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پیام داکتر سیماسمر
مس��رت دارم که کمیس��یون مس��تقل حقوق بشر افغانس��تان اولین کتاب
آموزش��ی را در رابطه به حقوق بش��ر تهیه و نشر می کند .این کتاب آموزشی
می تواند راهنمای خوب و مؤثر برای آموزش حقوق بش��ر برای آموزگاران،
دانشجویان ،شاگردان و سایر اقشار جامعه باشد.
آموزش حقوق بش��ر یکی از راههای نهادینه سازی حقوق بشر و گسترش
فرهنگ حقوق بش��ری در جامعه اس��ت .آموزش معیاری و اکادمیک یکی از
ضرورت های اساس��ی در زمینه حقوق بش��ر اس��ت .ایجاب میکرد تا چنین
کتاب آموزش��ی در زمینهی حقوق بشر از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر
تهیه و نش��ر گردد .هرچند قبال نیز دس��تنامه های متعدد آموزش��ی ،مجموعه
مقاالت و جزوه های مختلف در مورد حقوق بش��ر از سوی کمیسیون تهیه و
نش��ر شده؛ اما این کتاب آموزشی جامع تر از جزوات قبلی تهیه شده و بحث
های مربوط به موضوعات حقوق بش��ر را به ط��ور اکادمیک مورد بحث قرار
می دهد.
همانطوریکه آموزش و ترویج حقوق بش��ر یکی از وظایف کمیسیون می
باش��د ،کمیسیون از آغاز ایجاد تا حال فعالیتهای زیادی در راستای آموزش
و ترویج حقوق بشر از طریق راه اندازی برنامههای آموزشی ،تدویر سمینارها
و ورکش��اپ ها ،گنجاندن موضوعات حقوق بش��ر در نصاب معارف و تبلیغ
حقوق بش��ر از طریق رسانه ها و نشرات داشته اس��ت .همچنین کمیسیون با
برخی از موسسات تحصیالت عالی و نیمه عالی قراردادهایی در زمینه گنجاندن
مضمون حقوق بش��ر در برنامه درسی شان منعقد کرده است .اکنون تهیه این
کتاب آموزشی می تواند متن معیاری و یک دست در اختیار آموزگاران حقوق
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بش��ر و همکاران کمیسیون مستقل حقوق بش��ر افغانستان قرار دهد .همچنین
این کتاب می تواند منبع آموزشی مفیدی برای کسانی باشد که خواهان مطالعه
شخصی در راستای حقوق بشر می باشند.
کمیس��یون مستقل حقوق بشر افغانستان در راستای تقویه ،ترویج ،آموزش
و حمایت از حقوق بشر متعهد بوده و به تمام توانایی تالش می کند تا اقشار
مختل��ف جامعه از اهمیت و ارزش حقوق بش��ر آگاهی یابن��د و این حقوق
انس��انی و اخالقی را رعایت نموده و ارج بگذارند .جامعه زمانی به شکوفایی
میرسد که در آن ارزش های انسانی و حقوق بشری از سوی تمام شهروندان
رعای��ت گردد .رعایت ارزش های حقوق بش��ر نیازمند درک درس��ت و فهم
اساسی از معیارها و اصول حقوق بشری است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امیدوار است که این کتاب آموزشی
بتواند در راستای آموزش علمی و اکادمیک حقوق بشر موثر واقع شود و برای
ترویج حقوق بشر در جامعه کمک کند.
در پایان از همکاران خود در کمیس��یون مس��تقل حقوقبشر افغانستان که
برای تهیه و نش��ر این کتاب تالش نمودند ،سپاس��گزارم .امیدوارم که پس از
این نیز ،کمیس��یون بتواند کتاب های آموزشی دیگر را در بخش های مختلف
حقوق بشر به صورت اختصاصی تهیه و نشر کند.
به امید تأمین حقوق بشر و نهادینه شدن فرهنگ حقوق بشری در کشور.
باحرمت
داکتر سیماسمر
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

مقدمه
امروزه ،حقوق بش��ر به شاخص مقبولیت و سالمتی جوامع انسانی ،شرط
تأمین عدالت اجتماعی و معیار مش��روعیت نظامهای سیاسی در جهان تبدیل
شده است .اصول و ارزشهای حقوق بشر جهانیترین معیارها برای سنجش
اف��کار ،جوامع ،فرهنگها و نظامهای سیاس��ی اس��ت ،به گون��ه ای که میزان
رعایت و حرمتگذاری هر جامعه به این اصول و ارزشها ،حرمت و جایگاه
مدنی آنها را در نظام مدنی و حقوقی جهان ما تعیین میکند .این ارزشها هم
سنجهی توسعه مدنی جوامع و هم شاخص اخالق انسانی و عدالت اجتماعی
در آنها ش��ناخته میش��وند .هر جامعه هر قدر این ارزشها را در فرهنگ و
مناس��بات انس��انی و رفتارها و الگوهای اجتماعی خود نهادینه کرده باشد ،به
همان میزان توسعه یافته ،عادالنه و انسانی قلمداد میشود.
هرچند ارزشهای حقوق بشر ریشه در وجدان و اخالق انسانی بشر دارد
و از لحاظ تاریخی نیز میتوان ریش��ههای آن را در گذش��تههای بس��یار دور
یافت ،ولی شناسایی آن به عنوان یک ارزش جهانی ،حاصل تجارب تلخ بشر
در طول سالیان دراز است .علی رغم آن که تأکیدات فراوان بر سیرت نیکخواه
و وجدان انس��انی بش��ر همواره وجود داش��ته و از عدالت ب��ه عنوان آرزوی
همیشگی تاریخ بشر تجلیل شده است ،اما تاریخ بشر نشان میدهد که ظلم و
خشونت و ویرانگری بخش بزرگی از واقعیت تاریخ بشر را تشکیل داده است.
رنجها و مصیبتهایی که بشر خود برای همدیگر خلق کرده است شاید بیشتر
از همهی دیگر رنجهای بشر بوده باشد .جنگ و ویرانگری ،قتل و غارت ،ظلم
ِ
تجارب تلخ،
و قس��اوت چهرهی غالب تاریخ بشر را به نمایش میگذارد .این
انسانها را به این نتیجه رسانده است که باید معیارها و ارزشهای حقوق بشر
را به عنوان اصول الزماالجرا و قطعی در زندگی و مناسبات انسانی قبول کنیم

2

آموزش حقوق بشر

و برای دس��تیابی به آرامش و آس��ایش در س��ایهی عدالت ،به این ارزشها و
معیارها متعهد بمانیم .تا رسیدن به این نتیجه ،انسانها مسلخهای زیادی برای
همدیگر س��اخته اند و ویرانگریها و خش��ونتهای زیادی را از سر گذرانده
ان��د و بهای فراوان��ی را پرداخته اند .التزام انس��ان به حقوق بش��ر در دوران
معاصر ناش��ی از ارزیابی عقالنی این تاریخ مصیبتبار بوده است .انسانها به
تجربه دریافته اند که دستیابی به یک زندگیِ مدنیِ توأم با آرامش و آسایش
نیازمند رعایت اصول و ارزشهایی اس��ت که زندگی فردی و اجتماعی آنان
آس��ودهتر میس��ازد .این ارزشها همان حقوق بشر است .از این رو ،حقو ق
بشر یک دستاورد عقالنی و مدنیِ بشر به شمار میرود که زندگیِ شرافتمدانه
ِ
ضروری
و آس��ودهی انسانها را در س��ایهی عدالت و برخوداری از امکانات
زندگی و روابط مس��المتآمیز و انسانی تضمین میکند .به همین دلیل ،برای
تحقق توسعه و ایجاد یک جامعهی عادالنه و برخوردار از آسایش همگانی ،به
تأمین حقوق بشر به عنوان یکی از شرایط و لوازم اصلی نگریسته میشود.
قبل از هرچیز ،حقوق بش��ر نوعی نگاه به انسان و منزلت انسانی او است،
نگاهی که انس��ان را موجودی ارزشمند ،ش��ریف و قابل احترام میشناس��د.
بنابراین نگرش به انس��ان ،حقوق بشر مناسبات و روابط انسانی خاصی را نیز
میطلبد تا در سایهی آن ارزش و حرمت انسان پاس داشته شود .یعنی حقوق
بشر همهی انسانها را برابر تعریف میکند و از حرمت و شأن انسانی یکسان
برخوردار میشناس��د و خواهان رعایت احترام متقابل انس��انها در مناسبات
اجتماعی و تأمین عدالت و آس��ایش همگانی آنان است .عالوه براین ،حقوق
بش��ر انسان را موجودی آزاد و صاحب اراده تعریف میکند و معتقد است که
حرمت و آسایش انس��ان در گرو برخورداری از گوهر آزادی است .برقراری
احت��رام متقابل میان انس��انها ،تأمی��ن عدالت و برابری می��ان آنها و رعایت
آزادی برای آنها زمینه یک زندگی آبرومند توأم با آرامش و آسایش را فراهم
میسازد.
علی رغم آن که حقوق بشر به یک ارزش جهانی تبدیل شده است ،حقوق
بش��ر ،اما هنوز ،به ویژه در جوامع س��نتی و در تحت نظامهای اس��تبدادی ،با
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چالشهای گس��ترده مواجه است .الگوها و ساختارهای فرهنگی ،اجتماعی و
سیاسی در این جوامع نمیتوانند پذیرای ارزشهای حقوق بشر باشند و نگاه
برابری طلبانه و آزادی خواهانهی آن به انس��ان را برتابند .الگوهای غیرانسانیِ
فرهنگی ،هنجارهای ناعادالنهی اجتماعی و ساختار برتریطلبانه و استبدادی
قدرت در این جوامع ،نگرش و ارزشهای حقوق بش��ر را به چالش میکشند
و به حاش��یه میرانند .نهادهای رسمی و غیررسمیِ آموزشی و تبلیغی در این
جوامع نیز این س��اختارها و الگوهای ضدحقوق بش��ری را به صورت مداوم
بازتولید کرده و تداوم میبخشند.
بنابراین ،رعایت و تأمین حقوق بش��ر نیازمند دو کار توأمان اس��ت :یکی
اینکه حقوق بش��ر باید به صورت گس��ترده در جامعه آموزش داده ش��ود و
آگاهی ش��هروندان نسبت به آن گسترش یابد تا شهروندان با آن آشنایی یابند
و به صورت آگاهانه و خودخواسته به آن احترام بگذارند و به الزامات آن تن
دهن��د و مهمتر از همه در برابر رفتارهای ناعادالنه و ضدحقوق بش��ر از این
ارزشها حمایت کنند .دو دیگر اینکه نهادها و س��اختارهای سیاسی-اداری و
قوانین و اسناد حقوقیِ حمایت کنندهی حقوق بشر باید در جامعه ایجاد شوند
تا در تأمین حقوق بشر به صورت فعال نقش بازی کنند و با اِعمال اتوریتهی
مش��روع و خلق الزامات قانونی برای ش��هروندان ،از رفتارهای نقضکنندهی
حقوق بشر جلوگیری کنند.
نگرش درازمدت به این مس��أله میطلبد که نگاه حقوق بشری به انسان ،و
مناس��بات حقوق بشری میان انسانها در فرهنگ جامعه نهادینه شود و الگوها
و ارزشهای حقوق بش��ر به الگوهای رفتاری غالب در فرهنگ جامعه تبدیل
ش��ود؛ فرهنگ جامعه پذیرای ارزشها و معیارهای حقوق بش��ر گردد و نهاد
فرهنگ بس��تر مساعد و همخوان برای رعایت و احترام حقوق بشر شود .این
کار اگر از یک س��و نیازمند حمایت نهادی و قانونی اس��ت ،از س��وی دیگر
آموزش ،آگاهی بخشی و تبلیغ موثر ،مستدل ،مداوم و همگانی را میطلبد.
این کتاب با هدف آموزش حقوق بشر تدوین شده است و در حقیقت در
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پی پاس��خ گفتن به ضرورت آموزش حقوق بشر که در باال ذکر شد ،میباشد.
در این کتاب ،تالش شده که مطالب به گونهای تهیه و تدوین شوند که بتواند
در دانش��گاهها ،مکاتب ،مراکز آموزشی ،برنامههای آموزشی نهادهای مدنی و
نیز مطالعات ش��خصی مفید واقع شود .از این رو ،بنابر آن بوده که مطالب در
عین آنکه خالصه و س��اده طرح میشوند ،به برخی از جنبههای نظری حقوق
بش��ر نیز توجه کند .در این کتاب قرار نبوده که همه مس��ایل مطرح در حقوق
بشر توضیح داده شود ،بلکه قرار بوده مهمترین مسایل مطرح در حد ضرورت
یک متن آموزشی و یک مدخل راهگشا طرح شود .همچنین ،هدف این کتاب
بررسی انتقادی مسایل و مبانی حقوق بشر نبوده است .از این رو ،خوانندگان
عالقمند برای بررس��ی عمیقتر مس��ایل مطرح شده و بسا مسایل دیگر مطرح
در حقوق بشر ،باید به مطالعات تکمیلی بپردازند.
این کتاب در ش��ش فصل تنظیم ش��ده است .فصل اول به توضیح مبانی و
مفاهیم کلی در مورد حقوق بش��ر اختصاص یافته اس��ت .در این فصل معانی
گوناگون حق و معنای مورد نظر در حقوق بش��ر ،اصول اساس��ی حقوق بشر،
رابط��ه حق و مس��وولیت ،وجوه اخالقی و حقوقی حقوق بش��ر ،ویژگیها و
مهمترین مصادیق حقوق بش��ر توضیح داده شده است .همچنین در این فصل
در مورد رابطه ارگانیک حیات ،کرامت و آزادی به عنوان سه حق بنیادی بحث
ش��ده است .فصل دوم حقوق بشر را از نگاههای مختلف دسته بندی میکند.
هرچند این دستهبندیها تا حدود زیادی با همدیگر همپوشانی دارند ،ولی در
درک رشد مفهوم حقوق بشر و مصادیق آن کمک میکنند.
فصل س��وم به معرفی مختصر مبانی نظری و سیر تاریخی تکوین و تکامل
حقوق بش��ر پرداخته اس��ت .نظریه الهی حقوق بشر به عنوان نظریهای مطرح
شده که مدعی است پیام و نگرش حقوق بشر در ادیان ریشه دارد و انسان بنا
به خلقت ویژه خود توسط خداوند ،موجود صاحب کرامت است و از حقوق
خاصی برخوردار میباش��د .نظریه حقوق طبیعی مبحث دیگر این فصل است
که میگوید انسان بنا به طبیعت خود و یا به حکم عقل و شعور عرفی از این
حقوق برخوردار میباش��ند .در این فصل توضیح داده ش��ده که نظریه حقوق
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طبیعی تاریخ طوالنی دارد و تحوالت زیادی را پش��ت سرگذاش��ته و امروزه
نی��ز یکی از نظریههای مطرح توجیه کنندهی حقوق بش��ر اس��ت .نظریههای
فایدهگرایانه و قراردادی دو نظریه دیگر اس��ت که در توجیه حقوق بشر ارایه
ش��ده و در این فصل معرفی گردیده اس��ت .فایدهگرایی با ر ّد هرگونه مبنای
متافزیکی برای حقوق بشر ،رعایت آن را به حکم مفید بودن آن موجه میداند
و نظریهی قراردادی نیز حقوق بشر را حاصل قراردادهای مدنی و عقالنی بشر
میداند و توجیه آن را در خواست آگاهانه و ارادی بشر برای وضع اصول یک
زندگی انس��انی جستجو میکند .در این فصل همچنین سیر مختصر تکوین و
تحول حقوق بشر در جریان تاریخ ،به عنوان مکمل بحث مبانی نظری حقوق
بشر ،آمده است.
فصل چهارم به مبانی حقوق بش��ر در برخی از مهمترین اس��ناد بینالمللی
میپردازد .توجه و تمرکز اصلی در این فصل معرفی اس��ناد معتبر حقوق بشر
معاصر است که از جنگ جهانی دوم به بعد ،به ویژه در مجمع عمومی سازمان
ملل متحد ،به تصویب رس��یده اند .مکمل این فصل ،لیس��تی مفصل از اسناد
مهم حقوق بش��ر در ضمیمه گنجانده شده اس��ت .فصل پنجم نیز به تسجیل
حقوق بشر در قانون اساسی افغانستان و قوانین دیگر کشور میپردازد .در این
فصل مهمترین مصادیق حقوق بشر که در قوانین افغانستان درج شده پرداخته
ش��ده اس��ت .همچنین به حقوق برخی از گروههای آسیبپذیر که در قوانین
افغانستان به آنها توجه ویژه شده ،اشاره شده است.
فصل شش��م و پایانی این کت��اب ،به تعریف و توضی��ح حقوق بینالملل
بشردوس��تانه میپردازد .در این فصل ماهیت حقوق بشردوستانه ،رابطه آن با
حقوق بشر ،حقوق بشردوس��تانه در منازعات داخلی و بینالمللی ،تاریخچه،
مناب��ع و اص��ول حقوق بشردوس��تانه و ماهی��ت اخالق��ی و حقوقی حقوق
بشردوس��تانه توضیح داده ش��ده اس��ت .در پایان این فصل در مورد مسألهی
دخالت بشردوس��تانه به عنوان یکی از مسایل مهم در حقوق بینالملل معاصر
نیز توضیحات مختصر ارایه شده است.
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اگر این کتاب بتواند در راس��تای هدف خود که آموزش و معرفی حقوق
بش��ر است ،نقش��ی موثر بازی کند و به ویژه موجب شود که خوانندگانی به
مطالعات بیش��تر در این زمینه روی بیاورد ،و بتواند به برخی از س��وال ها در
رابطه به حقوق بش��ر پاسخ گوید و همینطور س��واالت جدیتر برای تأمل و
تعمق بیش��تر خلق کند ،موجب ش��ادمانی و مسرت خواهد بود .این نکته نیز
در پایان تذکر داده ش��ود که این جزوه ،اولین جزوه از نوع خود اس��ت که در
کمیس��یون مستقل حقوق بشر افغانستان تهیه میشود .کمیسیون امیدوار است
ک��ه در تکمیل مباحث این کتاب ،ج��زوات اختصاصی دیگری را در رابطه با
موضوعات حقوق بشر تهیه و به دست نشر بسپارد.

فصل اول
مفاهیم و کلیات
مهمترین مسایل این فصل عبارتند از:
• حق چیست؟
• حقوق بشر چیست؟
• اصول اساسی حقوق بشر کدام است؟
"• ارزشهای اخالقی و حقوق بش��ر ب��ا همدیگر چه رابطه
دارند؟
• ویژگیهای حقوق بشر چیست؟
• مصداقهای حقوق بشر کدام اند؟

قبل از آن که به توضیح و تعریف حقوق بشر بپردازیم ،بهتر است در مورد
واژهی «ح��ق» و ابهامات و چندگانگیای که در معانی و داللتهای آن وجود
دارد پرداخته ش��ود .از این طریق بهت��ر میتوان توضیح داد که واژهی حق در
«حقوق بش��ر» به چه معنا اس��ت و منظور و مقصود حقوق بش��ر کدام حقوق
است.
حق چیست؟
حق یکی از اصطالحاتی است که دارای معانی گوناگون است و در موارد
پرش��مار و در عرصههای مختلف علمی ،به خصوص در حقوق ،سیاس��ت و
اخالق کاربرد دارد .از این رو ،در س��طح کاربرد عام و روزمره ،میتواند منشأ
ابهاماتی باشد که بدون روشن ساختن آن نمیتوان درک درستی از مفهوم این
اصطالح داشت.
رفع این ابهامات منوط به این اس��ت که روش��ن ش��ود اصطالح «حق» در
کدام مورد به کار برده میشود؛ از چه منظر به آن نگریسته میشود و چه نقشی
در کنار اصطالحات یا عبارات همنش��ین دارد .به عنوان مثال ،از چه چیزی به
عنوان «حق» س��خن میگوییم؟ آیا از منظر حقوقی به آن مینگریم یا از منظر
اخالقی و یا سیاسی؟ حق را به چه کسی یا چه چیزی نسبت میدهیم؟ پاسخ
این سواالت ،در گرو روشن شدن معانی گوناگون این اصطالح است.
در یک دس��ته بندی کلی ،ما در اینجا معانی گوناگون حق را در دو دسته،
تقس��یم بندی میکنیم .مبنای این دس��ته بندی این است که در دسته اول ،حق
ِ
صفت موصوف خود است .در این معنا ،کلمه حق یا
وجه وصفی دارد ،یعنی
در کنار موصوف مینش��یند و به توصیف آن میپردازد و یا به جای موصوف
خود مینشیند ،ولی همچنان معنای وصفی دارد.
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در دس��ته دوم ،عبارت حق وجه اس��می دارد و برای نامگذاری مفاهیم به
کار برده میشود.
یک .کاربرد وصفی «حق»« :حق» در این کاربرد ،در برابر ناحق ،نادرست
و باطل به کار میرود .در این معنا ،این کلمه به معنای «صحیح»« ،درس��ت» و
«راست» به کار برده میشود(.موحد )37-36 :1384 ،این معناها موضوع خود
را به صفت راس��تی ،درس��تی و صحت متصف میکند .به عنوان مثال ،وقتی
گفته میشود که «سخنِ حق تلخ است» ،در حقیقت ما از سخنی حرف میزنیم
که دارای وصف «صحت»« ،درس��تی» و «راس��تی» اس��ت .بنابراین ،میتوانیم
جمله را با این کلمات به ش��کل زیر بنویسیم« :سخن صحیح /درست /راست
تلخ اس��ت ».در همین معنا اس��ت که این کلمه به معنای مطلق خود ،یکی از
صفتهای خداوند نیز میباشد .یعنی خداوند ،صحت ،درستی و راستی مطلق
است.
دو .کاربرد اس��می «حق»« :حق» در معنای دیگر معادل «امتیاز»« ،استحقاق»،
«صالحیت»« ،س��زاواری» و «شایس��تگی» به کار میرود .در این معنا از «دارا
بودن ،ادعا ،اعمال ،اجرا و نقض و تخلف از حقوق سخن میگوییم( ».دانلی،
 )1993مث ً
ال وقتی گفته میشود که «حیات ،کرامت و آزادی حقوق مسلم هر
فرد انس��انی اس��ت» ،یا «هرکس حق دارد که در فعالیتهای سیاسی و مدنی
ش��رکت کند» ،یا «هرفرد باید از حق دسترس��ی عادالنه به آموزش و پرورش
برخوردار باشد ،».در همه این جمالت سخن از امتیاز یا سزاواری انسان برای
برخورداری از این حقوق است .یا مث ً
ال «وقتی از حق مالکیت سخن میگوییم
مراد ما امتیازی است که کسی در مورد مال معینی دارد که دیگران آن امتیاز را
ندارند .از میان همه مردم ،تنها مالک خانه است که میتواند در آن هرگونه که
میخواهد تصرف کند ،خود در آنجا منزل گزیند یا استفاده از آن را به دیگری
واگذارد ...و دیگران باید تصرفات وی را محترم بش��مارند و از دست اندازی
به مال وی خودداری کنند(».موحد)42 :1384 ،
از این امتیاز ،در زبان حقوقی به «س��لطه و اختیار» تعبیر میشود .پس اگر
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بخواهیم تعریفی از حق در این معنا به دست دهیم باید بگوییم که:
«حق عبارت از سلطه و اختیاری است که در جامعه معینی برای یک انسان
در برابر انسانهای دیگر ،یا برای یک انسان در برابر اشیا ،به رسمیت شناخته
میشود(».موحد ،همان) یا حق «عبارت است از توانایی که شخص بر چیزی
یا بر کسی داشته باشد( ».لنگرودی)1669 :1386 ،
ح��ق در معنای اول بیش��تر وجه اخالقی دارد و بر درس��تی یا نادرس��تی
موض��وع و ی��ا بر خوبی یا بدی آن اش��اره دارد .یعنی حق چیزی اس��ت که
«خ��وب» و «اخالقی» باش��د .در حال��ی که در معنای دوم ،که به عنوان اس��م
اس��تفاده میش��ود ،با آنکه با معنای اول همخوان اس��ت ،اما ربط الزامی به آن
ندارد .یعنی حق به معنای س��لطه ،اختیار و امتی��از ،هرچند معموالً از وصف
درس��تی و خوبی برخوردار است ،ولی این وصف برای موضوع حق ،همواره
حتمی و الزمی نیست.
منطبق با این تفکیک معنایی« ،شاید مهمترین نکته در تاریخ پیدایش مفهوم
و پدیده حق ،تفکیکی باش��د که میان دو مفهوم «حق بودن» و «حق داش��تن»
پدیدار گش��ته اس��ت .حق به معنای اول ،همیش��ه در عرصه فکر به ویژه فکر
سیاس��ی و اخالقی حضور داش��ته اس��ت .اما به معنای دوم ،محصول فکری
جدیدی است که در پی کوششهای نظری و عملی آزادی خواهانه و برابری
خواهان��ه انس��ان در دوران مدرن تولد یافته اس��ت« ...حق ب��ودن» ،به معنای
ارزش��ی همان خوب بودن اس��ت .بدین معنا که اگر عملی حق است یعنی از
منظر اخالقی و براساس اصول محتوایی یک نظام اخالقی خاص ،مورد تأیید
و قبول میباشد .برای نمونه ،اگر فردی به یک فقیر کمک کند ،عملی «خوب»
و «اخالقی» و «حق» انجام داده اس��ت .اما مفهوم حق در ترکیب «حق داشتن»
ب��ا معنای پیش گفته فرق دارد .در این معنای دوم« ،حق داش��تن» ضرورت ًا به
معنای انجام عملی «خوب» و «اخالقی» نیس��ت .مث ً
ال در همان مثال قبلی ،فرد
میتواند تصمیم بگیرد که به فرد فقیر کمک کند یا نکند .تصمیم او به صرف
«تصمیم او بودن» از حمایت و تضمین برخوردار است و در واقع او حق دارد
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ک��ه به فرد فقی��ر کمک کند یا نکند .یعنی «حق داش��تن» الزام ًا مطبق بر انجام
عملی «خوب» و «اخالقی» نیس��ت و در هردو ص��ورت ،او از «حق» خود(به
معنای «س��لطه» و «اختیار»ی که بر مال خود دارد) استفاده کرده است(.راسخ،
)187-186 :1381
س��لطه و اختیار بر امری یا چیزی در معنای امروزی حق ،متضمن معنای
مش��روعیت نیز است .یعنی هرنوع س��لطه نمیتواند حقی را ثابت کند .بلکه
س��لطه مش��روع اثبات کننده حق است .مشروعیت س��لطه و اختیار ناشی از
قواعد و اصولی اس��ت که یک سیس��تم حقوقی ناف��ذ و دارای اعتبار تعریف
میکند .از این رو ،پروفیس��ور هارت که از ش��ناخته شدهترین صاحب نظران
در حقوق اس��ت ،سه عنصر اصلی را در مفهوم حق مشخص ساخته است .او
میگوید مفهوم حق خبر از سه چیز میدهد:
الف) وجود یک نظام حقوقی؛
ب) وجود ضمانت اجرایی؛
ج) وجود اختیار برای صاحب حق که اگر بخواهد از آن ضمانت اجرایی
استفاده کند و در مقام اجبار طرف به انجام تعهد برآید(.موحد)51 :1384 ،
بنابرای��ن ،حق در چارچ��وب یک نظام حقوقی مش��خص قابل تعریف و
اثبات است و تحقق آن ناشی از ضمانت اجرا و اختیار صاحب حق است که
در معنای حق نهفته است.
تفکی��ک دوگان��ه فوق در مورد معنای کلمه «حق» م��ا را کمک میکند که
به معنای حق در اصطالح حقوق بش��ر نزدیکتر ش��ویم .معنای مورد نظر در
نظریههای امروزین حقوق و از جمله در «حقوق بش��ر» معنای دوم این کلمه
است.
ب��ا ای��ن حال ،باید این نکته را نیز در نظر داش��ت که حق میتواند منش��أ
اخالقی یا عرفی داش��ته باشد و یا از قواعد حقوقی یا قانون ناشی شده باشد.
بنابراین ،دو نوع حق را ،از لحاظ خاستگاه یا منبع ،باید از همدیگر متمایز کرد:
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حق اخالقی و حق قانونی.
حق اخالقی :1حق اخالقی حقی است که از ارزشهای اخالقی منشأ گرفته
باش��د .نظامهای اخالقی متأثر از الگوها و هنجارهای فرهنگی و عرفی جوامع
اند ،از این رو ،عرف ،سنتها و هنجارهای رایج در جامعه را نیز میتوان منبع
یا خاستگاه حق اخالقی دانست.
چون اخالق ریشه در وجدان انسان دارد و از ُحسن طینت او برمی خیزد،
میتواند در هر لحظه ،بر رفتار و عملکردهای انسان نظارت و کنترول درونی
خلق کند و انس��انها را به صورت خودخواس��ته به رعایت حقوق دیگران و
احترام به ارزشهای انسانی وادارد .در صورت رشد و نهادینه شدن الگوهای
اخالقی و ارزشهای انس��انی در جامعه ،میتوان امیدوار بود که بدون نظارت
و کنترول بیرونی و بدون اتکا به قوه قهریه ،حس��ن روابط انس��انی در جامعه
تأمین گردد و هر کس به صورت خودخواسته حقوق انسانی دیگران را احترام
و رعایت کند.
اما از آنجا که بسیاری ارزشهای اخالقی و هنجارهای عرفی ثبات الزم را
ندارند و بنا به تفاوتهای فرهنگی ،معیارها و الگوهای مختلف ارایه میکنند،
نمیتوانند مبنای مطمئن و باثبات برای اثبات حق باشند .همچنین در بسیاری
از جوامع حجم زیادی از عرف و س��نتهای غیرانس��انی نیز وجود دارند که
اصل برابری انسانی را ضربه میزند و منجر به نقض حقوق انسانها میشود.
به عنوان نمونه میتوان از جایگاه فرودستتر زنان و رفتارهای خشونت آمیز
علیه آنان در بسیاری از جوامع سنتی یاد کرد.
از جان��ب دیگر ،قواعد و هنجاره��ای اخالقی از ضمانت اجرایی الزم نیز
مح��روم ان��د و از این رو ،اجرای یا اعمال حق به اتکای آن با اش��کال مواجه
میش��ود و پی گیری و رس��یدگی به موارد نقض حق اخالقی نیز در بسیاری
موارد ناممکن است.
برای رف��ع این نقایص ،ارزشهای پذیرفته ش��ده اخالق��ی را باید تحت
1. Moral rights
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ضمانت اجرای قانونی درآورد .از این رو ،از دولتها خواس��ته میش��ود که
حقوق اخالقی مندرج در اس��ناد حقوق بشری را در قوانین خود درج کنند و
به آنها وجهه قانونی بدهند.
حق قانونی :1حق قانونی حقی اس��ت که از قواعد قانونی برخاس��ته باشد.
قواعد قانونی ،قواعد مشخص و الزامآوراند و معموالً به صورت اسناد کتبی به
نام قانون 2تدوین میشوند .تدوین قانون نیز توسط مرجع مشخصی صورت
میگیرد که در س��اختار دولته��ای دموکراتیک یکی از قوههای س��هگانه را
تشکیل میدهد :پارلمان.

دقیق ًا برعکس حق اخالقی ،وجه امتیاز حق قانونی این است که تحقق آن
توس��ط «ضمانت اجرا»3ی قانونی تضمین میشود و نقض آن قابلیت پیگرد و
رس��یدگی قانونی را دارد .عالوه برآن ،موارد حق قانونی در قانون مشخص و
ثابت میشود و از این جهت تعیین این حقوق ،از ثبات و صراحت نسبی نیز
برخوردار است.

اما اِش��کال آن این اس��ت ک��ه نمیتواند همه موارد حق��وق و ارزشهای
انس��انی را در همه حالتها پوش��ش دهد .همچنین ام��کان کنترول و نظارت
مراجعی که باید رعایت قانون و تأمین حقوق قانونی را ضمانت کنند در همه
حاالت و در لحظه لحظه زندگی افراد وجود ندارد .از این رو ،قانون به تأمین
و تضمین حداقلهایی از حقوق انس��ان اکتف��ا میکند و رعایت کامل آنها را
به عنوان یک آرزو درنظ��ر میگیرد .این آرزو و ایدآل در ارزشهای اخالقی
4
بازتاب یافته است .از اینجاست که فیلسوف حقوق آلمانی ،گیورگ جیلینیک
میگوید« :قانون چیزی بیش��تر از حداقلهایی از اخالق نیستMonteiro,( ».
)2014: 164

1. Legal rights
2. Law
3 Sanction
)4. Georg Jellinek(1851-1911
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حقوق بشر
براساس توضیحات فوق درباره معنای کلمه حق ،حقوق بشر به مجموعهای
از امتیازات ،اختیارات و شایس��تگیهایی برای انسانها اشاره دارد .از این رو
میت��وان این حقوق را به عن��وان امتیازات ویژه برای همه انس��انها تعریف
کرد.

این حقوق ،بدون توجه به تعلقات جنس��یتی ،نژادی ،سنی ،مذهبی ،زبانی،
سیاس��ی و امثال آن ،به همه انس��انها به صورت برابر تعلق دارد .در ماده اول
اعالمیه جهانی حقوق بشر ،تصریح شده که «تمام افراد بشر آزاد زاده میشوند
و از لح��اظ حيثي��ت و کرامت و حقوق با هم برابرن��د »...و در ماده دوم آمده
اس��ت که «هرکس میتواند بی هيچ گونه تمايزی ،بهويژه از حيث نژاد ،رنگ،
جنس ،زبان ،دين ،عقيده سياس��ی يا هرعقيده ديگر ،و همچنين منش��أ ملی يا
اجتماعی ،ثروت ،والدت يا هروضعيت ديگر ،از تمام حقوق و همه آزادیهای
ذکر ش��ده در اين اعالميه بهرهمند گردد .به عالوه نبايد هيچ تبعيضی به عمل
آيد که مبتنی بر وضع سياسی ،قضايی يا بينالمللی کشور يا سرزمينی باشد که
شخص به آن تعلق دارد ،خواه اين کشور يا سرزمين مستقل ،تحت قيموميت
يا غير خودمختار باش��د ،يا حاکميت آن به شکلی محدود شده باشد( ».مجمع
عمومی سازمان ملل متحد :1948 ،ماده  1و )2
بنابراین ،حقوق بشر مجموعه ای از حقوق و امتیازاتی است که همه انسانها
صرف به خاطر انسان بودن خود از آنها برخوردار اند و هیچ یک از تعلقات
آنها باعث س��لب یا محدودیت این حقوق نمیگردد ،زیرا انسانها برابر زاده
میشوند و در حیثیت انسانی و کرامت خود نیز با همدیگر برابراند.
معیارها و اصول مطرح در حقوق بشر ،برای انسانها در برابر افراد دیگر،
نظامهای سیاس��ی و اجتماع��ی و حتا قوانینی که مغایر این ارزشها باش��ند،
حفاظ��ت و مصوونیت خلق میکند .این نکته از این جا مهم اس��ت که عمده
موارد رفتارها و اعمال ناقض حقوق بش��ر توس��ط نظامهای سیاس��ی ،الگوها
و س��اختارهای اجتماعی و گاه حتا با وضع قوانین ضدبش��ری و غیرعادالنه،
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ص��ورت میگیرد .از این رو« ،حقوق بش��ر اص��ول و معیارهایی اند که کمک
میکند همه انسانها در هرکجا از سوء استفادههای سیاسی ،قانونی و اجتماعی
حفاظت شوند)Nickel, 2014( ».
سه اصل اساسی به هم پیوسته در حقوق بشر:
تعریف حقوق بش��ر ،به صورت کلی ،بر سه اصل اساسی و به هم پیوسته
اس��توار اس��ت :کرامت ،آزادی و برابری .در حقیقت این سه اصل نوع نگرش
حقوق بشر به انسان را بیان میکنند .این سه اصل بنیادین ،زیربنای حقوق بشر
را تش��کیل میدهند و موارد و مصادیق حقوق بش��ر همه به نحوی از این سه
اصل ناشی میشوند و توجیه این حقوق و دلیل تعلق گرفتن آنها به انسانها
1
نیز ریشه در این سه اصل دارند.

این سه اصل در اعالمیه جهانی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است:

الف) کرامت ذاتی :2انسانها ذات ًا حرمت و کرامت دارند و این کرامت ذاتی
مبنای حقوق برابر آنها است(.اعالمیه جهانی حقو بشر ،مقدمه و ماده اول)
ای��ن اصل بر فضیلت ،ش��رافت و بزرگواری ذاتی انس��انها تأکید دارد و
همه انس��انها را به طور یکس��ان از آن برخوردار میدان��د؛ مقام و منزلتی که
موجودات دیگر از آن برخوردار نیستند .این منزلت ،انسان را از امتیازات ویژه
نیز برخوردار میسازد و رفتار و برخورد بزرگوارانه و حرمتانگیز را مناسب
و شایس��ته او میداند و تأکید میکند که نباید این ش��أن و منزلت وی نادیده
گرفته ش��ود .الزمه حفظ کرامت ذاتی و ش��أن واالی انسان ،رعایت برخی از
حقوق مش��خص ب��رای او و مصوونیت او از رفتارهای موه��ن و تحقیرآمیز
است.
ادیان و مذاهب کرامت انس��انی را ناش��ی از اراده خداوند و خلقت ویژه
3
انسان توسط او میشمارند .در قرآن آمده که خداوند انسانها را گرامی داشته
 .1مبانی نظری و توجیه حقوق بشر در فصل سوم این کتاب توضیح داده شده است.
2. Inherent Dignity
َ .3ولَق َْد َك َّر ْم َنا بَنِي آ َد َم « ...و محققا ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم )70 :17( ...
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و از روح خود در او دمیده 1و او را جانش��ین خود در زمین قرار داده اس��ت.
ایمانویل کانت ،3فیلسوف بزرگ آلمانی در قرن هجدهم ،کرامت انسان را ناشی
از خردمندی و اراده داش��تن او میشمارد و براین اساس وی انسان را «غایت
بالذات» 4میش��مارد که وجودش بالذات دارای ارزش اس��ت و این ارزش به
هیچ امری بیرون از خود او وابسته نیست( .کورنر)295-294 :1380 ،
2

ب) آزادی :5تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق
با هم برابر اند(.اعالمیه جهانی حقوق بشر ،ماده اول)
براس��اس تعریف ساده و کلی ایمانویل کانت« ،آزادی عبارت از آن است
که انسان مجبور به اطاعت از اراده انسانی دیگر نباشد( ».موحد)187 :1384 ،
این آزادی هم میتواند به معنای منفی آن باشد که میگوید انسان بتواند مطابق
خواس��ت خود تصمیم بگیرد و در انجام امری با موانع و قیود ناموجه مواجه
نباش��د(آزادی از) ،و هم به معنای آزادی مثبت ،که میگوید باید ش��رایط و
زمینههای الزم برای انجام موثر و موفقانه عملی در اختیار انسان باشد(آزادی
در)( .راسخ)280-279 :1381 ،
اصل آزادی ناشی از این ویژگی ذاتی انسان است که انسان صاحب نیروی
خرد و اراده است و میتواند مستقل از نیروهای دیگر ،مسایل را درک کند و
صالح و ناصالح را تش��خیص دهد و تصمیم به اجرا یا انتخاب آنها بگیرد.
یعنی انسان به لحاظ هستی شناختی موجودی « ُمدرِک» و «مختار» است.

از ای��ن حقیقت هستیشناس��انه این قاعده حقوقی و اخالقی را اس��تنتاج
میکنند که باید انس��انها «آزاد» باشند تا بتوانند از نیروی درک و اختیار خود
استفاده کنند .این امر ،مجموعه ای از حقوق و آزادیها را برای انسانها اثبات
تذکر :در ترجمه آیات قرآن در این کتاب ،از ترجمه مهدی الهی قمشهیی استفاده شده است.
َ .1ونَفَخْ ُت فِي ِه م ِْن ُروحِ ي« ...و در آن از روح خویش بدمم)29 :15( »...
 .2إِن َّا َج َعلْ َ
ض« ...ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم)26 :38(»...
ناك خَ ل ِي َف ًة فِي ال َْأْر ِ
)3. Immanuel Kant(1724–1804
4. End in itself
5. Liberty
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میکند .بدین س��ان ،گفته میشود که چون انس��ان موجودی صاحب درک و
اراده است ،موجود آزاد نیز است ،و چون موجود آزاد است از حقوقی که این
آزادی را تأمین میکنند یا ناشی از این آزادی اند ،نیز برخوردار است.
ج) برابری :1همه انسانها از حقوق و آزادیهای مندرج در اعالمیه جهانی
حقوق بشر به صورت برابر برخورداراند و هیچگونه تمایز و تبعیض را شامل
نمیشود(.ماده یک و دو اعالمیه جهانی حقوق بشر)
اصل برابری به این معنا اس��ت که «همه انس��انها به حکم انس��انیت خود
برابر اند و بر یکدیگر برتری ندارند .از لحاظ سیاس��ی ،اصالت برابری به این
معنا اس��ت که ش��هروندان در نزد قانون و از لحاظ حق��وق و آزادیها با هم
برابراند .در دموکراسی ،شهروندان دست کم باید از لحاظ حقوقی با هم برابر
باش��ند ،هرچند تأمین برابری از لحاظ اجتماعی و اقتصادی ،بهرغم مطلوبیت
آن ،ممکن نباشد( ».بشیریه)260-259 :1382 ،
اندیش��ه برابری زمان به صورت جدی مطرح شد که انسانها صاحب حق
شناخته شدند( .موحد )210 :1384 ،اگر حق داشتن ناشی از ذات انسان است،
پس همه انسانها در این ویژگی با همدیگر برابراند و تمایزات دیگر ،از قبیل
رنگ ،قد ،نژاد ،زبان ،دین ،جنس��یت و غی��ره نمیتواند این برابری در حقوق
را زایل کند.
توضیح��ات ب��اال نش��ان میده��د که ای��ن اص��ول س��هگانه از همدیگر
جداییناپذیراند :اگر انس��ان از کرامت برخوردار است ،پس باید از آزادی نیز
بهرهمند باشد .و چون کرامت و آزادی به ذات انسان تعلق دارد ،همه انسانها
در این ویژگیها باهم برابراند.
از لحاظ مبانی فلسفی ،حقوق بشر سخت تحت تأثیر نظریات کانت است
که بر خودمختاری انس��انها تأکید ف��راوان دارد و میگوید .کانت مبنای این
اصول س��هگانه حقوق بش��ر را ویژگی «خردمندی» انسان میداند .او انسان را
«فاعل مختار» تعریف میکند و «براساس این فرض که همه انسانها خردمند
1. Equality
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ان��د ،اصول کرامت انس��انی ،خودارادی��ت فردی و برابری سیاس��ی را نتیجه
میگی��رد )Haas, 2014: 29-30( ».کانت بر اصالت فرد انس��انی تأکید میکند
و کرامت ،آزادی و برابری را انس��انیت هرانسان میشمارد و حکم میکند که
باید این انس��انیت برای همه انسانها رعایت و احترام شود .از این رو ،انسان
به خودی خود یک «غایت» 1است ،نه وسیله 2که کانت از او به عنوان «غایت
در خود» یا «غایت بالذات» یاد میکند« :آدمی ،و به طور کلی هر موجود عاقل،
به عنوان غایت بالذات وجود دارد ،نه صرف ًا به عنوان وس��یلهای که به دلخواه
مورد اس��تفاده فالن اراده یا بهمان اراده ق��رار بگیرد؛ در کلیه اعمال و افعال...
بای��د او را در عین حال به چش��م غایت نگریس��ت( ».کورن��ر)295 :1380 ،
کرامت ذاتی نیز به همین معنا اس��ت که ارزشمندی انسان در خود او است و
به هیچ امری بیرون از او وابسته نیست.
کان��ت نگ��رش عام اخالق��ی و حقوقی خود را بر اصلی کلی ای اس��توار
میس��ازد که از آن به نام «امر مطلق» 3یاد میکند« :فقط مطابق دس��توری عمل
کن که بتوانی اراده کنی آن دس��تور به قانون کلی مبدل شود( ».کورنر:1380 ،
 )284براین اساس ،رعایت و احترام انسانیت برای همه انسانها حکمی مطلق
و غیرمشروط ،و لذا غایت یا هدف اساسی است.
امر مطلق کانت بر برابری انس��انها در کرام��ت و آزادی تأکید میکند .به
اعتق��اد او «بر وفق اصل آزادی ،یک فرد بای��د چنان عمل کند که دیگران هم
بتوانند چون او عمل کنند( ».موحد)187 :1384 ،
حق و مسؤولیت:
حق و مس��ؤولیت را نمیت��وان از همدیگر جدا کرد .زی��را وجود حق به
خ��ودی خود مس��ؤولیت را نیز اثبات میکند .یعنی اگر کس��ی صاحب حقی
است که باید رعایت شود ،دیگران مکلف به رعایت آناند .چون همه انسانها
1. End
2. Means
3. Categorical imperative
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صاحب حق میباشد ،بنابراین ،همه برای رعایت آن حقوق مکلف هم هستند.
در حقیقت ،همبستگی حق و مسؤولیت ناشی از همگانی بودن و یکسان بودن
حقوق است.

