
  سئوال هایی که غالبا پرسيده می شوند

  حقوق بشر چيست ؟_ ١

ها ، بدون تمایز از نظر نژاد ، رنگ ، جنسيت ، زبان ، دین ، عقاید  حقوق بشر حقوق ذاتی و فطری همه انسان
. سياسی یا عقاید دیگر ، خاستگاه ملی یا اجتماعی ، دارایی ، موقعيت خانوادگی یا موفعيت های دیگر است 

دربرابرقانون و آزادی  مساواتحقوق بشر ، اعم از حقوق مدنی و سياسی ، مانند حق زندگی کردن، تمامی 
بيان ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، مانند حق کارکردن ، امنيت اجتماعی وآموزش ، یا حقوق دسته 

و ملزوم یکدیگر  با هم و الزممرتبط   ، تقسيم نشدنی ،جمعی مانند حقوق توسعه وحق تعيين سرنوشت
  .پيشرفت و ارتقای حقوق دیگر را تسهيل می کند  ،بهبود یک حق. هستند 

، اصول کلی و دیگر منابع حقوق بشر همگانی را قانون ، به صورت معاهدات ، قواعد عرفی حقوق بين الملل  
ا را برای انجام حقوق بشر تعهدات دولت ه یقوانين بين الملل. حقوق بين الملل ابرازو تضمين کرده است 

اقدامات ویژه تعيين کرده اند تا حقوق بشر و آزادی های  انجاماقدامات مثبت به روش هایی ویژه ، یا خودداری از
  .بنيادی افراد یا گروه ها ترویج و حمایت شود 

  سازمان ملل برای ترویج و حمایت از حقوق بشر چه اقدامی انجام می دهد ؟_٢

، و تعيين ر یکی از هدف های اساسی سازمان ملل است که فعاالنه برای تعریف ترویج و حمایت از حقوق بش
برای مثال مجمع عمومی از . کمک به اجرا و نظارت برمعيارها و ضوابط بين المللی حقوق بشر تالش می کند 

ر دفتر کميساریای عالی حقوق بش: کنوانسيون و اعالميه حقوق بشر تصویب کرده است  ٨٠حدود  ١٩۴٨سال 
در داخل  راترویج و حمایت ازحقوق بشر و اجرای برنامه حقوق بشرمسئوليت اصلی )   OHCHR( سازمان ملل 

بين المللی ، از طریق مجمع عمومی ، به   این ماموریت منحصربه فرد را جامعه. سازمان ملل برعهده دارد 
  .کميساریا محول کرده است 

لل ایجاد شده اند مانند شورای حقوق بشرونهاد های گوناگون سازوکارهای حقوق بشرکه به وسيله سازمان م
درظرفيت خود به عنوان اعضای نهادهای معاهده اصلی حقوق بشریا گزارشگران ویژه با  ،ازکارشناسان مستقل

موضوعی یا کشورهای ویژه ، بر اجرای معيارها و ضوابط حقوق بشردرسراسر جهان نظارت می ماموریت های 
ضایی در خانواده سازمان ملل متحد ، مانند دیوان کيفری بين المللی ودادگاه های کيفری تخصصی ارکان ق: کنند 

مانند دادگاه ها برای یوگسالوی سابق ورواندا، که ازسوی شورای امنيت ایجاد شدند ، برای تضمين عدالت در  ،
  .نقض شدید حقوق بشر فعاليت می کنند  موارد

  زمان ملل متحد چگونه کار می کند ؟ کميساریای عالی حقوق بشر سا_٣

کارمند بين المللی که در طيفی  ٩٠٠ریاست کميساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با بيش از 
 Navanethem( خانم ناوانتم پيالی به عهده ٢٠٠٨گسترده از فعاليت های حقوق بشر کار می کنند ، از سپتامبر 

Pillay (نقش مستقل کميسرعالی به عنوان مقام اصلی حقوق بشر : ت کميسرعالی حقوق بشر بوده اس
  .سازمان ملل ازماموریتی جداگانه از سوی مجمع عمومی ناشی می شود 

ازساز و کار های حقوق بشر سازمان ملل ، مانند شورای حقوق بشر، رویه های ویژه و کميته کميساریای عالی 
کميساریا با حضور خود به . قوق بشر حمایت می کند ناظر بر معاهده های بين المللی ح  های کارشناسی

دولت ها در تقویت ظرفيت های آنها در زمينه حقوق بشر یاری می دهد و از تصویب و اجرای معاهدات بين 
این دفتر با دولت ها و سایر شرکا مانند نهاد های ملی همکاری . المللی حقوق بشر حمایت به عمل می آورد 

کميساریای . اصل نماید تمامی حقوق بشر به طور کامل رعایت و محترم شمرده شوند می کند تا اطمينان ح
عالی با سازمان های جامعه مدنی همکاری می کند تا به آنها برای ترویج وحمایت موثرتراز حقوق بشر یاری 

