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 جستارگشایی 

  ، ینقض حقوق مدن ) دیکتاتوری یافزایندهدر هم تنیده و برهم  مشکل پنجبا   ،ماویژه مردم به  مردم جهان،کلی    نگاهدر یک 

برتری بیجا )جنسیتی، مذهبی،  ،  المللی(بین قومی،   دی، افقی، خانگی،و)عم ، خشونتالمللی()ملی، بین کشیبهره، (یاسیس

و   فزاینده مشکالت این است که درهم تنیده، برهم. ویژگی این ندروبرو هست محیط زیستآالیش ، و قومی، ملی( نژادی، زبانی،

 .قابل حل نیستندهای ساده ندارند. هیچکدام به تنهایی هستند و راه حل  دیرپا



  ل یبه دال محرومیتو   ینژادپرست  ض،یتبع لیبه دل  یو فرهنگ ی اجتماع  ،یاقتصاد ،ی اسیس ،یاز موارد نقض حقوق مدن  یاریبس

  گرید  هایتیوضع  ایتولد محل  ،ییدارامیزان   ،یزبان، مذهب، منشاء اجتماع  ت،یجنس ،یقوم  ا ی  ینژاد، رنگ، تبار، منشاء مل

 دارد.

های گوناگون برای رفع تبعیض سازمان ملل متحد بیانیه دارند.   ییهاتیخود اقل تیجمع انی جهان در م یهمه کشورها باًیتقر

های ملی  مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقلیت ی سازمان ملل متحداعالمیه»از آن میان از  مختلف داده است.  هایاقلیت

اعالمیه سازمان ملل متحد  و » ۱۳۷۱آذرماه  ۲۷مصادف با  ۱۹۹۲دسامبر  ۱۸ که با اجماع در سال« یا قومی، دینی و زبانی

توان نام برد.  ، را میدیرس بیتصو به ۲۰۰۷ در سالکه « درباره حقوق مردمان بومی )بومیان( قطعنامه مصوب مجمع عمومی 

 برای  یو زبان ی مذهب ،ی قوم  ای  یمل  یهاتیاز حقوق افراد متعلق به اقل تیو حما وضعیتارتقاءها تالشی است برای این بیانیه

   کنند.که در آنها زندگی می  ییکشورها ی و اجتماع  ی اسیکمک به ثبات س

از آن پس   تفاوت بماند.یها ب  تیتواند نسبت به سرنوشت اقلیاعالم کرد که سازمان ملل نم ی ، مجمع عموم۱۹۴۸سال 

الهام گرفته  «یاسیو س یحقوق مدن یالمللنیب ثاقیم» ۲۷از ماده  ها هیبیان ن یا های گوناگون برای رفع تبعیض تدوین شد.بیانیه

 است.  هاتیاقل حقوق  آور در موردالزام ی ماده قانون نیترشدهرفتهیشده است که پذ

مربوط به حقوق اشخاص متعلق به   ی سازمان ملل متحداعالمیه»ها، تیدر مورد حقوق اقل یالمللنیجامعه ب یاصل مرجع

  تیهو یمشارکت موثر و حفاظت و ارتقا ض، یعدم تبع هی اعالم این ی بنا سنگ است. «های ملی یا قومی، دینی و زبانیاقلیت

 ها از آن برخوردارند، مانند:  تیاست که افراد متعلق به اقل  یاز حقوق یشامل فهرستو  است هااقلیت

 لذت بردن از فرهنگ خودمند شدن و بهره حق •

 خود ن یاظهار و عمل به د حق •

 خود مادری استفاده از زبان حق •

اجرا کنند،  یحقوق نیاز چن یبرخوردار یمناسب برا یطی مح جادیا یتوانند برا  یاست که کشورها م ی شامل اقدامات نیهمچن

 مانند: 

 موجود در قلمرو آنها  یها تیها، زبان و فرهنگ اقلسنت خ،یدر مورد تار یدانش عموم قیتشو قیطر از •

 کشورشان یو توسعه اقتصاد شرفتیمشارکت کامل در پ  یها برا  تیساختن افراد متعلق به اقل قادر •

 ها اجرا کنند. تیرا با در نظر گرفتن منافع اقل یمل  یها و برنامه ها استیشود تا س  یاز دولت ها خواسته م نیهمچن

 

 اقلیت  فیتعر

بر   ی و زبان ی مذهب ،یقوم  ای  یمل یها  تیرود معموالً به اقل  ی حقوق بشر سازمان ملل متحد به کار م ستمیکه در س تیواژه اقل

خود هستند   یمل  یدر قلمروها تیچند گروه اقل ا ی کی یاشاره دارد. همه دولت ها دارا سازمان ملل یها تیاقل هیاعالماساس 

