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  1حقوق بشر و جهان امروز 

 

                    مقدمه

های فراوان و مورد تهدید، قتل، غارت، شکنجه و کشتار جمعی از ناحیۀ زورگویان و االیام در معرض تاخت و تازز قدیمبشر ا

ای از افراد بشر، از حقوق طبیعی و ذاتی محروم است. از زمانی که تاریخ به یاد دارد، در هر زمان عدهشکنجه گران حاکم بوده 

عین حال، از همان ابتدا . اما دراندصاحب قدرت خویش رنج و ستم کشیده مانده و از دست گروهی همنوعان مستبد، مغرور و 

دوستی برانگیخته شده است. در این میان، تعالیم ر افتاده و حس انسانکاه که ظالمان مرتکب ظلم شده اند، مقابله با ظلم نیز ب

ای را برای نده و روشنگرانهدینی و اخالقی و پشتیبانی اندیشمندان، فالسفه و دانشمندان و به طور کلی بشردوستان، نقش ساز

 .های انسانی ایفا کرده اندی حقوق و آزادیتوسعه

تاریخ، امروزه افراد بشر، در حالی که در سراسر جهان پراکنده اند، با تبار مشترک  پس از گذر از مجاری سخت و تاریک

ای واحد تلقی نمود که توان جامعه بشری را خانوادهخود، پیوندی عمیق و ناگسستنی میان آنان وجود دارد، به ترتیبی که می

 .2د انتظار استبین آنان رابطۀ عاطفی عمیق، همدلی، همنوایی و شأن و منزلت برابر مور

ای چند بعدی و مطرح در جهان معاصر، موضوعی است که به صورت مکرر در سطح ملی، حقوق بشر به عنوان مقولهامروزه 

پایۀ آن بر ترین حقوق تلقی شده و زندگی بشر بنیادی شود وها به آن پرداخته میالمللی و در همه حکومتای و بینمنطقه

حقوق،  ای آن اند و برای برخورداری از اینبودن دار انساندلیل به  ا  ها صرفحقوقی است که انساناستوار است و به معنای 

به همین دلیل حقوق بشر، به  .شرایط گوناگون اجتماعی، سیاسی، و مذهبی در نظر گرفته نشده و صرف انسان بودن کافی است

ای است که در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ناسد و این امر نکتهشمول باشد و زمان و مکان نشلحاظ سرشتی که دارد، باید جهان

 بدان تأکید شده است.

 مفهوم حق در عصر جدید

ای یا مطالبه صالحیتبرداشت سنتی، حق به عنوان  فهم می شود. در  "حق"حقوق بشر تنها در بستر معنی جدید از

توان حقوق بشر را مند باشد. به عبارتی تنها زمانی میبهره توانست از آنشد که هرانسانی به صرف انسان بودن میدانسته نمی

 در حقوق بشر آگاه شده و تفاوت معنایی حق در زمان گذشته و جدید را فهم کنیم.    "حق"فهمید که در مرحله اول به معنی 
نماید که نین میشود با برداشت گذشتگان از معنی حق متفاوت است. چمی "حق"از  "حقوق بشر" در مروزها برداشت که

های بزرگ کرد. مفهوم حق در نظامو حقوقی ایفا نمی نقش مهمی در گفتمان سیاسی  یوسطاواخر قرون  تا "حق"مفهوم 

الی را که ؤس افالطوننوشته  اخالقی افالطون و ارسطو و در حقوق باستانی یونان برجسته نشده اند. برای نمونه در دیالوگ کریتو

)ناعادالنه( به ارتکاب یک  است به شکل زیر صورت بندی می کنیم: آیا شخصی که معتقد است به ناحقبا آن مواجه  سقراط

از زندان دارد؟ لکن بررسی دقیق متن افالطون نشان می دهد که دیالوگ مزبور در قالب را  جرم محکوم شده است حق فرار

ست یا عادالنه است که از زندان فرار کند. حال ممکن سقراط این است که آیا در یهلأمسبلکه  زبان حق نوشته نشده است.

یک تفاوت ظریف زبانی است.  ا صرف "ک عملی انجامداشتن حق " با "درستی انجام یک عمل" است به نظر آید که تفاوت میان

 ولی در پس ظرافت زبانی مزبور تفاوت محتوایی نهفته است.
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اکویناس درعین حال  متفکر مکتب حقوق طبیعی در قرون وسطی می آوریم.نفوذترین ذی ،مثال دوم را از توماس اکویناس

در فضای فکری آن  "حق"غم حضور مفهوم رکرد با وجود این و به ( دفاع میNatural Lawکه از دکترین قانون طبیعی )

الی مطرح ؤساکویناس، همانند سقراط در دیالوگ کریتو،  ( نداشت.Natural Rightsزمان، دکترینی پیرامون حقوق طبیعی)

رسنه حق دزدیدن یک قرص نان را دارد؟ گ ا توانیم آن را در قالب زبان حق بیان کنیم: آیا فرد شدیدمی کند که به خوبی می

 ؟3ع استبلکه وی می پرسد آیا دزدی ناشی از فشار نیاز، مشرو ال را با چنین زبانی بیان نکرده است.ؤساکویناس 

تحوالتی که بعد از رنسانس به وجود  رفت.به کار می  "درست، صحیح، خوب، عادالنه یا مشروع" در گذشته حق به معنی

به عنوان چیزی دانسته شد که در اختیار فرد قرار  "حق"شد. در نگاه جدید  "حق"آمد باعث به وجود آمدن مفهوم جدیدی از 

ای است که فرد از دیگران دارد. این حق با انسان هست و دیگران این حق را به او نداده "مطالبه" می گیرد. یا به عبارتی حق

 4اند که بتوانند از وی بگیرند.

