط با نهاد نظارت ياسيس

ها گزارش
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ن يـ طـرف ا  يشـورها 
ـ توانـد ا  يتـه مـ  يم ن ي
 يثاق به شـورا ين ميطرف ا

از معاهـدات حقـوق   

حقـوق   يالملل نيثاق ب

ـ   حقـوق   يالمللـ  نيثـاق ب
ب يخ تصـو يسـت سـال از تـار   

ل شـد و  كيتشـ  1985

ون رفـع  ينوانسـ ك مربـوط بـه  

  نجه؛كون منع ش
در ابتـدا هجـده عضـو    

ون حقـوق  ينوانسـ كب از ده عضـو در رابطـه بـا    

د هـر  يعضو، با هاي دولت
مقـررات معاهـده    ياجرا

و  ييقضـا  يها وهين موجود و ش
ل سازمان ملل متحـد  

. رديـ گ يقـرار مـ   يته، مورد بررس
ـ ه به ا ل كين منظـور تشـ  ي

ـ م مـورد و نظر خود را در  زان ي
 هـاي  دولـت دولـت و  

شـورها كبداند به  يه مقتضك يلكن هرگونه مالحظات يخود و همچن
ـ و البتـه طبـق ذ  » ...كردثاق، ارسال خواهد  مكن بنـد،  يهمـ  لِي
طرف ا يشورهاكواصله از  يها مه گزارشيمالحظات را به ضم

از معاهـدات حقـوق    يناشـ  ينظارت ةعمد ينهادها. كندم يتقد يعو اجتما ي
  :عبارتند از

ثاق بيعضو مربوط به م 18ب از كمر ،حقوق بشر ةتيمك ـ  الف
  ؛ياسيو س
ـ  يمربوط به م يو فرهنگ ي، اجتماعياقتصاد ةتيمك ـ   ثـاق ب
سـت سـال از تـار   يب يـك نزده پـس از  ك يو فرهنگ ي، اجتماعي
1985در سـال   )57 ):الـف (1384مهرپـور،  (ي ا قطعنامـه  يثاق، ط

  .ارشناس استكنفر  18ب از 
مربـوط بـه  نفر  18ب از كمر ي،ضات نژاديرفع تبع ةتيمك ـ  

  ؛يض نژاد
ون منع شينوانسك ابط بتمرب از ده نفر كمر ،نجهكضد ش ةتيمك ـ
در ابتـدا هجـده عضـو    (عضـو   23ب از كـ ه زنان مريض عليته رفع تبعيمك ـ  
  ه زنان؛يض عليون رفع هرگونه تبعينوانسكمربوط به  
ب از ده عضـو در رابطـه بـا    كـ مر ك،ودكحقوق  ةتيمك ـ
  
دولته كن است يا ي،نظارت ين نهادهايا ةهم يلكزم يان
اجرا ةنيه در زمك ير و اقداماتياز تداب يبار، گزارش يكدت 

ن موجود و شيالزم و اصالح قوان يگذار اند از قانون عمل آورده
ل سازمان ملل متحـد  كر يق دبين راه دارند، از طريه در اك يالتكاناً مشيو اح

ته، مورد بررسيمكن گزارش در يه اك ،م دارندياب به او تقد
ه به اك يا در جلسه ،ندگان دولت مربوطهيحات الزم از نما

و نظر خود را در  يبند جمع ،تهيمكشود و سرانجام  يگردد، گرفته م
دولـت و  آن آمده و حدود انجام تعهدات دولت، به  عمل به يها شرفت

  

  

خود و همچن
ثاق، ارسال خواهد يم

مالحظات را به ضم
ياقتصاد

عبارتند از يبشر
الف

و س يمدن
  ب
ياقتصاد

ثاق، طيم
ب از كمر

  ج
ض نژاديتبع

ـ د
  هـ
 )داشت
ـ  و

  ؛كودك
انكم
دت مچند
عمل آورده به

 يياجرا
اب به او تقدو خط
حات الزم از نمايتوض

گردد، گرفته م يم
شرفتيپ



ثـاق  يم 40مـاده   1عنوان مثال بنـد  
ثـاق متعهـد   ين ميطرف ا

ن يـ شده در ا به حقوق شناخته
ـ از ا برخـورداري حاصـل در   ن ي

االجـرا شـدن معاهـده    
بايـد   هـا  ايـن گـزارش  

حسـب مـورد و   (ساله باشد 

 هـاي  دولـت الـزام   ةو
آنهـا در   يا تعهـدات خـود و حضـور دوره   

عضـو   هـاي  دولـت به آنهـا و مـĤالً مطلـع سـاختن     
خـود و از   يتعهدات حقـوق بشـر  

ر ي، مطلـع شـدن سـا   
 يگـر يد يياراكـ د، آيـ 

از  يه برخـ كـ ز يـ موقـع گـزارش ن  
امـد  ي، پيالمللـ  نياناً مالمت ب

گـزارش   يدگي، عـالوه بـر رسـ   
از  يناشـ  ينقض تعهـدات حقـوق بشـر   

 يحقوق مدن يالملل ن
گـر عضـو   يتوانـد از دولـت د  

 يتعهـدات قـرارداد   ي

                                        

: هـا و نحـوه رسـيدگي كميتـه مربوطـه بنگريـد بـه       
بـه بعـد، در    45المللـي و موضـع جمهـوري اسـالمي ايـران، پيشـين، ص       

حقوق بشر و راهكارهاي اجـراي آن، از همـين نويسـنده،    
  .»به بعد در رابطه با كميته رفع تبعيض نژادي

عنوان مثال بنـد   به 1.دهد ارائه ميسازمان ملل  ةعضو و نهاد مربوط
طرف ا هاي دولت«: دارد ي، مقرر مياسيـ س  يحقوق مدن ي

به حقوق شناخته ،رياند و آن تداب ردهكه اتخاذ ك يريتداب ةشوند دربار
حاصـل در   يهـا  شـرفت يپ ةدهند و دربـار  يب اثر ميثاق، ترت

  »...كنندم يتقد ييها حقوق، گزارش
االجـرا شـدن معاهـده     سـال پـس از الزم   يـك د يه معموالً باكگزارش  نخستين

ـ نام يي،د، گزارش ابتـدا شو ايـن گـزارش   شـود و از آن پـس   يده مـ ي
ساله باشد  ا پنجيساله و  تواند دوساله، سه يه مك ي،ا صورت دوره

  .دشوم يتقد) از معاهدات يكطبق مقررات هر 
وين شـ ياز معاهده، جز همـ  يناش ينهادها يزم نظارتيان

تعهـدات خـود و حضـور دوره    يمربوط به اجـرا  عضو به دادن گزارشِ
به آنهـا و مـĤالً مطلـع سـاختن      گويي پاسخته و ملزم بودن به 

تعهدات حقـوق بشـر   يدولت به اجرا ينديبزان پايمعاهده مربوطه از م
، مطلـع شـدن سـا   يـ اجتمـاع   ياقتصـاد  يل سـازمان ملـل و شـورا   كر يق دب
آيـ حساب  به ييراتواند، ضمانت اج يم يه خود تا حدك ها

موقـع گـزارش ن   به ارائةتعلل و امتناع دولت عضو از  يندارد و حت
اناً مالمت بيو اح ها دولتنند، جز خبردار شدن ك ين ميچن ها

  .ندارد
، عـالوه بـر رسـ   يا معاهـده  ينظـارت  ياز نهادهـا  يالبته در برخ

نقض تعهـدات حقـوق بشـر    دليلت از دولت به ياكزم شيانك، مها
نيثاق بيبه عنوان مثال در م. شده است ينيب شيمربوطه، پ

توانـد از دولـت د   يه هر دولت عضو مـ است كشده  ينيب شيپ ي
يق و عـدم اجـرا  ثـا ياز مقـررات م  يثاق، به لحاظ نقض برخ

                                                                 

هـا و نحـوه رسـيدگي كميتـه مربوطـه بنگريـد بـه        براي آشنايي بيشتر با چگونگي گزارش دولت
المللـي و موضـع جمهـوري اسـالمي ايـران، پيشـين، ص        حقوق بشر در اسناد بين

حقوق بشر و راهكارهاي اجـراي آن، از همـين نويسـنده،    «: و» خصوص رسيدگي كميته حقوق بشر
به بعد در رابطه با كميته رفع تبعيض نژادي 114، ص 1378عات، سال انتشارات اطال
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عضو و نهاد مربوط
يالملل نيب
شوند دربار يم
ثاق، ترتيم