 د. ن شوی، مشخص مهستندمتفاوت   تیجمع تیخود، که با اکثر یذهبم   ای  یزبان  ، یقوم  ،یمل  تیکه با هو

در مورد   یالمللنیمورد توافق ب  فیتعر چیهاست.  تیبودن واژه اقل و ناروشن  مبهم ها، تیاز مشکالت مربوط به حقوق اقل یکی

  ت، یقوم کی)مانند وجود  ینیهم عوامل ع  .است ی مسئله واقع کی  تیاقل کیاست وجود ندارد. وجود  تیاقل یچه کس نکهیا

https://www.unic-ir.org/hr/hr24.pdf
https://www.unic-ir.org/hr/hr24.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_Persian.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_Persian.pdf
http://www.unic-ir.org/hr/convenant-cp.htm
https://tavaana.org/sites/default/files/Booklet_Minorities_Farsi2.pdf
https://tavaana.org/sites/default/files/Booklet_Minorities_Farsi2.pdf
https://www.unic-ir.org/hr/hr24.pdf


  ی ا زبانی  یمذهب  ،یقوم  ی، مل اقلیت کیخود را به عنوان  د یافراد با نکهی)از جمله ا ی مذهب مشترک( و هم عوامل ذهن  ایزبان 

 دارد.   ، (کنند  یمعرف

 

 مند نخستین تالش نظام

دار است و سابقه تاریخی دارد.  ، ریشهخود برای برابری، کرامت و هویت ها ها، همچنین مبارزه اقلیتتبعیض نسبت به اقلیت

  هیاعالمتحت عنوان »جامعه ملل   ثاق یدر قالب م هاتیاقل حقوق  از تیحمابرای جهانی  و مدونمند نخستین پشتیبانی نظام

از  بیانیه نیشده است. ا تنظیم ۱۹۹۲دسامبر  ۱۸در   «یزبان ا ی ی نید ، یقوم  ای  یمل  یهاتیحقوق اشخاص متعلق به اقل یدرباره

 د.  نکن نیتضم را یو نژاد  یمل  یهاتیاقل یه یکل  یرا برا تیامن نیو تام کسانیکه رفتار   خواهدیعضو م  یهادولت

ها، اعم از بزرگسال و  حقوق مردان و زنان و ملت یبر اعتقاد خود به »برابر هیاعالم یمقدمه  در سازمان ملل یمجمع عموم

به    ه،یآنها در مقابل قانون، در متن اعالم انیم  ضیجامعه و عدم تبع کی یاعضا همه یبرابر نیکرده است. تضم د یکودک« تاک

 ها در نظر گرفته شده است.دولت یبرا یقاخال یفیصورت تکل

 

 ١٩٨٤شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده    منعکنوانسیون  

تحقیر کننده همچنین شناخته شده با  های ظالمانه، غیرانسانی یا کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات

المللی در ملل متحد برای جلوگیری از شکنجه و یک دستورالعمل حقوق بشر بین  1عنوان کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه 

 های ظالمانه و غیرانسانی در سراسر جهان است. دیگر قوانین مجازات

تحت حوزه قضایی آنها برای پیشگیری از شکنجه اقدامات تأثیرگذار  کند که در هر قلمروی ها را ملزم میاین کنوانسیون دولت

ها را از انتقال هر یک از مردم به هر کشوری که در آنجا دلیلی برای این وجود دارد که آنها در آنجا  را اتخاذ کنند و دولت

 کند. شکنجه شوند منع می

شود. از زمان  جهانی حمایت از قربانیان شکنجه شناخته میژوئن به احترام این کنوانسیون به صورت رسمی به عنوان روز  ۲۶

های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز به اجرای این کنوانسین، ممنوعیت قطعی علیه شکنجه و دیگر قوانین رفتارها یا مجازات

در میان   اند که ایراندهکشور در این کنوانسیون شرکت کر  ۱۵۹تا کنون است. الملل عرفی پذیرفته شدهعنوان اصل حقوق بین

 آنها نیست.

