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 مقدمه
، تهيه شده مستند سازی حقوق بشر نظارت وحاضر عبارت از سلسله نشرات  اثر

HURIDOCS مواد  می باشد. اين سلسله از مستند سازی حقوق بشر) های معلوماتی و (سيستم
کمکی عملی تشکيل گرديده است که متوجه ارتقای ظرفيت های سازمانهای حامی حقوق بشر 

نوع ممد تفکيک  سلسله مذکور دو باشد. دردسازی ميدرعرصه فعاليت های نظارتی ومستن
ياددهانی  به» ....چگونه« موضوع معين تشريح ميگردد، ممد»  چيست« .......  ممد گردد: درمي

 يا آن فعاليت وقف گريده اند. تدوين مهارتها برای اين و روشها و
کنند، مي به افراديکه در عرصه حقوق بشر کار ، هدف دارد تانظارت چيستحاضر،  اثر

اينجا مفاهيم و واژه های خاص زياد  تر درک نمايند. درت نمايد تا محتوای نظارت را دقيقمساعد
رهنمای گوناگون در باره  مطالعه کتب و رديدند. ممد حاضر قبل ازبه مطالعه کننده پيشکش گ

 مستند سازی، عبارت از مواد مقدماتی خيلی ضروری بوده می تواند. موضوع نظارت و
جلدهای سلسله حاضر مخصوصاً برای سازمانهای کوچک حمايت از حقوق بشر ترتيب 

دارای تشکيل  دوديت های منابع داشته وند، با محاسبه آنکه چنين سازمانها معموالً محه ا گرديد
. شکل وحجم مناسب استفاده ه انجام وظايف کثرالعده می باشندکوچک کارمندان بوده که مجبور ب

به مواد عالی رهنما مبدل ساخته است. مزيد بران، طرز نگارش آنها بايد فراگيری  راها، آنها ممد 
آموزشی، به شمول آموزش مستقالنه، مورد استفاده آنها ميتوانند منحيث مواد  سهل ساخته و آنها را

 قرار گيرند.
 تمجيد

 
تشکر  Aida  Maria Noval آيده مارييا نووال و  Ding  Bagasaoو دينگ بگاسا از

پشنهادات مفيد فراوان که ارائه کردند حين تصحيح ممد خيلی  فراوان ميکنيم که تذکرات و
 مساعدت نموده.

 
 مساعدت کردند: رهبری و که  HURIDOCSاعضای کمته 
 ) رئيس (گانا).Kofi Kumadoکوفی کمادو(

 .) مالی (دنمارک)Agnethe Olesenاجنيت اوليسن (
 .) (فرانسه)James Lawsonجيمس الوسون ( 

 .) (فليپن)Aurora Javate De Diosجوات دی دايوس( اورورا
 .) (کانادا)Judith Dueckجديت ديک (
 )) (فلسطينJonathan Kuttabجانتان کتاب (

 (مکسيکو)) Aida Maria Novalآيده مارييا نووال (
 
 
 

 ممد درسی به حمايت ...  نشرگرديده است.



 نظارت چيست .1
 (معلومات عمومی)

 عناصرنظارت
 

نظارت به معنی مشاهده تفصلی از وضعيت و يا قضيه خاص بوده که به منظور تشخيص 
 اتخاذ تدابير آتی انجام ميگيرد.

 دهد:تشکيل مي يت نظارت راعناصرذيل ماه
 گيرد.طوالنی انجام مي زمان نسبتاً  نظارت در -1
 دريافت تعداد زياد معلومات را دربردارد. نظارت جمع آوری و -2
ايا مشاهده تفصيلی از مستندسازی قض يا تحقيقات و قتی ويا مؤ توسط تفتيش دايمی و -3

 ميگيرد. وضعيت صورت
، بويژه حين تشخيص خالف رفتاری يا قضيه مورد بررسی حين ارزيابی وضعيت و -4

 رند.يممکنه معيارها و موازين منحيث احکام مورد استفاده قرار ميگ
 يا موازين تعيين شده چه نسبت دارد، وسايل و نکه وضعيت با معيارها وبه منظور تعيين آ -5

 گيرد.يزم ها مورد استفاده قرار مييا ميکان
 باشد.ره وضعيت ميبا ارش درور معمول محصول نظارت عبارت از گزط -6
 کند.احتوا ميکند که پايه فعاليت های آينده را تأمين ميگزارش ارزيابی وضعيت را  -7

 
 معيارها و موازين 

 
يا  يا توافق شده و گانی ومموازين و معيارها عبارت از مشخصات مروجه، قابل قبول ه

ت غيرعادی به يا وضعي طرق سلوک اشخاص، اشيا، رويدادها و يا اوضاع، می باشد. قضيه و
نشان دهد. اين به معنی  صورت که مشخصات خالف رفتاری از موازين را حساب می آيد، در

 آنست که مشکل موجود است که بايد حل وفصل گردد.
به گونه مثال واقعه شخصی را در نظر ميگيريم که به مريضی تب مبتال است. قاعده مهم 

درجه سانتی گريت بلند  37,5  ارت بدن ازحر اگر ين حالت عبارت از حرارت بدن است.ا در
ترباشد، حرارت غيرعادی به حساب می آيد. مشکل که بايد حل گردد عبارت از تب و يا اگر دقيق 

 تر بگويم علت تب است.
ل باشند که اکثريت اعضا آن را دنبان آن چيزهای مياجتماع موازي طوری معمول در

» بايد باشد«، بلکه آنچه که »آنچه که هست«ن، نه تنها . مزيد برآميکنند، بطورمثال، موازين لباس
قاعده شده ميتواند. به اين ترتيب، موازين، ميتواند بوسيله معاهدات تحميل گردند، که توسط جوانب 

 معاهده بايد دنبال گردد و يا بايد تعميل گردد. شامل در
يده، با رفتار معاهدات ميان کشورها شامل گرد معيارهايکه در بسياری از موازين و

حاکمان رسمی حين اجرای وظايف شان، ارتباط دارد. بطورمثال: حين دستگيری مضنون به جرم 
نبايد ذيدخل سازد. حين جابجا ساختن  آنچه که ضرورت است، تعداد بيشتر قوا را افسران پوليس از

رت که صو در محبوس اختصاص يابد، و محبس بايد مقدار کافی جای برای يک نفر مجرمين در
 .زمعيارهای قبول شده تخطی شده استدر اطاق کوچک محصور نمايند، ا را چندين محبوس

 



 وسايل و يا ميکانيزم های نظارت
 

دهد. قرار مي کند، او چندين ابزار را مورد استفادهزمانيکه داکتر مريض را معاينه مي
 گوش دادن به قلب و مثال، حرارت سنج برای اندازه گيری حرارت بدن، ستاتسکوپ برای بطور

گردند. با موازين پذيرفته شده مقايسه مي ششها، مورد استفاده قرار ميگرد. ارقام بدست آمده بعداً 
 ارقام خالف قاعده به معنی عالمت مريضی ميباشد.

جامعه موجود است، منحيث ابزار مورد  برای اينکه معلوم گردد که کدام انحرافات در
از فورمه مصاحبه استفاده صورت ميگيرد. نتايج تحقيقات بعداً برای استفاده برای انجام تحقيق 

موافق نبوده، مورد تحليل قرار ميگيرند. ه چيز در وضعيت موجود با موازين توضيح آنکه چ
) مرتبه از سطح اوسط پاينتراست، اين 5مثال فيصدی اهالی با سواد در منطقه مشخص ( بطور

 نمايند.فعاليت مي منطقه مذکور بطور غير موثر عليمی درنشان دهنده آنست که سيستم ادارت ت
ماً ضرورت است تا از ابزار ثبت کننده يا ساحات نظارت، دائ نظرداشت انواع و بدون در

استفاده شود. داکتران نسخه های طبی مريضان را نزد خود ميداشته باشند، قاضيان اظهارات 
شر فورمه های معياری ثبت جزئيات نقض سازمان حامی حقوق ب تحريری دارند و شاهدان را

 دهند.مورد استفاده قرار مي حقوق بشری را
 

 گزارش در مورد نتايج نظارت
 

يا واقعه معيين ايجاد گردد، نظارت  رابطه با وضعيت و برای آنکه اساس برای فعاليت در
ز با موازين گيرنده توضيح آنکه در اين و آن وضعيت چه چي دربر گيرد. اينکار غالباً انجام مي

باشد. دبير اتخاذ شده برای حل مشکل، ميی تمورد کارها مطابقت نداشته وهمچنان نتيجه گيری در
مرتب  يا اشخاص انفرادی که مصروف نظارت اند، بطور به اين اساس، الزم است تا سازمانها و

مرحله  ه درمعلومات را بشکل گزارشات ارائه نمايند. گزارشات رويدادها و يا آمار به دست آمد
نگر کدام تغيرات مرحله به مرحله، ابايد ارزيابی آنهای که نماي مفصالً توضيح نموده و معيين را

يا وخامت وضعيت باشد، ارائه نمايند. به اين تربيب، گزارشات اساس فعاليت های  چون بهبود و
از آنها شده را تشکيل آينده افراديکه نظارت را انجام ميدهند و يا جوانب مستقل که تقاضای مداخله 

 دهيد. 
ميتوان  عين حال، اين پروسه را انجام نظارت ميتواند برای وقت نامعلوم طول بکشد. در

نتيجه معلوم گرديد که وضعيت به اندازه بهبود يافته که فعاليت  متوقف ساخت، خاصتاً، زمانيکه در
مرض  ض زمانيکه مريض ازشود. بطورمثال، داکتر معالج مريرتی آتيه ضروری پنداشته نمينظا

 شفا يافته است ميتواند مراقبت (نظارت) را قطع کند.



 نظارت حقوق بشرچيست .2
 

 اصول اساسی حقوق بشر
 

نظرداشت نژاد، رنگ جلد، جنسيت ، زبان، دين،  يک بدون در حقوق بشرهمگانی اند، هر
موقف  يا تماعی، ثروت ويا تمايالت، منشأ ملی و اتنيکی، منشأ اج غيره معتقدات و عقايد سياسی و

يا گروپ ها با  ن، به علل گوناگون برخی از افراد ولوی آپه ديگر، مالک آنها می باشند. ولی در
گردند. علت اينکار انگيزه های سياسی شده ميتواند، چون يا نقض حقوق شان مواجه مي منافات و

اکثريت  هسلط اينکار در يا نمايد، وسرکوب مي نوع مخالفين را خودکامه که هر حالت رهبر در
 ) باالی اقليت ممکن است.ل اتنيکی، کلتوری، دينی ويالسانی(بطورمثا

به همين دليل بايد به تمام آنها  – اند است که تمام افراد برابر اصول حقوق بشر مشعر
 گردد. روی همرفته، قبول شده است که برخی گروپ ها در رسيطرق استفاده مساوی از حقوق م

گروپها به  يا افراد و وضعيت نامساعد قرار دارند. به عباره ديگر، برخی از ديگران در مقايسه با
ظورتضمين حمايت از اين گروپ های ميگيرند. به من يقات قرارنسبت ديگران به کثرت مورد تض

زنان، اطفال،  – سيب پذيرميگردد. در ميان گروپهای گويا آسيب پذير، حقوق اضافی تعيين آ
 کار شامل اند.به مستعد افراد سالخورده و افراد غير ليت ها، اهالی بومی،مهاجرين، اق

 
 فعاليت های اجتماعات حامی حقوق بشر

 
نيمه حکومتی، بين  سازمانهای حکومتی وان های حامی حقوق بشر ميتوانند به سازم
منطقوی، سطوح مختلف: بين المللی،  د ازننها ميتواندسته بندی شوند. آغيرحکومتی  الحکومتی و

که توسط اين سازمانها  انجام  منطقوی برخوردار باشند. بسياری وظا يف  حوزه ای، ملی و
وزش، انکشاف، حوزه اصالحات مآ جاد ادارات،اي تعميل معيارها، گردند شامل حوزه تعيين ومي

باشد. بخش اعظم از سازمانهای قضايای مشخص مي ، نظارت وضعيت عمومی وقضائی
مثال، بذل مساعدت حقوقی حين مراجعه به  مات اجتماعی بطورخدطريق  از اً مغيرحکومتی مستقي

 انجام ميدهند. را ت به قربانيان و اعاده حقوق آنهايا بذل مساعد محکمه و
راستای تعيين معيارها به کار سازمان های بين الحکومتی که اعالميه های  فعاليت در

نموده و دولت ها را به اد بين المللی را تدوين سايراسن حقوق بشر، کنوانسيون ها،  معاهدات و
يين بين الحکومتی که مصروف تع یسازد، مربوط ميگردد. سازمانهاتحقق شرايط آن مکلف مي

 ذيل اند: باشند، بطورمعيارها در عرصه حقوق بشر مي
 ن.سازمان ملل متحد وتشکيالت مادون آ .أ 
 ل، سازمان بين المللی کار،سازمانهای اختصاصی مربوط سازمان ملل متحد، بطور مثا .ب 

 ).UNESCOفرهنگ ( علوم و سازمان ملل متحد پيرامون تعليم،
شورای  سازمان وحدت افريقا، سازمان دول امريکائی و سازمان های منطقوی بطورمثال: .ج 

 اروپا.



