
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
بخش آموزش حقوق بشر

تقل حقوق بشرلنگری، کمیشنر کمیسیون مساحمد ضیاء : تهیه کننده
بخش آموزش حقوق بشر: صاحب امتنیاز





کدام طبیعیحالت 
حالت است؟



.ده باشدمصوبه مجلسین که به تصویب رییس جمهور رسی: اقنون اساسی98ماده

بیش از نظر حقوقی عبارت از آن بخش از اراده دولت است که دارای خصوصیت کما
.دایمی بوده و اجرای آن از سوی دولت با ضمانت اجرا همراه است

.تهرچه باشد، قانون محدود کننده آزادی انسان اس

لت، اجرا و احترام حقوق بشر ، جلوگیری از خشون :نکته اقنون الزم ...ت و تباهی وربای اجرای عدا
.می باشد



موزیم طبیعی امریکا، –قانون حمورابی قانون حمو رابی در لوحه آهکی
نیویارک



 ل قبل از میالد در باب۱۷۹۲–حمو رابی
.دکرقانون وضع 

 مجرمینمجازات.
دادن اجازه به متهم برای آوردن شاهد

.اشگناهیبیمبنی بر 



لوله سفالی  سیروس سیروس بزرگ



۵۳۹درپارسشاهانجملهازبزرگسیروس
.می نمودفتحرابابلمیالدازقبل

کردآزادراغالمانسیروس.
شاناولیسرزمین هایبهمی توانستندغالمان

.برگردند
شدآزادمردمبرایدینانتخاب.



شدتصویب.م۱۲۱۵سالدرمگناکارتامنشور.
شدتأسیسانگلیسیاساسقانونسنگ بنایاولینمثابةبهمگناکارتامنشور.
یافتحولتبشرحقوقبنایسنگیکمثابهبهبعدهامذکورمنشور.
نمایدفعالیتدولتمداخلتبدونمی توانستکلیسامنشورایناساسبه.
مالیاتتأدیهازوشدندمیراثحقومالکیتحقدارایشهروندانتمام

.گشتندمعافاضافی
شدندمیراثحقدارایبیوه ها.
گشتممنوعرشوه خواری.



منشور حقوق(Petition of right)توسط(Coke) یک
اه از شهای یتخطّپارلمان انگلیس در واکنش به عضو 
.رسانداین سند را به تصویب ،قانون

 دیگردمالیات اضافی بدون اجازه پارلمان ممنوع.
نشدبدون جرم زندانی کس هیچ.
 بطور اجباری داخل مردم های خانههیچ سربازی به

.نشوند
 دیردگمقررات نظامی در حاالت غیر جنگی ملغی.



میالدی ۱۷۸۷اعالمیه استقالل امریکا و در میالدی۱۷۷۶در سال 
.دیگرداعالمیه حقوق بشر و شهر وند فرانسه تصویب 
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http://www.humanrights.com/sites/default/files/declaration_of_rights_0.jpg


International)بشرحقوقالمللیبینسند Bill of Rights)
:می شودذیلمواردشامل

 م۱۹۴۸دسمبر ۱۰مصوبجهانی حقوق بشر اعالمیه
 م۱۹۶۶مصوبمیثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
 م۱۹۶۶مصوبمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

مرعی االجرا م۱۹۷۷سال در یاد شده هر دو میثاق :تذکر
.گردید



دراًبعدوسنداولینمیالدی۱۸۶۴سالدر
گردیکنوانسیونسهمیالدی۱۹۴۹سال

.گردیدتصویبجنیوا



Dr. Charles Malik (Lebanon), Alexandre Bogomolove (USSR) Dr. Peng Chun 

(China), Rene Cassin (France), Eleanor Roosevelt (USA), William Hodson

(Australia) , Herna Santa (Chile 



ینه های سازمان ملل متحد پس از جلسات و پیش زم

ه اشتراک کنفرانس سانفرانسیسکو بدیگر، طی 

.م تأسیس شد۱۹۴۵اکتوبر ۲۴پنجاه کشور در 

م عضویت ۱۹۴۶نوامبر ۱۹افغانستان به تاریخ 

.به دست آورده استسازمان ملل را 



محکمه بین المللی عدالت
شورای امنیت
 مجمع عمومی
 و اجتماعیشورای اقتصادی(ECOSOC)
 اختصاصینهادهای:FAO, WHO, UNESCO, ILO, 

UNIDO, IMF, IFAD, and World Bank

سکرتریت
 جنیوادفتر سازمان ملل در



 دسمبر عضو بوده و در ۵۳که دارای بشرکمیسیون حقوق
هفته در نیویارک ۶در هر سال برای . شدتشکیل م ۱۹۴۶
.می کردجلسه 

 و نماینده ها متخصصین، بخش ، گروه کاریدارای
.بودخاص گزارشگرهای 

 و وضعیتکشورها گزارشگران وضعیت عمومی را در
، زنان، اطفالمانند حقوق حقوق بشر را کتگوری های 