 

 :برشمرده است ه روشنیبرا  باشند از آن برخوردارباید   هاتیکه اقل هاییحقوق های سازمان ملل متحد ها و میثاق بیانیه

 
 بخوانید:  های زیر« را در وبگاهکنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه» فارسیو  انگلیسیمتن کامل  1

http://www.unic-ir.org/hr/hr40.pdf 

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-

inhuman-or-degrading   

https://tavaana.org/sites/default/files/Booklet_Minorities_Farsi2.pdf
https://tavaana.org/sites/default/files/Booklet_Minorities_Farsi2.pdf
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading
http://www.unic-ir.org/hr/hr40.pdf
http://www.unic-ir.org/hr/hr40.pdf
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading


 

 ها اقلیت یهمه حقوق عمومی

 تیبا اکثر   ی حق برابر

در بند   منشور ملل متحد.  شوندیشهروند آن کشور محسوب م ،کشور را دارند  تیتابع ی کههمانند تمام افرادو اکثریت  هاتیاقل

 . شناسدیمعتبر م  یو مذهب یزبان  ،یجنس ،یدنژا یهاتیتمام اقل یق را براقوح برابری، ۵۵ یو بند ج ماده  کیماده  ۳

 

 ی تیاقل  ی هایژگیبر اساس و  التیاز تحص  یبرخوردار

خود باشد. از جمله استفاده از  یهایژگیو یدارا د یبا هاتیدر مورد اقل لی. تحصدارند لیتحص حق کشور کی شهروندان یهمه

  یلیالهه در مورد حقوق تحص نامهه توصی ۷ماده )  …آنان و  یآموزش مذهب ها،تیو فرهنگ اقل خیآموزش تار ها، تیزبان اقل

 ( حقوق کودک ینامه جهان مانیپ   ۳۰ماده   ،یمل  یهاتیاقل

 

 هاتیاقل ری حق ارتباط با سا

بتوانند به  دارند  حق  هاتیدر کشورها هستند. اقل تیبه نام اقل یی هاگروه ا یگروه   جادیعامل در ا نیبزرگتر یاسیس یمرزها

 شرکت داشته باشند. گری کدیو بدون گذراندن مراحل مربوط به ورود و خروج از کشور با هم در ارتباط بوده و در مراسم  یراحت

 (۱۹۹۲ هیاعالم ۵ماده  ۲/ بند ۱۹۸۹ ونیکنوانس ۳۲)ماده 

 

 ی محل زندگ  امورحق مشارکت در اداره  

احساس آرامش خواهند   ی افراد کشور متفاوت هستند، زمان ریاز سا  یو مذهب یزبان  ،یکه از لحاظ نژاد یبه عنوان افراد هاتیاقل

ی  فرهنگ  یهایژگیبراساس و یامنطقه یهایریگمیمشارکت داشته باشند و تصم  شانیمحل زندگ یمنطقه یکرد که در اداره

  ۱و بند  ۳۳ماده  ۳خود مشارکت داشته باشند )بند  یمقامات محل   انتخاباتو  یدر قانونگذار دی با  انیآنان باشد. بومو زبانی 

 ( ۱۹۸۹ ونیکنوانس  ۷و   ۶ماده 

 

 رواداریحق  

  و هویت حقوق  شناختن رسمیتبه   ید بابا ها تیها با اقلدولت رواداری. هاستتیشناخت و احترام به حقوق اقل یربنایز رواداری

 (۱۹۹۸ ، یمذهب ی هاگروه ها،تیاقل هیعل ضیرفع تبع ونیسی. )کمنشان داده شودآنها 

 

https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/tehran_charter_persian.pdf
https://rm.coe.int/1680695175
https://rm.coe.int/1680695175
https://www.unicef.org/iran/media/4376/file/The%20United%20Nations%20Convention%20on%20the%20Rights%20of%20the%20Child%20(UNCRC).pdf


 سالم  ستیز  طی از مح  یحق برخوردار

فراهم   شانیمحل زندگ ستیز طیرا در جهت حفاظت از مح انیبوم یهمکار یهانه یمناسب زم ریها موظفند با تدابدولت

 (۲۰۰۱کنفرانس دوربان  ۱۱۲آورند. )ماده 

 

 شدن  کسانیحق  

کردند با   دایپ   لیکه هر زمان تما هاستتیحقوق اقل نیارا دارند.  کشور تیجمع تیشدن داوطلبانه با اکثر کسانیحق ها اقلیت

  سینوشیپ  ۱۰. ) ماده د یای به عمل ن  یشوند و از ورود آنها ممانعت تیخود داخل در اکثر  یتیاقل یهایژگیاز دست دادن و

 ( یو مل ینژاد یهاتیها و اقلاز گروه تی حما یبرا یالمللن یب ونی کنوانس

 

 حق فعالیت فرهنگی

داشته باشند.   ها تیاقلفرهنگی   یهایژگیبه زبان و بر اساس و  یونیزیتلو ،ییویراد یاو برنامه ی ونیزیکانال تلو  دنرحق داها اقلیت

  س ینوشیپ  ۱۸استفاده کنند )ماده  ونیزیو تلو ویو از راد و بسازند نندیبب لمیحق داشته باشند به زبان خودشان ف د یبا هاتیاقل