حقوق، گزارش
نخستين

شوم يقدت
صورت دوره به

طبق مقررات هر 
انكم

عضو به دادن گزارشِ
ته و ملزم بودن به يمك

معاهده مربوطه از م
ق دبيطر

ها دولت
ندارد و حت

ها دولت
 يگريد

البته در برخ
ها دولت
مربوطه، پ ةمعاهد
ياسيـ س

ثاق، به لحاظ نقض برخيم

براي آشنايي بيشتر با چگونگي گزارش دولت. 1
حقوق بشر در اسناد بين«

خصوص رسيدگي كميته حقوق بشر
انتشارات اطال
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البته مشـروط بـر   ). ثاق
ـ ا يتـه را بـرا   ن نـوع  ي

ت ياكثـاق، شـ  ين ميملحق به ا
 حقوق بشـرِ  ه دولت متبوع خود به نقضِ

ايـن  شده است، البته  
حقوق بشر را  ةتيمكت 
 1مـاده  (رده باشـد  كقلمرو خود، اعالم 

نقـض   ةنيت افراد را از دولت متبوع خود در زم
رده كـ ه و منتشر يز ته
 سـرانجام  نيز يدگين رس

ه مثالً بند ك چنان. دربر نخواهد داشت
: ديـ گو يات افـراد، مـ  

 كيل و فرد شاكعضو پروت
ه طبـق  كـ در گزارش ساالنه خـود  

ل انجـام  كن پروتيموجب ا

  ها د منظم از بازداشتگاه

نهـاد   يعنينجه كته ضد ش
 ياريـ ل اختكـ پروت يـك 
، يه تـا حـدود  كـ ) 2002

در  ينظـارت  ينهادهـا 
ه بـه  كل كن پروتيا. شده است

 37مقدمـه و   يـك موسوم و مشتمل بر 
در آنهـا   يه افـراد محـروم از آزاد  

ـ  منظـور   طـرف بـه   يستقل و ب
رده اسـت  كـ  ي، طراح

ثاقيبه بعد م 41ماده (ند كت ياكته حقوق بشر شيمكش، به 
تـه را بـرا  يمكت يعنـه، صـالح   كيمشـت  و دولت كيه قبالً دولت شا

ملحق به ا ياريل اختكن در پروتيرفته باشند، همچنيپذ ي
ه دولت متبوع خود به نقضِيعل ،ثاقيدولت عضو م ةتبع هر فرد

 ينيب شيحقوق بشر، پ ةتيمكنسبت به خود به  ،ثاقيمندرج در م
ت يصالح ،ثاقيم عضوِ ه دولتكر است يپذ انكام يدرصورت

قلمرو خود، اعالم  افراد يت حقوق بشرياكبه ش يدگيرس
ت افراد را از دولت متبوع خود در زمياكته شيمك يطيتحت شرا). 

ز تهيت نياكمربوط به طرح ش يها فرم يرد و حتيپذ يحقوق بشر م
ن رسيا البته. (UN, 1995: 502)و ) 74 ):الف(1384مهرپور، 

دربر نخواهد داشت يگريامد ديته و انتشار آن، پيمكنظر  جز اعالمِ
ات افـراد، مـ  ياكبـه شـ   يدگيرسـ  يپس از شرح چگونگ ،لكپروت 5
عضو پروت نفعِ  يشور ذكخود را به ) يها صيتشخ(ات ينظر 

در گزارش ساالنه خـود   ،تهيمك«: دارد يمقرر م نيز 6و ماده » دهد ي
موجب ا ه بهكرا  هايي فعاليت ةند، خالصك يم ميثاق تنظيم 

  .»گنجاند يداده است، م

د منظم از بازداشتگاهيستم بازدينجه و سكون ضد شينوانسك ياريل اخت

ته ضد شيمكه در ارتباط با كشود  يز اشاره ميته نكن نينجا به ا
يـك سازمان ملل متحد،  ينجه، از سوكون منع شينوانسك

2002دسـامبر   18مـورخ   RES/A/199/57قطعنامه (ب شد 
نهادهـا  يبـرا  يشـتر يب يياراكـ  ،ا بهتر است گفته شـود يضمانت اجرا 
شده است ينيب شياز نقض حقوق بشر در آن پ يريجهت جلوگ

موسوم و مشتمل بر  ،نجهكمنع ش ونِينوانسك يِاريل اختك
ه افـراد محـروم از آزاد  ك ينكه امايلكد منظم از ينظام بازد يكماده است، 

ـ م يالملل نيو ب يمل يشوند، توسط نهادها يم ي ستقل و ب
، طراحيرانسانيغ يها و رفتارها ر مجازاتينجه و ساكاز ش ي

  

  

ش، به يخو
ه قبالً دولت شاكنيا

يدگيرس
هر فرد يمورد

مندرج در م
درصورتامر 
رس يبرا

). لكپروت
حقوق بشر م

مهرپور، ( است
جز اعالمِ

5 ةماد 4
 ه،تيمك«

ياطالع م
 45 ةماد

داده است، م

ل اختكپروت

نجا به ايدر ا
ك ينظارت
ب شد يتصو

ضمانت اجرا 
جهت جلوگ

كنام پروت
ماده است، 

ينگهدار
يريجلوگ



ه تحـت  كـ  يد از هـر محلـ  
به  ين است افرادكا مم

ت و يا بـا رضـا  يـ ومـت  
ت و يمنظور تقو د بهي

رد يـ صورت گ يرانسان

ست و يقاطع برخوردار ن
ا يسر باز زند  ياركه دولت مربوطه از هم
ـ ثركبـا ا  ،نجهكضـد شـ   ت ي
صـادر   يه عمـوم يانيرد ب
 ):ب(1382مهرپـور،  (

و درسـت اجـرا شـود،    
بـا   ينجه و بـدرفتار ك
 يها مختلف با نظام ي

  .ن قرن است، خواهد داشت

يشـه در منشـور ملـل متحـد و     
ر بوده و بـا  يحقوق بشر درگ
 يهـا  يريگ مياناً تصم

 ةتـ يمكو  يمجمع عمـوم 
ـ امن يمتناسب، شـورا  ت، در ي
راجـع   يوتـاه كبحث 

زن،  ون مقـامِ يسـ يمك، 
 ت از حقـوق بشـر  يـ 
 يو شـورا ) هـا  تيـ ت از اقل

ـ اجـازه بازد  كرده است كهو هر دولت عضو را موظف  ـ  ي د از هـر محل
ا مميبرند  يسر م هدر آنجا ب ينترل او قرار دارد و افرادكقلمرو و 

ومـت  كنظـر ح  ا تحـت يومت كطبق دستور ح هكآنجا برده شوند 
يدها باين بازدياند، بدهد و ا خود محروم شده يتوافق او از آزاد

رانسانيغ ينجه و رفتارهاكه شيشده عل بازداشت ن افراديت از ا
  ).لكپروت 4و  

قاطع برخوردار ن ييِمانت اجراض يكز سرانجام از ين روش نيهرچند ا
ه دولت مربوطه از همك يل، درصورتكپروت 16ثر طبق ماده 

ضـد شـ   ةتيمكت موجود صورت ندهد، يبهبود وضع براي
رد بيگ يم ميات دولت مربوطه، تصميدن نظرياعضا و پس از شن

(كنـد  نـه را منتشـر   ين زميخود در ا يفرع ةتيمكا گزارش 

و درسـت اجـرا شـود،     يزم به نحو منطقـ يانكن ميه اگر همكست يد نيترد ي
كاز شـ  يريهـا و جلـوگ   در بهبود وضع بازداشـتگاه  يمهم
يشورهاكدر ا و ينار دنكو ه متأسفانه در گوشهكشدگان  بازداشت

ن قرن است، خواهد داشتيدر ا يبشر ةجامع گوناگون وجود دارد و موجب ننگ

  بر منشور يمبتن ينهادها

يشـه در منشـور ملـل متحـد و     ه ركـ در ساختار سازمان ملل متحد  يمختلف ي
حقوق بشر درگ مسئلةدر  يسازمان ملل دارند، به نحو ةواقع اساسنام