 معيارهای بين المللی حقوق بشر
 

با موضع عمومی در مطابقت  نها بايديکه معيارها وضع ميگردد، منظور آنست که آزمان
سيب پذير بايد بطور مبينه آ جمعيت های حقوق بشر مستفيد شده و سان ازدر مورد آنکه همگان يک

، اعالميه ها – اسناد بين المللی داشته باشند. اين معيارها در گيرند، قرار مورد حمايت قرار
 .گنجانيده شدنده ها ميان دولت ها نام قرار داد ها و ساير توافق هدات،اعکنوانسيون ها، م

) 1(باشد. پراگرف حق حيات مي با هرابط معيار در – عرصه حقوق بشر در نمونه معيار
 International covenant on Civil andبين المللی حقوق مدنی وسياسیميثاق  )6(ماده 

Political  Rights :هيچ فردی را نميتوان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی «مشعراست
 Standardسند  ميتوان در با نگهداری محبوسين برخی از معيارها را هرابط در. »محروم کرد

Minimum Rules for the Treatment of Prisoners » معيارهای اصول حداقل برای
 دريافت کرد.» نگهداری محبوسين 
ين حداقل سن برای فعاليت کاری طريق تعي معيار مربوط حمايت اطفال از مثال ديگر

 با هرابط کار در یسازمان بين الملل 138کنوانسيون  ن دره با آرابط رخی فقره ها درباشد. بمي
 ILO convention 138 concerning the Minimum Ageاقل سن برای فعاليت کاریحد

for Admission to Employment     :موجود اند، بطورمثال 
 : 1،  پراگرف 2ماده 

 
 ق بشر انواع اسناد بين المللی درباره حقو

 
 ميتوان به گونه ذيل تقسيم بندی کرد: باره حقوق بشر را اسناد کثيرالعده در

 .اسناد عمومی و اختصاصی ♦
 .اسناد جهان شمول و منطقوی ♦
 .اسناد الزامی و غير الزامی ♦

 Universal Declaration ofچون اعالميه عمومی حقوق بشر سند عمومی . 
Human Rights بشر می باشد. دربرگيرنده طيف وسيع حقوق 

زادی آ ،اشتغالحقوق زنان، حقوق اطفال،  مسايل جداگانه بطور مثال: سنداختصاصی
 .دهدمورد بررسی قرارمي اطالعات وغيره را

مثال سازمان  اسناد اند که توسط سازمانهای جهان شمول، بطور -اسناد جهان شمول 
 تدوين گرديده اند. و سازمان بين المللی کار ملل متحد

توسط تشکيالت منطقوی، چون سازمان وحدت افريقا، سازمان دول منطقوی  اسناد
 ند.ه امدريکا و شورای اروپا بوجود آام

باشند. اعالميه های، چون اعالميه  غيرالزامیو يا  الزامیاسناد ميتوانند برای دولتها 
 یئيا اعالميه امريکا و  Universal Declaration of Human Rightsعمومی حقوق بشر

 American Declaration on the Rights and Duties of Manافرادمکلفيت های  حقوق و
 تشکيل ميدهد و حقوق بين المللی را صورت بخش از هر لحاظ حقوقی الزامی نبوده، ولی در از

ه هستند رات قضائی ملی نقل قول ميگردند. آنها مظهر تصورات متوقعاج در قانون گذاری و اکثراً 
اسناد غيرالزامی با الی اکثريت وارد می کنند. همچنان  بزرگ اخالقی را وال تاثيربدين من و



نها توسط اداره واحد تشکيالتی سازمان بين الحکومتی، چون اسامبله زيرا آ ولتها تاثير گذاشته،د
 ند.ه اعمومی سازمان ملل متحد به تصويب رسيد

 سياسی ن المللی حقوق مدنی وميثاق بي ميثاق ها و ساير معاهدات مانند قراردادها،
International Covenant on Civil and Political Rights  ميثاق بين المللی حقوق

 International Covenant on Economic, Social andفر هنگی اقتصادی، اجتماعی و
Cultural Rights ی لحاظ حقوقی الزام نکه سند ازظ حقوقی الزامی ميباشند. قبل از آلحا از

تصويب انجام  و طريق امضأ دولت سپری ميکند، جريان مروجه از گردد، جريان معيين را در
کردن سند توسط حکومت بوده، که بدين گونه راجع به اراده خويش  به معنی امضأ امضأگيرد. مي

بوده،  به معنی تصديق امضأتصويب اعالن ميدارد تا چيزی در مخالفت با شرايط سند اتخاذ ننمايد. 
سند  بدين منوال تصويب حقوقی با ری رسمی ارگان مقننه کشورصورت گرفته وييرا توسط رايگز

عمليه يک گردد. برای برخی کشورهايکه قوه اجرائيه دارای صالحيت مقننه نيز بوده، مرتبط مي
نمايد. جريان يض ميتصويب را تعو و مرحله ای امضأ عمليه دومرحله يئ شامل شدن در قرارداد 

ی به سند منتج قانون قوهض ويأ و تصويب را دنبال ميکند که به تفعين هدف چون امض نشامل شد
يا جانب  متعاقد و ، عنوان کشوريا توافق نموده تصويب و گردد. دولت هايکه اسناد الزامی رامي

 نمايد. کسب مي متعاقدين را
مه به سند از معاهده ضمي تکول عبارتوباشند. پراسناد شامل پروتکول ها مي برخی از

بين المللی حقوق مدنی و  کول اختياری ميثاقتوتکول عبارت از پروعمده ميباشد. نمونه پر
 Optimal Protocol to the International Covenant on Civil and Politicalسياسی

Rights شکايات اشخاص  ته حقوق بشر سازمان ملل متحد امکان ميدهد تايمی باشد که به کم
انيان حقو ق بشر) را بپذيرد. طوريکه ازنام ان پيداست، تصويب ويا الحاق به قرارداد (قرب منفرد

 برای کشورهای متعاقد الزامی نبوده است. به اين ترتيب، جريان پذيرش شکايات اشخاص منفرد
   Internationalسياسی  برای تمام کشورهای متعاقد که ميثاق بين المللی حقوق مدنی و

Covenant on civil and Political Rights  ن الحاق نمودند يا به آ تصويب نموده و را
ن ملحق يا به آ کول معاهده مذکور را تصويب نموده وتواما صرف برای آنعده که پرالزامی نبوده، 

 ند، الزامی می باشد. ه اگرديد
 امی وگردند: الزاميت اخالقی به نسبت اسناد غيرالزمتقبل مي نوع الزاميت را دولتها دو

آن ملحق گرديده اند. يا به  تصويب نموده و و ه با اسناد که آنها امضأرابط الزاميت حقوقی در
نکه اين قوانين تطبيق نين داخلی و تضمين نمودن آتصويب قوا که دولتها، با تصور موجود است

 د. ننمايهد شد، مکلفيت های خويش را ادا ميخوا
تصنيف شده مطابق تقسيم بندی های برخی از اسناد جدول وجود دارد که حاوی نمونه  ذيالً 

لست اسناد بين المللی  ميتوان در کامل اسناد بين المللی را باشد. فهرست نسبتاً فوق الذکر مي
وسايل   Micro thesauri: A Tool for Documenting Human Rights Violationsدر

 مستند سازی نقض حقوق بشر دريافت کرد. 
     



              
 منطقوی جهانشمول  

 
 
 

 عمومی 

 افرادمکلفيت های  اعالميه امريکائی حقوق و اعالميه عمومی حقوق بشر      غيرالزامی 
 
 

 الزامی 

 سياسی  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و
 ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و

 فرهنگی  

 ويون اروپائی برای حمايت حقوق بشر کنوانس
 يهای اساسی زادآ

 کنوانسيون امريکائی حقوق بشر
 مردمان  و افريقائی حقوق بشر منشور

 
 
 
 

 اختصاصی 

 
 
 

 غيرالزامی 
 

اشخاص مربوط به اقليتهای ملی، اعالميه حقوق 
 لسانی  يکی دينی واتن

 اصول اساسی برای نگهداری محبوسين
 م وميه اصول اساسی عدالت برای قربانيان جرائاعال

 رتتخطی های قد

موزش برای شهروندی دموکراتيک اعالميه آ
 (شورای اروپا) 
 مساعدت به اطفال افريقا  اعالميه حقوق و

 ( سازمان وحدت افريقا)

 
 

 الزامی 

 نوع تبعيض نژادی  کنوانسيون بين المللی منع هر
 کنوانسيون حقوق اطفال 

 سازمان بين المللی کار در   No 1ooکنوانسيون 
برابر  زنان در وی برای مردان ومعاش مسا با هرابط
 کارمساوی  مقدار

برخورد و  کنوانسيون اروپائی منع شکنجه و
 جزای غيرانسانی 

در مورد سازمان وحدت افريقا کنوانسيون 
 پناهندگی

 

 
 نظارت حقوق بشر

نظارت حقوق بشر به منظور ارزيابی مطابقت وضعيت داخلی دولت با معيار های بين 
 جام ميگيرد. المللی حقوق بشر ان

 
 
 
 
 
 
 

 ن انجام می شود تامشاهده شودنظارت برای آ
  که ميان معيارهای پذيرفته شده همگانی و 

 ... ملی معيارهای پذيرفته شده قانون گذاری
 
 ... و يا ميان معيارهای داخلی                  

 واقعيت نها دره آو اينک                                                        
 گردد، تناقضميچگونه تطبيق                                                        

 موجود است يا خير.                                                         

معيار های همگانی         
-------------------
-------------------
-------------------
-------------------
-------------------
-------------------

 

معيار های داخلی  
----   - - -        -

-  - --     - ---    
-- ---     ----- - - 
-- - - -- -   - -   -
-   --   - - - - --     
-  ----    --  - -  - 

تطبيق معيار ها     
---   ---         

 ------           - -
- -----           ---     

-----             ---
-- -----           --
--       ----      --
- ------- - - - - - 
  



                                        انواع نظارت
عرصه حقوق بشر موجود است:  ع  اساسی نظارت درنو محتوای مشاهده دو با هدر رابط

 ن ميتوان اشکال مختلف را طوريکه ذيالً يت عمومی و نظارت رويداد. در هر نوع آنظارت وضع
 ه شده تفکيک کرد: ارئ

  نظارت وضعيت عمومی .1
 نظارت نقض حقوق بشر .أ 
 تصويب مسوده قانون و نظارت ترتيب .ب 
 نظارت تطبيق قوانين وسياست ها .ج 
 سات وتوسعه ادارات حامی حقوق بشرنظارت ازموس .د 

 يا وضعيت خصوصی  و رويدادنظارت از  .2
 يان محاکماتی پيرامون واقعه مشخصجر زنظارت ا .أ 
 نظارت از خدمات مساعدت و اعاده حقوق جانب قضيه .ب 
 داخله در قضيهساير اشکال م نظارت از .ج 

 
، تعداد باشد. بطورمثالکل متمرکز مي يت عمومی باالی وضعيت امور بطورنظارت وضع

 نقض حقوق بشر در قضايایتهيه ميدارند که  ارشات رااد از جمعيت های حامی حقوق بشر گززي
 دارش راجع به وضعيت ميتوانکردن قضايا، گزپهلوی مستند  تحليل ميدارند. در تحرير و کشور را

 رسسات حامی حقوق بشکار مؤ مفاهيم قانونگذاری حامی حقوق بشر و ارزيابی انکشاف کشور در
يت های حکومت ف. اشکال مختلف نظارت وضعيت برای کنترول تطبيق مکلرا نيز احتوا کند

اظهار امکان قوانين داخلی، بطورمثال، برای اينکه  زيا به هدف نظارت ا مطابق معاهدات و
 باشد. مفيد مي گاهی عامه جامعه ارتقا يابد،يا آ کسب کرد و ادعای علنی را

 متوجه بوده است. کار قربانی نقص حقوق بشری متمرکز و به خاصتاً  رويدادنظارت از 
ری هست، مثل يا جمعيت از قربانيان، طو بت از مشتری، قربانی منفرد ويا به نيا پيگيرانه برای و

ناميده ميشود. تعقيب   Caseworkبنام کار باالی قضيه مين خدمات طبی ومراجعه به قضا و يا تأ
جدا ناپذير  بخش مهم و ع حادثه مشخص عبارت ازکردن وقايمستند  انکشاف وضعيت و

Casework .ميباشد 
بيشتر متوجه قربانی بوده  ،دوستانه صورت ميگيرد نظارت که توسط جمعيت های بشر

دگرگون سازی وضعيت  حکومتی حامی حقوق بشر هم درت. فعاليت اکثريت سازمان های غيراس
نها نظارت الصه ميگردد که بدين گونه آانی خواکنش به مقتضيات مستقيم قرب عمومی، هم در

 دهند.همزمان انجام مي مشخص را رويدادنظارت  وضعيت عمومی و
 محدود باشند:  ن ميتوانند وسيع واهداف نظارت نظر به احتوای آ

 شده  حقوق احتوا .1
احتواکند، بطورمثال، برای اينکه امکان روشن  نظارت ميتواند دايره وسيع حقوق را

يا علی  فت کرد ويادر سياسی را حقوق مدنی و با هرابط کومت درساختن فعاليت ح
 ارش تهيه کرد.الدرکی در کشور گزبا واقعات  هرابط که درنيبرای ا الخصوص،

 جمعيت های مورد هدف  .2
امعه، بطورمثال، جيا ميتواند به اقشار معيين  نظارت ميتواند متوجه اهالی بطور کل و

 ان، محبوسين وغيره متمرکز باشد. اطفال، اقليتهای اتنيکی ، کارگر
 
 



 جغرافيوی  یاحتوا .3
در می شود، جمعيت های حامی حقوق بشر انحام  طوری معمول شعاع نظارت که توسط

حدود يک کشور قرار ميداشته باشد. برخی جمعيت ها به ساحات کوچک، بطور مثال، منطقه 
، نظارت بزرگ، بطورمثال يا ساحات نسبتاً  و کشور اقتصادی درمصيبت زده يا  بيکاران و

 گردند. جنوب آسيا، متمرکز مي وضعيت کار اطفال در
کارخويش چندين اشکال فوق الذکر نظارت را  بسياری سازمان های حامی حقوق بشر در

ی اختصاصی عين حال سازمان های وجود دارند که نظارت را به استقامتها در توام نموده و
مورد بررسی قرارميدهند. اين  حيای مجدد مداخله طبی راسازند: بطورمثال، مراکز امحدود مي

 گيرد.فصل های بعدی مورد بحث قرارمي اشکال نظارت در
 

   نظارت، بررسی ومستند سازی
 

اينکار فعاليت  گردد. غالباً چند مرتبه ای معلومات را شامل ميوری فعاليت نظارتی جمع آ
طلبد. يم نقض حقوق بشر راو يا موجود ه دريافت شد يایمستند سازی تعداد زياد قضا بررسی و

 دنبال نموده که دران يکی و جريان  حقايق است که قضيه حاضر را ساختن بمعنی  واضح بررسی
 قوع آن ميرود) است. افاده بررسیو نقض حقوق بشر به وقوع پيوسته (ضن نيا بيشتر از آ

بيشتر  تحقيقاتافاده  بررسی،اشکال نظارت به نسبت  برخی از مترادف افاده تحقيقات است. در
چوکات بازتوانائی قربانی، تحقيقات دوره ای صحی را  طبيب معالج در دقيقترميباشد. بطور مثال:

 انجام ميدهد. 
يا تحقيقات ميباشد. مستند کردن خاصتاً  به معنی ثبت کردن نتايج بررسی و مستند کردن

باشد. به درجه بيشتر ده، خيلی مهم ميحقوق بشر ضروری بو قضايای که ثبوت برای حمايت از در
رای آن ضرور است تا به حقايق با آسانی رجوع کرد، علی الخصوص، به منظور ب کردنمستند 

وری شده طی مرحله معيين ميتوانند تحليل آمارهای جمع جاری. آ ته ومقايسه کردن اوضاع گذش
 تر از مشکالت بالقوه را دريافت کرد.ملکا شده تا تصوير نسبتاً 



 . چرا نظارت صورت ميگيرد3
 اهداف نظارت 

وضعيت حاضر چه چيز  يين گردد که درآن نهفته است، تا دقيقا تع هدف اساسی نظارت در
ميتوان انجام داد.  تذکر يابد که برای اصالح اين خالف رفتاری چه را موازين مطابقت نداشته و با

برای بهبود وضعيت کار آمد هستند يا خير،  اذ شدهنکه تدابير اتخبرای تفتيش آمزيد بران، نظارت 
ش ميتوان منحيث واکن گيرد،پاسخ انجام مي نتيجه، اکثريت اقدامات که در گيرد. درانجام مي

 ارزيابی گردد . 
هشدار  .گردديرانه، اتخاذ ميعالوه بران، نظارت برای حصول امکان هشدار پيشگ

ه دران احتمال بروز منازعه، علی باشد کياز ارايه ارزيابی وضعيت معيين مپيشگيرانه عبارت 
حقيقت  نکه منازعه درميکانيزم های مداخله قبل از آ گردد، تاالخصوص قهر آميز، پيش بينی مي

 پيوسته، ذيدخل گردند. بوقوع می 
 باشد: مي پهلوی سايرين اهداف اختصاصی ذيل را دارا نظارت ازحقوق بشر در

 ؛معيارهای بين المللی تحقق مساعدت به ساختارهای حکومتی در .أ 
صويب و تطبيق معيارهای بين خصوص ت داشتن امکان اثرگذاری باالی حکومت در .ب 

 المللی؛
 ؛سطح محلی، بطورمثال، ارجاع دوسيه به محکمه قی درداشتن امکان اتخاذ اقدامات تحق .ج 
ی تنظيم کمپاين های علن داشتن امکان اتخاذ ساير اقدامات، بطورمثال، ارجاع اتهام علنی و .د 

يدن نقض حقوق بشری به آگاهی يا رسان باالی حکومت و ساختن فشار به منظور وارد
 عامه؛

 به قربانيان واقعی نقض حقوق بشری؛داشتن امکان مساعدت   .ه 
 ساحات قابل حال وقوع در داشتن امکان دريافت هشدار پيشگيرانه راجع به منازعه در .و 

 منازعه.
تطبيق قراردادها  ازملل متحد که نظارت ان برابر سازمانهای مربوط سازم هدف اولی در

ار سازمان های حامی ک ن، اساساً هدف بعدی آ گيرد، چهاراهدات را به عهده دارند، قرار ميمع و
برابر ساختار های اختصاصی بين  خری درتنظيم مينمايد. هدف آ حکومتی راحقوق بشر غير

 ميگيرد. حکومتی قرارغير الحکومتی و
 

 مورد استفاده قرار ميدهد نتايج نظارت را کی
 

حکومتی به غير ، بين الحکومتی وول، نظارت توسط سازمانهای حکومتیطوری معم
 صورت ميگيرد. بطور برخاسته از وظايف مشخص خودی سازمانها منظور استفاده داخلی و

 رانظارت  حکومتی کار ميکنند، مستقيماً سازمانهای غير مدافعان حقوق بشر که در – ، فعالينمثال
صورت لزوم  در مطا لعه نموده و ض حقوق بشر راند، وقتا فوقتا گزارشات در مورد نقانجام ميده

 نظارت از تطبيق قراردادها و زمان ملل متحد بانمايند. اعضای ساوضعيت مداخله مي در
به  ام ميدهند تا توجه حکومت راجمعاهدات، نظارت را  برای دريافت معلومات ضروری ان

 بين الحکومتی با ل دارد. سازمانهای غيرحکومتی ووشرايط قرارداد مبذ معلومات بامطابقت اين 
 برای حصول هشدار پيشگيرانه در فصل منازعات، نظارت را يا حل و مصروفيت هشداردهنده و

 مورد منازعه ممکنه انجام ميدهند.
 