 ( یو مل ینژاد یهاتیها و اقلاز گروه تی حما یبرا یالمللن یب ونی کنوانس

 

 -  ۲۰۰۶ی  فریاز جرم و عدالت ک یریشگیپ  نهیسازمان ملل متحد در زم   یمجموعه اسناد استانداردها و هنجارها

١٩٩۲ 

شامل   2در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری   استانداردها و هنجارهای سازمان ملل متحد مجموعه اسناد

شصت سال تصویب شده  المللی در بیش از پیشگیری از جرم است که توسط جامعه بینو ابزارهایی در زمینه عدالت کیفری  

 است.

در طول سالیان، مجموعه قابل توجهی از استانداردها و هنجارهای سازمان ملل متحد در رابطه با پیشگیری از جرم و عدالت  

المللی، حکمرانی  کیفری پدیدار شده است که موضوعات مختلفی مانند عدالت برای کودکان، رفتار با مجرمین، همکاری بین

 
در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت كیفری« را در   داردها و هنجارهای سازمان ملل متحداستان »مجموعه اسناد فارسیو  انگلیسیکامل متن   2

 های زیر بخوانید: وبگاه

https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/compendium.html 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/UN_-

_Compendium_Stand_Norms_CPCJ_2006.pdf 

https://www.unodc.org/documents/islamicrepublicofiran/publications/IRIRAN/6-

_Compendium_of_United_Nations_standards_and_norms_in_crime_prevention_and_criminal_justice.pdf 

https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Compendium_UN_Standards_and_Norms_CP_and_CJ_English.pdf 

https://www.unic-ir.org/hr/hr27.pdf 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/English_book.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/UN_-_Compendium_Stand_Norms_CPCJ_2006.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/compendium.html
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/UN_-_Compendium_Stand_Norms_CPCJ_2006.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/UN_-_Compendium_Stand_Norms_CPCJ_2006.pdf
https://www.unodc.org/documents/islamicrepublicofiran/publications/IRIRAN/6-_Compendium_of_United_Nations_standards_and_norms_in_crime_prevention_and_criminal_justice.pdf
https://www.unodc.org/documents/islamicrepublicofiran/publications/IRIRAN/6-_Compendium_of_United_Nations_standards_and_norms_in_crime_prevention_and_criminal_justice.pdf
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Compendium_UN_Standards_and_Norms_CP_and_CJ_English.pdf


استانداردها و هنجارها سهم بسزایی در ارتقاء   دهد.زنان را پوشش میعلیه خشونت جلوگیری از  قربانیان و خوب، حمایت از 

 تر و عادالنه در سه بعد داشته است.  کارآساختارهای عدالت کیفری 

 .شودلت کیفری تقویت عدا بهبود واصالحات الزم در  کرد که منجر به های عمیق، می توان از آنها در سطح ملی ارزیابینخست

، در سطح جهانی و  سومکمک کنند.   هازیربخشو  هابخش برای تدوین راهبردهای  در توسعه  ی، آنها می توانند به کشورهادوم

را نشان می دهند که می توانند توسط دولت ها برای رفع   " در عمل ها بهترین شیوه "المللی، استانداردها و هنجارها  بین

 شوند.   نیازهای ملی تطبیق داده 

ویرایش حاضر شامل استانداردها و   منتشر شد. ۲۰۰۶و ویرایش دوم در سال  ۱۹۹۲اولین ویرایش این مجموعه در سال 

 کرداری و شرافتمندی در اموردرستهای حقوقی، های رفتار با زندانیان، مجرمان زن، کمکهنجارهای جدید است که در زمینه

یه زنان و همچنین اعالمیه های آخرین کنگره های سازمان ملل متحد در زمینه قضایی، عدالت برای کودکان و خشونت عل

 پیشگیری از جرم و عدالت کیفری.

 بخش ساختار یافته است: چهاراین نسخه به روز شده در 

 اشخاص در بازداشت، ضمانت اجراهای غیرسالب آزادی، عدالت در زمینه نوجوانان و عدالت ترمیمی - بخش یک 

 المللیازوکارهای قانونی، تشکیالتی و اجرایی موردنیاز در زمینه همکاری بینس  - بخش دوم

 پیشگیری از وقوع جرم و مسائل مربوط به قربانی   -بخش سوم 

 قضاییه و انسجام کارکنان سیستم عدالت کیفری یهی مطلوب، استقالل قواداره –بخش چهارم 

مجموعه به آگاهی و اشاعه بیشتر استانداردها و هنجارهای سازمان ملل متحد در پیشگیری از جرم سازمان ملل امید دارد این  