اناً تصميو اح يارك، همييه، راهنماي، صدور قطعنامه، توصيريگ
مجمع عمـوم  نقش دارند، ين حقوق بشر به نوعيمواز يدتر در اجرا

متناسب، شـورا  يها مختلف و صدور قطعنامه يها سوم مجمع با بحث
بحث  يه در بخش بعدك(آور  الزاممات يموارد خاص با صدور تصم

، )كوسـو كا( ي، اجتماعياقتصاد يشورا) م داشتيبه آن خواه
يـ شـبرد و حما يپ يون فرعـ يسـ يمك حقوق بشر، يعال ياي
ت از اقليض و حماياز تبع يريجلوگ يون فرعيسيمكن ي
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و هر دولت عضو را موظف 
قلمرو و 

آنجا برده شوند 
توافق او از آزاد

ت از ايحما
 1ماده (

هرچند ا
ثر طبق ماده كحدا
براي ياقدام

اعضا و پس از شن
ا گزارش يد كن

193(.  
يول

مهم تأثير
بازداشت

گوناگون وجود دارد و موجب ننگ

نهادها. 2

ينهادها
واقع اساسنامدر

گ ميتصم
دتر در اجرايشد

سوم مجمع با بحث
موارد خاص با صدور تصم

به آن خواه
يساريمك
يگزيجا(
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ـ تمه يدام بـه نحـو   دات و ي
 هـا  دولت ينمودن تعهدات حقوق بشر

ـ بـه دو مـورد از ا   ن ي
  .كنيم يحقوق بشر، م

حقـوق بشـر در سـازمان ملـل، همـواره      
ن حقوق بشر يمواز ي

ـ   بـوده  ين نهاد  يانـد ول
عضو سـازمان   هاي دولت
ت و يـ مكر بـا حا يرا مغا
ـ از ا هـا  دولـت از   ن ي

جـاد  يها و گفتگوهـا در مـورد ا  

حقـوق بشـر،    يجهان
پست دادسـتان   يكرد 

شنهاد ين پيا. مسئول دفاع از حقوق مردم باشد
ـ     يالمللـ  نيالملـل و در روابـط ب

(UN, 1996.  
ـ  و  يحقـوق مـدن   يالملل
ارگان مسئول حقوق  
 يـك جـاد  يا طـرح ا ي
ه مورد قبـول واقـع   ك

بــا عنــوان  يس نهــاد
خـرداد  ( 1993حقوق بشر مطرح شـد و سـرانجام در ژوئـن سـال     

                                        

1. Rene Cassin 

دام بـه نحـو  كـ ه هـر  كـ ) ون حقـوق بشـر  يسـ يمكلف خ(حقوق بشر 
نمودن تعهدات حقوق بشر ييردن و اجراك يعمل منظور به ييارها

بـه دو مـورد از ا   يوتـاه كنجا اشاره يدر ا. گونه نهادها هستند ، از جملة اين
حقوق بشر، م يحقوق بشر و شورا يعال يايساريمك يعن

  حقوق بشر يعال يايساريم

حقـوق بشـر در سـازمان ملـل، همـواره       يالمللـ  نيب اسناد بيطرح و تصو ي
ياجرا ين برايتضم يه نوعك يالملل نينهاد ب يكس يشه تأس

ن نهاديجاد چنيدار ا طرف يدربر داشته باشد، وجود داشته و گروه
دولت، مورد مخالفت يا با ظرافت خاصيح و يطور صر معموالً به

را مغا يجد يين نهاد اجرايه وجود چنكچرااست ملل قرار گرفته 
 يعمال نفـوذ برخـ  ا نگران ايخود دانسته و  يت داخلياناً امن

ها و گفتگوهـا در مـورد ا   معموالً بحث خود بودند و لذا يق در امور داخل
  .ديرس يمطلوب نم ةجي، به نتين نهاد
جهان يةن اعالميتدو طول فرايند، در 1947بار در سال  نينخست

رد كشنهاد يه، پيه اعالميته ةتيمك يعضو فرانسو 1رنه كاسن
مسئول دفاع از حقوق مردم باشد، ها دولته در مقابل كجاد شود 
ـ   يكه در نوع خود  ـ   يطـرح انقالب ـ    نيدر حقـوق ب الملـل و در روابـط ب

(2 :1996 رد و رد شدكدا نيت پيهرحال مقبول شد، به يمحسوب م

ـ  يهـا  ثـاق ي، هنگام بحث در مورد م1950 ةدر ده المللـ  نيب
 يكجاد ير اك، فيو فرهنگ ي، اجتماعيو حقوق اقتصاد

ين مطرح شد و اسـترال يثاقيم يياقدامات اجرا چهارچوببشر در 
كرد كن را مطرح يثاقيمبه  ي مربوطحقوق بشر يالملل ني

(UN, 1996: 2.  
س نهــادي، تأســهــا دولــتاز  يخــبر ياز ســو يدر مــوارد هابعــد
حقوق بشر مطرح شـد و سـرانجام در ژوئـن سـال      يعال ياي

                                                                 

  

  

حقوق بشر 
ارهاكسازو
، از جملة ايندارند

عنينهادها 

مك ـ الف

ياز ابتدا
شه تأسياند

دربر داشته باشد، وجود داشته و گروه
معموالً به

ملل قرار گرفته 
اناً امنياح
ق در امور داخليطر
ن نهاديچن

نخست
رنه كاسن يآقا
جاد شود يا ،لك
ه در نوع خود ك

محسوب م
در ده

و حقوق اقتصاد ياسيس
بشر در 
يدادگاه ب

(3-2 نشد

بعــد
يساريمك



ه به ك يا هين برگزار شد و اعالم
حقوق بشـر، مـد نظـر قـرار     

حقـوق   ينفـرانس جهـان  
گـزارش   يه هنگـام بررسـ  

 حقوق بشـر  يعال يا
و سـرانجام   1»خود قـرار دهـد  

شــماره  ي قطعنامــة، طــ
  .(UN, 1996: 471) رد
ه در آن بـا  كـ اسـت   

از به داشتن ابزار يحقوق بشر و ن
ه يـ ن و اعالميثاقيو م 
واقعيـت   يدارد ول يحقوق بشر را اعالم م

 يقـو  يـي اجرا يعنـوان بـازو  
حقوق بشـر   يالملل ن

منظـور حفـظ اسـتقالل و    
 3در مـاده   .يا داده شـد 

د در يـ حقـوق بشـر، با  
ـ    يالمللـ  نيگر اسـناد ب
شـورها،  ك ين داخلـ 

چون ارتقـا و   ينياو را با عناو
و  ي، اجتمـاع ي، اقتصـاد 

 يهـا  ردن برنامـه كـ ، هماهنـگ  
 امـل حقـوق  كموانع موجود بر سـر راه تحقـق   

 ارِكـ  بـه هـر حـال، حاصـلِ    
حقـوق بشـر    كميسـيون 

                                        

 49، صفحه 

ن برگزار شد و اعالميحقوق بشر در و ينفرانس جهانكه دومين ك
حقوق بشـر، مـد نظـر قـرار      يعال يايساريمكس ين نام منتشر شد، موضوع تأس

نفـرانس جهـان  ك«: داشت يه مزبور، مقرر ميبخش دوم اعالم 18بند 
ه هنگـام بررسـ  كـ نـد  ك يه مـ يسازمان ملـل، توصـ   يبشر به مجمع عموم

ايساريمكس يتأس مسئلههشتم خود،  و نفرانس در اجالس چهل
خود قـرار دهـد   يارك تيدر اولو ت حقوق بشريارتقا و حما 

، طــ1993دســامبر  20خ يســازمان ملــل در تــار يمجمــع عمــوم
ردكب يحقوق بشر را تصو يعال يايساريمكجاد پست ي، ا48

 يطـوالن  ةمقدمـ  يكمشتمل بر هشت ماده و  ،قطعنامهاين 
حقوق بشر و ن يارتقا زمينةاشاره به مقررات منشور ملل متحد در 

 يه جهانيمندرج در اعالم مقررات حقوق بشرِ ينظارت بر اجرا
حقوق بشر را اعالم م يعال يايساريمكست جاد پيحق توسعه، ا

عنـوان بـازو   ن نوع نهـاد بـه  يس ايه از تأسك ييدهاياين است كه ام
نين و مقررات اسناد بيساختن مواز يسازمان ملل در جهت عمل

