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تحوالت سازکارهای جهانی نظارت بر حقوق بشر از کمیته  »

 «حقوق بشر تا کمیته ناپدیدشدگان اجباری 

 

  ناصر چنانی

 کارشناش ارشد حقوق بشر و مدرس دانشگاه 

 

Chenani.n2102@gmail.com  

 

چوب  کمیته های حقوق بشری انعقاد یافته بر اساس معاهدات دول با یکدیگر و در چار چکیده:

می باشند که هر کدام سازکارهایی جهت اعمال صالحیت و نظارت خود کمیته  5مان ملل متحد، ساز

نظام »سازکارهایی نظیر:  در زمینه پیشبرد اهداف حقوق بشری خود به کار برده اند.در این میان

کمیته می باشد و همگی آن را مورد قبول خود قرار داده اند و  5شامل هر « گزارش دهی دولتها

در کمیته های: حقوق بشر، منع تبعیض علیه زنان، منع تبعیض نژادی، ضد « یستم شکایات فردیس»

شکنجه، حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها، افراد ناپدیدشدگان اجباری مورد 

ی، ضد در کمیته های: حقوق بشر، منع تبعیض نژاد« نظام شکایات دولتها علیه یکدیگر»  قبول است.

اعمال » و ای خانواده آنها، مورد پذیرش استشکنجه، حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر و اعض

ضد شکنجه، مورد شناسایی واقع شده و کمیته در کمیته منع تبعیض علیه زنان و « تحقیق و تفحص

جه شایان ذکر است که هر کدام از کمیته های حقوق بشری مزبور علی رغم موا صورت پذیر است.

کمبود زمان رسیدگی و  -1مشکالت کمبود منابع مالی  -2شدن با مشکالت و موانع مختلف نظیر

عدم همکاری برخی کشورهای عضو و .... تحوالت  -3کمبود پرسنل اداری  -1تشکیل جلسات 

چشمگیری در حیطۀ انجام اعمال خود داشته اند که در بین آنها کمیته حقوق بشر تحوالت ارزنده ای 

 ه است.داشت

 .: حقوق بشر، کمیته های حقوق بشری، سازکارها، تحوالت، نظارت و صالحیتواژه کلید

 

ل(
 او

ال
)س

ی 
الم

اس
ی 

سان
م ان

لو
 ع

ی
ص

ص
تخ

ی 
لم

 ع
له

مج
 

ره 
ما

ش
21 

د 
جل

 /
1 

د 
ردا

 خ
 /

21
59

ص 
 /

19
3

- 
11

3
 



 113-193، ص 2159خرداد ، 1، جلد  21علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

 
 

333 
 

 درآمد:

مفهومی خاص است که در آن واحد از سوی گروهی شدیداً نقض می شود و از سوی  گروهی دیگر به بهانه دخالت « حقوق بشر»

نیز توسط معدودی اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد حمایت و دفاع  در امور داخلی دیگران مورد بهره برداری قرار می گیرد و گاهاً 

واقع می شود که با توجه به شرایط کنونی و آلودگی فاحش مفهوم حقوق بشر به سیاست، امکان تشخیص حمایت حقیقی و یا 

به دلیل « حقوق بشر» هر چند مقوله دروغین آن مانع بس بزرگی در جهت گسترش و رشد و جهانشمولی آن خلق کرده است.

همواره از مسائل بحث انگیز در عرصه حقوق بشری در فطرت الهی انسان که مورد « حقوق دول»و « حقوق افراد»تعارض میان 

تأیید پیامبران و پیام آوران بزرگ الهی قرار گرفته اند، ارزش ذاتی مفاهیم واالی حقوق بشری کماکان به قوت خود باقی و هر روز 

عصر حاضر، حقوق بشر که از سوی برخی حقوق « جهانی شدن»با توجه به پدیده  تر و واضح تر می گردد. بهتر از دیروز پررنگ

فردی و جمعی ارتقاء یافته از اهمیت بیشتری برخوردار شده اند نیز شهرتی جهانی پیدا کرده است و از حوزه مسائل مربوط به 

سازمان ملل متحد که  قع شد و در حیطه حقوق بین الملل قرار گرفت.دولت ها خارج شده، جزء مسائل مورد عالقه بین المللی وا

وظیفه اصلی حمایت و اجرای حقوق بشر جهانی را به عهده دارد جهت اعمال نظارت و ایجاد تحوالت روز افزون در اجرای این 

یا مبتنی بر معاهدات انعقاد یافته حقوق، سازکارهایی در نظر گرفته است که این سازکارها یا مبتنی بر منشور ملل متحد هستند و 

مقاله حاضر در نظر دارد ذیل دو گفتار به کلیات، نقد و بررسی مختصر و مفید سازکارهای  در چارچوب این سازمان می باشند.

یر مبتنی بر معاهدات حقوق بشری پرداخته و به ارزیابی تحوالت به دست آمده این معاهدات و کمیته های مربوطه در ایران و سا

کشورها بنشیند بنابراین مقاله عالوه بر چکیده و ارائه نتیجه پایانی در گفتار اول: کلیات تحوالت کمیته های حقوق بشر و در گفتار 

دوم: موضع ایران و سایر کشورها در کمک به تحوالت حقوق بشر را مختصراً مورد بررسی قرار می دهد که بدلیل وسعت موضوع  و 

است که امید است راهگشای قالب یک مقاله اکیداً خالی از نقص نمی تواند باشد اما تحقیق مختصری  ضیق مجال طرح آن در

 در این زمینه باشد.آتی جامع تر  تحقیقات

 گفتار اول: کلیات تحوالت

اقدام  همانطور که می دانیم سازمان ملل متحد، جهت اعمال وظیفه اصلی خود که همانا حمایت و اجرای حقوق بشر جهانی است

به تأسیس نهادها و ارگان های ویژه ای نموده است که از جمله مهمترین سازکارهای متخذه توسط این سازمان بین المللی ایجاد 

کمیته های حقوق بشری مبتنی بر معاهدات انعقاد یافته در چارچوب مربوطه می باشند که در این گفتار به بررسی موردی و 

کمیته تشکیل شده  5می پردازیم که در کل  ئه حقوق بشر در جامعه جهانیت آنها در تضمین ارامختصر این کمیته ها و تحوال

 کنونی را در ذیل به اختصار و تا جایی که در حوصله این مقاله می باشد مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
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 1کمیته حقوق بشر

تور العمل ها ومناظرات و قطعنامه های مجمع عمومی فعالیت یکی از مهمترین نهادهای حقوق بشری سازمان ملل که بر مبنای دس

تأسیس گردیدو این کمیته قریب  2591است که تحت لوای میثاق حقوق مدنی و سیاسی و در سال « کمیته حقوق بشر» می کرد

میته حقوق کوششی برای تعریف نقش ک» سال پس از تشکیل تابع سیاست های مجمع عمومی بود که یک مفسر پیشنهاد نمود  1

 (.219، 39میرعباسی،«)بشر و همچنین هر چه بهتر شدن رویه کاری کمیته صورت پذیرد.