 حقوق بشرو ویژگیهای تعریف 

حقوق بشر، حقوقی است که به انسان به عنوان انسان تعلق می گیرد. انسان بما هو انسان، نه با دین و فرهنگ و زبان و نژاد 

شمول، های جهانحقوق بشر عبارت از حق ،دیگر تعبارشود، یا به ؛ بلکه با واقعیت صرف انسان بودنش مشخص میو ملیت

در این تعریف مراد از  مند هستند.ذاتی و غیرقابل سلب که انسانها به خاطر انسان بودنشان به صورت برابر ازآنها بهره

آن با حیثیت و کرامت انسانی است و غیرقابل سلب بدین معنی است که جهانشمول، فرافرهنگی و مراد از ذاتی، عجین بودن 

 .5این حق ریشه در قانونگذاری یا ارادۀ حکومت ندارد
اگر چه افراد به درستی  از این حیث که انسان است، مستحق برخورداری از حقوق خود است. براین اساس، ا  هر فردی صرف

ای غیرقابل سلب از کاالها، خدمات و ماعی هستند، اما حقوق بشر مجموعهوسیعی از تعهدات سیاسی و اجت یتابع دسته

به رعایت و اجرای آنها مؤطف کند که دولت و اجتماع در شرایط و اوضاع و احوال عادی فرصتهای فردی را معین و مشخص می

 دارد، حقوق بشر حد شمول های اجتماع و دولت اولویتچون حقوق ذاتی افراد، در بادی امر بر منافع و مطلوب هستند.

سایر  هر چند این اولویت ها به ندرت طبقه بندی شده است، اما حقوق بشر، معوال  کند.مشروعیت اقدام دولت را محدود می

 .6تابدادعای مشروع دولت و اجتماع را بر نمی

ای پاره کند.، متمایز مینااخالقی حقوق بشر خصوصیاتی دارد که که آن را از سایر حقوق )تکلیف آور(، خواه اخالقی و خواه

 از این خصوصیات به قرار زیر است:

مند هستند. به بیان دیگر، به محض آنکه ها به صرف انسان بودن از آن بهرهحقوق بشر حقوقی است که همه انسانیکم. 

بنابراین، باید  ار خواهد شد.ای از حقوق )مصادیق حقوق بشر( برخورددرنگ از پارهمعلوم شود فردی انسان است، آن فرد بی

های دیگر )و نیز نهادها( مکلف به ( تمام انسان2( تمام انسان ها واجد آن حقوق هستند؛ )1) حقوق بشر را جهانشمول دانست:

روی کاغذ،  تمام جهانیان )دست کم به زبان یا بر ا را تقریب در جهان معاصر، این حقوق ( و خصوصا 3رعایت آن حقوق هستند؛ )

 .7آل( پذیرفته استیا به عنوان یک ایده

 .8السواء صاحب آن حقوق هستندها به صرف انسان بودن علیتوان نتیجه گرفت که همه انسانمی دوم. بر این مبنأ
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تواند از آنها یحقوقی که فرد صاحب حق هرگز نم کنند، یعنیتلقی می« ناشدنیحقوق سلب» ا حقوق بشر را عمومسوم. 

 .9...کند یا آنها را به دیگری منتقل نمایدچشم پوشی 

دانند که از منظر اخالقی از اهمیت و اولویت بسزایی برخوردار است. این حقوق را حقوقی می ا  . حقوق بشر را سنتچهارم

که ت دانند. غایت اصلی این حقوق آن اسمند میمندی از یک زندگی حداقلی کرامتها برای بهرهضامن نیازهای اساسی انسان

شرایط زیست را « آرمانی ترین»یا « بهترین»شرایط زندگی ایمنی بخشد نه آنکه « ترینوخیم»و « بدترین»انسان را در برابر 

ا  مجاز نیست، نه هایی است که بسنده کردن به کمتر از آن اخالقالتزام به حقوق بشر تثبیت حداقل برای ایشان تضمین نماید.

  به این معنا، رعایت حقوق بشر را باید کف اخالق تلقی کرد. که الهام بخش اخالق است. هاییترین آرمانتحقق عالی

های جدی قرار هایی که در اینجا برای حقوق بشر بر شمردیم مورد نقداما به هر حال، نباید فراموش کرد که تمام ویژگی

 .10اتفاق نظر عامی وجود ندارد ا  فهم و تفسیر آنها لزوم یگرفته است، و در میان فیلسوفان اخالق درباره این موارد و نیز نحوه

 

 اصول اساسی و بنیادی حقوق بشر

 هایتواند از زندگی شایسته در عرصهتکی است که بر اساس آن، بشریت میحقوق بشر و شگوفایی آن بر اصول بنیادینی م

های فلسفی، اخالقی و دینی نشأت نموده که در آن همواره سعادت بشر مورد نظر رخوردار شود. این اصول از اندیشهمتفاوت ب

 است. 

 ی جهانی حقوق بشر آمده است: ی اول اعالمیهرت است از همان اصولی که در مادهاین اصول بنیادی، عبا

باشند و باید نسبت به قل و وجدان میابرند. همه دارای عآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برتمام افراد بشر، آزاد به دنیا می

 یکدیگر با روح برادری رفتار کنند .

اصل  -1های عمومی قرار دارد که عبارتند از: شده که در رأس تمام حقوق و آزادیدر این ماده به چهار اصل عمده اشاره 

 شود.یک توضیح مختصری ارائه میی هراصل برادری. درباره -4ل برابری. اص -3اصل آزادی.  -2حیثیت یا کرامت انسانی. 

 اول: کرامت انسانی 

توان برای موجود انسانی در نظر ی است که بدون آن هیچ حقی را نمیاعتراف به کرامت و منزلت انسانی مهمترین اصل»

و بر این است که انسان به عنوان و قطع نظر از هر نوع تعلق حقوق بشر به مفهوم امروزی آن مبتنی  گرفت و اصوال 

باشد. یعنی ذات انسان، دارای منزلت است و برخوردار از حقوقی که در رأس آن ها های دیگر، دارای کرامت ذاتی میوابستگی

 «.11شودی است که به نام حقوق بشر یاد میاصول

 

 کرامت انسانی در اندشۀ اسالم .1

 و )بر ای از مظاهر طبیعتسلط آنان بر پارهو با ت عزت بخشیده ا، از همان ابتدای خلقت، شرافت وافراد ر یخداوند همه»

 بحر( آنان را در ردیف اشرف مخلوقات قرارداده است.