 مثالً نتيجه نظارت،  گان خارجی معلومات دريافت شده درهمچنان استفاده کنند
سازمانهای  ، نيز وجود دارند. الزم به تذکراست که بخش اساسی کارعالمان مداران وسياست

نتايج  هدف وارد کردن تغيرات در قانون گذاری بوده، نتيجتاً  به Lobbyغيرحکومتی عبارت از 
مثال اعضای پارلمان رسانيده شود. عالمان مربوط به  مداران،  بطورنظارت بايد به توجه سياست

که برای تحليل وضعيت معيين را يد حيننبه نظارت غير مستقيم ميپرداز يت اکادميک نيز غالباً جمع
 نتيجه گيری های که توسط عالمان در نمايند.بع مختلف تقاضا ميمعلومات را از منا انتخاب نموده و

مورد کار در راستای تغيير سياست  بايد در گيرد، ميتوانند ومورد مسايل مهم اجتماعی صورت مي
 استفاده قرار گيرد . 

 Nationalه دولتی اند، چون د شده گان عبارت از سازمانهای نيميک نوع ديگر مستفي
Truth  خاص و همچنان محاکم تاسيس شده بطور ، ويا کمسيون های عدالتی و حقيقت يابی ملی 
يا  ستجوی عدالت وفعاليت نظارتی چندين ساله سازمانها غير حکومتی برای ج نتايجفعال.  يا دايماً 

 د. ن، ميتوانند به اين سازمانها ارجاع گرداسائی و دقيق ساختن گذشته تاريخیبه مقصد شن
های غير حکومتی حامی حقوق بشر، واالن، قاضيان ساير سازمانڅارنمزيد بران، 

گان نتايج فعاليت نظارتی ميباشند. بطور مثال، اجتماع بطورکل، مستفيد شد سسات خيريه ومؤ
نتيجه نظارت دريافت شده، برای نکوهش علنی  که در ت های مدافعان ميتوانند معلومات راجمعي

نفع حاصله ميتواند  سياست دولت مورد استفاده قراردهند. شيوه های استفاده از چنين معلومات و
موازين  عدم مطابقتجهت تغير وضعيت  : سعی درباشد، ولی هدف نهای عين چيز است متضاد

 باحقوق بشر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نظارت را کی اجرا ميکند .4
 

 وضع کردن معيارها و وظايف نظارت 
 

تشريک مساعی سه عامل  قدم نخست، با تمام جهان، در حمايت حقوق بشر در انکشاف و
معيارهای حقوق  با هرابط گيرد. درغيرحکومتی صورت مي و ، حکومتیبين الحکومتی – فعال

 ميگيرند:  معمول وظايف ذيل قرار نها طوربرابر اين سازما بشری در
 

 
 
 
                   وضع کردن معيار ها 

                                                         تطابق حکومت با شرايط قراردادمراقبت کردن از 
                                             قض ها را دربر داردت کردن از اوضاع که نمراقب  

 
 

  
      مساعدت به حکومات خويش    تی جلب حاميان برای برقرار يکجا با سازمانهای بين الحکوم

 .معيارها   پذيرش معيار های بين المللی.                  در          ساختن
               مراقبت کردن از مطابقت حکومات  برای تصويب معيارهای بين المللی. مودنترغيب نحکومت  يکجا با 

 شرايط قرارداد  مطا بقت حکومت با مراقبت کردن از باش رايط قرار داد.                                    
                                   مراقبت از نقض ها نقض ها  مراقبت از 
 

                                                  
 

 ميتوانند NGOسازمانهای غيرحکومتی  انواع سازمان های نامبرده فوق الذکر، خاصتاً 
. محلی موجوديت داشته باشند بين المللی، منطقوی، منطقه کوچک، دولتی و –سطوح مختلف  در

. يا توازن ميبخشد تکميل نموده و فعاليت ديگران را نوع سازمان انجام ميدهد، اکثراً  فعاليت که هر
، سازمان بين الحکومتی شمکلفيت های خوي با متقاعد –تطابق کشور مثال، حين نظارت از  بطور
 خود حکومات و از ارشات حکومت معلومات را اساساً ارت را انجام ميدهد برای تصديق گزکه نظ

 انهای غير حکومتی دريافت ميدارندهمچنان از سازم
 

مانهای بين الحکومتی انجام نظارت که توسط سازمان ملل متحد و ساير ساز
 ميشود.
 

عده العضو کثيير –ا شعبات و سازمانهای سازمان ملل متحد، سازمان خيلی بزرگ بوده ب
، به همين قسماً متقاطع بوده نها اکثراً که بسياری آنها مصروف مسايل حقوق بشر اند. وظايف آ

 ذکر نمود که کدام سازمانها در . اما ميتوان دقيقاً نوال تشريح اين ساختار مغلق کار آسان نيستم
 نظارت حقوق بشر مصروف اند:  در ترکيب سازمان ملل متحد مستقيماً 

 ای که مطابق معاهدات تأسيس شده اندکمته ه 

ازمانهای غيرحکومتی س
(NGOs) 

 سازمانهای حکومتی
 (GOs) 

 لحکومتیسازمانهای بين ا



 حقوق بشر شورای فعالً (يون سيچوکات کم  ساير سازمانها در گران خاص وگزارش (
 سازمان ملل متحد

 برخی ازموسسات اختصاصی 
 

 کميته های معاهداتی انجام ميگيردتوسط نظارت که  الف.
ند، ه اشش اسناد اساسی پيرامون حقوق بشر که توسط سازمان ملل متحد تدوين گرديد

باشند. اين تحقق عملی اين اسناد مي نها مراقبت ازمدنظردارند که وظايف آ تشکيل کميته های را
، شان پيشنهاد شدهوی حکومات ند که از سا همعاهدات از ماهرين مستقل تشکيل گرديدهای ته يکم

ام مييابد، ته ها انجيولی خود مختار عمل می نمايند. اصول اساسی اجرات نظارت که توسط اين کم
 ارائه نمايند.  ارشات نوبتی رامتقاعد گزکشورهای  ، تاعبارت از مراقبت از آنست

قتضيات مربوط آنها ومته های نظارتی يشش سند اساسی پيرامون حقوق بشر، کم ذيالً 
 ند: ه اگردند، معرفی گرديدمتقاعد ارايه مي – ارشات که توسط کشورهایگز

 
 مقتضيات گزارش کميته نظارتی سند

ميثاق بين المللی حقوق 
  مدنی و سياسی

International 
Covenant on Civil 
and Political Rights   

 کميته حقوق بشر
Human Rights 

Committee   

ن سال از گزارش نخست در جريا
لحظه آغاز قوه قانونی ميثاق، 

 گزارشات بعدی در هر پنج سال

ميثاق بين المللی حقوق 
اقتصادی، اجتماعی و 

 فرهنگی 
(International 

Covenant on 
Economic, Social 
and Cultural Rights)  

کميته حقوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی 
(Committee on 
Economic Social and  

Cultural Rights)  

گزارش نخست در جريان دو سال 
از لحظ آغاز قوه قانونی، 

 گزارشات بعدی در هر پنج سال

کنوانسيون بين المللی منع  
 کليه اشکال تبعيض نژادی 

(International 
Convention on the 
Elimination of All 
Forms of Racial 
Discrimination)   

 کميته منع تبعيض نژادی 
(Committee on the 
Elimination of Racial 

Discrimination)  

گزارش نخست در جريان سال از 
لحظه آغاز قوه قانونی، گزارشات 
بعدی در هر دو سال و در هر 

 لحظه طبق تقاضای کميته 

کنوانسيون منع کليه اشکال 
 تبعيض عليه زنان  

(International 
Convention on the 
Elimination All 
Forms of 
Discrimination 

 کميته منع تبعيض عليه زنان 
(Committee on the 
Elimination of 
Discrimination 
against Women) 

گزارش نخست در جريان سال از 
لحظه آغازقوه قانونی، گزارشات 
بعدی در چهار سال و در هر 

 لحظه طبق تقاضای کميته 



against  
Women)  

کنوانسيون عليه شکنجه و 
اير رفتار و جزای س

ظالمانه، غيرانسانی و 
 حتک حرمت

(Convention against 
Torture and other 
Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment 
or Punishment )   

 کميته منع شکنجه 
(Committee against 

Torture) 

گزارش نخست در جريان سال از 
لحظه آغاز قوه قانونی، گزارشات 

 ار سال بعدی در هر چه

 کنوانسيون حقوق اطفال
(Convention on the 

Rights of the Child)  

 کميته حقوق اطفال 
(Committee on the 

Rights of the Child ) 

گزارش نخست در جريان دو سال 
از لحظه آغاز قوه قانونی، گزارش 

 بعدی در جريان هر پنج سال 
 

مختصراً چيزی ارائه ميشود که کميته  برای تصوير از کار کميته های معاهداتی ذيالً 
 چگونه کار ميکند.  Human Rights Committeeحقوق بشر 

) سال ايفای وظيفه مينمايند. 4عضو بوده که در جريان مدت زمان ( 18کميته متشکل از  )1
 معاون رئيس و گزارشگر انتخاب ميگردند. 3از تعداد اعضای کميته، رئيس، 

 دو در اپريل) و – نيويارک (ماه مارچ يکی در – هفته ای ) اجالس سه3سال ( ته دريکم )2
 نوامبر) را دايرمی نمايند. و اکتوبرجوالی، جينيوا (

يته تشکيل شده اند، مقدمه طرف کم اجالس توسط جلسات گروپ های کاری که از هر )3
 را» فهرست سواالت« ی مهم عبارت از همان گروپ هست کهشوند. گروپ کارچينی مي

متقاعد که گزارش شان مورد  – همان کشور برابر ته ميخواهد دريکه کم تهيه ميدارد
 بررسی قرار ميگيرد، مطرح سازد.

ه حکومت دولت تحت سازمان ملل متحد ب طريق نماينده دايمی در از »فهرست سواالت« )4
 بررسی ارسال ميگردد.

ته شفاهی يارش دهنده به سواالت تحريری به کميته، نمايندگان حکومات گزحين اجالس کم )5
مطرح  گان رانمايند برابر سواالت درموضع ته طور معمول از چنين يپاسخ ميدهند. کم

 مطبوعات و مثال، از منابع مختلف، بطور مورد چنين سواالت ميتوان از . درميسازد
 سازمانهای غير حکومتی آگاهی حاصل کرد.

 باشد:ميذيل  قرارمتقاعد  ارش کشورنتيجه گيری بررسی گز )6
، پهلوی ساير مسايل درهای که توسط کميته صورت گرفته  : نتيجه گيرینهائیتفسير  •

، که باالی تصويب معاهده موثربوده دشواريهای گيرنده فصل پيرامون عوامل و دربر
 مورد جوانب مثبت، فصل راجع به دشواريهای اساسی برای پذيرش معاهده و فصل در

 ميباشد. ،يتهتوصيه های کم فصل پشنهادات و



 سی درسيا له حقوق مدنی ويا مسئ و متقاعد – : تعبير که به همه کشورهایسيرعمومیتف •
 متقاعد – به مساعدت کشورهای نتيجتاً  توضيح شرايط معاهده وبه  مجموع ارتباط داشته و

 رش، متوجه ميباشد. ر خصوص گزانها دتعميل مکلفيت های آ تحقق شرايط و در
 

به اسامبله عمومی سازمان ملل متحد ارايه ميدارد.  برای بررسی ارش ساالنه رايته گزکم )7
توصيه های  م اتخاذ شده ويهمچنان تمام تصام ته ويجمع بندی نتايج فعاليت کم گزارش

 دربر اوضاع مشخص را يت درا بر وضعنهبه شمول مراقبت از تأثيرات آ ،ارايه شده
 دارد. 