کارشناس دارای صالحیت علمی و  23میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تشکیل شده و مرکب از  13کمیته مزبور طبق ماده 

ی مخفی آنها در جلسه ای که به وسیله دبیرکل سازمان ملل در مقر اخالقی واال و محرز که از بین اتباع دولتهای عضو میثاق و با رأ

اصلی سازمان تشکیل می شود انتخاب می شوند و  در انتخاب این اعضا رعایت تقسیمات عادالنه جغرافیایی و شرکت نمایندگان 

ود و نه به عنوان نماینده نظامهای عمده حقوقی در نظر قرار می گیرد که پس از انتخاب شدن باید بر اساس صالحیت شخصی خ

دولت متبوع اقدام به انجام وظایف محوله در میثاق نمایند و الزم به ذکر است که کمیته نمی تواند بیش از یک شعبه از هر کشوری 

 (.211عضو داشته باشد )میرعباسی، همان، 

سایر حرف مرتبط، نظیر اساتید دانشکده های  اعضای کمیته حقوق بشر که معموالً از میان افراد دارای سابقه قضایی طوالنی و یا

حقوق، دیپلمات ها، نخست وزیران و دیگر افراد سایر نهادهای بین المللی حقوق بشری برای یک دوره چهارساله انتخاب می شوند 

مجدد و  تن از اعضاء منتخب در اولین انتخابات در پایان دو سال منقضی می شوند ولی امکان نامزدی 5هر چند مدت عضویت 

تجدید انتخاب آنان نیز مجاز است که باید به صورت کامالً بی طرفانه و از روی کمال وجدان فقط در راستای پیشبرد اهداف مندرج 

اجالس دارد که یک اجالس در اواخر مارس و اوایل آوریل در نیویورک و  1کمیته معموالً همه ساله،  در میثاق انجام وظیفه نمایند.

 (.131، 31اجالس برگزار کرده است. )مهرپور،  91ر در ژوئیه و اکتبر در ژنو برگزار می شود و تا کنون بالغ بر دو اجالس دیگ

الزم به یادآوری است که عالوه بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی تاکنون دو پروتکل الحاقی توسط جمع عمومی سازمان ملل متحد 

امکان دادن به افراد خصوصی برای طرح شکایت خود علیه دولتهای متبوعشان در به تصویب رسیده است که پروتکل اول به منظور 

ماده می  23کمیته حقوق بشر در صورت نقض حقوق آنها و عدم رعایت حقوق مندرج در میثاق برای آنها، در قالب یک مقدمه و 

ولت های عضو میثاق و این پروتکل به تصویب باشد و پروتکل دوم این میثاق، پس از طی سالها بعد با هدف لغو مجازات اعدام در د

این میثاق و پروتکل الحاقی به شرح وظایف صالحیت های کمیته  39تا  34ماده است. مواد  22رسید که حاوی یک مقدمه و 

 34 حقوق بشر پرداخته و طرق اعمال نظارت کمیته بر حُسن اجرای پیمان و پروتکل الحاقی مذکور را نمایان سازد. مطابق ماده

یکی از مهم ترین وظایف کمیته قلمداد شده است که این سیستم گزارش دهی که « بررسی و رسیدگی به گزارش دولتها» میثاق 

است که هر دولتی بعد از گذر یکسال از تاریخ الزم االجرا شدن میثاق برای « گزارش مقدماتی» به دو روش صورت می گیرد یکی 

می باشد که طبق تشخیص کمیته دولت ها مکلف به ارائه گزارش « گزارش ادواری»اید و دیگری آن دولت باید به کمیته تقدیم نم

                                                           
1. Human Rights Committee.(ICCPR) 
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» میثاق کمیته صالحیت  32بر بنای ماده  سال این گزارشات تقدیم کمیته می گردد. 9تا  1هستند و معمواًل در مدت زمان بین 

را نیز داراست که اعمال این صالحیت توسط کمیته به « بررسی و رسیدگی به اعالم شکایت دولتهای عضو میثاق علیه یکدیگر

منظور احقاق کامل حق به وسیله ایجاد توافق رسمی بین دولتها می باشد و نه روش برای احقاق ظاهری و تقریبی حقوق نقض 

آنها توسط بررسی و رسیدگی به شکایات افراد از نقض حقوق »سومین و مهم ترین بخش از وظایف کمیته  شده توسط دولت خاص.

می باشد که خود شرایط ویژه ای دارد ابتدا باید کشور ناقض حقوق افراد تبعه خود عضو مورد شناسایی و قبول پروتکل « دولتها

اختیاری باشد و در ثانی افراد شاکی باید کلیه مراحل شکایت و دادخواهی داخلی را در مراجع داخلی و دادگاه های کشور متبوع 

بدون جواب منطقی مانده اند تا بعد از آن بتوانند اقدام به طرح شکایت خود در کمیته می کنند. ضمناً رسیدگی  گذرانده و نهایتاً 

ماهوی و اخذ تصمیم نسبت به این شکایات فردی نیز مراحل خاصی دارد که خارج از حوصله این مقاله می باشد و بنابراین کمیته 

 ی، عماًل از نقش مؤثری در حمایت از حقوق بشر برخوردار است.با دارا بودن صالحیت رسیدگی به شکایات فرد

البته در خصوص سیستم شکایات  پذیری در رسیدگی کمیته باید قائل شویم که اصل بر شکایات شخص قربانی و متضرر شده از 

ه طرح شکایت توسط جرم است مگر اینکه قربانی شخصاً به هیچ وجه امکان طرح دعوا را نداشته باشد که در این صورت کمیت

در خصوص طرح شکایت اشخاص حقوقی نیز کمیته با تأکید بر  بستگان قربانی را به شرط احراز رابطه ی مشخص پذیرفته است.