 یدمیده شده تا آنکه مالئک به سجده خاکی آفریده شده است، اما به همین جسم خاکی روحی خدایی با آنکه انسان جسما 

افراد بشر به طور مساوی و  یصلح و عدالت باشد، برای همه ای را که مبتنی بر. این مرتبت عالی حق حیات شایستهاو پرداختند

 بدون تبعیض اقتضاء می کند.
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نهایت منفی و مثبت استعدادهای خود گوناگون خود، در میان دو بعد بی صایص و استعدادهایبا وجود این، ابناء بشر، با خ

 «.12کار اندازد و به انتخاب خود مراحل صعود یا سقوط را طی کنند ه را ب

ازنگاه تعالیم دین مبین اسالم، انسان دارای دو نوع کرامت است: یکی کرامت ذاتی که در سرشت و آفرینش او نهفته است و 

یدا کند. خداوند در قرآن کریم میی کمال، دست په دارد، می تواند به مراتب عالیهدیگری کرامت اکتسابی؛ او با استعدادی ک

 فرماید:

زی دادیم و های پاکیزه به آنان رودریا حمل کردیم و از انواع روزی ها را در خشکی وامی داشتیم و آنزادگان را گرما آدمی»

 .«13ت که خلق کرده ایم برتری بخشیدیمها را بر بسیاری از موجوداآن

 همچنین فرموده است :

را بشناسید. گرامی ترین شما  یم تا یکدیگرها قرارتان دادها و قبیلهز یک مرد و زن آفریدیم و در شعبه! ما شما را اای مردم»

 .«14نزد خداوند با تقوا ترین شما است

، از امتیاز خالفت و جانشینی خداوند در روی زمین، برخوردار گردیده است. خاطر همین کرامت و حیثیت که داردانسان به 

 خداوند می فرماید:

دهی که گفتند: آیا کسی را در آن قرار میر خواهم داد. پروردگارت به فرشتگان گفت: من در روی زمین، جانشینی قرا»

پروردگار فرمود: من حقایقی را آوریم و تو را تقدیس می کنیم. ما تسبیح و حمد تو را به جا میکند؟ فساد و خونریزی می

 .«15دانیددانم که شما نمیمی

 منابع حقوقی حمایت از اصل کرامت انسانی .2

دهد و از آن تشکیل می ی افغانی راپایه و اساس ساختار داخلی جامعه هفت اصل اساسی کهقانون اساسی، بر 6ی در ماده

 جمله، اصل کرامت انسانی تأکید شده است:

ی مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت از حقوق بشر، تحقق دولت به ایجاد یک جامعه»

 «.باشدی مناطق کشور مکلف میو قبایل و انکشاف متوازن در همه ی اقوامین همهتأمین وحدت ملی، برابری ب دموکراسی،

 قانون اساسی آمده است: 24ی ی دوم مادهدر فقره

 «.باشدایت آزادی و کرامت انسان مکلف میآزادی و کرامت انسان از تعرض مصؤن است. دولت به احترام و حم»

المللی حقوق مدنی و سیاسی و در مواد میثاق بین 9و 1،7،8شر و در مواد ب ی جهانی حقوقاعالمیه 9و 1،4،5،6در مواد 

 اصل کرامت انسانی تأکید شده است.ی اسالمی حقوق بشر، بر اعالمیه 20و  1،4،11

 آزادی  دوم: اصل

را به کار های طبیعی و خدادادی خود راد بتوانند استعدادها و تواناییآزادی عبارت از حقی است که به موجب آن، اف»

 «. 16اندازند، مشروط بر آنکه آسیب یا زیانی به دیگران وارد نسازند 

 توان نتیجه گرفت که آزادی دارای سه عنصر است:از تعریف یاد شده می

کلفیت از انسان سلب کند یا برای آن محدودیت ایجاد کند. دوم، حکومت م حق را نخست، دولت و حکومت حق ندارند این

د، باید در جهت فراهم ی استفاده از این حق را فراهم نماید. یعنی دولت، اگر حق مداخله داشته باشافراد، زمینهدارد که برای 

ی استفاده بهینه از این حق باشد نه در جهت محدود کردن یا سلب این حق. سوم، این حق، فقط یک محدودیت کردن زمینه

                                                           
 . 105تا  104سید محمد هاشمی، پیشین، ص  12 

 .70اسراء /  13 

 .13حجرات /  14 

 .30بقره /  15 

 .208، ص پیشیندکتر سید محمد هاشمی،  16 
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ی. با توجه به عنصر سوم، آزادی هرگز به معنای هرج و مرج یا لجام ی آزادن عبارت است از حق دیگران دربارهدارد و آ

ی استفاده ازحق آزادی به حقوق دیگران تجاوز یا به افراد توهین کرد یا امنیت، توان به بهانهو هرگز نمی گسیختگی نیست

 «. 17ن را نادیده گرفتهای عمومی دیگرااخالق عامه و حقوق اساسی و آزادینظم، صحت و 

 بع حقوقی اصل حمایت از آزادیمنا

رشد و تعالی انسان  با توجه به اهمیت و ارزش آزادی در زندگی انسان و این که آزادی نقش بسیار عمده و تعیین کننده در

 قانون اساسی افغاستان بر حمایت و تضمین این حق چنین تأکید شده است: 24ی دارد؛ درماده

گردد، حدودی ندارد. الح عامه که توسط قانون تنظیم میجز آزادی دیگران و مصآزادی حق طبیعی انسان است. این حق، »

 «.باشدایت آزادی و کرامت انسان مکلف میآزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است. دولت به احترام و حم

 قانون اساسی آمده است: 32ی در ماده

ل دین، توسط قانون تنظیم می د. طرز و وسایل تحصیشوب سلب یا محدود شدن آزادی وی نمیمدیون بودن شخص، موج»

 «.گردد

 ی جهانی حقوق بشر آمده است:اعالمیه 1ی در ماده

 «آیند... تمام افراد بشر آزاد به دنیا می »

 ی مذکور آمده است:اعالمیه 2ی در ماده

ی ی سیاسی یا هر عقیدهمذهب، عقیدهاد، رنگ، جنس، زبان، از حیث نژ تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصا هر کس می»

ی هایی که در اعالمیهی آزادیموقعیت دیگر، از تمام حقوق وکلیهدیگر هم چنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، والدت یا هر 

 «.مند گرددحاضر ذکر شده است بهره

 این اعالمیه آمده است: 29ماده ی  2در فقره ی 

به  ی قانون، منحصرا هایی است که به وسیلههای خود، فقط تابع محدودیتآزادی ر اجرای حقوق و استفاده ازهر کس د» 

و رفاه همگانی در  های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخالق و نظم عمومین شناسایی و مراعات حقوق و آزادیمنظور تأمی

 «.ی دموکراتیک، وضع گردیده استشرایط یک جامعه

 سوم: اصل برابری

ی اصلی و اساسی حقوق و زمینه های یکسان باشند.تمام افراد دارای حقوق و مکلفیت عبارت است از این که،اصل برابری »