باشد. تفاوت اساسی شر مشابه مييته حقوق بکم نظم کار با ته ها عمالً ينظم کار ساير کم
ته ميتواند به يميشوند که کم عته حقوق بشر ارجايبه کم دران نهفته است،  که شکايات منفرد نيز

کول اختياری ميثاق حقوق وتغاز قوه قانونی پره ارايه نمايند. اينکار از برکت آدهند گزارشدولت 
 Optional Protocol to the International Covenant on Civil and سياسی مدنی و

Political Rights  ،ممکن گرديده است پروتکول مشابه برای ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی
 International Covenant on Economic, Social and Cultural)اجتماعی و فرهنگی 

Rights) 0نظر گرفته شده است.مدF

 Convention Against)صرف کنوانسيون عليه شکنجه  1
Torture) حکام مبنی بر جواز شکايات انفرادی را شامل ميباشد. ا 
: نظارت که توسط سازمان های در چوکات کميسيون (فعالً شورای حقوق بشرسازمان ب

 انجام ميپذيرد.ملل متحد. از طرف مترجم) 
جينيوا اجتماع  شش هفته يکبار در حقوق بشر سازمان بزرگ است که درکميسيون 

سال اجالس  ، حد اقل سه بار درحقوق بشر که جاگزين حقوق بشر استشورای  فعالً مينمايند (
ی شامل سازمان ملل متحد تغيير نوبت ميان کشورها ن قراريب آ. ترک. از طرف مترجم)نمايدمي

ت ها ماهرين ئنمايد. هيا برای اجالس در جينيوا توظيف ميت رئهي . هر حکومت عضومينمايد
باشند، ولی به اندازه بيشتر موضع حکومت يته های معاهداتی ميمک مستقل نبوده، طوريکه در

 ارايه ميدارند.  خويش را
نرا منحيث النه فعاليت نظارتی را انجام نميدهد. قبل از همه آشورا) بطور مستقکميسيون (

 یتلقی کرد. سازمانها گيرند،مورد بحث قرار مي ن نتايج نظارت اظهار گرديده وآ اجتماع که در
 شورا) حضوراجالس ( سازمان ملل متحد منصوب شده باشند، ميتوانند در ومتی که درغير حک

 در کار جلسات علنی عمومی اشتراک ورزند.  يابند و
 ، اگر چه درکه نظارت اوضاع اند شورا) بخش های موجودترکيب کميسيون ( در اما

 مختلف پ های کاریگران خاص، گروگزارشبرخی حاالت نظارت محدود، را انجام ميدهند. اين 
ليت که توسط اين بخش ها . فعاهستند انکشاف حقوق بشر کميسيون ماتحت پيرامون حمايت و و

منابع مختلف معلومات جمع آوری  نها ازانجام ميگيرد، به آن علت نظارتی محسوب ميشود که آ
ايند، نمتخاذ مينيز ا برخی حاالت اقدامات را در تحليل نموده و وری شده رانموده، معلومات جمع آ

بران، تمام اين بخش های  مزيد، اين معلومات را به توجه حکومت بررسی شده ميرساند. بطومثال
شورا) حقوق سات ساليانه کميسيون (هيه ميدارند که طور معمول حين جلت ات راگزارشماتحت 

                                                 
شورای حقوق بشر بتاريخ                مسوده پروتکول اختياری فوق الذکر را بنام پروتکول اختياری در مورد ميثاق بين المللی حقوق  -1

 Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
Rights   را منظور نموده و به اسامبله عمومی سازمان ملل متحد غرض تصويب ارجاع نموده است که بعداً دولت ها ميتوانند به امضأ و

دولت آنرا تصويب کرد، به قوه قانونی خود آغاز ميکند (ازطرف مترجم)  10تصويب آن پرداخته و بعد از آنکه  1 



به گونه  نها انجام ميدهند ميتواندآ جانب ديگر، نظارت که . ازبشر مورد بحث قرار ميگيرند
 محدوديت داشته باشد، بطور مثال: اگر:  مختلف
گزارشگر ماموريت مستقيم  ،مثال نظارت هدف غير اساسی فعاليت بخش باشد. بطور .1

پشنهاد  موضوع سپرده شده به او ارتباط داشته و بررسی مسايل که با –خاص موضوعی 
، نظارت اين ترتيب در جهت رفع نقض و يا واکنش در برابر نقض، ميباشد. بهاقدامات 

 اموريت سپرده شده انجام ميگيرد.م مقصد تحققاوضاع معيين 
جهت دريافت حقايق فعاليت  بخش ها در وری معلومات محدود است. برخی ازشيوه جمع آ .2

ز به حادثه معيين، کارميکنند. اکثريت اين بخش ها معلومات را ا يا نظر وداشته غيرمنظم 
اند  یشکايات . اين اطالعات عبارت ازع آوری مينمايندطريق تحليل اطالعات واصله جم

نها خاسته اند، ارسال گرديده اند، درآنهايکه به نيابت قربانيان بريا آ که توسط قربانيان و
تحرير  (ذيالً » 150 طرزالعمل«قضيه  يا، در قض احتمالی حقوق بشر ون تفصيل از

داشته همچنان از تقاضای  حقوق بشر ربط مورد وضعيت که با گردد) ، هشدار درمي
پهلوی  ، دردريافت شده طب، موجود است. چنين تقاضا هایمخا وضعيت از مداخله در

يا  کشور  و وضعيت در تواند دقيقاً مجموع نمي فعاليت انجام شده الی حال حاضر، در
 انعکاس دهد . وضعيت عمومی را

) حقوق بشر برای طرف کميسيون (شورا است که از ماهر عبارت از – گر خاصگزارش
خاص وجود  گزارشگراننوع  گردد. دويا موضوع نقض حقوق بشر توظيف مي مطالعه ساحه و

سال  . درگزارشگر خاص پيرامون موضوع معيين معيين و گرخاص پيرامون کشورگزارشدارند: 
 خاص قرارداشته: افغانستان، بروندی، گزارشگرانميان کشور های که تحت مشاهده  در 2001
عراق، يای سابق، جمهوری اسالمی ايران، ی دموکراتيک کانگو، کشورهای يوگوسالوجمهور

داقه موضوع معيين توظيف شگران خاص موضوعی برای مبودند. گزارسودان  ندا وميانمار، رو
 گردند، بطورمثال:  مي

 
  مناسبمسکن 
 ستی، تبعيض نژادی و يهوديت ستيزیپر اشکال معاصر نژاد 
 عدم تحمل دينی  اشکال منع کليه 
 تصادفی و يا تطبيق به گونه سهلفيصله قتل اعدام غير عدلی ، 
 اظهارعقيده  زادی بيان وآ 
 مدافعان حقوق بشر 
 فقر شديد حقوق بشر و 
 حقوق دانان  ضيان واستقالل قا 
 اشخاص بيجا شده داخلی کشور 
  مهاجرين 
  حق تعليم 
  حق تغذيه 
  شکنجه 
 ه زنان خشونت علي 

رف ط له معيين ازی کوچک اند که برای تحقيق روی مسئاين کميته ها – های کاریه گرو
حال حاضر:  گردند. برخی گروپ های کاری موجود درتوظيف مي شورا) حقوق بشرکميسيون (



 يا عمدی، گروپ کاری پيرامون توقيف تصادفی و اجباری و گروپ کاری پيرامون الدرک شدن
 . ه حق انکشافبار گروپ کاری در

دريافت درخواست ها و  گروپ های کاری عبارت از گران خاص وگزارش نظم عادی کار
ع ساختن تقاضاها به ارجا باشد. فعاليت عادی درابند، ميمي ضاتقاآنعده که آنرا به  مبينهواکنش 

با تقاضای عادی ارايه معلومات  شوند، اکثراً آدرس حکومات کشورهايکه آنها مربوط آن مي
صورت که  در( زاد ساختن توقيفیمثال ، آ ، بطورتقاضای مشخص ، ولی بعضی اوقات باترفصلم

اعضای  گران خاص وگزارش فوقتاً  گردد. مزيد بران، وقتاً ف غيرقانونی باشد)، خالصه ميتوقي
ه مقتضی توجه خاص بوده از کشورها بازديد گروپ های کاری برای تحقيق مستقيم اوضاع ک

 نمايند. مي
کميسيون ماتحت  زعبارت ا ،در نوع خود نظارت را انجام ميدهد کهی ديگربخش 

حمايت  بنام کميسيون ماتحت پيرامون منع تبعيض و انکشاف حقوق بشر ( قبالً  حمايت و پيرامون
ترکيب کميسيون (شورا) حقوق بشر شامل است.  بخش که درميباشد شد) از اقليت ها ناميده مي

 1503سيس گرديده که به اساس فيصله نامه تأ» 1503 طرزالعمل« گويا مطابق کميسيون مادون
کميسيون  . درواقعيت امر،متحد نامگذاری شده است اجتماعی سازمان ملل شورای اقتصادی و

 معيين نقض ها وجود دارد که از نمونهکشور معيين  يا دردرک نمايد که آ تالش نموده تاماتحت 
و منظم ارتقا نموده يا اين ترکيب به سطح نقض های مشهود آ باشد و داشتهکشورهای ديگر تفاوت 

 کند:  مي احتوا را» 1503طرزالعمل «است يا خير. اقدامات معيين که 
که درخواستی ها  طات وجود داردن ماتحت گروپ کاری پيرامون ارتباترکيب کميسيو در )1

 اوضاع راد. درخواست ها بايد ننمايتحليل مي دريافت و هرابط حکومات درواکنش  و
نها داليل کافی برای ی برای بررسی پذيرفته ميشوند که آصورت صرف در نموده و تفسير

 .واقعی نقض ها ارايه کرده بتوانند نمونهموجوديت 
 مستمر نمونهن موجوديت ئزمانيکه گروپ کاری به اين نتيجه ميرسد که شواهد مطم  )2

درس به آ بينه رامشخص وجود دارد، گروپ کاری درخواست م ها در کشورنقض 
 نمايد.امضأ مي تحتن ماکميسيو

که توسط گروپ کاری ارايه گرديده است، يتمام کشورها در ت اوضاع راماتحکميسيون  )3
ون نها بايد برای اقدامات بعدی به کميسيفيصله مينمايد که کدام يکی از آ مطالعه نموده و

 (شورای) حقوق بشر ارجاع گردد.
 گزارشکشور ارايه  وضعيت در با هرابط حقوق بشر در )اقدام بعدی کميسيون (شورای )4

اجتماعی سازمان ملل متحد شده  شورای اقتصادی و – سفارش ها به ارگان عالی توام با
کميسيون (شورا) همچنان ميتواند در مورد توظيف کميته خاص برای پيشبرد  ميتواند

ضرورت است که در تحقيقات دقيق تصميم بگيرد، ولی برای اينکار به توافق دولتی 
 قلمروی آن نقض اجتماعی واقع گرديده است. 

تمام اقدامات در رابطه با وضعيت در کشور الی زمان که کميسيون (شورا) تصميم 
اين حالت  ماند، درسری باقی مياجتماعی محول سازد،  به شورای اقتصادی و را قضيه گيرد تامي

 گزارشمتحد مورد بحث علنی قرار گيرد.  در اجالس های مختلف سازمان ملل تواندوضعيت مي
رژيم های خود کامه اداره برای بررسی به شورای  با لباً غا های صرف در باره چند کشور،

نست که وضعيت در اين کشورها انگر آاين امر نماي و تصادی و اجتماعی محول گرديده استاق
 باشد. نگران کننده مي واقعاً 

 گيرد ی انجام مينظارت که توسط مؤسسات اختصاص ج.



شان آنها  ی ديگر نيز اسناد را برای تصويب ارگانهای عاليهچندين سازمانهای بين الحکومت
 International Laborکار  یسازمان بين الملل را تدوين مينمايند. مشهورترين آنها عبارت از

Organization      باشد.          مي 
  International Labor Conference کار بين المللیارگان رهبری کننده آن، جلسه 

حق شده و که به کنواسيون مل متقاعد –کشور  باشد. ازمقام تصويب کننده کنوانسيونها مي عبارت از
قدم نخست توسط  ات منظم را ارايه نمايند که درگزارش شود تايا آنراتصويب نموده است تقاضا مي
اً کميته سه جانبه اجالس تحقق کنوانيسيون و و بعد سفارشات کميته ماهرين تحقق کنوانسيون و

 گيرد. سفارشات مورد مطالعه قرار مي
گزارشاتی را ترکيب سازمان ملل متحد وجود دارند که  در یاختصاص یسايرسازمانها

ه نتيحه فعاليت نظارتی طوالنی ميباشد. بطور مثال، سازمان ملل متحد پيرامون نمايند کترتيب مي
که آمار های  (WHO)و سازمان جهانی صحت  (UNESCO)فرهنگ  علوم و ،مسايل تعليم

وری آمنظم جمع  بطورسرتاسر جهان  صحت در مسايل مربوط پيرامون تعليم و در يوی رائاحصا
حقوق بشر  با وضعيت تمام جهان معطوف بر انکشاف و هرابط ع معلومات مهم درمنمايند. مي

 ه انکشافی سازمان مللساله توسط برنام هانکشاف قوای بشری بوده که هم گزارشعبارت از 
(UNDP) United Nation Development Program گردد.منتشر مي 

 
 الحکومتی منطقوی انجام ميگيرد بين ينظارت که توسط سازمانها د.

د افريقا، سازمانهای بين الحکومتی وجو جنوبی و اروپا، امريکای شمالی و – سه ساحه در
نمايند. اين کنوانسيون ها ايجاد ميکانيزم های ين ميتدو حقوق بشر را دارند که کنوانسيون های

 دارند. در نرا مد نظراجرای آ باره حقوق بشر) برای نظارت و منطقوی (به شمول محاکم در
نها انکشاف سازمانهای منطقوی که آ ، معاهدات وه شده ذيل، ارگانهای رهبری کنندهجدول اراي

 يافته اند: گرديده، تذکر ن ايجادتطبيق آ داده وبرای نظارت و
 

 سازمان تطبيق کننده سند منطقوی ارگان رهبری کننده
 سازمان دول امريکائی 

(Organization of 
American  States)   

کنوانسيون امريکائی 
 پيرامون حقوق بشر

(American 
Convention on 

Human Rights) 

کميسيون بين االمريکائی حقوق 
 Inter- American)بشر 

Commission on Human 
Rights) 

محکمه بين االمريکائی حقوق 
 بشر

(Inter- American Court of 
Human Rights) 

 سازمان وحدت افريقا 
(Organization of 

African Unity)  

منشور افريقائی حقوق بشر 
 مردمان  و

(African Charter on 
Human and Peoples’  

Rights) 

حقوق بشر و  کمسيون افريقائی
 مردمان 

(African Commission on 
Human Rights ) 

 محکمه افريقائی حقوق بشر
(African Court on Human 

 Rights)  
 محکمه اروپائی حقوق بشرکنواسيون اروپائی پيرامون  شورای اروپا



Council of Europe)(  حمايت حقوق بشر و
 آزاديهای اساسی 

(European 
Convention for  the 
Protection of Human 
Rights and 
Fundamental  
Freedoms)  

(European Court of 
Human Rights) 

 
مردمان نظارت را  کمسيون افريقائی حقوق بشر و ون بين االمريکائی حقوق بشر ويکميس

ز شابه عبارت امقاصد م دهند. سازمان بامتقاعدين انجام مي – شات منظم دولطريق ارايه گزار از
محکمه اروپائی حقوق بشر وظيفه نظارت از تطبيق  1998سال  ولی از کميسيون اروپا بوده

لف منطقوی حقوق بشر مسايل تخم ميدهد. مد نظر است که محاکمه مکنوانسيون اروپائی را انجا
 فصل خواهد کرد.  حل و ی منطقوی راتحقق کنوانسيون ها مربوط به تعبير و

 
 کومتی انجام ميگيردنظارت که توسط ارگانهای ح

 
ی که ذيال ذکر ميگردد، نهاآ يکی از معمول نقش اداره اجتماعی دولتی حقوق بشر را طور

 کند: ايفا مي
از محافل اجتماعی مختلف  و، معموالً عض ارگان مرکب از چندين – کميسيون حقوق بشر )1

الی  بشرتعليمات حقوق  کند) ازکميسيون تا کميسيون فرق مي ازبوده، وظايف مختلفه (
 اعتراضات وارده، را انجام ميدهند . بررسی شکايات و

گروپ از افراد که وظيفه اساسی شان عبارت از دفاع  يا اشخاص منفرد و – امبوتسمن ها )2
که خويش تن را قربانی اقدامات غير قانونی از طرف حکومت  یاز حقوق افراد خصوص

 ميباشد. ميدانند،
عبارت از  کب از چندين عضو که وظيفه شانکميسيون های اختصاصی ــ ارگان مر )3

لسانی،  مثال، اقليت های ملی و سيب پذير معيين، بطورحمايت از حقوق گروپ های آ
 د. نباشاهالی بومی، اطفال، مهاجرين و زنان مي

به مطالعه معيارهای بين المللی، مساعدت به  لتی حقوق بشر اساساً کميسيون های دو
 نها، مبذول ساختن توجه حکومات خويش به اوضاع که بايب آراستای تصو حکومات خويش در

نها از تحقق نداشته،  مکلف ميباشند. يکی از طرق که آ مطابقت قرار معيارهای تصويب شده در
 باشد. گزارش حتمی منظم ميمکلفيت های حکومت خويش نظارت انجام ميدهند، عبارت از 

، مبذول داشتن توجه ون اختصاصیهمچنان کميسي منحيث کميسيون دولتی حقوق بشر و
کشور عبارت از مکلفيت اساسی ميباشد. بدون  حکومت به ساحات نقض ها و وقايع تبعيض در

 کميسيون های دولتی و حقوق بشر عبارت از مکلفيت بسياری از یشک، نظارت از نقض ها
ايات صورت که طرزالعمل ارجاع شک در ، خاصتاً امبوتسمن ها بوده اختصاصی حقوق بشر و

 وجود داشته باشد.   
 