فلسفه وجودی خود فقط طرح شکایت افراد حقیقی را قابل استماع داشته است و مشخصًا در پرونده های مختلف مواردی را که 

اتفاق افتاده است را قابل استماع دانسته و دعوای احتمال نقض آینده را نپذیرفته است با این خاصیت  نقض آنها عملی و بالفعل

انعطاف پذیری که طبق تشخیص خود موارد نقض حتمی الوقوع احتمالی در جهت پیشگیری از وقوع نقضی اقدام به استماع دعوا 

است با عملکرد شفاف و رویه غنی خود الگوی بسیاری از  «شبه قضایی»نموده است.به هر حال کمیته مذکور که یک نهاد

سازکارهای  نظارتی دیگر حقوق بشری سازمان واقع شده و می توان آن را فرد اعالی نهاد نظارتی حقوق بشری در چارچوب 

زارش های دولتی سازمان ملل متحد به شمار آورد که در حال حاضر با بیش از هزار مکاتبه فردی رسیدگی شده و صدها مورد از گ

تی نوین و از برخی جهات افراطی بود را به امری تبدیل کرد که اکنون عادی بنظر می یآنچه مأمور»دریافت و بررسی شده 

 (54،35روناک.م.اسمیت،«)رسد

 1کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

نام گروه  2593مه1مورخ  14/2593یم شو با تصم 2539مه  13مورخ  29/2539شورای اقتصادی و اجتماعی با قطعنامه ش 

( این 191، 31تغییر داد)ذاکریان،« کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»کاری که توسط آن شورا ایجاد شده بود را به 

کارشناس منتخب توسط شورای اقتصادی  23کمیته از جهات مختلفی به کمیته حقوق بشر شباهت دارد به عنوان مثال متشکل از 

سال انتخاب می  3اجتماعی)اکوسک( که با رأی مخفی و از میان نامزدهای پیشنهادی دولت های عضو میثاق مربوطه برای مدت و 

                                                           
2.Committee on  Economic ,social  and Cultural Rights.(ICESCR) 
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شباهت دوم در انتخاب اعضای کمیته بر اساس تقسیم  شوند تا بر اساس صالحیت شخصی و به طور مستقل انجام وظیفه نمایند.

ی کمیته حقوق بشر پیروی می شود. کمیته هر سال دو اجالسیه به مدت سه هفته در  متعادل جغرافیایی است که باز هم از رویه

ماه های مه و دسامبر در ژنو تشکیل می دهد. در خصوص عملکرد کمیته مزبور باید قائل به سه مقوله باشیم که حایز اهمیت 

 فراوانی می باشند:

، یکی از مهمترین ویژگی های اساسی میثاق حقوق «ط کمیته استتوضیح و تبیین هنجارهای موجود در میثاق توس» مقوله اول: 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مبهم بودن برخی هنجارهای این میثاق می باشد به این صورت که تعدادی از حقوق آمده در این 

آمده در میثاق، خالصه  میثاق تنها بطور ضمنی و مجمل بیان شده اند که کمیته پس از بحث و بررسی و شفاف سازی حقوق مبهم

این مباحثات را در گزارش سالیانه ی کمیته به شورای اقتصادی و اجتماعی آورده می شود تاکنون مسائل مهمی نظیر حتی 

 خوراک کافی، حق مسکن، حقوق سالخوردگان و کهن ساالن و ... مورد بحث کمیته واقع شده اند.

« عات خود بر اساس گزارشات واصله از دولتها و دیگر سازمان های غیر دولتیگسترش پایه اطال»مقوله دوم: عملکرد کمیته به 

است که نحوه ی گزارش دهی همه نهادها)اعم از منشوری و عهدنامه ای( و سازمان های غیر دولتی همانند شیوه گزارش دهی 

 دولت های عضو میثاق می باشد.

می باشد که همانا از طریق اعمال شیوه گزارش دهی « دامات نظارتی خودتوسعه و اثر ساز نمودن اق»مقوله سوم: کمیته مربوط به 

 ادواری و  سایر روش های موجود و رایج صورت می گیرد.

شایان ذکر است که شیوه های اعمال نظارت کمیته با درخواست ارائه گزارش توسط دولت های عضو میثاق و نیز گسیل هیأت های 

وقتی از  اعمال تحقیقی و تفحص و کسب نتایج الزم در هنگام ضرورت صورت می گیرد. اعزامی به کشورها توسط کمیته جهت

حقوق بشر صحبت می شود بیشتر حقوق مدنی و سیاسی به ذهن متبادر می شود و در واقع شکاف عظیمی بین این دسته حقوق 

مچون خود فقرا جایگاهی درجه دوم پیدا با دسته دیگر)حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(رخ داده است بطوریکه حقوق مذکور ه

کنفرانس جهانی »شکاف بین این دو دسته از حقوق، در بیانیه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در  کرده است.

همچنان  واقعیت تکان دهنده .... این است که کل جامعه بین المللی» نیز مورد تأیید قرار گرفته و آمده است:  2551در سال « وین

به  2534( اما تحوالت دهه 35،231دیوید بتیام،...«)در مقابل نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تساهل به خرج می دهد و 

این سو، موقعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی را حتی متزلزل تر نیز کرده است. اولین تحوالت در خود اقتصاد بین الملل است که 

بازار جهانی همواره به نفع کشورهای پیشرفته عمل کرده اند و طبقات محروم را در بسیاری از جوامع  در آن فرآیندهای معمول

خراب تر نموده اند و در واقع سیاست باز توزیع منابع ثروت را از فقرا به اغنیا انتقال داده، نه بر عکس و در واقع به جای ریزش 

باال شاهد بوده ایم و تحول دوم، فروپاشی اتحاد شوروی و مدل کمونیستی  تدریجی ثروت به سمت پایین، طغیان آن را به سمت

توسعه به منزله بدیل اصلی سرمایه داری بوده است که عماًل این تحول باعث تقویت اولویت های ایاالت متحده شد، دولتی که 

 (235پایدارترین مخالف ایدۀ حقوق اقتصادی و اجتماعی بوده است.)دیوید بیتام، همان،
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سرانجام با وجود مشکالتی در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در گستره جهانی که اکثراً بدلیل عدم بررسی محتوا و 

( اما کمیته حقوق 295وسیله نهادهای قانوندان ملی دولتهای عضو میثاق رخ داده اند.)میر عباسی، پیشین، همندرجات میثاق ب

توانسته نظام نظارتی خود را فراتر از حد  ،مسئولیت نظارت بر اجرای میثاق را عهده دار شده استمذکور در مدت نسبتًا کوتاهی که 

انتظار متحول سازد و با توجه به مشخصه اصلی کار کمیته که رشته ای از اصالحات شکلی و آئینی بوده که به سرعت و سهولت 

یکی از توسعه یافته ترین و احتمااًل مؤثرترین سازکارهای گزارش نسبی انجام پذیرفته و کمیته را در جایگاهی نشانده که واجد 

 (233، 39دهی در میان همه ارکان نظارتی حقوق بشر باشد)متیوسی.آر.کریون،

 1کمیته رفع تبعیض علیه زنان

پردازد که به ترکیب و چگونگی عملکرد کمیته فوق الذکر می  29تا  1کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در مواد 

کارشناس حقوقدان، پژوهشگر موضوعات حقوقی، یا متخصصین موضوعات اقتصادی، اجتماعی و جامعه شناسی  11سازمان یافته از 

ساله با صالحیت های الزم شخصی و بر اساس توزیع عادالنه جغرافیایی  3می باشند و با رأی مخفی دول عضو برای یک دوره 

 انتخاب می شوند.