قرار نشود، محال است که در برین افراد مساوات کامل از هر لحاظ تی ب. تا وقها یافتای فردی را باید در برابری انسانهآزادی

ظلم و تجاوز و قق شود. اختالفات اجتماعی به هر شکلی که باشد، راه را برای ای عدالت اجتماعی و برادری و آزادی محجامعه

کند. به همین خاطر، برای تحقق شش حقوق بشر قرار دارد ناممکن میی اصولی را که زیر پوکند و کلیهبیدادگری هموار می

 «.18دموکراسی، مساوات را اصل و آزادی ها را فرع می دانند 

 باشد:بر عناصر زیر می وع برابری مشتملاین ن

 برابری بین اقوام و قبایل: -الف

 در قرآن آمده است:

                                                           
 .345، ص پیشینسرور دانش،  17 

  .346همان، ص  18 
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ای مردم ! از پروردگارتان بپرهیزید. همان کسی که همه ی شما را از یک انسان آفریده و همسر او را از جنس او خلق کرد و » 

 «.19رداز آن دو، مردان و زنان فراوانی منتشر ک

 همچنین فرموده است : 

 مردم ! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. گرامی ترین شماای »

 «.20نزد خداوند با تقواترین شما است

 برابری بین منزلت زن و مرد: -ب

 فرماید:ی دیگر میوه برآن  دو آیه، خداوند در آیهعال

را ها داریم و پاداش آناست، او را به حیاتی پاک زنده میم دهد، مرد باشد یا زن در حالی که مؤمن ای انجاهرکس کار شایسته»

 .«21دادند خواهیم دادبه بهترین اعمالی که انجام می

 همچنین می فرماید:

ن، روزی بی حسابی آ شوند و دروارد بهشت می ها یا زن، در حالی که مؤمن باشد، آنای انجام دهد، مرد هر کس کار شایسته»

 . «22ها داده خواهد شدبه آن

 همچنین می فرماید:

دازند و از پردارند و زکات میکنند و نماز برپا می، امر به معروف و نهی از منکر مییی یکدیگر اندمردان و زنان با ایمان، ولی»

 .«23هد. خدا توانا و حکیم استدمورد رحمت خویش قرار می، خدا آنان را کنند، به زودیخدا و رسولش اطاعت می

 برابری افراد در حقوق و مکلفیت ها: -ج

 این برابری شامل عرصه های ذیل می باشد:

 .برابری در مقابل قانون 

 .برابری در مقابل محاکم 

 .برابری در پرداخت مالیات 

 .برابری از لحاظ استخدام در ادارات دولتی 

 منابع حقوقی حمایت از اصل برابری 

ی مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت دولت به ایجاد یک جامعه"قانون اساسی آمده است:  6 یدر ماده

ی مناطق و قبایل و انکشاف متوازن در همه ی اقوامتأمین وحدت ملی، برابری بین همه انسانی، حقوق بشر، تحقق دموکراسی،

 ."باشدکشور، مکلف می

، اعم از اتباع افغانستانهرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان، ممنوع است. "ده است: قانون اساسی آم 22ی ر مادهد

 ."باشندن، دارای حقوق و وجایب  مساوی میزن و مرد، در برابر قانو

 ، اصل برابری تضمین شده است.قانون تشکیل و صالحیت محاکم 14ی قانون اساسی و ماده 50ی همچنین در ماده

اصل برابری تأکید  ،  براق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمیث 27ی ی جهانی حقوق بشر و در مادهاعالمیه 7 یدر ماده

 شده است.

 

                                                           
 .1نساء/ 19 

 .13حجرات/ 20  

 .97نحل /  21 

 .40مؤمن /  22 

 . 71توبه /  23 
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 منابع حقوق بشر جهانی

 منشور ملل متحد و حمایت از حقوق بشر .1

حصول » شرح است: آن به این 3کند و بند منشور ملل متحد، مقاصد و اهداف سازمان ملل را در چهاربند بیان می 1ماده 

های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در الملل که دارای جنبهالمللی در حل مسائل بینهمکاری بین

 24«پیشبرد و تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان، بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب.

تحد متعهد به تشویق، باال بردن سطح زندگی، فراهم کردن کار برای همه، تأمین شرایط توسعه، ، ملل م55به عالوه درماده 

یابی به مقاصد اند برای دستهمه اعضای ملل متحد متعهد شده 56و احترام جهانی و موثر حقوق بشر شده است و در ماده 

 25اشاره شده، به طور فردی و جمعی همکاری کنند.

ظف به انجام اجتماعی را مؤ-می و شورای اقتصادیشور ملل نیز به حقوق بشر پرداخته و مجمع عمومن 68و  62، 13مواد 

 نمایند:هایی در جهت تحقق حقوق بشر میها و دادن توصیهمطالعات و تشکیل کمیسیون

 کند:فراهم میهایی را مجمع عمومی نسبت به امور زیر موجبات مطالعات و صدور توصیه»دارد: مقرر می 13ماده  1بند 

 الملل و تدوین آن.تدریجی حقوق بین یالمللی در امور سیاسی و تشویق توسعهالف( ترویج همکاری بین

های اساسی ، فرهنگی، آموزشی و صحی و کمک به حقوق بشر و آزادیهای اقتصادیللی در رشتهالمب( ترویج همکاری بین

 «مذهب. برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و

تواند به منظور تشویق احترام واقعی به حقوق بشر و آزادیهای شورای اقتصادی و اجتماعی می: »گویدمی 62ماده  2و بند 

 26«اساسی برای همه توصیه هایی بنماید.