 ) انجام ميگيردNGOsنظارت که توسط سازمانهای غيرحکومتی (



 
مربوط به حقوق  تی حامی حقوق بشر طيف وسيع مسايلغير حکوم یفعاليت سازمانها

نقض را دربر نيان واسطه به قربا عرصه حقوق بشر تا بذل مساعدت بال بشر، از تعليمات در
همچنان  باشد: هم نظارت وضعيت عمومی وها عبارت از نظارت ميگرفته که فعاليت برتر آن

ز نظارت وضعيت عمومی که توسط مرک در نظارت از قضايای منفرد نقض حقوق. معموالً 
سازمانهای  باشد. برخی ازانجام ميگيرد، نقض واقع مي (NGOs)حکومتی سازمانهای غير

 نقض حقوق مدنی و ظارت ازدايره وسيع مکلفيت ها (بطورمثال، ن (NGOs)غيرحکومتی 
واکنش  بطور محدود اختصاصی (بطورمثال، – نهاعين زمان ديگری از آ ، درداشته را  سياسی)

 هان انواع مختلف گروپپهلوی آ شده اند. در وقايع الدرک شدن، شکنجه وغيره) برابر در
اجتماعی به  ن وسازمانهایاز سازمانهای غيرحکومتی انکشافی ، اتحاديه های زنا ،بطورمثالِ 
، کليه طيف . به اين ترتيبسازدخويش شامل مي کار در اليت های حمايوی حقوق بشر راتدريج فع

فرهنگی  سياسی الی اقتصادی، اجتماعی و حقوق مدنی و ، ازازانفرادی تا اجتماعی – حقوق بشر
 . به مضمون نظارت مبدل گشته است درحال حاضر –

) بايد نظارت NGOحکومتی (، سازمانهای غيرهل داشتن مساعدت بالواسطوبرای مبذ
يا جريان اعاده حقوق  قضيه مشخص را انجام دهند. شايد اين وضعيت متنازع فيه حقوقی قربانی و

 گيرد. ) مورد بحث قرار مي7فصل ( در ن باشد. راه های مختلف نظارت قضايای مشخص بعداً آ
گيرد، از ) صورت ميNGOsحکومتی (حال حاضر توسط سازمانهای غير نظارت که در

حکومت  تطابقموضوع مشاهده همچنان ميتواند  پ نظارت مستقيم نقض ها فراتر است،چو چهار
 در  (NGOs)سازمانهای غيردولتی باشد. مزيد بران، برخی از نها نيزآ بامکلفيت های قبول شده

 Shadow)»سايه«يا  ادل وبارشات متدر ارايه گز مثال، ، بطورفعاليت کميته های معاهدات
report)  مورد بحث قرار9فصل ( در» سايه«ات گزارش. موضوع دنمايناشتراک فعال مي ( 
 ميگيرد.
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 شيوه های جمع آوری آمار 
نظارت ميتواند توسط فعاليت بررسی و يا مستند سازی توام و حمايت گردد. به اين ترتيب، 

ساختن حقايق، در صورت که آنها بطور منظم و يکی پی ديگری مورد کليه شيوه های برقرار 
استفاده قرار گيرند، کامالً شيوه های نظارت شمرده شده ميتوانند. در ميان آنها: مصاحبه کردن، 
مشاهده نظری، مراقبت کنترولی، جمع آوری اسناد پيرامون قضيه، استفاده از وسايل عکس 

و تحقيقات قضائی شامل ميگردند. در جريان ثبت حقايق اين  برداری و ساير وسايل ثبت کننده
شيوه ها معموالً در تواميت با يک ديگر مورد استفاده قرار ميگيرند. بطور مثال، تحقيقات در 
اجتماع و يا گروه افراديکه نقض در آن واقع شده است، از طريق مصاحبه باشندگان دايمی اين 

 و عکس برداری، انجام ميشود.  اجتماع (اعضای گروپ)، مشاهده نظری
 

 نظرخواهی 
 

شيوه مشهور نظارت که معموالً مصاحبه کردن و استفاده کردن از وسايل معياری ثبت را 
در خود ميگنجاند، عبارت از شيوه نظر خواهی ميباشد. اين شيوه، عمدتاً، در تواميت با استفاده از 

استفاده قرار ميگيرد. نظر خواهی  شاخصها (در فصل بعدی مورد بحث قرار ميگيرد) مورد
ميتواند توسط مصاحبه کردن و يا بوسيله پرسش نامه که مستقالنه از طرف اشخاص مصاحبه 

 شونده خانه پری ميگردد، انجام شود. 
بعضی اوقات احتوا کردن تمام اهالی و يا همه اعضای گروپ ممکن نبوده، پس در اين 

 ه نوع انتخاب وجود دارد: صورت نظر خواهی منتخب صورت ميگيرد. س
انتخاب با امکانات پرسان کننده حين اوضاع مشخص تعين ميگردد.  –انتخاب تصادفی  .1

بطور مثال، تحقيق کننده ميتواند تصميم بگيرد که از تمام افراد که در جای معين و زمان 
 معين حضور داشته، پرسان نمايد. 

از شاخص مشخص تعين ميگردد. بطور انتخاب که با استفاده  –انتخاب نامکمل تصادفی  .2
مثال، محقق ميتواند تصميم بگيرد که از تعداد مساوی نمايندگان کليه گروپهای اتنيکی در 

 قلمروی معين پرسان کند. 
انتخاب که با استفاده از شيوه گزينش تصادفی پرسان شدگان تعين  –انتخاب احتمالی  .3

ميگردد. بطور مثال، قبل از مصاحبه کردن با اهالی اجتماع، التری برای تعين آنکه 
 باشندگان کدام خانه ها تحت انتخاب برای نظر خواهی قرار ميگيرند، صورت ميگيرد. 

 
اکثريت انواع معلومات مساعد ميباشد.  انتخاب احتمالی از ساير انواع انتخاب ها برای

استفاده کردن از اين نوع انتخاب امکان ميدهد تا نتايج بدست آمده از نظر خواهی باالی مجموعه 
خانه اجتماع  60عمومی انتخابی انتشار يابد. بطور مثال، با انتخاب تصادفی ميتوان با اهالی 

خانه از  45ت. اگر معلوم شود که اهالی خانه تشکل گرديده اس 300مصاحبه صورت گيرد که از 
%) از لحاظ سطح زندگی پائينتر از درجه فقر قرار داشته، 75تعداد مجموعی مصاحبه شدگان (

خانه از اجتماع مذکور از درجه فقر پائينتر قرار  225پس احتمال زياد وجود دارد که باشندگان 
 دارند. 



ينش نا مکمل تصادفی استفاده ميکنند، نتايج نظر خواهی هايکه از گزينش تصادفی و گز
مشروط بر آنکه طرق جمع آوری معلومات به قدر کافی مشهود باشند، همچنان مورد اعتماد  

 ميباشد. 
 جمع آوری اسناد مربوط به قضيه

 
اين شيوه مطمئن و تجربه شده بررسی و کار مستندسازی  –جمع آوری اسناد مربوطه 

هايکه نظارت از تطبيق تعهدات و مشخصاً تهيه گزارشات دوره ميباشد. اين شيوه برای سازمان 
ئی را انجام ميدهند، به طرزالعمل قانونی مبدل گشته است. آنچه به سازمان های غيرحکومتی 
ارتباط ميگيرد، آنها بايد برای بدست آوردن اسناد مربوطه، بطور مثال، گزارشات ارگان های 

 نه نمايند. مختلف دولتی بطور دائمی، تالش فعاال
 

 معلومات را از کجا بدست آورد
 

منابع معلومات ميتوانند حکومتی و غيرحکومتی باشند. ذيالً شيمای ارايه شده که نشان 
 دهنده انتقال عادی معلومات حقوق بشری ميباشد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دهند، بطور مثال، سازمانهای طور معمول، برای سازمانهايکه مستقيماً نظارت را انجام مي
غيرحکومتی حامی حقوق بشر، اشخاص که واقعاً در قضيه قابل بررسی شامل اند و همچنان اسناد 
اثباتيه، بطور مثال، گواهی نامه راجع به قتل و غيره عبارت از منابع معلومات ميباشند. برای 

ن، طوری معمول سازمانهای استفاده کنندگان خارجی معلومات، طور مثال، علما و سياست دانا
غيرحکومتی و همچنان سازمانهای ديگر، مثالً ادارات حکومتی منبع معلومات ميباشند. کميته های 

 ادارات ملی حقوق بشر 

کميته ها پيرامون معاهدات 
در جنب سازمان ملل متحد، 
 ساير سازمانهای بين المللی

ادارات احصائيوی، 
 غيره منابع حکومتی  

مطبوعات و 
وسايل اطالعات 

 جمعی

منابع اولی (شاهدان، 
شواهد، نظرخواهی 

 مصاحبه)
علما و ساير استفاده 
 گنندگان معلومات 

سازمانهای غير 
حکومتی حامی حقوق 

 



متقاعد دريافت  –معاهداتی در جنب سازمان ملل متحد اکثراً گزارشات را از حکومت کشورهای 
 د. مينمايند، ولی در عين حال معلومات ساير منابع را نيز مد نظر دارن

الزم به تذکر است، که غالباً معلومات ثانی از طرف سازمانهای محلی و ملی مورد استفاده 
) به گزارشات UNDPقرار ميگيرند. بطور مثال گزارشات برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (

بسياری سازمانهای ملی اساس گزاری شده، و ارزيابی انکشاف کشور منعکس در اين گزارش بار 
 شرات سازمانهای غير حکومتی نقل قول ميگردد. ها در ن

 
 استفاده از فورمه های معياری و قاموس های رهنمودی در فعاليت نظارتی

 
 فورمه های معياری الف)

  
عبارت از جدول خالی بوده که از ستون ها تشکيل شده که معلومات در آنها تحرير  فورمه

با متن تحريری کاغذی و يا جدول وارد کردن  می يابد. اين فورمه ميتواند جدول کاغذ، شيمای
اين جای است برای وارد ساختن قسمت از  –معلومات در پروگرام مرکز منابع باشد. ستون ها 

اين فورمه است  – فورمه معياریمعلومات هربايکه فورمه خانه پری ميگردد، ثبت بوجود ميايد. 
ه قرار گرفته اند با قواعد تعين شده برای وارد با تعداد معين ستون ها که به يک نظم قبالً تعين شد

 ساختن معلومات در هر يک از ستونها. 
فورمه های معياری ابزار مهم در فعاليت نظارتی ميباشند. طور معمول، آنها منحيث 
پرسشنامه حين نظر خواهی و مستند سازی معلومات در باره قربانيان نقض های واقع شده و ساير 

 ، مورد استفاده قرار ميگيرند. معلومات مربوط آن
چندين فورمه معياری  HURIDOCSسيستم های معلوماتی و مستند سازی حقوق بشر 

، 6قابل استفاده حين نظارت از نقض ها را تدوين نموده است. استفاده از آنها در فصل 
 مورد بحث قرار ميگيرد. » رويدادی«ميتودولوژی نظارت 

 
 ) قاموس های رهنمودیب
 

های رهنمودی عبارت از فهرست مفاهيم بوده که برای ارايه عناصر، چون بطور  قاموس
مثال، تشخيص واقعه، اشخاص و اشيا و يا محتوای سند، از طرف مامورين مستند سازی مورد 
استفاده قرار ميگيرد. مفاهيم شامل فهرست رهنمودی ناميده ميشوند، در صورت که آنها بقدر 

 تفی کننده باشند. ممکن کامل و متقابالً من
برای تشريح مثال قتل را در نظر ميگيريم . قتل ها ميتواند به اعدام و قتل غير عمدی 
تقسيم شود. اعدام به نوبه خود ميتواند قضائی (تطبيق قرار حکم که در نتيجه بررسی های قضائی 

ت منصفه)، با رعايت تضمينات دادخواهی صادر شده است) که به ترتيب سهل (بدون اشتراک هيئ
(يعنی قتل اعدام که در نتيجه صدور حکم در محکمه غير قانونی) انجام شده و يا غير قضائی 

 (يعنی اعدام بدون بررسی های قضائی) باشد. 
بعد از آنکه انواع اعدام ها ذکر شد، برای اينکه فهرست تکميل شود، الزم است در آن 

اين ترتيب، فهرست قابل استفاده برای تقسيم بندی انواع قتل های غير عمدی نيز گنجانيده شود. به 
 قتل ها ميتواند به گونه ذيل باشد:

 . قتل های عمدی 1
 . مرگ اعدام منحيث فيصله صادر شده به گونه جريان قضائی با سهولت1.1



 . اعدام غير قضائی2. 1
 . اعدام قضائی3. 1

 غير منظم   \. قتل های نا مشخص 2
 ات، مانع شدن ازدحام و حوادث مانند آن. قتل های حين تظاهر1. 2
 . قتل های حين حمالت غير دقيق، بطور مثال بمباردمان ها 2. 2
 . مرگ که در نتيجه قرار گرفتن تصادفی در تبادله آتش رخ ميدهد3. 2

 . ساير انواع قتل های غير قصدی3
 . مرگ در نتيجه شکنجه و يا رفتار ظالمانه 1. 3
 ، وخامت خشونت فزيکی، روانی و يا تجاوز جنسی . مرگ به علل طبيعی2. 3
 . مرگ در نتيجه سهل انگاری3. 3
 . مرگ در نتيجه قصد معيوب ساختن 4. 3
 . قتل به اساس اشتباه (هدف اشتباهی)5. 3

 . قتل ها و مرگ ها به علل نامعلوم4
 

مستمر ترتيب نمودن قاموس های رهنمودی دارای اهميت فراوان بوده، زيرا آن ميکانيزم 
نقل قول برای تقسيم بندی حوادث، اشخاص و يا اشيأ ميباشد. فهرست احتوا کننده عين مفاهيم 
ميباشد که در گزارشات احصائيوی مورد استفاده قرار ميگيرند و به اين ترتيب تحليل معلومات را 

 سهل ميسازد. 
اين قاموس رهنمودی کوچک است که  –  Micro-thesauriمايکروتيزاورس

ستون معين در فورمه معياری مورد استفاده قرار ميگيرد. سيستم های معلوماتی و مستند  برای
: ابزار برای Micro-thesauriقاموس رهنمودی کوچک  HURIDOCSسازی حقوق بشر 

1Fمستند سازی نقض های حقوق بشر

 Micro-thesauriرا به نشر رسانيده است که احتوا کننده  2
ان آنها: انواع اقدامات شيوه های مورد استفاده خشونت ها، اقسام کثيرالعده می باشد که در مي

 موقعيت جای، مشخصات قربانی، انواع مصروفيت ها، تابعيت، اديان، اقسام مجرمين وغيره 
2F يک سند مهم ديگرعبارت از واژه شناسی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

 تأليف 3
Stephen Hansen  ه صدها واژه در موضوع حقوق اقتصادی. ميباشد. اين سند در برگيرند

اجتماعی و فرهنگی ميباشد و ميتواند منحيث اساس برای پروژه عرصه نظارتی در ساحه مذکور 
 ايفای خدمت نمايد. 