منظـور حفـظ اسـتقالل و     ظـاهراً بـه  . رفت، چندان برآورده نشد يم ها دولت ي
يا داده شـد سـار يمك بـه  يا شده ليف تعديوظا ها، دولت يت داخل

حقـوق بشـر، با   يعـال  يايسـار يمكه ك تأكيد شده استن مطلب ياقطعنامه بر 
ـ  يحقوق بشر و د يه جهانيمنشور ملل متحد، اعالم چهارچوب گر اسـناد ب

ن داخلـ يت قـوان يت و صالحيمكحال، احترام به حا نيحقوق بشر و درع
او را با عناو يها تيبند مسئول 11در  4 ةند و در مادكفه يانجام وظ

، اقتصـاد ياسـ ي، سيحقوق مـدن  ةاز هم يت مؤثر از برخوردار
، هماهنـگ  يو مـال  يفنـ  يهـا  كمكها و  ، دادن مشورتي
موانع موجود بر سـر راه تحقـق    حذفدر فعال  نقشِ يفاي، اي

بـه هـر حـال، حاصـلِ     يرده است ولكر كاز ادامه نقض آن، ذ يريبشر و جلوگ
كميسـيون خـود بـه    ةت سـاالن يبه دادن گزارش فعال يعال ياي

                                                                 

، صفحه 1995، چاپ نيويورك، 1993اعالميه كنفرانس جهاني حقوق بشر، ژوئن 
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ك) 1372
ن نام منتشر شد، موضوع تأسيهم

بند . گرفت
بشر به مجمع عموم

نفرانس در اجالس چهلك
 يرا برا

مجمــع عمــوم
141/48

اين 
اشاره به مقررات منشور ملل متحد در 

نظارت بر اجرا
حق توسعه، ا

اين است كه ام
سازمان ملل در جهت عمل

ياز سو
ت داخليمكحا

قطعنامه بر 
چهارچوب

حقوق بشر و درع
انجام وظ

ت مؤثر از برخورداريحما
يفرهنگ
يآموزش

بشر و جلوگ
يساريمك

اعالميه كنفرانس جهاني حقوق بشر، ژوئن . 1
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 ميِبـه مجمـع عمـو    

حقـوق بشـر سـازمان ملـل،     
منشـور ملـل متحـد و طبـق قطعنامـه      

ر يـ اخ يها س شد و در سال
شـگران  شـامل گزار  ي

مختلـف   يهـا  متعـدد، جنبـه  
 يمختلـف را، مـورد بررسـ   

 يبه نـام شـورا   يديمنحل شد و نهاد جد
سـازمان ملـل متحـد    

 ينهـاد مهـم نظـارت    ي
حقـوق بشـر،    يمزبـور، شـورا  

خـود را   ةساالنشود و گزارش 
منظـور بـاال    حقوق بشـر، بـه  

 يريـ گي، نظـارت و پ 
ه بـه مجمـع   يتوصـ  ة

حقـوق بشـر و جلـب    
 ةحقـوق بشـر و جامعـ   

 اسـت نـه  ين زميـ در ا

 ييايـ مات جغرافيبراساس تقس
دارد و در مواقـع   يشود و ساالنه سه جلسـه عـاد  

حقـوق   يشـورا . ل دهـد 
                                        

1. Human Rights Council

 يو اجتمـاع  ياقتصـاد  يق شورايو از طر) شوراي حقوق بشر
  .شود يسازمان ملل ختم م

  حقوق بشر يشورا

حقـوق بشـر سـازمان ملـل،      يو نظـارت  يـي ن ارگـان اجرا يتـر  گفت مهم د بتوان
منشـور ملـل متحـد و طبـق قطعنامـه       68 ةه براساس مادكون حقوق بشر بود 

س شد و در سالي، تأسيو اجتماع ياقتصاد يشورا 1946مورخ  5
يسـتم گزارشـگر  يجاد سيمختلف و ا يارك يها ل گروه

متعـدد، جنبـه   يها و صدور قطعنامه يشورك رانِي و گزارشگ
مختلـف را، مـورد بررسـ    يشـورها كت آنها در يو وضع يموضوعات حقوق بشر

  .)190 ):ج(1386مهرپور، ( داد
منحل شد و نهاد جد 2006در سال  ،ون حقوق بشريسي

سـازمان ملـل متحـد     يمجمع عمـوم  A/60/251موجب قطعنامه شماره  به 1حقوق بشر
يت و اثربخشيه موقعكن بوده يظاهراً نظر بر ا. شدن آن 

مزبـور، شـورا   ةطبق قطعنام. ندكدا يحقوق بشر سازمان ملل، ارتقا پ
شود و گزارش  يسازمان ملل محسوب م يمجمع عموم يفرع
حقوق بشـر، بـه   يل شوراكيتوان گفت تش ياجماالً م. دهد يبه مجمع م
، نظـارت و پ يت حقوق بشر در سطح جهـان يبه وضع يدگيرس تيف

ةنه، ارائين زميدر ا ها دولت يالملل نيتعهدات ب يتر بر اجرا
ـ  شـتر ح يب ةتوسع منظور به  حقـوق بشـر و جلـب     ةطـ يالملـل در ح  نيقـوق ب
حقـوق بشـر و جامعـ    يملـ  ي، نهادهايا منطقه هاي سازمان، ها دولت ةهم ي

در ا يمـذهب  يها تيها ازجمله ظرف تيظرف ةو استفاده از هم
  ).5مقدمه قطعنامه، فراز هفتم و ماده 

براساس تقسه كعضو است  47ب از كمر ،حقوق بشر يشورا
شود و ساالنه سه جلسـه عـاد   ي، انتخاب مها دولتندگان 

ل دهـد كيتشـ  يا اضطراريالعاده  فوق ةتواند جلس يز مين ي
                                                                 

Human Rights Council 

  

  

شوراي حقوق بشر(
سازمان ملل ختم م

شورا ـ ب

د بتوانيشا
ون حقوق بشر بود يسيمك

5شماره 
ل گروهكيبا تش

ي و گزارشگموضوع
موضوعات حقوق بشر

داد يقرار م
يمك

حقوق بشر
ن آن يگزيجا

حقوق بشر سازمان ملل، ارتقا پ
فرع يارگان

به مجمع م
فكيبردن 
تر بر اجرا يجد

 يعموم
ياركهم
و استفاده از هم يمدن
مقدمه قطعنامه، فراز هفتم و ماده (

شورا
ندگان ياز نما

ياضطرار



حقـوق   ةنـ يشـورها در زم 
رانه از يشـگ يو پ يفـور 

 Fو  E يبنـدها (دهـد  

افت گزارش يبار با در
حقـوق   يملـ  ي، نهادهـا 

 يمـرتبط سـازمان ملـل ماننـد نهادهـا     
ت حقـوق  يبه وضع ،

شـور  ك 48ت يه هـر سـال وضـع   
 يگـزارش خـود را بـه مجمـع عمـوم     

بـه موضـوع   و جلسـه داده  
نقـض  در مـورد  ه كـ  چنـان 

تـا   2008دسـامبر   27
س شـورا،  يل و به درخواست رئ
ـ  قـت يگـروه حق   ،ابي
ه در كـ  كردحقوق بشر 

گرفت و گزارش آن بـه مجمـع   
آور  اقـدامات الـزام   بـراي 
 ،تيه بشـر يت علياب جنا
ن گـزارش را در  يـ هـم ا 

ـ امن يرا به شـورا  ت ارسـال  ي
ن و يمسـئول  ةمـ كمحا

                                        

قـات  گـزارش راهبـردي، مركـز تحقي   

شـورها در زم ك يةلكرد كخود را بر عمل ينظارت ةفيسازمان ملل، وظ
فـور  هـاي  فعاليتو  يا دوره يها گزارش يبررس يقِبشر از دو طر

دهـد   يانجام مـ  يصورت اضطرار به ياركق گفتگو و جلب هم
  ).قطعنامه

بار با در يك ،ه هر چهارسالكمقرر شده است  نخست،در قسمت 
، نهادهـا يردولتيغ هاي سازماناز  يافتيشور و اطالعات دركاز خود 

مـرتبط سـازمان ملـل ماننـد نهادهـا      يگـر نهادهـا  يو د يا معاهـده  يبشر، نهادهـا 
،وكونسيار و ك يالملل نيسازمان ب از قبيلسازمان ملل  ي