 مجمع عمومی سازمان ملل متحد( 1948دسمبر  10)مصوب  اعالمیه جهانی حقوق بشر .1

جهانی حقوق  یر پرداخته است به نحوی با اعالمیهای که به حقوق بشای، هر معاهدهجهانی یا در جوامع منطقه یدر جامعه

بشر مرتبط بوده است؛ به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعالمیه تهیه شده یا آنکه از رهگذر تفسیر، یا یکی از 

 .27اصول آن ارتباط پیدا کرده است
 )ملل متحد( المللیفراگیر حقوق بشر است که از سوی یک سازمان بین یجهانی حقوق بشر نخستین اعالمیه یاعالمیه

موقعیت معنوی و سیاسی ممتاز و مهمی به دست آورده است. این اعالمیه از لحاظ موقعیت تاریخی و  ا  اعالم شده است و طبع

المیه استقالل امریکا قرار دارد که البته محتوای آن تا حد زیادی از معنوی در ردیف اعالمیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و اع

 .28موقعیت عملی وسیع تری پیدا کرده است اسناد مزبور گرفته شده ولی طبیعتا 

های اساسی انسان که همواره باید مورد جهانی حقوق بشر به عنوان تفاهم مشترک ملتها در مورد حقوق و آزادی یاعالمیه

یرد، آموزش داده شود و به آن عمل شود، توصیف شده است. رئیس وقت مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از توجه قرار گ

پذیرش این اعالمیه با اکثریتی بزرگ، بدون هیچ گونه مخالفت مستقیم، خود دستاورد قابل »تصویب اعالمیه، اظهار داشت: 

 29«جهان، از آن کمک، راهنمایی و الهام خواهند گرفت.ای است و ملیونها نفر مرد و زن و کودک در سراسر مالحظه

                                                           
 .38، ص 1390، انتشارات اطالعات، تهران، المللی حقوق بشربیننظاممهرپور، حسین،  24 
 .5، ص حقوق بشر و تحوالت آن در جهان معاصرتوحیدی، احمدرضا،  25 

 .39، ص 1390، انتشارات اطالعات، تهران، المللی حقوق بشربیننظاممهرپور، حسین،  26 

 .224، ص معاصرالملل جایگاه حقوق بشر در حقوق بینهدایت هللا، فلسفی،  27 

 .44، ص 1390، انتشارات اطالعات، تهران، المللی حقوق بشربیننظاممهرپور، حسین،  28 

 .44همان، ص  29 
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تمام افراد بشر، آزاد »باشد: در واقع مبنای فلسفی اعالمیه جهانی حقوق بشر بیان شده است که به این شرح می 1در ماده 

به یکدیگر با روح به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت 

 «برادری رفتار کنند.

اصل  -1های عمومی قرار دارد که عبارتند از: شده که در رأس تمام حقوق و آزادیدر این ماده به چهار اصل عمده اشاره 

 اصل برادری.  -4اصل برابری.  -3اصل آزادی.  -2حیثیت یا کرامت انسانی. 

 المللیسایر اسنادبین .2

المللی رسیده که جهانی حقوق بشر، اسناد مختلفی به تصویب سازمانها و دولتهای عضو جامعه بین یاعالمیهاز زمان صدور 

جهانی حقوق  ی. این اسناد جملگی براساس اعالمیهوجود آورده استه المللی حقوق بشر بای از مقررات بیندر کل مجموعه

 بشر تدوین شده اند.

-در قالب معاهدات بین المللی حقوق بشر اصوال ن زمینه صادر شده است، مقررات بینهای که در ایصرف نظر از اعالمیه

د، تضمین آن آینشمار میه الملل بشر بحقوق بین یین معاهدات، که جملگی منبع موضوعهالمللی تنظیم شده است. موضوع ا

 30جهانی حقوق بشر بطور کلی به آنها اشاره کرده است. یحقوقی است که اعالمیه

گسترش و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی بشر به تصویب  یکه توسط سازمان ملل متحد در زمینهترین اسناد مهم

 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (،1966) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیرسیده اند عبارتند از: 

کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتار ها و مجازات (، 1965 ) کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی (،1966)

، (1989) کنوانسیون حقوق اطفال(، 1979) کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض علیه زنان (،1984) ظالمانه و غیر انسانی یا موهن

 .، کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی )ژنوساید(ی )آپارتاید(المللی منع و مجازات جرم نژادپرستکنوانسیون بین

 ضمانت های متنوع برای حمایت از حقوق بشر

باشد؛ چه های اجرا و تطبیق آن میهای افراد بسیار مهم است، ضمانتحقوق بشر یا حقوق اساسی و آزادی آن چه که در

. 31زندگی افراد ایجاد نخواهد کرد بود که در عمل هیچ تغییر یا بهبودی درهایی خواهد ن که در غیر این صورت تنها توصیهای

المللی مورد مطالعه قرار داد که به شرح های بینهای ملی و ضمانتتوان زیر عناوین ضمانتبشر را میهای اجرا حقوق ضمانت

 :گرددزیر بیان می

  اول: ضمانت های ملی

المللی باشد: یکی تعهدات بینتوجه میبل دو مطلب قا بشر در افغانستانحقوق  های ملی یا داخلیدر بحش ضمانت

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.نظارت دیگری  ،افغانستان

 

 المللی افغانستانتعهدات بین (1

دانان متخصص حقوق عمومی، یک قانون اساسی شایسته آن است که از یک سو دربردارندۀ به اعتقاد بسیاری از حقوق»

المللی آمال و آروزها و اعتقادات یک ملت باشد و از سوی دیگر حقوق اساسی و بنیادین ملت را همانگونه که در اسناد بین

 32«حقوق بشر ذکر گردیده است، یکایک احصاء نموده و تعهد خویش را برحفظ این حقوق اعالم نماید.

                                                           
 .16، ص الملل معاصرجایگاه حقوق بشر در حقوق بینهدایت هللا، فلسفی،  30 

 .375، ص 1389انتشارات تحصیالت عالی ابن سینا، کابل،  حقوق اساسی افغانستان،سرور دانش،  31 

  حقوق بیان گردد و مأخذ مورد استناد این قسمت، کتاب  افغانستانهای اجرا حقوق بشر در های ملی سعی شده تا ضمانتدر بخش ضمانت
 باشد.ی، سرور دانش می، نوشتهاساسی افغانستان

 .16، ص 1387، نشر عرفان، تهران، ر قانون اساسی افغانستانجایگاه حقوق بشر دعالمه، غالم حیدر،  32 
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ه احسن از یک سو اعتقادات و ارزشهای ملی کشور ( به وج1382جدی  14خوشبختانه، قانون اساسی افغانستان )مصوب 

ن مسأله موجب شده که قانون عمومی شهروندان را تضمین نموده که ایهایرا حفظ و از سوی دیگر حقوق اساسی و آزادی

 در سطح منطقه باشد.ترین قانون اساسی یکی از شایستهاساسی کشور 

 مکلف به حمایت از حقوق بشر شده است: قانون اساسی در ضمن اصول دیگر، دولت 6ی در ماده
مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حقظ کرامت انسانی، حمایت از حقوق بشر، تحقق ی دولت به ایجاد یک جامعه»

 .«باشدی مناطق کشور مکلف میو قبایل و انکشاف متوازن در همه ی اقوامتأمین وحدت ملی، برابری بین همه دموکراسی،

 قانون اساسی آمده است: 7ی در ماده

است و اعالمیه ی  لمللی که افغانستان بهآن ملحق شده ثاق های بین املل متحد، معاهدات بین الدول، می دولت منشور» 

 «جهانی حقوق بشر را  رعایت می کند.