 .رساند 

OHCHR   د علنا خود درهرجای جهان که حقوق بشر نقض می شوحقوق بشر برای انجام ماموریت جامع
کميساریای عالی مجمعی برای شناسایی ، برجسته کردن و نشان دادن واکنش به چالش . اعتراض می کند 

 حقوق بشر در همه جای جهان است و به عنوان نهاد اصلی پژوهش ، آموزش ، اطالعات همگانی کنونیهای 
  .وفعاليت ها درزمينه حمایت ودفاع از حقوق بشردرنظام ملل متحد است

  



  آیا با کميساریا فرق دارد ؟ ،شورای حقوق بشر چيست _ ۴

از سوی مجمع عمومی تشکيل شد و مستقيما به آن گزارش می  ٢٠٠۶مارس  ١۵ در شورای حقوق بشر ، که
دهد ، به عنوان نهاد بين دولتی اصلی مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد جای کميسيون حقوق بشر 

ز نمایندگان کشور ها ، بيشتر نهادی سياسی با ماموریت فراگير در زمينه شورا ، متشکل ا . سازمان را گرفت 
و افشای عامالن حقوق بشر و مجمعی است که دارای قدرت پيشگيری از نقض حقوق بشر ، نابرابری و تبعيض 

شورای حقوق بشر نهادی کامال متفاوت از دفتر کميساریای عالی  .حمایت از آسيب پذیر ترین ها است و آنها
دفتر کميساریای . به دبير کل پاسخ می دهد  وحقوق بشر است ، که بخشی از دبيرخانه سازمان ملل است 

  .د از شورا حمایت می کن فنی ، بنيادی و دبير خانه ای از نظرعالی 

درباره دفتر کميساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و فعاليت های آن چگونه اطالعات به _۵
  دست بياورم ؟

اطالعات . ت دفتر کميساریای عالی منبع خوب اطالعات درباره آن و نظام حقوق بشر سازمان ملل است وب سای
درباره دفتر کميساریا ، ساختار آن ، فعاليت ها و تازه ترین خبر ها ، مسائل مختلف مربوط به حقوق بشر ، قانون 

است  موجودنهاد های معاهده در آن  حقوق بشر ، نهاد های حقوق بشر مانند شورای حقوق بشر و یبين الملل
شتر کشورها ، مانند وضعيت آنها درباره تصویب معاهدات بين المللی همچنين اطالعات درباره حقوق بشر در بي. 

حقوق بشر ، همکاری آنها با دفتر کميساریای عالی و رویه های ویژه مانند کارشناسان مستقل ، گزارش های 
دولت ها درباره اجرای معاهدات بين المللی اصلی حقوق بشر خود ، و توصيه ها درباره گزارش های کشورها از 

با مقر دفتر کميساریای عالی حقوق  يدعالوه براین ، می توان. سوی نهاد های معاهده در این سایت وجود دارد 
  . یدريگبیا دفاتر آن در مناطق نيز تماس نو ژبشر سازمان ملل در 

  دفتر کميساریا چگونه می تواند از حقوق بشر من حمایت کند ؟_۶

نماینده ومظهر تعهد دنيا به آرمان های جهانی حفظ منزلت و  دفترکميساریای عالی حقوق بشرسازمان ملل
ماموریت منحصر به فرد ترویج و حمایت از حقوق بشر را به آن  اجرای حيثيت انسان است و جامعه بين المللی

که به آن محول می شود می تواند  نيز دفتر کميساریا به پرونده های حقوق بشر فردی. تفویض کرده است 
که تمامی  دولت ها برای حصول اطمينان از این هدفتر از طریق دسترسی منحصر به فرد خود ب.  رسيدگی کند

دفتر کميساریا با دو بخش مهم ، یعنی بخش . همکاری می کند با آن ها حقوق بشر به طور کامل رعایت شود ،
در مناطق ، به افراد رویه های حقوق بشرو بخش عمليات ، برنامه هاو پژوهش ، چهار شعبه بنيادی ، وحضور

د تا الزامات وتعهدات خود را انجام دهند وبه کنونهادهایی که مسئوليت هایی درزمينه حقوق بشردارند یاری می 
  .حقق سازند ممی کند حقوق خود را   افراد کمک

  دفتر کميساریای حقوق بشر سازمان ملل چه منابعی در اختيار دارد ؟_  ٧

جه عادی سازمان ملل متحد و از کمک های داوطلبانه کشور های عضو ، سازمان از بودبودجه دفتر کميساریا 
  ٩/٨۵دفتر کميساریا  ٢٠٠۶- ٢٠٠٧بودجه عادی دو ساله . های بين دولتی ، بنياد ها و افراد تامين می شود 