به مدت دو هفته)اواخر ژانویه( در مقر سازمان ملل متحد)نیویورک( تشکیل جلسه می دهد که اخیراً به پیشنهاد  کمیته هر سال

کمیته بعضی از نشست های آن در )ژنو( برگزار می شود. کمیته موظف است گزارش سالیانه خود را از طریق شورای اقتصادی و 

ماید و بر اساس آئین نامه داخلی مربوطه مقررات کمیته می تواند با اکثریت اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه ن

عضو می باشد و زبان های کمیته عبارتند از :  21آراء دو سوم اعضای حاضر، اتخاذ و یا اصالح شود و حد نصاب برای تشکیل کمیته 

رای مفاد کنوانسیون بر اقدمات دولتها انجام وظیفه و کمیه از دو مجرا جهت اج انگلیسی، فرانسه، روسی، اسپانیایی، چینی و عربی.

بررسی گزارش دولت های عضو، که تقریباً همانند رویه موجود در شیوه گزارش دهی کمیته حقوق بشر  -2اعمال نظارت می کند. 

نوانسیون رویه ک 23کمیته مطابق ماده  2551درخواست گزارشات خاص در موارد استثنایی، که در سال  -1اعمال می شود و   

می توان « دولت یوگسالوی  سابق»روند گزارش دهی استثنایی را ایجاد نمود که نمونه بارز استفاده از این رویه را در مورد گزارشات

 (121مالحظه کرد)میرعباسی، پیشین، 

راکه حاوی فعالیت های  کنوانسیون، کمیته از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل گزارش خود 12سرانجام طبق ماده 

کمیته و نیز پیشنهادات و توصیه های بدست آورده از گزارشات دول عضو می باشد را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم می 

 ( 114،31دارد، این پیشنهادات  و درخواست ها همراه با نظریات کمیته کمیسیون مقام زن،ارسال می دارد.)مهرپور،

رفع تبعیض علیه زنان قابل ذکر است که با توجه به محدود بودن مدت اجالس این کمیته بنابراین نمی  در مالحظه تحوالت کمیته

تواند گزارش های واصله را به نحو مؤثر ارزیابی کند و عالوه بر آن مقاوله نامه امحای همه اشکال تبعیض علیه زن فاقد سازکاری در 

                                                           
3. Committee on the Elimination of Dis crimination against Women.(CEDAW) 
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یته حاضر مقابله با رفتاری خاص علیه گروه مشخصی از ابناء بشر را در برنامه کار مورد رسیدگی به شکایت افراد است و در واقع کم

 14(به تعبیری دیگر می توان محدودیت اجالس ساالنه دو هفته ای پیش بینی شده طبق ماده 33،31خود دارد)شایگان،

نجه و ... که مدت و میزان جلسه کنوانسیون که بر خالف دیگر کمیته های حقوق بشری نظیر کمیته حقوق بشر، کمیته ضد شک

کاری آنها طبق آئین رسیدگی که خود تنظیم می کنند  تعیین می شود و فاقد محدودیت مورد اشاره می باشند موجب ایجاد نوعی 

ل ثتبعیض در کنوانسیون ضد تبعیض شده است و به قولی رفع تبعیض علیه زنان در مقایسه با دیگر کمیته های حقوق بشری م

( که خود باعث و بانی بروز بزرگترین 213،31)مهرپور، می ماند!« بچه صیغه ای»یا به تعبیر رایج در عرف ما مثل « خوانده فرزند»

 موانع در زمینه تحوالت حقوق بشری است.

 3کمیته رفع تبعیض نژادی

ین کنوانسیون بر عهده دارد که از ا 3این کمیته وظیفه نظارت بر اجرای مقررات کنوانسیون رفع تبعیض نژادی را بر مبنای ماده 

کشور از اروپای 9کشور از کشورهای جهان سوم،  25دولتی که در آغاز تصویب این کنوانسیون به عضویت آن در آمدند،  19مجموع 

 (211کشور از اروپای غربی  بودند)میرعباسی، پیشین، 1شرقی و 

صالحیت باالی اخالقی تشکیل می شود که به طور معمول هر سال عضو کارشناس عالی رتبه و برخوردار از  23کمیته مذکور از 

دواجالس عادی، یکی در ماه مارس در مرکز حقوق بشر در ژنو و دیگری در ماه آگوست در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک 

ته به نحو دیگری مصلحت می گیرد مگر آنکه کمی برگزار می کند. کلیه اجالس ها بصورت علنی ولی انتخابات با آراء مخفی صورت

رسیدگی به گزارش  -2بداند . دربیان وظایف و صالحیت های کمیته رفع تبعیض نژادی سه وظیفه مهم مقرر شده که عبارتند از : 

 (.23رسیدگی به شکایات افراد)ماده -1( و 21تا 22رسیدگی به شکایات دول عضو علیه یکدیگر)مواد -1(5دولت های عضو)ماده

گزارشی تهیه و در آن خالصه ای از پیشنهادات و توصیه هایی که به دول عاقد نموده است قید خواهد کرد. این  کمیته هر سال

 (39،31گزارش توسط دبیر کل سازمان ملل متحد به مجمع عمومی سازمان ارسال خواهد شد)عبادی،

 9کمیته حقوق کودک

تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در سال  کنوانسیونی نسبتاً جامع در خصوص حقوق کودک به 2535در سال 

نفر)شش نفر زن و چهار نفر مرد( از میان  24نفر نامزد دولتهای عضو،  34از بین 2552قدرت اجرایی پیدا نمود که در سال  2554

آراء نمایندگان  کشورهای مختلف انتخاب و کمیته حقوق کودک رسماً شکل گرفت. انتخاب اعضای کمیته بر اساس اکثریت مطلق

 سال است که انتخاب مجدد آن ها بال مانع است. 3حاضر و رأی دهنده کشورهای عضو و برای مدت 

                                                           
4. Committee on the Elimination of Racial Discrimination.(CERD) 
5.Committee on the Rights of the child. (CRC) 
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گزارش دهی  -2در خصوص شیوه های اعمال نظارت و حمایت از اجرای حقوق کودک مندرج در پیمان نامه دو روش مرسوم است 

قوق بشر در خصوص مسأله فروش، فحشا و بهره برداری جسمی از گزارشگر ویژه کمسیون ح -1دولت های عضو کنوانسیون و 

 کودکان که انصافًا کمک های فوق العاده مهم و ممتازی در جهت حمایت از حقوق کودکان انجام داده اند.