 باشد:المللی ذیل میغانستان مکلف به رعایت اسناد بینی فوق افبر اساس دو ماده

 ( 1945د)منشور ملل متح .1

 (1945دسمبر 10ی جهانی حقوق بشر)اعالمیه .2

صلی در وضع قانون همچنین در مادهی قانون اساسی به عنوان یکی از اهداف امذکور از اسنادی است که در مقدمهدو سند 

چنین کرده است. همها ت افغانستان را مکلف به رعایت آنقانون اساسی افغانستان، به صراحت از آن ها نام برده شده و دول 7ی 

در رأس  وشن است کهها ملحق شده است و رانستان به آنهایی شده است که افغولت مکلف به رعایت آن میثاقدر این ماده، د

ی آن ها قبال ملحق شده است. بنابر این، هم بر اساس همه المللی حقوق بشر قرار دارد که افغانستان بهاین میثاق ها، اسناد بین

ی جهانی حقوق بشر و سایر دولت مکلف به حمایت و رعایت اعالمیه عهدات قبلی، هم بر اساس حکم قانون اساسی،الحاق و ت

 باشد.های مربوط به آن میمیثاق

در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب   1966: این میثاق در سال المللی حقوق مدنی و سیاسیاق بینمیث .3

آن ملحق شده و افغانستان نیز در  کشور به 160، تعداد 2007اپریل  19گردید و تا نافذ  1976مارچ  23رسید و از 

 بدون هیچ گونه حق شرط یا اعتراض، الحاق خود رابه این میثاق اعالم کرده است. 1983اپریل  24

جنوری  6 به تصویب رسیده و در 1966المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: این میثاق نیز در سال میثاق بین .4

، به 1983اپریل  24کشور عضویت آن را پذیرفته و افغانستان در  156، تعداد 2007اپریل  19نافذ گردیده و تا  1976

 آن ملحق شده است.

در مجمع عمومی تصویب و در  1965دسمبر  21: این کنوانسیون در المللی رفع هرگونه تبعیض نژادیکنوانسیون بین .5

بدون حق شرط، به آن ملحق شده  1983جوالی  6عضو دارد و افغانستان در  173د نافذ و تعدا 1969جنوری  4

 است.

 1984دسمبر  10کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتار ها و مجازات ظالمانه و غیر انسانی یا موهن: این کنوانسیون در  .6

عضو دارد و  144نون نافذ گردیده و تاک 1987جون  26توسط مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسیده و از 

 آن را تأیید کرده است. 1987جون  26افغانستان در تاریخ 

توسط مجمع عمومی سازمان ملل  1979دسمبر  18کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض علیه زنان: این کنوانسیون در  .7

اگست  14ر عضو دارد و افغانستان آن را د 185نافذ شده و در حال حاضر  1981سپتمبر  3متحد تصویب شده و در 

 بدون حق شرط، آن را تایید کرده است. 2003مارچ  5امضا در  1980
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سپتمبر  2در مجمع عمومی ملل متحد تصویب شده و در  1989کنوانسیون حقوق اطفال: این کنوانسیون در سال  .8

تصویب کرده در آن تاریخ  آن را 1994ابریل  27کشورعضو آن می باشد وافغانستان در  193نافذ گردیده و  1990

 ی زیر را صادر کرده است:اعالمیه

ی مقررات هت بیان تحفظ و شرط نسبت به کلیهامضای این کنوانسیون، حق خود، ج حکومت جمهوری افغانستان بعد از»

 « ی داخلی است را اعالم می دارد.ر به حقوق اسالمی و قوانین نافذهو احکام این کنوانسیون که مغای

 19ی فروش اطفال، تن فروشی طفل و پرونوگرافی )مواد مستهجن( طفل را در ستان پروتوکل اختیاری در زمینهانافغ .9

تصویب کرده  2003سپتمبر  24و پروتوکل اختیاری اشتراک اطفال در مناقشات مسلحانه را نیز در  2002اکتبر 

 است.

. جمع عمومی سازمان ملل متحدم 2006دسامبر  13مصوب کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت،  .10

به  2012سپتامبر  18افغانستان به تاریخ . تاکنون بیشتر از یکصدو پنجا کشور به این کنوانسیون ملحق گردیده اند

 این کنوانسیون محلق گردیده است.

یز به افغانستان نی دیگر نیز وجود دارد که با حقوق بشر ارتباط داشته و های مربوطهغیر از این اسناد، برخی از میثاق

ی افغانستان، به خصوص رییس جمهور، به عنوان ی مجریه، مقننه و قضاییهملحق شده است. امروزه هر سه قوه هاآن

-ی وظایف و صالحیتی مکلف هستند که هر کدام در ساحهرییس دولت و مسؤول اول مراقبت از اجرای قانون اساس

المللی حقوق بشر را رعایت و تطبیق بشر و اسناد و میثاق های بینقوق های خود، تعهدات افغانستان در قبال ح

 کنند.

 نظارت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (2

آغاز به کار کرد. اما  1381\3\16گذاشته شد و در تاریخ  1380ی بن در سال بنیاد این کمیسیون در توافقتنامهاساس و 

قانون اساسی چنین  58ی آغاز می گردد؛ زیرا در ماده 1382تأسیس رسمی آن مطابق قوانین ملی، با تصویب قانون اساسی 

 آمده است: 

ز آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت ا»

 را تأسیس می نماید.