ه هـر سـال وضـع   كـ  يا گونه ند بهك يم يدگيشورها رسك ةبشر در هم
گـزارش خـود را بـه مجمـع عمـوم      ،و سرانجام شـورا رد يگ يقرار م يمورد بررس

  1.دهد يسازمان ملل م
ـ ن يو اضـطرار  يدر موارد فـور  جلسـه داده   لِكيشـورا تشـ   ،زي

كـ چنـان . دهـد  يمـ  يو گزارش خود را به مجمع عمـوم  ي
27(ل در غزه ياسرائ يات نظاميان عمليحقوق بشر در جر 

ل و به درخواست رئكيشورا تش يژه و اضطرارياجالس و) 2009
گـروه حق . ل شدكيتش گلدستون ياست قاضياب به ري قتيگروه حق

حقوق بشر  يم شورايم و تقديخود را تنظ يا صفحه 574 گزارش مفصل
گرفت و گزارش آن بـه مجمـع   ب قرار يو تصو يشورا مورد بررس ةالعاد فوق

بـراي درخواسـت شـد،    و طـي آن  شد  هسازمان ملل داد 
اب جناكعنوان ارت ن حقوق بشر بهيناقض ةمكب و محاي، تعق
هـم ا  يمجمع عمـوم . ت سازمان ملل، ارجاع شوديامن ي

را به شـورا   ه آنكل خواست كرياز دبرد و كب يتصو 2009
ـ به ارجاع آن به د تا نسبت ـ  يفـر كيوان ي محابـراي   يالمللـ  نيب
  2.دكن گيري تصميماران، 

                                                                 

گـزارش راهبـردي، مركـز تحقي   : براي مالحظة اطالعات بيشتر در اين زمينه رجوع كنيد بـه 
 .1388ماه  ، آبان246المللي، شماره  هاي بين استراتژيك، معاونت پژوهش

 .1388آبان  19روزنامه اطالعات، 
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سازمان ملل، وظ بشرِ
بشر از دو طر

ق گفتگو و جلب هميطر
قطعنامه 5ماده 

در قسمت 
از خود 

بشر، نهادهـا 
يتخصص

بشر در هم
مورد بررس

سازمان ملل م
در موارد فـور 

يدگيرس
 ةگسترد

2009ه يژانو
گروه حق يك

گزارش مفصل
فوق ةجلس
 يعموم
، تعقيبعد

يبه شورا
2009نوامبر 

تا نسبت كند
اران، كتيجنا

براي مالحظة اطالعات بيشتر در اين زمينه رجوع كنيد بـه . 1
استراتژيك، معاونت پژوهش

روزنامه اطالعات، . 2
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ن يتـر  مهـم . گذرانـد  ي
ــ   آنس يسـند تأسـ   

ره و كق گفتگـو، مـذا  
 زمينـة در  (E) 5و  2، 
) ها دولتسازنده با  ي

در جهت گسـترش اسـتفاده   
(c)  قطعنامـه،   5 ةمـاد

ه كـ دوار بود يتوان ام ي
از نقض حقـوق بشـر در سـطح    
به گزارش نقض حقـوق بشـر در   

ـ امن ياز آن در شـورا  د يـ ت، امي
  

  ات مربوط به نقض حقوق بشر

از نقـض آن،   يريحقوق بشر و اقدامات مربوط به جلوگ
ه كـ  ياتيـ اب جناكـ ارت

حساب  حقوق بشر به
مـه و  كقـرار گرفتـه و محا  

ملمـوس   يـي ضمانت اجرا
ـ البتـه توسـل بـه ا    ن ي

. ع و گسترده باشديار وس
  .شود ياشاره م

و  يشـ ك شـتار و نسـل  
 يالدينـود مـ   ةل دهي

 و يدر مـورد مسـلمانان بوسـن   
 يومتكـ ه در روآندا رخ داد و مقامات مسئول ح

يت خـود را مـ  ين فعاليآغاز يها حقوق بشر، سال يشورا
ـ ي ي ـ مجمع عمـوم  251/60 ةه در قطعنامك آن، چنان  يعن
ـ از نقض آن از طر يريج حقوق بشر و جلوگيآمده است، ترو ق گفتگـو، مـذا  ي

، 1 يبنـدها  5مـاده  (آنهـا   ياركـ و جلب هم ها دولتمفاهمه با 
ياركرد گفتگو و هميكساالنه با رو يا دوره يها گزارش

در جهت گسـترش اسـتفاده    ويژه ي بهمناسب به مجمع عموم يها هيتوص ارائة
 3بند اگر . نه حقوق بشر استيالملل در زم نياز قواعد حقوق ب
يدچار نشود، م يگ هند و به روزمرك يرا ط يبتواند روند مناسب

از نقض حقـوق بشـر در سـطح     يريجلوگ ةنيدر زم يتر يجد يها آن، گام از طريق
به گزارش نقض حقـوق بشـر در    يدگيبرخورد و رس ةنحو. برداشته شود ي

از آن در شـورا  يروشـن  يريـ گ جـه يهرچند به نت ـ  ان جنگ غزه
  .ديحساب آ ن راه بهيدر ا يتواند گام مناسب يم ـ ستين 

ات مربوط به نقض حقوق بشريبه جنا يدگيم خاص رسك

حقوق بشر و اقدامات مربوط به جلوگ ةنيدر نظام ملل متحد در زم
ارت دليـل بـه   يه افرادكهم وجود دارد  يموارد خاص و محدود

 ،خانواد ازه آن هم ـ كا حقوق بشردوستانه  ينقض حقوق بشر 
قـرار گرفتـه و محا   يفـر كيب يـ عقت شود، تحـت  يمحسوب ممجرم  ـ

ضمانت اجرا يب، نوعيترت نيه بدكشوند  يوم مكمح ،اناً به مجازات
ـ آ يحساب م از نقض حقوق بشر به يريجلوگ يو مؤثر برا البتـه توسـل بـه ا   . دي

ار وسيه نقض حقوق بشر، بسكر است يپذ انكام يوه در صورت
اشاره م يالملل نيب وكارهاين سازيوه از اين قسمت به دو ش

  سابق و روآندا يوگسالويخاص  يها دادگاه

شـتار و نسـل  كاز  يع ضدانسـان يـ م فجيبـار و جـرا   حوادث خشـونت 
يه در اواكز يآم نجه و اعمال قساوتكو انواع ش يقوم ي
در مـورد مسـلمانان بوسـن    طـور مشـخص   بـه سـابق و   يوگسـالو ين يدر سرزم

ه در روآندا رخ داد و مقامات مسئول حك يا لهيقب يشتارهاكز ين و ن

  

  

شورا
آن، چنان ةفيوظ

آمده است، ترو
مفاهمه با 

گزارش يبررس
ارائةو البته 

از قواعد حقوق ب
بتواند روند مناسب

از طريق
يالملل نيب

ان جنگ غزهيجر
 يچندان

كمحا. 3

در نظام ملل متحد در زم
موارد خاص و محدود

نقض حقوق بشر 
ـ  ديآ يم

اناً به مجازاتياح
و مؤثر برا

وه در صورتيش
ن قسمت به دو شيدر ا

دادگاه ـ الف

حوادث خشـونت  درپي
يساز كپا

در سرزم
ن و نيهرزگو



ن يـ ت سـازمان ملـل متحـد بـه ا    
خطر انداخته است و موضوع مشمول فصـل  

اتخـاذ اقـدامات و    ت
با توجه  1993مه  25

ين حقـوق بشردوسـتانه   
در  منـد  روشافتـه و  

ت بـه  يو با عنا يقوم 
ان دادن يپا ياندازد، برا
م يگونه جرا نيسپردن افراد مسئول در ا

تـا افـراد مسـئول در    
ـ  ةمقررات حقوق بشردوستان را  يالمللـ   نيب

اران كـ تياز جنا يو تعـداد 
ـ امن قطعنامـه   يت طـ ي
ـ     يرا بـرا  يالمللـ  نيدادگـاه خـاص ب

ـ   شـتار  كبـر   يواصـله مبن
 ةمقررات حقوق بشردوسـتان 

را به خطر  يالملل نيت ب

                                        

اقدام در مورد تهديد عليه صلح، نقض صـلح و  
  .دهد اقدامات الزم را مي

شوراي امنيت وجود هر گونه تهديد عليه صلح، نقض صلح يا عمل تجـاوز را  
هايي خواهد نمود يا تصميم خواهد گرفت كه براي حفظ يا اعاده صـلح و امنيـت   