البته ممکن اس��ت صاحب حق در مواردی ،فردی مش��خص نباش��د .مث ً
ال
مکلفی��ت رعایت عفت کالم در نش��ریات ،حقی را ب��رای فردی خاص ثابت
نمیکن��د .در این م��وارد ،دولت یا جامعه صاحب ای��ن حقاند(.برای توضیح
بیشتر در این زمینه ،رجوع کنید به :موحد)57-53 :1384 ،
وجود حق بس��ته به اجرای مس��ؤولیت است .افراد باید مسؤولیت خود را
در قبال حقوق دیگران بجا آورند .نهادهای دولتی نیز مسؤولیت دارند که هم
از حقوق انس��انها در برابر بیعدالتیها و سوء استفادهها حفاظت کنند و هم
در تأمین و فراهم آوری توس��عه انس��انی بکوش��ند .به عبارت دیگر ،هم باید
فرهنگ مساعد و هم یک ساختار نهادی وجود داشته باشد که از حقوق افراد
و گروهها حمایت و محافظت کند)Haas, 2014: 3( .
وجه اخالقی و حقوقی حقوق بشر:
آیا حقوق بشر قواعد اخالقی اند یا صرف ًا منشأ حقوقی دارند؟

چنانچه اش��اره ش��د که حق در معنای م��ورد نظر حقوق بش��ر ،صرف ًا به
عنوان یک صفت اخالقی به کار نمیرود و اش��اره به مجموعهای از حقوق و
امتیازات اساسی بشر دارد .همچنین گفته شد که قانون حداقلهایی از اخالق
را ضمانت میکند.
پس حقوق و اخالق یا قانون و اخالق رابطه و همخوانی دارند .این رابطه
و همخوانی در حقوق بش��ر به عالیترین س��طح مطرح است و حقوق بشر از
وجوه برجس��ته اخالقی برخوردار اس��ت .قواعد و ارزشهای حقوق بشر با
نُرمهای ارزش��ی اخالق مدنی و عقالنی بش��ر مدرن منطبق است و هیچگونه
تعارض��ی میان آنه��ا وجود ندارد .از این رو ،گاهی حقوق بش��ر را به عنوان
«ضمانتهای اولیه و اساس��ی اخالقی» تعریف میکنند که انس��انها به خاطر
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انس��ان بودن خ��ود در تمام جوامع و فرهنگها از آنه��ا برخوردار اند و این
ضمانتها را برای دسترسی به یک زندگی خوب و آبرومند ضروری میدانند.
( )Fagan, 2005ارزشه��ای اخالق��ی مثل عدالت و براب��ری ،زندگی آزاد و
آبرومند و عاری از هرگونه ستم ،محرومیت و مشقت برای تمام انسان ها ،این
وجه اخالقی حقوق بشر را بیش��تر نشان میدهد .بنابراین ،ارزشهای حقوق
بش��ر ،وجه عمیق ًا اخالقی دارد و بر ارزشهای اخ�لاق مدنی و خیرخواهانه
منطبق است.
از لحاظ س��یر تاریخی نیز ،ارزشهای حقوق بش��ر در ابتدا بیشتر صورت
توصیههای اخالقی داش��ت .چنانچه زبانی که اعالمیه جهانی حقوق بش��ر به
کار میبرد ،نیز بیش��تر وجه اخالقی دارد و با زبان توصیههای اخالقی مطرح
میش��ود .در مقدمه این اعالمیه آمده اس��ت که «مجم��ع عمومی اين اعالميه
جهانی حقوق بش��ر را آرمان مش��ترک تمام مردمان و ملتها اعالم میکند تا
همه افراد و تمام نهادهای جامعه اين اعالميه را همواره در نظر داش��ته باشند
و بکوش��ند که به ياری آموزش و پ��رورش ،رعايت اين حقوق و آزادیها را
گسترش دهند و با تدابير فزاينده ملی و بينالمللی ،شناسايی و اجرای جهانی
و مؤث��ر آنها را ،چه در ميان مردمان کش��ورهای عضو و چ��ه در ميان مردم
سرزمينهايی که در قلمرو آنها هستند ،تأمين کنند( ».مجمع عمومی سازمان
ملل متحد)1948 ،
ام��ا از آنجایی اص��ول و معیاره��ای اخالقی از ضمانت اج��رای ضعیفی
برخوردارن��د ،ب��رای تضمی��ن رعایت و تأمین ای��ن حقوق برای انس��ان ها،
ارزشهای حقوق بش��ر از طریق تدوین و تصویب اس��ناد الزامآور بینالمللی
و گنجان��دن آنها در مت��ن قوانین الزم االجرای کش��ورها ،به صورت قواعد
الزامآور درآمدند .چنانچه کنوانس��یون حقوق مدنی و سیاس��ی و کنوانس��یون
حقوق اقتص��ادی ،اجتماعی و فرهنگی رعای��ت موازین و ارزشهای حقوق
بش��ر را مس��ؤولیت دولتها میش��مارند و آنها را متعهد و مکلف به تأمین
این حقوق بش��رای شهروندانشان میس��ازند .بند  1ماده  2کنوانسیون حقوق
اقتص��ادی ،اجتماعی و فرهنگی آمده اس��ت که «کش��ورهای طرف این میثاق
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متعه��د میگردند که به س��عی و اهتم��ام خود و از طریق هم��کاری وتعاون
بینالملل��ی ،بهویژه در طرحهای اقتصادی و فنی ،بااس��تفاده از حد اکثر منابع
موجود خود به منظور تامین تدریجی اِعمال کامل حقوق ش��ناخته شده دراین
میث��اق با کلیه وس��ایل مقتضی به خص��وص با اقدامات قان��ون گذاری اقدام
نمایند( ».مجمع عمومی سازمان ملل متحد-ب)1966 :
در حقیق��ت« ،اخالق و حقوق از دو ماهیت مختلف برنمیخیزند .ماهیت
آنها یکی اس��ت ،منتها نوع و منشأ فرمان در آنها فرق میکند .فرمان یکی از
درون آدمی برمیآید و دیگری از بیرون بر او تحمیل میش��ود .آنچه انسان را
ب��ه یک عمل اخالقی وا میدارد انگیزههای درونی او اس��ت ولی انگیزه عمل
حقوقی اجبارِ قانون اس��ت که در بیرون از انسان است و عنصر اساسی قانون
به شمار میرود( ».موحد)186 :1384 ،
بنابرین« ،هرچند كه تفاوتهايي از حيث ضمانت اجرا ،قلمرو و منبع ميان
حق��وق و اخالق وج��ود دارد؛ اما تمايز ميان اين دو ،مانع از ارتباط ژرف بين
آنها كه بر اصول مشتركي نيز استوار هستند نمي شود .به عبارت ديگر ،حقوق
عمده مقررات خود را بر پايه اخالق اس��توار مي سازد ،و درعين حال ،چهره
اي از چهره هاي اخالق و اساس و مبناي پايداري آن به شمار مي رود و هر
نظام حقوقي در كنار خود يك نظام اخالقي دارد كه همگام با آن حركت مي
كن��د .آنچه در خصوص رابطه ميان اخ�لاق و حقوق هرگز مورد ترديد واقع
نش��ده ،اين اس��ت كه اخالق نيز همانند حقوق ،از «قانون زندگي» سخن مي
گويد .هركجا از حق و تكليف سخن به ميان مي آيد ،هم اخالق و هم حقوق
به عنوان عوامل محدودكننده و بازدارنده رفتار انس��ان مطرح مي ش��وند .اما
قواعد اخالقي اگر از طريق قواعد حقوقي نها دينه ش��ده باش��ند و به صورت
قاعده حقوقي درآمده باشند ،از ضمانت اجراي مادي نيز برخوردار مي شوند».
(محمودیکردی)1389 ،
بدین صورت ،ارزشهای اخالقی حقوق بشر ،در روند رشد خود صورت
اص��ول و قواع��د الزام آور را گرفته اند که همه انس��انها را مکلف به رعایت
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آنها برای همه انسانها میسازند و دولتها را نیز متعهد به حمایت و ترویج
آن میشمارند.
بنابراین ،حقوق بش��ر از وجوه اخالقی عمیقی برخوردار اس��ت و قبل از
آنکه از پش��توانههای حقوقی در قوانین و اسناد الزام آوری حقوقی برخوردار
ش��وند ،از اخ�لاق مدنی و انس��انی قوت میگیرند .یعنی ای��ن حقوق حقوق
پیش��اقانونی میباشند و وجود آنها نه ناش��ی از قانون ،بلکه ناشی از اخالق
و معیارهای انس��انی اس��ت .از این رو است که گفته میشود« ،حقها در نظام
حقوقی خلق نمیش��وند ،بلکه به رس��میت شناخته میشوند ،بدین معنا که از
اعتبار فراحقوقی برخوردار اند( ».راسخ)161 :1381 ،
برای��ن اس��اس« ،جک دانلی تأکی��د میکند که منبع حقوق بش��ر «طبیعت
اخالقی» انس��ان است .حقوق انس��انی ای که برای زندگی باعزت و شرف او
الزم اند ...حقوقی که از شرافت ذاتی فرد انسان نشأت میگیرد ...در این معنا،
طبیعت انسانی مبنای حقوق بشر است که دربرگیرنده عناصر اخالقی ،تاریخی
و اجتماعی اس��ت؛ حداقلیهایی که ممکن نیس��ت به خود اجازه دهیم تنزل
یابند و یا از آنها عدول شود( ».شریفیطرازکوهی)115 :1390 ،
بنابراین ،حقوق بش��ر «در بنیادی و اساس��یترین مفهوم عبارتند از :حقوق
اخالقی مهم و برجسته .در این جهت است که حقوق بینالملل حقوق بشر را
به رسمیت شناخته است( ».دانلی)75 :1993 ،
ویژگیهای حقوق بشر:
ارزشها و موازین حقوق بش��ر در زمان به ارزش��های جهانی تبدیل شده
اند که فراتر از هرگونه مالحظات حقوقی ،سیاس��ی ،اجتماعی و فرهنگی قرار
میگیرند و همه انسان ها ،در هرحال ،به صورت برابر از آنها برخوردار اند.
این ویژگیها مبنا و اس��اس قانون حقوق بش��ر بینالمللی را تشکیل میدهند
و حق��وق و امتیازات برابر انس��انها را در سراس��ر جه��ان تضمین میکنند.
ویژگیهایی که این حقوق دارند عبارتند از:

مفاهیم و کلیات

23

• ذاتی؛
• سلب ناپذیری؛
• برابری؛
• تفکیک ناپذیری؛
• تقسیم ناپذیری؛
• جهانشمولی؛
ذاتی بودن:1
معنای ذاتی بودن حقوق بش��ر ،این اس��ت که این حقوق بدون هیچ گونه
استثنا ،و بدون در نظرداشت هیچ گونه مالحظه ای ،به همه افراد بشر ،صرف
به خاطر انس��ان بودن شان ،تعلق دارد .این حقوق مبتنی بر «حیثیت و کرامت
ذاتی انسان» است که در مقدمه اعالمیه جهانی حقوق بشر احترام و به رسمیت
شناختن آن یکی از اساس��ات «آزادی ،عدالت و صلح در جهان» معرفی شده
اس��ت( .مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد )1948 ،بنابراین ،انس��انها با این
حق��وق به دنی��ا میآیند ،با این حقوق زندگی میکنند ،با این حقوق ش��ناخته
میش��وند و مورد احترام قرار میگیرند .پس این حقوق به ذات انس��انی وی
تعلق دارد.
سلب ناپذیری:2
ذاتی بودن حقوق بشر ،سلب ناپذیری آن را نیز ثابت میسازد .وقتی گفته
میشود انسان ها ،صرف ًا به خاطر انسان بودن خود و بی هیچ دلیلی دیگر ،و از
لحظه تولد تا هنگام مرگ از این حقوق برخوردار اند ،بدین معنا است که این
حقوق را نمیتوان از انسانها سلب کرد .در مقدمه اعالمیه جهانی حقوق بشر
به این ویژگی اشاره شده که «حقوق یک سان و انتقال ناپذیر انسان ها» را در
1. Inherency
2. Inalienability
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کنار «حیثیت و کرامت ذاتی انس��ان» اس��اس «آزادی ،عدالت و صلح جهانی»
معرفی کرده است( .مجمع عمومی سازمان ملل متحد)1948 ،
البته ایجاد محدودیت بر برخی از حقوق تعریف ش��ده یا به خاطر س��وء
استفاده از این حقوق است ،مث ً
ال سوء استفاده از حق آزادی در ارتکاب جرم و
نقض حقوق دیگران ،و یا به خاطر مالحظاتی است که به خاطر حفظ حقوق
و آزادیهای انس��انها ضرورت اس��ت ،مث ً
ال اعمال محدودیتهای امنیتی بر
شهروندان در ش��رایط خاص به خاطر حفظ جان آنان .اما اصوالً و بدون این
گونه مالحظات ،و بنابر تعلقات و ویژگیهای انس��انی از قبیل س��ن ،جنس،
رنگ ،نژاد ،زبان ،دین ،اعتقادات و باورهای مذهبی ،سیاس��ی و غیره نمیتوان
این حقوق را از کسی سلب کرد.
برابری:1
برابری در حقوق بشر یک اصل است .از آنجا که همه انسانها در «حیثیت
و کرامت انس��انی» خود برابر تعریف میش��وند ،حقوق بش��ری آنان نیز برابر
ان��د .یعنی از لحاظ تخصیص حقوق بش��ر به انس��ان ها ،هی��چ گونه تمایزی
میان آنان وجود ندارد و تمامی افراد بش��ر از این حقوق به صورت یکس��ان و
برابر برخوردار میباش��ند .این نکته در اس��ناد حقوق بشر به تکرار ذکر شده
است .به عنوان نمونه در ماده اول اعالمیه جهانی حقوق بشر تصریح شده که
«تمام افراد بش��ر آزاد زاده میش��وند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با
هم برابرن��د ».همچنین در ماده دوم آن هرگونه مالحظه ای را در ایجاد تمایز
میان حقوق انس��انها رد میکند و بر بهره مندی همه افراد بشر از این حقوق
تأکید مینماید« :هرکس میتواند بی هيچ گونه تمايزی ،به ويژه از حيث نژاد،
رنگ ،جنس ،زبان ،دين ،عقيده سياس��ی يا هر عقيده ديگر ،و همچنين منشاء
ملی يا اجتماع��ی ،ثروت ،والدت يا هر وضعيت ديگر ،از تمام حقوق و همه
آزادیهای ذکر ش��ده در اين اعالميه بهره مند گردد( ».مجمع عمومی سازمان
ملل متحد)1948 ،
1. Equality
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طرح برابری انس��انها و برابری حقوق آن��ان از اهمیت فراوانی برخوردار
اس��ت ،زیرا منع هرگونه تبعیض و س��تم میان انسانها بر اصل برابری حقوق
آنان اس��توار اس��ت .نابرابری میان انسانها از سابقه بس��یار طوالنی و تلخ در
فرهنگها و جوامع مختلف برخوردار اس��ت و این معضل هنوز هم به اشکال
مختلف وجود دارد .تبعیضات جنسیتی ،نژادی ،دینی و مذهبی ،زبانی ،فکری
و غیره به خاطر نگاه نابرابر نس��بت به ذات انس��انی انس��انها و نابرابری در
حقوق آنان اس��ت« .اندیش��ه برابری از آنگاه به طور جدی مطرح گش��ت که
انس��انها صاحب حق شناخته شدند .اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات
انسان و الزم و ملزوم انسانیت اوست ،پس نابرابریهای فزیکی از قبیل رنگ
و ق��د و اختالف��ات مبتنی ب��ر نژاد و زبان و محیط زندگی و س��نن و آداب و
غیره نمیتواند در حقوق انس��انی وی موثر افتد .مس��أله این نیس��ت که همه
افراد برابر و یک سان خلق شده باشند؛ مسأله پذیرش یک سان نبودن افراد و
لزوم احترام به این یک سان نبودنها است .مسأله این است که افراد از جهت
تفاوتهایی که کار طبیعت اس��ت در معرض تحقیر و تبعیض قرار نگیرند و
از جهت تفاوتهایی که کار طبیعت نیس��ت و حاصل برداشتها و تلقیهای
خود آنها است کمترین آسیب را متحمل شوند( ».موحد)210 :1384 ،
تفکیک ناپذیری /1همبستگی:2

تفکیک ناپذیری به این نکته اش��اره دارد که حقوق بش��ر مجموعه ای از
حقوق به هم پیوسته میباشند که وجود و رعایت هرکدام به وجود و رعایت
دیگری وابس��ته اس��ت .هیچ یک از مصادیق حقوق بش��ر را نمیتوان بدون
دیگری کامل دانست و یا بتوان تحقق بخشید .از این رو ،همه انسانها از همه
ای��ن حقوق به طور همزمان برخوردار اند و بای��د همه این حقوق برای آنان
احترام و رعایت شود.

1. Inseparability
2. Interdependency
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تقسیم ناپذیری:1
منظور از تقسیم ناپذیری حقوق بشر این است که این حقوق ،را نمیتوان
میان انس��ان تقس��یم بندی کرد و یا برای هرکس س��همی از آن تعریف نمود.
مبنای این ویژگی اصل کرامت انس��انی برابر همه انس��انها است .از آنجا که
کرامت انس��انی تقسیم پذیر نیست ،و کرامت در همه جا و برای همه انسانها
یکسان است ،حقوق بشر نیز تقسیم ناپذیر و یکسان استMonteiro, 2014:( .
)115

جهانشمولی:2
جهانش��مولی حقوق بش��ر نیز بر ذات و حیثیت مشترک انسانی انسانها و
شمولیت این حقوق به تمام افراد بشر مبتنی است .یعنی از آنجا که این حقوق
به همه انس��انها مربوط است ،و از س��وی دیگر هیچ تفاوتی در ذات انسانی
انس��انها وجود ندارد ،بنابراین ،این حقوق مش��مول همه انسانها در سراسر
جهان میباش��د .اینطور نیست که کس��ی نوع خاصی از انسان باشد ،یا عضو
ملت یا مذهب مش��خصی باش��د ،تا از حقوق بش��ر برخوردار باشد .مشمول
نظریه جهانش��مولی ،مفهوم «موجودیت مس��تقل» نیز اس��ت .یعنی انس��انها
مس��تقل از این که حقوق بش��ر در عملکردها ،معیارهای اخالقی ،فرهنگ یا
نظام حقوقی کش��ور شان وجود داشته باش��د ،از از این حقوق برخوردار اند.
()Nickel, 2014

ب��ا آنکه حیثیت برابر انس��انها میتواند جهانش��مولی حقوق بش��ر را از
لحاظ نظری ثابت کند ،اما این ویژگی بیش��تر از آنکه ناشی از نظریات فلسفی
باش��د ،اساس�� ًا حاصل تجربههای تلخی است که انس��انها در طول تاریخ از
س��ر گذرانده اند .در واقع ،در گذار از میان س��تمها و قس��اوتهای گسترده
در طول تاریخ از س��وی نظامهای مستبد و زمامداران و زورمندان بر انسان و
کش��تارها و ویرانیهای بی شمار در جریان جنگهای خانمانسوز میان انسان
1. Indivisibility
2. Universality
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ه��ا ،ضرورت حیاتی حرمت گذاری به انس��ان برای بش��ر اثبات ش��ده و در
چارچوب ارزشهای حقوق بش��ر به عنوان دستاورد عملی و عقالنی گرانبها
مدون گردیده اس��ت .بش��ر با این تجربه به این نتیجه رس��یده است که برای
نجات از آن وضعیت پرمصیبت و رنج آور ،حقوق بشر میتواند راه حل باشد.
مقدمه اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز با تکیه بر این تجربه ،شناسایی و رعایت
حقوق بش��ر را برای رسیدن به «آزادی ،عدالت و صلح» یک ضرورت اساسی
میداند« :شناسايی حيثيت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و حقوق
برابر و سلب ناپذير آنان اساس آزادی ،عدالت و صلح در جهان است» (مجمع
عمومی س��ازمان ملل متحد )1948 ،از این رو ،به حقوق بش��ر باید به عنوان
حاصل تجربههای تلخ تاریخ بش��ر ،و دستاورد عقالنی بشر در طول سدههای
متوالی ،و ضرورت مبرم زندگی مدنی ،عادالنه و صلح آمیز انسانها در جهان
نگاه کرد و نه صرف ًا حاصل نظریه پردازیهای فلسفی اندیشمندان.
بنابراین ،ویژگی جهانشمولی حقوق بشر بر دو ستون استوار است :حیثیت
مشترک انسانی و تجربههای عملی از ضرورت حقوق بشر برای نجات انسان.
با عطف بر این دو مس��أله ،پروفیس��ور کارلوس نینو استاد حقوق در دانشگاه
بوئنس آیرس «با دو دلیل س��اده در جهت جهانی بودن حقوق بش��ر استدالل
میکند:
اول) جنبه نیازدارنده :ارزش عمل آن به عنوان ابزار جلوگیری یا محدودیت
در ورود صدمات و لطمات انسانی؛
دوم) درک شهودی :ما بدون چون و چرا میدانیم که انسانها دارای حقوق
اساس��ی بوده که ذاتی آنها به عنوان انس��ان تلقی میش��ود( ».نریمان:1390 ،
)297-296
ویژگی جهانش��مولی حقوق بش��ر ،آن را برتر از همه نظامها و هنجارهای
حقوقی ،اخالقی ،فرهنگی ،سیاس��ی و اجتماعی رایج در جوامع مختلف قرار
میدهد .بنابراین ،این حقوق حکم معیارهایی را پیدا میکنند که تمامی نظامهای
حقوقی و اجتماعی دیگر و رفتارها و عملکردهای نظامها و حتا انس��انها را
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ب��ا آن محک میزنند و مورد قضاوت قرار میدهند .امروزه ارزشهای حقوق
بش��ر به یکی از معیارهای مشروعیت نظامهای سیاسی و حقوقی تبدیل شده
و هم��ه دولتها مکلف آن مطابق آن رفتار کنند و نظامهای حقوقی و قوانین
نافذه خود را با آن مطابقت دهند.
مصادیق حقوق بشر:
چنانچه قب ً
ال به تکرار اش��اره ش��د ،حقوق بشر مش��تمل بر مجموعه ای از
حقوقی اس��ت که به انسانها تعلق میگیرند .این حقوق در اسناد حقوق بشر،
به خصوص در اعالمیه جهانی حقوق بش��ر( )1948و دو کنوانس��یون حقوق
مدنی و سیاس��ی و حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی( )1966مش��خص
ش��ده است .ابتدا به سه حق بنیادین بشر پرداخته میشود و سپس به مصادیق
دیگر حقوق بشر ،به اختصار اشاره میشود.
سه حق بنیادین بشر:
هرچند حقوق بش��ر ،همگی از اهمیت اساس��ی برخوردار اند ،اما از لحاظ
اولویت ،به صورت کلی میتوان همه مصادیق حقوق بش��ر را بر س��تون سه
بنیادیترین حق بشر استوار کرد .این سه حق از این رو اهمیت اساسیتر دارند
که وجود حقوق دیگر به وجود و اثبات آنها بس��تگی دارد و نمیتوان بدون
آنها از حقوق دیگر سخن گفت .از این رو ،این سه حق حکم زیربنا را برای
همه حقوق بش��ری دیگر دارند و به نحوی ،اثب��ات آن ها ،دیگر مصداقهای
حقوق بشر را نیز اثبات میکند .این سه حق عبارتند از:
حق حیات:1
حق حیات را میتوان اساس��یترین حق بش��ری دانس��ت .زیرا این حق،
زندگی انسانها را ضمانت میکند .ناگفته میدانیم که اگر کسی زندگی نداشته
باش��د ،س��خن در باره حقوق دیگر او ،از قبیل حق آزادی ،حق انتخاب ،حق
مالکیت ،حق مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی و غیره ،بالموضوع
1. Right to Life
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میشود .در حقیقت موجودیت حقوق بشر به وجود حق حیات وابسته است،
زیرا که این حق موجودیت انس��ان را به عنوان «صاحب و حامل حقوق بشر»
تضمین میکند .بنابراین ،از این جهت ،حق حیات را میتوان اساسیترین حق
بشری دانست.
به دلیل همین اهمیت زیربنایی حق حیات ،حساس��یت در مقابل نقض آن
بسیار باال است و تالش میشود که محدودیتهای آن را یا کام ً
ال بردارد و یا
به حداقل برس��اند .گذشته از شیوههایی از نقض حق حیات ،که جنایت علیه
تمامیت جس��می و حق حیات بش��ر تعریف شده و در اس��ناد حقوق بشر و
قوانین کشورها در مورد آنها تصریح شده است ،دو چالش مهم در برابر حق
حیات ،مس��أله مجازات اعدام و سقط جنین است که بحثهای نظری نیز در
باره آنها به پایان نرسیده و منجر به توافق کلی نشده است.
تالشهای گس��ترده جهانی توس��ط نهادهای مدافع حقوق بش��ر صورت
میگی��رد که مجازات اع��دام را از میان بردارند .در اثر این تالش ها ،مجازات
اعدام در قوانین جزایی بس��یاری از کش��ورهای متمدن جهان لغو شده است.
امروزه این مجازات در حدود نیمی از کش��ورها به صورت رس��می لغو شده
است )Clapham, 2007: 152( .در قوانین کشورهایی که هنوز مجازات اعدام
را به رسمیت میشناسند ،تالش شده که شرایط بسیار سخت و مضیقی برای
تطبیق آن پیش بینی ش��ود .فقره  2ماده  6کنوانس��یون حقوق مدنی و سیاسی
حکم میکند که« :در کش��ورهایی که مجازات اعدام لغو نش��ده صدور حکم
اعدام جایز نیس��ت ،مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون الزم االجرا در
زم��ان ارتکاب جنایت ،که آن هم نباید با مقررات این میثاق و کنوانس��یونها
راجع به جلوگیری و مجازات جرم کش��تار جمعی(ژنوس��اید) منافات داشته
باشد .اجرای این مجازات جایز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر شده
از دادگاه صالح».
برای تعلیق اجرای حکم اعدام نیز زمینههایی فراهم شده تا از اجرای آن(تا
حد ممکن) جلوگیری ش��ود .مث ً
ال فقره  4ماده ف��وق تصریح میکند که« :هر
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محکوم به اعدامی حق خواهد داش��ت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات
بنمای��د .عف��و عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مج��ازات اعدام در تمام موارد
ممکن اس��ت اعطا شود ».و فقره  5این ماده حکم میکند که« :حکم اعدام در
مورد جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از  18سال صادر نمیشود و در مورد زنان
باردار قابل اجرا نیست ».فقره آخر نیز مینگارد« :هیچ یک از مقررات این ماده
برای تأخی��ر یا منع الغای مجازات اعدام از طرف دولتهای طرف این میثاق
قابل استناد نیست( ».مجمع عموی سازمان ملل متحد-الف)1966 ،
چنانچه مش��اهده ش��د ،کنوانس��یون حقوق مدنی و سیاسی تالش میکند
از یک س��و ش��رایط تطبیق مجازات اعدام را سخت بس��ازد و از سویی دیگر
زمینهه��ای تعلیق یا تخفی��ف آن را فراهم آورد .ع�لاوه براین ،مجمع عموی
سازمان ملل متحد در دومین پروتکل اختیاری مربوط به حقوق مدنی وسیاسی
در سال  1989به الغای مجازات اعدام در کشورهای عضو این پروتکل حکم
میکن��د .در ماده اول این پروتکل آمده اس��ت« :هیچ فردی در قلمرو قضایی
کشورهای عضو این پروتکل اعدام نخواهد شد .هرکشور عضو ،تمام اقدامات
الزم را در جهت منسوخ کردن مجازات اعدام در قلمرو قضایی خود به عمل
خواهد آورد ».ماده دوم این پروتکل« ،حق ش��رط» را نیز مشروط به شرایطی
میس��ازد« :هيچ حق ش��رطی برای این پروتکل قابل پذیرش نمیباشد ،مگر
آنکه حق ش��رط در زمان تصویب یا ملحق ش��دن ،و در جهت درخواس��ت
مجازات اعدام در زمان جنگ صورت گرفته باش��د( .این درخواست) بر طبق
یک معاهده و برای جرایم بسيار مهمی که طبيعت جنگ در خالل مدت جنگ
اقتضا مي کند ،میباش��د .کشور عضو حق شرط گذارنده در زمان تصویب یا
الحاق ب��ه این پروتکل (می پذیرد که) قوانين مرب��وط و قابل اجرای مجلس
قانونگذاری ملی خود را در زمان جنگ به دبير کل س��ازمان ملل ابالغ کند».
()United Nations General Assembly, 1989

ش��اید یکی از دالیل مهم لغو مجازات اعدام این باش��د که مجازات اعدام
فرصت برخورداری از همه حقوق بشری را از انسان میگیرد .عالوه براین ،اگر
هدف اصلی مجازات را اصالح مجرمین بدانیم ،مجازات اعدام فرصت اصالح
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را نیز از آنان میگیرد .با این حال ،در شماری از کشورها ،به ویژه کشورهای
جهان س��وم ،مجازات اعدام هنوز در سیس��تم قضایی آن��ان وجود دارد .دلیل
اصلی ای که برای توجیه مجازات اعدام در این کش��ورها اقامه میشود حفظ
امنیت و مصونیت عمومی شهروندان در مقابل مجرمین خطرناک است.
علی رغم آنکه همگام با رشد و گسترش حقوق بشر و به ویژه حق حیات،
مجازات اعدام کمتر و محدودتر شده است ،اما از سوی دیگر به دلیل گسترش
آزادیهای فردی ،مس��أله «سقط جنین» در برابر حق حیات قرار گرفته است.
براس��اس آمار س��ازمان جهانی صحت ،ساالنه در س��طح جهان ،بیشتر از 45
ملیون سقط جنین قانونی و یا غیرقانونی صورت میگیرد و حدود  65000زن
در اثر عوارض س��قط جنین نامصوون جان خود را از دست میدهند .تا نیمه
دهه  ،1980عمل سقط جنین به عنوان یکی از شیوههای قابل پذیرش کنترول
جمعیت ش��ناخته میش��د )Fomerand, 2014( .اوج گراف سقط جنین نیز در
دهههای  1970و  1980میالدی اس��ت که تاحدود زیادی ناش��ی از گرایشات
تندروانه فیمینیستی در اروپا و امریکا بوده است.
به این مسأله از نظرگاههای مختلف دیده میشود که آن را از منظر اخالقی،
دینی ،حقوقی ،روانی ،پزشکی و حتا اجتماعی و سیاسی مورد بحث و بررسی
ق��رار میدهن��د .روی هم رفته ،این نظریات را در دوس��ته کالن دس��ته بندی
2
میکنند :نظریه طرفدار حیات 1و نظریه طرفدار انتخاب.
نظریه اول ،برای حق حیات جنین اولویت قایل اس��ت و معتقد اس��ت که
جنین نیز انس��ان اس��ت و همانند انس��انهای دیگر از حق حیات برخوردار
میباش��د .چنانچه میدانیم ،س��قط جنین منجر به از بی��ن رفتن حیات جنین
میش��ود .از این نظر ،س��قط جنین مصداقی از نقض حق حیات است و باید
جرم شناخته شود.
نظری��ه دوم ب��ر حق آزادی و انتخاب مادر در نگه��داری و یا حفظ جنین
1. Pro-life theory
2. Pro-choice theory
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اش تأکید دارد و معتقد اس��ت که در صورتی ک��ه مادر نخواهد جنین اش را
نگهدارد ،حق دارد آن را سقط کند .استدالل آنها مشعر بر این نکته است که
جنین آزادی مادر را محدود میکند و او را گرفتار سختی و مشقت میسازد و
در مواردی حتا صحت و زندگی او را به خطر مواجه میسازد .بنابراین ،برای
م��ادر حقوق و آزادیهای خودش اولویت دارد و حق دارد که در مورد حفظ
یا سقط جنین اش تصمیم بگیرد.
علی االغلب ،گروههای محافظه کار و ادیان و مذاهب مخالف سقط جنین
و طرفدار نظریه حیات جنین به ش��مار میروند .اما گروههای لیبرال و مدافع
آزادیه��ای فردی ،به خصوص فیمینیس��تها و مدافعان حقوق زنان ،از حق
آزادی و انتخاب مادر در نگهداری یا سقط جنین اش حمایت میکنند.
اما نظریههای معتدل تری نیز در این زمینه وجود دارد که س��قط جنین را
تحت ش��رایطی مجاز میش��مارند .به صورت کلی این نظریات را به صورت
زیر میتوان تبیین کرد:

تا دوران س��ه ماهگی جنین ،عمل س��قط جنین هیچ مانعی ندارد و کام ً
ال
وابسته به انتخاب مادر است ،زیرا تا سه ماهگی جنین حیات نیافته و در نتیجه
موضوع حق حیات مطرح نیس��ت .اما بعداز س��ه ماهگی ،سقط جنین تنها در
صورتی جواز دارد که خطر جدی صحت و حیات مادر را تهدید کند .در این
صورت خطر مورد بحث باید توسط طبیب تأیید شود و سقط جنین نیز تحت
نظر طبیب صورت گیرد.

سقط جنین بیشتر در کشورهای متمدن جهان ،که حق آزادی در آنها مورد
تأکیدات فراوان ق��رار میگیرد ،اتفاق میافتد .تباین حق مادر و حق جنین ،و
اس��تناد مدافعان و مخالفان س��قط جنین به حقوق بنیادین بشر ،باعث شده که
توافق نظر در سطح استداللهای نظری ،و نیز در چارچوب نظامهای حقوقی،
حاصل نش��ود .دیدگاههایی که در این زمینه مطرح ش��ده هیچکدام نتوانس��ته
تمامی جنبههای مسأله را پاسخ دهند و هرکدام تنها بر جنبه ای از مسأله تأکید
نهاده اند )Kaczor, 2010( .و ()Singer, 1999و (اسالمی)1384 ،
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حق کرامت:1
قب ً
ال یادآوری ش��د که کرامت یکی از اصول اساس��ی حقوق بش��ر و یکی
از دالیل ِ
«محقّ » بودن انس��ان اس��ت که دیگر مصادیق حقوق بشر از آن ناشی
میش��ود .اما از منظر صاحب حق ،کرامت میتواند یک حق نیز به شمار آید.
به تعبیر دیگر میتوان گفت که کرامت عبارت از حق حق داشتن انسان است.

()Monteiro, 2014: 249-250

کرامت به زندگی انسان معنا و ارزش میدهد .از آن جا که انسان یک موجود
معناجو و ارزش طلب است ،همیشه با این سوال مواجه است که زندگی وی
چه معنا و ارزشی دارد .پاسخ به این سوال ،در گرو اصل کرامت انسان است تا
انسان در سایه آن از عزت و شرافت و بزرگواری و سرافرازی برخوردار شود
و یا احس��اس بزرگی و ارجمندی کند .بنابراین ،بدون برخورداری از کرامت،
محض زنده بودن نمیتواند برای انس��ان قابل تحمل باشد و ارزشمند پنداشته
ش��ود .به صورت مختصر میتوان گفت که کرامت انس��ان به معنای آن است
که انس��ان به صورت ذاتی موجودی ارجمند ،محترم و بزرگوار اس��ت و حق
کرامت عبارت از حرمت ،ارجمندی و عزت ذاتی انس��ان است که به موجب
آن ،زندگی اش ارزشمند و معنادار میشود.
نکته اساس��ی در مورد حق کرامت این اس��ت که این حق یکی از حقوق
مطلق و خدش��ه ناپذیر انس��انی اس��ت .یعنی «تجاوز به آن را به هیچ رو -نه
ب��ه نام نظ��م عمومی و نه به هی��چ بهانه دیگر -نمیتوان جایز دانس��ت .حق
زندگی استثنابردار است ،چنان که کشتن کسی در حالت دفاع مشروع موجب
مس��وولیت نمیش��ود اما حق حرمت انسان اس��تثنا نمیپذیرد و تجاوز به آن
در هیچ حالتی روا نیس��ت(».موحد )400-399 :1384 ،مقدمه اعالمیه جهانی
حقوق بش��ر بر «شناسایی کرامت ذاتی» انس��ان تأکید میکند و در ماده پنجم
آن «ش��کنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه ،غیرانسانی یا اهانت آمیز» به صورت
مطلق منع شده است( .مجمع عمومی سازمان ملل متحد)1948 ،
1. Right to Dignity
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در عرصه عمل ،کرامت در دو عرصه ،یکی در روابط و مناس��بات متقابل
انسانها و دیگری در نوع و کیفیت و محیط زندگی انسان بروز مییابد.
ال��ف) در عرصه روابط و مناس��بات متقابل :در ای��ن عرصه ،موضوع کرامت
در هریک از گفتار ،رفتار و کنشهای انس��انها نس��بت به همدیگر تجلی پیدا
کند .از این رو ،هریک از اعمال و کنشها یا واکنش های(گفتاری و رفتاری)
انس��ان نسبت به همدیگر ،بسته به این که چه معنای ضمنی یا صریحی را القا
میکند ،میتواند محل بروز کرامت انسان و یا نقیض آن باشد .اگر این کنشها
و واکنش ها ،چه به صورت صریح و چه به صورت ضمنی یا تلویحی ،حاوی
م��وارد یا اش��اراتی از بی حرمتی ،توهین ،تحقیر و امث��ال آن بود ،میتواند به
خدشه دار شدن کرامت انسانها منجر شود .از این رو ،کرامت ظریفترین و
حساسترین مس��أله در زندگی اجتماعی و روابط متقابل انسانها با همدیگر
اس��ت و میتواند در هر م��ورد از رفتار متقابل آنها مطرح ش��ود .این موارد
میتواند از رفتارها و عملکردهای صریح ضد کرامت انسانی از قبیل شکنجه،
مجازات ظالمانه ،برخوردهای غیرانس��انی و رفتارهای موهن و تحقیرکننده تا
اِعمال تبعیض در برابر آنها و حتا اش��ارات ضمنی حاوی توهین و تحقیر را
شامل شود.
در س��خن باال ،موضوعیت کرامت به روابط و مناس��بات اف��راد به عنوان
حامالن فردی حق و تکلیف ،متمرکز اس��ت .اما کرامت میتواند موضوع حق
جمعی هم باش��د .مث ً
ال یک گروه یا صنف اجتماعی ،به عنوان گروه یا صنف،
از ح��ق کرامت برخوردار اند و نباید م��ورد بی حرمتی و توهین قرار بگیرند.
رفتارها و نگرشهای نقیض کرامت انس��انی در رابطه با گروههای اجتماعی،
همانند افراد ،موارد زیادی دارند .نگرش تبعیض آمیز و نابرابر نس��بت به زنان
و کودکان ،و یا اقلیتهای مذهبی ،نژادی ،زبانی و امثال آنها در بس��یاری از
جوامع عقب مانده و غیرمدنی وجود دارد که حرمت و جایگاه انس��انی آنها
را نی��ز مورد تعرض و بی حرمتی ق��رار میدهد .چنانچه در آمریکا در جریان
قرون هیجده ،نوزده نیمه اول قرن بیست ،نسبت به سیاهان این نگرش تبعیض
آمیز وجود داشت و باعث میشد که آنها را از حقوق اولیه و کرامت انسانی
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ش��ان محروم س��ازد .در نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی نیز سیاه پوستان از
بسیاری حقوق انسانی و اجتماعی محروم بودند .در افغانستان نیز در دورههای
مختلف ،به خص��وص در زمان طالبان ،این نگرشها باعث مظالم فراوانی در
حق اقلیتهای دینی ،مذهبی ،قومی و زبانی شده است.
مس��أله مهم دیگر ،نظام کاس��تی 1است که منشأ بس��یاری از نابرابریهای
اجتماعی اس��ت .به عنوان نمونه ،نظام کاس��تی در هند ،یک کاست اجتماعی
را غیرقاب��ل لمس 2میدانند که از جامعه مطرود اند و بنابر فرهنگ و باورهای
رایج« ،نجس» اند و نباید با آنها تماس داش��ت .انجام کارهای پستی همچون
تخلیه فاضالب منازل از وظایف آنها به ش��مار میرود .مطابق مقررات نظام
کاس��تی ،افراد متعلق به این کاس��ت مط��رود ،نه حق ورود ب��ه معابد مذهبی
هندوان را دارد و نه تماس با آنها جایز است( .صمدزاده)1391 ،
گروههای اجتماعی ،چه از نوع گروههای جنس��یتی ،سنی ،دینی-مذهبی،
ی��ا قومی-زبان��ی و امثال آن ،و چه از لحاظ کاس��ت بندیه��ای اجتماعی ،با
نگرشه��ا و رفتارهای تبعیض آمیز ،موهن و نابرابر طرف اند و از این لحاظ،
کرامت انسانی آنان مورد تعرض واقع میشوند.
ب -از نظر ش��رایط و محیط زندگی انس��ان :نحوه و کیفیت زندگی انسان و
محیط و امکانات زیس��ت او نیز میتواند با کرامت داشتن او ربط پیداکند .به
عنوان مثال ،نظافت و برخورداری از امکانات اولیه زندگی در محالت س��لب
آزادی از حقوق افرادی س��لب آزادی شده است و عدم رعایت و تأمین آنها
میتواند ناقض کرامت انسانی آنان به شمار آید.
از این رو ،بسیاری از موارد جزییتر حقوق بشر ،از قبیل حق مصوونیت از
توهین و تحقیر ،مصوونیت از تبعیض ،مصوونیت از ش��کنجه و مجازاتهای
ظالمان��ه ،حق دسترس��ی به زندگی مناس��ب و آبرومند ،ح��ق برخورداری از
صحت ،آموزش و کار ،حق داش��تن محیط زیس��ت س��الم و حق مطالبه نظام
1. Caste System
2. Untouchable
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اجتماع��ی و بینالمللی مطلوب(ماده  28اعالمیه جهانی حقوق بش��ر) و غیره
به نحوی میتواند در زیرمجموعه حق کرامت انس��انی قرار بگیرد و وسایل و
زمینههای تأمین این حق برتر را مساعد سازد.
حق آزادی:1
آزادی نیز ،همانند کرامت ،در عین حالی که یک اصل است که حقوق بشر
براس��اس آن استوار اس��ت ،اما از منظر صاحبان حق ،یک حق نیز است .یعنی
انسانها از آزادی به عنوان یک حق برخوردار اند.

آزادی در عامترین معنای خود آن اس��ت که انسانها بتواند از قدرت اراده
خود استفاده کند و برای استفاده از آن با هیچ گونه محدودیتهای «خودسرانه»
از جان��ب هیچ کس��ی یا نهادی مواجه نباش��د .این آزادی ه��م میتواند جنبه
ایجابی داش��ته و هم جنبه س��لبی .یعنی فرد هم در انجام دادن عملی و هم در
خودداری از انجام عملی آزاد باشد و بتواند مطابق میل خود تصمیم بگیرد که
کاری را انجام دهد یا ندهد.
آزادی از اولین حقوقی اس��ت که مورد توجه بوده و ش��اید بتوان گفت که
مبارزه برای آزادی ،همزاد انس��ان است .در اسناد مربوط به حقوق بشر نیز به
آن عنوان «حق ذاتی» بشر تأکید میکند .به عنوان مثال ،ماده اول بیانیه حقوق
بشر و شهروندی فرانسه در سال  1789مینویسد« :انسانها آزاد زاده میشوند
و آزاد زندگی میکنند و در حق برابر اند( ».دوآ)12 :1382 ،
در حقیقت داشتن آزادی ،بر یک ویژگی انسان شناختی استوار است؛ اینکه
انس��ان صاحب نیرویی به نام «اراده» و «قدرت تصمیم گیری» است .بنابراین،
به تبع ،باید حکم کرد که انس��ان حق استفاده از این نیرو را نیز دارد .این حق
همان آزادی اس��ت .حق آزادی میتواند به دو صورت اِعمال ش��ود« .نخست
آنکه انس��ان در معرض فش��ار و مزاحمت و آسیب دیگران نباشد .دوم آن که
بتواند هرچه را بخواهد – به شرط آنکه فشار و مزاحمت و آسیبی به دیگران
1. Right to Liberty
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وارد نیاورد -انجام دهد .اولی را آزادی منفی و دوم را آزادی مثبت مینامند».
(موحد)213 :1384 ،
چنانچه قب ً
ال اش��اره ش��د ،آزادی در کنار برابری و کرامت ذاتی انسان ها،
از اصول اساس��ی حقوق بشر است که نمیتوان آن را نفی کرد .یعنی وقتی ما
انسان را موجوداتی صاحب میشناسیم ،باید این حق را نیز به آنها بدهیم که
از حقوق خود بهره ببرند و آنها را به کار بندند .پس داشتن حق و بهره گیری
از آن منوط به داشتن حق آزادی است.

اساس�� ًا نقش و موثریت انسان ،چه در زندگی شخصی و چه در جامعه ،به
آزادی وابس��ته است .آمارتیا س��ن 1اقتصاددان برجسته و تیوری پرداز توسعه
انس��انی ،معتقد است که گس��ترش آزادی دارای دو وجه مشخص است)1( :
هدف اولیه توس��عه و ( )2ابزار اصلی توس��عه .این دو وجه را وی به ترتیب
«نقش اساسی» و «نقش ابزاری» آزادی در توسعه مینامد .نقش اساسی آزادی
مربوط اس��ت به اهمیت ذاتی آزادی در غنا بخش��یدن به زندگی بش��ر .از این
دیدگاه ،توس��عه ،فرایند گس��ترش آزادیهای بشر است و ارزیابی توسعه هم
باید متأثر از همین مالحظات باش��د .بنا به توضیح وی ،آزادی معیار س��نجش
توسعه است .نقش ابزاری آزادی ،اما ،بیانگر این مسأله است که «نیل به توسعه
در گرو مسوولیتهای آزادانه مردم است ».به قول آمارتیا سن« ،آزادی پایدار
متکی بر مس��وولیت» عمدهترین موتور توس��عه اس��ت .بنابراین« ،آزادیها نه
تنها هدف غایی توس��عه اند ،بلکه از ابزارهای اساس��ی آن نیز هستند( ».سن،
)1389
البته روشن است که آزادی ،مثل حق کرامت مطلق و نامحدود نیست ،زیرا
چه بس��ا که آزادی نامحدود منجر به عوارضی در حقوق فردی و یا اجتماعی
دیگران شود .اما وضع محدودیت بر حقوق و به ویژه بر حق آزادی نمیتواند
بی دلیل و خودس��رانه باش��د .معیارهای «بی دلیل بودن» یا «خودسرانه بودن»
محدودیتها ابهام انگیز اس��ت .از این رو ،در اسناد و مقاولههای حقوق بشر
1. Amartya Kumar Sen
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کوشش شده است تا این شرایط مشخصتر شود .ماده  4اعالمیه حقوق بشر و
شهروند فرانسه محدودیت آزادی را آزادی دیگران میشمارد« :آزادی عبارت
اس��ت از توانایی انجام آنچ��ه که به دیگران صدمه نزند .بدین س��ان ،اجرای
حقوق طبیعی هرانس��ان مرزی ن��دارد مگر آنهایی که بهره مندی از خود این
حق��وق را برای دیگ��ر اعضای جامعه تضمین کنن��د( ».دوآ )38 :1382 ،بعدا ً
مس��ایل دیگری همچون حفظ نظم و امنی��ت عمومی ،منافع جمعی و مصالح
اخالق��ی نیز جزو محدودیتهای آزادی مطرح ش��د که همه ابهام انگیز اند و
زمینه را برا س��وء استفاده نظامهای سیاس��ی و اجتماعی برای محدودساختن
آزادیهای انس��انها فراهم میسازند .از این رو ،تالش صورت گرفت که در
تعریف و تبین دامنه این محدودیتها معیارهای دیگری وضع شود.
کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی در مواد مختلف و از جمله در ماده ،22
و کنوانس��یون اروپایی حقوق بشر در ماده  ،11راجع به حق آزادی اجتماعات
مس��المت آمیز مق��رر میدارند که هیچ محدودیت��ی در اِعمال این حق ممکن
نخواه��د بود مگ��ر آن مقدار محدودیت ک��ه به حکم قان��ون در یک جامعه
دموکراتیک ،به لحاظ امنیت یا حفاظت ملی ،و با منظور جلوگیری از اغتشاش
و وق��وع جرم یا حفظ بهداش��ت عموم��ی یا اخالق یا حق��وق و آزادیهای
دیگران الزم باش��د .خالصه آن که محدودیت امری استثنایی است و برقراری
آن باید با حس��ن نیت توأم باش��د و بارِ اثبات در هر حال بر عهده کسی است
که به استثنا استناد میکند .به عبارت روشن تر ،اصل حق باید رعایت شود تا
آنگاه که لزوم اس��تثنا و شرایط اِعمال آن به اثبات رسد( .موحد)401 :1384 ،
بنابراین ،وضع محدودیت بر این حق ممکن اس��ت به یکی از س��ه جهت زیر
ضروری تشخیص داده شود:
الف) حفظ حقوق و آزادیهای دیگران؛
ب) مقتضیات اخالقی؛
ج) نظم و رفاه عمومی؛(همان)399 :
ش��ماری از مصادیق حقوق بش��ر ،در حقیقت مصداقهای حق آزادی اند
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و یا در جهت برخورداری انس��ان از حق آزادی نقش بازی میکنند؛ مواردی
مث��ل حق آزادی بیان ،حق آزادی عقیده و مذهب ،حق آزادی در فعالیتهای
سیاسی و اجتماعی ،حق آزادی در گشت و گذار ،حق دسترسی به اطالعات،
حق دسترسی به امنیت ،حق مصوونیت از ترس و امثال آن.
با یک نگاه کلی ،مصادیق دیگر حقوق بشر اغلب در جهت تأمین این سه
ح��ق قرار میگیرند .یعنی یا در جه��ت تأمین حق حیات نقش بازی میکنند،
یا برای تأمین کرامت انس��انی و یا در جهت برخورداری انسان از حق آزادی.
از این رو ،تأمین این س��ه حق ،میتواند یا مطلق ًا به معنای تأمین حقوق دیگر
باش��د و یا زمینه را برای تأمین آنها فراهم س��ازد .از این رو ،این سه حق را
بنیادیترین حقوق بشر میشماریم.
رابطه ارگانیک حیات ،کرامت و آزادی
قب ً
ال مطرح ش��د که مصادیق حقوق بش��ر رابطه به هم پیوس��ته و تفکیک
ناپذیر دارند و تأمین یکی نیازمند تأمین حقوق دیگر اس��ت .این مسأله تنها از
جهت تأکید بر ضرورت تأمین همه مصادیق حقوق بشر نیست ،بلکه بیانگر به
هم پیوس��تگی ارگانیکی این حقوق نیز است که تأمین یکی را منوط به وجود
دیگری میس��ازد .در این جا این مسأله را در رابطه ارگانیکی سه حق حیات،
کرامت و آزادی نشان میدهیم.