ها مساعدت نماید. اجع سازد و در دفاع از حقوق آنتواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی رکمیسیون می

 «گردد.این کمیسیون توسط قانون تنظیم میتشکیل و طرز فعالیت 

کی از ، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به طور رسمی تأسیس شد. بدون شک یی قانون اساسیبر اساس این ماده

های قانون اساسی فعلی افغانستان تأسیس کمیسیون حقوق بشر و گنجاندن آن در متن قانون امتیازات یا ابتکارات و نوآوری

  ی افغاستان سابقه نداشته است.انین اساسی  گذشتهاست و این چیزی است که در قو

قانون خاص این کمیسیون با فرمان تقنینی رییس جمهور نیز به تصویب رسیده و نافذ  1384بعد از قانون اساسی، در سال 

 9، مرکب از این کمیسیون "میسیون مستقل حقوق بشر افغانستانهای کتشکیل، وظایف و صالحیت"اساس قانون گردید. بر 

های قانون تشکیل، وظایف و صالحیت 5ی شوند. مطابق مادهمهور تعیین میطرف رییس جباشد که از نفر)رییس و اعضا( می

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، اهداف زیر برای فعالیت این کمیسیون در نظر گرفته شده است:

 نظارت بر رعایت حقوق بشر در کشور. .1

 تعمیم و حمایت از حقوق بشر. .2

 حقوق و آزادی های بشری. نظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به .3
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 بررسی و تحقیق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشری. .4

 اتخاذ تدابیر به منظور بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشر در کشور. .5

های قابل توجه و ارزشمندی را انجام داده و گزارش ر اساس این وظایف، تاکنون فعالیتکمیسیون حقوق بشر افغانستان ب

ه است، که برای نهادینه شدن ارزشنه در مسایل گوناگون حقوق بشری و تحقیقات و نشرات وسیعی داشتهای سه ماهه و ساال

حاکم بر  یر گذار بوده است. البته در شرایطهای حقوق بشری و حمایت و دفاع از حقوق اساسی شهروندان، بسیار مهم و تأث

شود و مشکالت امنیتی، سیاسی خارجی و بیگانه نگریسته میی قوق بشر به عنوان یک پدیدهکشوری چون افغانستان، که به ح

، چون حقوق بشر یا حقوق اساسی شهروندانرود که اصول و مفاهیمی یگری وجود دارد، هرگز انتظار نمیو اقتصادی فراوان د

ه از آغاز فعالیت ی مردم قرار گیرد؛ ولی در طی نزدیک به یک دهت مورد توجه و حمایت دولت و عامهآن چنان که شایسته اس

گیری در این های چشمنی و حقوق بشری، تحوالت و پیشرفتکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر نهادهای مد

وق بشری در این مورد با عرصه پدید آمده است و آرزوی مردم افغانستان این است که دولتمردان کشور و نهادهای مدنی و حق

با بستر سازی و آماده کردن زمینهو رویکرد حقوقی و علمی، نه سیاسی و تبلیغاتی عمل کنند و نگری تر و با واقعجدیت بیش

 . 33های موجود مبارزه کنندع و چالشهای فرهنگی و حقوقی حقوق بشر، با موان

 المللی بین یهاو ضمانت دوم: نظارت ها

سازمان ملل متحد این رسالت  سازمان ملل متحد است.ترین ارگان نظارت و ارزیابی از حقوق بشر در مقیاس جهانی مهم

های مبتنی بر منشور ملل متحد و نظارت و رت و ارزیابی حقوق بشر توسط نهادکند: نظاخویش را با دو نوع نهاد دنبال می

 ارزیابی حقوق بشر توسط نهادهای مبتنی بر معاهده.

 

 نشور ملل متحدنظارت و ارزیابی از حقوق بشر توسط نهادهای مبتنی بر م

 تر و مؤثرترعی برای پیشبرد هر چه بهتر، دقیقارکان اصلی ملل متحد خاصه مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتما»

وظایف نظارتی خود و به استناد منشورملل متحد، مبادرت به تأسیس یکسری نهادهای نموده که از مجرای این نهادها بر اجرای 

نظارت می نماید و در واقع نهادهای مذکور، زیر مجموعه و رکن فرعی ارکان اصلی سازمان ملل  هر چه بهتر قواعد حقوق بشری

اطالق  "مأموریت های ویژه  "ویا  "ای نهادهای فرامعاهده "،  "منشوربرای مبتنی نهاده "متحد محسوب می شوند که به آنها 

 «. 34می شود
 مهم ترین این نهادها عبارتند از: 

 ی خود را به شورای حقوق بشر داد.جا 2006بشر که در سال کمیسیون حقوق  .1

 کمیسیون حقوق زن. .2

 ها.رفع تبعیض و حمایت از اقلیت ن فرعیکمیسیو .3

  کمیساریای عالی حقوق بشر. کمیسیون مقام زن و .4

فعالیت تری در زمینۀجایگاه برجسته و مهمدر میان این چهار نهاد، شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر 

 های حقوق بشری ملل متحد دارند.

 

                                                           
 .381، ص 1389، انتشارات تحصیالت عالی ابن سینا، کابل، حقوق اساسی افغانستاندانش، سرور،  33 

 .3، ص 1387، تهران، انتشارات جنگل،نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشرسید باقر،   میر عباسی، 34 
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 شورای حقوق بشر:

 باشد.مان ملل متحد، شورای حقوق بشر میمحور اصلی حقوق بشر در مجمع عمومی ساز
یار مورد ، بسنقض حقوق بشر رسیدگی به موارددر  آن و گزینشی عمل کردنسیاسی کاری  کمیسیون حقوق بشر به خاطر

توان انکار کرد که نقش مهمی در با وجود سیاسی کاری و گزینشی عمل کردن کمیسیون، نمیانتقاد قرار گرفته است، ولی 

کمیسیون حقوق بشر با نهاد شورای  سر انجامها، داشته ولی به دلیل این گونه انتقاد یگسترش حقوق بشر در سطح جهان

سال انتخاب می شوند. مهمترین وظایف آن عضو است که برای سه  53جایگزین شد. این شورا، مرکب از  2006حقوق بشر در 

 :35عبارت است از

 ی موضوعات مربوط به حقوق بشر به شورای اقتصادی و اجتماعی، مثل تهیهتوصیه و پیشنهاد گزارش پیرامون کلیه-

 ان.ها، حقوق زنان، مبارزه با نژادپرستی، مسائل مربوط به آوارگ، حمایت از اقلیتالمللیها و معاهدات بینی میثاق