 عدالت تقویت کند. اجرای و عدالت کیفری کمک کند و در نتیجه احترام به حاکمیت قانون و حقوق بشر را در 

 

 

 ی زبان یهاتیاقل حقوق

 زامانا   یزامانا آ

 کامانا  ریگلم اوخوم

 رییئیآرپا   ائششکلر 

 الر حسرت سامانا  آت

 آتا سؤزو  یکیا



 

  یاساس هشدار جد براست.   شده یگذارنام یزبان مادر یبه عنوان روز جهان ونسکوی( از طرف هیفور ۲۱اسفند ) ۲ روز

حفظ  یبرا یطرح نی اقدام به تدو  ونسکوی، سازمان ملل و ها ی اقلیتهادرصد زبان ۴۰ یبر احتمال نابود یشناسان مبنزبان

 ینامگذار اشاره کرد. یزبان مادر یبه نام روز جهان  هیفور ۲۱روز  یبه نامگذار توانیاند که از موارد آن مموجود کرده یهازبان

است. حق آموزش زبان انجام شده ی و فرهنگ ی به منظور کمک به تنوع زبان ۱۹۹۹در سال  ونسکوی یروز در کنفرانس عموم نیا

 ی شناخته شده است.المللنی , معاهدات بیالمللنیب ی هاون یکنوانس،  ردر اسناد حقوق بش یمادر

  دهیپوش ی کسچهی بر – شودیکه شخص توسط آن با جهان اطراف خود آشنا م  یزبان نینخست ی عنی – یزبان مادر تیاهم

و آموزش دادن به   دنی حق آموزش د دینما  یرخ م یزبان مادر یمسئله  ی نهیکه در زم یی نمودها نیاز مهمتر یک. یستین

متخصصان امور   یهاو پژوهش قاتیتحق ج یبا استناد به نتا یآموزش به زبان مادر تیهر فرد است. امروزه اهم یزبان مادر

 شود.  ی م ادی یحق بشر کیاز آن به عنوان  یدر اسناد حقوق بشر هک ی. به طورستین دهیپوش  یبر کس یو روانشناس یتیترب

 یالملل  ن یمراجع ب  ه یمعاهده و اعالم 

خود،   یبه حقوق اشخاص در آموزش زبان مادر حیضمن تصر یالملل نیمراجع ب یشده از سو  هیته هیمعاهده و اعالم نیدر چند

  ی منظور از تعهدات مثبت تعهدات قرار گرفته است.  دیو تاک حی حق مورد تصر نیا ییدر شناسا ز یها ندولت ی تعهدات مثبت و منف

مورد   یتهایو امکانات الزم و حما طیاند تا با به وجود آوردن شراها مکلف شده  هیمعاهدات و اعالم  نیاست که دولتها بر اساس ا

به   یداست که دولتها را از تجاوز و تع یتعهدات زین یو منظور از تعهدات منف ندینما لیحق تسه نیافراد را به ا یدسترس از،ین

 . د ینما یآن منع م

 . مکنیاشاره مالمللی که به زبان مادری پرداخته بیناسناد و معاهدات  به برخی از

 

 ی جهانی حقوق بشر اعالمیه



 :بر حق آموزش و محتوی انساندوستانه آن تاکید شده است ی جهانی حقوق بشراعالمیه ۲۶ی مادهدر 

ای رایگان خواهد بود. آموزش ابتدایی  کم در مراحل ابتدایی و پایهمند شود. آموزش دستهرکس حق دارد از آموزش بهره( ۱

بر اساس لیاقت   سان وای در دسترس عموم قرار خواهد داشت، و آموزش عالی به یکاجباری خواهد بود. آموزش فنی و حرفه

 .قابل دسترسی خواهد بود

های بنیادین خواهد بود. آموزش باید تفاهم،  هدفِ آموزش رشد کامل شخصیت انسانی، تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی( ۲

در راه  های ]سازمان[ ملل متحد های نژادی و مذهبی را ترویج کند و به فعالیتها و گروهی ملتمدارا و دوستی در میان همه

 .حفظ صلح یاری رساند

 پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش در مورد فرزندان خود اولویت خواهند داشت.( ۳

 

 یاسیو س یحقوق مدن  یالملل نیب  ثاقمی

در  دارد:  ی سازمان ملل متحد مقرر م یمجمع عموم۱۹۹۶دسامبر   ۱۶مصوب  یاس یو س ی حقوق مدن ی الملل نیب ثاق یم ۲۷ ماده 

توان از این حق محروم  های مزبور را نمیهای نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیتکشورهایی که اقلیت

نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند  

   یا به زبان خود تکلم نمایند. 