زندگی :چنانچه گفته ش��د ،حق حیات مبنای برخورداری از حقوق بشری
دیگر اس��ت .به این دو دلیل س��اده ،که اوالً این حق ،به هرفرد انس��انی تعلق
میگیرد و زندگی او را تضمین میکند .ثانی ًا انسان باید زنده باشد تا بتواند از
حقوق دیگر بهره مند گردد .یعنی تا زمانی که حق حیات وجود نداشته باشد،
نمیت��وان از اجرا و تأمین حقوق دیگر س��خن گفت .به این معنا ،حق حیات
از لحاظ ترتیب ،در زیربنای همه حقوق بش��ری قرار میگیرد و تأمین حقوق
دیگر به تأمین آن وابسته است.
کیفیت زندگی :اما ،از آنجا که انسان موجودی معناجو ،ارزش گذار و لذت
طلب اس��ت ،در س��طح زنده بودن محض اکتفا نمیکن��د و به دنبال ارزش و
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معنای زندگی اس��ت .این شاید یکی از وجوه تمایز انسان با دیگر موجودات
زنده باش��د .یعنی زنده جانهای دیگر در حد زن��ده بودن اکتفا میکنند ،ولی
انسان از این سطح فراتر میرود و به دنبال معنادهی و ارزشگذاری به زندگی
خود و در طلب لذت بردن از آن اس��ت .چنانچه اش��اره ش��د ،کرامت انسانی
همان چیزی اس��ت که ارزش و معنای زندگی انسان را تعیین میکند و باعث
میش��ود که زندگی(حیات) لذت بخش شود و از «کیفیت» دلخواه برخوردار
گ��ردد .از این رو ،کرامت را میتوان به عن��وان «معنابخش» و «ارزش دهنده»
و «کیفی��ت دهنده» به زندگی انس��ان تعریف ک��رد .در حقیقت معنا و کیفیت
زندگی انسان ارزش زندگی او را تعیین میکند .این نکته هم برای فرد انسانی
و هم برای جوامع انس��انی به قدری از اهمیت برخوردار بوده است که انسان
ه��ا گاه حاضر ش��ده اند برای حفاظ��ت از آن ،از جان(حق حیات) خود مایه
بگذارند .به همین دلیل است که انسان نمیتواند بی حرمتی و توهین را نسبت
به خود تحمل کند .جوامع انس��انی نیز ب��رای حرمت جمعی خود گاه حاضر
شده اند جانهای بیشماری را قربانی دهند .از این رو ،از جهت معنابخشی و
ارزش��گذاری به زندگی ،کرامت انسانی در زیربنای حقوق دیگر قرار میگیرد
و اولویت دارد.

راه زندگی :اما آیا میتوان بدون آزادی به کرامت دس��ت یافت؟ قب ً
ال اشاره
ش��ده که کرامت در روابط و مناسبات انس��انها مطرح میشود .این سخن به
معنای آن اس��ت که از یک س��و حرمت و کرامت انس��ان در رفتار و عملکرد
انسان ظاهر میشود و از سویی دیگر حرمت و کرامت همچون تصویری زیبا
از انس��ان(یا جوامع انسانی) در ذهن انس��ان ها(یا جوامع انسانی) دیگر نقش
میبندد و قدر و منزلت او(یا آن ها) را تعیین میکند .این تصویر زیبا ،به خودی
خود ش��کل نمیگیرد ،بلکه خود انسانها اس��ت که این تصویر را با تصامیم،
انتخابها و کنشها و واکنشهای خود در ذهن دیگران ترسیم میکند .یعنی
ما خود ترس��یم کننده تصویر خود در ذهن دیگران هستیم .کیفیت این تصویر
است که ارزش و قدر و منزلت انسانی ما و معنای زندگی ما را تعیین میکند.
س��وال این است که ما چه تصویری از خود در ذهن دیگران ترسیم میکنیم؟

مفاهیم و کلیات

41

کیفی��ت این تصویر بیانگر توانمندی ما در تصمیم گیری و نوعیت انتخاب ما
اس��ت و این هردو ،بازتاب آزادی ما اس��ت .زیرا بدون آزادی ،ما نه از توان
تصمیم گیری برخورداریم و نه انتخاب ما به دست خود ما است.
نکت��ه دیگر در تکمیل بحث باال این اس��ت که تصمی��م گیری و انتخاب
درس��ت و به اجرا گذاشتن موثر آن نیازمند توانایی و استعداد ویژه است .این
اس��تعداد در سایه آزادی رش��د میکند و از این رو ،آزادی برای توانمندی در
عرصههای مختلف زندگی یک امر الزامی است .به همین خاطر ،آمارتیا سن،
از آزادی به عنوان توانمندیهای اساس��ی یاد میکند و مینویس��د که «آزادی
تنها معیار س��نجش موفقیت یا شکس��ت نیست ،بلکه مبدأ اصلی نوآوریهای
شخصی و تأثیرات اجتماعی نیز هست(».سن)130 :1389 ،
به تعبیری دیگر ،کرامت انس��انی پاداش��ی اس��ت که به خاط��ر تصامیم و
انتخابهای ما به ما داده میش��ود .نکته اینجا اس��ت که اگر ما خود انتخاب
کننده و تصمیم گیرنده نباش��یم ،از این پاداش نیز بهره مند نمیش��ویم .یعنی
بدون آزادی ،ما نه به خاطر عملکردها و انتخابهای خوب مان و نه به خاطر
عملکردها انتخابهای بد مان م��ورد تقدیر یا نکوهش قرار نمیگیریم ،زیرا،
به قول معروف« ،مأمور ،معذور اس��ت ».بنابراین ،تأمین کرامت انسانی منوط
به آزادی انس��ان است .از این جهت ،آزادی اولویت مییابد و برخورداری از
ِ
«حیات با کرامت» منوط به آن میشود.
بدین س��ان ،میبینیم که این سه حق هرکدام از جهتی اولویت دارند ،و در
یک رابطه ارگانیکی ،به همدیگر وابس��ته میش��وند ک��ه نمیتوان وجود یکی
را ب��دون دیگری فرض کرد و بدین س��ان ،مبنا و اس��اس بهره مندی از همه
مصادیق حقوق بشر میگردد.
دیگر مصادیق حقوق بشر:
ش��مار مصادیق حقوق بشر را به صورت قطعی نمیتوان محدود به موارد
خاصی کرد ،زیرا در اثر تحوالت اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و نیز پیشرفتهای
علمی و فناوری ،مس��ایل تازه ای پیش پای انس��ان قرار میگیرد که بر موقف
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و ش��أن او به عنوان انس��ان تأثیر میگذارد .از این رو ،موارد و مصادیق تازه
حقوق بش��ر برای حفاظت از حقوق انسان به منصه ظهور میرسد و در اسناد
تازه حقوق بش��ر مطرح میشود .بس��یاری از این حقوق شاخهها یا تبعاتی از
یک حق کلیتر اس��ت .مث ً
ال حق داشتن وکیل مدافع ،حق دفاع در محکمه ،یا
حق درخواس��ت تجدید نظر بر حکم محکمه از لوازم و تبعات حق دادرسی
عادالنه است.
شمار زیادی از بنیادیترین مصادیق حقوق بشر در اعالمیه جهانی حقوق
بشر و کنوانسیونهای سال  1966آمده است .در سال  2000میالدی کشورهای
اروپایی س��ندی را به نام «میثاق حقوق بنیادین اتحادی��ه اروپا» 1امضا کردند.
( )European Parliament, 2000ای��ن س��ند که در هفت بخش تنظیم ش��ده،
مجموعه ای از حقوق بش��ر را در ش��ش بخش به صورت زیر مشخص کرده
است:
بخ��ش اول ،تحت عنوان کرامت؛ از کرامت انس��انی ،حق حیات ،تمامیت
جس��می و روانی انسان ،ممنوعیت ش��کنجه و مجازات تحقیرآمیز ،ممنوعیت
بردگی و کار اجباری و ممنوعیت قاچاق انسان سخن میگوید.
بخ��ش دوم ،تحت عنوان آزادی؛ ح��ق آزادی و امنیت فردی ،حق احترام
به حری��م زندگی خصوصی و فامیلی ،محرمیت خانه و ارتباطات ،مصوونیت
اطالعات ش��خصی ،حق ازدواج و داشتن خانواده ،آزادی اندیشه و وجدان و
مذهب ،آزادی بیان و دسترس��ی به اطالعات ،آزادی مجامع و گردهمایی ها،
آزادی هنر و دانش ،حق آموزش ،آزادی انتخاب شغل و حق اسخدام شدن به
کار ،آزادی کسب و کار یا راه اندازی تجارت ،حق مالکیت ،حق پناهندگی و
مصوونیت از سلب تابعیت و تبعید و استرداد را مطرح میکند.
در بخش سوم ،تحت عنوان برابری؛ از برابری در برابر قانون ،عدم تبعیض،
احترام به تنوع فرهنگی و مذهبی و زبانی ،بر ابری زن و مرد ،حقوق کودکان،
حقوق سالمندان و حقوق افراد دارای معلولیت سخن میگوید.
1. Charter of Fundamental Rights of the European Union
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در بخش چهارم ،تحت عنوان همبس��تگی؛ از حق کارگران به اطالعات و
مش��اوره در چارچوب تعهدات کاری ،حق چانه زن��ی و اعتراض جمعی در
رابطه به امتیازات شغلی ،حق دسترسی به خدمات کاریابی ،مصوونیت از اخراج
غیرموجه از کار ،برخورداری از شرایط کار منصفانه و عادالنه ،ممنوعیت کار
کودکان و حمایت از جوانان در محل کار ،برخورداری خانواده از حمایتهای
قانونی و رخصتی با حفظ امتیازات مشاغل حرفه یی ،برخورداری از امنیت و
حمایت اجتماعی ،برخورداری از مراقبتهای بهداشتی ،دسترسی به خدمات
اقتصادی عمومی ،حفاظت از محیط زیست و مصوونیت مصرف کننده حرف
میزند.
بخش پنجم ،تحت عنوان حقوق شهروندی؛ مشتمل است بر حق رای دادن
و کاندید ش��دن در انتخابات ،حق برخورداری از اداره خوب ،حق دسترس��ی
به اسناد و مدارک عمومی ،مراجعه به مراجع دادرسی مردم و حق دادخواهی،
آزادی نقل مکان و آزادی اقامت گزیدن ،مصوونیت دیپلماتیک و نمایندگی.
بخش شش��م ،تحت عنوان عدالت؛ حق رس��یدگی موثر و حق دادرس��ی
عادالنه ،اصل برائت ذمه و حق دفاع ،اصل قانونی بودن و متناسب بودن جرایم
و مجازات و حق محاکمه یا مجازات نش��دن دوبار برای ارتکاب عین جرم را
مطرح میکند.
در فصل بعدی به مصادیق حقوق بشر ضمن دسته بندیهای چندگانه نیز
اشاره شده است.
خالصه این فصل:
واژه «ح��ق» معناه��ای گوناگ��ون دارد که در یک دس��ته بندی
ُکل��ی ،ب��ه دو صورت وصفی یا اس��می به کار برده می ش��ود .در
معنای وصفی ،حق در برابر واژههای «باطل»« ،نادرست» و «ناحق»
استفاده می شود و معناهای «صحیح»« ،درست» و «راست» را افاده
می کند .در معنای اس��می ،واژه حق معادل «امتیاز»« ،اس��تحقاق»،
«صالحیت»« ،س��زاواری» و «شایس��تگی» به کار می رود و بیانگر
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«س��لطه» و «اختیار» صاحب حق بر موضوع حق است .دسته اول،
منطبق با معنای «حق بودن» است و دسته دوم منطبق با معنای «حق
داش��تن» .حق به معنای اول ،همیش��ه در عرص��ه فکر به ویژه فکر
سیاس��ی و اخالقی حضور داشته است .اما به معنای دوم ،محصول
فکری جدیدی اس��ت که در پی کوششهای نظری و عملی آزادی
خواهانه و برابری خواهانه انسان در دوران مدرن تولد یافته است.
ح��ق از لحاظ خاس��تگاه اولیه خود می تواند اخالقی باش��د یا
حقوقی .ح��ق اخالقی حقی اس��ت که از ارزشه��ا و هنجارهای
اخالقی منش��أ گرفته باش��د .نظامه��ای اخالقی متأث��ر از الگوها و
هنجارهای فرهنگی و عرفی جوامع اند ،از این رو ،عرف ،س��نتها
و هنجارهای رایج در جامعه را نیز می توان منبع یا خاس��تگاه حق
اخالقی دانست .حق قانونی حقی است که از قواعد قانونی برخاسته
باش��د .قواعد قانونی ،قواعد مش��خص و الزام آور اند و معموالً به
صورت اسناد کتبی به نام قانون تدوین می شوند.
حقوق بش��ر مجموعه ای از حقوق و امتیازاتی اس��ت که همه
انس��انها صرف به خاطر انس��ان بودن خود از آنها برخوردار اند
و هیچ یک از تعلقات آنها باعث س��لب یا محدودیت این حقوق
نمیگردد ،زیرا انس��انها برابر زاده می شوند و در حیثیت انسانی و
کرامت خود نیز با همدیگر برابر اند.
حق��وق بش��ر ،به صورت کلی ،بر س��ه اصل اساس��ی و به هم
پیوس��ته استوار است :کرامت ،آزادی و برابری .در حقیقت این سه
اصل نوع نگرش حقوق بشر به انسان را بیان می کنند .این سه اصل
بنیادین ،زیربنای حقوق بشر را تشکیل می دهند و موارد و مصادیق
حقوق بشر همه به نحوی از این سه اصل ناشی می شوند.
حقوق بشر هم وجه اخالقی دارد و هم وجه حقوقی .ارزشهای
حقوق بشر ریشه در ارزشهای عام اخالق انسانی دارد .یا به تعبیر
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جک دانلی ،منبع حقوق بشر «طبیعت اخالقی» انسان است .نظامها
و اس��ناد حقوقی به این ارزشها وجه حقوقی می دهند و آنها را
الزام آور می س��ازند .نظامهای حقوق��ی حداقلهایی از ارزشهای
اخالقی را تضمین می کنند.
چنانچ��ه از تعریف حقوق بش��ر برمیآید ،ای��ن حقوق به همه
انس��انها تعلق دارند و برت��ر از هرگونه نظام حقوقی یا هنجارهای
فرهنگی جوامع قرار می گیرند و منش��أ آنها طبیعت عام انس��انی
اس��ت .از این رو ،این حقوق ،ذاتی بشر ش��مرده می شوند ،سلب
ناپذی��ر اند ،به ص��ورت برابر و بدون هیچ گون��ه تبعیض ،به همه
انسانها تعلق می گیرند ،همبسته و تفکیک ناپذیر اند و اثبات یکی
از این حقوق به اثبات حقوق دیگر منجر می ش��ود ،نمیتوان آنها
را تقس��یمبندی کرد و برای هرکس س��همی از آن قایل شد و باید
کلیت آن را برای همه انسانها در نظر گرفت و مربوط به جامعه یا
فرهنگ یا منطقه خاصی نیز نیست بلکه ارزشهای جهانشمول اند.
اینها ویژگیهای حقوق بشر در زمان ما را تشکیل می دهند.
مصادیق حقوق بش��ر فراوان اس��ت و نمیتوان آنها را به چند
حق مش��خص محدود و منحصر کرد ،زیرا شرایط و مسایل جدید،
مباحث و موارد تازهای از حقوق بش��ر را مطرح می سازد .هرچند
کلیت حقوق بش��ر از ارزش اساس��ی برخوردار است ،اما از لحاظ
اولوی��ت در اثبات و اجرا ،به ص��ورت کلی می توان همه مصادیق
حقوق بش��ر را بر سه حق بنیادی استوار کرد .این سه حق عبارتند
از حی��ات ،کرامت و آزادی .تأمین این س��ه حق می تواند درجاتی
از حقوق دیگر را نیز تأمین کند و حقوق دیگر هرکدام در خدمت
تأمین این س��ه حق اساس��ی قرار دارند .این س��ه حق در بین خود
نیز همبس��تگی متقابل دارند ،به صورتی که نمیتوان یکی را بدون
دیگری در نظر گرفت :حیات زندگی انسانها را تأمین می کند و به
نحوی اولین حقی است که باید برای بشر تأمین شود .کرامت ،این
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زندگی را ارزش��مند و معنادار می س��ازد و ارزش و معنای زندگی
انس��ان در گرو بهرهوری او از آزادی است ،به نحوی که نمیتوان
بدون رعایت و احترام به آزادی انس��ان ،از کرامت او سخن گفت.
بنابراین ،می توان گفت ،اگر حق حیات به انسان زندگی می بخشد،
کرام��ت معنا و کیفیت زندگی او را تأمی��ن می کند و آزادی راهی
است برای تأمین معنا و کیفیت زندگی انسان.
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فصل دوم
دسته بندیهای حقوق بشر
مهمترین مسایل این فصل عبارتند از:
• حقوق بشر چگونه دسته بندی میشوند؟
•" حقوق مدنی-سیاسی و حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی
کدام اند؟
• حقوق انتخابی و رفاهی از هم چه فرق دارند؟
• حقوق مثبت و حقوق منفی چیست؟
• نسلهای حقوق بشر کدام اند؟
•" از لحاظ زمانی کدام یک از دستههای حقوق قدمت بیشتر
دارند؟

برای معرفی بهتر حقوق بشر ،دستههای متعددی از مصادیق آن ارایه شده
است که تا حدود زیادی با همدیگر همپوشانی و انطباق دارند .اما ویژگیهایی
که هرکدام از دسته بندیها بر مبنای آنها استوار است ،ما را در درک حقوق
بشر کمک میکند .در این جا به چهار دسته بندی اشاره میشود:
ا) حقوق مدنی-سیاسی و حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی:
براساس آنچه در دو کنوانسیون مهم حقوق مدنی و سیاسی ،و کنوانسیون
حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مصوب س��ال  1966آمده است ،حقوق
بش��ر به پنج دس��ته حقوق مدنی ،حقوق سیاس��ی ،حق��وق اقتصادی ،حقوق
اجتماعی و حقوق فرهنگی تقسیم شده است )Monteiro, 2014: 112( .اما از
آنجا که این حقوق در دو کنوانسیون معرفی شده است ،میتوان آن را تقسیم
بندی دوگانه فرض کرد.

این دسته بندی یک دسته بندی موضوعی است و میتوان آن را رایجترین
و سادهترین دسته بندی حقوق بشر دانست.
تقسیم بندی حقوق به دو دسته حقوق مدنی-سیاسی و حقوق اقتصادی-
اجتماعی و فرهنگی رایجترین و س��ادهترین دسته بندی حقوق بشر است که
توس��ط اسناد معتبر حقوق بش��ر دسته بندی شده است .بعد از اعالمیه جهانی
حقوق بش��ر ،دو س��ند مهم و اساس��ی در زمینه تعیین مصادیق حقوق بش��ر
کنوانس��یون حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی اند که هردو همزمان در س��ال  1966در مجمع عمومی سازمان ملل
متحد به تصویب رس��یدند .براساس آنچه که در این کنوانسیونها دسته بندی
ش��ده ،مصداقهای حقوق بشر به دو دس��ته بزرگ حقوق مدنی و سیاسی ،و
حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی دسته بندی شده اند.
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مهمتری��ن حقوق مدنی و سیاس��ی مندرج در کنوانس��یون حقوق مدنی و
سیاسی عبارتند از :حق حیات ،حق کرامت ،حق مصوونیت از شکنجه و رفتار
ظالمانه و غیرانس��انی ،حق مصوونیت از بردگی یا انجام اعمال ش��اقه و کار
اجباری ،حق آزادی و امنیت شخصی ،حق برخورداری از محاکمات عادالنه،
حق برابری در برابر قانون ،حق مصوونیت از توقیف خودس��رانه ،حق آزادی
گش��ت و گذار ،حق انتخاب مس��کن ،حق برخورداری از شخصت حقوقی و
ح��ق تابعیت ،حق مصوونیت حریم خصوصی ،ح��ق آزادی فکر و وجدان و
مذهب ،حق مصوونیت از تبعیض ،حق ازدواج و تشکیل خانواده ،حق تشکیل
مجامع مس��المت آمیز و اعتراض ،حق فعالیتهای سیاس��ی و مدنی و غیره.
(مجمع عموی سازمان ملل متحد-الف)1966 ،
موارد مهم حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ذکر ش��ده در کنوانسیون
حق��وق اقتصادی ،اجتماع��ی و فرهنگی عبارتند از :ح��ق کار و برخورداری
از ش��رایط عادالن��ه و ایمن کار هم��راه با مزد منصفانه و برابر ،حق تش��کیل
اتحادیهها و مجامعه برای پیش��برد و حفظ مناف��ع اقتصادی و اجتماعی ،حق
برخورداری از تأمین اجتماعی ،حق برخورداری از خانواده ،حق برخورداری
از س��طح مناسب زندگی ،حق مصوونیت غذایی ،حق برخورداری از سالمتی
جس��می و روانی ،حق بهداش��ت محیط زیس��ت ،حق امنیت اجتماعی ،حق
آموزش و پرورش ،حق اشتراک آزادانه در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و
برخورداری از منافع مادی و معنوی فعالیتهای خود و غیره( .مجمع عمومی
سازمان ملل متحد-ب)1966 ،
از لحاظ تاریخی ،حقوق مدنی و سیاسی از سابقه بیشتری برخوردار است.
چنانچ��ه اولین مطالبات و مبارزات حق خواهانه انس��ان ها ،برای آزادی ،حق
حاکمیت ،حق مش��ارکت در فعالیتهای مدنی و سیاس��ی بوده است .اعالمیه
حقوق بش��ر و شهروند فرانسه در س��ال  1789نیز این حقوق را معرفی کرده
است .بیست و یک ماده اول از سی ماده اعالمیه جهانی حقوق بشر» نیز عموم ًا
از انواع این گونه حقوق س��خن میگویند .اما ماده  22به بیان نوع جدیدی از
حقوق پرداخت« :هرشخصی به عنوان عضو جامعه حق امنيت اجتماعی دارد
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و مجاز اس��ت به ياری مساعی ملی و همکاری بين المللی ،حقوق اقتصادی،
اجتماع��ی و فرهنگی ض��روری برای حفظ حيثيت و کرامت و رش��د آزادانه
ش��خصيت خود را ،با توجه به تش��کيالت و منابع هر کشور ،به دست آورد».
مادههای بعدی تا ماده  28موارد مشخصتر این گونه حقوق را برمی شمارد.
(پالتنر)1387 ،
ب) تقسیم بندی گلدینگ :حقوق انتخابی و حقوق رفاهی:
دس��ته بندی حقوق به حقوق انتخابی 1و حقوق رفاهی 2توسط مارتین پی.
گلدینگ 3ارایه ش��ده اس��ت .وی به طور خالصه این دو دسته حقوق را این
گونه تفکیک میکند« :حقوق انتخابی اساس ًا با مفاهیم آزادی و انتخاب و عمل
براس��اس آن انتخ��اب ،و حقوق رفاهی با حق برخ��ورداری از کاال یا منفعت
معین��ی ارتباط دارند .نمونههای��ی از حقوق رفاهی عبارتن��د از :حق آموزش
ابتدایی ،حق مس��کن مناسب و حق مراقبت بهداشت کافی(».گلدینگ:1978 ،
)189

حق��وق انتخاب��ی که به مفهوم «توانایی»« ،س��لطه» و «اختی��ار» برای حق،
نزدیکتر است ،انسانها را قادر میسازد که از این توانایی خود برای گزینش
نحوه و شرایط زندگی خود و کنشها و واکنشهای مقتضی «در فضای رنگین
و متنوع زندگی» اس��تفاده کند .حقوق رفاهی به معانی «امتیاز»« ،س��زاوای» و
«شایستگی» نزدیک است و برای بهبود شرایط و کیفیت زندگی انسان و تأمین
رفاه و آسایش بیشتر ،به او اختصاص مییابد( .موحد)383 :1384 ،
حقوق انتخابی ،به حقوق مدنی و سیاس��ی در تقس��یم بندی باال نزدیکتر
اس��ت و حق��وق رفاهی نیز مش��مول حقوق اقتص��ادی ،اجتماعی و فرهنگی
میش��ود که به خاطر تأمین زندگی آس��وده و آبرومند به انسان تعلق میگیرد.
هرچند ش��ماری از حقوق مدنی ،مثل حق امنیت شخصی نیز در شمار حقوق
1. Option Rights
2. Welfare Rights
3. Martin P. Golding
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رفاه��ی جای میگیرد ،زیرا موضوع انتخاب در آن مطرح نیس��ت و تأمین آن
به رفاه و آس��ایش انس��انها کمک میکند .از لحاظ س��یر تاریخی مفهوم حق
نیز ،این نزدیکی صادق است« :مفهوم حق در سیر تاریخی اش ابتدا به معنای
حقوق انتخابی ،حقوق مربوط به حوزههای آزادی شخصی و حاکمیت ،به کار
رفته است(».گلدینگ)198 :1978 ،
ج) دسته بندی دیوید فورسایت :حقوق منفی ،حقوق مثبت و حقوق
ترکیبی:
1
دیوید فورس��ایت  ،عالم سیاسی ،تقسیم بندی س��ه گانه ای را برای دسته
بندی حقوق بشر پیشنهاد میکند که به ترتیب عبارتند از حقوق منفی ،2حقوق
مثبت 3و حقوق ترکیبی )Haas, 2014: 5( .4این تقسیم بندی براساس تعریف
آیزایا برلین ،فیلس��وف سیاسی برجسته بریتانیایی ،از «آزادی منفی» و «آزادی
مثبت» ،ارایه شده است.

براساس این تقسیم بندی ،حقوق مدنی و سیاسی ،به دلیل نقش بازدارنده
آنها در برابر نهاد قدرت ،و محافظت از حقوق انس��انها در برابر دولت ها،
به نام حقوق منفی یا س��لبی یاد میش��وند .این حقوق به آزادیهای اساس��ی
شهروندان میپردازند ،و در حقیقت معطوف به این مسأله اند که «حکومتها
چه اعمالی را نباید در برابر شهروندان انجام دهند».
در مقاب��ل ،حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگ��ی ،به نام حقوق مثبت یا
ایجابی یاد میش��وند ،زیرا به وظایف دولتها برای تأمین رفاه ش��هروندان و
ارایه خدمات اساس��ی به آنه��ا میپردازند .این حقوق ،نق��ش مثبت و فعال
دولتها را برای ارایه خدمات اساسی به شهروندان میطلبند و در حقیقت از
آنها میخواهند که «چه کارهایی را برای تأمین یک زندگی مناسب و آبرومند
برای شهروندان ،انجام دهند».
1. David Forsythe
2. Negative Rights
3. Positive Rights
4. Synthetic Rights
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در ایاالت متحده آمریکا ،تمایز مشابهی میان «آزادیهای مدنی» و «حقوق
مدنی» وج��ود دارد .آزادیهای مدنی حقوقی را مط��رح میکند که حکومت
نباید آنها محدود س��ازد و حقوق مدن��ی تضمین میکند که وقتی حکومت
فعاالنه دس��ت به اقدام��ی میزند ،تبعیض و نابرای را از بین ببرد .بدینس��ان،
آزادیه��ای مدنی را میتوان حقوق منف��ی و حقوق مدنی را به عنوان حقوق
مثبت یاد کرد)Haas, 2014: 140( .
فورس��ایت در کنار حقوق منفی و حقوق مثبت ،نوع س��ومی از حقوق را
نی��ز ذکر میکند که اصوالً در چارچوب حق��وق منفی و مثبت نمیگنجند .او
نام این دسته را «حقوق ترکیبی» میگذارد و از «حق صلح ،حق محیط زیست
س��الم ،توسعه و کمکهای انسان دوستانه» به عنوان نمونههای آن یاد میکند.

()Forsythe, 2012: 39

دسته بندی فورسایت با دسته بندی نسلی حقوق بشر منطبق است .از این
رو ،برای توضیحات بیشتر در مورد این حقوق ،به خصوص «حقوق ترکیبی»،
در ادامه به دسته بندی نسلی حقوق بشر میپردازیم.
د) دسته بندی کارل واساک؛ نسلهای حقوق بشر:
یکی از دس��ته بندیهای نس��بت ًا رایج ،دسته بندی نس��لی است که توسط
توس��ط کارل واساک 1متخصص علم حقوق ،در سال  1982ارایه شده است.
او براساس اصول سه گانه فرانسوی ،یعنی آزادی ،برابری و برادری ،سه نسل
حقوق بش��ر را پیش��نهاد میکند )Haas, 2014: 5( .این دس��ته بندی ،عالوه
برآنکه میتواند همه مصادیق حقوق بش��ری را پوش��ش دهد ،بر یک تفکیک
روش��ن بنا شده اس��ت .هم به دلیل این روشنی ،و هم از این رو که این دسته
بندی تا حدود زیادی دسته بندیهای دیگر را تکمیل میکند ،میتوان آن را در
حکم نتیجه و حاصل نهایی موضوع دسته بندی حقوق بشر در نظر گرفت .از
این رو ،تالش میش��ود ،در ضمن توضیح نسلهای حقوق بشر ،به ربط دسته
بندیهای دیگر با آنها نیز اشاره شود.
1. Karel Vašák
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با این حال ،اصطالح «نس��لهای حقوق بش��ر» ممکن است مغالطه انگیز
باشد .زیرا «در حیات انسانی ،نسلها متعاقب یگدیگر میآیند .نسل پدربزرگ
ها ،آن زمان که نوهها دوران طفولیت ش��ان را به پایان رس��انده و حیات شان
را ب��ه عنوان بزرگس��االن متکی به خ��ود آغاز میکنن ،پای��ان میپذیرد .آنها
س��پس محکوم به گذراندن مسیری در آینده نه چندان دور هستند ».نسلهای
جدید(نوه ها) جایگزین آنها میش��وند و آنها را تاحدود زیادی به حاش��یه
میرانند« .در مقایس��ه ،ممکن اس��ت این تلقی ایجاد شود که نسلهای جدید
حقوق بشر [نیز] نسلهای قدیمیتر را نسخ میکنند ».و نسلهای بعدی حقوق
بش��ر جایگزین نسلهای قبلی میش��ود و در نتیجه از اهمیت نسلهای قبلی
فرومی کاهد .اصطالح «نس��ل» حاوی این معنای «جایگزینی» است .در حالی
که نس��لهای متأخر حقوق بشر مکمل نس��لهای قبلی است ،و نه جایگزین
آن ها ،و همه آنها در کنار هم ،به کمال میرس��ند ،زیرا «بین سه نسل حقوق
بش��ر یک رابطه همزیستی 1و حمایت متقابل 2وجود دارد( ».تاموشات:1386 ،
)104
نسل اول حقوق بشر:
حق��وق مندرج در نس��ل اول بر مح��ور «آزادی» میچرخند و در حقیقت
همان حقوق مدنی و سیاسی میباشند که بر آزادیهای مدنی شهروندان تأکید
میکنند .این حقوق ،که اساس�� ًا حقوق افراد در برابر دولتها اس��ت و آزادی
آنها را در برابر دولتها تضمین میکند ،در ضمن اعالمیههای حقوق در قرن
هجده 3معرفی شد و به صورت فزاینده در متون قانونی داخل گردید و اساس
دموکراسیهای لیبرال را تشکیل داد)Monteiro, 2014: 112( .

حقوق نس��ل اول ،حاصل مب��ارزات درازدامن انس��انها در جریان قرون
1. Coexistence
2. Mutual Support
 .3منظور از اعالمیههای قرن هجده ،یکی «اعالمیه حقوق ویرجینیا» آمریکا در سال  ،1776و دیگری
«اعالمیه حقوق بشر و شهروند» فرانسه در سال  1789است .هردو این اعالمیهها بر موارد و مصادیق
آزادیهای مدنی شهروندان متمرکز است.
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متمادی ،به خصوص در قرن هجده ،برای آزادی اس��ت و از این رو ،از سابقه
تاریخی بیشتر از حقوق دیگر برخوردار است .این حقوق ،در تالش آن است
که دس��ت اربابان ،ش��اهان و قدرتهای اس��تبدادی را از زندگی مردم کوتاه
س��ازند و آنها را در حیات روزمره و نیز در تعیین سرنوشت سیاسی و مدنی
ش��ان آزاد و مختار و صاحب حق بشناسند .به همین خاطر ،مطالبه اصلی این
نس��ل حقوق بش��ر« ،احترام» و «رعایت» دولتها به حقوق و آزادیهای بشر
اس��ت و نقش بازدارنده در مقاب��ل «نهادها قدرت» را دارن��د .به خاطر نقش
بازدارندگی این حقوق ،آن را در تقس��یم بندی قبل��ی به نام «حقوق منفی» یا
«حقوق سلبی» یاد کردیم.
نسل دوم حقوق بشر:
حقوقی که در نسل دوم حقوق بشر دسته بندی شده اند ،معطوف به اصل
«برابری» اند و در واقع همان حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی میباش��ند
که بر برخورداری مس��اویانه و شایس��ته ش��هروندان از خدمات دولت تأکید
میکنن��د .تحوالت اجتماعی و اقتصادی در جریان قرن نوزده و نیمه اول قرن
بیس��تم در اروپا ،نابسندگی حقوق نس��ل اول را برای پاسخ گفتن به مطالبات
انسانها روشن ساخت و باعث شد که حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
مانند حق کار و حق آموزش از متن آن تحوالت پدیدار شوند .این حقوق به
ویژه توس��ط ایدیولوژیهای سوسیالیس��تی مطرح شد و بعد از جنگ جهانی
اول( )1918-1914در سیس��تمهای حقوقی کش��ورها به عنوان اصول قانونی
درج گردید .مراحل اساس��ی توسعه قانونی ش��دن این حقوق ،درج آنها در
قوانین اساس��ی مکزیک در  ،1917قانون اساسی آلمان(جمهوری وایمار) در
 ،1919و قانون اساسی اتحاد شوروی در  1936بود .بعدا ً این حقوق ،در کنار
حقوق نس��ل اول ،در اعالمیه جهای حقوق بشر نیز درج گردیدMonteiro,( .
 )2014: 112این حقوق اساس «دولتهای رفاه» را تشکیل میدهند.

حقوق نس��ل دوم ،ناظر بر ش��رایط و نیازمندیهای یک زندگی آبرومند،
باکیفیت و برابر برای انس��انها اس��ت و دولتها را مکلف میسازد که برای
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برخورداری ش��هروندان ش��ان از این حقوق ،اقدامات مقتضی را انجام دهند.
از ای��ن رو ،این حقوق خواهان یک نقش فعال ب��رای دولتها در قبال بهبود
شرایط زندگی شهروندان ش��ان است .از این رو ،از حد «احترام» و «رعایت»
صرف فراتر میروند و وظیفه «حمایت» و «محافظت» از این حقوق را نیز به
عهده دولتها میگذارند و به خاطر نقش فعال و کنشگری که برای دولتها
در عرضه خدمات اساسی به شهروندان تعریف میکند ،منطبق است با «حقوق
مثبت» یا «ایجابی» در تقسیم بندی قبلی.
نسل سوم حقوق بشر:
حقوق نس��ل اول و نس��ل دوم هردو «حقوق فردی» اند و به افراد انسانی،
ص��رف نظر از تعلقات آنها به گروهه��ای اجتماعی ،تعلق دارند .اما تحوالت
گس��ترده اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی در سطح جهان بعد از جنگ
جهانی دوم و به ویژه در دوران جنگ س��رد ،و مطرح ش��دن مس��ایل مهمی
همچون آلودگی هوا و تخریب محیط زیس��ت مش��خص ش��د که با صرف ٌا با
حق��وق آزادی و برابری ب��رای افراد نمیتوان به مطالبات انس��انها در جهان
جدید پاس��خ گفت .مس��أله از این جا ناش��ی میش��ود که بعضی از مطالبات
انسانها را نمیتوان به صورت حقوق فردی تعریف کرد .مث ً
ال صلح ،بهداشت
محیط زیست و حاکمیت ملی را حق چه کسی باید تعریف کرد؟ روشن است
که این حقوق را نمیتوان به افراد انس��انی متعلق دانس��ت .پس آیا جوامع و
گروههای انس��انی ،به حیث گروه یا جامعه ،مستحق حقوقی شناخته میشوند
یا نه؟

از اواخ��ر دهه  1960نوع جدیدی از حقوق مط��رح گردید که به نامهای
متعددی همچون «حقوق بشر جدید»« ،1حقوق برادری»« ،2حقوق همبستگی»،3

1. New Human Rights
2. Rights of Fraternity
3. Rights of Solidarity
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«حق��وق جمعی»« ،1حقوق ترکیبی»« ،2حقوق تلفیقی» 3و غیره یاد میش��وند.
کارل وس��اک ارایه کننده دسته بندی نس��لی حقوق بشر ،در سال  1979آنها
را «حقوق نس��ل س��وم» یاد کرد و گفت که این حقوق ،جدید اند زیرا که به
مس��ایل و آرزوهای جدید بشر پاس��خ میگویندMonteiro, 2014: 112 &( .
 )116این نسل حقوق بشر ،به گروهها یا اجتماعات انسانی به صورت جمعی
مربوط اس��ت و نه تک تک افراد .یعنی گروهها و اجتماعات انسانی ،به عنوان
گ��روه یا جمع از این حقوق برخوردار اند و اف��راد نیز به خاطر عضویت در
آن گ��روه ی��ا جمع از این حقوق بهره مند میش��وند .به گونه ای که نمیتوان
مستقل از عضویت این افراد در جمع یا گروه مورد نظر ،این حقوق را به آنها
متعلق دانس��ت .مث ً
ال در صورت تأمین «حق به صلح» ،یک گروه انسانی از آن
به��ره میبرند و تک تک اعضای آن گروه نیز به عنوان عضو گروه از آن بهره
مند میش��وند .بدین س��ان ،نمیتوان افراد را در برخورداری از آن به صورت
جداجدا در نظر گرفت .یا «حق بر زبان مادری» یا «حق به رس��میت شناختن
مذهب» از این رو ،شاید اصطالح «حقوق جمعی» در برابر «حقوق فردی» در
زبان فارسی اصطالح رساتر در مورد این حقوق باشد.
این حقوق ،به ش��عار «برادری» عصر انقالب کبیر فرانسه معطوف است و
هدف آن طرح «برادری انسانی» میان نسل بشر و طرح «همبستگی» میان آنها
میباش��د .مهمترین مصادیق نس��ل سوم حقوق بش��ر عبارت از «حق به زبان
اقلیت ،حق ملی به حاکمیت بر سرنوشت و حق به منافع پراکنده [و مشترک]
چون صلح ،تمامیت محیطی(بهداش��ت محیط زیس��ت) و توس��عه اقتصادی
میباشند( ».والدرون)169 :1996 ،
حقوق نس��ل س��وم با ابهاماتی مواجه اس��ت .از جمله اینکه صاحبان این
حقوق کیست ،تبیین واحد و یکدستی وجود ندارد .گاه انسان ها(افراد انسانی)
و مردم(واحدهای جمعی) به طور یکس��ان صاحب این حقوق تعریف شده و
1. Collective Rights
2. Synthetic Rights
3. Consolidated rights
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گاه تنها به مردم اختصاص داده ش��ده اس��ت .ابهام دیگر در تعریف «مکلفین»
این حقوق وجود دارد .از این مس��أله نیز هنوز تبیین روش��نی وجود ندارد که
مکلفیت رعایت و اجرای این حقوق به دوش چه کس��انی اس��ت و اصوالً آیا
میتوان کس��ی یا کس��انی را در قبال این حقوق مکلف دانس��ت؟ زیرا تحقق
مصادیق این حقوق ،مث ٌ
ال حق صلح ،حق توس��عه یا محیط زیس��ت ،به عوامل
پیچیده ،متعدد و گسترده در سطح جهانی بستگی دارد که امکان آن را محدود
میس��ازد که «مکلفین» مشخصی را برای آنها تعریف کرد(.تاموشات:1386 ،
)145-141
نکت��ه مهم دیگر در م��ورد ماهیت حقوقی این حقوق اس��ت« .حقوق دو
نس��ل اول و دوم در اس��ناد قراردادی متعددی منعکس شده اند که به واقع بر
مبنای حقوق بین الملل ،الزم االجرا تلقی میش��وند .اما حقوق نسل سوم ،در
قطعنامهه��ای مجمع عموم��ی و کنفرانسهای دولتی تأیید گردیده و هرگز در
ی��ک معاهده بینالمللی لحاظ نگردیده اند .البته این فقدان مبانی حقوقی قابل
اعتنا و معتبر ،از جذابیت و گیرایی که این دسته از حقوق براساس نفوذ و تأثیر
شان برای همه ایجاد میکنند ،نمیکاهد( ».تاموشات)104-103 :1386 ،
نسل چهارم حقوق بشر؟
در طول چند دهه اخیر ،جهان ما با س��رعت سرسام آوری در حال تحول
و پیش��رفت است .این پیشرفت اگر از یک س��و بیانگر گشایش افقهای تازه
فراروی انس��ان است ،از سویی هم حاکی از مواجهه او با چالشهای فراوانی
نیز هس��ت که خود تحول و پیش��رفت در برابر او نهاده است .این تحوالت و
پیشرفتها هم بسیار سریع اتفاق افتاده اند و هم به قدری گسترده و همه جانبه
بوده اند که همه جنبههای زندگی فردی و جمعی بشر را متأثر ساخته اند .در
اثر این تحوالت سریع و همه جانبه ،جهان ما به قدری پیچیده شده که مشکل
است بتوان در چاچوبهای حقوق تعریف شده در نسلهای سه گانه حقوق
بشر ،همه مطالبات و نیازمندیهای انسان را پاسخ گفت .تحول عظیم «جهانی
ش��دن» و وابستگی شدید جوامع انس��انی از جنبههای مختلف به همدیگر در
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«دهگده کوچک جهانی» ،ظهور «عصر ارتباطات» و نفوذ ش��بکههای ارتباطی
در ذره ذره لحظات زندگی بش��ر ،و درعین حال وابس��تگی شدید بشر به این
ش��بکههای ارتباطی ،گس��ترش روافزون جهان مجازی و رشد و گسترش بی
س��ابقه علم و تکنولوژی در عرصههای مختلف و تس��لط روزافزون آنها بر
سرنوش��ت بشر ،دیگر تنها دستاوردهای بش��ر در مسیر تسلطش بر زندگی و
جهان خودش نیس��ت ،بلکه خود او را نیز با تهدیدها و خطرات جدی مواجه
س��اخته اس��ت .عالوه براین ها ،معضالت جهانی مث��ل گرمایش جهانی هوا
و ازهم گس��یختگی روزافزون اکوسیستم مس��اعد برای حیات در کره زمین،
گسترش سایه سنگین کابوس تروریسم بر جهان ما با استفاده از همه امکانات
تکنولوژیکی و ارتباطی جدید ،مس��ایل کام ً
ال جدیدی را پیش پای انسان قرار
داده است که میتواند سرنوشت جمعی نسل فعلی بشر و حتا نسلهای آینده
را متأثر س��ازد .در چنین جهانی ،س��اختارهای حقوق��ی فعلی برای محافظت
از حقوق و آزادیهای بش��ر و تأمین مطالب��ات وی ناکافی و ناکارامد به نظر
میرسند.
ب��ه هرحال ،تحوالت مذبور ،مس��ایل متنوعی را پیش پای بش��ر قرار داده
است ،از جمله این که فناوری اطالعات و پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی
در عرصهه��ای مختل��ف را چگونه و با چه معیارها و راهکارهایی میتوان در
خدمت بش��ر و منافع او قرار داد؟ نظام جهانی حقوق بش��ر چگونه میتواند
این توانمندیهای علمی و تکنولوژیکی را همچنان در کنترل بش��ر قرار دهد
و در جه��ت مطالبات او به کار اندازد؟ چگونه میتوان از میراثهای فرهنگی
و طبیعی جهان محافظت کرد؟ و اگر این میراثها را متعلق به همه نسلهای
بشر بدانیم ،مسوولیت ما در قبال نسلهای آینده چیست؟
این مس��ایل ،از چنددهه قبل توجه جهان ،به ویژه اندیشمندان و نهادهای
مدافع حقوق بش��ر را به خود جلب کرده اس��ت .از این رو ،اعالمیهها و اسناد
متعددی برای پاسخ گفتن به این مسایل ،طرح و تصویب شده اند که هرکدام
ناظر بربخش��ی از این مسایل اند .چند نمونه از این اسناد ،به ترتیب تاریخی،
عبارتند از:
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• کنوانسیون مربوط به محافظت از میراثهای فرهنگی و طبیعی جهان در
سال 1972
• اعالمیه اس��تفاده از پیش��رفتهای علمی و تکنولوژیکی در جهت تأمین
صلح و منافع بشر در سال 1975
• اعالمیه در مورد مس��وولیت نسل فعلی بش��ر در برابر نسلهای آینده در
سال 1997
• اعالمیه جهانی در مورد ژن انسانی و حقوق بشر در سال 1998
• قطعنامه کمیس��یون حقوق بشر در رابطه با حقوق بشر و اخالق-زیستی
در سال 1999

1

• کنوانسیون محافظت از میراثهای فرهنگی زیر آب در سال 2001
• اعالمیه در رابطه با ویرانی عمدی میراثهای فرهنگی در سال 2003
• اعالمیه جهانی در رابطه با دادههای ارثی(ژنتیکی) انسان 2003
• اعالمیه جهانی در باره اخالق-زیستی و حقوق بشر Haas, 2014:( 2005

)156-157

این اس��ناد میتوانند مبنای طرح و پیدایش نس��ل ،یا نسلهای تازه حقوق
بش��ر باش��ند .براین اساس ،نس��ل تازه ای از حقوق بش��ر به نام نسل چهارم
پیش��نهاد شده که مشتمل اس��ت بر «حقوق زنان ،حقوق نسلهای آینده ،حق
دسترسی به اطالعات و حق ارتباطات» ()Claude & Weston, 2006: 26
چارچوبه��ای این حقوق هن��وز نه از لحاظ تبیین مبان��ی حقوقی ،نه از
لحاظ تعریف دقیق موضوع و نه از نظر تعیین صاحبان حق و مسووالن آن به
صورت دقیق تعریف نش��ده است .از این رو ،این سواالت هنوز مطرح است
که «آیا نس��ل چهارم حقوق بشر یک دس��ته بندی درست و معتبر است؟ اگر
 Bioethics .1بیواتیک یا اخالق-زیستی به صورت کلی عبارت از بررسی انتقادی علوم زیستی(به ویژه
علوم طبی) از منظر اخالقی و با تکیه بر معیارهای اخالقی است.
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آری ،چگونه میتوان آن را تعریف کرد؟ کدام حقوق ش��امل آن میشوند؟ آیا
میت��وان مصادیق آن را همانند نس��لهای قبلی مش��خص کرد؟» (& Claude

)Weston, 2006: 26

خالصه این فصل:
از حقوق بشر دس��ته بندیهای گوناگون صورت گرفته است.
این دس��ته بندیها هم از جهت پوشش موارد حقوق بشر و هم از
لحاظ تطابق تاریخی ،با همدیگر همپوشانی نسبی دارند.