ها و متوقف كردن  ، ناظر به اتخاذ تصميماتي غير از توسل به نيروهاي مسلح، از قبيل تحريم
 .، مربوط به اقدامات مسلحانه سازمان ملل است

شـوراي   1993مه  25مصوب 

ت سـازمان ملـل متحـد بـه ا    يامن يات دست داشتند، شورايع و جناين فجا
خطر انداخته است و موضوع مشمول فصـل  را به  يصلح جهان ،عمالن اَيه ا

تيت صالحيامن يه به شوراكهفتم منشور ملل متحد قرار گرفته 
25مورخ  827شماره  ةقطعنام يط 1،دهد يالزم را م يير اجرا
ين حقـوق بشردوسـتانه   قـوان  ةمربوط به ادامه نقـض گسـترد   مختلف يها به گزارش
افتـه و  ي صورت سـازمان  مردم به يجمع انبوه و دسته يشتارهاكمله 
 يساز كپا ةن و تجاوز به عنف به زنان و اداميهرزگو ي و

اندازد، برا يخطر م را به يت جهانيت، صلح و امنين وضعيه تداوم ا
سپردن افراد مسئول در ا يسب براات و اتخاذ اقدامات مناين جنا

تـا افـراد مسـئول در     كند يرا اعالم م يالملل نيدادگاه ب يكس يبه دست عدالت، تأس
مقررات حقوق بشردوستان انو ناقض يم جدين جراياب اكارت

  2.مه قرار دهدكگرد و محا
و تعـداد  دشـ ل كيتشـ  يالمللـ  نين دادگاه بيم ايدان يه مك چنان
ـ . مه شدندكر و محايسابق دستگ يوگسالو امن ين شـورا يهمچن

ـ    يـك ل كيتش 1994نوامبر  8مورخ  955 دادگـاه خـاص ب
  .ردكدر روآندا اعالم  يضد انسان يابكم ارت

ـ   هـاي  آمده است با توجه به گزارش ،مزبور ةدر قطعنام واصـله مبن
مقررات حقوق بشردوسـتان  ةو گسترد يكستماتيگر موارد نقض سيو د يجمع
ت بيت، صلح و امنين وضعيا ةه ادامكنيو با توجه به ا ي

                                                                 

اقدام در مورد تهديد عليه صلح، نقض صـلح و  : فصل هفتم منشورسازمان ملل متحد تحت عنوان
اقدامات الزم را ميبه بعد به شوراي امنيت اجازة اتخاذ تدابير و  39اعمال تجاوز طي مواد 

شوراي امنيت وجود هر گونه تهديد عليه صلح، نقض صلح يا عمل تجـاوز را  «: دارد مقرر مي
هايي خواهد نمود يا تصميم خواهد گرفت كه براي حفظ يا اعاده صـلح و امنيـت    احراز كرده و توصيه

  .»مبادرت شود 42و  41المللي به چه اقداماتي بر طبق مواد 
، ناظر به اتخاذ تصميماتي غير از توسل به نيروهاي مسلح، از قبيل تحريم

، مربوط به اقدامات مسلحانه سازمان ملل است42هاي اقتصادي و مادة 
مصوب  827و  1993فوريه  22مصوب  808هاي شماره  بنگريد به قطعنامه

 .مان مللامنيت ساز

  

 

36  

ن
 بي
مه

لنا
ص
ف

 
ي 

رج
خا

ط 
واب

 ر
ي
ملل

ال
�� �� 

ل 
او
ل 

سا
�� �� 

ه 
ار
شم

4 
�� ز��

ن
ستا

م
 

13
88

ن فجايدر ا
ه اكاعتبار 

هفتم منشور ملل متحد قرار گرفته 
ر اجرايتداب

به گزارش
مله ازج
ي وبوسن

ه تداوم اكنيا
ن جنايبه ا

به دست عدالت، تأس
ارت ةنيزم

گرد و محايتحت پ
چنان

وگسالوي
955شماره 

م ارتيجرا
در قطعنام

جمع دسته
يالملل نيب

فصل هفتم منشورسازمان ملل متحد تحت عنوان. 1
اعمال تجاوز طي مواد 

مقرر مي 39ماده 
احراز كرده و توصيه

المللي به چه اقداماتي بر طبق مواد  بين
، ناظر به اتخاذ تصميماتي غير از توسل به نيروهاي مسلح، از قبيل تحريم41مادة 

هاي اقتصادي و مادة  فعاليت
بنگريد به قطعنامه. 2

امنيت ساز
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تحـت   يامات الزم بـرا 
مقـررات حقـوق    يه مسئول موارد نقـض جـد  
ـ  يك  يالمللـ  نيدادگاه ب
 گرِيد يم جديو جرا) 

مجـاور   يهـا  نيا سرزم

ه كد كرب يتصو ،خاص
 ،اساسـنامه  3و  2در مواد 
ت يه بشـر يـ م علجراي

 يمـ يت، جرايه بشـر 
 يبـر مبنـا   ييه شهروندان روآندا

م عبارتند يافته و آن جرا
گر اعمال ينجه، تجاوز به عنف و د

 ةه محـدود كـ  يخاصـ 
در . ب شـد يند، تصو

ه منظـور فقـط   كست، بل
ع و يصـورت وسـ   نقض حقوق بشـر بـه  

نقـض    ندرت اتفاق افتـاده و آن هـم البتـه تحـت    
د ژنو در مور ةچهارگان
 ةع و گسـترد يبـه نقـض وسـ   

ـ  ل كين عنـوان، تشـ  ي

ن يل شد و اكير تشياخ
   يبشـر  اب جـرائم مهـم ضـد 

امات الزم بـرا ات و اتخـاذ اقـد  يـ ن جنايان دادن به اياندازد، به منظور پا
ه مسئول موارد نقـض جـد  ك يمه قرار دادن افرادكب و محا

يكم گرفت، يت تصميامن يهستند، شورا يالملل نيب ةبشردوستان
) ديژنوسا( يشتار جمعكن امتهم ةمكب و محايتعق يخاص برا

ا سرزمي ييه در مورد شهروندان روآنداكر با حقوق بشردوستانه 
  .ل دهدكياند، تش ب شدهك
خاص يالملل نين دادگاه بيا يز براين يا ماده 32 ةاساسنام يك
در مواد . ردك يان ميعمل آن را ب ةت دادگاه و نحويصالح ة

جرايو  كشتار جمعي ي چونميبه جرا يدگيت دادگاه را رس
ه بشـر يـ م عليجـرا  3 ةدر مـاد . كردف ياز آنها را تعر يكعنوان و هر 
ه شهروندان روآندايعل يكستماتيصورت گسترده و س ه بهكدانسته شده 

افته و آن جراياب كارت ي،اسيس هاي گرايشت و يت، مذهب، نژاد، قوم
نجه، تجاوز به عنف و دكردن، شك يگرفتن، اخراج، زندان يقتل، بردگ

  .ي
خاصـ  ةز اساسـنام يـ سـابق ن  يوگسالوي يالملل نيدادگاه ب ي

ند، تصوك يان ميآن را ب يار و انتخاب اعضاك ت دادگاه و روشِ
ست، بليرد آنها نكدادگاه و عملن دو يت ايح وضعيتشر هدف

نقض حقوق بشـر بـه   ةنيسازمان ملل در زم يياشاره به اقدام اجرا
ندرت اتفاق افتـاده و آن هـم البتـه تحـت     م بهيديه دك ه چنانكگسترده است 

چهارگان يها ونينوانسكمقررات حقوق بشردوستانه و درواقع مقررات 
بـه نقـض وسـ    يتسررسد قابل  مينظر  ه بهكحقوق بشردوستانه است 

ـ بـا ا  يخاص يالملل نينون دادگاه بكتا يول هستز يحقوق بشر ن ي
  .نشده است

  يالملل نيب يفركيوان 

اخ يها ه در سالك يالملل نيار مهم بيبس ييقضا ياز نهادها
اب جـرائم مهـم ضـد   كارت يبرا ييه بتوان ضمانت اجراكرد كجاد يد را ا

  

  