ه می باشد که ب« برنامه بین المللی محو کار کردن کودکان»از جمله مهمترین عملکرد های کمیته حقوق کودک در دهه اخیر 

(IPEC مشهور است و در سال )با همکاری سازمان بین المللی کار ایجاد گردیده است و بودجه آن را کشورهای صنعتی  2551

تأمین می نمایند که اهداف مهمی نظیر مبارزه با اشکال نامناسب کارکردن توسط کودکان، بردگی کودکان و کار کودکان در شرایط 

برگزاری کنگره » ل می کند و از  دیگر اقدمات چشمگیر کمیته حقوق کودک در سال های اخیرنامساعد و خطرناک فیزیکی را دنبا

بوده است که در شهر یوکاهامای ژاپن برگزار گردید و هدف از  1442در دسامبر « جهانی منع سوء استفاده جنسی از کودکان

ودکان در خصوص تجارت و سوء استفاده جنسی است برگزاری این کنگره جلب توجه افکار عمومی دنیا در رابطه با اوضاع بد ک

 بدیهی است که مطالب یاد شده فوق تحوالت بدیعی را جهت حمایت و اجرای حقوق کودکان معصوم به ارمغان آورده اند.

 1کمیته ضد شکنجه

ر بی رحمانه، غیر رفتا»در قوانین بین المللی حقوق بشر هیچ اصلی بنیادی تر از ممنوعیت مطلق و بی قید و شرط شکنجه و 

وجود ندارد. در مواردی حق حیات هم استثناء بردار است مانند کشتن افراد نظامی در حین جنگ ولی « انسانی و تحقیر آمیز

شکنجه به طور مطلق و بی قید و شرط ممنوع است چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، چه در پاسگاه پلیس و... )موسویان و 

 11ر این اساس و به منظور منع شکنجه در جامعه جهانی کنوانسیون ضد شکنجه مشتمل بر یک مقدمه و ( ب212،39گلشن پژوه،

ماده و در سه بخش تهیه گردیده است و کمیه ضد شکنجه در راستای اجرای تدابیر مربوط به اعمال مقررات کنوانسیون و دیگر 

کارشناس مزین به علم و اخالق عالی می باشد این کمیته  24از  انواع رفتارهای خشن و  غیر انسانی ایجاد گردیده است و مرکب

بطور کلی برای کمیته ضد شکنجه می توان چهار دسته از وظایف  دو بار در سال و به مدت دو هفته در ژنو جلسه برگزار می نماید.

 و صالحیت ها را بر شمرد:

رسیدگی به  -1خبر وجود شکنجه  پیگیری در خصوص -1بررسی گزارش های دولت های عضو کنوانسیون -2

رسیدگی به شکایت افراد یا گروه ها علیه یک دولت عضو  -3شکایت دولتهای عضو کنوانسیون علیه یکدیگر 

گزارشگر  -1گزارش دهی دولت ها به کمیته ضد شکنجه و  -2کنوانسیون. بنابراین این کمیته به شیوه های

ر است یکی از مهمترین وظایف این گزارشگر بازدید از ویژه شکنجه اعمال نظارت می کند که شایان ذک

در « تئوون باون» کشورهایی است که متهم به اعمال شکنجه باشند و به عنوان نمونه می توان به بازدید آقای 

اشاره نمود که به مدت یک هفته مأموریت حقیقت یابی خود را بنا به دعوت دولت اسپانیا به اتمام  1441اکتبر 

                                                           
6. Committee against Torture.(CAT) 
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به مناسبت دیدارش از اسپانیا گزارشی جهت ارائه به شصتمین اجالس کمسیون حقوق بین الملل  رسانید و

 (141تهیه نمود...)میرعباسی، پیشین، 

همانطور که مالحظه شد ارسال گزارشگر ویژه شکنجه توسط کمیته به کشورهای مشکوک به اعمال هر گونه رفتارهای خشن و 

 134د از جمله مهمترین تحوالت کمیته ضد شکنجه بوده است. کمیته مذکور تاکنون به بیش از مجازات غیر انسانی در حوزه خو

مورد شکایت فردی علیه شماری از کشورها رسیدگی کرده است که در نوع خود از نقاط تحول ایجابی است.)روناک.م.اسمیت، 

 (51پیشین،

 9کمیته حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها

 

از تاریخ یکم  کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمام کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها، که 91این کمیته بر اساس ماده 

کارشناس دارای شایستگی علمی و حسن اخالق و منتخب برای  23الزم االجرا شد، تشکیل شده است که شامل  1441جوالی 

های عضو موظف هستند که گزارش های خود را در مورد اقدمات قانونی، قضایی و اجرایی ساله می باشد. همه دولت  3یک دوره 

در راستای اجرای مؤثر کنوانسیون به کمیته ارائه دهند که نخستین گزارش دولت ها یکسال بعد از الزم االجرا شدن کنوانسیون در 

واست کند، موظف هستند گزارش خود را ارائه دهند)ذاکریان، سال یکبار و یا هر زمانی که کمیته درخ 9مورد آنها و پس از آن هر 

از  1442( سرانجام علی رغم درخواست برنامه اقدام منعقد شده توسط کنفرانس جهانی مبارزه با نژاد پرستی در سال 199پیشین،

ه است. کارآمدی کمیته دولت ها جهت قانونگذاری برای حمایت از کارگران مهاجر،پیشرفت در خصوص تصویب کنوانسیون کند بود

( در زمینه تحوالت این کمیته باید ابراز داشت که خبرگزاری حقوق 242در آینده مشاهده خواهد شد)روناک.م.اسمیت، پیشین، 

اعالم  23/24/2135بشر)ارکان خبری کمسیون حقوق بشر اسالمی ایران( با انتشار خبری بر روی سایت اینترنتی خود در تاریخ 

یته نظارتی کنوانسیون حمایت از کارگران مهاجر و خانواده های آنان اخیراً طی نظریه تفسیری عامی که ارائه کرد کم» کرده است:

مقوله کارگزان مهاجر داخل کشورها را مورد توجه قرار داد. کمیته مزبور یادآوری کرد که مدت هاست حقوق این قشر از مهاجرین 

« این گروه مورد استثمار و تبعیض های مختلف در غیر مناطق بومی قرار می گیرند. مورد توجه قرار نمی گیرد و به همین جهت

 که بیانگر کندی تحول و یا شاید نبود تحول مثبت در کار کمیته مذکور است.