س��ادهترین و رایجترین دس��ته بندی همان اس��ت ک��ه در دو
کنوانس��یون حقوق مدنی و سیاس��ی و حقوق اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی صورت گرفته اس��ت .براساس این دسته بندی ،حقوق
بش��ر را می توان به پنج شاخه حقوق مدنی ،حقوق سیاسی ،حقوق
اقتصادی ،حقوق اجتماعی و حقوق فرهنگی دس��ته بندی کرد .اما
از آن جایی که این حقوق در ضمن دو میثاق مهم معرفی شده اند،
از آن به عنوان دسته بندی دوگانه حقوق مدنی و سیاسی ،و حقوق
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز می توان یاد کرد.
دس��ته بندی دیگر حقوق بش��ر را به دو ش��اخه حقوق انتخابی
و حقوق رفاهی تقس��یم می کند .حقوق انتخابی اساس�� ًا با مفاهیم
آزادی و انتخ��اب و عمل براس��اس آن انتخ��اب ،و حقوق رفاهی
با ح��ق برخورداری از کاال یا منفعت معین��ی ارتباط دارند .حقوق
انتخاب��ی آزادیهای مدنی و سیاس��ی انس��انها را تأمین می کند و
حق��وق رفاهی در خدمت رفاه و آس��ایش انس��ان و تأمین کیفیت
زندگی او اس��ت و مش��تمل بر موارد حقوق اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی است.
در دس��ته بندی س��وم حقوق بش��ر به سه دس��ته حقوق منفی،
حقوق مثبت و حقوق ترکیبی تقس��یم شده است .حقوق منفی نیز
عبارت از همان حقوق مدنی و سیاسی اند که به آزادیهای اساسی
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ش��هروندان می پردازند ،و نقش بازدارن��ده در برابر نهاد قدرت ،و
محافظت از حقوق انسانها در برابر دولتها را دارند و از این رو،
به نام حقوق سلبی نیز یاد می شوند .حقوق مثبت منطبق بر حقوق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی اند و به وظایف دولتها برای تأمین
رفاه ش��هروندان و ارایه خدمات اساس��ی به آنها می پردازند .این
حقوق ،نقش مثبت و فعال دولتها را برای ارایه خدمات اساسی به
شهروندان می طلبند و از این جهت به نام حقوق ایجابی نیز یاد می
شوند .حقوق ترکیبی حقوقی است که اصوالً در چارچوب حقوق
منفی و مثبت نمیگنجند و به گروههای انسانی به صورت مشترک
تعلق می گیرند ،مانند؛ محیط زیس��ت ،صلح ،توس��عه ،دموکراسی،
حکومت داری خوب و امثال آن ها.
دسته بندی دیگر دسته بندی نسلی حقوق بشر است که براساس
س��ه اصل عصر انقالب کبیر فرانسه ،آزادی ،برابری و برادری ،سه
نسل حقوق بشر پیش��نهاد شده است .نسل اول حاصل مبارزات و
تالشه��ای طوالنی مدت انس��انها در قرون متم��ادی برای تأمین
آزادی اس��ت .این حقوق از سابقه تاریخی طوالنی برخوردار اند و
در حقیقت همان موارد حقوق مدنی و سیاسی می باشند .نسل دوم
حقوق بش��ر محصول تالشهای انسان در قرن نزده و بیست برای
تأمین برابری و رفاه انس��انها است و بر ش��رایط و نیازمندیهای
ی��ک زندگی آبرومن��د و باکیفیت ،و برخورداری برابر و شایس��ته
ش��هروندان از خدمات دولت تأکید می کند .این حقوق مشتمل بر
موارد حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی می باش��ند .نسل سوم
حقوق بش��ر که محصول نیمه دوم قرن بیس��تم است ،به گروهها یا
اجتماعات انس��انی به صورت جمعی مربوط است .یعنی گروهها و
اجتماعات انس��انی ،به عنوان گروه یا جمع از این حقوق برخوردار
اند و افراد نیز به خاطر عضویت در آن گروه یا جمع از این حقوق
بهره مند می ش��وند .به گونه ای که نمیتوان مس��تقل از عضویت
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ای��ن افراد در جمع یا گروه مورد نظر ،این حقوق را به آنها متعلق
دانست .از این رو ،این حقوق را حقوق جمعی یاد می کنند .حقوق
جمعی همان حقوق ترکیبی در دسته بندی قبلی است.
تحوالت گس��ترده در جهان ما منجر به پیدایش مسایل تازه در
برابر انس��ان شده است که نسلهای سه گانه حقوق بشر نمیتوانند
ال پوش��ش دهند .مث ً
آنها را کام ً
ال ،حفظ آث��ار فرهنگی و تاریخی،
ش��رایط محیط زیست برای نس��لهای آینده ،ارتباطات گسترده و
جهان��ی و غیره .از این رو موارد تازه ای از حقوق بش��ر در ضمن
اسناد تازه مطرح شده اند .این اسناد می توانند مبنای طرح و پیدایش
نسل ،یا نسلهای تازه حقوق بش��ر باشند .براین اساس ،نسل تازه
ای از حقوق بشر به نام نسل چهارم پیشنهاد شده که مشتمل است
بر حقوق زنان ،حقوق نس��لهای آینده ،حق دسترسی به اطالعات
و حق ارتباطات.
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فصل سوم
مبانی نظری و سیر تاریخی حقوق بشر
مهمترین مسایل این فصل عبارتند از:
• مبانی نظری و توجیه فلسفی حقوق بشر کدام است؟
• ادیان در رابطه با حقوق بشر چه میگویند؟
"• نظری��ه حق��وق طبیع��ی چگونه حق��وق بش��ر را توجیه
میکند؟
• جایگاه حقوق بشر در نظریه فایدهگرایی در کجاست؟
•" نظری��ه قراردادی در مورد حقوق بش��ر چگونه اس��تدالل
میکند؟
"• س��یر تاریخی پیدایش و تکامل حقوق بش��ر چگونه بوده
است؟

در این فصل ،تالش میش��ود که مبانی نظری-فلس��فی حقوق بشر و سیر
تح��والت تاریخی آن مورد مطالع��ه قرار بگیرد .مبانی نظری حقوق بش��ر به
خودی خود از وجه تاریخی نیز برخوردار اس��ت ،و بس��یاری از مسایل قابل
طرح در تاریخ حقوق بش��ر ضمن آن مطرح میشود .از این رو ،سیر تاریخی
در ای��ن کت��اب ،صرف ًا به جنبههای مکمل بحث تاریخ��ی با تکیه بر مهمترین
تحوالت تاریخی که منتج به گسترش ایده حقوق بشر شد ،میپردازد .بنابراین،
ای��ن دو بخش مکم��ل همدیگر اند و به همین دلی��ل ،ضمن یک فصل واحد
گنجانده شده اند.
یکم -مبانی نظری حقوق بشر:
در فصل اول این کتاب گفته ش��د که انسانها صرف به خاطر انسان بودن
خود از حقوق بشر برخوردار اند .اما باید پرسید که چرا و به چه دلیل انسانها
از این حقوق برخ��وردار اند؟ چگونه میتوان این حقوق را برای آنها اثبات
کرد؟ برای پاسخ به این سواالت نظریههای متعددی پرورده شده است که در
این فصل به آنها پرداخته میشود .هرچند هرکدام این نظریهها با پرسشهای
انتقادی جدی و اساس��ی مواجه ان��د که قدرت توجیهی و صدق منطقی آنها
را به پرس��ش میگیرند .اما در این کتاب به آنها پرداخته نمیش��ود ،زیرا اوالً
هدف این کتاب تنها معرفی مختصر این نظریهها است و نه بررسی انتقادی آن
ها ،و ثانی ًا پرداختن به انتقادات وارده بر این نظریهها مجال بیشتر میخواهد.
ا) نظریه الهی حقوق بشر:
ابت��دا باید دو نکته را در رابطه با جس��تجوی ارزشهای حقوق بش��ر در
ادیان ،روش��ن س��ازیم .یکی اینکه حقوق بش��ر یک اصطالح جدید است و
چارچوبهای تعریفی و روش شناختی آن نیز محصول دوران جدید ،به ویژه
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در قرن بیس��تم اس��ت .بنابراین ،این انتظار درستی نیست که میان حقوق بشر
در تمامی جنبههای مفهومی و روش ش��ناختی و گستره مصادیق آن ،با ادیان
و مذاهب قدیمی انطباق کامل وجود داش��ته باشد .بنابراین ،نوع رابطه ادیان با
ارزشهای حقوق بشری امروزی میتواند از نوع همخوانی و سازگاری باشد
ن��ه انطباق کامل و این همانی .دوم اینکه ،متون دینی از قابلیت تفس��یرپذیری
متنوع و گاه متضاد برخوردار اند .در عمل نیز تفسیرهای فراوان و گاه متباینی
از این متون در ادیان مختلف صورت گرفته است .کمترین نتیجه در باره این
تفسیرها ،این است که آنها را صرف ًا تفسیرهای متون مقدس بدانیم ،نه عین آن
ها 1.در غیر این صورت ،تفسیرهای متباین از عین متن ،تناقض آمیز و غیرقابل
توجیه خواهد بود .پس هیچ تفس��یری ،تفس��یر نهایی از متون دینی نیس��ت و
هرتفس��یر با روشهای علمی قابل نقد و مآالً قابل پذیرش یا رد خواهند بود.
بنابراین ما میتوانیم با تکیه بر روشهای علمی تفس��یر ،و البته انتظارات ما از
ادیان ،تفسیر ارجح خود را پیدا کنیم و برگزینیم.
با عطف توجه به این نکات ،معیارها و ارزشهایی را میتوان در آموزههای
ادیان یافت که همخوانی و س��ازگاری آنها را با ارزشهای حقوق بشر نشان
میدهد .به ویژه از آن رو ،که حقوق بش��ر ریش��ه در ارزشهای اخالقی ای
دارد که از پش��توانههای قوی در ادیان نیز برخوردار اند ،زیرا منشأ این قواعد
اخالقی در ادیان« ،وجود برتر خداوند» به مثابه خیر مطلق پنداش��ته میش��ود.
بنابراین ،ادیان یکی از منابع مهم توجیه کننده حقوق بشر است که از آن به نام
نظریه الهی حقوق بشر یاد میشود.
نظریه الهی حقوق بشر را میتوان قدیمیترین نظریه در مورد برخورداری
انس��ان از حقوق بشر دانست که ریش��ه در آموزههای اخالقی و معنوی ادیان
 .1درباره امکان تفسیرهای متعدد و متفاوت از متون دینی ،و اینکه تفسیر متون عین متون نیست ،و
بنابراین از تقدس برخوردار نیست ،نظریه پردازیهای فراوان صورت گرفته است .در زبان فارسی ،می توان
از کارهای دکترعبدالکریم سروش و محمد مجتهد شبستری به عنوان نمونه یاد کرد .بنگرید به :سروش،
دکتر عبدالکریم(.ویرایش سوم .)1373 :قبض و بسط تیوری شریعت .تهران :نشر موسسه فرهنگی صراط.
و مجتهد شبستری ،محمد .)1375(.هرمنوتیک ،کتاب و سنت .تهران :انتشارات طرح نو.
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و مذاه��ب دارد .این نظریه متکی بر پیش فرضهایی اس��ت که جزو یقینیات
تش��کیک ناپذیر و ایمان قطعی پیروان ادیان به شمار میرود .براین اساس ،در
ادیان جایگاه ویژه و حقوق مش��خصی را برای انسان تعریف میکنند ،هرچند
این حقوق ممکن است در تمامی ادیان یک سان تعریف نشوند.
نظریه الهی حقوق بشر ،منشأ حقوق بشر را در خواست خداوند و خلقت
ویژه بش��ر جستجو میکند .در بستر مذهبی ،هر انسانی مقدس تلقی میشود.
پذیرش یک پدر مشترک جهانی به انسانیت مشترک منتهی میگردد ،و از این
امر ،یک جهانش��مولی در برخی از حقوق پدید میآید .به این دلیل که حقوق
از منبع الهی نش��أت میگیرد ،به س��بب اقتدار و ق��درت فناناپذیر پروردگار،
غیرقابل سلب است .این مفهوم هم در سنت یهودی-مسیحی ،و هم در اسالم
و دیگر مذاهب با مبنای خداشناس��ی عقالنی یافت میشود( .شستاک:1998 ،
)34
در اس�لام ،مس��یحت و یهودیت ،که از جهات زیادی با همدیگر شباهت
دارند و به نام ادیان ابراهیمی یاد میش��وند ،انس��ان از ترکیبی از «روح خدا»
خلق شده 1و به نام «خلیفه برگزیده خداوند در روی زمین» 2یاد گردیده است.
همه انس��انها از پدر و مادر واحدی به نام «آدم» و «حوا» منش��أ گرفته اند که
برابری آنها را در خلقت نشان میدهد.
عالوه براین ،براساس روایت قرآن ،خداوند به فرشتگان دستور داده که به
پای انسان سجده کنند و به مقام برتر او اعتراف نمایند 3.همچنین ،انسان بنابه

ِين «چون آن(عنصر) را معتدل بیارایم و در آن از روح
َ .1فإِ َذا َس َّويْ ُت ُه َونَفَخْ ُت فِي ِه م ِْن ُروحِ ي َف َق ُعوا ل َ ُه َساجِ د َ
خویش بدمم ،همه (از جهت عظمت آن روح الهی) بر او سجده کنید».()29 :15
ال َرب ُّ َ
َ .2وإ ِ ْذ َق َ
ض خَ ل ِي َف ًة« ...و خداوند به فرشتگان فرمود که من در زمین
ك لِلْ َملاَ ئ ِ َك ِة إِن ِّي َجاع ٌِل فِي ال َْأْر ِ
خلیفه ای خواهم گماشت)30 :2(»...
ين« .و چون فرشتگان
ان م َِن ال ْ َكافِ ِر َ
اس َت ْك َب َر َو َك َ
ِيس أَبَى َو ْ
َ .3وإ ِ ْذ ُقلْ َنا لِلْ َملاَ ئ ِ َك ِة ْ
اس ُج ُدوا آِل َد َم َف َس َج ُدوا إ ِ اَّل إِبْل َ
را فرمان دادیم که بر آدم سجده کنید ،همه سجده کردند ،مگر شیطان که ابا و تکبر ورزید و از فرقه
کافران گردید)34 :2(».
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برتریهای خود« ،امانت دار» خداوند معرفی شده است ،1شأنی که هیچ یک از
دیگر مخلوقات خداوند ظرفیت پذیرش آن را نداشته و از آن برخوردار نشده
2
است .براین اساس ،خداوند به فرزندان آدم بزرگی بخشیده است.
اشارات نمادین باال ،همه بر خلقت ویژه انسان و جایگاه واالی او در عالم
خلقت ،تأکید میکنند و او را صاحب کرامت ویژه میدانند که به اس��اس آن،
حقوق و امتیازاتی را مس��تحق میشوند .بدین سان ،ادیان الهی حقوق بشر را
بر ویژگی «کرامت ذاتی» انس��ان بنا میکنند و این ویژگی را نیز ودیعه خاص
الهی برای بشر قلمداد میکنند که در خلقت آنها به ودیعت نهاده شده است.
بنابراین ،انس��ان از کرامتی برخوردار است که خداوند به آنها بخشیده و این
کرامت حقوقی را برای وی ثابت میس��ازد که غیرقابل س��لب اند .از آنجا که
این کرامت ،بنا بر عدالت الهی ،به صورت مس��اویانه در خلقت انسانها نهاده
ش��ده است ،همه انسانها از کرامت انسانی برابر برخوردار اند و حقوق ناشی
از آن نیز ،برای همه انسانها برابر ثابت میشوند.
عالوه بر کرامت ذاتی انس��انی ،در قرآن بر تس��اوی و برابری انسانها در
ذات انس��انی و کرامت شان ،فارغ از تعلقات و وابستگیهای آنان ،تأکید شده
است 3.برحرمت حیات انسان به جدیت تأکید شده و قتل یک انسان بی گناه
4
همچون قتل همه انسانها پنداشته شده است.
ان...
ض َوالْجِ َب ِ
الس َما َواتِ َوال َْأْر ِ
ال َف َأب َ ْي َن أَ ْن يَ ْح ِملْ َن َها َوأَشْ َفق َْن ِم ْن َها َو َح َملَ َها إْالِن َْس ُ
 . .1إِن َّا َع َرضْ َنا الَأْ َمان َ َة َعلَى َّ
«ما بر آسمانها و زمین و کوههای عالم (و قوای عالی و دانی ممکنات) عرض امانت کردیم ،همه از تحمل
آن امتناع ورزیده و اندیشه کردند و انسان آن را پذیرفت)72 :33(»...
َ .2ولَق َْد َك َّر ْم َنا بَنِي آ َد َم َ ...و َفضَّ لْ َنا ُه ْم َعلَى َكثِي ٍر ِم َّم ْن خَ لَ ْق َنا تَفْضِ يلاً « .و محققا ما فرزندان آدم را بسیار
گرامی داشتیم  ...و آنها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت کامل بخشیدیم)70 :17( ».
ُ
ار ُفوا إ ِ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد هَّ
الل ِ أَتْقَا ُك ْم...
 .3يَا أَي ُّ َها ال َّن ُ
اس إِن َّا خَ لَ ْق َنا ُك ْم م ِْن َذ َك ٍر َوأنْثَى َو َج َعلْ َنا ُك ْم شُ ُعوبًا َو َق َبائ َِل ل ِ َت َع َ
«ای مردم ،ما همه شما را نخست از زن و مردی آفریدیم و آنگاه شعبههای بسیار و فرق مختلف گردانیدیم
تا یگدیگر را بشناسید ،همانا بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خداوند با تقواترین شمایند)13 :49(»...
اس
ْس أَ ْو َف َسا ٍد فِي ال َْأْر ِ
َ .4م ْن َقت ََل نَف ًْسا بِغ َْي ِر نَف ٍ
اس َجمِي ًعا َو َم ْن أَ ْح َيا َها َف َك َأن ََّما أَ ْح َيا ال َّن َ
ض َف َك َأن ََّما َقت ََل ال َّن َ
َجمِي ًعا« .هرکس نفسی را بدون حق و یا بی آنکه فساد و فتنه ای در زمین کرده ،بکشد مثل آن باشد که
همه مردم را کشته ،و هرکه نفسی را حیات بخشد(از مرگ نجات دهد) مثل آن است که همه مردم را
حیات بخشیده است)32 :5(»...
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از حرمت حیات ،کرامت انسانی و برابری میان انسانها که بگذریم ،اصل
دیگر حقوق بشر ،یعنی آزادی نیز در مصادیق متعددی مورد اشاره قرار گرفته
1
اس��ت .مث ً
ال تصریح ش��ده که هیچ جب��ر و اکراهی در پذیرش دین نیس��ت.
رس��الت پیامبران را نیز صرف ًا ابالغ پیام معرفی کرده است 2.به آزادی بیان ،در
قالب شنیدن سخن و پذیرش بهترین آن توصیه شده 3و امر شده که به بهترین
ش��یوه با همدیگر بحث و «مجادله» کنید  .تحقق این موارد ،نیازمند پذیرش و
رعایت حق آزادی برای انسان است.
یکی از صفات خداوند در قرآن« ،عادل» ذکر شده است .عدالت به عنوان
مهمتری��ن ارزش و معی��ار قضاوتها و کردارهای انس��ان معرفی ش��ده و به
برقراری عدالت و نیکویی میان انس��انها دس��تور اکید داده شده است 4و حتا
عدال��ت را نزدیکترین صفت به «تقوا» معرفی کرده اس��ت 5،که معیار برتری
انس��انها نسبت به همدیگر گفته شده اس��ت 6.هدف از فرستادن رسوالن نیز
7
چیزی جز برقراری عدالت میان مردم نیست.
با این حس��اب ،برقراری عدالت در زندگی اجتماعی هدف اصلی است و
معیار ارزیابی رفتار نظامهای سیاس��ی پنداشته میشود .و تأمین عدالت نیز در
گرو تحقق ارزشهای حقوق بشری است .بدینسان ،اشارات و احکام فراوانی
ِّين« ...کار دین به اجبار نیست)256 :2(»...
 .1اَل إ ِ ْك َرا َه فِي الد ِ
اَّ
لاَ
ْ
ُ
ول إِل ال َب غ« ...بر پیغمبر جز تبلیغ (احکام الهی) هیچ وظیفه ای نیست)99 :5(»...
الر ُس ِ
َ .2ما َعلَى َّ
َ
َّ
ْ
ون أ ْح َس َن ُه(« ...ای رسول) بندگان مرا بشارت آر .آنانیکه سخن
ون ال َق ْو َل َف َي َّت ِب ُع َ
ِين يَ ْس َت ِم ُع َ
َ .3ف َبشِّ ْر ع َِبادِ .الذ َ
بشنوند و به نیکوتر آن عمل کنند17 :39(»...و )18
 .4إ ِ َّن هَّ
ان« ...همانا خدا خلق را فرمان به عدل و احسان می دهد)90 :16(»...
اللَ يَ ْأ ُم ُر ب ِال ْ َع ْد ِل َو إْالِ ْح َس ِ
َ
َ
آن َق ْو ٍم َعلَى أ اَّل تَ ْع ِدلُوا ا ْع ِدلُوا ُه َو أ ْق َر ُب
ِين آ َم ُنوا ُكون ُوا َق َّوام َ
َ .5ا أَي ُّ َها الَّذ َ
ِين للِهَّ ِ شُ َه َدا َء ب ِالْق ِْسطِ َو اَل يَ ْج ِر َم َّن ُك ْم شَ َن ُ
ل ِل َّت ْق َوى« ...ای اهل ایمان ،برای خدا پایدار و استوار بوده و به عدالت و راستی و درستی گواه باشید ،و
البته شما را نباید عداوت گروهی برآن دارد که از راه عدالت بیرون روید .عدالت کنید که به تقوی نزدیک
تر(از هر عمل) است)8 :5( »...
 .6إ ِ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد هَّ
الل ِ أَتْقَا ُك ْم« ...همانا بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خداوند با تقواترین شمایند:49(»...
)13
اس ب ِالْق ِْسطِ «...همانا ما پیامبران خود
َاب َوالْمِي َز َ
 .7لَق َْد أَ ْر َسلْ َنا ُر ُسلَ َنا ب ِال ْ َب ِّي َناتِ َوأَن ْ َزل ْ َنا َم َع ُه ُم ال ْ ِكت َ
ان ل َِيقُو َم ال َّن ُ
را با ادله و معجزات فرستادیم و با ایشان کتاب و میزان عدل نازل کردیم تا مردم به راستی و عدالت
گرایند)25 :57(»...
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در ادیان ،از جمله در اس�لام ،وجود دارد که بر ارزشهای اخالقی و سیاسی
مورد نظر حقوق بشر تأکید میکنند.
بنابراین ،ارزشها و اصول حقوق بش��ر در ادیان ،ریش��ه در کرامت ذاتی
انس��ان دارد که در خلقت ویژه وی توس��ط خداوند نهاده شده است .پس به
پرس��ش چرایی حقوق بشر ،با توسل به «اراده الهی» 1در «خلقت ویژه انسان»
پاسخ داده میشود.
اما این نکته نیز قابل تذکر اس��ت که از متون مقدس در طول تاریخ ادیان،
تفس��یرهای گوناگون ارایه شده است که برخی از این تفاسیر حاوی احکام و
دس��تورات بسیار سخت گیرانه است که با ارزشهای حقوق بشر تناقض آمیز
و تعارض انگیز اند .این تفاسیر توسط اندیشمندان و فالسفه مذهبی پرشماری
در هم��ه ادیان مورد نقد و تردید قرار گرفته اند .این فالس��فه مذهبی «درگیر
فرایند تفس��یر دکترینهای مذهبی به منظ��ور تأثیرگذاری و انجام مصالحه ای
با نقطه نظرات حقوق بش��ر بنیادی هستند .بنابراین ،دکترین مذهبی ،امکان و
احتم��ال نویدبخش ایجاد منطق بین فرهنگی گس��ترده ای را ارایه میکند که
از اصول بنیادی متعدد «برابری» و «عدالت» ،که مبنای حقوق بش��ر بینالمللی
اس��ت ،حمایت میکند ...مفهوم انس��انها در وحی خداوندی ،تحقیق ًا به زنان
و مردان ،ارزش و کرامتی موهبت کرده اس��ت که از آن اجزای یک سیس��تم
حقوق بش��ر جامع و فراگیر به طور منطقی سرجش��مه میگیرد( ».شس��تاک،
)35 :1998
ب) نظریه حقوق طبیعی
نظریه حقوق طبیعی تالش میکند که برای حقوق بش��ر ،فارغ از باورهای
مذهب��ی ،مبانی و اس��اس محک��م در طبیعت و قوانین حاکم بر آن جس��تجو
کند .مطابق این نظریه« ،واقعیتهای این جهان اس��ت که ضرورتها را دیکته
میکن��د؛ طبیع��ت ،مقتضی و موجب پاره ای حقوق برای نوع بش��ر اس��ت».
2

1. Divine will
2. Natural Rights
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(مردیه��ا )1387 ،به تعبیری دیگ��ر حقوق طبیعی مجموعه ای از قواعد دارای
موضوعیت جهانی است که «کام ً
ال معقول و منطقی است و از آنجا که نظرات
و مفاهیم "قانون طبیعت" ریشه در شعور بشر دارد چنین نتیجه گیری میشود
که این قواعد را نمیتوان به یک گروه یا ملت خاص محدود ساخت .در این
دیدگاه ،حقوق فردی به مثابه حقوق طبیعی از حقوق مس��لمی اس��ت که هیچ
قاعده و مقرره ای نمیتواند آن را از انسان جدا کند ،مقرراتی واالتر و برتر از
اراده قانونگذار ،که غیرقابل نفی و انکار بوده و از ذات انسانی تفکیک ناپذیر
اس��ت ،ت��ا آن حد که هیچ کس نمیتواند از آنها ص��رف نظر و یا به دیگری
منتقل کند( ».شریفیطرازکوهی)101 :1390 ،
این نظریه «اگرچه ریش��ه در اندیشههای ارس��طو و سوفسطائیان دارد ،اما
ابت��دا رواقیون یونان دوره هلنیها آن را تبیی��ن کردند و متعاقب ًا رواقیون دوره
رومیها آن را توسعه بخشیدند .آنها معتقد بودند که حقوق طبیعی مشتمل بر
اصول اولیه عدالت اس��ت که دلیل حق تلقی میشود :یعنی مطابق با طبیعت،
غیرقابل س��لب و ازلی اس��ت( ».شس��تاک )36-35 :1998 ،ارسطو انسان را
«جانوری سیاس��ی» یا مدنی بالطبع میدانس��ت و به موج��ب این طبع مدنی
خود صاحب حقوق .در فلس��فه اخالق ارس��طو ،نوع��ی ذات گرایی اخالقی
نهفته اس��ت که بر پایه «طبع» و «حس��ن و قبح ذاتی» قرار دارد« .از این منظر،
ارزشه��ا و خوب و بد در ذات موج��ودات خارجی قرار دارند و بدین معنا،
نوعی "ویژگی طبیع��ی" میباشند(».راس��خ )161 :1381 ،این ویژگی طبیعی
منشأ حقوقی است که هرانسان به طور طبیعی از آن برخوردار اند.
در دوران امپراتوری روم ،سیس��رو ،1سناتور مش��هور رومی ،نظریه قانون
طبیع��ی را ،به عنوان قانون برتر از قوانین انس��انی ،مطرح کرد که میتواند از
اندیش��ه عقالنی استنتاج شود که قوه اجرایی باید اطاعت کندHaas, 2014:( .
 )24در قرون وس��طی تالش ش��د که میان نظریه الهی و نظریه طبیعی حقوق

)1. Cicero (140–43 bce
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تلفیق ایجاد شود .فیلسوفان مسیحی نظیر توماس آکویناس 1به حقوق طبیعی،
به عنوان اعطا کننده برخی حقوق غیرقابل س��لب ،نس��بت ب��ه افراد ،به مثابه
بخش��ی از حق��وق الهی تأکید زیاد ب��ه عمل آوردند( .شس��تاک)36 :1998 ،
آکویناس ،ایده قانون طبیعی سیس��رو را بر دو اصل مبتنی کرد که یک قس��م
همان وحی الهی بود و قس��م دیگر قانون طبیعی که توس��ط طبع عقالنی بشر
تش��خیص داده میش��ود و موقعیت هنجار عمومی رفتار را به خود میگیرد.
(مردیها )1387 ،این نظریه ،حقوق طبیعی را ناش��ی از طبیعت انسانی میداند
که توسط خداوند در خلقت انسان نهاده شده است .بدین سان ،حقوق طبیعی،
بخشی از حقوق الهی است.
صورت تلفیقی نظریه الهی-طبیعی حقوق در جریان قرون وس��طی تسلط
خود را حفظ کرد .اما همزمان با س��قوط قرون وس��طی و آغاز عصر رنسانس
در اروپ��ا« ،نظریهه��ای نوین غیرمذهب��ی ناظر بر حقوق طبیع��ی ،به ویژه آن
گونه که از س��وی گروسیوس 2و پوفندورف 3تبیین شد ،پدیدار گشت .فلسفه
آنه��ا حق��وق طبیعی را از مذهب جدا کرد و مقدم��ات و پیش زمینههایی را
برای اندیشههای غیرمذهبی(عرفی) و برداشت عقالنی از حقوق طبیعی مدرن
فراهم آورد .مطابق نظر گروس��یوس یک ویژگی و خصلت طبیعی انس��ان ها،
تمای��ل اجتماعی به زندگی صلحجویانه و توأم ب��ا آرامش و تفاهم با دیگران
است .هرچیزی با طبیعت انسان ها(زنان و مردان) به عنوان موجودات معقول
و اجتماعی س��ازگار باشد ،درست و عادالنه اس��ت .هرآنچه که باعث از هم
گس��یختگی هماهنگی و توافق اجتماعی ش��ود ،با طبیعت انس��انی سازگاری
ندارد و خطا و ناعادالنه اس��ت .گروس��یوس حقوق طبیعی را به عنوان فرمان
عقل س��لیم توصیف میکرد و مدعی بود ک��ه هراقدامی اعم از این که مطابق
طبیع��ت عقالنی باش��د ،یا نباش��د ،حایز و واجد ضرورت اخالق��ی یا ابتنای
اخالقی است( ».شستاک)36 :1998 ،
)1. Thomas Aquinas(1227-1274
)2. Hugo Grotius(1583-1645
)3. Pufendorf(1632-1694
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بعد از گروس��یوس ،نخستین آموزه کامال ساخته و پرداخته در باره حقوق
طبیعی در آثار توماس هابز 1ظاهر شد .کلید فلسفه سیاسی هابز ،آموزه حالت
طبیعی اس��ت ،اصطالحی ک��ه او برای توصیف وضعیتی پیشاسیاس��ی به کار
میبرد که آن را وضعیت انس��انیِ طبیعی میداند .از نظر هابز ،همه انس��انها
بنابر طبیعت خویش ،برابر اند ،و میل به صیانت نفس بر همه کس غلبه دارد.
در نتیج��ه ،هرجا که قدرتی قاهر بر آنه��ا حکومت نکند ،در حالتی از جنگ
دایمی با یکدیگر اند .در این وضعیت ،هیچ قانونی وجود ندارد و هیچ عملی
را نمیتوان غیرعادالنه خواند .بدینس��ان ،انسان ها ،با آنکه هیچ وظیفه طبیعی
ندارند ،از «حق طبیعی» برخوردار اند :همه افراد آزاد اند که هرکاری را که برای
صیانت نفس ضروری میدانند انجام دهند(.دایره المعارف دموکراسی-611 :
 )612هابز ،نس��بت به طبیعت انس��ان بدبین بود و حالت طبیعی را یک حالت
جنگی و وحشیانه میدانست .از این رو ،میگفت که وجود حکومت به عنوان
شری ناگزیر ،ضروری است .با این همه« ،اصولی که او مطرح کرد به صورت
چارچوب اساس��ی مکتب آزادی خواهی درآمدند :اینکه انسانها طبیعت ًا آزاد،
برابر و مستقل اند و تنها موافقت خود آنان میتواند شالوده شایسته و مشروع
برای حاکمیت سیاسی فراهم آورد(».دایره المعارف دموکراسی)612 :
جان الک 2فیلسوف سیاسی انگلیسی قرن هفدهم ،حالت طبیعی و حقوق
طبیع��ی هابز را با تلطیف نظر بدبینانه وی در مورد طبیعت انس��انی ،با آزادی
خواه��ی نزدیکتر کرد و از ای��ن طریق نظریه حقوق طبیع��ی را پذیرفتنیتر
نمود« .الک مدعی اس��ت که برحالت طبیعی «قانون��ی طبیعی» فرمان میراند
که به افراد میآموزد که به یگدیگر آس��یب نرس��انند .با این همه ،او همچنین
معتقد اس��ت ک��ه درحالت طبیعی ،اف��راد از حق مقابله ب��ا هرگونه تخلف از
قان��ون طبیعت ،از جمله حق نابود کردن کس��انی که آنان را تهدید به نابودی
میکنند ،برخ��وردار اند ...او ،همانند هابز ،موافقت اختیاری افراد با تش��کیل
جامعه سیاس��ی را به عنوان راه چاره ترسها و خطرهای دایمی حالت طبیعی
)1. Tomas Hobs(1588-1679
)2. John Locke(1632-1704
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تجویز میکند .اما مطابق برداش��ت الک ،افراد در هنگام تش��کیل یک جامعه
و گروه مش��ترک المنافع ،حقوق طبیعی خود را به گونه ای بی قید و ش��رط
ب��ه فرمانروا انتقال نمیدهند .از آنجا که هدف آنان از داخل ش��دن در جامعه
سیاس��ی تأمین و حفظ حقوقی اس��ت که در حالت طبیعی از آنها برخوردار
اند ،اعطای قدرت خودس��رانه مطلق به فرمانروا احمقانه و ویرانگرانه است...
الک آنچه را به صورت تثلیث کالس��یک حقوق طبیعی درآمد –یعنی حیات،
آزادی ،و دارای��ی -صورت بن��دی کرد( ».دایره المعارف دموکراس��ی)612 :
افراد «در تعیین اقتدار سیاس��ی ،حقوق طبیعی ناظر بر حیات ،آزادی و دارایی
را (ب��رای خود) حفظ میکنند .حکوم��ت موظف به حمایت از حقوق طبیعی
اتباع خود است و اگر از این تعهد عدول و تخلف ورزد اعتبار و قدرت خود
(مشروعیت) را از دست میدهد(.شستاک)37 :1998 ،
ای��ده حقوق طبیعی و به ویژه تفس��یری که ج��ان الک از آن ارایه کرد ،در
دامن زدن به آزادی خواهی و رش��د و گس��ترش حقوق بشر بسیار موثر افتاد.
این ایده «منبع الهام نظری هردو انقالب آمریکا و فرانسه شد .اعالمیه استقالل
آمریکا میگوید" :ما به این حقایق بدیهی معتقدیم که همه انسان برابر آفریده
ش��ده اند؛ که آفریدگار آنان حقوق غیرقابل انتقال خاصی را بدانان اعطا کرده
اس��ت؛ که حیات ،آزادی ،و جستجوی خوشبختی از جمله این حقوق اند .که
برای تأمین این حقوق حکومتها در میان انسانها تأسیس میشوند و قدرت
قانونی خود را از موافقت حکومت ش��وندگان به دست میآورند؛ که هرزمان
هرش��کلی از حکومت به این هدفها آس��یب رساند ،این حق مردم است که
آن حکوم��ت را تغیی��ر دهند یا از می��ان بردارند ".و اعالمیه حقوق انس��ان و
حقوق ش��هروندان ،که در سال  1789توسط «مجلس ملی فرانسه» صادر شد،
میگوید" :هدف همه انجمنهای سیاس��ی حفظ حقوق طبیعی و زایل نشدنی
انسان است؛ و این حقوق عبارتند از آزادی ،دارایی ،امنیت ،و مقاومت در برابر
تعدی و ظلم( ".دایره المعارف دموکراسی)613-612 :
اعالمیه فرانس��وی همچنین مجموعه ای از حقوق مدنی و سیاسی را برمی
شمرد که ش��هروندان میتوانند انتظار داشته باشند که حکومت شان به عنوان
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راهی برای تحقق حقوق طبیعی اساسی آنان از آنها حمایت کند .تضمینهای
مش��ابهی را برای حقوق مدنی و سیاس��ی میتوان در «قانون اساس��ی ایاالت
متحد» و در «منش��ور حقوق شهروندی» ،که اصالحیه ای برای قانون اساسی
اس��ت ،یافت .در این دو س��ند ،حقوقی چون حقوق زی��ر مورد حمایت قرار
گرفتن��د :حاکمیت قانون؛ حمایتهای گوناگونی برای اجرای عدالت جزایی؛
آزادی دی��ن ،بیان ،و قلم؛ حمایت از حقوق مربوط به مالکیت؛ تفکیک قوا در
حکومت؛ و حق ش��هروندان برای شرکت جستن در انتخابات نمایندگان خود
برای قوه مقننه(.دایره المعارف دموکراسی)613 :
ایمانویل کانت ،فیلس��وف آلمانی عصر روش��نگری ،در گس��ترش جهانی
حقوق طبیعی نقش برجس��ته ای داش��ت .حقوق بشر امروز به شدت متأثر از
اندیشههای او است .او بر ضرورت یک اصل محوری مطلق و همگانی برای
قواعد اخالقی تأکید میکرد .او در س��ال  1785نوش��ت که قوانین باید مبتنی
بر اصول جهانی باش��ند ،که به عنوان ضروریات قطعی یا امر مطلق 1دانس��ته
میشوند :عمل کردن مطابق قاعده کلی که درعین زمان بتوانید اراده کنید که به
صورت قانون جهانی درآید .به عبارت دیگر ،قدرتهای سیاسی باید با انسان
به عنوان غایت رفتار کنند و نه وس��یله .براس��اس این فرض که همه انسانها
خردمند اند ،کانت ،اصول کرامت انسانی ،خودارادیت فردی و برابری سیاسی
را نتیجه میگیرد)Haas, 2014: 29-30( .
در جریان قرون  19و  ،20حقوق طبیعی مورد حمله واقع شد .پوزیتویست
ها 2یا اثبات گرایان ،ایده حقوق طبیعی را پوچ و بی معنا دانستند .جرمی بنتام
فیلس��وف پوزیتویست انگلیسی معتقد بود که حق تنها از طریق قانون و نظام
حقوقی ثابت میشود .ریچارد رورتی فیلسوف پراگماتیست آمریکایی در قرن
بیستم ،نیز متعقد بود که «این اندیشه که عضویت در گونه بیولوژیک ما "حق
و حقوقی" را الزام میکند ،نه یک حقیقت بلکه مبنایی متافیزیک برای آسایش
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فکری است( ».مردیها)1387 ،

بعد از جنگ جهانی دوم ،نظریه حقوق طبیعی دوباره احیا شد .مسلم ًا این
امر تاحدی به سبب نفرت و انزجار علیه نازیسم و وحشتی بود که از هرنظام
اثبات گرایی نش��أت میگرفت که در آن ،افراد و اشخاص(حقیقی) هیچ تلقی
میشدند .عجیب نبود که تحقیق و جستجوی مکرر برای یافتن اصول غیرقابل
تخلف برای حمایت از انس��انیت علیه چنین خشونتی حضور یافت(.شستاک،
)47 :1998
نظریه جدید حقوق طبیعی ،از جهاتی بازگشت به اندیشههای کانت است،
به ویژه بر هدف غایی پنداش��تن انسان و اصول کرامت ذاتی و استقالل فردی
و برابری انس��ان به عنوان اصول جهانی و ثابت« .پیامد طبیعی نظر کانت این
اس��ت که عالیترین هدف زندگی انس��انی باید اراده مستقل باشد .هرشخص
همیشه باید به عنوان هدف تلقی شود ،و عالیترین هدف دولت ،ارتقای بستر
مساعد آزادی و سازگاری و هماهنگی فرد است( ».شستاک)48 :1998 ،
علی رغم انتقاداتی که از لحاظ فلس��فی بر نظریه حقوق طبیعی وارد شده
است ،احیای حقوق طبیعی از جنبه عملی ،تأثیرات زیادی در مقررات حقوق
بشر بینالمللی فعلی داشته است .مقررات امروزین حقوق بشر ،آنگونه که در
اعالمیه جهانی حقوق بشر و اسناد دیگر آمده است ،به شدت متأثر از نگرش
حقوق طبیعی اس��ت .دس��ت کم ،از لحاظ عملی و دادخواهی ،حقوق طبیعی
گیراترین و موثرین نظریه در توجیه حقوق بشر بوده است.
ج) نظریه فایده گرایی:
چنانچه اش��اره ش��د ،بنتام ،نظریه حقوق طبیعی را بی معنا میدانس��ت .او
معتقد بود که چنین حقوقی که ریش��ه در طبیعت ،یا خواس��ت خداوند داشته
باش��د ،وجود ندارد .اساس�� ًا او هم��ه نگرشهای معطوف ب��ه متافزیک را رد
میکند .اخالق نیز از نظر او منش��أ متافزیکی ندارد .از نظر او« ،خاستگاه همه
اعمال بش��ری یک محاس��به پنهانی شادی جویانه براس��اس احساس لذت و
الم اس��ت .آدمی از میان امکانات مختلف آنچه را که برای خویش سودمندتر
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مییابد ،یعنی شادی و رضایت ،و مزیت بیشتری برای او به ارمغان میآورد بر
میگزیند( ».موحد )82 :1384 ،بدینسان ،او نظریه اخالقی و سیاسی مبتنی بر
سود را بنیاد نهاد که براساس آن ،هرچه که سودمند باشد ،خوب است .قاعده
او «بیش��ینه سازی سود برای بیش��ترین تعداد افراد است»)Haas, 2014: 32( .
یعنی او چیزی را که مفید بیش��ترین فایده برای بیش��ترین تعداد انسانها باشد
درست میداند .براساس قاعده ای که بنتام بیان میکند ،حکومتها نیز مکلف
اند که برای به حداکثر رساندن سعادت و رفاه شهروندان تالش کنند.
آنچه بنتام لذت میخواند مقصودش البته خوشی و شادمانی است .او برآن
ب��ود که اصل «فای��ده» در قلمرو حقوق و اخالق به مثابه قانون نیوتن اس��ت
در قلم��رو فزیک ...به تعبیر بنتام آدمی موجودی اس��ت که در قلمرو لذت و
الم زندگی میکند و همه اندیش��هها و داوریهای او از این احس��اس ابدی و
غیرقابل مقاومت برمی خیزد که آنچه را به س��ود خ��ود میداند انتخاب کند.
آنچه به سود یک فرد باشد ،مایه سعادت او میشود و آنچه به سود یک جامعه
باش��د مایه سعادت افرادی میشود که جامعه از آن تشکیل یافته است .از این
دیدگاه ،وجود یک رش��ته حقوق ثابت و جدای��ی ناپذیر ،که مبتنی بر عقل و
مالزم طبیعت آدمی باش��د ،از بیخ و بن موهوم اس��ت و قابل اثبات نیس��ت.
(موحد)84 :1384 ،
پس براساس نظریه پوزیتویسم ،منشأ حق چیست؟ آنها در صورت بندی
نظریه خود ،حق را اصوالً ناشی از قانون میدانستند و هرگونه حقی پیشاقانونی
ی��ا فراقانونی را ،به ش��مول حقوق اخالقی ،رد میکردن��د .از نظر آن ها ،حق
اساس�� ًا امری پساقانونی اس��ت .قانون نیز از نظر آنها تعریف مشخصی دارد:
آنها «اصرار میورزد که «اس��تدالل حقوقی» تمام�� ًا با واقعیت بیرونی ارتباط
دارد .از این رو ،برای تعیین اینکه چه چیز قانون اس��ت «صرف ًا» بایستی ببینیم
چه چیزی از طرف مقامات ،قانون اعالم شده است( ».دورکین)73 :1995 ،
جان آس��تین 1ش��اگرد بنتام ،برآن اس��ت که قانون چیزی جز حکم حاکم
)1. John Austin(1790-1859
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نیس��ت .او میگوید که قانون اگرچه حکم اس��ت ،اما هرحکمی قانون نیست.
قانون نوع خاصی از حکم است .حکم آنگاه صورت قانون دارد که منتسب به
شخص یا مقامی به عنوان «حاکم» باشد( .موحد)249 :1384 ،
براس��اس آنچه توضیح داده شد ،پوزیتویسم دیدگاه بسیار مضیقی در باره
حقوق بش��ر ارایه میکند .از این رو ،این مکتب را جزو ایدههای «نفی کننده
حق(به عنوان امری فراتر از قانون)» به ش��مار میرود و حقوق بش��ر را نیز در
صورتی به رس��میت میشناس��د که در «قانون» تسجیل ش��ده باشد .بنابراین،
مبنای حقوق بشر ،قانون یا مقررات وضع شده از سوی مرجع اتوریته یا مقام
حاکم است.
نظریه پوزیتویس��تی بنتام و پیروانش ،از جهت��ی دیگر نیز با حقوق طبیعی
متفاوت است .حقوق طبیعی بر «حقوق فردی» تأکید داشت ،ولی آنها به منافع
جمعی اهمیت بیشتر قایل میشود .پیامد جمع گرایی پوزیتویستی این بود که
«هرگونه لطمه و ضرری که به یک فرد وارد میش��ود ،با س��ودی که به نحو
گس��ترده نصیب دیگران میشود قابل جبران است .حتا اگر سود مزبور صرف ًا
رفاه جزئی باش��د که هریک از اعضای یک گروه بزرگ به دس��ت میآورند.
منطق حداکثرسازی 1آنان الزم میآورد که با خونسردی تمام بپذیرند میتوان
ع��ده ای اندک را برای رفاه دیگران کنار گذارد یا فدا کرد( ».والدرون:1996 ،
)176
انتق��اد اصلی و اساس��ی بر فایده گرایی این اس��ت که توانایی شناس��ایی
اس��تقالل فردی را ندارد و حقوق را جدی تلقی نمیکند .معهذا س��ودگرایی
به رغم اصالح ،متضمن اصل اساس��ی بیش��ینه سازی تمایالت و خواستههای
جمعی یا رفاه عمومی به عنوان معیار و محک نهایی ارزش��ی اس��ت .اگرچه
تلقی سودگرایی از اشخاص به صورت برابر و متساوی است( ،و با این حال
این تلقی تنها به این شکل است که آنها در یک معادله ریاضی قرا میگیرند).
اما برای اش��خاص ارزش قایل نیست .در معادله سودباوری ،تمایالت یا رفاه
1. Maximization
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ف��رد ،مادامی که در جهت افزایش رفاه و س��عادت کل جامعه باش��د ،قابلیت
قربانی ش��دن و توقیف را دارند .از این حیث س��ودباوری توانایی تلقی افراد
به عنوان اش��خاص برابر را ن��دارد ،چرا که حقیقت ًا ش��خصیت اخالقی را در
س��ودگرایی جمع ،منحل کرده اس��ت .افزون براین ،افزایش صرف سعادت و
رفاه جمع ،اگر از مسایل ناظر بر «توزیع» و ارزش شخص منفک شود ،ارزش
واقعی یا هدف اخالقی حقیقی نیست( .شستاک)46 :1998 ،
اصل سعادت و رضایت خاطر بنتام ،از نفوذ و اشاعه قابل توجهی در نیمه
اول ق��رن نوزدهم برخوردار گردید ،زمانی ک��ه اکثریت اصالح طلبان به زبان
«سودگرایی» سخن میگفتند( .شستاک )45 :1998 ،اما این نظریه ظرفیتهای
باالیی برای بهره برداری در جهت خواس��تههای غیردموکراتیک و ضدانسانی
را دارا بود .زیرا معیار مشخصی برای سنجش اخالقی «سود بیشتر برای تعداد
بیشتر مردم» در آن وجود نداشت و در نتیجه میتوانست در خدمت گرایشات
راسیستی و تبعیض آمیز قراربگیرد و به نام «منافع بیشترین تعداد مردم» حقوق
و آزادیهای اقلیتها را نقض کند .چنانچه در نیمه اول قرن بیس��تم به عنوان
ابزاری برای توجیه فاشیس��م هیتلری در آلمان اس��تفاده شد .از این رو ،وجهه
خود را از دست داد.
با این حال ،نحله تازه ای از س��ودگرایی در قرن بیستم توسط اندیشمندان
سودگرا مطرح شد .آنها دکترین مزبور را «به لحاظ و بر حسب "ترجیحات
آش��کار" بازاندیش��ی کرده اند .از این جهت راهنمای س��ودگرایی برای رفتار
حکومتی نباید س��ود و زیان باش��د ،بلک��ه باید به لحاظ اقتص��ادی ،برارزش
رف��اه عمومی تمرکز یابد که حداکث��ر رضایت خاطر و حداقل نارضایتی را از
خواستهها و اولویتها منعکس کند( .شستاک)45 :1998 ،
در عرصه حقوق بش��ر نیز نظریه س��ودگرایی هنوز یک��ی از منابع توجیه
کننده به ش��مار میرود .یعنی حقوق بش��ر به جهت س��ود و منفعتی که برای
تأمین زندگی مناس��ب برای انسانها فراهم میآورد قابل توجیه و دفاع است.
از این رو« ،نظریه فایده گرایی کارکرد حقوق بشر را در این میداند که منافع
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و مطالبات اساس��ی انس��ان را محافظت کند و گسترش دهد .برآورده ساختن
منافع اساسی انسانها اصلی است که حقوق بشر براساس آن میتواند به لحاظ
اخالقی توجیه ش��ود .بدینسان ،نگرش مبتنی بر سود اساس ًا عالقمند است که
پیش زمینههای اجتماعی و بیولوژیکی را مش��خص کند که حداقلی از زندگی
خوب را فراهم میس��ازد )Fagan, 2005( ».این نگ��رش فایده گرایان متأخر،
آنها به نظریه پردازان حقوق طبیعی جدید نزدیک میس��ازد .جان فینیس ،1از
نظریه پردازان حقوق طبیعی ،میگوید که حقوق بشر بنابر ارزش ابزاری خود
برای برآورده ساختن شرایط ضروری رفاه انسانی قابل توجیه استFagan,( .
)2005

د) نظریه قرارداد گرایی:
این نظریه نیز از لحاظ فلس��فی و منطقی نظریه طبیعی حقوق بشر را قابل
دفاع نمیداند و معتقد است که برای حقوق نمیتوان مبانی متافزیکی جستجو
کرد .قراردادگرایی ریش��ه حقوق بش��ر را در توافق عقالنی بش��ر برای حفظ
مصالح عمومی انس��انها و فراهم آوری زمینه یک زندگی آبرومند و مناس��ب
برای بش��ر میداند .بنابراین ،قرارداد گرایی از جهت تعیین هدف برای حقوق
بش��ر ،مبتنی بر ایده فایده گرایی است .یعنی منافع و مصالح انسانها را عامل
توجیه کننده حقوق بشر میشمارد.