  نیا. است بشر حقوق  یجهان  هیاعالم ییهپا  بر متحد  ملل سازمان  یهاعهدنامه از ی کی 3یاسیس  و  یمدن   حقوق  المللیبین ثاق یم

 . شد االجراالزم ۱۳۵۵ نیفرورد ۳ با  برابر ۱۹۷۶ مارس ۲۳ در و  شد جاد یا ۱۹۶۶ دسامبر ۱۶ در ثاق یم

  بیترت نیا به  و استگذرانده بیتصو از ۱۳۵۴ بهشتیارد ۱۷ در و امضا  را ثاق یم نیا ۱۳۴۷  نیفرورد ۱۵ خیتار در رانیا دولت

 . استساخته متعهد آن به را خود و  دهیبخش قانونی  اعتبار آن به

  اند،شده نیتدو بشر حقوق  ی جهان ییهاعالم هیبرپا که شکنجه منع المللیبین ثاقیم  و یاسیس  و  یمدن   حقوق  المللیبین ثاق یم

 . اندکرده ممنوع را عضو قطع مثل  یرانسانیغ  ی هامجازات  به توسل

 

 حقوق کودک  ونکنوانسی

حق  بر  سازمان ملل متحد   یمجمع عموم ۱۹۸۹نوامبر ۲۰حقوق کودک مصوب  ونیکنوانس ۳۰مختلف از جمله ماده  مواد

  هایاقلیت که  در کشورهایی دارد:  یم انیخصوص ب نیدر ااقلیت پافشاری دارد و   مادری زبان و مذهب  ،از فرهنگ یبرخوردار

  گروهش سایر اعضای همراه  باید به ها استاقلیت این به متعلق که کنند، کودکیمی زندگی بومی و یا اشخاص  و مذهبی قومی

   برخوردار باشد. خویش یا زبانخود و  مذهبی اعمال و انجام و تعلیم از فرهنگ برخورداری  از حق 
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https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 

https://iran.un.org/fa/106018-mythaq-bynalmlly-hqwq-mdny-w-syasy   

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.unic-ir.org/hr/convenant-elimination.htm
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://iran.un.org/fa/106018-mythaq-bynalmlly-hqwq-mdny-w-syasy


 ١٩٨٩کنوانسیون حقوق کودک  

المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را یک کنوانسیون بین 4نامه حقوق کودک پیمان

های راجع به آن به کمیته حقوق  اند موظف به اجرای آن هستند و شکایتهایی که این معاهده را امضا کردهکند. دولتبیان می

 شود. کودک ملل متحد تسلیم می

کشور )تمام  ۱۹۳مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت. تاکنون  ۱۹۸۹نوامبر  ۲۰این کنوانسیون در 

اند. ایاالت متحده آمریکا تنها  اند یا به آن ملحق شدهاعضای ملل متحد به جز ایاالت متحده آمریکا( این سند را تصویب کرده

 باشد. ترین سند حقوق بشر در تاریخ میپذیرفته نامهاین پیماناست. عضو سازمان ملل متحد است که آن را تصویب نکرده

با »قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون حقوق  ۱۳۷۲دولت جمهوری اسالمی ایران در اسفند 

ن  کودک« و با تصویب مجلس شورای اسالمی و تأیید شورای نگهبان رسماً این کنوانسیون را پذیرفت؛ مشروط بر آن که مفاد آ

اسالمی ایران در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسالمی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری 

 االجرا نباشد.الزم

شود. مگر آن که قانون قابل اعمال در مورد کودک  سال گفته می ۱۸کودک بر اساس ماده یک این پیمان به هر انسان کمتر از 

 تری را تعیین کرده باشد. سن قانونی کم

سال دو پروتکل اختیاری به آن الحاق شده است که چهار   ۱۱ماده بوده و همچنین پس از حدود  ۵۴این کنوانسیون شامل 

 دهد: ای آن را جهت میاصول پایه

 هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد.

 یه آنان در راس قرار گیرد.شود، باید مصالح عالگیری میکه در رابطه با کودکان تصمیمزمانی

 کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند. 

شود، باید مورد  ها مربوط میکودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آن

 توجه قرار گیرد. 