.دمی دادنبه کمیسیون مذکور گزارش را ... واقلیت ها 
م ۲۰۰۶این کمیسیون با ایجاد شورای حقوق بشر در سال

.لغو گردید



ردید؛ گمرکز حقوق بشر در جنیوا تأسیس م ۱۹۸۰در سال 
ق بشر در نظر به اعالمیه کنفرانس جهانی حقوبعداً ولی 

یشنر و فیصله مجمع عمومی، دفتر کمم ۱۹۹۳ویانا در سال 
شد و س عالی ملل متحد برای حقوق بشر در جنیوا تأسی

.مرکز حقوق بشر با آن مدغم گردید



 گردیداجالس شورا تدویر م اولین ۲۰۰۶مارچ ۳۰-۱۹از.
۴۷ متحد داردبه انتخاب مجمع عمومی ملل عضو.
 می نمایدجلسه هرسال در مارچ، جون و سپتمبر.
عیت وظیفه نظارت بر وضعیت حقوق بشر در کشور و وض

عیت به وضرسیدگی حقوق بشر و همچنان کتگوری های 
.می گردد را داردکه حقوق بشر نقض اضطراری های 

 حد خاص ملل متپروسیجر نظارتی این شورا همچنان با
.می نمایدهمکاری 





  گزارشگران خاص(Special Rapporteurs)

گزارشگر خاص برای یک کشور( ۱
بشرگزارشگر خاص برای موضوع حقوق ( ۲
اص نماینده خاص سر منشی ملل متحد برای مو ضوع خ

....واطفالامور حقوق زنان، به طور مثال در حقوق بشر 
 متخصص مستقل(Independent Expert)
 خاصگروه کاری برای انجام تحقیقات روی موضوع



اعالمیه جهانی حقوق بشر
کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی
کنوانسیون حقوق کودک
 تبعیض در برابر زنانهرگونه کنوانسیون رفع
 ،مجازات های ورفتار های غیرانسانی کنوانسیون رفع شکنجه

تحقیر کننده
کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت
 نژادیکنوانسیون منع تبعیض
و....



 کنوانسیون هااختیاری پروتوکول های تمام
 ثال به طور ممصوب مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه های

مورد زنان، صلح و امنیتدر ۱۳۲۵شماره قطعنامه 
 یشدگان داخلاصول رهنمودی ملل متحد در مورد بیجا
 اصول رهنمودی ملل متحد  در مورد حق بشر و کار و

(Human Rights and Business)بار



:ن هاکنوانسیودولتی به کمیته گزارش های ارایه ( الف
شانرا در مورد گزارش های دوره ای ملحق شده دولت های 

.می نمایندرایه اکنوانسیون ها به کمیته کنوانسیون ها تطبیق 
ر ارایه به شورای حقوق بشآن را بعد از کارشناسی کمیته ها 
.می کند
ی از در یکشان را گزارش کشور کننده، دولتی ارایه هیأت 

.می نمایدشورای حقوق بشر ارایه جلسه های 
لت شورا را به دوصیة شورا ابراز نظر نموده و تو عضو دول 

.می داردگزارش دهنده ارایه 



(:Universal Periodic Report)جهانیادواری گزارش های ( ب
وق به شورای حقشان را ملل متحد گزارش عضو ی دولت ها تمام 

.می نمایدبشر ارایه 
شر در کمیشنری عالی ملل متحد نیز در مورد وضعیت حقوق ب

ننده ارایه ارزیابی کبه تیم را تهیه و بررسی گزارشی دولت مورد 
.می نماید
معه جانهادهای ملی حقوق بشر دارای اعتبارنامه الف و نهادهای 

قوق بشر مدنی کشور مربوطه گزارش کوتاهی را در باره وضعیت ح
بررسی تیم دسترسدور قبلی تهیه و به توصیه های و سطح تطبیق 

.می دهدقرار 
ه هیأت و دفاعیشورا بعد از استماع گزارش دولت مربوطه اعضای 

.توصیه های شان را ارایه می نماینداعزامی آن دولت 



 انند تومیجامعه مدنی نهادهای وملی حقوق بشر نهادهای
های هصیمختصر سایه را در مورد تطبیق تو های گزارش
رهای گزارشگ، شورای حقوق بشر، هاکنوانسیونکمیته 

ل و به مراجع مربوطه ملتهیه موضوعیخاص کشوری و 
.نمایندمتحد ارایه 

 وانند تمی( الف)اعتبارنامهملی حقوق بشر دارای نهادهای
یانیه سه ب،نمودهشورای حقوق بشر اشتراک های اجالسیهدر 

ثبت از پیشوی ئویدارایه نمایند و یا از طریق ی  ادقیقه
.کنندشده و یا به صورت زنده از طریق سکایب ابراز نظر



(International Criminal Court)جزایی بین المللیمحکمه 

 این محکمه بنام نامه اساس(Rome Statute)گرددیاد می.
 تحت فشار و کشور ۱۲۰نماینده در روم به اشتراک یکنفرانسمذکور طی نامه اساس

جون ۱به تاریخ . رسیدممتنع به تصویب ی أر۲۱و ی منفیأر۷با غیردولتی نهاد ۲۰۰
.الجراء شدامرعی ۲۰۰۲

 پیوستنامه آیین به این ۲۰۰۳افغانستان در سال.