قراردادگرای��ی ،به عنوان یک نظریه سیاس��ی ،از تاریخ طوالنی برخوردار
است و چنانچه اشاره شد ،به نظریات توماس هابز و جان الک در مورد منشأ
تش��کیل دولت ،برمی گردد .این نظریه ،که با نام «قرارداد اجتماعی» 2معروف
است ،بعدها توسط اندیش��مندان عصر روشنگری از قبیل مونتسکیو و روسو
شرح و بسط بیشتری یافت و جنبههای تازه ای پیدا کرد.
قراردادگرایی جدید ،به عنوان نظریه ای برای توجیه حقوق بش��ر ،با ایده
ق��رارداد اجتماع��ی قرون هفده و هج��ده متفاوت اس��ت .و چنانچه قب ً
ال ذکر
) 1. John Finnis(1940-
2. Social Contract

80

آموزش حقوق بشر

ش��د ،هاب��ز و الک ،بنیانگذاران نظریه قرارداد اجتماع��ی ،خود از طرفداران و
ش��ارحان نظریه حقوق طبیعی بودند .نظریه آنها در مورد منش��أ دولت بود.
اما قراردادگرایی به عنوان نگرش توجیه کننده حقوق بش��ر ،با آنکه سازوکار
قرارداد را از آنها میگیرد ،ولی از لحاظ فلس��فی نگرش پوزیتویس��تی دارند؛
یعنی مبانی متافزیکی حقوق بشر را نمیپذیرند .آنها حقوق بشر را محصول
عقالنی بش��ر برای فراهم س��ازی یک زندگی آبرومند میش��مارند .یعنی در
توجیه حقوق بش��ر« ،بیش از آنکه کش��فی کار باش��د ،چیزی از سنخ جعل و
نسبت دادن و استحس��ان وجود دارد .در این معنا ،شایستهتر است که حقوق
بش��ر مذکور را حقوق آش��کارا شایسته دانسته ش��ده برای عموم انسان ها ،از
س��وی عقال ،بر شمرد( ».مردیها )1387 ،پس حقوق بشر «یک اختراع بوده تا
یک کشف(».همان)
بدین سان ،براساس این نظریه ،حقوق بشر ماهیت اعتباری دارد ،نه طبیعی
و این اعتبار از طریق قرارداد حاصل میشود .منتها قرارداد در اینجا به معنای
مضی��ق کلمه ،یا قانون ،که مورد نظر پوزیتویس��تهای قرن نوزده بود ،به کار
نمیرود .این توافق میتواند توافق رسمی و مکتوب در قالب قانون یا قرارداد
باش��د ،همانند اس��ناد مکتوب و الزم االجرای حقوق بشر بینالمللی ،یا توافق
ضمنی و غیرصریح باشد که عم ً
ال در هیچ متنی مکتوب نشده ،ولی اندیشمندان
و عقالی جهان ،یا اکثریت مردم جهان ،بر سر ان همرای اند .بنابراین «حقوق
بش��ر حقوق بشر اس��ت ،صرف ًا به این دلیل که جمع کثیری از عقالی عالم ،با
انگیزههای عاطفی و عقالنی ،نسبت به فایده و ضرورت آن متقاعد شده اند و
توانس��ته اند ،تدریج ًا ،افکار عمومی جمع کثیری از شهروندان جوامع مختلف
را با خود همرأی کنند و ،این دو ،توانسته اند ،تا حدودی ،نهادهای سیاسی را
در این جهت برنامه ریزی نمایند(».مردیها)311 :1387 ،
البت��ه این نکته را باید دقت کرد که ،قراردادگرایان ،علی رغم آن که مبنای
طبیعی برای حقوق بش��ر قایل نیس��تند ،اما برویژگیهای مشترک انسانها در
سراسر جهان ،از قبیل احساسات و عواطف ،غرایز و تمایالت ،نیازهای جسمی
و روانی ،توان ادراکی و محاسبه منافع و مصالح ،به عنوان واقعیتهای وجودی
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انس��ان اذعان دارند .این ویژگیهای مشترک ،میتواند عامل پیوند دهنده آنها
و مبنای توافقات آنان بر س��ر حقوق و ارزشهای مش��ترک باش��ند .بنابراین،
نظریه قراردادگرایی با واقعیت وجودی انسانها کام ً
ال بیگانه نیست .به تعبیری
دیگر «ربط واقعیت و اعتبار ،مث ً
ال طبیعیت انسان و حقوق او" ،ضرورت ذاتی"
نیست ،اما میتواند "تناس��ب" باشد .این که جنیس فلسفی حقوق بشر توافق
و قرارداد و اعتبار است ،به این معنا نیست که هرتوافقی در این باره ممکن یا
موفق اس��ت .توافقاتی از سنخ حقوق بشر ،موضوعی صد در صد دلبخواهانه
نیست که از جانب جمعی با عقاید و احساسات خاص بر دیگران تحمیل شده
باش��د .نیز محصول یک تصادف صرف یا ،به تعبیر اشتراوس ،یک نیاز خاص
و گذاری اجتماعی نیست ،که به راحتی بتواند با تغییراتی در حوادث ،به نتایج
کام ً
ال متفاوتی برسد(».مردیها)311 :1387 ،
روش��ن اس��ت که حصول توافق جمعی بر س��ر ارزشهای حقوق بش��ر
کار س��اده ای نیس��ت .درک اولیه از مفیدیت این ارزشها و اصول ،محصول
تجربههای تلخ فراوان انس��انها در طول تاریخ اس��ت و ضرورت آنها را نیز
قب��ل از هرچیز «تاریخ فاجعه» در زندگی بش��ر ،اثبات میکن��د .روند نهادینه
شدن حقوق بش��ر ،از اس��تدالل عقالنی در مورد مفیدیت حقوق بشر توسط
اندیش��مندان و توافق ضمنی عقالی عالم تا انعقاد قراردادهای رسمی در باره
آنها و درج آنها در قوانین الزم االجرای کش��ورها و س��رانجام گس��ترش و
پذیرش جهانی آن ادامه پیدا میکند.
عالوه براین ،چیزی که در نگرش قراردادی جدید مهم اس��ت و میتواند
یک��ی از وجوه تفاوت آن با نگرش صرف ًا فایده باورانه باش��د ،ضرورت نگاه
اس��تراتیژیک و فراگیر به «فایده» و «مصلحت» اس��ت .یعنی ،حقوق بشر از
یک سو ،مصالح درازمدت ،باثبات و مداوم انسانها را در نظر دارد و از سویی
دیگر در پی آن اس��ت که مصالح و مطالبات همه انس��ان را برمبنای اصول و
معیارهای مش��خصی که بتواند برابری آنها را تضمین کند ،فراهم س��ازد .این
نگرش استراتیژیک و فراگیر ،هم میتواند پشتوانه اخالقی حقوق بشر باشد و
هم موفقیت آن را تضمین کند.
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دوم -سیر تاریخی تکوین و تکامل حقوق بشر:
آنچه که در بحث مبانی نظری حقوق بشر در صفحات گذشته توضیح داده
ش��د ،میتواند وجه تاریخی پیدایش حقوق بش��ر را نیز نشان دهد .از این رو،
در اینجا به صورت بس��یار مختصر ،صرف ًا به تحوالتی که در پیدایش اندیش��ه
حقوق بشر و بسط و گسترش دامنههای آن نقش داشته اند اشاره میشود.

چنانچه قب ً
ال اش��اره ش��د ،میتوان اولین نطفههای ارزشهای حقوق بشر
را در آموزهه��ای ادیان دید .از آنجا ک��ه از نظر ادیان ،خلقت فرایندی مقدس
اس��ت که توس��ط خداوند صورت گرفته و انس��ان در آن جایگاه ویژه و برتر
دارد ،بنابراین ،حقوق و امتیازات ویژه ای نیز برای وی به رس��میت ش��ناخته
ش��ده اس��ت .این حقوق مبتنی بر ویژگی «کرامت» است که حقوق دیگر مثل
حیات و آزادی از آن نش��أت میگیرد .از این رو ،آموزههای دینی نقش مهمی
در پیدایش ارزشهای حقوق بشر داشته است.

اما فارغ از باورهای مذهبی ،اولین ریش��ههای حقوق بش��ر را میتواند در
تمدنهای باس��تانی بین النهرین(بابل /عراق امروزی) ،ایران باس��تان و س��ند
باستان یافت )Haas, 2014: 44( .قانون حمورابی(قرن هجدهم قبل از میالد)
را ش��اید بتوان اولین س��ند مکتوب قانونی دانس��ت که پاره از مقررات الزم
االجرا را وضع کرد ،هرچند که در مواردی از قبیل مجازاتها بس��یار خش��ن
و غیرعادالنه بوده اس��ت .در منش��ور کوروش کبیر(قرن شش��م قبل از میالد)
مواردی از حقوق برای انس��انها درج ش��ده بود و از این رو ،گاهی از آن به
عنوان اولین سند حقوق بشر یاد میشود.
تمدن یونان باس��تان ،به ویژه دولتش��هر آتن ،میتوان��د از جهات زیاد در
پیدایش ارزشهای حقوق بش��ر بس��یار مهم تلقی شود .چنانچه قب ً
ال ذکر شد،
اندیش��ههای فلسفی در رابطه با حقوق طبیعی بار اول توسط فیلسوفان یونانی
مطرح ش��د .ع�لاوه براین ،اولین نظام دموکراس��ی در آتن ب��ه وجود آمد که
ش��هروندان را از «آزادی سیاسی» برخوردار میدانست و در تعیین زمامدار و
انتخاب حکومت نقش میداد.
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ام��ا باید توج��ه کرد که آزادی ف��ردی در مفهومی که امروز میشناس��یم،
در تمدنهای باس��تان ،به شمول آتن ،وجود نداش��ت .بنابه قول آیزایا برلین،
فیلسوف مشهور معاصر ،مسأله آزادی فردی مفهومی است که در جهان غرب
و در قرون جدید مطرح شده و آن محصول مرحله ای از رشد اجتماعی است
که در زمانهای باستان وجود نداشته است(.موحد)229 :1384 ،
سیس��تم حقوقی تمدن روم باس��تان نیز مرحله دیگری از رشد حقوق بود.
چنانچه قب ً
ال اش��اره شد ،ایده قانون طبیعی توسط رومیها پرداخته شد .بعداز
ظهور مس��یحیت ،هرچند ایده حقوق طبیعی وج��ه مذهبی پیدا کرد و از این
طریق همچنان ایده رایج بود ،اما دوران قرون وس��طا ،برای حقوق و مطالبات
آدمی دوران تاریکی بود .نظام کلیسایی قرون وسطا ،بشر را ،همانند جنبههای
دیگر ،در عرصه گس��ترش حقوق و مطالب��ات آنان نیز گرفتار محدودیتها و
سختگیریهای فراوان ساخت.
گس��ترش نظام فیودالی و قدرت گرفتن طبقه اشراف و فیودال ،در دوران
متأخر قرون وس��طا منش��أ تحوالتی شد که ش��ماری از آزادیهای اساسی از
درون آنها گسترش یافت .فش��ار اشراف و فیوداالن انگلیستان باعث شد که
شاه انگستان در سال  1215منشور کبیر(مگناکارتا) 1به صورت فرمانی صادر
کند .به سبب این منشور ،شماری از حقوق و صالحیتهای ویژه برای طبقات
باالی جامعه ،به ویژه اشراف و زمین داران بزرگ ،داده شد ،آزادیهای مذهبی
ت��ا حدودی تأمین گردی��د و صالحیت محاکمه و مج��ازات به هیأت منصفه
س��پرده ش��د .همچنین ،ش��اه مکلف بود در برخی از امور ،از جمله در وضع
مالیات ،با اشراف و فیوداالن مشورت کند.
این س��ند از لحاظ سیاس��ی اهمیت فراوانی داش��ت ،زیرا مهمترین اثر آن
مش��روط ساختن نس��بی قدرت ش��اه بود .روند محدود س��اختن قدرت در
انگلیستان ،بعد از مگناکارتا توسط اسناد و فرامین تازهتر در جرون قرون آینده
ادام��ه یافت و در اثر آن آزادیهای عمومی گس��ترش پیدا کرد و به ویژه حق
1. Magna Carta
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مداخله در امور سیاس��ی از باالترین رده س��اختار طبقاتی جامعه ،از اشراف و
فیوداالن قدرتمند ،اندک اندک به طبقات پایینتر رس��ید .این روند ،در قرون
شانزدهم و هفدهم در انگستان منشأ پیدایش پارلمان شد .پارلمان انگلیس در
ق��رن هفده در حقیقت مجلس اعیان بود که از طبقات باالی جامعه نمایندگی
میکرد .اقش��ار پایین جامعه و مردم عادی حق عضویت در آن را نداشتند .اما
همین مجلس اعیان ،نقش بزرگی در محدودیت قدرت شاه داشت.
رون��د رو به رش��د محدودیت قدرت ش��اه ،منجر به جن��گ میان پارلمان
انگلیس و شاه چارلز اول در سال  1642شد که در اثر آن شاه شکست خورد
و بنا به دستور پارلمان سرش از بدن جدا گردید .شکست شاه در برابر پارلمان
باعث ش��د که قدرت پارلمان در نظام سیاس��ی انگلیس تثبیت گردد( .پالمر,
 )277-268 :1384متعاق��ب ای��ن حوادث ،در س��ال  1689پارلمان قانونی به
تصویب رسانید موسوم به الیحه حقوق 1.این الیحه مقرر میداشت که سلطان
ح��ق تعلیق هیچ قانونی را ندارد و بدون رضای��ت پارلمان هیچ گونه مالیاتی
نمیتوان اخذ کرد و هیچ یک از رعایا را نمیتوان بدون جریان قانونی دستگیر
و توقیف نمود .در این س��ال قانون دیگری به نام «قانون تساهل» 2به تصویب
پارلمان رس��ید که تس��اهل مذهبی را ضمانت میکرد( .پالمر )285 :1384 ,به
موجب این قوانین جدید ،حقوق بیشتری برای شهروندان ضمانت شد و حق
مشارکت سیاسی فراگیرتر گردید.
تحوالت انگلیس در قرن هجدهم و نوزدهم نیز روند تدریجی خود را پی
گرفت و حقوق و آزادیهای مدنی و سیاس��ی اقش��ار بیشتر مردم به صورت
روز افزون گس��ترش یافت .همزمان با تحوالت آرام انگلیستان ،فرانسه محور
و محل دگرگونیهای انقالبی در اروپا شد.
در دهه  1760میالدی در فرانس��ه برای اولین بار اصطالح «حقوق بش��ر»
ب��ه جای حقوق طبیعی به کار برده ش��د )Monteiro, 2014: 161( .در س��ال
1. Bill of Rights
2. Tolerance Act
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 1789انقالب کبیر فرانس��ه به پیروزی رس��ید که محور اصلی خواس��تهای
انقالبیون در آن آزادی خواهی و حق خواهی بود .همزمان با تحوالت انقالب،
اعالمیه حقوق بشر و ش��هروند فرانسه توسط مجلس موسسان قانون اساسی
به تصویب رس��ید .چند س��ال قبل از آن انقالب اس��تقالل آمریکا به پیروزی
رس��یده بود و مطالبات حق خواهانه انقالبیون در اعالمیه استقالل درج گردید
که حاوی شماری از مهمترین حقوق مدنی و سیاسی شهروندان بود .اعالمیه
اس��تقالل آمریکا و اعالمیه حقوق بش��ر و شهروند فرانس��ه ،از اهمیت بسیار
زیادی در تاریخ حقوق بش��ر برخوردار است .این دو سند ،حاوی بسیاری از
حقوق مدنی و سیاسی شهروندان است که آزادیهای اساسی شهروندان را در
برابر حکومت تضمین میکند.
اس��تقالل آمریکا و به خصوص انقالب فرانس��ه ،الگ��وی آزادی خواهی
برای بس��یاری از جوامع اروپای آن روز ش��د .البته در جریان قرن نوزدهم نیز
چندین انقالب و جنگ به وقوع پیوس��ت که مهمترین آنها انقالبهای سال
 1848بود .این حوادث نیز بر گسترش حقوق مدنی و سیاسی تأثیرات فراوان
گذاشت.
جنگهای پرش��مار قرن نوزده میان دولتهای ملی اروپا ،در نیمه دوم این
قرن بس��تر پیدایش حقوق بینالملل بشردوس��تانه را فراهم س��اخت .در سال
 1859جنگ سختی میان سپاهیان فرانسه و اتریش در شمال ایتالیا رخ داد که
به نام جنگ سالفرینو مشهور است .این جنگ عالوه بر قتل و ویرانی گسترده،
حدود  36000نفر مجروح برجا گذاشت که به حال رقت باری در میدان نبرد
در حال جان کندن بودند .این صحنه تأثرآور ،بازرگانی سویسی به نام «هانری
دونان» را به ش��دت متأثر ساخت و وی را واداشت که با همکاری شماری از
داوطلب��ان محلی به کمک مجروحان بپردازد .دونان بعدها خاطرات خود را از
این جنگ تحت عنوان «خاطرات سالفرینو» منتشر ساخت و ضمن آن پیشنهاد
ایج��اد یک نهاد امدادی برای آس��یب دیدگان جنگ و اصول بینالمللی حاکم
بر منازعات مس��لحانه به منظور محدود س��اختن دامنههای خسارات جنگ را
مطرح کرد .پیش��نهادهای او منجر به تأسیس سازمان صلیب سرخ و تصویب
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اولین کنوانس��یون ژنو در دهه  1860ش��د .این کنوانس��یون و کنوانسیونهای
متعاقب آن ،به ویژه کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در سال  1949چارچوبها
و اصول حقوق بینالملل بشردوستانه را تعریف و تعیین کرد.

چنانچه قب ً
ال نیز ذکر شد ،تا اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ،سخنی
از حق��وق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگ��ی در میان نبود .تحوالت اجتماعی و
اقتصادی اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیس��تم ،باعث ش��د که این حقوق نیز
مورد توجه قرار بگیرد و تأمین آنها به عنوان مسوولیت دولتها قلمداد شود.
س��رانجام بعد از جنگ جهانی دوم ،و تشکیل سازمان ملل متحد بود که هردو
دس��ته این حقوق مورد توجه و تأکید یکسان قرار گرفت .با تصویب اعالمیه
جهانی حقوق بش��ر توس��ط مجمع عموی سازمان در س��ال  ،1948مصادیق
حق��وق مدنی و سیاس��ی و نیز حق��وق اقتصادی و اجتماع��ی و فرهنگی در
این اعالمیه درج گردید .س��پس در س��ال  1966در دو کنوانس��یون جداگانه،
کنوانس��یون حقوق مدنی و سیاسی و کنوانس��یون حقوق اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی این حقوق با ش��رح بیش��تر و ذکر مکلفیت دولتها تصریح ش��د.
در طی بیش از  60س��ال بعد از تصویب اعالمیه جهانی حقوق بش��ر ،اس��ناد
و معاه��دات متع��ددی به تصویب مجمع عمومی س��ازمان ملل رس��ید که یا
برجنبههای خاصی از حقوق تأکید داشتند و یا گروههای آسیب پذیر را مورد
نظر داشتند .همچنین اسناد متعددی نیز موارد تازه ای از حقوق بشر را معرفی
کردند که در مبحث نسلهای حقوق بشر به آنها اشاره شده است.
خالصه این فصل:
این که چرا انسانها از حقوق بشر برخوردار اند ،نیازمند توجیه
نظری و فلس��فی است .برای توجیه حقوق بشر نظریههای مختلف
پرورده شده است که در این فصل به آنها پرداخته شد.

نظری��ه الهی ،منش��أ برخورداری انس��ان از حقوق بش��ر را در
خواس��ت خداوند و خلقت ویژه بش��ر توس��ط او می داند .از نظر
ادیان ،از جمله اس�لام ،انسانها از یک پدر و مادر واحد خلق شده
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اند و لذا در منشأ پیدایش و شأن انسانی خود با همدیگر برابر اند.
آنها حامل روح خداوند اند و مقام امانت دار خدا و جانش��ینی او
در زمی��ن را دارند .با این خلقت و مقام ویژه ،خداوند انس��انها را
کرامت بخش��یده و صاحب حقوق مش��خصی شناخته است .بدین
س��ان نظریه الهی ،حقوق بشر را ناش��ی از کرامت ذاتی انسان می
دانند و کرامت را نیز ودیعه الهی برای بشر قلمداد می کنند.
نظریه طبیعی ،حقوق بش��ر را ناش��ی از طبیعت و قوانین حاکم
برآن و یا تشخیص عقل سلیم می داند .مبنای این نظریه به شماری
از فیلس��وفان یونان باس��تان و به ایده قانون طبیعی سیسرو در روم
باس��تان برمی گردد .در قرون وسطا ،فیلسوفان مسیحی میان نظریه
طبیع��ی و نظریه الهی حقوق تلفیق ایجاد کردند و گفتند که حقوق
طبیعی ناش��ی از طبیعت انسانی است که توسط خداوند در خلقت
انسان نهاده شده است .در آغاز عصر رنسانس حقوق طبیعی دوباره
از نظریه الهی جدا ش��د .حقوق طبیعی که در جریان قرون هفده و
هجده توسط اندیشمندانی همچون هابز ،الک و کانت پرورده شده
بود ،منجر به رش��د گرایش��ات آزادی خواهی در اواخر قرن هجده
گردید و انقالبهای امریکا و فرانس��ه را به شدت متأثر ساخت و
اعالمیه اس��تقالل آمریکا و اعالمیه حقوق بش��ر و شهروند فرانسه
بس��یاری از ایدهه��ای حقوق طبیعی در م��ورد آزادیهای مدنی و
سیاسی شهروندان را در خود گنجاند .در جریان قرن نوزده و اوایل
قرن بیس��ت ،ایده حق��وق طبیعی مورد حمله پوزیتویس��تها قرار
گرفت .آنها حقوق طبیعی را بی معنا می دانس��تند و معتقد بودند
که حقوق ناشی از قانون است .اما بعد از جنگ جهانی دوم حقوق
طبیعی دوباره احیا ش��د .بس��یاری از اس��ناد حقوق بشر ،از جمله
اعالمیه جهانی حقوق بشر ،زیر تأثیر این نظریه قرار دارد.
نظریه فایده گرایی در قرن نوزده توسط پوزیتویستها به عنوان
نظری��ه ای بدیل برای حق��وق طبیعی مطرح ش��د .آنها حقوق را
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امری ناشی از قانون می دانس��تند و هرگونه حقوق پیشاقانونی ،به
ش��مول حقوق اخالقی ،را موهوم و بی معنا می دانس��تند و رد می
کردند .فایده گرایان ،س��ود را اصل می دانس��تند و معتقد بودند که
چیزی که بیشترین فایده را برای بیشترین تعداد انسانها به بار آورد
درست است .بنا به این نظر ،حکومتها نیز مکلف اند که برای به
حداکثر رس��اندن سعادت و رفاه ش��هروندان تالش کنند .بدینسان
نظریه فایده گرایی دامنههای حقوق بشر را بسیار محدود می سازد.
این نظریه در نیمه اول قرن نوزدهم بس��یار طرفدار پیدا کرد .اما در
جریان تحوالت نیمه اول قرن بیست در خدمت گرایشات راسیستی
و تبعیض آمیز قرار گرفت .از این رو ،با قدرت گرفتن فاشیسم در
اروپا و بعد از جنگهای نیمه اول قرن بیستم مورد انتقادات فراوان
واقع ش��د .علی رغم ای��ن انتقادات ،در عرصه حقوق بش��ر نظریه
سودگرایی هنوز یکی از منابع توجیه کننده به شمار می رود .یعنی
حقوق بشر به جهت سود و منفعتی که برای تأمین زندگی مناسب
برای انسانها فراهم می آورد قابل توجیه و دفاع است.
قراردادگرایی ریش��ه حقوق بشر را در توافق عقالنی بشر برای
حفظ مصالح عمومی انس��انها و فراه��م آوری زمینه یک زندگی
آبرومند و مناس��ب برای بش��ر می داند .بنابراین ،قرارداد گرایی از
جهت تعیین هدف برای حقوق بش��ر ،مبتنی ب��ر ایده فایده گرایی
اس��ت .یعنی منافع و مصالح انس��انها را عامل توجیه کننده حقوق
بش��ر می شمارد .قراردادگرایی جدید به عنوان نگرش توجیه کننده
حقوق بشر ،با آنکه سازوکار قرارداد را از قراردادگرایان قرون هفده
و هجده می گیرد ،ولی از لحاظ فلس��فی نگرش پوزیتویستی دارد؛
یعنی مبانی متافزیکی حقوق بشر را نمیپذیرد .به باور قراردادگرایان،
حقوق بش��ر ماهیت اعتباری دارد و نه طبیعی و این اعتبار از طریق
قرارداد حاصل می ش��ود .منتها ق��رارداد در اینجا به معنای مضیق
کلم��ه ،یا قانون ،که مورد نظر پوزیتویس��تهای قرن نوزده بود ،به

مبانی نظری و نگرش تاریخی حقوق بشر

89

کار نمیرود .این توافق می تواند توافق رسمی و مکتوب در قالب
قانون یا قرارداد باشد ،همانند اسناد مکتوب و الزم االجرای حقوق
بشر بین المللی ،یا توافق ضمنی و غیرصریح باشد که عم ً
ال در هیچ
متنی مکتوب نش��ده ،ولی اندیش��مندان و عقالی جهان ،یا اکثریت
مردم جهان ،بر سر آن همرأی اند.
از لحاظ تاریخی ریش��ههای حقوق بشر را می توان در ادیان و
تمدنهای باس��تانی بین النهرین و سند یافت .سپس تمدن یونان و
ُرم باس��تان در تکوین حقوق بشر نقش موثر داشته است .گسترش
نظ��ام فیودالی و قدرت گرفتن طبقه اش��راف و فی��ودال ،در دوران
متأخر قرون وس��طا باعث ش��د که شاه انگلیس��تان در سال 1215
منش��ور کبیر(مگناکارتا) را به صورت فرمانی صادر کند .به س��بب
این منشور ،ش��ماری از حقوق و صالحیتهای ویژه برای طبقات
باالی جامعه داده ش��د ،آزادیهای مذهبی تا حدودی تأمین گردید
و صالحیت محاکمه و مجازات به هیأت منصفه س��پرده ش��د .این
س��ند از لحاظ سیاس��ی اهمیت فراوانی داش��ت ،زیرا مهمترین اثر
آن مش��روط ساختن نسبی قدرت ش��اه بود .روند محدود ساختن
قدرت در انگلیستان ،بعد از مگناکارتا توسط اسناد و فرامین تازهتر
در جریان ق��رون آینده ادامه یافت .این روند ،در قرون ش��انزدهم
و هفدهم در انگس��تان منش��أ پیدایش پارلمان شد .تصویب قانون
«الیحه حقوق» و «قانون تس��اهل» توسط پارلمان انگلیس در اواخر
قرن هفدهم قدرت ش��اه را محدودتر از پیش ساخت و آزادیهای
مذهبی را تضمین کرد.
اس��تقالل آمریکا و انقالب کبیر فرانس��ه و اعالمیههای حقوق
آنها در اواخر قرن هجدهم قدمهای بزرگی در راستای آزادیهای
اساس��ی و تثبیت حقوق مدنی و سیاسی شهروندان بود .در جریان
ق��رن نوزدهم ،جنگه��ای پرش��ماری که می��ان دولت-ملتهای
اروپایی اتفاق افتاد باعث پیدایش حقوق بشردوس��تانه در نیمه دوم
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این قرن شد که بعدها در جریان قرن بیستم ،به ویژه بعد از تصویب
کنوانس��یونهای ژنو در سال  1949به نظام حقوقی مشخصی برای
کنترول و نظارت بر منازعات مسلحانه تبدیل شد.
تح��والت اجتماعی و اقتصادی اواخر ق��رن نوزده و اوایل قرن
بیس��تم ،باعث ش��د که حقوق اقتصادی ،اجتماع��ی و فرهنگی نیز
مورد توجه قرار بگیرد و تأمین آنها به عنوان مس��وولیت دولتها
قلمداد ش��ود .سرانجام بعد از جنگ جهانی دوم ،و تشکیل سازمان
مل��ل متحد ب��ود که هردو دس��ته این حقوق مورد توج��ه و تأکید
یکس��ان قرار گرفت .با تصویب اعالمیه جهانی حقوق بش��ر و دو
کنوانس��یون حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی توس��ط مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،مصادیق حقوق
مدنی و سیاسی و نیز حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در این
اس��ناد درج گردید .پس از آن اس��ناد متعددی به تصویب سازمان
ملل و نهادهای وابس��ته یا همس��وی آن رسیده است که هرکدام به
شاخههای مشخصی از حقوق بشر و یا گروههای آسیب پذیر تأکید
می کنند.
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فصل چهارم
منابع حقوقبشر براساس اسناد بینالمللی
مهمترین مسایل این فصل عبارتند از:
• اسناد بینالمللی حقوق بشر چیست؟
• اسناد حقوق بشر چند گونه اند؟
•" مهمتری��ن منابع حقوق بش��ر براس��اس اس��ناد بینالمللی
کدام اند؟