اندازد، به منظور پا يم
ب و محايتعق

بشردوستان
خاص برا

ر با حقوق بشردوستانه يمغا
كآن مرت

يك
ةمحدود
ت دادگاه را رسيصالح

عنوان و هر 
دانسته شده 

ت، مذهب، نژاد، قوميمل
قتل، بردگ :از
يرانسانيغ

يبرا
ت دادگاه و روشِيصالح

هدفنجا يا
اشاره به اقدام اجرا

گسترده است 
مقررات حقوق بشردوستانه و درواقع مقررات 

حقوق بشردوستانه است 
حقوق بشر ن
نشده است

وان يد ـ ب

از نهادها يكي
د را ايام



ـ  در شـهر رم   1998ه ي
شور جهـان بـه آن   ك 

ن روز از ين روز بعـد از شصـتم  
وان يو د شداالجرا  الزم
  .)35: 1383ي، 
برخالف دادگـاه   يعن

خاص بودنـد،   يمورد
اب كـ ارت يت بـر اشـخاص بـرا   

، اسـت  ر شدهكه در اساسنامه ذ
بـه   يدگياول رسـ  ةدر درجـ 

ه جـرم در آن  كـ اسـت  
ـ ، دي ت يصـالح  ،واني

و ) اساسـنامه  29مـاده  
 5 ةمـاد ). اساسـنامه  27

ت يـ جنا: وان را چهـار جـرم مهـم   
رده اسـت  كـ ت تجاوز، اعـالم  

با نقض حقوق  يت جنگ
توانـد   ي، مـ يالمللـ  ن

. ديـ حسـاب آ  از نقض حقوق بشر، به
 كنـد كـه   زمـاني مداخلـه مـي   

اساسـنامه،   7مـثالً مـاده   
، حبس ينجه، تجاوز جنس

ـ ه اكـ  ي ن اعمـال در  ي
و با علـم   يرنظاميت غ
افتـه بـر ضـد هـر     ي ا سـازمان 
اسـت مشـتمل بـر     ي

يـ آن در ژوئ ةه اساسـنام كـ است  يالملل نيب يفركيوان يداشت، د
 60ش از يد و با الحاق بيشور جهان رسك 120ب يا به تصو

ن روز بعـد از شصـتم  يسته نخك 2002ه سال ي، از اول ژوئ2002ل 
الزم ،126 ةموجب ماد ، بهاستن سند الحاق يع شصتميخ تود
ي، رمحمدصادقيم(شد ل كيه شهر الهه هلند است، تشكدر مقر آن 

عني» .خواهد بود يدائم يوان، نهاديد«: اساسنامه 1ة طبق ماد
مورد يه موقت و براكسابق و روآندا  يوگسالوي يالملل ني
ت بـر اشـخاص بـرا   يقـدرت اعمـال صـالح    يو دارا يدائمـ  ،وان
ه در اساسنامه ذك يالملل، به شرح نيب اهتمامِ ن جرائم موردي
ـ ي ؛اسـت  يليمكت تيصالح يدارا ،وانيد.  در درجـ  يعن

اسـت   يشـور ك يم داخلـ كوان با محايت ديموضوع صالح
يدگياز رسـ  يا خـوددار يـ  يناتوان اتفاق افتاده است، درصورت

  .ردكدا خواهد يپ ي
مـاده  (شـوند   يت، شامل مرور زمان نميم مشمول صالحيجرا

27مـاده  (نخواهـد داشـت    يتيمصـون  چ نـوع ي، هـ يچ مجرمـ 
وان را چهـار جـرم مهـم   يـ ت ديم داخـل در قلمـرو صـالح   يجرا ،اساسنامه
ت تجاوز، اعـالم  يو جنا يجنگ يتت، جنايت ضد بشري، جناي
ت جنگيت و جنايت ضد بشريجنا ويژه م بهين جراياز ا يك

ـ  يفركي ةمكن محيتوان گفت، اقدام ا يرتباط دارند و م نيب
از نقض حقوق بشر، به يريجلوگ يمناسب برا ييضمانت اجرا

ـ  يفركيوان يه گفته شد، دكطور  البته همان زمـاني مداخلـه مـي    يالمللـ  نيب
مـثالً مـاده    .ي رخ داده باشـد ضـد بشـر   يكستماتين و سيات سنگ

نجه، تجاوز جنسكل قتل، شياز قب يعمالت را عبارت از اَيه بشريت عل
يدر صـورت . دانـد  ير آن مـ يو نظـا  يوچ اجباركا يد يردن، تبع

ت غيجمع يكافته بر ضد ي ا سازمانيگسترده  اي حمله چهارچوب
ا سـازمان يـ گسـترده   ةابد و منظور از حملياب كآن حمله، ارت

ير شده، رفتاركذ 7ماده  2ه در بند كگونه  ، آنيرنظاميت غ
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داشت، د
ا به تصويتاليا

ل يدر آور
خ توديتار

در مقر آن 
طبق ماد

يب يفركي
وانين ديا

يرتريخط
. باشد يم

موضوع صالح ،ميجرا
اتفاق افتاده است، درصورت

يدگيرس
جرا

چ مجرمـ يه
اساسنامه

يشك نسل
يكه هر ك

رتباط دارند و مبشر، ا
ضمانت اجرا ينوع

البته همان
ات سنگيجنا
ت عليجنا
ردن، تبعك

چهارچوب
آن حمله، ارت به

ت غيجمع
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، ينجه، تجـاوز، آزار جسـم  
 يـك اسـت  يشـبرد س 
 ،بيـ حب آل( صـورت گرفتـه باشـد   

ـ يدر زم حقـوق بشـر،    ةن
اهش كـ ا يـ و  يريجلـوگ 

هـا در سراسـر جهـان،    
  .آنها بود
ل سـازمان ملـل   كيش از شـش دهـه از تشـ   
و م ين، تنظـ ياز تـدو  
گونـاگون،   ينظـارت  ي
ـ نـار دن  ـ ا و در رژي  يهـا  مي

لب آزادي و سـ  يو روح
 يشـده در ابزارهـا   ي
ه كـ  ،ثر اعـالم آن كه، دادن گزارش و حدا
متهم به  هاي دولت ي
ـ د و در اشـو  يمـ   ن ي

شان گرفتـه   يآنها سلب و حقوق انسان
نامناسـب و   يهـا  رعادالنه و مجازات
بـه   يدگيرسـ  يبـرا  

متجاوزان و دفـع شـر آنهـا    
 معتبـر  يضـمانت اجـرا  
 يكسـتمات يدارد، منحصر به موارد عمده نقض حقوق بشـر و اقـدامات گسـترده و س   

ـ ار ز ع اسـت،  ياد و شـا ي
ن قـرن و در  يـ ه در ا

نجه، تجـاوز، آزار جسـم  كل قتل، شين عمل از اعمال مجرمانه از قبياب چند
شـبرد س يا پيب يه در تعقك يرنظاميت غيد بر ضد هر جمعيحبس و تبع
صـورت گرفتـه باشـد    يا ن حملـه يانجام چن يسازمان برا يكا 

535(.  

  يريگ جهيو نت يبند

در زم ياقدامات مختلف جهان ين مطالب و بررسيهدف از طرح ا
جلـوگ  يبـرا  يه در سطح جهانكاست  ييارهاكاستحضار از سازو

هـا در سراسـر جهـان،     ملـت  يه حقوق انسـان يعل ها دولترر كمتعدد و م هاي
آنها بود يو بازدارندگ يياراكزان يمهمچنين بررسي اتخاذ شده و 

ش از شـش دهـه از تشـ   يم، در طول بيردكه مالحظه ك چنان
 يحقوق بشر، اقـدامات مختلفـ   يه جهانيب اعالميمتحد و تصو
يل نهادهـا كيج آنهـا و تشـ  ين حقوق بشر و تـرو يب مواز

نـار دن كو متأسـفانه هـر روز، در گوشـه    يصورت گرفته است ول
و روح ينجه، تجاوز، آزار جسمك، شاهد قتل، شيومتكمختلف ح

ـ يب شيپـ  يارهاكسازو. ميان هستهايش اقشار مردم توسط دولت ين
ه، دادن گزارش و حدايانيردن قطعنامه، بكهم جز صادر  ي
يا از سويست و يطرفانه ن يدارد و ب ياسيس ةا واقعاً جنبي

 يآنها، تلقـ  يو دخالت در امور داخل ياسينقض حقوق بشر، س
آنها سلب و حقوق انسان يه آزادك يردم مظلوم و دردمندم يان، برا