کودک مشخص گردیده است، از این حقوق میتوان به حق ثبت  در کنوانسیون حقوق کودک و دو پروتکل آن بسیاری از حقوق 

حق مصونیت از سواستفاده و   ، حق بر آموزش،یوالدت، ثبت نام و ثبت تابعیت، حق بر همبستگی خانوادگی، حق بر سالمت

وانسیون  استثمار جنسی و کاری و ... اشاره داشت. با اینحال باید در نظر داشت که تمام این حقوق در حول اصول کلی کن

(،  ۲حقوق کودک در گردشند و باید به وسیله این اصول شناخته شوند: این چهار اصل عمومی عبارتند از منع تبعیض )ماده 

 (. ۱۲)ماده  آزادی بیان( و ۶( ، حق بر حیات، بقا و رشد )ماده ۳مصالح عالیه )ماده 
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https://www.unicef.org/child-rights-convention 

https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text 

https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text-childrens-version 

http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-child.htm 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/54/263 

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-child-

involvement-children 

https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text
https://www.unic-ir.org/hr/convenantion-child.htm
https://www.unicef.org/child-rights-convention
https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text
https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text-childrens-version
http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-child.htm
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-child-involvement-children
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-child-involvement-children


به عنوان   همسری. کودککنندارزیابی میبرده داری و شبهروابط برده داری   ان را بسیار شبیهکودک ، ازدواجگرانبرخی پژوهش

 .در تضاد استداری با کنوانسیون حقوق کودک برده

کمیته حقوق کودک ملل متحد نهادی برای بررسی پیشرفت کشورهای عضو در دستیابی به تحقق تعهدات ناشی از پیمان است 

شود که از اتباع کشورهای عضو با توجه به کارشناس تشکیل میکنوانسیون تأسیس شده و از ده  ۴۳که به موجب ماده 

های رسیده از  شوند. وظیفه اصلی این کمیته بررسی گزارشهای حقوقی اصلی انتخاب میپراکندگی جغرافیایی و نظام

ساعدت فنی از ها درخواست مشاوره و مهای کلی بر اساس بررسی گزارشکشورهای عضو کنوانسیون، ارائه پیشنهادها یا توصیه

 های تخصصی ملل متحد و دیگر نهادهای دارای صالحیت است.صندوق کودکان ملل متحد، سازمان

بار صورت پذیرد. کمیته  گزارش کشورهای عضو به کمیته باید تا دو سال پس از تصویب یا الحاق و پس از آن هر پنج سال یک

 به مجمع عمومی تسلیم کند.  بارهای خود را هر دو سال یکنیز بایستی گزارش فعالیت

الحاق دو پروتکل اختیاری به کنوانسیون مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت. یکی   ۲۰۰۰مه  ۲۵در 

« که این اقدامات را در کشورهای نگاری کودکانکودکان و هرزه یگر یو فروش کودکان، روسپ دخری ٔ  درباره  یپروتکل الحاق»

سازد. اهمیت این پروتکل در آن است که برای اولین بار در حقوق بین الملل به تعریف مفاهیم فروش، فحشا و  عضو ممنوع می

 نگاری کودک، دست زده است.هرزه

سال را  ۱۸« که خدمت سربازی اجباری افراد زیر کودکان در مناقشات مسلحانه یربکارگی ٔ  درباره ی پروتکل الحاقو دیگری »

 های مسلح استفاده کنند. گروهی از ورود کودکان به کنند از هر اقدام ممکن برای جلوگیرکند و اعضا تعهد میممنوع می

 کودک حقوق نامهپیمان الحاقی پروتکل

در ماه مه   5انکودک نگاریهرزه و انکودک خودفروشی ان،ک ودک فروش و خریددرباره  کودک حقوق  نامهپیمان الحاقی پروتکل

 در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد.  ۲۰۰۰

 :هستند متوجه حاضر پروتکل عضو کشورهایدر پروتکل ۀمده است 

 ۶۳ و ۵۳ ، ۴۳ ،۳۳ ،۲۳،  ،۱۲ ،۱۱ ،۱ مواد جمله از و آن مفاد اجرای و کودک حقوق  نامهپیمان اهداف به بیشتر دستیابی برای

 و کودکان فروشی خود کودکان، فروش و خرید مقابل در کودک از حمایت تا رفته فراتر عضو کشورهای اقدامات که است زم ال

 . نماید تضمین نیز را نگاریهرزه

 هرگونه انجام و استثمار اقتصادی هرگونه مقابل در حمایت برای کودک حق کودک، حقوق  نامهپیمان  که هستند متوجه نیز و

 یا قی اخال معنوی، روانی، جسمی، رشد او یا سالمتی برای یا شود، کودک آموزش مانع یا و باشد خطرناک او برای که کاری

 . شناسدمی  رسمیت به را باشد زیانبار کودک اجتماعی

 
کودکان  نگاریهرزه و کودکان خودفروشی کودکان،  فروش و درباره خرید کودك حقوق نامهپیمان الحاقی پروتكل  فارسیو  انگلیسیمتن کامل  5