هرچند تالشها برای شکل گیری و ایجاد حقوق بشر را میتوان در قوانین
باستان مانند قانون حمورابی و یا منشور کرورش کبیر پیگیری نمود .اما ،منابع
اصلی و اساس��ی حقوقبش��ر به مفهوم امروزی را ،اسناد بینالمللی که توسط
مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد به تصویب رس��یده اند ،تش��کیل میدهد.
منش��ور ملل متحد مصوب  1945در واقع پایههای اصلی حقوق بشر راایجاد
نمود .به تعقیب آن ،اعالمیه جهانی حقوقبش��ر مصوب  1948نخس��تین گام
اساسی و جهانش��مول در عرصه حقوقبشر شمرده میشود .کنوانیسیونهایی
که در زمینههای مختلف حقوقبشر به تصویب رسیده ،بر بنیاد اعالمیه جهانی
حقوق بشر شکل گرفته اس��ت .برای درک بحث منابع حقوقبشر ،باید اسناد
بینالمللی حقوقبشر مورد مطالعه قرار گیرد.
تعریف اسناد بینالمللی حقوقبشر
اس��ناد بینالمللی حقوق بش��ر جز معاهدات عمومی بینالمللی به ش��مار
میرود .به موجب ماده دوم کنوانسیون حقوق معاهدات وین« ،معاهده عبارت
از یک توافق بین دولتها اس��ت که صورت کتبی منعقد شده مشمول حقوق
بینالملل باش��د ،صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در س��ند واحد
یا در چند س��ند مرتبط به هم منعکس ش��ده باشند» (موس��یزاده )1391 ،در
مناس��بات بینالمللی واژههای گوناگون برای اس��ناد بینالمللی به کار میرود،
7
مانند :معاهده 1،پروتکل 2،میثاق یا پیمان 3،منشور 4،کنوانسیون 5،اعالمیه 6،سند
1. Treaty
2. Protocol
3. Pact
4. Charter
5. Convention
6. Statement
7. Act
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و غیره .از لحاظ حقوقی هریک از این واژهها بار معنایی خاص خود را دارد،
اما تمام اینها عناوینی اند که برای اسناد رسمی بینالمللی اطالق میشوند .به
طور کلی به هر گونه مصوبه مکتوب رسمی دولتها [تابعان حقوق بینالملل]
که در قالب سند یا مدرکی تنظیم میشود ،و در آن اهداف و مقاصد دولتها
در ارتباط با اصول یا هنجارهای حقوقبش��ری مورد تأکید قرار داده میش��ود
اصطالح سند حقوقبشری اطالق میگردد( .ابراهیمی )1390 ،اسناد بینالمللی
تحت عناوین مختلفی طبقه بندی شده است .برخی حقوق دانان و دانشمندان،
اسناد بینالمللی حقوقبشری را به دو دسته تقسیم نموده اند .اسناد بینالمللی
حقوقبشری عام و اسناد بینالمللی حقوقبشری خاص .اسناد بینالمللی عام
حقوقبشری آن دسته از اسنادی هستند که گروههای خاصی را مدنظر نداشته
و به حقوق همه انس��انها صرف نظر از تعلقات همچون جنس��یت ،مذهب،
تابعی��ت و غیره میپ��ردازد ،مانند اعالمیه جهانی حقوقبش��ر مصوب .1948
اما اس��ناد بینالمللی حقوقبش��ری خاص ،گروههای خاصی را مورد پوشش
حمایتی خود قرار میدهند ،مانند کنوانیس��یون اطفال ،کنوانیسیون رفع تبعیض
علیه زنان ،کنوانسیون افراد دارای معلولیت ،و غیره.
مهمترین اسناد بینالمللی حقوقبشر:
پس از ختم جنگ جهانی دوم ،اس��نادی متعدد بینالمللی در زمینه ترویج،
توس��عه و حمایت از حقوقبش��ر به تصویب رسیده که هر یک از این اسناد
دارای جایگاه ممتاز و ویژهای در عرصه حقوقبش��ری میباشد .این اسناد در
جهت توجه به اصول و اهداف خاص حقوقبش��ری و تضمین و حمایت از
حقوق انس��انها به طور عام یا حمایت از گروههای خاص بش��ری تدوین و
تصویب ش��دهاند .اس��ناد حقوق بش��ری زیادی وجود دارد که لیست آنها در
ضمیمه تذکر خواهد یافت .در این بخش به معرفی و توضیح برخی مهمترین
اسناد بینالمللی در عرصه حقوقبشر میپردازیم که قرار ذیل است:
 -1منشور ملل متحد مصوب 1945
هرچند منش��ور ملل متحد که حکم اساسنامه س��ازمان ملل متحد را دارد،
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مباحث عمومی را در خود جاداده ،اما موضوع حقوق بشر یکی از موارد قابل
توجه در این س��ند محس��وب میش��ود .از این رو میتوان گفت که این سند
نخس��تین سند بینالمللی حقوقبشر جدید به ش��مار میآید که در قالب یک
مقدمه و  85ماده تدوین یافته و به تصویب رس��یده اس��ت .در ماده  1آن که
اهداف س��ازمان ملل بیان شده ،تش��ویق و احترام به حقوقبشر و آزادیهای
اساسی برای همگان به عنوان یکی از اهداف سازمان ملل بیان گردیده است.
 -2اعالمیه جهانی حقوقبشر ،مصوب 1948
اعالمیه جهانی حقوقبش��ر در دهم دسامبر  1948در میان  56دولت عضو
س��ازمان ملل ،با  48رای مثبت و  8رای ممتنع به تصویب رس��ید .این س��ند
نخس��تین اعالمیه فراگیر حقوقبشر است که از سوی سازمان بینالمللی اعالم
ش��ده که مهمترین سند حقوقبشر شمرده میش��ود .اعالمیه مزبور مشتمل بر
یک مقدمه و  30ماده میباش��د .این اعالمیه بخشهای مختلف حقوقبشر را
مورد بحث قرار داده است .کنوانسیونهای خاص حقوقبشری که پس از این
اعالمیه به تصویب رسیده ،اکثرا مبنی بر اعالمیه جهانی حقوقبشر میباشد.
 -3کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی ()1948
این سند بینالمللی در 9دسامبر  1948از سوی مجمع عمومی سازمان ملل
متحد طی 19ماده به تصویب رس��ید .مطابق ماده اول این کنوانسیون ،قتل عام
یک جرم بینالمللی محس��وب میگردد و دولتهای عضو مکلف اند که از آن
جلوگیری نمایند .این کنوانسیون در واقع از «حق حیات» افراد حمایت میکند
که حقحیات یکی از مباحث اساسی در حوزه حقوقبشر میباشد.
 -4کنوانسیون منع قاچاق انسان ،و بهره کشی جنسی مصوب 1950
این کنوانس��یون در  21مارچ  1950از س��وی مجمع عمومی سازمان ملل
متحد به تصویب رسید .این کنوانسیون در حالی ایجاد گردید که قاچاق انسان
بویژه زنان برای سؤ استفاده جنسی ،در کشورهای اروپایی گسترش یافته بود.
در این کنوانس��یون ،قاچاق انس��ان ممنوع قرار داده شده و کشورهای عضو،
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مکلف به تطبیق این کنوانسیون گردیده است .در پیوند با این ،در دسامبر سال
 2000میالدی ،پروتکل تحت عنوان «پروتکل پیش��گیری ،توقیف و مجازات
قاچاقانس��ان ،به ویژه زنان و کودکان» از س��وی مجمع عمومی سازمان ملل
متحد تصویب گردیده که در آن روی جلوگیری از قاچاق انس��ان تأکید شده
است.
 -5کنوانسیون مربوط به وضع پناهنده گان ()1951
کنوانس��یون مربوط به وضع پناهندهگان ،ش��امل  6فص��ل 46 ،ماده و یک
الحاقیه میباشد .این کنوانسیون در  28جوالی  1951به تصویب سازمان ملل
متحد رس��ید .واژه «پناهنده» در این کنوانس��یون به صورت مشخص تعریف
ش��ده و هدف از ایجاد این کنوانس��یون ،حمایت از پناهنده گان خوانده شده
اس��ت .در ابتدای این کنوانسیون آمده است « :نظر به اینکه سازمان ملل متحد
در مواقع مختلف نس��بت به و ضع پناهندگان عالقهمندی بس��یار نش��ان داده
و کوش��یده اس��ت تا برخورداری از حقوقبش��ری و آزادیهای اساسی را به
وس��یعترین ش��کل ممکن ،برای پناهندگان تضمین کند ».این کنوانس��یون که
برمبنای اعالمیه جهانی حقوقبشر ایجاد شده ،شرایط و راهکارهای مشخصی
را در راستای امور پناهندگان ارایه کرده است.
 -6کنوانسیون منع تبعیض در استخدام و اشتغال ()1958
کنوانس��یون منع تبعیض در اس��تخدام و ش��غل ،در سال  ۱۹۵۸در چهل و
دومین اجالس سازمان بینالمللی کار در ژنو به تصویب رسید .این کنوانسیون
ش��امل یک مقدمه و  ۱۴ماده اس��ت .هدف از این کنوانس��یون ،ش��فافیت در
اس��تخدام میباش��د .در ماده اول این کنوانسیون تأکید شده است که «هرگونه
تفاوت ،محرومیت یا تقدم که بر پایه نژاد ،رنگ پوس��ت ،جنس��یت ،مذهب،
دیدگاه سیاس��ی ،یا خاستگاه ملی یا اجتماعی برقرار بوده و در امور مربوط به
استخدام و اشتغال تساوی احتمال موفقیت و رعایت مساوات در شرایط رفتار
با كارگر را به كلی از میان بردهو با بدان آس��یب وارد کند ،تبعیض محس��وب
میش��ود( ».مجمع عمومی سازمان ملل متحد )1958 ،از لحاظ این کنوانسیون
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اصطالح «اس��تخدام» و «اشتغال» حق استفاده از راهنمایی حرفهای و آموزش
حرفهای و حقاستخدام و اشتغال به حرفههای مختلف و همچنان شرایط كار
را شامل میگردد.
 -7کنوانسیون مربوط به رضایت با ازدواج ،حد اقل سن برای ازدواج و
ثبت ازدواجها
این کنوانسیون بر اس��اس قطعنامه (هفدهم) مورخ  7نوامبر  1962مجمع
عمومی برای امضا و تأئید آن گشوده شد و از تاریخ  9دسامبر  1964به اجرا
در آمد .این کنوانسیون شامل یک مقدمه و  10ماده میباشد .در این کنوانسیون،
بر حس��ب اعالمیه جهانی حقوقبشر ،روی حق آزادی و رضایت در ازدواج
تأکید ش��ده است .مطابق ماده شانزدهم اعالمیه جهانی حقوق بشر« ،هر زن و
م��رد بالغی حق دارد بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد ،ملیت ،تابعیت ،یا
مذهب با همدیگر زناش��ویی کنند و تشکیل خانواده دهند( .»...اعالمیه جهانی
حقوقبشر )1948 ،همچنین در بند دوم این ماده تصریح شده که ازدواج باید
ب��ا رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع ش��ود .کنوانس��یون مزبور نیز روی
آزادی در ازدواج و منع ازدواج قبل از وقت تأکید نموده اس��ت .در ماده دوم
این کنوانس��یون تصریح شده است که« :کشورهای طرف این کنوانسیون باید
برای تعیین حداقل س��ن ب��رای ازدواج ،اقدام قانونی انج��ام دهند »...مباحث
عمده این کنوانسیون ،جلوگیری از ازدواجهای اجباری ،ثبت قانونی ازدواج و
منع هرگونه تبعیض در ازدواج میباشد.
 -8کنوانسیون بینالمللی رفع هرنوع تبعیض نژادی ()1965
این کنوانسیون در  21دسامبر سال  1965میالدی ،در دوبخش و  25ماده،
توسط سازمان ملل به تصویب رسید .در این کنوانسیون ،تأکید شده است که
هرن��وع تمایز ،ممنوعیت یا محدودیت که بر اس��اس قوم ،رنگ و نژاد باش��د
ممنوع اس��ت .در مقدمه توضیح داده ش��ده که هدف از این کنوانسیون از بین
بردن تبعیضهای نژادی و قومی میباش��د .بخش اول این کنوانسیون در مورد
مکلفیتهای دولتهای عضو ،در رابطه رفع هرنوع تبعیض نژادی تأکید شده و
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آمده است که دول عاقد سیاستی را دنبال کنند که هدف آن از بین بردن هرنوع
تبعیض نژادی در بین کلیه نژادها باشد .بخش دوم شان در مورد وظایف کمیتۀ
که به منظور نظارت از تطبیق این کنوانس��یون تش��کیل شده ،اختصاص یافته
است.
 -9میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی()1966
میثاق مزبور مشتمل بر یک مقدمه و  31ماده بوده در  16دسامبر  1966از
سوی مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید .این سند فهرست جامعتر
و طوالنی تری از حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را نس��بت به اعالمیه
جهانی حقوقبش��ردر بر دارد .این میثاق عالوه بر آنکه فهرس��تی از حقوق را
بی��ان کرده ،آنها را تعریف و تش��ریح نموده و اقدامات��ی را که باید در جهت
دستیابی به آن حقوق انجام داد نیز مطرح کرده است .حق کار و اشتغال ،حق
مصؤنیت اجتماعی ،حق ازدواج و تش��کیل خانواده ،حق دسترس��ی به سطح
مناس��ب زندگی ،حق صحت و حق آموزش و پرورش از جمله موارد اساسی
است که در این میثاق از آن یاد شده است.
 -10میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی()1966
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاس��ی در  16دسامبر  1966به تصویب
مجمع عمومی س��ازمان ملل رس��ید .این میثاق مش��تمل بر یک مقدمه و 53
ماده بوده و فهرس��ت جامع از حقوق مدنی و سیاس��ی را در بر دارد .پنج ماده
اول این میثاق ،اصول و چش��م انداز عمومی در رابطه به خود میثاق و تعیین
مکلفیت برای دولتها میباش��د .سپس مباحث مفصل در مورد حقوق مدنی و
سیاس��ی افراد دارد که در آن بخشهای مختلف حقوق مدنی و سیاسی مطرح
ش��ده است .بخش اخیر این کنوانسیون ،شامل طرزالعملهایی در مورد تطبیق
و مؤثریت این میثاق بوده که وظایف کمیته را که برای نظارت و حمایت این
میثاق تشکیل شده ،شرح میدهد.
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 -11کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوب ()1979
این س��ند بینالمللی به تاریخ  18دسامبر  1979به منظور منع تبعیض علیه
زنان از سوی سازمان ملل به تصویب رسید .این سند دارای یک مقدمه و 30
ماده میباشد .این کنوانس��یون به منظور رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ایجاد
گردیده و کلمه تبعیض در این کنوانس��یون به صورت مش��خص تعریف شده
اس��ت .ماده اول این کنوانسیون تصریح شده اس��ت که « :در اين كنوانسيون،
عب��ارت «تبعيض علي��ه زنان» به هر گونه تماي��ز ،محروميت يا محدوديت بر
اس��اس جنسيت اطالق ميشود كه نتيجه و هدف آن خدشهدار كردن يا نقض
شناس��ايي ،بهرهمندي يا اس��تفاده از حقوق بش��ر و آزاديهاي اساسي زن در
زمينههاي سياس��ي ،اقتصادي ،اجتماع��ي ،فرهنگي ،مدني و يا هر زمينة ديگر،
صرفنظر از وضعيت زناشويي او ،بر اساس برابري زن و مرد باشد( ».مجمع
عمومی سازمان ملل متحد )1979 ,این کنوانسیون در شش بخش دسته بندی
ش��ده که هربخش آن موارد مش��خصی را مورد بحث قرار داده است .در این
کنوانسیون روی برابری حقوق زن و مرد تأکید صورت گرفته است.
 -12اعالمیه در باره محو همه اشکال تعصب و تبعیض مبتنی بر دین یا
اعتقاد
این اعالمیه در  25نوامبر  1981تصویب شد .بر اساس این اعالمیه ،آزادی
مذهب و عقیده باید محترم ش��مرده ش��ود و تضمین گردد .این اعالمیه شامل
یک مقدمه و  8ماده میباش��د که با در نظرداشت ماده هجدهم اعالمیه جهانی
حقوق بشر ایجاد شده است .در بند نخست ماده اول این اعالمیه آمده است:
« هر کس حق دارد از آزادی اندیش��ه ،وجدان و مذهب برخوردار باش��د .این
حق متضمن آزادی داش��تن مذهب یا هر ن��وع عقیده و هم چنین آزادی ابراز
مذهب و عقیده ،به صورت فردی یا جمعی ،چه آشکار و چه پنهان ،از طریق
عبادت و انجام آیینهای مذهبی ،عمل و آموزش مذهب اس��ت» .مادۀ شش��م
ای��ن اعالمیه ،روی بخشهای مختلف آزادی مذهبی به صورت فهرس��ت وار
اشاره نموده است.
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 -13کنوانسیون منع شکنجه ()1987
این کنوانس��یون تحت عنوان « کنوانسیون منع ش��کنجه و سایر رفتارها و
مجازات ظالمانه ،غیر انس��انی یا تحقیر آمیز» در  10دس��امبر  1984طی یک
مقدمه و  33ماده از س��وی مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید .این
کنوانس��یون شامل س��ه بخش میباش��د و در  26جون  1987میالدی ،قدرت
اجرایی پیدا نمود .این کنوانسیون ،با توجه به ماده پنجم اعالمیه جهانی حقوق
بش��ر که مقرر میدارد ( هیچ کس را نمیتوان تحت ش��کنجه ،یا مجازات یا
رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخالف انس��انیت و ش��أن انس��انی یا اهانت
آمیز باش��د) ایجاد ش��ده است .از نظر اين کنوانسيون ش��کنجه چنين تعريف
ميگردد« :هر عمل عمدي که بر اثر آن درد يا رنج ش��ديد جس��مي يا روحي
عليه فردي به منظور کس��ب اطالعات يا گرفتن اقرار از او و يا ش��خص سوم
اعمال ميشود ،شکنجه نام دارد ».منظور از ایجاد این کنوانسیون ،حفظ کرامت
انسانی خوانده شده است.
 -14کنوانسیون حقوق اطفال ()1989
کنوانس��یون حقوق اطفال در  20نوامبر ،س��ال  1989میالدی در سه بخش
و  54ماده از س��وی مجمع عمومی س��ازمان ملل به تصویب رس��ید .در این
کنوانس��یون به صورت مفصل در مورد حقوق کودک بحث ش��ده و دولتهای
عضو را مکلف به رعایت و تطبیق محتوای این کنوانس��یون نموده است .قبل
از ایجاد این کنوانس��یون ،در  20نوامبر « 1959اعالمیه جهانی حقوق کودک»
که مش��تمل بر ده اصل است ،از س��وی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،به
تصویب رسیده که به صورت فشرده روی حقوق کودک پرداخته است.
 -15اعالمیه حقوق اقلیتها ()1992
این اعالمیه تحت عنوان « اعالمیه اش��خاص متعل��ق به اقلیتهای ملی یا
قومی ،زبانی و مذهبی» از س��وی مجمع عمومی در قطع نامه ، 47/135مورخ
 18دس��امبر  1992در  9ماده به تصویب رسید .این اعالمیه شامل یک مقدمه
مفصل اس��ت که طی این مقدمه ،میان این س��ند و س��ایر اسناد حقوقبشری
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ارتباط برقرار شده است .در ماده اول اعالمیه ،از دولتهای عضو خواسته شده
که هویت اقلیت هارا شناسایی و تقویت کنند .در اوایل دهه  90مسألۀ حقوق
اقلیتها به یکی از مهمترین دغدغههای جهانی بدل گردید که در نتیجه ،مجمع
عمومی سازمان ملل ،اعالمیه مزبور را به منظور تأمین کلیه حقوق اقلیتها شکل
داد.
 -16اعالمیه جهانی منع خشونت علیه زنان ،مصوب 1994
این اعالمیه که شامل یک مقدمه و  6ماده است ،در  23فیبروری  1994از
س��وی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید .هدف این اعالمیه
منع هرنوع خش��ونت علیه زنان ،عنوان ش��ده اس��ت .در ماده اول این اعالمیه
تصریح شده است که« :در اين اعالميه ،عبارت« خشونت عليه زنان » به معني
هر عمل خشونت آميز بر اساس جنس است که به آسیب يا رنجاندن جسمي،
جنس��ي ،يا رواني زنان منجر بشود ،يا احتمال آن وجود داشته باشد ،از جمله
تهديدات يا اعمال مش��ابه ،اجبار يا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادي ،که
در منظر عموم يا در خلوت زندگي خصوصي انجام شود».
 -17پروتکل پیشگیری ،توقف و مجازات قاچاق انسان ،به خصوص زنان
و کودکان
این پروتکل در س��ال  2000میالدی از س��وی مجمع عمومی سازمان ملل
متح��د به تصویب رس��ید .پروتکل مزبور یکی از مهمترین اس��ناد بینالمللی
در حوزه حقوقبش��ر محسوب میش��ود .هدف اصلی این سند ،جلوگیری از
هرگونه قاچاق انس��ان اس��ت .ماده س��وم این پروتکل قاچاق انسان را چنین
تعریف میکند « :قاچاق انس��ان عبارت اس��ت از استخدام ،انتقال ،جابه جایی
یا پذیرش اش��خاص با توس��ل به تهدید ،یا استفاده از زور ،یا سایر شیوههای
اجبار ،یا از طریق اختطاف ،فریب ،نیرنگ یا س��ؤ اس��تفاده از قدرت یا آسیب
پذی��ری اطفال ی��ا از طریق دادن پول ،ی��ا هر امتیاز مالی دیگ��ر ،برای جلب
رضایت ش��خص ،به قصد استثمار و بهره کشی .استثمار و بهره کشی مشتمل
بر حد اقل اس��تفاده برای روس��پی گری و فحشا ،یا اشکال دیگر بهره برداری
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جنسی ،کار یا خدمات اجباری ،بردگی یا اعمال مشابه ،غالمی یا قطع اعضای
بدن است».
 -18کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب  13دسامبر 2006
این کنوانس��یون ،در  13دس��امبر  2006طی یک مقدمه جامع و  50ماده از
س��وی مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد به تصویب رسید .در ماده اول این
کنوانسیون آمده اس��ت « :هدف کنوانسیون حاضر ،ارتقاء ،حمایت و تضمین
به��ره مندی برابر و کامل افراد دارای معلولیت از کلیه حقوقبش��رو آزادیهای
بنیادین و ارتقاء احترام نسبت به منزلت ذاتی آنها میباشد.افراد دارای معلولیت
شامل کسانی میشوند که دارای نواقص طویل المدت فیزیکی ،ذهنی ،فکری
و حس��ی میباش��ند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل
و موثر آنان در ش��رایط برابر با دیگران در جامعه متوقف گردد ».برمبنای این
اعالمیه ،افراد معلول باید مانند سایر افراد از کلیه حقوق بشری خود برخوردار
باشد و نباید مورد تبعیض قرار گیرد.
پروتکل اختیاری 1چیست؟
اصطالح «پروتکل» در لغت به معنای قرار داد ،صورت جلس��ه سیاس��ی،
پیشنویس س��ند و مذاکرات میباش��د .این اصط�لاح در حوزههای مختلف
معناه��ای متفاوت دارد .اما در حوزه حقوقبش��ر اصطالح پروتکل ،به منظور
توصیف آن دس��ته از اسناد حقوقی بینالمللی به کار گرفته میشود که جهت
اصالح ،ارتقا یا تعدیل س��ند موجود تدوی��ن و تنظیم میگردد .یعنی پروتکل
ها ،به توصیف ،تش��ریح و راهکارهای اس��ناد الحاقی و ضمیمه ای به معاهده
میپ��ردازد )2009 ,UN women( .در حقیق��ت هر پروتکل در نفس خود
یک س��ند محسوب میشود که در اختیار کشورهای عضو ،قرار داده میشود.
هر پروتکل در واقع مکمل آن کنوانس��یون میباش��د و یا یک بخش مهم آنرا
توس��عه میده��د و یا اینکه به ش��رح وظایف کمیتۀ مؤظف ب��رای نظارت از
تطبیق کنوانس��یون میپردازد .تعدادی از کنوانسیونهای بینالمللی حقوقبشر،
1. Optional Protocol
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پروتکله��ای اختیاری نیز دارند .اکنون چند پروتکل مهم حقوقبش��ری را به
صورت فشرده به معرفی میگیریم.
پروتکلهای اختیاری مربوط به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی:
کنوانس��یون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی دارای دو پروتکل اختیاری
ب��وده که پروتکل اول آن به تاریخ  26دس��امبر  1966در  14ماده به تصویب
رس��ید .هدف از این پروتکل ،دسترس��ی به اهداف کنوانسیون حقوق مدنی و
سیاسی خوانده شده و به شرح وظایف کمیته پرداخته است .دومین پروتکل
حقوق مدنی و سیاسی به منظور الغای مجازات مرگ ،در  15دسامبر  1989در
یازده ماده به تصویب مجمع عمومی رسید .این پروتکل مشتمل بر یک مقدمه
فشرده و  11ماده میباشد .در ماده اول این پروتکل تصریح شده است که هیچ
فردی در قلمرو قضاوت کشورهای عضو این پروتکل اعدام نخواهد شد.
پروتکل اختیاری حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ( 15اکتبر)1999 ،
این پروتکل به منظور نظارت ،حمایت و تطبیق بهتر کنوانسیون رفع تبعیض
علیه زنان ایجاد ،و در  15اکتبر س��ال  1999میالدی ،طی  21ماده به تصویب
مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد رسید .در این پروتکل توافق شده است که
یک کمیته به منظور رس��یدگی به شکایات و تطبیق این کنوانسیون ایجاد شود
و در مورد صالحیتها و وظایف این کمیته توضیحات داده شده است.
پروتکلهای اختیاری کنوانسیون حقوق طفل
در سال  2000میالدی ،دو پروتکل اختیاری( ،پروتکل اختیاری کنوانسیون
حقوق طفل در مورد منع فروش ،سؤاس��تفاده جنس��ی و هرزه نگاری اطفال
و پروتکل اختیاری کنوانس��یون حقوق طفل در مورد منع اش��تراک اطفال در
منازعات مس��لحانه) به صورت جداگانه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل
متحد به تصویب رس��ید .این پروتکلها س��ند ارزنده و مهم در زمینه حمایت
از حقوق طفل محس��وب میش��وند که دولتهای عضو ،مکل��ف به تطبیق آن
میباشند.
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پروتکل اختیاری کنوانسیون ضد شکنجه و سایر مجازات یا رفتار
بیرحمانه ،غیر انسانی یا تحقیر آمیز ()2002
این پروتکل در  18دس��امبر س��ال  2002میالدی از سوی مجمع عمومی
س��ازمان ملل به تصویب رسید .پروتکل مزبور شامل یک مقدمه ،هفت فصل
و  37ماده میباش��د .در مقدمۀ این پروتکل اش��اره ش��ده است که شكنجه و
ساير مجازات يا رفتار بيرحمانه ،غيرانساني يا تحقيرآميز ممنوع است و نقض
ش��ديد حقوق بش��ر به ش��مار ميآيد .در ماده اول این پروتکل تصریح شده
است که « :هدف پروتكل حاضر ايجاد نظامي براي انجام ديدارهاي مرتب از
س��وي نهادهای مس��تقل ملي و بينالمللي از اماكني است كه مردم در آنجا از
آزادي خود محروم هس��تند ،تا از شكنجه و ساير مجازات يا رفتار بيرحمانه،
غيرانس��اني يا تحقيرآميز پيش��گيري ش��ود ».در این پروت��کل از ایجاد کمیتۀ
پیشگیری از شکنجه یاد شده و وظایف آن شرح داده شده است.
خالصۀ این فصل

در این فصل در مورد منابع حقوق بشر بحث صورت گرفت .ما
در یافتیم که منابع حقوق بشر را اسناد بینالمللی حقوقبشر تشکیل
می دهد .اصطالح س��ند بینالمللی حقوق بشر به هر گونه مصوبه
مکتوب رسمی دولتها ،که در قالب سند یا مدرکی تنظیم میشود،
و در آن اهداف و مقاصد دولتها در ارتباط با اصول یا هنجارهای
حقوقبش��ری مورد تأکید قرار داده میش��ود اطالق میگردد .این
اس��ناد یا به صورت عام به مس��ایل حقوق بش��ر پرداخته و یا به
صورت خاص روی یکی از موارد حقوقبش��ر بحث کرده اس��ت.
منش��ور ملل متحد ،اولین س��ند معتبر بینالملل��ی در زمینه حقوق
بش��ر محسوب می شود .اما س��ند اصلی و رسمی که در خصوص
حقوق بشر منتشر ش��د ،اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948
می باشد که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب
رسید .این سند در موارد مختلف حقوق بشر را به صورت عمومی
پرداخ��ت و پس از آن کنوانس��یون حقوق اقتص��ادی ،اجتماعی و
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فرهنگی و کنوانس��یون حقوق سیاس��ی و مدنی از اسناد مهم دیگر
حقوقبش��ری محسوب می شود که اصول و راهکارهای مشخصی
را در راس��تای حقوق اساسی بشر وضع کرد .کنوانسیونهای متعدد
دیگری که بیش��تر آن در این فصل به معرفی گرفته شد ،به صورت
خاص روی یکی از موارد حقوقبش��ر مانند حقوق اطفال ،حقوق
معلولین و...اختصاص یافته اند .در اخیر راجع به پروتکل اختیاری
بحث صورت گرفت و مش��خص شد که پروتکل ها ،به توصیف،
تش��ریح و راهکارهای اس��ناد الحاقی و ضمیم��ه ای به معاهده می
پردازند و وظایف کمیته تعیین ش��ده را برای تطبیق آن کنوانسیون
مشخص میسازد.
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فصل پنجم
حقوقبشر در قوانین افغانستان
مهمترین مسایل این فصل عبارتند از:
"• حقوق بشر در قوانین افغانستان ،به ویژه در قانون اساسی،
چه جایگاهی دارد؟
•" حقوق اقش��ار آس��یبپذیر در قوانین افغانس��تان چگونه
بازتاب یافته است؟
"• افغانس��تان کدام اسناد بینالمللی در رابطه با حقوق بشر را
امضا و تصویب کرده است؟

افغانس��تان طی چند دهه گذشته ،دورههای مختلف سیاسی را سپری کرده
اس��ت .رژیمها و دورههای مختلف سیاسی هرکدام قوانین و طرز العملهای
خود را داش��ته اند .اما پس از پایان دوره طالبان ،افغانستان وارد مرحله جدید
سیاس��ی گردید که ط��ی این دوره قوانین متع��ددی در عرصههای مختلف از
س��وی دولت افغانس��تان تصویب و تنفیذ گردید .با به وجود آمدن حکومت
جدید (اوایل دهه هش��تاد) و ایجاد قانون اساس��ی ،بیشتر از قوانین دورههای
گذش��ته ،ملغا اعالم شدند .از همین رو ،محور بحث حاضر را ،حقوقبشر در
قوانین فعلی افغانس��تان تش��کیل میدهد .افغانس��تان در سال  1948عضویت
س��ازمان ملل را به دس��ت آورد و اعالمیه جهانی حقوقبش��ر را امضا نمود.
پس از آن کنوانس��یونها و معاهدههایی بینالمللی در عرصه حقوقبش��ر که به
تصویب رس��یده اند ،افغانس��تان بیشتر این کنوانس��یونها را امضا نموده و جز
دولتهای عضو ،محس��وب میشود .حقوقبشر در قانون اساسی کشور و سایر
قوانین که برمبنای قانون اساسی ایجاد شده اند ،تا حدودی زیادی رعایت شده
اس��ت .میتوان گفت که ،حقوقبشر یکی از بحثهای مورد توجه در قوانین
فعلی افغانستان میباشد.
جایگاه حقوقبشر در قانون اساسی افغانستان
قانون اساسی افغانستان شامل  12فصل و  162ماده است که در ششم دلو
سال  1382نافذ گردید .موضوع حقوقبشر یکی از مباحث قابل توجه در این
قانون میباش��د .قانون اساسی افغانس��تان ،به بخشهای مختلف حقوقبشری
مانن��د حق حیات ،حق کار و غیره پرداخته و معاه��دات بینالمللی مرتبط به
حقوقبش��ر ،در آن تاحدودی زیادی رعایت شده است .ماده  7قانون اساسی
افغانس��تان کامال صراحت دارد که« :دولت منش��ور ملل متحد ،معاهدات بین
الدول ،میثاقهای بینالمللی که افغانس��تان به آن ملحق ش��ده است ،و اعالمیه
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جهانی حقوقبش��ر را رعایت میکند( ».دولت جمهوری اس�لامی افغانستان،
 )1384این نشان میدهد که دولت افغانستان از لحاظ قانون داخلی نیز مکلف
به رعایت موازین حقوقبش��ر میباش��د .همچنین در ماده  58قانون اساس��ی
افغانس��تان راجع به ایجاد کمیسیون مستقل حقوقبشر آمده است که « :دولت
به منظور نظارت بر رعایت حقوقبشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن،
کمسیون مستقل حقوقبشر افغانستان را تأسیس مینماید .هر شخص میتواند
در صورت نقض حقوقبشری خود ،به این کمیسیون شکایت نماید .کمسیون
میتواند موارد نقض حقوقبشری افراد را ،به مراجع قانونی راجع سازد و در
دفاع از حقوق آنها مس��اعدت نماید( »...دولت جمهوری اس�لامی افغانستان،
 )1384با در نظرداش��ت اسناد و کنوانس��یونهای بینالمللی حقوقبشر ،دیده
میشود که جنبههای مختلف حقوقبشری در قانون اساسی افغانستان صراحت
یافته است .سایر قوانین نافذه کشور که برمبنای قانون اساسی افغانستان ایجاد
شده اس��ت نیز ،حاوی رعایت اصول و معیارات حقوقبشری میباشد .فصل
دوم قانون اساس��ی که از حقوق اساس��ی و وجایب اتباع بحث نموده ،حاوی
بخشهای مختلف حقوق بشری میباشد .در این مبحث به بخشهای عمدۀ
حقوقبشر که در قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور انعکاس یافته است
اشاره میکنیم.
 -1حق حیات :حق حیات یکی از بحثهای اساس��ی حقوقبش��ر اس��ت.
در ماده س��وم اعالمیه جهانی حقوقبشر آمده است که« :هرکس حق زندگی،
آزادی و امنیت ش��خصی دارد»( .مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد)1948 ،
همچنین ماده شش��م میثاق بینالمللی حقوق مدنی سیاسی صراحت دارد که :
حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است ،این حق باید به موجب قانون
حمایت شود» .حق حیات در ماده  23قانون اساسی افغانستان چنین تذکریافته
اس��ت« :زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انس��ان است .هیچ شخصی بدون
مجوز قانونی ،از حق زندگی محروم نمیگردد».
 -2حق کرامت :کرامت از مفاهم اساسی حقوقبشر به شمار میآید .زندگی
انس��ان ،همراه با کرامت معن��ا پیدا میکند .حق کرامت در م��اده اول اعالمیه
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جهانی حقوقبش��ر تصریح ش��ده است .بر اس��اس این ماده ،انسانها از لحاظ
حیثی��ت و کرامت باهم برابر اند .این حق در بند دوم ماده  24قانون اساس��ی
افغانس��تان گنجانده شده است .براس��اس ماده  24قانون اساسی افغانستان« :
آزادی و کرامت انس��ان از تعرض مصؤن اس��ت .دولت به احترام و حمایت
آزادی و کرامت انسان مکلف میباشد( ».دولت جمهوری اسالمی افغانستان،
)1384
 -3حق کار :هر فرد برای پیشبرد زندگی شان ،ضرورت به کار کردن دارد.
هر فرد حق دارد که کار نماید .این حق در ماده  23اعالمیه جهانی حقوقبشر
چنین تصریح ش��ده اس��ت« :هرکس ح��ق دارد کار کند ،کار خ��ود را آزادانه
انتخاب نماید ،ش��رایط منصفانه و رضایت بخش برای کار خواس��تار باشد و
در مقاب��ل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد »...مادههای شش��م و هفتم حقوق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نیز کار را حق فرد دانسته و دولتهای عضو را
مکلف خوانده است تا شرایط عادالنه کار را برای مردم مساعد سازد .حق کار
در ماده  48قانون اساسی افغانستان تصریح شده است .بر اساس این ماده « کار
حق هر افغان اس��ت» مطابق این قانون س��ایر امور مربوط به کار توسط قانون
تنظیم میگردد .به تأس��ی از ماده  48قانون اساس��ی ،قانون کار افغانس��تان در
 14فصل و  153ماده تصویب ش��ده که در آن معیارات حقوقبشری تا حدود
زیادی رعایت گردیده است .در این قانون به صورت مفصل در مورد شرایط
کار ،اوقات کار ،مزدکارمند ،کار زنان و اختالفات ناش��ی از کار بحث ش��ده
اس��ت .عدم تبعیض در استخدام و اشتغال یکی از مباحث دیگر حقوقبشری
است که در بند دوم ماده  23اعالمیه جهانی حقوقبشر تصریح شده است که:
«همه حق دارند که بدون هیچ تبعیض در مقابل کار مس��اوی اجرت مس��اوی
دریافت دارند( ».مجمع عمومی س��ازمان مل��ل متحد )1948 ،در همین رابطه
در س��ال  1958کنوانس��یون تحت عنوان «کنوانسیون منع تبعیض در استخدام
و اش��تغال» از سوی س��ازمان ملل متحد به تصویب رسید که این کنوانسیون
در س��ال  1969از سوی افغانس��تان به تصویب رسیده است .در بند دوم ماده
دوم قانون کار افغانس��تان ،هدف از ایجاد قانون کار ،تأمین حق مس��اوی کار
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خوانده ش��ده است« .لغو کار اجباری» از مباحث دیگر در بخش کار میباشد
که براس��اس قوانین بینالمللی کار اجباری ممنوع شده است .در همین رابطه
در سال  1957کنوانسیون لغو کار اجباری از سوی مجمع عمومی سازمان ملل
متحد به تصویب رس��ید که افغانستان نیز این کنوانسیون را امضا نموده است.
مطابق ماده  49قانون اساس��ی افغانستان تحمیل کار اجباری ممنوع است .ماده
چهارم قانون کار افغانس��تان ،نیز کار اجباری را منع قرار داده و تصریح ش��ده
اس��ت که « :کار اجباری ممنوع اس��ت .کار وقتی اجباری پنداشته میشود که
کارکن به وس��یله تهدید یا به نحو دیگر خالف اراده وی به اجرای ان مکلف
گ��ردد .کاری که کارک��ن به حکم قانون به اج��رای آن مکلف گردد ،اجباری
پنداشته نمیشود( ».وزارت عدلیه افغانستان )1387 ،کار اطفال که آسیبهایی
را درپی داشته باشد ،نیز از لحاظ اصول حقوقبشری ممنوع است .در ماده 32
کنوانس��یون حقوق اطفال تصریح ش��ده که « :دول طرف کنوانسیون باید حق
طفل را به حمایت در برابر اس��تثمار و انجام هرکاری که میتواند مش��قت بار
باش��د ،و یا به تحصیل طفل تداخل نماید ،یا به رش��د جسمی ،ذهنی ،روحی،
معنوی و اجتماعی طفل ضرر برس��اند ،به رسمیت بشناسد ».این حق در ماده
یکصدوبیس��تم قانون کار افغانس��تان چنین صراحت یافته « :استخدام زنان و
نوجوان��ان ،به کارهای فزیکی ثقیل ،مضرصح��ت و زیرزمینی جواز ندارد»...
س��ایر موارد مرتبط به کار ،مانند رخصت��ی والدی و دیگر رخصتیها ،اوقات
کاری و غیره در این قانون به صورت مشرح بحث شده که در برگرندۀ رعایت
اصول حقوقبشری میباشد.
 -4حق آموزش و پرورش :آموزش و پرورش از مهمترین حقوقبشری هر
فرد اس��ت .زمینه دسترس��ی به آموزش و پرورش باید برای همه افراد فراهم
باش��د .در ماده  26اعالمیه جهانی حقوقبش��ر آمده اس��ت که « :هرکس حق
دارد از آموزش و پرورش بهره مند ش��ود» همچنین در ماده  13میثاق حقوق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در مورد آموزش و پرورش تأکید ش��ده است.
در بن��د اول این ماده آمده که کش��ورهای طرف ای��ن میثاق حق هرکس را به
آموزش و پرورش به رسمیت میشناسد .در بند دوم این ماده گفته شده است
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که آموزش و پرورش ابتدایی باید رایگان در دسترس عموم قرار گیرد.
قانون اساسی افغانستان نیز بر حق آموزش تأکید کرده و تعهدات مشخصی
را برای دولت پیش بینی کرده اس��ت .مادهه��ای  43الی  46در مورد آموزش
پرداخته اس��ت .در ماده  43قانون اساس��ی افغانس��تان آمده است« :تعلیم حق
تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به
صورت رایگان از طرف دولت تأمین میگردد .دولت مکلف اس��ت به منظور
تعمیم متوازن معارف در تمام افغانس��تان ،تأمین تعلیمات متوس��طه اجباری،
پرگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس زبانهای مادری را در مناطقی
ک��ه به آنها تکلم میکنند فراهم کند( ».دولت جمهوری اس�لامی افغانس��تان،
 )1384دولت افغانستان همچنین وزارتی را بنام «وزارت معارف» در تشکیالت
خود دارد که این وزارت مس��ؤلیت تقویه و حمایت آموزش و پرورش را به
عهده دارد .قانون وزارت معارف در  11فصل و  52ماده تش��کیل شده که در
آن راجع به بخشهای مختلف معارف به صورت مفصل بحث ش��ده اس��ت.
در ماده دوم قانون معارف افغانس��تان ،موارد چون :تأمین حق مس��اوی تعلیم
و تربیه برای اتباع جمهوری اس�لامی افغانس��تان از طریق رشد و توسعۀ نظام
معارف همگانی ،متوازن و عادالنه؛ تربیۀ اطـفال ،نوجوانان و جوانان به حیث
افراد متدین و اعضای مفید و سالم جامعه؛ تقویه روحیۀ احترام به حقوقبشر،
حمایت از حقوق زن و دموکراس��ی و رفع هرنوع تبعیض در پرتو ارزش��های
اطفال کش��ور ؛ تأمین و رشد تعلیمات تربیه معلم ،تعلیمات اسالمی ،انکشاف
نص��اب واحد تعلیمی ،مطابق به اقتضای زمان و معیارهای معاصر؛ تأس��یس،
توسعه ،ارتقا،اعمار ،ترمیم و تجهیز مکاتب ،مدارس و سایر مؤسسات تعلیمی
معارف ،به عنوان مهمترین اهداف این قانون یاد شده است.
 -5ح��ق صح��ت :برخ��ورداری از صحت و س�لامتی یک��ی از مهمترین
حقوقبش��ری افراد محسوب میشود .این حق در اسناد بینالمللی به صورت
واضح از آن یاد ش��ده اس��ت .م��اده  25اعالمیه جهانی حقوقبش��ر صراحت
دارد که هر کس از حق صحت برخوردار اس��ت .ماده  12کنوانس��یون حقوق
اقتص��ادی ،اجتماعی و فرهنگی نیز بر تأمین این حق برای ش��هروندان تأکید
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میکن��د و دولت را ملزم ب��ه اجرای تدابیر ویژه در این زمینه میس��ازد .حق
صحت در قانون اساسی افغانستان نیز بازتاب یافته است .ماده  52قانون اساسی
افغانس��تان صراحت دارد « :دولت وس��ایل وقایه و عالج امراض و تسهیالت
صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمین مینماید .دولت
تأس��یس و توسعه خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام
قانون تش��ویق و حمایت میکند ».در تشکیالت حکومت افغانستان ،وزارت
تحت نام «وزارت صحت عامه» وجود دارد که مس��وولیت حمایت و نظارت
خدمات صحی را به عهده دارد .این وزارت طرز العملهای مش��خصی را در
راستای تقویه خدمات صحی دارد.
 -6ح��ق ازدواج :ازدواج رکن اساس��ی خانواده را تش��کیل میدهد .حق
ازدواج و تش��کیل خانواده از حقوق اساس��ی و بنیادی افراد به شمار میرود.
حق آزادی در ازدواج و تشکیل خانواده در اسناد بینالمللی نیز صراحت دارد.
ماده ش��انزده هم اعالمیه جهانی حقوقبش��ر تصریح نموده که -1« :هر زن و
م��رد بالغی حق دارد بدون هیچ گون��ه محدودیت از نظر نژاد ،ملیت ،تابعیت،
یا مذهب باهمدیگر زناش��ویی کنند و تش��کیل خان��واده دهند .در تمام مدت
زناش��ویی و هنگام انحالل آن ،زن و ش��وهر در کلیه امور مربوط به ازدواج،
دارای حقوق مساوی میباشند -2 .ازدواج باید بارضایت کامل و آزادانه زن و
مرد واقع شود -3 .خانواده رکن اساسی و طبیعی اجتماع است و حق دارد از
حمایت جامعه و دولت بهرهمند شود ».در ماده  23حقوق مدنی و سیاسی نیز
این حق تصریح ش��ده اس��ت .مطابق این ماده « :حق نکاح و تشکیل خانواده
برای زنان و مردان از زمانی که به س��ن ازدواج میرس��ند به رسمیت شناخته
میش��ود »...ماده  54قانون اساسی افغانستان در این زمینه اشاره داشته و آمده
است که خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل میدهد و مورد حمایت دولت
ق��رار دارد .ازدواج یک��ی از بحثهای مورد توجه جامعه ملل بوده اس��ت .از
همین رو« ،کنوانس��یون مربوط به رضایت با ازدواج ،حداقل سن برای ازدواج
و ثبت ازدواجها» از س��وی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد که
در س��ال  1964به اجرا در آمد .در این کنوانس��یون روی سن قانونی ازدواج
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تأکید صورت گرفته است .در قانون مدنی افغانستان ،با در نظرداشت اوضاع
اجتماعی و فرهنگی و معیارات حقوقبش��ری ،س��ن ازدواج برای دختر  16و
برای پسر  18سال تعیین شده است.
 -7ح��ق مالکیت :حق مالکیت بخش��ی از حقوق اقتصادی افراد به ش��مار
م��یرود .ح��ق مالکیت امکان تصرف و اس��تفاده از داراییهای ف��رد را به او
میده��د و به موجب آن هر فرد میتوان��د آزادانه بر داراییهای خود تصرف
مالکانه داشته باشد .ماده  40قانون اساسی افغانستان حکم میکند که « :ملکیت
از تعرض مصؤن اس��ت .هیچ ش��خصی از کسب ملکیت و تصرف در آن منع
نمیشود .مگر در حدود احکام قانون».
 -8حق برخورداری از س��طح مناسب زندگی :برخورداری از زندگی مناسب
و داشتن امکانات زندگی حق هر فرد است .داشتن حق مناسب زندگی ،بیشتر
معطوف به وضعیت زندگی اقش��ار آسیب پذیر جامعه مانند اطفال ،کهنساالن،
بیجا ش��ده گان ،معتادین ،مهاجرین و عودت کننده گان میباشد .اقشار آسیب
پذیر جامعه ،حق دارند که مورد حمایت دولت قرار گیرند تا زمینه دسترس��ی
به س��طح مناسب زندگی مانند :دسترس��ی به آموزش و پرورش ،دسترسی به
آب و غذای کافی ،دسترسی به مسکن ،دسترسی به مراکز صحی و غیره فراهم
گردد .ماده  25اعالمیه جهانی حقوقبشر ،برخورداری از سطح مناسب زندگی
حق هر شخص است .این ماده صراحت دارد « :هرشخصی حق دارد که سطح
زندگی س�لامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک و مس��کن و
مراقبتهای طبی و خدمات الزم اجتماعی تأمین کند و همچنین حق دارد که
در موقع بیکاری ،بیماری ،نقص اعضا ،بیوگی ،پیری ،یا در تمام موارد دیگری
که به علل خارج از اراده انس��ان ،وس��ایل امرار معاش از بین رفته باش��د ،از
شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود »...حق برخورداری از سطح مناسب
زندگی در قانون اساس��ی افغانستان نیز مورد تأکید قرار گرفته است .ماده 14
قانون اساسی افغانستان صراحت دارد که ... « :دولت به منظور تهیه مسکن و
توزیع ملکیتهای عامه برای اتباع مس��تحق ،مطابق به احکام قانون در حدود
امکانات مالی تدابیر الزم اتخاذ مینماید ».داش��تن مسکن مناسب و مصؤنیت
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مس��کن نیز از حقوقبش��ری افراد به شمار میرود .این حق در ماده  11میثاق
بینالمللی حقوق اقتصادی و اجتماعی چنین تذکر یافته اس��ت« :کش��ورهای
طرف این میثاق ،حق هرکس را به داش��تن س��طح زندگی کافی برای خود و
خانواده اش ش��امل خوراک ،پوشاک و مسکن کافی ،و همچنین بهبود شرایط
زندگی به رس��میت میشناسد ».مصؤنیت مسکن از هرگونه تعرض ،از موارد
مهم مربوط به حق مسکن است .این حق در ماده  38قانون اساسی افغانستان
صراحت دارد که« :مس��کن ش��خص از تعرض مصؤن است .هیچ شخص به
شمول دولت نمیتواند بدون اجازه ساکن یا قرار محکمۀ باصالحیت و به غیر
از حاالت و طرزی که در قانون تصریح ش��ده است ،به مسکن شخص داخل
شود و یا آنرا تفتیش نماید».
حق مصؤنیت اجتماعی نیز در حوزه حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
افراد م��ورد مطالعه قرار میگیرد .مطابق ماده  22اعالمیه جهانی حقوقبش��ر،
هرکس به عنوان عضور اجتماع ،حق امنیت اجتماعی دارد .کهنساالن ،اشخاص
دارای معلولیت ،یتیمان و بازمانده گان شهدا ،تذکره تابعیت و تصدیق والدی از
جمله مباحث در حوزه حق مصؤنیت اجتماعی میباشد .ماده  53قانون اساسی
افغانس��تان در این زمینه تصریح کرده اس��ت که ...«:دولت حقوق متقاعدین،
بازنشسته گان را تضمین نموده ،برای کهنساالن ،زنان بی سرپرست ،معلولین و
ایتام بی بضاعت مطابق به احکام قانون کمک الزم به عمل میآورد» .رخصتی
والدی که یکی از مباحث حق مصؤنیت اجتماعی است ،در ماده  54قانون کار
افغانستان تصریح شده است که در صورتی کارکن زن باشد ،مستحق  90روز
رخصتی با مزد میباش��د .افراد کهنسال مستحق کمک بیشتر میباشند .یکی از
راههای حمایتی داشتن خانواده سالمندان میتواند باشد که این طرح از سوی
مجلس نماینده گان افغانستان مورد قبول قرار نگرفته است.
 -9حق آزادی و امنیت ش��خصی :آزادی و امنیت شخصی بخشی از حقوق
بنیادین بش��ر به حس��اب میآید .هرکس حق دارد که آزادان��ه زندگی کند و
از امنیت ش��خصی برخوردار باش��د .این حق در اعالمیه جهانی حقوقبش��ر
تصریح شده است .مطابق ماده س��وم حقوقبشر ،هرکس حق زندگی ،آزادی
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و امنیت شخصی دارد .همچنین میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی روی
حق آزادی و امنیت ش��خصی تأکید نموده و در ماده نهم آن آمده اس��ت که« :
هرکس��ی حق آزادی و امنیت شخصی دارد ،هیچ کس را نمیتوان خودسرانه،
(بدون مجوز قانونی) توقیف یا بازداش��ت کرد ».حق آزادی و امنیت شخصی
در ماده  24قانون اساس��ی افغانستان چنین صراحت یافته است « :آزادی حق
طبیعی انس��ان اس��ت .این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توس��ط
قانون تنظیم میگردد ،حدودی ندارد .آزادی و کرامت انسان از تعرض مصؤن
است »...همچنین در ماده  32قانون اساسی افغانستان تصریح شده است که« :
مدیون بودن شخص موجب سلب یا محدود شدن آزادی وی نمیشود».
 -10حق آزادی گش��ت و گذار :مطابق ماده  13اعالمیه جهانی حقوقبش��ر،
«هرش��خصی حق دارد ،در داخل هر کش��ور ،آزادانه رفت و آمد کند و اقامت
گاه خود را برگزیند ،هرکس��ی حق دارد هرکش��وری از جمله کشور خود را
ترک کند با به کش��ور خویش باز گردد ».این حق در ماده  39قانون اساس��ی
افغانس��تان چنین تصریح ش��ده « :هر افغان حق دارد به هر نقطه کش��ور سفر
نماید و مس��کن اختیار کند ،مگر در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است،
هر افغان حق دارد مطابق به احکاک قانون ،به خارج افغانس��تان سفر نماید و
به آن عودت کند».
 -11حق آزادی اندیش��ه ،وجدان و مذهب :براس��اس ماده  18حقوقبش��ر،
«هرک��س حق دارد ک��ه از آزادی فکر ،وج��دان و مذهب بهره مند ش��ود»...
همچنین ،اعالمیه در باره محو همه اش��کال تعصب و تبعیض مبتنی بر دین یا
اعتقاد ،که در سال  1981از سوی مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد ،نیز
آزادی مذهب و عقیده را حق هرفرد دانسته است .این حق در ماده دوم قانون
اساس��ی افغانستان اش��اره شده است« :دین رس��می دولت جمهوری اسالمی
افغانس��تان دین مقدس اس�لام است ،پیروان س��ایر ادیان در پیروی از دین و
اجرای مراسم دینی شان در حدود احکام قانون ،آزاد میباشند».
 -12ح��ق آزادی عقیده و بیان :حق آزادی عقیده و بیان در ماده  19اعالمیه
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جهانی حقوقبشر چنین تصریح شده « :هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد،
و حق مزبور ش��امل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته
باشد و در کسب اطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن
و بدون مالحظات مرزی ،آزاد باشد ».قانون اساسی افغانستان نیز در این مورد
صراحت دارد .در ماده  34قانون اساس��ی افغانس��تان آمده است که  « :آزادی
بیان از تعرض مصؤن اس��ت .هر افغان حق دارد فکر خودرا به وس��یلۀ گفتار،
نوش��ته ،تصویر و یا وسایل دیگر ،با رعایت احکام ،مندرج این قانون اساسی
اظهار نماید »...قانون رسانههای همگانی افغانستان ،در  10فصل و  43ماده به
تصویب رسیده که ترویج و حمایت از حق آزادی فکر و بیان از اهداف عمده
این قانون شمرده شده است.
 -13ح��ق آزادی تش��کیل اجتماع��ات و انجمن ها :م��اده  20اعالمیه جهانی
حقوقبش��ر در زمینه آزادی اجتماعات صراحت دارد .بر اس��اس ماده بیستم
اعالمیه جهانی حقوقبش��ر« ،هرکس حق دارد آزادانه ،مجامع و جمعیتهای
مس��المت آمیز تشکیل دهد» .مادههای  21و  22میثاق بینالمللی حقوق مدنی
و سیاس��ی حق تش��کیل مجامع مسالمت آمیز را به رس��میت شناخته ،آزادی
اجتماعات و فعالیتهای صنفی مس��المت آمیز را حق هر فرد دانس��ته است.
قانون اساس��ی افغانس��تان نیز در مورد آزادی اجتماعات صراحت دارد .ماده
 36قانون اساس��ی افغانس��تان تصریح کرده که « :اتباع افغانس��تان حق دارند
ب��رای تأمین مقاصد جایز ،صلح آمیز ،بدون حمل س�لاح ،طبق قانون اجتماع
و تظاهرات نمایند ».همچنین در ماده  35قانون اساسی تصریح شده است که
اتباع افغانس��تان حق دارند به منظور تأمی��ن مقاصد مادی یا معنوی ،مطابق به
احکام قانون ،جمعیتها تأسیس نمایند.
 -14حق مشارکت سیاسی :حق مشارکت سیاسی دراسناد بینالمللی حقوق
بش��ر به صورت واضح و مش��خص بازتاب یافته است .حق مشارکت سیاسی
معطوف به مس��أله انتخابات بوده و از آن به عنوان یک حق سیاس��ی یاد شده
اس��ت .در ماده  21اعالمیه جهانی حقوق بش��ر آمده اس��ت که « :هرکس حق
دارد که در اداره امور عمومی کش��ور خود ،خواه مس��تقیما و خواه با وساطت
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نمایندگانی که آزادانه انتخاب ش��ده باشند ش��رکت جویند .در بند سوم ماده
 21اعالمیه جهانی حقوق بش��ر تصریح شده است که « :اساس و منشأ قدرت
حکومت ،ارادۀ مردم اس��ت .این اراده باید به وسیلۀ انتخاباتی برگزار گردد که
از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد »...ماده  25میثاق بینالمللی
حقوق مدنی و سیاسی نیز روی آزادی و شفافیت انتخابات تأکید نموده است.
حق مش��ارکت سیاسی در ماده  33قانون اساسی افغانستان تصریح شده است.
مطابق این ماده « :اتباع افغانس��تان حق انتخاب کردن و انتخاب ش��دن را دارا
میباشند».
 -15حق رس��یدگی مؤثر :حق رس��یدگی مؤثر و دسترس��ی به طی مراحل
رسیدگی مؤثر از جمله حقوق شهروندی هر فرد شمرده میشود .حل هرگونه
اختالفات و دعوا نیازمند رسیدگی مؤثر باشد .اصل عدم تبعیض ،مصؤنیت از
دس��تگیری و توقیف خودسرانه ،حق استماعیه عادالنه ،حق دسترسی به وکیل
مدافع از مباحث عمده حق رس��یدگی مؤثر را تش��کیل میدهد .قانون اساسی
افغانس��تان در فصل دوم ،بخش حقوق اساس��ی و وجایب اتباع در این زمینه
پرداخته اس��ت .ماده  31قانون اساسی افغانستان صراحت دارد که ،هرشخص
میتواند ب��رای دفع اتهام ،به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود ،وکیل
مدافع تعیین کند».
 -16ح��ق تابعی��ت :حق تابعیت یکی ازحقوق ش��هروندی افراد به ش��مار
میآید .بر اساس ماده پانزدهم اعالمیه جهانی حقوقبشر «،احدی را نمیتوان
از تابعی��ت خ��ود یا از حق تغیی��ر تابعیت محروم کرد ».در م��ورد بی تابعیتی
اصطالح «آپاترید» 1به کار میرود .اشخاص آپاترید یا بدون تابعیت ،اشخاصی
هستند که تابع هیچ دولت نبوده و قانون ملی ندارند تا بر احوال شخصیه آنان
حکومت کند(.الماسی)249:1390 ،
به منظور مبارزه با آپاترید ،مجمع عمومی س��ازمان ملل کنوانسیون کاهش
بی تابعیتی را در س��ال  1961تصویب نمود .مطابق این کنوانس��یون داش��تن
1. Apatride

حقوق بشر در قوانین افغانستان

117

تابعیت حق هرفرد اس��ت .این حق در قانون اساس��ی افغانستان نیز صراحت
یافته است .در بخش��ی از ماده چهارم قانون اساسی افغانستان آمده است که«
هی��چ فرد از افراد ملت ،از تابعیت افغانس��تان محروم نمیگردد ».در بند دوم
ماده  28قانون اساسی افغانستان آمده است « :هیچ افغان به سلب تابعیت و یا
تبعید در داخل یا خارج افغانستان محکوم نمیشود».
 - 17حق تساوی در برابر قانون :موضوع تساوی و برابری یکی از پایههای
اساس��ی حقوقبشر را تش��کیل میدهد .حق تساوی در برابر قانون و حمایت
مس��اوی توس��ط قانون در مادههای اول ،دوم و هفت��م اعالمیه جهانی حقوق
بش��ر تأکید شده است .ماده اول اعالمیه جهانی حقوق بشر اعالم میدارد که:
« تم��ام افراد بش��ر آزاد به دنیا میآیند و از لح��اظ حیثیت و حقوق باهم برابر
ان��د »...برمبنای این اعالمیه ،هرگونه تبعیض از حیث نژاد ،زبان و مذهب منع
قرار داده شده اس��ت .کنوانسیون بینالمللی رفع هرنوع تبعیض نژادی ،نیز بر
اص��ل برابری تأکید میکن��د .در ماده  7اعالمیه جهانی حقوق بش��ر همچنین
تصریح ش��ده اس��ت که « :همه در برابر قانون مساوی هس��تند ،و حق دارند
بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند» .این حق در قانون
اساس��ی افغانستان نیز صراحت یافته و ماده  22قانون اساسی ،هرنوع تبعیض
را بین اتباع افغانس��تان ممنوع دانسته است .همچنین ماده ششم قانون اساسی
افغانستان روی تأمین عدالت اجتماعی تأکید نموده است.
 - 18حق برخورداری از حریم خصوصی :حریم خصوصی به عنوان یک امر
اخالقی از توجه خاص برخوردار است .الزمۀ برخورداری از حریم خصوصی
نیز احترام به برخورداری از موجودیت فردی ،ماهیت فردی و اعتبار یک انسان
اس��ت .حمایت از حق مس��کن ،حق برخورداری از خانواده و برخورداری از
فض��ای خصوصی برای ارتباطات عناصری هس��تند که در س��احه حمایت از
ح��ق برخورداری از حریم خصوصی قرار میگیرد .حق برخورداری از حریم
خصوصی در اس��ناد بینالمللی حقوق بش��ر نیز تصریح ش��ده است .ماده 12
اعالمیه جهانی حقوق بش��ر صراحت دارد که « :احدی در زندگی خصوصی،
ام��ور زندگی ،اقامت��گاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخلههای خود س��رانه
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واقع ش��ود و ش��رافت و اسم و رس��مش نباید مورد حمله قرار گیرد .هرکس
ح��ق دارد که در مقابل اینگونه مداخالت و حمالت مورد حمایت قانون قرار
گیرد» .همچنین ماده  17میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی اعالم میدارد
که «:هی��چ کس نباید در زندگی خصوصی و خان��واده و اقامتگاه یا مکاتبات
مورد مداخالت خود س��رانه یا خالف قانون قرار گیرد و همچنین ش��رافت و
حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی قرار گیرد ».حق برخورداری از حریم
خصوصی در قانون اساسی افغانستان نیز صراحت یافته است .مطابق ماده 37
قانون اساس��ی افغانستان « :آزادی و محرمیت مراسالت و مخابرات اشخاص
چه به صورت مکتوب باش��د و چه به وس��یلۀ تلفون ،تلگراف و وسایل دیگر
از تعرض مصؤن اس��ت »...همچنین ماده  38قانون اساسی افغانستان تصریح
نموده که « :مس��کن ش��خص از تعرض مصؤن است .هیچ شخص به شمول
دولت نمیتواند بدون اجازه س��اکن یا قرار محکم��ه باصالحیت و به غیر از
حاالت و طرزی که در قانون تصریح شده است ،به مسکن شخص داخل شود
یا آن را تفتیش نماید».