                                                 
2 Dueck, Judith, Manuel Guzman and Bert Verstappen . Micro – Thesauri: A Tool for Documenting Human 
Rights Violations. Versoix: HURIDOCS, 2001.  
 
3 Hansen, Stephen A., Thesaurus of Economic, Social and Cultural Rights: Terminology and Potential 
Violations, Washington D C: American Association for the Advancement of Science and HURIDOCS, 
2000.  



 . نظارت وضعيت عمومی چگونه انجام ميگردد6
 

 حين انجام نظارت » نقض ها« روش مبتنی بر
 

ستفاده صورت ميگيرد: روش مبتنی بر در نظارت وضعيت عمومی از دو روش اساسی ا
 »تحقق پی در پی«و روش » نقض ها«

روش مبنی بر (نقض ها) اساساً در نظارت حقوق مدنی و سياسی وسيعاً مورد استفاده 
قرارميگيرد اما در نظارت ساير انواع حقوق نيز ميتواند مورد استفاده قرار گيرد. چون که از نام 

از همه متوجه آنست تا نقض های حقوق پذيرفته شده را معلوم اش هويدا است اين روش زودتر 
کند به نسبت آنکه از اقدامات اتخاذ شده حکومت برای رعايت شرايط تعهدات نظارت صورت 
گيرد. اقدامات کامالً مشهود، چون قتل ها، توقيف ها، شکنجه ها و بيجاه شدگی ها و يا کمتر 

مبارزه با بی خانه گی توسطه حکومت، نقض ها، مشهود، مثالًً◌ً◌ً◌ً◌ً◌، عدم اتخاذ طرح های 
 شده ميتواند. نقض ها ميتواند بطور ذيل باشند:

اعمال اتخاذ شده حکومت و يا احزاب که به قدر کافی از طرف حکومت کنترول  .أ 
 نميگردند.

 اعمال بيکارگی حکومت .ب 
لف نقض ها از طرف حکومت ميتوانند منحيث عدم استتاعت آنها در انطباق سه نوع مخت

 تعهدات مورد بررسی قرار گيرد. آنها بطور ذيل اند:
تعهد رعايت يعنی امتناع از هرگونه اقدامات که مصؤنيت شخصی و جمعی را نقض  .أ 

نموده و يا تجاوز بر آزادی های آنها. مثال های چنين نقض ها عبارت از اقدامات اند 
 چون:

 ت)اعدام غيرقضای (در نقض تعهدات رعايت حقوق بشر برای حيا •
 توقيف خودسرانه (در نقض تعهد رعايت حقوق بشر برای آزادی) •
 منع اتحاديه های صنفی (در نقض تعهد رعايت آزادی اتحاديه ها) •
تعهد حمايت يعنی اتخاذ تدابير الزمی برای جلوگيری از نقض حقوق افراد و گروه ها  .ب 

اده از آزاديهای آنها. توسط افراد و يا گروه ها به شمول ممانعت و يا پايمال نمودن حق استف
 مثال های چنين نقض ها بطور ذيل اند:

 اقدام نکردن حينکه يک گروه معيين مثالً گروه اتنيکی باالی گروه ديگر تجاوز مينمايد.  •
عدم توانمندی در مجبور ساختن کمپنی ها تا معاشات کمتر از سطح حد اقل زندگی را  •

 تاديه ننمايند. 
تدابير الزمی برای آنکه تا در حدود صالحيت های دولت، به  تعهد تحقق يعنی اتخاذ نمودن .ج 

هر فرد امکان مرفوع ساختن آنعده احتياجات که به کوشش های شخصی امکان پذير 
 نبوده، تضمين گردد. مثال های چنين نقض ها بطور ذيل ميباشند:

 عدم توانای بوجود آوردن سيستم حفظ الصحه اساسی  •
 م تعليمات رايگان در سطح ابتدايه عدم توانائی رايج کردن سيست •

 »تحقق پی در پی«روش 
روش ديگر نظارت که در نظارت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد استفاده 

 قرار ميگيرد بنام روش (تحقق پی در پی) ناميده ميشود. 



ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و  2نقطه مبدأ اين روش عبارت از ماده 
هر کشور طرف اين ميثاق متعهد می گردد با استفاده «نگی ميباشد که مشعر  بران است، که فره

از حد اکثر منابع موجود خود به منظور تأمين تدريجی اعمال کامل حقوق شناخته شده در اين 
به اين ترتيب روش مزبور به ارزيابی مرحله وار تدابير که از سوی دولت در » ميثاق اقدام نمايد

تحقق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و مقايسه کردن دست آوردها در هر مرحله پايه جهت 
گزاری شده است. در نوع خود روش مذکور به جمع آوری مقدار فراوان معلومات در طول 
مرحله زمانی معيين، بطور مثال از طريق سرشماری دولتی اهالی نياز دارد. به اين ترتيب اين 

ت و سازمانهای بين الحکومتی مصروف نظارت از تطبق معاهدات هر روش در همکاری حکوم
چه بهتر تحقق ميابد علی الخصوص جانب اولی عمالً در جمع آوری معلومات مصروف بوده و 

 بعداً به ثانی الذکر گزارش ارايه ميدارد.
 

 »رويدادی«ميتودولوژی نظارت 
 

ميتودولوژی  –است دو نظريه ميتوديک غالب در نظارت نقض حقوق بشر موجود 
(به اقدامات متکی بوده) و ميتودولوژی که به شاخص ها (نتايج) استوار است. » رويدادی«
نظارت تعيين اقدامات و امتناع از اقدامات مختلف را دربر دارد که نقض » ميتودولوژی رويدادی«

شخص است که حقوق بشر و يا منتج شدن به آن را تشکيل ميدهد. به عباره ديگر، اين يک شکل م
 تحقق ميابد. » نقض ها« در آن روش مبتنی بر 

ميتودولوژی مذکور جريان بررسی و مستند سازی رويداد را شامل ميگردد که احتماالً 
يکی و يا چندين اقدامات که به مثابه نقض تلقی شده را دربر دارد. بطور مثال متفرق ساختن جلسه 

ندين نقض ها را دربر داشته باشد. بطور مثال لت اين رويداد است که ميتواند چ –اعتراضيه 
وکوب اشتراک کنندگان جلسه توقيف رهبران اجالس و غيره در پهلوی رويداد و اقدامات ترکيبی 
آن همچنان معلومات مربوطه به افراد ذيدخل به شمول قربانيان و مجرمين نيزثبت ميگردد. سيستم 

مجموعه از فورمه های معياری برای  HURIDOCSهای معلوماتی و مستند سازی حقوق بشر 
ثبت نکات جداگانه رويداد و معلومات مربوطه به واقعه مذکور را تدوين نموده است. تشريح 

 را ميتوان در کتاب تحت عنوان فورمه های معياری رويدادی » رويدادی«مفصلتر ميتود ولوژی 
HURIDOCS  ابزار برای مستند سازی نقض هاHURIDOCS Events Standard         

Formats: A Tool for Documenting Violations  در حالت » رويدادی«ميتودولوژی
نظارت اقدامات مشهود چون قتل ها توقيف ها، شکنجه ها وغيره موثر می باشد. در حال حاضر 
بطور تدريجی امکان استفاده از ميتودولوژی مذکور برای بررسی اقدامات کمتر مشهود بويژه 

 ل بی کارگی مثالً عدم اقدامات حکومت تدوين ميگردد.اعما
در آن نهفته است که اين ميتودولوژی به دريافت » رويدادی«محدويت ميتودولوژی 

تصوير کلی به اساس تعداد مجموعی نقض های کم عده به نسبت تعداد قربانيان واقعی به مقياس 
 ل افزا وجود دارد:تمام اهالی متوجه نمی باشد. در اين رابطه دو عرصه مشک

سازمان نظارتی راجع به تمام رويداد های که نقض های شامل موضوعات سازمان را  .أ 
عدم موجوديت و يا تماس های  –دربر داشته آگاهی پيدا نکند. در ميان علل امر فوق الذکر 

نا کافی محلی که ميتواند در مورد رويدادهای روزمره معلومات ارايه نمايد و عدم اگاهی 
لی محلی مبنی بر اينکه برخی از حوادث از طرف آنها منحيث نقض ارزيابی نشده اها

 شامل ميگردد.



حتی اگر سازمان نظارتی در مورد رويداد آگاهی حاصل نموده که احتماالً نقض دربر  .ب 
داشته ولی به علل آنکه عمليات نظامی جريان داشته، عدم تمايل افراد به گواهی دادن و 

 مکان بررسی و مستند سازی آن وجود ندارد.عدم کفايت منابع ا
يکجا با استفاده از فورمه های » رويدادی«در برخی حاالت، استفاده از ميتودولوژی 

ميتواند به صفت اجرای تحقيق با انتخاب تصادفی تلقی شود.   HURIDOCSمعياری رويدادی 
ه وضعيت ارتباط دارد که در اينجا صرف ب» تصادفی«ولی در اينجا الزم به تذکر است که افاده 

انتخاب مصاحبه شوندگان قابل دسترسی برای نظر خواهی محدود می باشد. هيچ چيز در مساعی 
انديشيده که از طرف سازمانهای غير حکومتی در راستای تعقيب، تحقيق، مستند سازی و نظارت 

 از انکشاف رويداد های معيين اتخاذ ميگردد مطلقاً تصادفی نميباشد. 
مهم عبارت از ضرورت محدود ساختن گزارشات که در نتيجه استفاده از نکته 

ميتودولوژی مذکور تهيه شده و تعيين شرايط محدود کننده ميباشد. چنين شرايط محدود کننده کمک 
ميکند تا به احتمال واقع شدن تعداد فراوان نقض ها تاکيد صورت گرفته ولی آنها بررسی نشده و 

گزارش ميتواند نگارش حقايق که مانع تحقيق اين و يا آن رويداد ميگردد در مستند سازی نميگردد. 
 برداشته باشد.

 ميتودولوژی نظارت که به شاخص ها استوار ميباشد
  

عبارت از وسيله است که نشان ميدهد ضرورت کنترول وضعيت در کجا  –شاخص 
ن های شاخص مذکور به موجود است، وضعيت به کدام جهت انکشاف ميابد و ميزان آن از ميزا

چه اندازه فاصله دارد. شاخص نماد است نشان دهنده آنکه در اين و يا آن وضعيت چه چيز مطابق 
 موازين نبوده و چه را بايد انجام داد تا وضعيت اصالح گردد. مثال های شاخص ها عبارت اند از:

 ن در عرصه تعليم و تربيه: فيصدی با سوادان در ميان اهالی کالن ساال •
 در عرصه صحت عامه: ميزان مرگ و مير اطفال  •
در عرصه مشارکت سياسی: فيصدی کرسی های که در پارلمان توسط زنان احراز  •

 گرديده اند
 درعرصه دسترسی به اطالعات: فيصدی لين های تليفون های موجود  •

دونوع شاخص ها وجود داردند : شاخص های نهای و شاخص های ميان مدت (شاخص 
يجه مساعی و يا کمبودی آنها را که از ) نت Result indicatorشاخص نهای (ه ای) های پروس

طرف حکومت برای تحقق تعهد معيين به خرچ داده شده است نشان ميدهد. به اين ترتيب، اين 
 Process) شاخص ميان مدتشاخص ميزان حالت جاری تحقق حقوق معيين ميباشد. 

Indicator) حکومت را ارزيابی ميکند.  درجه تطبيق تعهدات خودی 
بطور مثال، دولت متعهد است که سطح سواد را ميان اتباع خويش ارتقأ بخشد. شاخص 
نهائی در اين حالت عبارت از سطح سواد اهالی بوده و در عين حال شاخص ميان مدت نشان 

ميان  دهنده تعداد مکاتب در کشور ميباشد. مثال ديگر به تعهد پائين آوردن سطح مرگ و مير
فيصدی  –نوزادان مربوط ميشود. شاخص نهائی ميزان مرگ و مير اطفال و شاخص ميان مدت 

 اطفال مصاب به امراض کودکان شده ميتواند.
عبارت از سطح است که حين استفاده از شاخص  – (Benchmark)ميزان کننترولی 

شاخص فيصدی سواد  معين به آن رسيدگی صورت گيرد. مثال ميزان کنترولی، حين استفاده از
فيصد سواد ميان کالن ساالن در مقياس کشور  75ميان اهالی کالن ساالن، عبارت از سطح 

 ميباشد. 



تعداد فراوان شاخص ها موجود اند که توسط سازمانهای بين الحکومتی مختلف، چون 
و برنامه انکشافی سازمان ملل متحد  (World Health Organization)سازمان جهانی صحت 

(United Nations Development Program)  برای ارزيابی شرايط اقتصادی و اجتماعی در
کشورها، مورد استفاده قرار ميگيرند. اين شاخص ها طوری که هست و يا به گونه عيار شده به 
شرايط محلی، مورد استفاده قرار ميگيرند. مزيد بر آن سازمان های غير حکومتی ميتوانند 

 ا تدوين نمايند. ودی رخشاخصهای 
در پهلوی آنکه شاخص ها عمدتاً برای حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بويژه 
توسط سازمانهای انکشافی تدوين شده اند، آنها به طور مساوی در حوزه حقوق مدنی و سياسی نيز 

 مورد استفاده ميباشند. 
ن احراز شده اند) در شاخص تحرير شده (فيصدی کرسي های که توسط زنان در پارلما

فوق نمونه آن شده ميتواند. فيصدی اعمال شکنجه در تعداد مجموعی توقيف شدگان، مثال ديگر 
 شده ميتواند. 

نيز ميتوان از شاخص » تحقق پی در پی«و روش » نقض ها«همچنان در روش مبتني بر 
ين اجرا نميکند، اين امر متقاعد حد اقل تعهدات را برای تحقق حق مع –ها استفاده کرد. اگر کشور 

ميتواند منحيث نقض ارزيابی شود. مزيد بر آن، اگر ميزان کنترولی حاصل نگرديده و يا اگر 
حکومت هيچ نوع اهداف ميان مدت برای حصول ميزان کنترولی در برابر خود قرار نميدهد، اين 

» پی در پی تحقق«امر نيز ميتواند منحث نقض توسط حکومت ارزيابی شود. آنچه به روش 
ارتباط ميگيرد، معلومات که طی يک مرحله زمانی با استفاده از شاخص های ميانمدت و نهائی 
دريافت شده، امکان ميدهد تا مشاهده کرد که آيا حکومت تعهدات مختلف خود را تطبيق ميکند يا 

 خير. 
در مجموع، شاخص ها برای تبارز اهميت مسايل که در وضعيت معين وجود داشته، 

خاصتاً در رابطه با » رويدادی«خيلی مؤثر ميباشد. اما استفاده از شاخص ها نميتواند ميتودولوژی 
نقض های شديد، چون قتل ها و کوچ اجباری و غيره را عوض کند. عالوه بر آن، نقص عمده 
ميتودولوژی که به شاخص ها متکی بوده، در آن نهفته است که تمرکز توجه از شخصيت منحرف 

. در فعاليت حمايوی حقوق بشر به فهميدن جزئيات معيين مربوط به قربانی ضرورت، ميگردد
 بويژه در حاالت که به ارائه مساعدت مستقيم نياز ميباشد.