 

 3کمیته حقوق افراد معلول)ناتوان(

انسان های موجود بر روی این کره خالی معلولین به عنوان بخشی از جامعۀ بشری نیازمند توجه ویژه اند و حقوقی به مانند همه 

باید استیفاء کنند باید جامعه ای برای زندگی این قشر نیازمند مهیا کرد که هر روزشان بهتر از دیروز و شکوفا تر باشد و طوری 

تمندانه زندگی کنند که حتی ذره ای نگرانی خاطر و احساس ضعف و حقارت به خود راه ندهند و در دنیایی خرم و بهاری شراف

 بوده است.« کنوانسیون جهانی حقوق معلولین»زیستن را تجربه کنند و ... این ها همه اموری است که بهانه تشکیل 

                                                           
7. Committee on the protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families.(CMW) 
8. Committee on the Rights of persons With Disabilities  (CRPD) 
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کنوانسیون مهمی که متأسفانه بعضی از کشورها بنا به دالیل موهومی به عضویت آن در نیامده اند از جمله کشور ما ایران. با توجه 

معلولین کشور ما جانباز جنگ تحمیلی هستند شایسته است که دولت جمهوری اسالمی ایران به  به اینکه بخش قابل توجهی از

عنوان متولی حمایت از حقوق معلولین و جهت بهره مندی هر چه بیشتر آنها از خدمات بهداشتی، اجتماعی، حقوقی و ... در 

جهت امضای کلیه کشورها مفتوح است، اقدام  در مقر سازمان ملل متحد 1449خصوص امضای کنوانسیون مزبور که در سال 

 (3،35نماید.)حسین زاده،

الزم به ذکر است که کمیته فوق الذکر با هدف بهبود، حفظ و تضمین بهره وری کامل و همسان معلولین از حقوق انسانی و 

کرد در زمان اجرایی شدن کنوانسیون(  2آزادیهای بنیادی و افزایش توجه جامعه به شأن فطری آنها تشکیل شده است)ماده 

نفر می  23نفر بعدی کنوانسیون حداکثر اعضای به  14نفر متخصص خواهد بود و بعد از تاییدات یا عضوگیری های  21متشکل 

این کمیته با دولتها و دیگر  ساله انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای یک دوره دیگر بالمانع است. 3رسد که برای دوره 

سال یک بار و یا  3مانند آژانس های تخصصی و سایر نهادهای سازمان ملل متحد همکاری و ارتباط دارد و دولت ها باید هر هیأتها 

 بیشتر بنا به درخواست کمیته نسبت به ارائه گزارش خود  به این کمیته اقدام نمایند.

 

 5کمیته ناپدیدشدگان اجباری

محتوای بسیار دقیق، پیچیده و نسبتاً جدید است که از چندین نقض جدی حقوق بشر ناپدیدی اجباری یا ناخواسته، پدیده ای با 

مانند حق منع شکنجه، حق آزادی و امنیت فردی، حق حیات، حق دادرسی عادالنه و... به وقوع می پیوندد و جرمی فوق العاده 

ی و وضعیت عادی قابلیت ارتکاب دارد و مرکب)اختاپوسی( است که در عرصه مخاصمات مسلحانه بین المللی،درگیری های داخل

کمسیون حقوق بشر اقدام به  2534( در سال 2،33جرمی مستمر است که قربانیان و مرتکبین مختلف و متعدد دارد.)کاظمی،

نفره در مورد ناپدید شدگان اجباری)ناخواسته( نمود که اولین و مهمترین سازکار ملل متحد در این خصوص  9تشکیل گروه کاری 

پیش نویس  2553اعالمیه ملل متحد در مورد حمایت کلیه افراد از ناپدیدی اجباری تصویب شد و در سال  2551ست. در سال ا

کنوانسیون مربوطه تقدیم کمیسیون حقوق بشر شد که در ژانویه همان سال به تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین الملی این جرم 

 ،همان(33)کاظمی،صراحتاً جنایتی علیه بشریت معرفی شد.

در حال حاضر کمیته مذکور با سیستم گزارش دهی دولتها که در هر دو سال اقدام به ارائه گزارش مربوطه می نمایند به کار خود 

کنوانسیون به بررسی و رسیدگی به شکایات فردی نیز اقدام نموده و فعالیت می کند. در خصوص  12ادامه می دهد و طبق ماده 

گزارشات دولتی و شکایات فردی در کمیته باید قائل به نوعی تحوالت مثبت در جهت حل و رفع معضالت این  دریافت و بررسی

 جهان آینده امیدوار می سازد. پدیده ناگوار و خطرناک باشیم که ما را به مشاهده موفقیت دو چندان این کمیته در

 

 

 

                                                           
9. Committee on Enforced Sisappearances(CED) 
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 گفتار دوم: موضع ایران و سایر دول

 

حاضر به اجمال و به تناسب حجم مقاله، موضع ایران و سایر کشورها را در پیشبرد اهداف کمیته حقوق در این بخش از مقاله 

بشری و حفظ و صیانت این حقوق را مورد بررسی و تدقیق قرار می دهیم و به پیشرفت های حاصله در برخی کشورها و نقاط 

 تحوالت مثبت ایجاد شده در زمینه حقوق بشر اشاره می نمائیم.

 

 (ICCPR)کمیته حقوق بشر

 

قبل از پیروزی انقالب اسالمی دو گزارش)مقدماتی و تکمیلی( به کمیته مذکور تقدیم نموده است که گزارش مقدماتی به  ایران:

دلیل عدم مطابقت با  خط مشی و معیارهای کمیته مورد بررسی قرار نگرفت و پس از پیروزی انقالب اسالمی نخستین گزارش 

تقدیم کمیته گردید که با نارضایتی کمیته از نحوه تنظیم گزارش مواجه شد و کمیته خواستار تهیه و  2112ال دوره ای در س

 (92،31ارسال گزارش کامل دولت اسالمی ایران شد)مهرپور،

ی کشور چین به پیگیری راه توسعه سیاسی ادامه و فعاالنه دموکراسی سیاسی را گسترش داد و مجلس مل 1443در سال  چین:

می کنند و در این کشور  ءخلق و کمیته آن نقش مهم تری در اداره کشور مطابق قانون و تضمین حقوق دموکراتیک مردم ایفا

ان اطالعات، آزادی بیان و مطبوعات شهروندان طبق قانون تضمین شده است و شهروندان چین از آزادی عقیده و یآزادی جر

چین بیش از صد میلیون مؤمن وفادار به مذاهب متفاوت و بیش از صدهزار مکان  مذاهب طبق قانون بهره مندند و امروزه در

 (211مذهبی و فرهنگی وجود دارد)موسویان و گشن پژوه،پیشین،

در گزارش تقدیمی خود به کمیته، آموزش حقوق بشر را به عنوان بخشی از فعالیت هایش در راستای برقراری صلح می داند و پرو: 

ئه شده به اعضای نیروهای مسلح و پلیس ملی که در هنگام وضعیت اضطراری در مناطق اعالم شده مشغول به از آموزش های ارا

 (11،33خدمت هستند، یا کرده است)انصاری و همکاران،

 کمیته توجه دولت آلمان را به ضرورت آموزش علیه نژاد پرستی جلب می کند.آلمان: 