حقوق اقشار آسیبپذیر جامعه در قوانین افغانستان

حقوق زنان:
موضوع از بین بردن تبعیضات جنس��یتی یکی از بحثهای قابل توجه در
چند دهۀ اخیر ،میان جهانیان بوده اس��ت .مس��اوی بودن حقوق زن و مرد به
عنوان حق طبیعی بش��ری همواره مورد تأکید مجمع عمومی سازمان ملل قرار
داشته اس��ت .بدین منظور در سال  1979کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه
زنان ،به تصویب مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد رسید .در این کنوانسیون
روی حقوق مس��اوی زن و مرد تأکید ش��ده است .این حق در ماده  22قانون
اساس��ی افغانستان تصریح شده که« :اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر
قانون دارای حقوق و وجایب مس��اوی میباش��ند ».در برخی مادههای دیگر
قانون اساس��ی کش��ور نیز در مورد حقوق زنان توجه ش��ده است .مادهی 44
قانون اساس��ی ،دولت را مکلف به اتخاذ تدابیر و انجام برنامههای انکش��افی
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بهنفع س��وادآموزی و انکش��اف آموزش زنان نموده اس��ت .مادهی  54قانون
اساسی جدید افغانس��تان ،مکلفیت دولت را در حمایت از خانواده تذکر داده
اس��ت .در این ماده س�لامتی روحی و بدنی مادر و ک��ودک بهعنوان یکی از
مکلفیتهای مهم دولت تعریف گردیده و به دولت وظیفه داده ش��ده اس��ت
تا ش��رایط الزم و مبتنی بر نیاز را در این زمینه ،بهوجود آورد .مادۀ  83قانون
اساس��ی به تناس��ب نفوس از هر واليت طور اوس��ط حداقل دو وکيل زن در
ولس��یجرگه را بهعنوان عضو پیشبینی کرده اس��ت .همچنین مادهی  84در
مورد یک سوم از اعضای انتصابی مجلس سنا که توسط رییسجمهور معرفی
میگردد ،از رییسجمهور میخواهد تا نصف این افراد را از میان زنان معرفی
کند( .نوابی)1390 ,
حقوق معلولین:
معلولین به عنوان قش��ر آس��یب پذیر جامعه نیازمند حمایت میباشند .در
س��الهای اخیر ،بحث حمای��ت از معلولین ،توجه س��ازمان ملل متحد را نیز
به خود جلب نمود .از همینرو مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد ،در س��ال
 2006کنوانس��یون حقوق اف��راد دارای معلولیت را به تصویب رس��اند .افراد
دارای معلولیت بر اساس تعریف کنوانسیون حقوق معلولین ،کسانی اند که« :
دارای نقایص طوالنیمدت فزیکی ،ذهنی یا حسی باشند و در تعامل با موانع
مختلف ممکن اس��ت از نظر مشارکت کامل و مؤثر براساس اصول مساوی با
دیگران دچار تأخیر ش��وند ».مطابق این سند بینالمللی ،دولتها باید فرصتها
و زمینهه��ای مس��اوی را در تمام عرصهها برای اف��راد دارای معلولیت فراهم
س��ازند .این حق در قانون اساسی افغانس��تان نیز بازتاب یافته است .ماده 53
قانون اساس��ی افغانستان مینگارد« :دولت به منظور خدمات طبی و مساعدت
مال��ی برای بازماندگان ش��هدا و مفقودین ،و برای بازتوانی معلولین و س��هم
گی��ری فعال آنان در جامعه مطابق احکام قان��ون تدابیر الزم اتخاذ مینماید».
به تأس��ی از همین مادۀ قانون اساسی افغانستان ،در سال « ،1389قانون حقوق
و امتیازات معلولین» از س��وی دولت افغانس��تان به تصویب رسیده است .این
قانون دارای  40ماده بوده که حقوق معلولین را به صورت مفصل مورد بحث
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قرار داده و معیارات حقوقبشری در آن رعایت شده است.
حقوق کودکان:
اطفال به عنوان قش��ر آس��یب پذیر جامعه نیازمند حمایتهای اساسی و
بنیادی میباش��د .حقوق اطفال در اسناد بینالمللی به صورت گسترده و همه
جانب��ه بازتاب یافته اس��ت .اعالمیه جهانی حقوق ک��ودک مصوب  20نوامبر
 ،1959کنوانس��یون حقوق اطفال مصوب  20نوامبر  ،1989پروتکل اختیاری
حقوق طفل در مورد منع فروش ،سؤاس��تفاده جنس��ی و هرزه نگاری اطفال،
پروتکل اختیاری کنوانس��یون حق��وق طفل در مورد منع اش��تراک اطفال در
منازعات مس��لحانه ،از جمله مهمترین اسناد بینالمللی در زمینه حقوق اطفال
میباش��د .در اسناد مزبور روی حمایت از اطفال و برخورداری اطفال از تمام
حقوق ش��ان تأکید شده است .قانون اساسی افغانس��تان در ماده  54دولت را
مکلف به رعایت حقوق طفل نمود و تصریح شده است که «دولت به منظور
تأمین س�لامت جسمی و روحی خانواده باالخص طفل و مادر ،تربیت اطفال
و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسالم تدابیر الزم اتخاذ
میکند ».گام دیگردولت افغانس��تان برای حف��ظ و رعایت حقوق طفل ایجاد
«قانون رسیدگی به تخلفات اطفال» میباشد .در بند اول ماده چهارم این قانون
معیار س��ن طفولیت چنین تعریف ش��ده «:طفل شخصی است که سن هجده
س��الگی را تکمیل نکرده باش��د ».در ماده پنجم قانون رس��یدگی به تخلفات
اطفال آمده است « :شخصی که سن دوازده سالگی را تکمیل نکرده باشد ،در
صورت ارتکاب جرم مسوؤلیت جزایی به او راجع نمیشود» کار اطفال یکی
از موضوعات دیگریس��ت که در زمینه حقوق اطفال مورد بحث قرار میگیرد.
بر اس��اس اسناد بینالمللی ،کار باالی اطفال ممنوع است .ماده  32کنوانیسیون
حقوق طفل در این زمینه وضاحت دارد و کار مش��قت بار و مضر و یا کاری
که مانع تحصیل طفل شود منع قرار داده شده .در زمینه کار اطفال ،در ماده49
قانون اساسی افغانستان تصریح شده که « :تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد».
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حقوق سالمندان:
س��ن پیری یا کهنسالی در قوانین افغانس��تان به صورت مشخص تعریف
نش��ده است ،اما س��ن تقاعد مطابق قانون سن  65س��الگی تعیین شده است.
اشخاص س��الخورده معموال به کسانی اطالق میش��ود که نیازمند مراقبت و
حمایت باشد .بنا به این ضرورت ،مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ
 16دسامبر  1991قطع نامۀ را تحت عنوان «اصول ملل متحد برای سالمندان»
به منظور حمایت از سالمندان به تصویب رساند و از دولتها خواست تا آن
را در برنامههای ملی خود بگنجاند.این اصول نامه ش��امل دسترسی سالمندان
به خدمات صحی ،آب و غذا ،س��رپناه ،مش��ارکت سیاس��ی و اجتماعی ،بهره
مندی از مراقبت و حمایت ،خود س��ازی و بازتوان��ی ،امکان زندگی با حفظ
کرامت میباش��د .حقوق سالمندان در قانون اساسی افغانستان نیز مورد توجه
قرار گرفته اس��ت .در ماده  53قانون اساس��ی افغانس��تان تصریح ش��ده است
ک��ه ... « :دولت حقوق متقاعدین را تضمین نموده ،برای کهنس��االن ،زنان بی
سرپرس��ت ،معلولین و ایتام بی بضاعت مطابق به احکام قانون کمک الزم به
عمل میآورد».
حق سلب آزادی شدگان:

س��لب آزادی ش��دگان کس��انی اند که بنا به احکام قانون ،توس��ط مراجع
مس��وول در توقیف خانهها قرار دارند .هرچند آنها از متهم یا محکوم به جرم
ان��د ،اما از حقوق خاصی برخوردار اند .مثال بدرفتاری و ش��کنجه ،وضعیت
ناگ��وار صحی ،عدم دسترس��ی به آب و غ��ذا ،تبعیض و غیره مطابق اس��ناد
بینالمللی منع قرار داده ش��ده اس��ت .ماده پنجم اعالمیه جهانی حقوقبش��ر،
صراحت دارد که« :احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار
داد که ظالمانه و یا برخالف انسانیت یا موهن باشد ».قانون اساسی افغانستان
در فص��ل دوم ،تح��ت عنوان حقوق اساس��ی و وجایب اتب��اع ،این معیارات
بینالمللی حقوقبش��ری را رعایت نموده اس��ت ،از جمل��ه در ماده  29قانون
اساسی کشور آمده است که « تعذیب انسان ممنوع است» .در مورد ممنوعیت
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شکنجه ،کنوانس��یون تحت عنوان « کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و
مجازات ظالمانه ،غیر انس��انی یا تحقیر آمیز» در  10دس��امبر  1984از س��وی
مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده است که ماده  29قانون اساسی
افغانستان این اصل را رعایت نموده است.
کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی حقوقبشر که افغانستان امضا
نموده است
شماره

نام میثاق

تاریخ تصویب
توسط سازمان

تاریخ امضا

تاریخ تصویب

توسط افغانستان

توسط

1

کنوانسیون بینالمللی
رفع هرگونه تبعیض
نژادی

21دسامبر
1965

 14اگست
1980

5مارچ 2003

2

میثاق بینالمللی
حقوق سیاسی و
مدنی

 16دسامبر
1966

الحاق

 24جنوری
1983

3

میثاق بینالمللی
حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی

 16دسامبر
1966

الحاق

 24جنوری
1983

4

کنوانسیون رفع کلیه
تبعیضات علیه زنان

 18دسامبر
1979

 14اگست
1980

 5مارچ 2003

کنوانسیون
منع شکنجه و
دیگر رفتارهای
مجازاتهای بی
رحمانه

 10دسامبر
1948

 4فبروری
1985

 1اپریل 1987

ملل

5

افغانستان
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6

کنوانسیون حقوق
کودک

 20نوامبر 1989

 27سپتامبر
1990

 28مارچ 1994

7

پروتکل اختياري
کنوانسيون حقوق
کودک در مورد عدم
شموليت اطفال در
منازعات مسلحانه

25می 2000

الحاق

 24سپتامبر
2003

8

پروتکل اختياري
کنوانسيون حقوق
کودک در مورد
قاچاق ،استفاده
جنسي و عکس
برداري برهنه از
اطفال

 25می2000

الحاق

سپتامبر 2003

منبع( :وزارت عدلیه افغانستان)1388 ,

افغانستان ،عالوه از معاهدات یاد شده ،برخی کنوانسیونهای دیگر مرتبط
به حقوقبشر را نیز به امضا رسانده است که از آن جمله میتوان از کنوانسیون
بینالمللی جلوگیری از کش��تار جمعی ،کنوانسیون منع برده داری ،کنوانسیون
منع قاچاق انس��ان و بهره کشیجنسی ،کنوانسیون لغو کار اجباری ،کنوانسیون
منع تبعیض در استخدام و اشتغال نام برد.
خالصۀ این فصل

در این فصل واضح ش��د که ارزشها و معیارات حقوقبش��ری
در قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین کشور تا حدودی زیادی
رعایت شده و بازتاب خوبی یافته است .قانون اساسی افغانستان با
توجه به اسناد و ارزشهای بینالمللی حقوقبشری موارد مشخصی
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را در زمینه رعایت مسایل حقوقبشری در خود دارد .چنانچه ماده
 7آن ،دولت را به رعایت اس��ناد بینالمللی حقوق بش��ری مکلف
نموده اس��ت .در این قانون ،حقوق هجده گانه بشری مورد رعایت
قرار گرفته و هرکدام آن به گونۀ در این قانون بازتاب یافته اس��ت.
ماده  23قانون اساس��ی در مورد حق حیات ،ماده  24در مورد حق
کرام��ت ،ماده  48در مورد حق کار ،ماده  43در مورد حق آموزش،
ماده  52در مورد حق صحت ،ماده  54در مورد حق تشکیل خانواده،
ماده  40در مورد حق مالکیت ،ماده  24در مورد حق آزادی و امنیت
ش��خصی ،ماده  39در مورد حق آزادی گشت و گذار ،ماده  34در
م��ورد حق آزادی بیان ،ماده  36در م��ورد حق آزادی اجتماعات و
م��اده چهارم در مورد حق تابعیت صراحت دارند .همچنین س��ایر
قوانی��ن کش��ور مانند قانون کار ،قانون مع��ارف و غیره که برمبنای
قانون اساسی کشور ایجاد ش��ده اند ،نیز از ارزشهای حقوقبشری
بهره مند اند.
افغانستان عالوه از اینکه عضویت اعالمیه جهانی حقوقبشر را
دارد ،س��ایر کنوانسیونهای مهمی که در راستای حقوقبشر از سوی
مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد تصویب ش��ده ،به امضا رسانده
است .کنوانسیون حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،کنوانسیون
حقوق مدنی و سیاس��ی ،کنوانس��یون رفع هرگونه تبعیض نژادی،
کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان ،کنوانسیون حقوق کودک
و پروتکلهای اختیاری مربوط به کنوانسیون حقوق کودک از جمله
مهمترین کنوانسیونهای است که افغانستان عضویت آنرا دارد.

فصل شـشم
حقوق بینالملل بشردوستانه
مهمترین مسایل این فصل عبارتند از:
• حقوق بینالملل بشردوستانه چیست؟
"• حق��وق بینالملل بشردوس��تانه با حقوق بش��ر چه رابطه
دارد؟
"• سیر تاریخی تکوین و تکامل حقوق بینالملل بشردوستانه
چگونه بوده است؟
• اصول و معیارهای حقوق بینالملل بشردوستانه چیست؟
•" ماهی��ت اخالقی و حقوق��ی حقوق بشردوس��تانه چگونه
است؟
"• دخالت بشردوس��تانه چیس��ت و در ک��دام موارد صورت
میگیرد؟

تعریف ومفهوم حقوق بینالملل بشردوستانه
حقوق بینالملل بشردوستانه یا حقوق بشردوستانه بینالمللی شاخ ه ای از
حقوق بين الملل عمومي است که برمخاصمات مسلحانه بینالمللی و داخلی
نظارت دارد .حقوق بینالملل بشردوستانه ،که از آن به عنوان حقوق جنگ نیز
یاد میش��ود ،قواعد مشخصی را برای جنگ و مخاصمات مسلحانه بینالمللی
وضع نموده اس��ت .حقوق بینالملل بشردوستانه در بردارندۀ دو مفهوم اصلی
اس��ت .اول اینکه اعالم میکن��د که هنگام درگرفتن درگیری مس��لحانه ،حق
دولتها در انتخاب روشها و س�لاحهای جنگی نامحدود نیس��ت و آنها فقط
میتواند از آن دسته از روشها و سالحهای جنگی استفاده کنند که رنج زاید
و غیر انسانی ایجاد نکند .دوم اینکه از حیات ،سالمت و کرامت انسانهای که
در درگیری مش��ارکت نکرده یا به مش��ارکت خود در درگیری پایان داده اند،
حمایت میکند( .امیدی)1388 ،
1

از حقوق بینالملل بشردوس��تانه تعریفهای متع��ددی صورت گرفته که
بیانگر مفهوم یکسان اس��ت .برخی هم حقوق بشردوستانه را اینگونه تعریف
ک��رده اند؛ اصول و قواعدی که اس��تفاده از خش��ونت را در دوران منازعات
مسلحانه محدود میکند و هدف از آن عبارت است از  :حمایت از اشخاصی
که مس��تقیما درگیر جنگ نیس��تند یا دیگر درگیر نیس��تند یعن��ی زخمی ها،
بیماران ،کش��تی شکس��ته ها ،اس��یران و افراد غیر نظامی و محدود کردن آثار
خش��ونت درجن��گ ،پرهیز از انتقام جوی��ی و اذیت و آزاری ک��ه تأثیری در
اه��داف جنگ ندارند( .مهرپور )1377 ،یکی از قواعد پایه و اساس��ی حقوق
بشردوس��تانه این اس��ت که حمالت باید کامال به اهداف نظامی محدود باشد
تا غیر نظامیان متضرر نشوند .تعاریف حقوق بشردوستانه ای بینالمللی نشان
میدهد که هدف عمده حقوق بشردوس��تانه محدود نمودن تلفات ناش��ی از
1. International Humanitarian law
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جنگ و حفاظت از کسانی در جنگ بی طرف هستند میباشد.
ماهيّت حقوق بشردوستانه بینالمللی
حمایت از افراد آس��یب پذیر در جنگ ،هدف اصلی حقوق بشردوستانه
بینالمللی اس��ت .بديهي است كه در زمان مخاصمات مسلحانه خشونت عليه
افراد زياد ميشود و حقوق شان بشدت نقض ميگردد .بنابراين احترام به شأن
و منرلت افراد و حمايت از آنها در چنين وضعيّتي يك تعهد اوليّه و اساس��ي
حقوق بين الملل بش��ر دوستانه است و بايد از سوي طرفين مخاصمه رعايت
گردد .در واقع اين حقوق ،حقوقي حمايتي است ،حمايت از افراد ،چه نظامي
و چه غيرنظامي ،و كرامت آنها در زمان مخاصمات مس��لحانه( .س��لیمانزاده،
 )1390تمام قوانين و مقررات اين حقوق بر اس��اس حمايت از افراد ش��كل
گرفته و قاعدت ًا ماهيت اصلي چنين حقوقي حمايت از افراد به طور عام است
و اصل حمايت پايه و اس��اس نظام بين الملل حقوق بش��ر دوستانه را تشكيل
ميدهد.

رابطه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
حقوق بش��ر و حقوق بشردوستانه هردو از ش��اخههای حقوق بینالمللی
میباش��ند .انس��انها در همه موارد از حقوق بش��ری خود برخ��وردار اند ،اما
حقوق بشردوس��تانه تنها در زمان جنگ مطرح میشود .در صورتی که جنگ
نباشد بحث حقوق بشردوستانه در میان نیست .موضوع حقوق بشر و حقوق
بشردوس��تانه باهم رابطه اساسی دارند و هردو در مورد حمایت از بشر مطرح
است .طوریکه گفته شد ،محور اصلی بحث حقوق بشردوستانه را حمایت از
افرادی که درگیر جنگ نیس��تند یا در معرض آسیب پذیری قرار دارند هست.
حمایت از افراد آس��یب پذی��ر در جریان منازعات مس��لحانه ،تضمین کننده
حیات آنان اس��ت .حق حیات یکی از بخشهای اصلی حقوق بش��ر است .از
اینرو منع نمودن یا محدود کردن اس��تفاده از س�لاحهای که به دیگران آسیب
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میزند ،در واقع همان حمایت از حق حیات بش��ری است که در حقوق بشر
روی آن تأکید شده است.
حقوق بشردوستانه به دنبال حمایت از افراد در دوران درگيريهاي مسلحانه
و پس از آن است .این حقوق بر چند قرن حقوق بینالملل عرفی استوار است
و مهمترين مقررات آن عبارتند از:
 کنوانس��یونهای الهه که حقوق و تعهدات دولتهاي درگير را مش��خص
میکنند و
 کنوانسیونهای ژنو که مقررات حمايت از افراد غیررزمنده و غیرنظامیان
را توضيح ميدهند.
هدف حقوق بشردوستانه محدود كردن رفتار خصمانه دولتها ،و قاعده مند
كردن نحوه رفتار آنها با غیرنظامیان و رزمندگان دربند طرف متخاصم (اسرای
جنگی) ،در زمان وقوع درگيريهاي مس��لحانه بي��ن المللي (و غيربين المللي)
اس��ت .اما هدف حقوق بش��ر حمايت از تمامی افراد در تمامي زمانها اعم از
زمان وقوع درگيريهاي مسلحانه يا زمان صلح است.
برای روشنی بیشتر روی شباهتهای حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به
صورت فهرست وار به آن میپردازیم:
 -1حقوق بش��ر و حقوق بين الملل بش��ر دوس��تانه ،هر دو ش��اخهاي پر
اهميّت از حقوق بين الملل محسوب ميشوند.
 -2اصل احترام به انس��ان و كرامت ذاتي او پايه و اس��اس هر دو حقوق
است.

 -3معاهدات حقوق بين الملل بشر دوستانه و نيز معاهدات حقوق بشري،
هر دو بر خالف ساير معاهدات بين المللي مبتني بر اصل تقابل نميباشند.
 -4اي��ن دو حقوق در توس��عه و تدوين يكديگر تاثير متقابل داش��تهاند
از جمله تأثير حقوق بش��ر در تدوين پروتكلهاي الحاقي به كنوانس��يونهاي
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چهارگان��ه ژنف و تأثير حقوق بش��ر دوس��تانه در تدوين كنوانس��يون حقوق
كودك.
 -5در حوزۀ اين دو حقوق ،قواعد و مقرراتي مشتركي يافت ميشود كه
ه��م در زمان صل��ح و هم در زمان جنگ قابليت اجراي��ي دارند از جمله منع
ش��كنجه و آزار منع رفتار بيرحمانه ،منع لطمه به حيثيّت اشخاص( .ارجمند،
)1386
حقوق بشردوستانه در منازعات داخلی و بینالمللی:
هرچند نخستین گام برای شناسایی نیازهای قربانیان ،در درگیریهای
داخلی در س��ال  1921برداشته ش��د ،زمانی که دهمین کنفرانس صلیبسرخ
در ژن��و قطعنامۀ مرب��وط به جنگ داخلی را مورد پذی��رش قرار داد و در آن
حق هم��ه قربانیان جنگهای داخلی در دریافت کم��ک مطابق با اصول کلی
صلیبسرخ پایه گزاری شد و کمیتۀ بینالمللی صلیب سرخ ماموریت دخالت
در مس��ایل داخلی را در قالب نقش حمایتگری به دس��ت آورد .اما در س��ال
 1949یک ماده مش��ترک در کنوانسیونهای چهارگانۀ ژنو وارد شد که مطابق
آن ،در مخاصمات مس��لحانه با ویژه گی غیر بینالمللی برخی تضمینات حد
اقلی باید رعایت شود( .تاموشات)1386 ,

اصوال کنوانسیونهای ژنو مقررات حقوق بشردوستانه در مورد جنگهای
بینالملل��ی را بی��ان میکنند و دولتهای عض��و این کنوانس��یونها در صورت
درگیرش��دن در یک جنگ که جنبۀ بینالمللی داش��ته باشد مؤظف به رعایت
مقررات مزبور هس��تند ،ول��ی در مورد جنگهای داخل��ی و درگیری دولت با
شورش��های داخلی طبع��ا قوانین الزم االجرا داخلی کش��ور و احیان ًا تعهدات
دولت طبق اس��ناد بینالمللی حقوق بشر الزم االجرا است ،ولی با وجود این،
یک ماده مش��ترک در کنوانس��یونهای چهارگانۀ ژنو گنجانده شده که دولتهای
عض��و را ملزم میکنند ک��ه حتا در جنگهای داخلی ی��ا جنگهای که وصف
بینالمللی ندارند نیز حق احد اقل حقوق انس��انی در آن ش��مرده ش��ده است
رعایت کننند( .مهرپور)1377 ،
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تاریخچۀ حقوق بشردوستانه
حق��وق بشردوس��تانه بینالمللی مانند س��ایر قواعد حق��وق بینالملل به
گذشتههای دور بر نمیگردد .در قرن نزدهم بود که بحث حمایت از قربانیان
جنگ و معقول کردن جنگ از س��وی فالس��فه و حقوق دانان مطرح شد .اما
گفتمانها به صورت رس��می تحت قاعده مش��خص وجود نداشت .در عصر
روش��نگری (قرنهای  17و  )18در نگرش دولتها نس��بت به رفتارهاي جنگي،
تاحدي تحت تاثير نظرات روسو در كتاب قرارداد اجتماعي ،تغييرات اساسي
بوجود آمد :روس��و معتقد بود« :جنگ يك رابطه اس��ت اما نه رابطه انس��ان با
انس��ان،بلكه رابطه دولت با دولت .افراد فقط بطور اتفاقي با هم دش��من مي
ش��وند اما نه به عنوان انس��ان و حتي شهروند بلكه به عنوان سرباز ،اگر هدف
جنگ نابودي دولت متخاصم باش��د طرف ديگر حق دارد نيروي مسلح آن را
از بين ببرد ،اما همين كه آنها س�لاح خود را زمين بگذارند و خود را تس��ليم
كنند،ديگر انسان هستند و كسي حق سلب حيات از آنها را ندارد»( .تاموشات،
 )1386ام��ا بحث حمایتی تاریخچه حقوق بشردوس��تانه به «هانری دونان» بر
میگردد .هانری دونان یک فرد سویس��ی در سال  1859به طور اتفاقی درگیر
جنگ فرانس��ه و اتریش ش��د و جز از س��ربازان زخمی قرار گرفت .پس از
جنگ برای خدمات و ایجاد تس��هیالت به س��ربازان زخمی تالش نمود .وی
پس از این جنگ ،یک کتاب نوش��ت و در آن پیش��نهاد نمود که به مجروحین
جنگی باید مس��اعدت صورت گیرد ،سپس به کمک همکاران شان ،کمیتۀ را
بنام «کمیت��ه بینالمللی کمک به مجروحین» ایجاد نمود .بعدها این کمیته بنام
کمیته بینالمللی صلیب س��رخ تغییر یافت( .مهرپور )1377 ،در س��ال 1864
نمایندگان  16کش��ور اروپایی طی یک کنفرانس کنوانس��یونی را تحت عنوان
کنوانس��یون « بهبود وضعیت مجروحین درجنگهای زمینی» تصویب نمودند.
این س��ند نخستین کنوانسیون ژنو است که اصول جهانی را در مورد حمایت
از متضررین جنگ مطرح نمودند .نقش «صلیب» به رنگ س��رخ روی پارچه
س��فید به عنوان نماد پرسونل پزش��کی تصویب شد .اما بعدها در کشورهای
اس�لامی به جای عالمت «صلیب» عالمت «هالل» به رنگ سرخ به کار گرفته
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شد و بنام هالل احمر مسمی گردید.
در سال  1899کنفرانس صلح الهه که به منظور ایجاد قواعد جنگی برگزار
گردی��د ،قواع��د تازۀ را در عرص��ه منازعات وضع نمود ک��ه از آن بنام قانون
جنگ یاد میش��ود .مهمترین دس��تآورد کنفرانس  1899نیل به توافق راجع به
عه��د نامه رعایت قواعد و عرفهای جنگ زمینی و ضمیمۀ آن یعنی مقررات
مرب��وط به قواعد و عرف جنگ زمینی بود که مع��ررات ماهوی زیادی را در
برمی گرفت .برای نخس��تین بار در تاریخ بشر ،یک رژیم حقوقی جامع برای
جنگ زمینی رژیمی که به دنبال اجرا در س��طح جهان بود ،ایجاد شد .در سال
 1907در دومین کنفرانس الهه عهد نامه مزبور با اصالحاتی چند ،ترمیم شد.
(تاموشات)1386 ،
حقوق بشردوستانه پس از جنگ جهانی اول:
پس از جنگ جهانی اول ( )1918-1914که تلفات س��نگین انسانی را در
پی داش��ت ،بار دیگر جامعۀ بینالمللی به فکر تقویت کنوانس��یون مربوط به
حقوق بشردوستانه افتاد .در سال  1929طی یک کنفرانس در ژنو کنوانیسیونی
ب��ا مقررات بهت��ر برای رفتار با بیماران و مجروحین ،و کنوانیس��یون دیگر در
زمینه رفتار با اسرا تصویب شد.
حقوق بشردوستانه پس از جنگ جهانی دوم:
جن��گ جهان��ی دوم ( )1945 -1939کس��تردهترین جنگ جهان ش��مرده
میش��ود که حدود  70میلیون نفر در این جنگ متضرر ش��دند .این تلفات و
خس��ارات ناش��ی از جنگ ،جامعه جهانی را وادار نمود که اصالحات اساسی
را در قواعد جنگی و حمایت از آس��یب دی��ده گان جنگ به میان آورند .تنها
پس از جنگ جهانی دوم بود که ش��رایط مناس��بی برای اصالحات اساسی به
وجود آمد .در سال  1949در ژنو چهار عهد نامه مورد پذیرش قرار گرفت که
مشمتل بر زخمیان و بیماران در خشکی ،زخمیان در دریاها ،اسرای جنگی و
غیر نظامیان به عنوان قربانیان مخاصمه مسلحانه بود( .تاموشات)1386 ،
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موضوع حقوق بشردوستانه بینالمللی
موضوع حقوق بشردوس��تانه ،در واقع حقوق انسان در زمان جنگ است.
بحث حقوق بشردوستانه زمانی مطرح میشود که مسألۀ جنگ در میان باشد.
جنگ معموال آس��یب و خس��ارات را همراه دارد .از این رو  ،موضوع حقوق
بشردوستان پیرامون حقوق افراد در زمان جنگ بحث میکند.

ب��ه صورت مش��خص موضوع حقوق بشردوس��تانه ،پیرام��ون موارد ذیل
میباشد:
حقوق اسیران جنگی
حقوق زنان و کودکان
حقوق زخمیان و مریضان
حقوق بی جا شده گان در اثر جنگ
حقوق کشتی شکسته گان در جنگهای دریایی
محدود ساختن جنگ افزارها و قواعد جنگ
حفظ بناهای فرهنگی( .زهرا سپهر و دیگران)1392 ،
محدود شدن حق مطلق دولتها در توسل به زور
توس��ل به زور مس��لحانه دولتها عليه يكديگر ،در س��الهاي پيش از ميالد
و ن��وزده قرن پس از آن هيچ ممنوعيتي نداش��ت .محدوديتهايي كه گاه وضع
ميشد نيز در اكثر مواقع توسط دولتها نقض ميگرديد .بنابراين دولتها بنا به ميل
خود يا اقتضاي منافعشان آزادانه سرزمينهاي ديگر را عرصه تاخت و تاز خود
ميكردند .در س��ال  1899به پيش��نهاد تزار روسيه كنفرانسي در الهه با حضور
 26كش��ور تش��كيل ش��د و طي آن كنوانس��يوني در مورد حل مسالمت آميز
اختالفات بين المللي به تصويب رسيد.

در پي اس��تقبال دولتها از كنوانس��يونهاي الهه در س��ال  1907مجددا 44
دولت به پيشنهاد تزار در الهه گردهم آمدند و ضمن تصويب  13كنوانسيون،
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بيانيه اي نيز در مورد اصل داوري اجباري به امضا رساندند.
دو كنفران��س  1899و  1907اله��ه را ميتوان در زم��ره اولين اقدامات بين
المللي براي محدود كردن حق دولتها در توس��ل ب��ه زور از طريق جايگزين
كردن آيينهاي فيصله مس��المت آميز اختالفات قرار داد .مجمع جامعه ملل در
س��ال  1927طي يك اعالميه رس��مي جنگ تجاوزكارانه را جنايت و ممنوع
اعالم كرد .با پايان جنگ جهاني دوم و تدوين منشور سازمان ملل ،مطابق بند
 2ماده  4آن ،تهديد يا توس��ل به زور در روابط دولتها با يكديگر كامال ممنوع
اعالم شد.
منشور سازمان ملل در دو حالت توسل به زور را اجازه داده است:
 -1زماني كه دولت قرباني حمله مسلحانه درصدد اعمال حق دفاع مشروع
از خود برآيد :ماده 51
 -2زماني كه شوراي امنيت مطابق اقتدارات خود در فصل  7توسل به زور
را ضروري تشخيص دهد.
ماده  51منشور مقرر مي دارد:
«در صورت وقوع حمله مس��لحانه عليه يك عضو ملل متحد تا زماني كه
ش��وراي امنيت اقدامات الزم براي حفظ صلح و امنيت بينالمللي را به عمل
آورد هيچيك از مقررات اين منش��ور به حق ذاتي دفاع از خود خواه فردي يا
دس��ته جمعي لطمهاي وارد نخواهد كرد .اعضاء بايد اقداماتي را كه در اعمال
اين حق به عمل ميآورند فورا ً به ش��وراي امنيت گزارش دهند .اين اقدامات
به هيچ وجه در اقتدار و مس��ئوليتي كه شوراي امنيت بر طبق اين منشور دارد
و به موجب آن ميتواند براي حفظ و اعاده صلح و امنيت بينالمللي اقدامات
الزم را به عمل آورد تاثيري نخواهد داشت» (مللمتحد)1945 ،
دفاع مشروع چیست؟
هر دولتي از حق دفاع مشروع برخوردار است اما تكليف به آن ندارد؛ يعني
ممكن است ترجيح دهد اختالف را از راههاي مسالمت آميز حل و فصل كند.
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با آنكه دفاع مش��روع حقي ذاتي خوانده شده است ،اما از زمان منشور به بعد
همواره از آن به عنوان يك استثنا ياد شده نه اصل .دفاع مشروع بايد در برابر
حمله مس��لحانه باشد .كليه اقداماتي كه از جانب دولتها در قالب دفاع مشروع
انجام ميشوند بايد به شوراي امنيت گزارش شوند .خودداري از گزارشدهي به
شوراي امنيت ادعاي افدام دولتها براساس حق دفاع مشروع را تضعيف ميكند.
اين نكته از آن جهت در ماده  51پيش بيني شده كه از سويي توسل به زور به
عنوان امر استثنايي و متمركز در سازمان ملل باقي بماند و از سوي ديگر دفاع
مش��روع نيز در جايي متوقف ش��ود .برخی حقوقدانان دفاع مشروع را اجبار
دانس��ته و برخی هم انجام تکلیف .به صورت مش��خص تر ،دفاع مش��روع به
حالتی اطالق میشود که براساس آن کشور مورد تجاوز مسلحانه ،حق میدهد
تا به فوریت در مقابل تهاجم مس��لحانه ،کش��ورهای دیگر با هروسیله ممکن،
حتا اگر مخالف حقوق بینالملل هم باش��د ،متوس��ل به زور شده و با دفاع از
خود ،دشمن تجاوزگر را سرکوب کند( .بیکدلی)1380 ،
منابع حقوق بشردوستانه بینالمللی:
منابع حقوق بشردوستانه بینالمللی شامل منابع عرفی و قرار دادی میباشد.
عرف یک بحث مهم و قابل توجه در مس��ایل حقوقی به شمار میرود .تاریخ
بشر بدون ش��ک در بسیاری از موارد با جنگهای متعددی همراه بوده است.
از ای��ن رو ،این جنگها دارای عرفهای مبنی بر حس بشردوس��تانه نیز بوده
اس��ت .تقویه چنی��ن عرفها در طول زمان باعث عرفهای بشردوس��تانه در
جریان جنگ شده است.

بخش مهم و اصلی منابع حقوق بشردوستانه بینالمللی را منابع قرار دادی
تشکیل میدهد که «حقوق الهه» و کنوانسیونهای چهارگانه ژنو میباشد.
نگاهی کلی به کنوانسیونهای ژنو
کنوانسیونهای چهارگانۀ ژنو در واقع به عنوان منبع اصلی حقوق بشردوستانه
محسوب میشود .این کنوانیسیونها در سال  1949به منظور حمایت از قربانیان
جن��گ در ژنو تصویب گردید و همگی در س��ال  1950الزم االجرا ش��دند.

حقوق بینالملل بشردوستانه

135

عناوین کامل کنوانیسیونهای چهارگانۀ ژنو عبارت اند از:
 -1کنوانس��یون ژنو برای بهبود وضع مجروحین و بیماران نیروهای مسلح
در جنگ زمینی.
 -2کنوانس��یون ژنو ب��رای بهبود وضع مجروحین ،بیم��اران و غریقان در
جنگ دریایی.
 -3کنوانسیون ژنو مربوط به رفتار با اسیران جنگی.
 -4کنوانسیون ژنو مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در دوران جنگ.
این کنوانس��یونها دولتهای عضو را مکلف ساخته تا در رعایت و عملی
نمودن آن بکوش��ند .اصل اساس��ی «مسئولیت کشور ها» در حقوق بین الملل،
مقرر میدارد که هر کشوری تعهدات بینالمللی اش را نقض کند ،باید مسئول
اعمالش باش��د.به عبارت دیگر  ،مفهوم مس��ئولیت دولت بمعنی این است که
کشورهایی که به تعهدات بینالمللی خود احترام نمیگذارند،باید فورا اقدامات
غیر قانونی ش��ان را متوقف و خس��ارات زیاندیدگان را جب��ران کنند .جبران
میتواند به ش��کل اس��ترداد  ،غرامت ،اعاده اعتبار ،یا کس��ب رضایت باشد .بر
اس��اس ماده مش��ترکت این کنوانس��یونها « :هر تخلف بینالمللی یک دولت،
موجب مسوولیت بینالمللی آن دولت میگردد».
ع�لاوه از کنوانس��یونهای ژن��و ،حقوق الهه نی��ز به عن��وان منبع حقوق
بشردوستانه شمرده میش��ود که در واقع و اصول و رفتارهای بشردوستانه را
در هنگام جنگ وضع نموده اس��ت .از حق��وق الهه بنام حقوق جنگ نیز یاد
میشود .سابقه حقوق الهه در قانون لیبر بر میگردد .قانون لیبر در سال 1863
در جریان جنگ داخلی امریکا صادر ش��د که قواعد مشخصی در زمینه جنگ
ارایه کرد .اما در س��ال  1899بابرگزاری کنفرانس الهه ،در حقوق الهه تحول
اساس��ی به وجود آمد .طی این کنفرانس ،قوانین و عرفهای جنگ زمینی به
انضمام مقررات جنگ زمینی تصویب شد.
مطابق حق��وق الهه ،متخاصمین حق نامحدودی در اس��تفاده از وس��ایل
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جنگی و ش��یوههای نبرد ندارند ،و مکلف اند از به کار گیری تس��لیحاتی که
آسیب زیاد برسانند و پیامدهای ناگوار را داشته باشد ،استفاده نکنند .از سوی
دیگر دیوان کیفری بینالمللی که در س��ال  1998تش��کیل ش��د که در زمینه
رسیدگی به جرایم :نسل کش��ی ،جنایت جنگی و تجاوز اختصاص یافته ،نیز
میتوان جنبههای اخالقی حقوق بشردوستانه را در آن یافت .اساسنامه دیوان
کیفری بینالمللی حاوی جنبههای اخالقی و حقوقی بشردوستانه میباشد .به
عنوان مثال یکی از مواردی که در اساس��نامه ديوان كيفري بينالمللي تصريح
گرديده ،اينس��ت كه« :تحميل عمدي گرسنگي بر غيرنظاميان از طريق محروم
س��اختن آنان از ملزومات بقاء به عنوان يك حرب��ة جنگي ،جنايت جنگي به
شمار ميرود».
اصول ومعیارهای حقوق بشردوستانه:
حقوق بشردوستانه دارای سلسله اصول بنیادی و معیارهای اساسی میباشد
که در جنگها باید این اصول رعایت گردد .مهمترین اصول حقوق بشردوستانه
به طور خالصه قرار ذیل است:

اصل کرامت انس��انی و عدم تبعیض :هدف از این اصل آن اس��ت که باید
با تمام انس��انها رفتار انسانی و بدون هرگونه تبعیض ناشی از جنسیت ،ملیت،
نژاد ،مذهب و یا عقاید سیاسی صورت گیرد.
اصل ضرورت نظامی :هر فعالیت نظامی باید بر اساس علل نظامی توجیه
شده باشد .معنای اصل ضرورت نظامی این است که به غیر نظامیان و کسانی
که خارج از صحنه نبرد قرار دارند ،ممنوع است.
اصل محدویت :مطابق این اصل در روش به کارگیری س�لاحهای که آثار
مخرب به جا میگذارد باید خود داری گردد.
اصل تفکیک یا تمایز :بر اساس این اصل ،باید میان افراد و اموال نظامی و
غیر نظامی تفکیک صورت گیرد ،ازآنجا که حمله بر افراد و اموال غیر نظامی
ممنوع اس��ت ،نتیجه تفکیک آن اس��ت که از این اف��راد و اموال حمایت الزم
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به عمل خواهد آمد .طرفين متخاصم در حين درگيريهاي مس��لحانه بايد بين
نظاميان و غير نظاميان تفکيک به عمل آورند و افراد غيرنظامي را هدف حمله
ق��رار ندهند .هرگز نبايد س�لاحهايي بکار گيرند که ق��ادر به تفکيک اهداف
نظامي و غيرنظامي نيستند.
اصل تناس��ب :به موجب اين اص��ل در جنگ هر متخاصم تنها ميتواند به
ميزاني از انواع تس��ليحات مجاز استفاده کند که براي شکست دشمن متناسب
و ضروري است.
اصل حسن نیت :در مذاکرات که میان طرفین جنگ صورت میگیرد ،باید
مبنی برحسن نیت و صلح آمیز باشد.
ِ
ماهیت اخالقی و حقوقیِ حقوق بشر دوستانه
جنگ یک وضعیت اس��تثنایی اس��ت و ماهیت ًا نفی کننده هرگونه قاعده و
اص��ول نظ��م و کنترول حیات جمعی میباش��د .از ای��ن رو ،در هنگام جنگ
بس��یاری از اص��ول و قواعدی که در زندگی عادی مبنای روابط و مناس��بات
اجتماعی میان انس��انها است ،به تعلیق در میآید و زمینه اجرا و تطبیق خود
را از دس��ت میده��د .بنابراین ،جنگ از تحت کنترول و نظارت بس��یاری از
این قواعد بیرون میآید و بس��یاری از حدود و ثغور زندگی متعارف را درمی
نوردد .زور مبنای اصلی رفتار متخاصمان در جنگ است.