اروپاییحقوق بشر ه ایمنطقسیستم : الف
ق بشر و حقوحمایت برای اروپایی کنوانسیون : قانون مورد استفاده

.تأسیس شد۱۹۵۰در سالاساسیآزادی های 
 ستارگان اجرایی آن اپاییمحکمه حقوق بشر ارو : اجراییارگان.
تأسیس شد، آن را ۱۹۴۹که در سالپاشورای ارو : سازمان مؤسس

.کرده استتأسیس 
امریکاةی کشورهای قاره امنطقسیستم : ب
۱۹۴۸.۲قاره امریکا سازمان کشورهای منشور ( ۱: قانون مورد اجراء  )

شر نامه کمیسیون حقوق بآیین ( ۱۹۶۹.۳کنوانسیون حقوق بشر امریکا 
.اامریکنامه محکمه حقوق بشر آیین ( ۴. م۱۹۷۹کشورهای امریکایی 

م تأسیس ۱۹۴۸که در سالهای امریکایی دولتسازمان :  نهاد مؤ سس
.شد

 حکمه و مای امریکایی هکشورکمیسیون حقوق بشر : اجرایینهاد
.رندوظیفه اجرای آن را بدوش داکشورهای امریکاییحقوق بشر 



افریقاییحقوق بشر ی ه ایستم منطقس: ج
 ۲.م۱۹۸۱افریقامردمبرای مردم و حقوق افریقایی منشور ( ۱: قانون مورد اجراء  )

.م۱۹۹۸برای عدالت و حقوق بشر افریقایی نامه محکمه آیین پروتوکول 

 م۲۰۰۲افریقا تحادیه ا: سسنهاد مؤ.

 محکمه ( ۲و ؛بشرکمیسیون حقوق بشر افریقا برای مردم و حقوق ( ۱: اجرایینهاد
افریقاییحقوق بشر 

آسیاحقوق بشر جنوب شرق ی ه امنطقسیستم : د

 م۲۰۰۷منشور: استفادهقابلقانونAssociation  of South Asian Nations (ASEAN))

نهاد مؤسس :ASEAN 1967یا آسه آن.

 بشربرای حقوق الدولتی بینکمیسیون :  اجرایینهاد.



کشورهای عربحقوق بشر ی ه امنطقسیستم : ه
م۲۰۰۴منشور اعراب برای حقوق بشر : قانون مورد استفاده.

م تأسیس شده است۱۹۴۵که خود در سالعربی های دولتلیگ :  نهاد مؤ سس.

 رای اجرای بی  امحکمهکدام حال به ولی تا ،اعرابکمیته حقوق بشر : اجرایینهاد
.استنشده تأسیس رسماً این منشور 

(SAARC)ضوکشورهای عیا آسیاجنوب ی ه امنطقحقوق بشر مکانیزم : و
شر حقوق بنهادهای ولی ،استنشده عملی به طور رسمی حال این میکانیزم تا 

نهمچوتا د؛انتالشدر (South Asia Association for Regional Cooperation)کشورهای عضو
.نمایندتأ سیس را ه ای منطقنهاد 



شریتهب امید دنیای سبز و رپ از امید ربای همه ب 

بشری حق سبز و عقل سرخ رد پناه 



بشرحقوقمستقلکمیسیونمحترمکمیشنرلنگری،ضیااحمد:نویسنده.

بشرحقوقالمللیبینمکانیزم های:عنوان

بشرحقوقآموزشبخشبشر،حقوقمستقلکمیسیون:امتیازصاحب.

بررسیهیأت:

کنندههماهنگد،جاویعلیرحمانتعلیمات؛بخشکمیشنرارغون،وحیدالدین:تخصصیوفنیبررسیاعضای:الف
.افغانستانسالمیاجمهوریمعارفوزارتتعلیمینصابدرکمیسیوننمایندهطیبی،شریفمحمدوآموزش؛بخشملی

اسالمیجمهوریفمعاروزارتتعلیمینصابدربشرحقوقمؤلفونمایندهعاطف،عبدالحمیداستاد:ادبیویراستار:ب
.افغانستان

.۱۳۹۳زمستان:انتشارسال

الکترونیکینسخه:چاپنوبت.

انترنتیسایتآدرس:

WWW.AIHRC.ORG.AF