  .ميليارد دالری سازمان ملل بود  ٨/٣درصد بودجه جهانی  ٢۶/٢ميليون دالر ، یا 

  چگونه از حقوق بشر من حمایت می کند ؟ حقوق بين الملل_٨

کشورها با . قانون حقوق بشر بين المللی الزاماتی تعيين می کند که کشورها ملزم به رعایت آن هستند 
پيوستن به معاهدات بين المللی الزامات و وظایفی را بر اساس حقوق بين الملل بر عهده می گيرند تا حقوق 

الزام به رعایت یعنی این که کشورها باید ازمداخله یا کاستن ومحدود کردن . نند بشر را رعایت ، حمایت و اجرا ک
الزام به حمایت کشورها را ملزم می سازد ازافراد وگروه ها دربرابر نقض . برخورداری ازحقوق بشر خودداری کنند 

رخورداری از حقوق کشورها باید برای تسهيل بالزام به اجرا به این معنی است که . حقوق بشر حمایت کنند
  .بشر بنيادی و اساسی اقدامات مثبت انجام دهند 

دولت ها در نتيجه تصویب معاهدات بين المللی حقوق بشر متعهد می شوند در کشور خود قوانين ومقررات 
ونی بنا براین ، نظام حقوقی داخلی ، حمایت قان. سازگار با الزامات و وظایف معاهده ای خود را به اجرا در آورند 

. بينی و فراهم می سازد اصلی از حقوق بشر شما ، که بر اساس حقوق بين الملل تضمين شده ، را پيش
نتوانند به موارد نقض حقوق بشر رسيدگی کنند، سازو کار ) ملی –کشوری (هرجا که رویه های حقوقی داخلی 

د تا به ای و بين المللی  وجود دار ها و رویه هایی برای شکایات یا مکاتبات و پيام های فردی در سطوح منطقه



به آن ضوابط و معيارهای بين المللی حقوق بشررعایت ، اجرا و تضمين این امر کمک کنند که در سطح محلی
نظام های منطقه ای  حمایت ازحقوق بشرنيز نقشی حياتی دراجرا وتحقق حقوق بين الملل . عمل شودها

  . دارند

   ک معاهده ویژه مربوط به حقوق بشر را تصویب کرده است یا نه؟ از کجا مطلع شوم آ یا کشورم ی -٩

شما می توانيد جدید ترین اطالعات مربوط به این که آیا دولت شما به یک یا تمامی معاهدات و کنوانسيون های  
 Ratifications andو ""International Lawمهم بين المللی مربوط به حقوق بشر ملزم هست یا نه ، به 

Reservations" "می توانيد مطلع شوید آیا دولت شما معاهده ای را امضا یا .  در وب سایت ما مراجعه کنيد
همچنين می توانيد برای دریافت اطالعات . تصویب کرده یا موافقت نکرده به مفادی ویژه از آن معاهده ملزم باشد

نهاد های غير دولتی محلی حقوق بيشتر با موسسه حقوق بشر ملی خود ، مانند کميسيون حقوق بشر ، و 
  . بشر ، تماس بگيرید

حقوق بشر عمل می  یاز کجا مطلع شوم آیا دولتم به الزامات خود براساس قانون بين الملل -١٠
  کند یا نه ودر امر نظارت بر مطابعت آن کمک کنم؟

های جامعه مدنی و غيردولتی محلی حقوق بشر ، گروه نهاد های ملی حقوق بشر ، سازمان های  ،برای مثال
رسانه ها ، بر عملکرد حقوق بشر دولت شما نظارت و زمينه های الزم برای اصالح را به افکار عمومی اطالع می 

در سطوح منطقه ای و بين المللی سازو کارهایی برای نظارت بر اجرای الزامات قانونی حقوق بشر کشور . دهند
 ،ت حقوق بشر سازمان ملل متحد در حال حاضر هفت نهاد معاهدهدر داخل تشکيال. ها از سوی آن ها وجود دارد

وجود دارد که بر تبعيت کشورهای طرف از معاهدات  و کنوانسيون های بين  ،متشکل از کارشناسان بين المللی
شما اگر بخواهيد می توانيد هنگامی که قراراست این نهاد های . المللی اصلی حقوق بشر نظارت می کنند

رش های ارائه شده از سوی دولت شما در باره اجرای الزامات معاهده ای آن را بررسی کنند ، معاهده گزا
و توصيه های شما می توانيد از اطالعات مربوط به گزارش های دولت خود . اطالعات بيشتری به آن ها بدهيد

طالعيه های رسمی و ودر بيانيه ها ، ا OHCHRدر وب سایت    "Human Rights Bodies"نهاد های معاهده در
بين دولتی در نظام ملل که نهادی  ،شورای حقوق بشر. گزارش های ارائه شده در وب سایت ما مطلع شوید

       . متحد است ، ماموریت دارد از سوابق حقوق بشرتمام کشورهای جهان بررسی ادواری به عمل آورد