ام��ا حقوق بشردوس��تانه در تالش آن اس��ت که با وض��ع اصول و قواعد
مش��خصی جنگها را تحت کنترول در بیاورد و رفتار طرفهای جنگ را در
چارچوب این اصول و قواعد مش��خص محدود کند تا از دامنههای تلفات و
ویرانیه��ای جنگ بکاهد .این اصول و قواعد تالش میکند طرفهای جنگ
را در مقابل تلفات و ویرانیهای جنگ پاس��خگو س��ازد و امکان بازپرسی و
رس��یدگی حقوقی به آنها را فراهم س��ازد و ضمانتهایی اجرایی مشخصی
برای آنها به وجود بیاورد.
ای��ن اصول و قواعد از ابتدای ظهور خود بیش��تر ناظر ب��ر رفتار دولتها
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بود و جنگهای بین الدولی را در نظر داش��ت .زیرا دولتها به دلیل ثبات و
تشخص ویژه شان در چارچوب نظام بینالملل بیشتر قابل کنترول و بازپرسی
از پیامدهای جنگ است .افراد و گروههایی که به صورت پراکنده در جنگها
ش��رکت میکردند و یا ثبات چندانی نداشتند مورد توجه حقوق بشردوستانه
نبودند ،زیرا امکان تطبیق این قواعد بر آنها میس��ر نبود .از این رو ،تا هنگام
انعقاد کنوانسیونهای ژنو در سال  ،1949حتا جنگهای داخلی نیز مورد توجه
حقوق بشردوس��تانه قرار نگرفت .تنها پس از این کنوانسیونها بود که تالش
ش��د بخش��ی از قواعد کنترول کننده جنگ را بر جنگهای داخلی نیز حاکم
سازند.
ای��ن تالشها در پی آن اس��ت که جن��گ را نیز به عن��وان یک وضعیت
حقوقی در نظر بگیرند و قواعد حقوقی مشخصی را بر آنها اعمال کنند .این
قواعد در کنفرانسها و معاهدات رس��می متعددی طرح و تدوین شده اند که
بس��یاری از آنها حالت الزامی دارند و کشورهای متعاهد را مکلف به رعایت
این قواعد میسازند .چنانچه در ماده  1مشترک میان کنوانسیونهای ژنو آمده
اس��ت« :دولتهای معظمه متعاهد تعهد مینمایند ک��ه این قرارداد را در همه
احوال محترم ش��مرده و اتباع را به احترام آن وادار س��ازند ».ماده  8اساسنامه
دادگاه بینالمللی کیفری(اساس��نامه ُرم) موارد نقض حقوق بشردوستانه را به
عنوان «جنایات جنگی» میشناسد و رسیدگی قضایی به آنها را در چارچوب
حقوق کیفری بینالمللی تقاضا میکند .این قواعد و معاهدات حقوقی اس��ت
که ماهیت حقوقی حقوق بشردوس��تانه را تش��کیل میدهند و آن را به عنوان
شاخه ای از حقوق بینالملل تعریف میکنند.
با این وجود ،میدانیم که بسیاری از کسانی که درگیر جنگ هستند ممکن
اس��ت از حدود این قواعد حقوقی پافراتر بگذارند و دس��ت به اعمال نقض
کننده ای��ن قواعد بزنند .یعن��ی در هنگام جنگهای مس��لحانه ،امکان اعمال
کنترول و نظارت مداوم بر طرفهای جنگ بسیار محدود میشود و نمیتوان
در هرحال��ت ،آنها را وادار به اطاعت از اصول و قواعد حقوق بشردوس��تانه
ک��رد .به همین خاطر ،تقریب�� ًا در همه جنگها حوادث و اتفاقاتی که اصول و
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ارزشهای حقوق بشردوس��تانه را نقض میکند ،اتف��اق میافتد .حقیقت این
است که در هنگام گیرودار یک جنگ تمام عیار ،سربازان تنها با نیروی وجدان
خود و اصول اخالق انس��انی طرف اند .یعنی طرفهای جنگ اگر از دس��ت
بردن به جنایات و کش��تار بی رویه و گس��ترده امتناع میکنند ،بخش��ی عمده
آن میتوان��د به خاطر حکم وجدان و اصول اخالق انس��انی باش��د .بنابراین،
ارزشها و اصول حقوق بشردوستانه در هنگام جنگ ،برای طرفهای درگیر،
اگ��ر از یک س��و به عنوان اص��ول حقوقی الزم االجرا و قابل پیگرد ش��ناخته
میشود ،ماهیت اخالقی نیز دارد.
از لحاظ تاریخی نیز ،پیش از آن که رژیم حقوقی حقوق بشردوستانه ایجاد
شود ،ارزشهای حداقلی ای که وجود داشت بیشتر به حکم وجدان انسانی و
اخالق بشردوس��تانه رعایت میشد .و چون اخالق و وجدان امور نفسانی اند
و ضمانتهای بیرونی ندارند ،همیش��ه اتف��اق میافتاد که در هنگام جنگ ها،
فضای خشونت بار جنگ و کشتار بر وجدان و اخالق غلبه پیدا کند و اخالق
حقوق بشردوستانه نقض گردد .از این رو ،در جریان کنفرانسها و معاهدات
بینالمللی تالش شد که این اصول اخالقی ،به صورت قواعد حقوقی تدوین
گردد و طرفهای درگیر را تا حدامکان مکلف به رعایت این قواعد سازد.
دخالت بشردوستانه چیست؟
دخالت بشردوستانه طی سالهای اخیر یکی از مباحث قابل توجه در عرصۀ
بینالملل بوده است .نظریات و دیدگاهای متعددی در این زمینه ارایه گردیده
است« .موضوع دخالت بشردوستانه در قرن  19صرفا یک بحث تیوریک بود،
این مس��أله زمانی به عنوان یک امر اخالقی مطرح ش��د که نسل کشی فاجعه
«رواندا» اتفاق افتاد( .نراقی )1392 ،پس از آن وجود تنشها و کشمکشهای
متعدد میان کشورها ،تنشها و چالشهای قومی در درون کشورها ،این نگرانی
را در پی داش��ته اس��ت که مبادا این چالشها منجر به فاجعۀ انس��انی گردد و
جهانیان تماشاگر چنین حوادث باشند .بدین لحاظ بحث دخالت بشردوستانه
به عنوان یک امر اخالقی جدیتر ش��ده و مداخله بشردوس��تانه به عنوان یک
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مسأله اخالقی و سیاس��ی مطرح میباشد .مداخله بشردوستانه مداخله قهری
کش��وری [یا مجموعه ای از کش��ورها] در سرزمین کشوری دیگر است که به
منظ��ور حفاظت از افراد در مقابل تهدیدهایی که متوجه جان آنها اس��ت ،و
همچنین به منظور مقابله با رفتار وحش��یانه و غیرانس��انی ی��ا اذیت و آزار و
شکنجه آنان انجام میگیرد( .علیبابایی)537-536 :1384 ،
مداخله بشردوس��تانه از پیامدهای جهانی ش��دن حقوق بش��ر اس��ت .در
حقوق بینالملل کالس��یک ،تنها دولتها به عنوان عامالن حقوق بینالملل و
شخصیت مورد اعتنا به رسمیت شناخته میشد و اگر به افراد انسانی توجهی
صورت میگرفت ،تنها از رهگذر دولتهای متبوع شان بود .دو اصل اساسی
حاکم بر روابط کش��ورها« ،اصل احترام به حاکمی��ت ملی دولت ها» و «عدم
مداخل��ه در امور داخلی کش��ورها» بود .این دو اص��ل به صورت مطلق طرح
میش��د و هرگونه اقدامی که حاکمیت ملی دولته��ا را نقض کند و مداخله
در امور داخلی آنها ش��مرده شود ،مردود بود و نقض قواعد حقوق بینالملل
به حس��اب میآمد .ام��ا در نظام حقوق بینالملل جدید ،حقوق بش��ر از امور
جهانی به ش��مار میرود و تنها در تحت سیطره دولتها نیست .جهانی شدن
حقوق بشر ،توجه به حقوق افراد را نیز برای حقوق بینالملل موضوعیت داد
و افراد به عنوان شخصیت مورد اعتنا به رسمیت شناخت .این تحول ،حاصل
تالشهای مدافعان و فعاالن حقوق بشر بود .نهادی شدن حقوق بشر ،به ویژه
بعد از تشکیل سازمان ملل متحد ،رعایت حقوق بشر را به یک اصل تشکیک
ناپذیر در روابط دولتها نیز درآورد.
جهانی شدن حقوق بش��ر باعث شد که دولتها مکلف به رعایت حقوق
بش��ر و حمایت از آن ش��ناخته ش��وند و در صورت اهمال و یا تخلف از آن،
مورد س��وال قرار بگیرند؛ تا آن جا که امروزه مش��روعیت دولتها نیز وابسته
به رعایت حقوق بش��ر و حمایت از آن میباشد .این امر ،خصوص ًا در شرایط
جنگی و در قبال حقوق اساس��ی بش��ری ش��هروندان از قبی��ل حق حیات و
کرامت بس��یار جدیتر میش��ود .مفهوم مداخله بشردوستانه نیز از دل همین
مس��أله میآید .یعنی هرگاه دولتی در قبال حقوق اساس��ی شهروندان خود بی
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اعتنایی کند ،و یا خود به نقض سیستماتیک و گسترده آن دست بزند ،مداخله
بشردوس��تانه برای حفاظت از حیات و کرامت انس��انی مردم و جلوگیری از
فجایع انسانی در آن کشور به یک امر ضروری تبدیل میشود.
مطرح شدن مداخله بشردوستانه ،با اتکا بر کرامت انسانی و الزام دولتها
ب��ه رعایت آنه��ا مفهوم «اقتدار ناش��ی از حاکمیت» را خدش��ه دار نموده و
«حقوق ذاتی افراد انسانی» را به «هنجاری اجباری» تبدیل کرده است .امروزه
دیگ��ر تحت هیچ عنوان��ی نمیتوان در قالب صالحیته��ای ملی و مطلق بر
داخلی بودن مسأله تأکید ورزید و دیگر کشورها را از دخالت بر حذر داشت.
(زنگنه)1383 ،
مفهوم مداخله بشردوس��تانه را میتوان در دو سطح مضیق و موسع مطرح
کرد :مداخله بشردوستانه در مفهوم مضيق و کالسيک خود به معناي هر اقدام
مس��لحانه دولتي عليه دولتي ديگر است که براي صيانت از جان و آزاديهاي
شهروندان دولت اخير که قادر يا مايل نيست خود چنين صيانتي را براي آنها
فراه��م کند صورت ميگيرد .ولي مفهوم موس��ع مداخله بشردوس��تانه اعم از
اقدام مس��لحانه و ساير اقدامات غيرمسلحانهاي است که ممکن است صورت
گي��رد؛ از جمله بلوکه کردن داراييهاي مقامات کش��ور قاصر يا خاطي و منع
صدور رواديد(وی��زا) براي آنها ،يا وضع تحريمه��اي فراگير عليه آن دولت.
چنين اقداماتي ممکن است به صورت يکجانبه يا چند جانبه باشند ،يا توسط
سازماني منطقهاي همچون ناتو صورت گيرند( .موثق)1390 ،
هرچند ام��روزه نیز احترام به حاکمیت ملی از اصول اساس��ی روابط بین
کش��ورها میباش��د و هیچ کش��وری حق ندار این اصل را نقض کند .از این
رو ،براس��اس بند چهارم ماده دوم منش��ور س��ازمان ملل متحد ،تهدید به زور
یا اس��تفاده از آن در روابط بینالمللی ممنوع اس��ت« :کلی��ه اعضاء در روابط
بینالملل��ی خ��ود از تهدید به زور یا اس��تفاده از آن علی��ه تمامیت ارضی یا
اس��تقالل سیاسی هر کش��وری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد
مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود».
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با این حال ،در مواردي که دولتي قادر يا مايل نيس��ت در برابر آسيبهاي
ج��دي حمايت الزم را از مردم خود ب��ه عمل آورد« ،اصل عدم مداخله جاي
خود را به مس��ووليت بينالمللي حمايت ميدهد» .اين رويکرد در سال 2004
توس��ط هيات عالي رتبه منصوب دبيرکل س��ازمان ملل تاييد ش��د .اين هيات
در گزارش نهايي خود ضمن يادآوري فجايع س��ومالي ،بوس��ني و هرزگوين،
روآندا ،کوزوو و دارفور س��ودان ،اعالم کرد که مس��اله اين نيس��ت آيا دولتي
«حق مداخله» دارد يا ندارد ،بلکه مس��اله« ،مس��ووليت حمايت» همه دولتها
است .به عبارت ديگر ،هنگامي که افراد در معرض فجايعي همچون قتل عام،
تجاوز ،پاکسازي قومي و گرسنگي دادن هستند ،همه دولتها مسووليت دارند
از آن افراد حمايت کنند .هيات مذکور ،طيف گستردهاي را براي پاسخ جامعه
بينالمللي در نظر گرفته و توس��ل ب��ه زور را به عنوان آخرين چاره پيشبيني
کرده است .اين گزارش اظهار داشته که شوراي امنيت در مقام تجويز يا تاييد
توسل به زور ،دست کم پنج معيار را در نظر بگيرد:
 -1جديت تهديد :آيا آس��يب در حدي است که توجيهكننده اقدام نظامي
باشد؟
 -2ه��دف :هدف اوليه اق��دام نظامي بايد ممانع��ت از تهديد مورد بحث
باشد.
 -3گزينه آخر :اقدام نظامي بايد به عنوان آخرين راه انتخاب ش��ود ،يا در
شرايطي اتخاذ شود که داليل متقن بر بيفايده بودن اقدامات غيرنظامي وجود
داش��ته باشند[ .یا اقدامات غیرمس��لحانه پیش بینی ش��ده در ماده  41منشور
سازمان ملل متحد ،کافی نباشد].
 -4تناس��ب :در اقدام نظامي ،اصل تناس��ب رعايت شود و به نحوي عمل
شود که پاسخ کافي به تهديد داده شود.
 -5موازن��ه آثار :اقدام نظامي بايد بتواند تهدي��د را مرتفع کند و آثار عدم
اقدام ،وخيمتر از اقدام باشد( .موثق)1390 ،
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ب��ا این حال ،مداخله بشردوس��تانه هنوز هم یک مس��أله بحث برانگیز در
حقوق بینالملل اس��ت .شماری از کش��ورها ،به ویژه کشورهای جهان سوم،
آن را مداخل��ه در امور داخلی و نق��ض حاکمیت ملی خود میدانند .از لحاظ
عملی نیز ،امکان سوء استفاده از آن برای دخالت در امور داخلی کشورها نیز
زیاد اس��ت و در بسیاری اوقات ،تحت پوش��ش مداخله بشردوستانه ،اهداف
سیاس��ی خاصی توسط کش��ورهای مداخله گر تعقیب شده است .این مسأله
بدبینی نسبت به مداخله بشردوستانه را دامن زده است .با این همه در شرایطی
که حقوق اساس��ی مردم یک کش��ور به صورت گسترده و سازمان یافته نقض
میش��ود ،و جنایت ضدبشری در آن اتفاق میافتد نمیتوان ضرورت مداخله
بشردوستانه را کام ً
ال نادیده گرفت.
هرچن��د این مس��أله در حق��وق بینالملل هنوز با نظری��ات ضد و نقیض
مواجه است ،اما از منظر اخالقی میتوان آن را توجیه کرد .چنانچه اشاره شد،
مش��روعیت دولتها به رعایت حقوق انس��انی بنیادین شهروندان توسط آنان
منوط است .بنابراین" ،هرحکومتی که حقوق انسانی بنیادین شهروندان تحت
قیمومیت خود را به نحو گس��ترده و سازمان یافته نقض کند ،مشروعیت خود
را برای حکومت کردن از دست میدهد .وانگهی حکومتی که فاقد مشروعیت
ملی باش��د ،مش��روعیت بینالمللی خود را نیز از کف میدهد ،به بیان خاص
تر ،حکومتی که فاقد مش��روعیت داخلی اس��ت از «حق مصئونیت از تهاجم
خارجی» برخوردار نیست .بنابراین ،در شرایطی که حکومت «حق مصئونیت
از تهاجم» را در عرصه بینالمللی از دست میدهد ،دخالت بشردوستانه برای
احقاق حقوق بنیادین ش��هروندان تحت قیمومیت آن حکومت ،تحت شرایط
معین ،اخالق ًا مجاز خواهد ش��د و این دخالت ،مص��داق «تجاوز» یا «تهاجم»
نخواهد بود( ".نراقی)1388 ،
شرایطی که مداخله بشردوستانه را مجاز خواهد کرد عبارتند از:
 .1حکومت به نحو گسترده و سازمان یافته حقوق انسانی بنیادین شهروندان
خود را نقض کند.
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 .2امکان تغییر و اصالح امور در داخل و توس��ط خود ش��هروندان منتفی
باشد .یعنی شهروندان به واقع نتوانند در مقابل سرکوب سازمان یافته حکومت
از خود دفاع کنند و حقوق نقض شده خود را استیفا نمایند(.همان)
برخ��ی از علمای حقوق بینالملل به دلیل امکان س��وء اس��تفاده دولتها
از نظریه مداخله بشردوس��تانه ،اقدام جمعی را پیش��نهاد کرده اند .این اعتقاد
وجود دارد که در اقدام جمعی دولت ها ،اطمینان از وجود انگیزه بشردوستانه
بیش از مداخله انفرادی دولتها اس��ت .این روند با فعال ش��دن سازمان ملل
پس از دوران جنگ س��رد و به خصوص اقدامات شورای امنیت تحت عنوان
مداخله بشردوستانه در ش��مال عراق ،سومالی ،بوسنی و هرزگوین ،هائیتی و
روآندا و  ...ظهور و بروز بیشتری یافته است( .زنگنه )1383 ،بنابراین ،مداخله
بشردوستانه باید در چارچوب اقدام جمعی و با مجوز شورای امنیت سازمان
ملل متحد صورت گیرد.
براساس نکاتی که مطرح شد ،مداخله بشردوستانه را نیز باید جنگی عادالنه
به ش��مار آورد .این جنگ اساس�� ًا با هدف بشردوستانه و به خاطر حمایت از
حقوق بشردوستانه صورت میگیرد.
«در جهان امروز ،اصل عدم مداخله ،صالبت و قاطعيت گذش��ته را ندارد
و دولته��ا ديگ��ر حق ندارن��د به بهان��ه «حاکميت در ام��ور داخلي» هرچه
ميخواهن��د انجام دهند ،بلکه هم در مقابل م��ردم خود و هم در برابر جامعه
بينالمللي پاس��خگو هستند .هسته اصلي «زندگي مشترک بشري» حقوق بشر
اس��ت .گرچه ،اجراي حقوق بش��ر و رعايت آن در س��طح داخلي هر کشور
بر عهده دولتهاس��ت ،اما ضمانت اجراي آن در دس��ت جامع��ه بينالمللي
و در معرض نظارت س��از و کارهاي بينالمللي اس��ت .همين جا اس��ت که
جامعه بينالمللي اجازه ميدهد که براي جلوگيري از نقض گس��ترده و جدي
حقوق بش��ر يا جنايت بر ضد بش��ريت ،در امور داخلي کشور خاطي مداخله
شود تا ش��يوه حکمراني خود را تعديل نمايد»( .نراقی )1392 ،حق حاکميت
دولتها و تس��اوي حاکميت دولتها در عرصه بينالمللي و اثر مهم آن يعني
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ممنوعي��ت مداخل��ه در امور داخلي کش��ورها هنوز وج��ود دارد اما در پرتو
تحوالت بينالمللي و زندگي مشترک بشري در عرصه بينالملل ،تلطيف شده
و تحتالش��عاع برتري حقوق بشر قرار گرفته اس��ت .مداخله بشردوستانه به
عنوان اس��تثنايي بر اين اصل و براي جلوگيري از سوءاستفاده دولتها از سپر
«حاکميت داخلي» ،مش��روع تلقي ميش��ود .البته همين مداخله بشردوستانه،
مقيد و موکول به رعايت ش��رايطي است و سازوکار خاص خود را دارد .مث ً
ال
با توجه به س��اختار فعلي جامعه بينالمللي ،فقط ش��وراي امنيت سازمان ملل
اس��ت که ميتواند به خاطر حفظ صلح و امنيت بينالمللي يا براي جلوگيري
از فجايع انس��اني ،اجازه مداخله در امور کش��ورها را بدهد .دولتي که حقوق
بش��ر را به طور گس��ترده نقض ميکند يا مرتکب نسلکشي يا ساير جنايات
عليه بشريت ميشود در واقع مشروعيت خود را از دست ميدهد و نميتواند
به بهانه «حاکميت داخلي» از چش��م جامعه جهاني پنهان ش��ود .حق دخالت
بشردوستانه را نمیتوان حقی صرف ًا قانونی در عرصه روابط بینالملل دانست،
بلکه مهمتر و مقدّ م بر آن این حقّ نوعی حقّ اخالقی اس��ت( .نراقی.)1392 ،
دخالت بشردوس��تانه ،یک ه��دف عمده را دنبال میکن��د و آن جلوگیری از
فجایع انسانی و کمک به آسیب دیدگان جنگ است.
خالصۀ این فصل
با توجه ب��ه مباحثی که در این فصل ص��ورت گرفت ،توضیح
داده ش��د که حقوق بشردوستانه بینالمللی شاخ ه ای از حقوق بين
الملل عمومي اس��ت که برمخاصمات مسلحانه بینالمللی و داخلی
نظارت دارد .هدف حقوق بشردوس��تانه ،حمایت از اش��خاصی که
مس��تقیما درگیر جنگ نیس��تند یا دیگر درگیر نیستند یعنی زخمی
ها ،بیماران ،کشتی شکسته ها ،اسیران و افراد غیر نظامی و محدود
کردن آثار خشونت درجنگ ،پرهیز از انتقام جویی و اذیت و آزاری
ک��ه تأثی��ری در اهداف جنگ ندارند ،تعریف ش��د .در مورد رابطۀ
حقوقبش��ر و حقوق بشردوس��تانه می توان گفت که حقوق بش��ر
و حقوق بشردوس��تانه هردو از ش��اخههای حق��وق بینالمللی می
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باشند .انسانها در همه موارد از حقوق بشری خود برخوردار اند ،اما
حقوق بشردوستانه تنها در زمان جنگ مطرح می شود .در صورتی
که جنگ نباش��د بحث حقوق بشردوستانه در میان نیست .موضوع
حقوق بشر و حقوق بشردوستانه باهم رابطه اساسی دارند و هردو
در مورد حمایت از بش��ر مطرح اس��ت .منبع حقوق بشردوس��تانه
حقوق الهه و عهد نامههای ژنو اس��ت .در س��ال  1899کنفرانس
صلح الهه که به منظ��ور ایجاد قواعد جنگی برگزار گردید ،قواعد
ت��ازۀ را در عرصه منازعات وضع نمود ک��ه از آن بنام قانون جنگ
یاد می ش��ود .در س��ال  1949در ژنو چهار عهد نامه مورد پذیرش
قرار گرفت که مش��متل بر زخمیان و بیماران در خشکی ،زخمیان
در دریاها ،اسرای جنگی و غیر نظامیان به عنوان قربانیان مخاصمه
مسلحانه بود .حقوق اسیران جنگی ،حقوق زنان و کودکان ،حقوق
زخمی��ان و مریضان ،حقوق بی جا ش��ده گان در اثر جنگ ،حقوق
کش��تی شکس��ته گان در جنگهای دریایی ،محدود ساختن جنگ
افزاره��ا و قواع��د جن��گ از موضوعات مهم حقوق بشردوس��تانه
محسوب میشود.
اص��ل کرامت انس��انی ،اصل تفکیک و تمای��ز ،اصل ضرورت
نظام��ی ،اصل تناس��ب و اصل محدودیت از جمل��ه اصول حقوق
بشردوستانه شمرده می شود که باید در هنگام جنگ رعایت گردد.
دفاع مشروع یکی از مباحث دیگر در حقوق بشردوستانه محسوب
میش��ود .به عبارتی ،دفاع مش��روع به حالتی اطالق می ش��ود که
براس��اس آن کشور مورد تجاوز مسلحانه ،حق میدهد تا به فوریت
در مقابل تهاجم مسلحانه ،کشورهای دیگر با هروسیله ممکن ،حتا
اگر مخالف حقوق بینالملل هم باش��د ،متوس��ل به زور شده و با
دفاع از خود ،دشمن تجاوزگر را سرکوب کند.
مداخله بشردوس��تانه یکی از موضوعات دیگر این بحث است
که مفهوم مداخله بشردوس��تانه ،از پیامدهای جهانی ش��دن حقوق

بشر محسوب می شود .در یکی از تعریفهای مداخله بشردوستانه
آمده اس��ت که :مداخله بشردوس��تانه مداخله قهری کش��وری ،در
سرزمین کشوری دیگر است که به منظور حفاظت از افراد در مقابل
تهدیدهایی که متوجه جان آنها اس��ت ،و همچنین به منظور مقابله
با رفتار وحشیانه و غیرانسانی یا اذیت و آزار و شکنجه آنان انجام
می گیرد .در شرایطی که حقوق اساسی مردم یک کشور به صورت
گسترده و سازمان یافته نقض می شود ،و جنایت ضدبشری در آن
اتفاق می افتد نمیتوان ضرورت مداخله بشردوستانه را کام ً
ال نادیده
گرف��ت .در جه��ان امروز ،اصل عدم مداخل��ه ،صالبت و قاطعيت
گذش��ته را ندارد و دولتها ديگر حق ندارند به بهانه «حاکميت در
امور داخلي» هرچه ميخواهند انجام دهند ،بلکه هم در مقابل مردم
خود و هم در برابر جامعه بينالمللي پاسخگو هستند.

ضمیمه
مهمتریناسناد حقوق بشر از دوران باستان تا اکنون
بخش اول :اسناد عمومی در مورد حقوق بشر
 -1مدارک اولیه حقوق بشر

قانون حمورابی 1780 ،پیش از میالد(بابل ،بین النهرین)
منشور کوروش 539 ،پیش از میالد(ایران باستان)
فرمان آشوکا 280 ،پیش از میالد(سلسله موریا ،هند قدیم)
قانون اساسی مدینه 622 ،میالدی(مدینه ،عربستان)
منشور آزادی(1100 ،شهرهای فرانسه و انگلیس)
منشور کبیر یا ماگناکارتا(1215 ،انگلستان)
مقررات آکسفورد( 1258 ،انگلستان)
مقررات وست مینستر(1259 ،انگلستان)
 -2اسناد تاریخی حقوق بشر در قرون هفدهم و هجدهم
 -1628درخواست حق(انگلیس)

 -1648پیمان صلح وستفالی
 -1687اعالمیه آزادی عقیده و مذهب(انگلستان)
 -1687منشور حقوق(انگلیستان)
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 -1689قانون تساهل(انگلیستان)
 -1774اعالمیه حقوق و شکایات امریکایی
 -1776اعالمیه حقوق ویرجینیا
 -1776اعالمیه استقالل امریکا
 -1787قانون اساسی ایاالت متحده امریکا
 -1789اعالمیه حقوق بشر و شهروند(فرانسه)
 -1790اعالمیه حقوق زن و شهروندان زن
 -1791منشور حقوق امریکا(فدرال)
 -1791قانون اساسی فرانسه
 -3اسناد تاریخی حقوق بشر در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم
 -1807قانون لغو تجارت برده داری انگلیستان

 -1814پیمان گنت Ghent
 -1815الیحه نهایی از کنگره وین
 -1829قانون آزادی کاتولیک (انگلیستان)
 -1833قانون لغو برده داری (انگلیستان)
 -1838منشور خلق (انگلستان)
 -1856اعالمیه پاریس
 -1862اعالمیه آزادی بردگان
 -1863کد لیبر Lieber Code
 -1864کنوانسیون بهبود وضعیت مجروحان
 -1874پ��روژه اعالمیه بینالملل��ی در رابطه به قوانین و آداب و رس��وم
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جنگ
 -1876اعالمیه حقوق زنان ایاالت متحده آمریکا
 -1878پیمان سن استفانو San Stefano
 -1880راهنمای قوانین و عرف جنگ
 -1885الیحه نهایی کنگره برلین
 1899و  -1907معاه��دات به تصویب رس��یده ،در همای��ش اول و دوم
الهه
 1905و  -1906کنوانسیون برن Bern
 -1917اعالمیه بالفور Balfour
 -1919معاهده ورسای (مشتمل بر میثاق جامعه ملل)
 -1919اساسنامه سازمان بینالمللی کار
 -1920اساسنامه دیوان دایمی بینالمللی عدالت
 -1924پروتکل حل و فصل مسالمت آمیز منازعات بینالمللی
 -1925پیمان صلح لوکارنو Locarno
 -1928پیمان عمومی برای چشم پوشی از جنگ
 -1929کنوانسیون رفتار مناسب با زندانیان و اسیران جنگی
 -1933کنوانسیون بینالمللی مربوط به وضع پناهندگان
 -4برخی از اسناد اساسی معاصر در حقوق بشر بینالمللی
 -1941منشور اتالنتیک

 -1942قطع نامه در مورد جنایات جنگی آلمان توسط نمایندگان  9کشور
اشغال شده
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 -1943اعالمیه در مورد قساوت
 -1945منشور سازمان ملل متحد
 -1945موافقتنامه تعقیب و مجازات جنایتکاران جنگی
 -1945منشور دادگاه نظامی بینالمللی
 -1948اعالمیه جهانی حقوق بشر
 -1948اعالمیه آمریکایی حقوق و مکلفیتهای انسان
 -1948کنوانس��یون بینالمللی در مورد پیشگیری و مجازات جنایت نسل
کشی( ،اجرا در )1951
 -1949کنوانسیونهای ژنو
 -1950کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی(اجرا
در )1953
 -1960اعالمیه اعطای استقالل به کشورها و مردمان تحت استعمار
 -1961منشور اجتماعی اروپا
 -1966میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
 -1966میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
 -1969کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
 -1969کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات
 -1975مصوبه نهایی کنفرانس هلسینکی
 -1981منشور آفریقایی حقوق بشر
 -1990اعالمیه اسالمی حقوق بشر -قاهره
 -1990منشور پاریس برای اروپای جدید
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 -1993اعالمیه و برنامه عمل وین
 -1998اعالمیه وظایف و مسئولیتهای بشر
 -2000منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا
 -2001اعالمیه جهانی در مورد تنوع و گوناگونی بشر
 -2007اعالمیه حقوق مردم بومی
 -2008اعالمی��ه س��ازمان ملل متح��د در مورد گرایش جنس��ی و هویت
جنسیتی
 -5برخی اسناد حقوق بشری برای تأمین عدالت
 -1955حداقل قواعد استاندارد برای رفتار با زندانیان

 -1963پروتکل شماره  2کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر
 -1977توافقنامه اروپا در انتقال برنامههای کاربردی برای کمک حقوقی
 -1979کد رفتاری برای نیروهای تطبیق کننده قانون
 -1980کنوانسیون بینالمللی دسترسی به عدالت
 -1982اصول اخالق پزش��کی مربوط به نقش پرسنل صحی ،به خصوص
پزش��کان ،در حمایت از زندانیان و بازداشت شدگان در برابر شکنجه و دیگر
مجازاتهای بیرحمانه و غیر انسانی.
 -1984کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر مجازاتهای بیرحمانه ،غیر انسانی
یا اهانت آمیز
 - 1983پروتکل شماره  6کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای
اساسی در مورد لغو مجازات اعدام
 – 1984مواظبتهای تضمین کننده حمایت از حقوق کس��انی که محکوم
به اعدام هستند
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 - 1985اصول اساسی در مورد استقالل قوه قضائیه
 - 1985کنوانسیون اروپایی برای پیشگیری از شکنجه و مجازاتهای غیر
انسانی یا اهانت بار
 - 1985راهنمایی برای اقدام در مورد کودکان در نظام عدالت کیفری
 - 1985کنوانس��یون بین امریکایی برای جلوگیری از ش��کنجه و مجازات
عامالن آن
 – 1985حداقل قواعد اس��تاندارد ملل متحد ب��رای اداره عدالت در مورد
نوجوانان
 - 1989اصول مربوط به پیشگیری موثر و تحقیق از اعدامهای فراقانونی،
خودسرانه و بدون رعایت تشریفات قانونی(قواعد پکن)
 - 1989دومین پروتکل اختیاری میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاس��ی
با هدف لغو مجازات اعدام
 - 1990اصول اساسی رفتار با زندانیان
 - 1990اصول اساسی نقش وکالی مدافع
 - 1990اصول اساس��ی اس��تفاده از زور و اس��لحه گرم توسط نیروههای
تطبیق کننده قانون
 - 1990راهنماییهای��ی برای پیش��گیری از بزه��کاری نوجوانان(قواعد
ریاض)
 - 1990دستورالعمل نقش دادستان
 - 1990پروتکل کنوانس��یون آمریکایی حقوق بش��ر ب��رای لغو مجازات
اعدام
 - 1990قواعد حمایت از نوجوانان محروم شده از آزادی
 - 1996کنوانسیون بین امریکایی ضد فساد
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 - 1997اعالمیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جنایت و سوء استفاده
از قدرت
 - 1998مجموعه اصول برای حمایت از همه افراد تحت هرگونه بازداشت
و یا حبس
 - 1999کنوانسیون حقوق مدنی در مورد فساد(شورای اروپا)
 1999کنوانسیون حقوق جزایی در مورد فساد(شورای اروپا)
 - 2000پروتکل اختیاری در مورد فروش کودکان ،روس��پی گری کودکان
و پورنوگرافی کودکان
 - 2000اصول تحقیقات موثر و مستندس��ازی ش��کنجه و دیگر رفتارهای
بیرحمانه ،غیر انسانی یا اهانت آمیز
 - 2002پروتکل شماره  13کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای
اساسی ،در مورد لغو مجازات اعدام در هر شرایط
 -2003کنوانسیون ملل متحد در برابر فساد
 - 2003کنوانسیون اتحادیه آفریقا در مورد جلوگیری و مبارزه با فساد
 - 2006کنوانس��یون بینالمللی برای حمایت از کلیه افراد از ناپدید شدن
اجباری
 -6معاهدات مربوط به حقوق مدنی و سیاسی
 - 1925کنوانس��یون منع برده داری ،بندگی ،کار اجباری و موسس��ات یا
موارد مشابه آن

 - 1930کنوانسیون مورد منع کار اجباری
 -1951کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان
 - 1952کنوانسیون حقوق سیاسی زنان
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 - 1954کنوانسیون در رابطه به کاهش بی سرنوشتی(فقدان ملیت)
 - 1954کنوانسیون مربوط به وضع افراد بی سرنوشت(فاقد ملیت)
 - 1956کنوانسیون لغو برده داری ،تجارت برده ،و نهادها و اعمال مشابه
بردگی
 - 1957کنوانس��یون مربوط به حمایت و ادغام جمعیتهای بومی و دیگر
گروههای قبیله ای و نیمه قبیله ای در کشورهای مستقل
 - 1965کنوانسیون بینالمللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی
 - 1966کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
 - 1969کنوانسیون اتحادیه آفریقا در مورد بر جنبههای خاص از مشکالت
پناهندگان در آفریقا
 - 1973کنوانسیون بینالمللی سرکوب و مجازات جنایت آپارتاید
 -1978اعالمیه در مورد منع تعصب و تبعیض نژادی
 - 1979کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
 - 1981اعالمیه محو همه اش��کال ن��ارواداری و تبعیض مبتنی بر دین یا
اعتقاد
 - 1984کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای بیرحمانه،
غیر انسانی یا اهانت آمیز
 -1985اعالمیه در مورد حقوق بشری افرادی که تابعیت کشورهای محل
زیست شان را ندارند
 - 1990کنوانس��یون بینالمللی در حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر
و اعضای خانواده آن ها
 - 1992توافقنامه ایجاد صندوق برای توس��عه مردم بومی امریکای التین
و کارائیب
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 - 1992اعالمیه حقوق اش��خاص متعلق به اقلیتهای ملی ،قومی ،مذهبی
و زبانی
 - 1993اصول مربوط به وضع موسسات ملی(اصول پاریس)
 - 1998اعالمیه حقوق و مسئولیتهای افراد ،گروهها و ارگانهای جامعه
در ترویج و حفاظت حقوق بشر و آزادیهای اساسی به رسمیت شناخته شده
در سطح جهانی
 - 1999کنوانس��یون بی��ن آمریکایی رفع کلیه اش��کال تبعیض علیه افراد
معلول
 - 2000پروتکل شماره  12کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای
بنیادین
 -2001اعالمیه و برنامه عمل دوربان Durban
 - 2005اعالمیه اصول نظارت جهانی انتخابات
 - 2006کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
 - 2007پیمان لیسبون Lisbon
 - 2009کنوانس��یون اتحادی��ه آفریقا برای حفاظت و مس��اعدت افراد بی
جاشده داخلی در آفریقا(کنوانسیون کامپاال )Kampala

 -7معاهدات مربوط به حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
 - 1945اساس��نامه س��ازمان آموزش��ی ،علم��ی و فرهنگ��ی مل��ل
متحد(یونسکو)

 - 1946اساسنامه سازمان بهداشت جهانی
 -1953کنوانسیون اروپایی در مورد کمکهای اجتماعی و پزشکی
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 -1954کنوانسیون فرهنگی اروپا
 - 1960کنوانسیون ضد تبعیض در آموزش و پرورش
 - 1961منشور اجتماعی اروپا
 - 1962کنوانس��یون رضایت در ازدواج ،رعایت حداقل سن برای ازدواج
و ثبت ازدواج
 - 1966میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگی
 - 1970کنوانسیون ممنوعیت و جلوگیری از انتقال غیرقانونی داراییهای
فرهنگی
 - 1972کنوانسیون مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان
 -1972کنوانسیون اروپایی تأمین اجتماعی
 -1974کنوانسیون اروپایی حمایت اجتماعی از کشاورزان
 - 1976منشور فرهنگی برای آفریقا
 - 1979کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
 - 1981کنوانسیون فرصتها و رفتار برابر با مردان و زنان کارگر :کارگران
با مسوولیتهای خانوادگی
 -1981منشور آفریقا در مورد انسان و حقوق مردم
 - 1989کنوانسیون حقوق کودک
 -1990منشور آفریقا در مورد حقوق و رفاه کودک
 - 2001کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب
 - 2003کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی نامشهود
 - 2005کنوانسیون حفاظت و توسعه تنوع تجارب فرهنگی
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 - 2006کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
 - 2008پروتکل اختیاری میث��اق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی

بخش دوم :اسنادی در رابطه با جنگ

 -1معاهدات شناسایی جنایت علیه بشریت
 -1946کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل کشی

 -1949کنوانس��یون جلوگیری از قاچاق انسان و بهره برداری جنسی از زنان
و کودکان
 -1968کنوانس��یون غیرقابل اجرا بودن محدودیتهای مقرر بر جرایم جنگی
و جنایت علیه بشریت
 -1973اصول همکاریهای بینالمللی در تش��خیص ،دس��تگیری ،استرداد و
مجازات افراد مقصر در جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت
 -1973کنوانسیون بین المللی درباره منع و مجازات جنایت نسل زدایی
 -1979کنوانسیون بینالمللی علیه گروگانگیری
 -1980کنوانسیون الهه در مورد جوانب مدنی کودک ربایی بینالمللی
 -1984کنوانس��یون ضد شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه ،غیر
انسانی یا اهانت آمیز
 -2000کنوانس��یون علیه جرایم سازمان یافته فراملی و پروتکل های مربوطه
آن در رابطه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران
- 2003کنوانسیون مبارزه با فساد
- 2006کنوانس��یون بینالملل��ی ب��رای حفاظت از کلیه افراد از ناپدید ش��دن
اجباری.
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 -2توافقنامه توسعه حقوق جنگ بین جنگهای جهانی:
 -1919میثاق جامعه ملل

 -1922معاهده مربوط به منع استفاده از گازهای مضر در جنگ زیردریایی
 -1923قوانی��ن مرب��وط به کنترل بی س��یم تلگراف در زم��ان جنگ و جنگ
هوایی
 -1924پروتکل حل و فصل مس��المت آمیز اختالف��ات بینالمللی (پروتکل
ژنو)
 -1925پروتکل ممنوعیت استفاده از گازهای سمی در جنگ.
 -1928معاهده عمومی برای چشم پوشی از جنگ (پیمان بریان-کلوگ)
 -1929کنوانسیون بهبود وضعیت زخمیان و بیماران در جریان جنگ
 -1929کنوانسیون مربوط به رفتار با اسیران جنگی
 -1930پیمان محدودیت تسلیحات نیروی دریایی
 -1935پیمان در حمایت از موسسات هنری و علمی و آثار تاریخی
 -3موافقتنامههای نخستین توسعه حقوق جنگ توسط سازمان ملل متحد و
نهادهای مشابه
 -1945منشور سازمان ملل متحد

 - 1949کنوانس��یون بهب��ود وضعیت زخمیان و بیماران نیروهای مس��لح در
میدان جنگ (کنوانیسیون اول ژنو)
 -1949کنوانسیون بهبود وضع مجروحان ،بیماران ،غریقان و کشتی شکستگان
نیروهای مسلح در دریا (کنوانسیون دوم ژنو)
 - 1949کنوانسیون ژنو رابطه به شیوه رفتار با اسیران جنگی (کنوانسیون سوم
ژنو)
- 1949کنوانسیون مربوط به حفاظت از غیرنظامیان در زمان جنگ ( کنوانسیون
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چهارم ژنو)
 -1954کنوانسیون حفاظت از اموال فرهنگی در زمان جنگ.
- 1967کنوانسیون ممنوعیت استفاده از سالحهای هسته ای (پیشنویس)
 -1973اصول همکاریهای بینالمللی در تش��خیص ،دس��تگیری ،استرداد و
مجازات افراد گناهکار در جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت
 -1974اعالمی��ه حمایت از زنان و کودکان در ش��رایط اضطراری و منازعات
مسلحانه
 -1977پروتکلهای الحاقی مربوط به کنوانسیونهای ژنو
 -4توافقنامه مربوط به توسعه حقوق جنگ در جریان جنگ سرد
 -1950قطع نامه مجمع عمومی سازمان ملل برای صلح.

 -1967پیمان اصول حاکم بر فعالیتهای اکتش��افات س��یارات و اس��تفاده از
فضا ،از جمله ماه و سایر اجرام آسمانی
 -1968پیمان در مورد منع گسترش سالحهای هسته ای
 -1971توافقنامه در مورد اقدامات برای کاهش خطر بروز جنگ هسته ای بین
آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
 -1971پیمان ممنوعیت استفاده از سالحهای هسته ای و دیگر سالحهای که
منجر به کشتار جمعی و آسیب محیطی میگردد.
- 1972کنوانس��یون منع توسعه ،تولید و انباشت سالح های باکتریولوژیکی و
سمی و خطرات ناشی از آن
 -1972پیمان بین ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه جماهیر ش��وروی در مورد
موشک های بالستیک
- 1977کنوانسیون رفع برده داری در آفریقا
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 -1984اعالمیه در مورد حق مردم به صلح
 -1987پیمان منع موشکهای هسته ای میانبرد
 -5معاهدات پس از جنگ سرد در حقوق جنگ
 -1993اساس��نامه دادگاه بینالمللی کیفری برای تعقیب افراد مس��ئول نقض
جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی

 -1994اساس��نامه دادگاه بینالمللی کیفری برای تعقیب افراد مس��ئول نس��ل
کشی و سایر موارد نقض جدی حقوق بینالملل
- 1997کنوانس��یون بین آمریکایی علیه س��اخت غیرقانونی و قاچاق اسلحه،
مهمات ،مواد منفجره و سایر مواد مرتبط
 -1998اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی
 -2000پروتکل اختیاری کنوانس��یون حقوق کودک در مورد منع مش��ارکت
کودکان در درگیریهای مسلحانه
- 2002کدهای بینالمللی بر ضد گسترش موشک های بالستیک
 - 2003اساسنامه اتاق فوق العاده در دادگاههای کامبوج
 - 2005پروتکل الحاقی به کنوانسیونهای ژنو
- 2006کنوانس��یون بینالملل��ی ب��رای حمایت از کلیه افراد از ناپدید ش��دن
اجباری
 -2007اساسنامه دادگاه ویژه برای لبنان
- 2008کنوانسیون در مورد مهمات خوشه ای
 -6پیمان هایی در رابطه به تروریسم بین المللی
 -1937کنوانسیون منع و مجازات تروریسم

 -1937کنوانسیون برای ایجاد دیوان کیفری بینالمللی
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 -1970کنوانسیون جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما
 -1971کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت داخلی
 -1973کنوانسیون بینالمللی منع و مجازات جنایت علیه افراد تحت حمایت
بینالمللی
 -1977کنوانسیون اروپا در جلوگیری از تروریسم
- 1979کنوانسیون ضد گروگانگیری
- 1980کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای
 -1988کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت دریانوردی.
 -1997کنوانسیون اروپا در جلوگیری از تروریسم
 -1998کنوانسیون عرب برای جلوگیری از تروریسم
- 1999کنوانسیون سازمان کنفرانس اسالمی در مبارزه با تروریسم بینالمللی
 -1999کنوانسیون بینالمللی برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم
- 1999کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با تروریسم
 -1999پیمان کشورهای مشترک المنافع در مورد مبارزه با تروریسم
- 2000کنوانسیون ضد جرایم سازمان یافته فراملی

بخش سوم :اسنادی در مورد حفظ محیط زیست
 -1توافقنامههای معاصر در مورد حفظ محیط زیست
 -1971کنوانسیون محافظت در برابر مخاطرات مسمومیت ناشی از بنزین

 -1977کنوانس��یون مرب��وط به حفاظت از کارگران علیه خطرات ش��غلی در
محیط کار به دلیل آلودگی هوا ،سر و صدا و ارتعاش
- 1985کنوانسیون وین برای حفاظت از الیه اوزون
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 -1989کنوانسیون مسئولیت مدنی برای خسارات و خطرات ناشی از جاده،
راه آهن و کشتی ها
 -1991کنوانسیون ارزیابی اثرات زیست محیطی در گستره فرامرزی
 -1992کنوانسیون در مورد تغییرات اقلیمی
- 1992کنوانسیون اثرات فرا مرزی حوادث صنعتی
 -1993کنوانسیون مسئولیت مدنی برای خسارات صنعتی بر محیط زیست
 -1993توافقنامه آمریکای شمالی در همکاری محیط زیست
 -1993کنوانسیون در مورد پیشگیری از حوادث عمده صنعتی
 -1998برگزاری کنوانسیون حفاظت از محیط زیست از طریق قانون جنایی
 -2معاهدات معاصر در رابطه با حفاظت از جنگلها و گیاهان
 - 1951کنوانسیون بینالمللی حفاظت از گیاهان.

 -1959توافقنام��ه هم��کاری در مورد قرنطینه گیاه��ان و محافظت از آنها در
برابر آفات
- 1961کنوانسیون بینالمللی برای حفاظت از انواع جدید گیاهان
 -1972کنوانسیون مربوط به حفاظت از فرهنگ جهانی و میراث طبیعی
- 1973کنوانس��یون حفاظت بینالمللی در مورد گونههای جانواران وحشی و
گیاهان در معرض انقراض
 -1982کنوانسیون تنوع زیستی
 -1982منشور جهانی برای طبیعت
 -1986کنوانسیون حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست
 -1992اعالمیه محیط زیست و توسعه
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 -1992کنوانسیون تنوع زیستی
 -1992بیانی��ه اصول جهانی اجماع در مدیریت ،حفاظت و توس��عه پایدار از
انواع جنگالت
 -1994کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با بیابان زایی در کشورهای
رو به خشکسالی
 -1994توافقنامه در مورد تجارت غیر قانونی جانوران وحشی و گیاهان
 -3مهاهدات معاصر در مورد حفاظت ساحلی
 -1947توافقنامه کانبرا برای کمیسیون اقیانوس آرام جنوبی

 -1958کنوانسیون در مورد ماهیگیری در آبهای دانوب
 -1964کنوانسیون شورای بینالمللی برای اکتشاف در دریا
 -1971کنوانسیون تاالب در مورد اهمیت زیست گاه پرنده گان .
 -1976کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی و ساحلی مدیترانه.
 -1978پیمان برای همکاری حفظ جنگل آمازون
 -1983کنوانسیون حفاظت و توسعه دریایی
 -1986کنوانسیون حفاظت از منابع طبیعی
 -1990کنوانسیون سازمان علوم و فنون دریایی شمال اقیانوس آرام
 -4معاهدات معاصر در مورد حفاظت از پرندگان و پستانداران
 -1950کنوانسیون بینالمللی برای حفاظت از پرندگان

 -1970کنوانسیون بنلوکس در مورد منع شکار و حفاظت از پرندگان
 -1971کنوانسیون بینالمللی در مورد حفاظت از پرنده گان آبزی.
 -1973توافقنامه در حفاظت از خرسهای قطبی

ضمیمه

 -1979کنوانسیون حفاظت از حیات وحش اروپا و زیستگاههای طبیعی
 -1994پروتکل کنوانسیون مربوط به حفاظت از رشته کوههای آلپ
 -1999پروتکل در حفاظت از حیات وحش
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