از جانب ديگر، الزم به اعتراف است که با استفاده از وسايل ابزاری وروش های تحليل 
نظارت ميتوانند به گونه شاخص ها تغير  معلومات و مقدار فراوان معلومات جمع آوری شده، نتايج

شکل نمايند. بطور مثال، در صورت که گزيده های کافی و خوب طرح شده که نشان دهنده 
فيصدی افراد بوده که در جمع توقيف شدگان در منطقه معيين مورد شکنجه قرار گرفته اند، داشته 

خود شاخص ارزيابی کننده وضعيت  باشيم، ميتوان طرح ارزيابی دولتی را ترتيب داد که به نوبه
 کيفيت توقيف شده ها را ارائه نمايد. 

و ميتودلوژی متکی به شاخصها بايد » رويدادی«به اين ترتيب، نتيجه تواميت ميتودولوژی 
به تصوير کامل و مفصل وضعيت مبدل شود. اين امر خاصتاً در عرصه هشدار پيشگيرانه مهم 

ره کميت و خصلت نقض ها و همچنان به معلومات راجع به متون ميباشد، جايکه به معلومات در با
اقتصادی و سياسی علی السويه نياز است، برای آنکه تعيين گردد که وضعيت در لبه وخامت قرار 

 دارد و يا خير. 
 
 



 قوانين و سياست ها راجع به نظارت و تحقق آنها
 

العه قوانين دولتی و بخش نه چندان کم بهای نظارت و ضعيت در کشور عبارت از مط
 مراقبت از مطابقت آنها با معيار های بين المللی، ميباشد. 

اوالً، بايد واضح گردد که کدام اسناد امضأ شده، به تصويب رسيده و به کدام معاهدات 
حکومت ملحق گرديده است. متعاقباً، آغاز خوب برای مطالعه قانونگذاری ملی عبارت از مطالعه 

ميباشد، در صورت که چنين سند وجود داشته باشد. قانون اساسی معموالً احتوا  قانون اساسی دولت
کننده بل حقوق (مجموعه موازين قانونی که حقوق اتباع در ارتباط متقابله با ارگانهای حاکميت 
دولتی را تضمين ميکند) بوده و مشکل نخواهد بود تا تعيين گردد که احکام آن با معيار های 

گونه انطباق دارند. بعداً، ميتوان قوانين اختصاصی را مطالعه کرد. بسياری قوانين پذيرفته شده چ
 مربوط به حقوق بشر را مثالً ميتوان در قانون جزائی دولت دريافت کرد. 

بايد به ياد داشت که قوانين ميتوانند دارای سطوح مختلف مؤثريت باشند. برخی قوانين به 
عی االجرا بودن قوانين ديگر به اقدام قانونی ويژه نياز خودی خود وضع ميگردند و برای مر

است. بطور مثال، در قانون اساسی ميتواند احکام وجود داشته باشد که شکنجه را در مجموع 
مورد منع قرار ميدهد. برای آغاز قوه قانونی اين حکم اساسی به تصويب قانون از سوی ارگان 

، دارای تعريف شکنجه منحيث جنايت و جزای مقننه ضرورت است که در ميان غيره موارد
 مطابق آن در حالت استفاده ازآن (شکنجه) باشد. 

قدم بعدی به تعقيب مطالعه قوانين موجود عبارت از نظارت از مسوده های قوانين ارايه 
شده، تحت مباحثه و يا تصويب شده در ارگانهای مقننه ميباشد. محتوای هر سند قانونی را ميتوان 

اظ آنکه آحکام آن حمايت و يا عمل متقابله آنرا تضمين ميکند، مورد مطالعه قرار داد.  از لح
سازمان های غير حکومتی ميتوانند از آن مراقبت نمايند که قانونگذاران غير وابسته به احزاب 
مشخص به هدف شکل گيری اساسی واقعی برای جلب حمايت از مسوده های قانونی چگونه رأی 

 ميدهند.
ت مهم قانونگذاری عبارت از بودجه دولتی ميباشد. برای آنکه مشاهده کرد که آيا قسم

دولت کدام طرح ها را به معرض اجرا ميگذارد و از لحاظ اجرای آنها جدی اند. ميتوان تحليل 
 بودجه را انجام داد. 

ی پيش برای آنکه معلوم کرد که آيا قوانين، طرح ها، برنامه ها و پروژه ها مطابق پالن ها
بينی شده اجرا ميگردد، بايد گزارشات ساالنه ارگانهای حکومتی را در سطح دولتی و محلی مورد 
مطالعه قرار داد. ميزان های کنترولی را که توسطه حکومت، طوری معمول در پالنهای انکشافی 

 رار داد.چندين ساله گنجانيده شده، تعيين گرديده، ميتوان منحيث موازين معياری مورد استفاده ق
  

 نظارت از ايجاد و انکشاف ادارات حقوق بشر
 

که اکثراً بنام  به موقف و عملکرد ادارات ملی حمايت و انکشاف حقوق بشر اصول مربوط
در گروه کاری بين المللی که  1991) ناميده ميشوند، در سال Paris Principlesاصول پاريس(

ر تجمع يافته، در پاريس به تصويب رسيد. و از طرف مرکز سازمان ملل متحد در باره حقوق بش
از طرف کميسيون حقوق بشر مورد حمايت قرار گرفت. اصول پاريس  1992بعداً در سال 

عبارت از مجموعه معيار های بين المللی بوده که ميتوان حين نظارت از تأسيس و عملکرد 



ون های خاص، مورد سازمانهای چون کميسيون های دولتی حقوق بشر، امبوتسمن ها و کميسي
 استفاده قرار داد. 

قوه قضائيه، در برخی موارد نيز ميتواند منحيث اداره حقوق بشر تلقی گردد، زيرا اکثراً 
اهالی برای جستجوی حمايت قضائی در برابر نقض حقوق بشر، به آن مراجعه مينمايند. در نتيجه، 

از استقالليت سيستم قضائی نظارت  برخی سازمانها، بشمول سازمانهای غيرحکومتی بين المللی،
ميکنند. عالوه بران گزارشگر خاص مؤظف از طرف سازمان ملل متحد در مسايل استقالل 

 قضات و قانون دانان وجود دارد. 
همچنان ادارت که مصروف آموزش و آماده گی های حرفوی بوده، نيز ميتوانند مورد 

اگر مشخص شود که فراگيری اساسات حقوق بشر تدقيق قرار گيرند. بطور مثال، مفيد خواهد بود 
در مضامين مکتب شامل شده است. مزيد بران آموزش حرفوی مامورين حکومتی، بويژه 

 ارگانهای پوليس ميتواند مورد بررسی قرار گيرد. 



 . نظارت قضيه مشخص چگونه اجرا ميگردد7
 

معموالً، اين عناصر ترکيبی ماهيت قضيه توسطه صالحيت سازمان تعيين ميگردد. 
وضعيت در رابطه با برخی از جوانب، بطور مثال مسائل حقوقی و يا صحت به فرد مشخص 
ارتباط ميگيرد. قضيه مذکور توسط مقياس های زمانی: از لحظه که سازمان ميانجی يگان حمايت 

 را آغاز کرده، الی لحظه ختم حمايت، تشخيص ميگردد. 
وسيه های قضائی و ساير فعاليت حقوقی که در خدمات حمايت حقوقی به مطالعه مواد د

رابطه با قربانی نقض در جستجوی عدالت اتخاذ ميگردد، مصروف ميگردد. برای اينکه تضمين 
شود که حقوق مشتری ضايع نشده ، جريان دوسيه را بايد دقيقاً تحت کنترول داشت. بطور مثال، 

د متهم و يا دستگيرشده دارا باشد، وجود در بسياری اسناد بين المللی فهرست کالن حقوق که باي
 دارد، در ميان آنها:

 برای دستگير شده: .أ 
 حق آزادی در حالت دستگيری غير قانونی •
 برای متهمين و ارجاع شدگان به محکمه: .ب 
 حق بری ذمه  •
 حق داشتن وقت کافی و شرايط مناسب برای تهيه دفاعيه  •
 حق بی طرفی قوه قضائيه •
 حق استقالليت قوه قضائيه  •
 حق بررسی عادالنه قضائی •
 حق جريان علنی محکمه  •
 حق مساعدت رايگان مترجم •
 حق برابری قوه قانون  •
 حق اگاهی بالوقفه و مفصل  •
 حق محکمه بالوقفه  •
 حق مساعدت حقوقی •
( تحت محکمه قرار نه گرفتن و محکوم نه شدن به جرم که متهم قبالً  non bis idemحق  •

 وم گرديده است)در مورد آن برائت گرفته و يا محک
 حق تعيين مسؤليت جنائی •
 حق شکايت به محکمه  •
 حق رابطه با وکيل مدافع  •
 حق سوال از شاهدان •
( متهم نشدن به ارتکاب جرم که اجرای عمل آن در    nulla poena sine legeحق  •

 لحظه ارتکاب در قانون پيش بينی نشده باشد)
ی سنگين تر، به نسبت آنکه در ( محکوم نه شدن به جزاnulla poena sine legeحق  •

 لحظه ارتکاب جرم پيش بينی گرديده بود)
 حق استماع •
 حق عاری بودن از دادن شاهدی عليه خود  •
 حق آزادی قبل ازمحکمه (بطور مثال با ضمانت) •



 برای محکومين: .ج 
 حق مرافعه طلبی  •
 حق تالش تخفيف جزا •
 حق درخواست عفو •

 
دن شاهدی عليه خود الزم است حتی قبل از الزم به تذکر است که حق عاری بودن از دا

آنکه شخص متهم شده و به محکمه ارجاع شده، آغاز از لحظه که شخص دستگير گرديده، 
 ميبايست مراعات گردد. 

در جريان نظارت دوسيه شخص دستگير شده، ناظر بايد تعيين سازد که تسلسل درست 
ل الزمی حين دستگيری شخص که به قدمه های طرزالعملی مراعت شدند. بطور مثال، طرزالعم

ارتکاب جرم مضنون است خواهان آن ميباشد که در آغاز توسط ارگان با صالحيت کشف مقدماتی 
صورت گرفته که بعداً برای صادر نمودن قرار برای دستگيری، اساس شده بتواند. يگانه حالت که 

(در لحظه  flagrante delicto in طرزالعمل تعيين شده ميتواند منتفی شود، زمانيکه شخص
 ارتکاب جرم) دستگير شده باشد. 

مزيد بران، مقطع های زمانی مربوطه ميان مراحل مختلف نيز موضوع نظارت شده 
ميتواند. مقدار فراوان انواع نقض های مربوط به متهم عبارت از عدم رعايت معياد های پيش بينی 

ام دستگير شده، طوری معمول، برای تعداد شده در قانون ميباشد. بطور مثال، بدون اطالع اته
محدود ساعات سلب آزادی شده ميتواند اگر به وقت اش به وی اتهام ابالغ نشود و يا اگر  
دستگيری وی بدون ابالغ اتهام تدوام ميکند، اين عبارت از نقض است. يکی از نقض های گسترده 

  .مييابد  ره زمانی خيلی طويل التواديگر عبارت از آن بوده که جريان بررسی های قضائی به دو
چوکاتی ارائه شده که نمايانگر مراحل اساسی در  –مصور ساختن ذيالً شيمای براي 

احوال مربوط به شخص متهم و دستگير شده، ميباشد. توجه نمائيد که شيمای ارائه شده ميتواند 
اده باشد. مطالعه کننده برای يک کشور معياری بوده و برای ساير کشورها نميتواند قابل استف

ميتواند بطور مستقالنه شيمای مشابه را برای مشوره دهی حين نظارت وضعيت مشخص قربانی 
 متهم و دستگير شده، ترتيب دهد. 



 
دستگير شده مورد   \چوکاتی که حين نظارت قضيه مشخص شخص متهم –شيمای 

 استفاده قرار ميگيرد.
 

 . در صورت که شخص حين ارتکاب جرم گرفتار شده است        ستدر صورت که شخص هنوز گرفتار نشده ا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 در صورتی که تشخيص گرديد                                              در صورت که تشخيص گردد اين   

 دليل ناکافی است.                                                                           اين دليل کافی است

 اقامه دعوی

اطالعيه در مورد 
حضور در محکمه برای 
بررسی اقرار نامه های 

 مقابله، تحت سوگند. 

 بت معلوماتث

 بسته کردن دوسيه

تسليمی اقرار نامه های 
 متقابله برای بررسی

 تحقيق مقدماتی

 ابالغ اتهام

 مرافعه طلبی

 ارائه شواهد دفاعيه

 ارائه شواهد اتهام

 صدور حکم گرفتاری

اتخاذ تصميم در باره آنکه 
 اين همه کافی بوده يا خير

 تائيد و يا فسخ حکم

ارائه شواهد متقابله توسط 
 متهم

 صدور حکم

تقاضای دفع اتهام و يا 
 اعتراض عليه گواهی شهود



 اده قرباني نقضنظارت از اع
 

يكي از ساحات ديگر فعاليت سازمان هاي غير حكومتي عبارت از اعاده قرباني شكنجه و 
يا وارد شدن صدمه از طريق ديگر، ميباشد. سازمان غير حكومتي مسؤل طوري معمول اقدامات 

 يل را اتخاذ ميكند:ذ
پذيرش آماج اعاده، بطور مثال، اگر از طرف سازمان غيرحكومتي ديگر ارجاع شده  .أ 

 باشد.
 ارزيابي عمومي وضع شخصي براي كسب معلومات ذيل: .ب 
 معلومات شخصي •
 معلومات در باره واقعه (نقض، اوضاع و احوال آن و معلومات كمكي ديگر) •
 ضايعات وعواقب •
 روانيتاريخچه مريضي و جانب  •
 وضع فاميلي، اقتصادي و حقوقي  •
 طرح پالن اعاده .ج 
 معاينه طبي و مراقبت مجوزه •
 ارزيابي حالت رواني و فعاليت مشورتي مجوزه •
 تحقق پالن اعاده .د 
 ارزيابي اعاده .ه 
 بسته كردن دوسيه .و 

 
 قاموس هاي رهنمودي حين نظارت قضيه مشخص استفاده از فورمه هاي معياري و

 
س هاي رهنمودي نتنها حين نظارت وضع عمومي، بلكه حين فورمه هاي معياري و قامو

نظارت قضيه مشخص نيز، خيلي مفيد ميباشند. علي االلخصوص، فورمه هاي معياري 
HURIDOCS    كه فورمه هاي ثبت معلومات راجع به جزئيات جداگانه چنين قضايا، چون

ينه را دربر دارد. براي نگارش گرفتاري، شكنجه و قتل، همچنان جزئيات راجع به تدابير قانوني مب
كه   Micro-Thesauri، بطورمثال،  Micro-Thesauriاين جزئيات فهرست هاي مختصرخاص

شيوه هاي شكنجه، اشكال نگهداري دستگير شدگان و انواع محاكم را فهرست نموده، تدوين گرديده 
سازمان كه بطور اند. عالوه بران، فورمه وجود دارد كه مخصوصآ براي ثبت فعاليت مداخله 

مثال، براي بذل مساعدت حقوقي، طبي و ساير انواع حمايت، مورد استفاده قرار ميگيرد. استفاده 
كنندگان ميتوانند فورمه ها را تا حد مساعد بودن براي استفاده محل آنرا تغيرشكل دهند، بطور مثال 

 براي نظارت اعاده صدمات قرباني.
  