رعادالنه و مجازاتيغ هاي همكنجه، محاكشود و مورد حبس، ش
 ينيست و تضمين يادرسيرند، عمالً فريگ يقرار م يرانسان
متجاوزان و دفـع شـر آنهـا    گرد يها و پ يدگيبخش بودن رس جهيآنها و نت هاي
ضـمانت اجـرا   يه نوعكهم  يالملل نيب يفركيوان يد يدگيرس. وجود ندارد

دارد، منحصر به موارد عمده نقض حقوق بشـر و اقـدامات گسـترده و س   
ار زيه بسـ كـ موارد متعارف نقض حقـوق افـراد    زمينةدر 

ه در اكـ است  ياهيس كةن ليدارد و اوجود ن يمناسب ييضمانت اجرا

  

  

اب چندكارت
حبس و تبع

ا يدولت 
1378: 535

بند جمع

هدف از طرح ا
استحضار از سازو

هايتجاوز
اتخاذ شده و 

چنان
متحد و تصو

ب موازيتصو
صورت گرفته است ول

مختلف ح
اقشار مردم توسط دولت

يالملل نيب
يآن هم 

نقض حقوق بشر، س
ان، برايم
شود و مورد حبس، ش يم

رانسانيگاه غ
هاي يتاكش

وجود ندارد
دارد، منحصر به موارد عمده نقض حقوق بشـر و اقـدامات گسـترده و س   

در . است
ضمانت اجرا



نشسـته و بدبختانـه انـواع    
 يداتيـ رد؟ و چه تمه

سـازمان ملـل،    يهـا  زم
عمومـاً خـود در   ه كـ 
 41ه طبـق مـاده   كـ ن 

ته حقـوق  يمكت يه صالح
تواننـد از نقـض حقـوق بشـر     

گـر،  يه دولت ديعل ي
 يبه حقوق انسان ها دولت

ش اسـت و  يملـت خـو  
، آن هـم اتبـاع   يت حقوق انسـان 

رسـاخت  يهسـتند و ز 
ا يـ  ينـون ك يايـ ه درواقـع در دن 

ر يـ نشر، توسعه و فراگ
ن بـه  ارمعتقـد يغ يحقـوق انسـان  
  .ندينما ياقدام 
 ةجنبـ  يه بـه نـوع  كا حقوق بشردوستانه 

ـ  يفـر  ي رم، المللـ  نيب
ش آن را يخـو  ةل و اراد

آنها مربـوط بـه    يدگ
 تـأثير د بـودن،  يـ ن مف

 هـا  دولـت حقوق بشر، توسـط  

حقـوق   يداران و دلسوزان واقعـ 
شـند و  ينديب يتـر  يد چـاره اساسـ  

 يردن قواعـد اصـل  كـ 

نشسـته و بدبختانـه انـواع     يبشر ة، بر دامن جامعيشرفت و اوج تمدن انسان
رد؟ و چه تمهكد يچه با يراست به. آن هستند ةآلود يبه نوع يومتكح ي
زميانكـ نظرها بـه م  ةد؟ هميشيتوان، اند ين وضع مير ايي

كـ شـود   يل مـ كيتشـ  هـا  دولتسازمان ملل هم از . معطوف است
ـ ه با وجود اكن روست يد از هميشا. دان معرض و مظان اتهام ن ي

ه صالحكعضو  هاي دولت، ياسيو س يحقوق مدن يالملل ن
تواننـد از نقـض حقـوق بشـر      يته باشند، مرفيپذ ها يتاكبه ش يدگيرس يبشر را برا
يز دولتا تياكش. نندكت ياكته شيمكعضو به  هاي دولتاز 

دولت يتوجه يعلت عمده آن ب. ، مطرح نشده استمورد
ملـت خـو   يافراد و گرفتـار بـودن خودشـان بـه نقـض حقـوق انسـان       

ت حقوق انسـان يخود را بر رعا يو اقتصاد يمنافع مادحال، 
ـ ه اكهم  هايي دولت. دهند يح ميگر، ترجي هسـتند و ز  يكدئولوژي

ه درواقـع در دن كـ اند  بنا نهاده يخاص يدئولوژيا يةنظام خود را بر پا
نشر، توسعه و فراگ شان دغدغههستند، تمام  كار انديا بسيندارند و  يوجود واقع

حقـوق انسـان   يبـرا  يخودشان است و احترامـ  يدئولوژ
 يا و يآنها دلسوز يستند تا بخواهند برايخود قائل ن يدئولوژ
ا حقوق بشردوستانه يحقوق بشر  يالملل نين اسناد بيتر مهم

فـر كيوان يـ هم دارند، ماننـد اساسـنامه د   يياجراو ضمانت 
ـ با هـا  دولـت دارد و  يحال، جنبـه قـرارداد   ل و اراديـ د بـا م ي

دگين حال، رسيند و در عينند و خود را ملتزم به آن نماكب 
ن مفيه در عكاست  ياديفات زيار مهم و با تشريموارد خاص و بس

حقوق بشر، توسـط   يرر، روزمره و جاركنقض م يدر بازدارندگ

داران و دلسوزان واقعـ  طرف. است يا نندهك وسيت مأي، وضعيراست
د چـاره اساسـ  يـ ن در سراسر عـالم، با يدوستان راست بشر و انسان
  .نندك ينيب شيپ يار مناسب

كـ و آمرانـه   يعرفـ  يرسد، تالش برا ياالصول به نظر م ي
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شرفت و اوج تمدن انسانيعصر پ
يها نظام
ييتغ يبرا

معطوف است
معرض و مظان اتهام

نيثاق بيم
بشر را برا

از  يكي
موردن يدر ا

افراد و گرفتـار بـودن خودشـان بـه نقـض حقـوق انسـان       
حال،  نيدرع

يشور دك
نظام خود را بر پا

وجود واقع
دئولوژيردن اك
دئولوژيا

مهم
و ضمانت  يالزام
حال، جنبـه قـرارداد   نيعدر

ب يتصو
موارد خاص و بس

در بازدارندگ يعاجل
  .ندارد

راست به
بشر و انسان

ار مناسبكراه
يعل
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ه بـه  يه ارائـه توصـ  كـ 
 3بنـد  ( اسـت حقوق بشر 

ت يـ و فعال) حقـوق بشـر  
و تـالش در اسـتقرار   

بودن  يا و دوره يو موقت
 ةن حقوق بشـر در همـ  

حـال   نيو درعـ  ييو قضـا 
، يو اصول مربوط بـه رأفـت، رحمـت، بردبـار    

بتوانـد   ين اسالم، تا حدود
تـالش و  . بخشدت حقوق بشر را بهبود 

ت يم بر بشـر كوتار حا
ـ بـه ام «: توان گفـت  د آن ي

كـ حقـوق بشـر    يفه شوراين جنبه از وظيت ايحقوق بشر و تقو
حقوق بشر  ةطيالملل در ح نيشتر حقوق بيدر توسعه ب يمجمع عموم

حقـوق بشـر   يس شـورا يمربوط به تأسـ  251/60قطعنامه شماره 
و تـالش در اسـتقرار    ها دولتروابسته به يسالم و غ يردولتيغ هاي سازمانتر 
و موقت يشيو نه نما يواقع يراسكبر دمو يو مبتن يمردم هاي
ن حقوق بشـر در همـ  يمواز ةح و گسترديحال، آموزش صح نيگران و درع ومت

ـ ي، امنيان انتظـام يأموران و متصـد ت مـ يسطوح با اولو و قضـا  يت
و اصول مربوط بـه رأفـت، رحمـت، بردبـار     يانسان يها ت آموزهياستفاده از ظرف
ن اسالم، تا حدودييژه آيو و به ينين ديالناس در مواز ت حقيگذشت و رعا
ت حقوق بشر را بهبود يبر وضع ينونكز يانگ و غم كت اسفنا

وتار حا رهيت ين فضايدر ا يالزم است تا افق روشن يمجاهدت فراوان
توان گفـت  يفقط م. دار شوديت مدرن آن پديم و جاهليكو ست
�  

    

  

  

حقوق بشر و تقو
مجمع عموم

قطعنامه شماره  5ماده 
تر  گسترده
هاي دولت

ومتكح
سطوح با اولو
استفاده از ظرف
گذشت و رعا

ت اسفنايوضع
مجاهدت فراوان

ستيقرن ب
� .»روز
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