 دگی به شکایات مربوط به نقض حقوق بشر.یسر 

 .کمک به شورای اقتصادی، اجتماعی در هماهنگ کردن اقدامات مربوط به حقوق بشر 

 های شورا. اد و تغییر در صالحیتپیشنه 

 های ویژه برای شورا. یین کمیتهتع 

 

 کمیساریای عالی حقوق بشر:

ی حقوق بشر[، در زمینهختلف سازمان ملل متحد ]های مهماهنگی میان ارگانیاز به ایجاد عوامل و ضرورتهای همچون ن»

ایجاد تسهیالت برای قربانیان نقض حقوق بشر به منظور دستیابی به حقوق از دست رفته شان، برجسته نمودن نقش حقوق 

ایجاد پست )مقام( بشر در سازمان ملل متحد و تالش جهت ارتقاء عملی حمایت از حقوق بشر، موجب شدند تا ایدۀ 

های شرکت کننده در با حسن استقبال کشور 1993مه وین کمیساریای عالی حقوق بشر در جریان تصویب اعالمیه و برنا

 «.  36کنفرانس جهانی حقوق بشر وین مواجه گردد
 کمیساریه نقش هماهنگی و نظارتی مهمترین نقش کمیساریای عالی حقوق بشر در نظارت و ارزیابی از حقوق بشر، ب

 مربوط می شود.

 نقش هماهنگی :

 منتشر نموده آمده که کمیسار 1996ل السو در سا –ای که اولین کمیسار عالی حقوق بشر، آقای خوزه آیاال در کتابچه»

ی تفحص و تحقیق دهمچنین او یک نها ؛"واسطه ی جهانی"و نه یک  "ن کل ) لوی سارنوال(داد ستا"عالی حقوق بشر نه یک 

از حقوق بشر  حمایت "تسهیل کننده"یره نیست، بلکه او به عنوان یک یا یک ارگان بررسی کننده شکایات افراد وغ کننده و

ها و ی بین انواع ارگانحقوق بشر، یک نهاد هماهنگ کننده السو، کمیساریای عالی –. به نظر آقای آیاال است و نه مجری ..

 «. 37های مختلف سازمان ملل متحد وغیره استنهاد

 

 نقش نظارتی :

العمل وجود دارد نشان دادن عکسیکی از جمله مهمترین عملکردهای کمیساریای عالی که تأکید خاصی هم بر روی آن »

شود و همچنین دادن یاد می "انجام اقدامات فوری"باشد که از آن با عنوان ع نسبت به موارد نقض حقوق بشر میمؤثر و سری

                                                           
 .17همان، ص  35 

 106همان ، ص  36 

 116همان ، ص  37 
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های فرعی آن و ی خدمات به شورای حقوق بشر و ارگانشر از طریق مختلف واز جمله ارائهپاسخ به موارد نقض حقوق ب

میساریای های حمایتی کی و مشورتی از دیگر موارد عملکردهای فنی همکاریای از طریق ارائههای معاهدهاز ارگانپشتیبانی 

ضاع و احوال و فشارهای مختلف سیاسی و مالی این شود. اگر چه در موارد مختلف با توجه به اوعالی حقوق بشر محسوب می

 «.38واکنش ها از درجات مختلفی برخوردار بوده است 

 

 نظارت و ارزیابی حقوق بشر توسط نهادهای مبتنی بر معاهده:ب: 

ای متعدد حقوق بشری به وجود نهادهای حقوق بشری ناشی از معاهدات، تشکیالتی هستند که به وسیلۀ کنوانسیون ه

های ارائه های عضو و بررسی گزارشح کنوانسیون مربوطه، از سوی دولتی وظایف آنها نظارت بر اجرای صحیاند و عمدهآمده

باشد و در واقع، به بیشتر به حسن اجرای کنوانسیون میهایی در جهت کمک نها و احیانأ دادن توصیه و تفسیرشده از سوی آ

 این نهادها عبارتند از:«.  39شوندقلمداد می رایی کنوانسیون مربوطهعنوان بازوی اج

 المللی حقوق مدنی و سیاسی به وجود آمده است.نی و سیاسی که بر اساس میثاق بینی حقوق مدکمیته 

 المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ی و فرهنگی که بر اساس میثاق بینی حقوق اقتصادی، اجتماعکمیته

 وجود آمده است.

 المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی به وجود آمده است.نژادی که بر اساس کنوانسیون بین رفع تبعیض یکمیته 

 المللی منع تاید( که بر اساس کنوانسیون بینگروه سه نفری ناظر بر کنوانسیون منع و مجازات جرم نژاد پرستی ) آپار

 و مجازات جرم نژاد پرستی به وجود آمده است.

 المللی ضد شکنجه و رفتارهای یا مجازات های خشن، غیرانسانی یا شکنجه که بر اساس کنوانسیون بین ی ضدکمیته

 تحقیرآمیز به وجود آمده است.

 المللی رفع کلیه ی اشکال تبعیض نسبت به زنان به نسیون بینی رفع تبعیض علیه زنان که بر اساس کنواکمیته

 وجود آمده است.

 به وجود آمده است.  المللی حقوق طفلاس کنواسیون بیناسکه بر  ی حقوق طفلکمیته 

 

 نتیجه گیری

شود المللی شمرده میترین موضوع در سطح ملی و بینما و ضروری یهای دنیاترین گفتمانامروز مسأله حقوق بشر از جدی

از تضمینی دیگر  فراهم ساخته و از جانب برای فرد بخاطر داشتن زندگی آبرومند و عزتمند داقلی از شرایط راکه از یک سو ح

اندیشه حمایت از حقوق بشر باعث تحول عمده و اساسی در رابطۀ میان فرد و دولت گردیده  .باشدبرای حفظ کرامت انسان می

مورد  رد، حقوق شاناست، تا جایی که امروزه افراد از لحاظ بین المللی، نه تنها به عنوان اتباع یک دولت؛ بلکه به عنوان ف

که از زمان ژان بدن تا نیمه دوم قرن بیستم  "هاحاکمیت مطلق دولت"یده تا اصل گیرد. این تحول باعث گردحمایت قرار می

را توجیه  توانستند با استناد به آن، هر نوع رفتار در برابر اتباع خودها میرهای آهنینی شناخته میشد که دولتبه مثابه حصا

المللی رگرفت. حقوق بشر در عصر حاضر به عنوان معیار و سنجه برای ارزیابی رفتار و مشروعیت بیننمایند، مورد تردید قرا

 گردد. دولت ها تلقی می
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