 . ارقام چگونه تحليل ميگردند8
نظارت به تشخيص و انتشار مشكالت يافته شده در وضعيت معين متوجه ميباشد. براي 
تشخيص مشكالت و يا عاليم بهبود كه به مشاهده سطحي وضعيت قابل ديدن نبوده، نشان دهي 
شاخه هاي ممكنه مشكل و يا ارايه نتايج بشكل واضح تر و مقنع به تحليل معلومات به دست آمده 

ل ابزاري و روش هاي مختلف تحليل آمار براي اينكار وجود دارد كه براي ضرورت است. وساي
مجسم ساختن آن ما برخي آنها را ذيالً مورد بحث قرار ميدهيم: سلسله زماني، استفاده از شيما ها و 

 متقاطع). -گراف ها و جدول مجموعي (جدول
مراحل پي هم زماني اين سلسله ارقام (ارقام و يا شاخص ها) است كه با  -سلسله زماني

 مطابقت دارد. بطور مثال، جدول ارائه شده در ذيل ارقام سلسله زماني را ارائه ميدارد:
 تعداد سال 

1995 26 
1996 41 
1997 12 
1998 97 
1999 83 
2000 11 

 ×. تعداد اعدام هاي غير قضائي دركشور1جدول 
 

با  ي ارزيابي سريع واجرا بخشيده و رتقأاحت را اارائه گرافيكي ارقام بوسيله شيما ها و گراف ها وض
 مصارف کم ساختار را ممکن ميسازد. 

  

 
 

   
 
 
   

 ×. تعداد اعدام هاي غير قضائي دركشور1گراف 
 

ثال، تحليل بمراتب عميق آمار ميتواند از طريق مشخصات متغير انجام يابد. بطور م
نفر گرفتار گرديده اند. از  73تصور ميكنيم كه در يك شهر به خالف رفتاري از قيود رفت و آمد 

تن آن به جمعيت اقليت اتنيكي مربوط اند. همه آنها  22تن آنها به اكثريت اتنيكي و  40آنجمله 
آن كه متحول شبانه روز. براي تعين كردن  4الي  1از  -گرفتار شده، اما براي مدت زمان متفاوت 

 ميان مدت گرفتاري و وابستگي اتنيكي وجود دارد، ميتوان جدول مجموعي ذيل را ترتيب نمود:
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 ×ميان وابستگي اتنيكي و مدت زمان گرفتاري اشخاص دستگيرشده درشهر. رابطه 2جدول 
 

به سهولت ميتوان مشاهده كرد كه واقعاً ميان دو مشخصه ( مدت زمان گرفتاري و 
وابستگي اتنيكي) رابطه  وجود دارد. آمار تحليل شده بيشترمشهود ميگردند، در صورت كه اعداد 

 رقام گراف و يا رسم را ترتيب كرد.به فيصدي تبديل شوند و به اساس اين ا
 -  Micro- Thesauriاستفاده از واژه نامه هاي رهنمودي تدوين شده مربوطه (چون 

) امكان نتيجه گيري هاي   HURIDOCSسيستم هاي معلوماتي و مستند سازي حقوق بشر 
صيلي در احصائيوي مختلف را ميسر ميسازد. بطور مثال، ميتوان نتيجه گيري هاي احصائيوي تف

جداگانه و  مشخصات، بطور مورد قربانيان به اساس نوع نقض ها، جنسيت، جوانب اتنيكي و ساير
مورد مجرمين،  تواميت را انجام داد.مشابه آن ميتوان انواع مختلف معلومات را در يا در

 كرد.بطورمثال سطح ذيدخل بودن آنها، ناحيه كه با  اشتراك آنها قضيه واقع شده وغيره را تهيه 
تشريح نسبتاً تفصيلي وسايل و شيوه هاي قابل دسترسي تحليل آمار حمايوي حقوق بشر را 

3Fمطالعه كننده ميتواند در كتاب تحليل آمار در نظارت حقوق بشر، دريافت نمايد.

4 

                                                 
44 Spirer, Herbert F,and Louise Spirer, Data Analysis for Monitoring Human Rights. Washington DC : 
American Association for the Advancement of Science in cooperation with HURIDOCS,1993 New edition 
forthcoming. 

مدت زمان 
 گرفتاري 

 وابستگي اتنيكي 
 مجموع اقليت  اكثريت

 31 3 27 روز  1
 12 5 7 روز  2
 14 10 4 روز 3
 5 4 1 روز 4

 62 22 40 مجموعه 



 . ديگر چه را ميتوان انجام داد9
 

مختلف  هدف ممد درسي حاضرعبارت از ارائه شرح فعاليت نظارتي، نشان دادن جهات
سازمان حامي حقوق بشر بوده است. يكي از استقامت ها در همكاري متقابله با موسسات بين  كار

4Fسازمانهايكه نظارت از تطبيق معاهدات را انجام ميدهند، خالصه مي گردد. الحكومتي، بويژه با

5 
حين تشريح فعاليت نظارتي سازمانهاي بين الحكومتي ازدفتركمشنرعالي سازمان ملل 

د براي حقوق بشرذکرنگرديد.ولي بايد خاطر نشان ساخت كه اين دفتردرنظارت كه اساسآ متح
درهماهنگ ساختن برنامه ها و فعاليت هاي سازمانهاي حامي حقوق بشرخالصه شده، نقش كليدي 
را ايفا مي كند. بطورمثال، اين دفتروظايف داراالنشائ مورد ضرورت كميته هاي مختلف درباره 

نجام ميدهد.همچنان اين دفتر منبع ارزشمند معلومات است، درباره انكه شعبات معاهدات را ا
 مختلف سازمان ملل متحد براي انكشاف وحمايت حقوق بشرچه ميكنند.

ذيالً انواع تدابيرمختلف ارائه شدند كه سازمانهاي غير حكومتي بطور اضافي بايد انجام 
 ود.دهند تا فعاليت نظارتي آنها بيشتر مؤثر ثابت ش

 
 نظارت از پالنهاي حكومت

 
ساحه كه ميتواند از طرف سازمانهاي غيرحكومتي، يا به نحو مشاركت فعاالنه و يا براي 

اين پالنهاي حكومت براي انكشاف طويل المدت  –نظارت بعدي، مورد پيگيري قرار گيرد 
لي (قيدي.م.) به اقتصادي و پالنهاي توسعه اجتماعي ميباشند.غالباً، حكومتات ميزان هاي كنترو

منظور توحيد اين پالنها را وضع مينمايند. زمانيكه پالنها شكل نهائي را بخود گرفت، سازمانهاي 
غيرحكومتي ميتوانند آنها را منحيث معيارها حين نظارت از دست آورد هاي حكومت مورد استفاده 

 قراردهند.
 عيارسازي و تدوين شاخص ها

 
بشر بايد شاخص هاي موجود مورد استفاده  سازمانهاي غيرحكومتي حامي حقوق

سازمانهاي بين الحكومتي و حكومتی را مطالعه نموده تا درك نمايند كه در شرايط محلي آنها قابل 
استفاده هستند و يا به وارد كردن برخي تغيرات ضرورت است. مزيد بران، سازمانهاي 

ن نمايند، با درنظر داشت آنكه آنها غيرحكومتي ميتوانند براي استفاده خود، شاخص هاي را تدوي
عين منابع را دارا نميباشند كه حكومات حين اجراي جمع آوري تمام عيار معلومات در اختيار 

 دارند.
                                                 

برای معلومات مزيد راجع به سازمان های بين الحکومتی، کار آنها و چگونه با آنها تماس حاصل کرد، ميتوانيد از منابع ذيل  -1
 استفاده کنيد: 

Office of the High Commissioner for Human Rights (Geneva), United Nations Institute for Training and 
Research (UNITAR) and United Nations Staff College Project (Turin). Manual on Human Rights Reporting : 
Under Six Major International Human Rights Instruments. Geneva: United Nations, 1997. 
Office of the High Commissioner for Human Rights, and United Nations Library. Human Rights on CD-ROM 
1999: Bibliographical References to United Nations Documents and Publications. Geneva: Office of the 
High Commissioner for Human Rights, and United Nations Library, 1999. 
United Nations. Office of Legal Affairs. Guidelines for the Conduct of United Nations Inquiries into 
Allegations of Massacres. New York: United Nations, 1997. 
United Nations Centre for Human Rights (ed.). Human Rights: A Compilation of International Instruments. 
vol. 1. New York: United Nations, 1994. 

 



HURIDOCS ) و برنامه علوم و حقوق بشر انجمن امريكائي مساعدت انكشاف علومAAAS   (
ارت حقوق اقتصادي، اجتماعي و پروژه را هدايت ميكند كه متوجه تدوين ميتودولوژي براي نظ

 فرهنگي ميباشد.
در چهارچوب اين پروژه تعداد فراوان ممد درسي انتشار خواهد يافت كه حين نظارت 
حقوق جداگانه ميتوان از آن استفاده كرد. ممدهاي درسي مذكور پيرامون حقوق جداگانه دربر 

 شد.گيرنده موضوع استفاده از شاخص ها، منحيث وسيله نظارت، ميبا
 

 تهيه گزارشات سايه
 

يكي از استقامت هاي ممكنه ديگر كارسازمانهاي غير حكومتي عبارت از ارائه گزارشات 
"سايه" و يا بديل ميباشند. گزراشات "سايه" گزارشات را گويند كه توسط سازمانهاي غيرحكومتي 

تي تطبيق براي ارائه معلومات، تكميل كننده گزارشات منظم حكومات به كميته هاي نظار
معاهدات، ترتيب ميگردند. گزارش سايه ميتواند همه جانبه، احتواكننده عين دايره مسائل كه 
حكومت ميخواهد در گزارش خود دربر گيرد و يا اختصاصي، متمركز به مسائل مشخص، خاصتاً 
 به مشكالت اختصاصي، مستمر و مشهود، باشد. هدف اين فعاليت در آن نهفته است كه كميته هاي
معاهداتي و حكومات از نكته نظر سازمانهاي غيرحكومتي اگاهي حاصل نمايند. در كار باالي 

سازمان غيرحكومتي اشتراك ورزند. اينكار بخاطری الزم است كه از   گزارش سايه بايد چندين
اين طريق حجم وسيع معلومات را ميتوان دريافت  كرد. عالوه برآن، تعداد بيشتر سازمانها اعتبار 

نرا ارتقا بخشيده و در نتيجه نزد كميته هاي معاهداتي و حكومات وزن آن بيشتر گردد. بهتر است، آ
 اگر گروه بتواند كاپي مقدماتي گزارش حكومت را دريافت نمايد. متعاقباً ميتواند يك سلسله سواالت 

فهرست را به در رابطه با مسائل و يا عدم دقت در گزارش حكومت، بوجودآيند. گروه ميتواند اين 
كميته معاهداتي براي بررسي و به حكومت گزارش ده براي مباحثه مشترك، تسليم دهد. برعالوه 
آن، اين فهرست سواالت ميتواند از طرف گروه سازمانها به صفت اساس حين تهيه گزارش بديل 

ش حكومت مورد استفاده قرار گيرد و باالي عدم دقت آن روشني انداخته و خالهاي معلوماتي گزار
 را رفع کند.

 
 نتيجه گيري

 
با وصف آنكه مدنظر است تا تشريك مساعي با سازمانهاي بين الحكومتي تعميل گردد، 
الزم به تذكر است كه كار در سطح محلي داراي اهميت بيشتر ميباشد. هدف عمده فعاليت نظارتي 

دولتي، آگاهي حقوقي و بايد طورذيل باشد: تأثير واردكردن باالي قوانين و سياست گزاريهاي 
معطوف ساختن توجه اتباع به عدم موجوديت وعكس العمل نامتناسب حكومت. سازمانهاي حامی 
حقوق بشر بايد نتايج كاربين المللي، بطور مثال تبصره هاي سازمان هاي مؤظف براي نظارت از 

دت به فعاليت تطبيق معاهدات ويا آمارهاي تحليلي گزارشگران خاص سازمان ملل متحد که مساع
هاي در سطح دولتي و محلي را توانمند ميسازد، را منحيث وسائل اضافي مورد استفاده قراردهند. 
همچنان به همكاري تنگاتنگ و انسجام بيشتر كار سازمانهاي غير حكومتي گوناگون به منظور 

ميشود. تحليل دقيقتر ضروريات واقعي و تاخير ناپذير و استقامت هاي كاري، ضرورت احساس 
درصورت كه چندسازمان غيرحكومتي با اهداف متفاوت يكجا کارميكنند، مشتركاً تصوير رويداد 



ها در كشور را ترسيم مينمايند، اين به معني آنست كه استراتيژيهاي مؤثرتر حمايت و انكشاف 
 حقوق بشر تدوين و تطبيق شده ميتواند.



 تآويل نامه
كه با وضعيت خصوصي فرد رابطه داشته، حوادث بالوقفه پي هم  -)Caseقضيه (

خاصتآ در رابطه با جوانب معين، چون مسائل حقوقي و يا صحت كه طور معمول با ذكر زماني 
كه سازمان مداخله كننده چه وقت بذل مساعدت (خدمات) را آغاز نموده و الي ختم بذل مساعدت 

 (خدمات)، توام ميباشد.
ايد تحليل گردد تا به اساس اين آمار به نتيجه قسمتی از معلومات كه ب -)Dataآمار (

گيري فايق آيد. به خاطر داشته باشيد كه در حوزه تيوري معلوماتي آماربه صفت " سمبول هاي كه 
براي دريافت معلومات به تحليل و تجزيه ضرورت دارند" تعريف شده اند. در امور اجتماعي آمار 

ن معلوماتي باشند، با وصف آنكه برای دريافت قابل بررسي ميتوانند هنوز در مرحله آغازي
 معلومات مفصلتر روي همرفته به تحليل و تجزيه آمار نيازاست.

ارائه ارزيابي وضع مشخص كه نشان  -)Early Warningهشدارپيشگيرانه (
دهنده امكان بروز منازعه، خاصتاُ منازعه قهريه، به منظورآنكه مداخله در وضعيت قبل از لحظه 

 ازعه واقعي ممكن شود، ميباشد.آغاز من
ثبت منظم نتايج بررسي واقعه و يا مطالعه  –) Documentationمستند کردن (
 وضعيت خصوصي افراد.

يا قضيه مشخص كه در مرحله  اوضاع و مشاهده دقيق از -)Monitoringنظارت (
تی پيش برده طوالني زماني، مطابق موازين پذيرفته شده، به هدف ارايه ارزيابي محتواي نظار

 اساس براي اقدامات بعدي شده ميتواند. شده و
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اثر حاضرعبارت از انتشارات سلسله ممد هاي درسی عملي بوده كه متوجه ارتقاي 
 ظرفيت سازمانهاي حامي حقوق بشر در عرصه فعاليت هاي نظارتي و مستندسازي مي باشد.

 يل اند:سلسله يادشده دربرگيرنده ممد هاي درسی ذ
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 : فهرست بندی چگونه صورت ميگيرد 4جلد
 : اسامي اشخاص را چگونه ثبت كرد 5جلد
 : معلومات را چگونه جستجوكرد 6جلد
 : با انواع مواد معلوماتي خاص چگونه برخورد كرد 7جلد
 ري را چگونه انجام داد: عالمت گذا8جلد

  
  
 
 