تدابیر آموزشی بیشتری در خصوص برابری جنسیتی اتخاذ کند.)انصاری و  کمیته به سوئیس پیشنهاد می کند که سوئیس:

 (13همکاران، پیشین، 

 (ICESCRکمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)

بررسی سوابق موجود نشان می دهد که دولت ایران تاکنون گزارشی به این کمیته ارائه نکرده است)شایگان و دیگران، ایران: 

 (31پیشین، 

 گزارشی که به طور مفصل و مشروح به مؤلفه های حقوق بشر در آموزش رسمی می پردازد به کمیته نگ:هنگ گ

 (11مذکور ارائه داده است.)انصاری و همکاران، پیشین،
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کمک  به مناطق محروم و تقویت کانون های روستایی، از جمله اهداف شورای امور دولتی  چین در امر توسعه اقتصادی،  چین:

یک کنفرانس جهانی پیرامون کمک به محرومان و فقرا در شانگهای برگزار  1443و فرهنگی خلق می باشد و در ماه می  اجتماعی

 (213شد)موسویان و گلشن پژوه، پیشین،

 

 (CEDAW)کمیته رفع تبعیض زنان

 

ه مفید است بلکه اگر نقض به نظر می رسد پذیرش و تصویب بی قید و شرط کنوانسیون از سوی دولت ایران نه عملی و ن ایران:

 ( 134،31)مهرپور، « و اثمه اکبر من نفعه» زود گذر سیاسی دارد زیانش بیش از نفع آن است:

برنامه ای ملی برای خانواده ها تدوین کرده است تا به شیوه ای غیر کلیشه ای )ابتکاری( به مردان و زنان جوان در اسلوونی: 

 (11اید)انصاری و همکاران، پیشین،تقسیم مسئولیت های خانوادگی کمک نم

کمیته به کشور دانمارک توصیه می کند که دوره آموزشی پیش دانشگاهی درباره جنسیت و فرهنگ را در آموزش  دانمارک:

 (19متوسطه، اجباری کند.)انصاری و همکاران، همان، 

 (19انصاری و همکاران، همان،برای حقوق زنان تدوین کرده اند)  یبرنامه های عمل جامع کانادا  و فیلیپین:

 (IERD)کمیته رفع تبعیض نژادی

آن را تصویب کرده است و هیچگونه  2139تیر ماه  14این کنوانسیون را امضاء و در  2139اسفند  29دولت ایران در تاریخ  ایران:

 (52،31حق شرط یا اعالمیه ای نیز نداده است)مهرپور، 

ان دانشگاه میسوری آمریکا در حالی که تجربه ماه رمضان خود را با یکدیگر سهیم می دانشجویان مسلمان و غیر مسلم آمریکا:

 (39می کنند)منبع جام جم آنالین، کردن گرسنگان جمع شوند طی یک ابتکاری همراه هم روزه داری کرده و مبالغی را برای سیر

ماعی اقلیت های قومی و سطح زندگی شان را دولت سرمایه گذاری برای بهبود و توسعه اقتصادی و اجت 1443در سال  چین:

 (215بهبود بخشید)موسویان و گلشن پژوه، پیشین،

به کمیته مذکور گزارش می دهد که دستورالعمل هایی برای رسانه ها تدوین کرده است تا اطمینان دهد که تبعیضات نژدی  هند:

 (13پیشین،و یا دیگر تبعیض ها، تبلیغ و ترویج نمی شود.)انصاری و همکاران، 

دو کشوری هستند که گزارش های آنها در چهل و نهمین نشست کمیته رفع تبعیض نژادی مورد بررسی قرار  گواتماال و پاناما:

 (19نگرفت.)انصاری و همکاران، همان، 
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 (CRC)کمیته حقوق کودک

ت، ولی با قید و حفظ این حق که هر کنوانسیون مزبور را امضاء نموده و مجلس شورای اسالمی هم آن را تصویب کرده اس ایران:

 (133،31ماده ای که با موازین اسالمی مغایر بود، ملزم به اجرایش نباشد)مهرپور،

بعد از سه دهه جنگ، هزاران کودک به دنبال نانی برای خانواده شان از صبح تا شب سخت ترین کارها را انجام می  افغانستان:

 اله ها به دنبال چیز با ارزش می گردند و ... ) مقاله اینترنتی، کودکان جنگ دیروز...(دهند و برخی تکدی گری می کنند، در زب

گزارش پاناما به کمیته حقوق کودک با گزارش این کشور به کمیته رفع تبعیض نژادی که حاوی اطالعات گسترده ای درباره  پاناما:

 (13ی و همکاران، پیشین،موزش حقوق بشر است، مغایرت دارد)انصارآبرنامه عملی ملی برای 

 (CAT)کمیته ضد شکنجه

شورای نگهبان مصوبه شورای مجلس شورای اسالمی در خصوص الحاق به کنوانسیون مذکور را مغایر قانون اساسی)اصل  ایران:

 (243،31( شناخت.)مهر پور،99

خائن به دموکراسی هستند با  ،اسرائیل ریس کمیته ضد شکنجه در بحرین تأکید کرد رژیمهای بحرین، انگلیس، آمریکا، عربستان و

ل اویو همیشه انگشت اتهام را به سمت ایران می گیرند، کشوری که به هیچ کشور دیگری حمله نمی کند.)خبر تاین وجود مقامات 

نسیون شناخته ( اتریش، اسپانیا، استرالیا، تونس، سوئد، سوئیس، فرانسه، ونزوئال و هلند به عنوان دولتهای ناقض کنوا35اینترنت، 

شده اند و در واقع، کشورهایی که بیشترین تعداد شکایات از آنها به عمل آمده عبارتند از : سوئد، سوئیس، کانادا، فرانسه، استرالیا و 

هلند که بر روی هم در بیش از هشتاد درصد مکاتبات به کمیته ضد شکنجه متهم شناخته شده اند.) روناک.م.اسمیت، پیشین، 

51) 

 (CMWحمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها ) کمیته

در پایگاه اینترنتی خبرگزاری حقوق بشر )ارگان خبری کمیسیون حقوق بشر اسالمی ایران( بصورت کلی آمده است که کمیته 

روه مورد استثمار و ن جهت گیمزبور یادآوری کرد که مدتهاست حقوق این قشر از مهاجرین مورد توجه قرار نمی گیرد و به هم

 (35تبعیض واقع شده اند)پایگاه اینترنتی خبرگزاری حقوق بشر، 

 (CRPD)کمیته افراد معلول)ناتوان(

کمیته حقوق معلوالن در مجلس شورای اسالمی پیگیر استخدام سه درصد از معلوالن وزارت بهداشت است)پایگاه اینترنتی  ایران:

 (35سالمت نیوز،
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 (13آموزشی مبارزه با تبعیض علیه افراد معلول، تهیه و تنظیم کرده است) انصاری و همکاران، پیشین،  برنامه های هنگ کنگ:

 (11درصد خانم هستند.) حسین زاده، همان، 9درصد معلولین آقا و  9در این کشور  رومانی:

 (11ن، درصد خانم هستند.)حسین زاده، هما 13لولین آقا و عدرصد م 11در کشور استفونی  استفونی:

 (CED)کمیته ناپدید شدگان اجباری

کمسیون آمریکایی حقوق بشر و کمسیون حقوق بشر ملل متحد، اولین نهادی های بین المللی بودند که با توجه به موارد  شیلی:

 (2ناپدیدی اجباری در شیلی به بررسی این پدیده پرداختند)کاظمی، پیشین،

به تصویب دولتهای  2553با جرم ناپدیدی اجباری، کنوانسیون آمریکایی است که در سال  اولین سند الزم االجرا در مقابله آمریکا:

 (2( رسید.)کاظمی، همان،OASعضو سازمان دولت های آمریکایی)

 نقد و ارزیابی

ریت با توجه به اینکه کمیته حقوق بشری بررسی شده فوق که مبتنی بر معاهدات انعقاد یافته بین دولتها با نیت خدمت به بش

شکل گرفته اند و در راه تضمین و اعطای حقوق بشری به همه انسان ها در تمام کره خاکی و فارغ از هر گونه تفاوت و تبعیض 

میان پیر و جوان، دختر و پسر، سالم و معلول و خالصه هر انسانی که به حکم انسان بودن و کرامت ذاتی اش مستحق تمتع و 

هایی برداشته اند که در  نوع خود این شکل گیری و دفاع و حمایت از انسان های همنوع خود  استیفاء کلیه حقوق بشری است گام

است و به انسان فقط « حق مدار»می تواند نقطۀ تحولی در عرصه حقوق بشر به شمار آید. آری حقوق بشر همان حقوقی است که 

اف دارد زیرا فقه انسان را به عنوان پرستنده می شناسد و در به مثابه انسان می نگرد و در این زاویه حتی با فقه اسالمی نیز شک

 (54است)کشوری، درآمدی به نسبت...،« تکلیف مدار»واقع 

با یک نگاه کلی به کمیته های یاد شده می توان برخی مشکالت را در نظر یافت که از مهمترین آنها می توان به کمبود اوقات 

اقعاً به مشکالت فراوان جهان کنونی قادر به رسیدگی کامل و جامعه نمی باشند و در صورت جلسات بعضی از کمیته ها نام برد که و

افزایش مدت زمان اجالسیه ها اکیداً انجام اعمال بررسی و رسیدگی و حل مشکل در کمیته های مزبور بهتر و بیشتر صورت می 

رد که در صورت تمدید و افزایش وقت جلسات باید منابع گیرد البته از آن طرف مشکل و مانع امور و مزایای مالی سر بر می آو

کافی مالی نیز جهت انجام کلیه اعمال جلسات و حقوق اعضای کمیته ها و ... تأمین می شود. مشکل دیگر مربوط به پرسنل ادرای 

جاد اختالل در انجام کمیته هاست که گاهاً حتی کمتر از بعضی بخش های خصوصی، کارمند در اختیار دارند و این خود باعث ای

 امور خدمت رسانی مفید و سریع می باشد که باز حرکت و اقدام در جهت رفع آن نیازمند مساعدت های ویژه مالی است.
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 نتیجه پایانی

کمیته های حقوق بشری که در راه انجام خدمات رسانی حقوقی به جامعه بشری از بدو تأسیس تاکنون اقدام نموده اند هر کدام از 

میته بررسی شده قبلی بنابر فلسفه وجودی خود سازکارهایی در جهت اعمال صالحیت ها و نظارت های خود برای تضمین و ک 5

 اجرای هر چه بهتر حقوق بشر در دولتهای عضو به کار گرفته اند که این سازکارها از قرار ذیل است:

 .همه کمیته های حقوق بشری نظام گزارش دهی دولتها را پذیرفته اند -1

 برخی از کمیته های مذکور گزارش دولتها علیه یکدیگر را پذیرفته اند. -2

بعضی از کمیته های حقوق بشری عالوه بر گزارش دولتها علیه یکدیگر، گزارشات سازمان های غیر دولتی و آژانس های  -3

 تخصصی را نیز پذیرفته اند.

 ناقض را نیز شناسایی کرده و پذیرفته اند.برخی از کمیته های حقوق بشری سیستم شکایت افراد علیه کشورهای  -4

برخی از کمیته های فوق الذکر طریق بازرسی و تحقیق و تفحص و ارسال بازرسان ویژه به کشورهای ناقض حقوق بشری را نیز  -5

 در سیستم خود گنجانده اند.

های را مورد پذیرش قرار داده اند ولی در نقد و بررسی سازکاهای مزبور باید گفت که هر چند همه کمیته ها نظام گزارش دهی دولت

این سیستم هرگز نمی تواند خالی از اشکال و تقلب باشد و دست دولتها در اعمال هر گونه تزویر و یا ارسال با تأخیر و حتی عدم 

راد و گسیل ارسال گزارش خود، باز است بنابراین نظام گزارش دهی دولتها در مقایسه با دیگر نظام های موجود نظیر شکایات اف

هیأت های تحقیق و تفحص در رده پایین تری از صداقت و اعتبار به نظر می آید. سر انجام با توجه به گستردگی جهان کنونی و 

کمبود  -2بروز انواع جرایم و تخلفات و همچنین با وجود موانع و مشکالت پیش آمده بر سر راه کمیته های حقوق بشری نظیر 

انصافاً کمیته های مذکور در جهت پیشبرد اهداف خود در  کمبود منابع مالی و ... لیک -1ی سنل ادارکمبود پر -1وقت جلسات 

زمینه حمایت و اعطای حقوق انسانی گام های مثبتی در سطح جهان پهناور برداشته اند هر چند که در بعضی از نقاط جهان به 

عدم همکاری از دولتهای عضو بوده ایم اما این مشکل هرگز نمی تواند دالیل سیاسی، نژادی، مذهبی و یا غیره شاهد کم کاری و یا 

 11کمیته فرعی راجع به  391، کمیته حقوق بشر 2552تا سال » از شأن واالی وجود این کمیته ها بکاهد بطوریکه آمده است

 .(93،35نقیبی مفرد، «)قضیه اعالم نظر کرد 219دولت تأسیس کرد و راجع به 

ر آینده شاهد تحوالت چشمگیرتری از کمیته های حقوق بشری در راه اعتالی سطح و فرهنگ اجرای حقوق بشر به آن امید که د

 و پاسداری از آن باشیم.  جهانی
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