 توانید بخوانید: را در تارنما زیر می 

http://www.unic-ir.org/hr/hr44.pdf 

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-child-sale-

children-child 

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/optional_protocol_eng.pdf 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/54/263
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-child-involvement-children
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-child-sale-children-child
http://www.unic-ir.org/hr/hr44.pdf
http://www.unic-ir.org/hr/hr44.pdf
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-child-sale-children-child
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-child-sale-children-child
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/optional_protocol_eng.pdf


 نگاریهرزه و خودفروشی کودکان کودکان، فروش قصد به کودکان المللی قاچاق  افزایش و اهمیت متوجه عمیق نگرانی با

 . هستند کودکان

 مستقیماً آن و آن هستند خطر معرض در ویژهبه کودکان که بوده جنسی گردشگری هایشیوه تداوم و گسترش نگران عمیقاً

 . گردد کودکان می نگاری ه هرز و کودکان خودفروشی کودکان، فروش و خرید افزایش باعث

 نسبت و جنسی هستند استثمار خطر معرض در بیشتر دختر، کودکان جمله از خاص، پذیر آسیب های گروه که اند دریافته

 . میباشد بیشتر مراتب به جنسی شدگان استثمار میان در دختر کودکان

 با مبارزه المللیکنفرانس بین و هستند نوین فناوریهای سایر و اینترنت در کودکان نگاریهرزه به دسترسی افزایش نگران

 مجرمیت مورد در کنفرانس این بخصوص توافق و شد، برگزار وین شهر در ۱۹۹۹ سال در که اینترنت در کودکان نگاریهرزه

 بر و میخواند فرا را المللیبین  سطح در نگاری کودکانهرزه  تبلیغ و ارادی تملک واردات، مخابره، صادرات، توزیع، تولید،

 . نمایندمی اینترنت پافشاری صنعت و هادولت مابین نزدیکتر همکاری اهمیت

 یک اتخاذ به کودکان باید نگاریهرزه و کودکان خودفروشی کودکان، فروش و خرید بردن میان از تسهیل برای که معتقدند

 اقتصادی، - اجتماعی نابرابر اقتصادی، ساختار تبعیض فقر، افتادگی، عقب جمله از آن مؤثر عوامل با مقابله برای جامع رویکرد

 مسئوالنه غیر جنسی رفتارهای جنسیتی، تبعیض شهری،- روستایی مهاجرت آموزش، کمبود  پاشیده، هم از خانوادههای

 پرداخت،  کودکان قاچاق  و مسلحانه های آور، درگیری زیان سنتی رفتارهای بزرگساالن،

 برایکه  است زم کودکان ال نگاریهرزه و کودکان خودفروشی کودکان، فروش و خرید تقاضای کاستن برای معتقدند همچنین

 قوانین اجرای بهبود و درگیر تمام طرفهای میان در جهانی همکاری تقویت همچنین و شود، ش تال عمومی آگاهی بردن باال

 است،  اهمیت حائز ملی سطح در

 الهه درباره نامهپیمان جمله آن از و کودکان، از حمایت برای مناسب المللیبین  و حقوقی ابزارشدن  برآورده بر پافشاری باز نی

 ربایی کودک جوانب مدنی درباره الهه نامه ن پیما کشورها، بین فرزندخواندگی زمینه در همکاری و کودکان از حمایت

 با ارتباط در همکاری و شناختن، تقویت رسمیت به مربوطه، قوانین قضایی، جوانب درباره الهه نامهپیمان المللی،بین

 اقدام و منع درباره کار المللیبین سازمان ۲۸۱شماره  نامهپیمان و کودکان از حمایت به مربوط اقدامات و والدین مسئولیت

 تعهد دهنده نشان که کودک حقوق  نامهپیمان  از جانبههمه  حمایت کودک، از کار اشکال بدترین بردن میان از برای فوری

 . شدند ترغیب دارد وجود کودک حقوق  از و پشتیبانی پیشبرد برای که است ایگسترده

 مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

  ی های ریحقوق کودک در مورد مشارکت کودکان در درگ ونی کنوانس یاریپروتکل اخت»سازمان ملل متحد   یعموم مجمع

فوریه   ۱۲پروتکل  نی اتصویب کرد.  ۲۰۰۰ما مه  ۲۵، در شودیشناخته م زیکه به عنوان معاهده کودک سرباز ن 6«مسلحانه

 ( الزم االجرا شد.۱۳۸۰بهمن  ۲۳) ۲۰۰۲

برای ارتش را  در ی( خدمت اجبار۱: کنندیها موافقت ممعاهده چندجانبه است که به موجب آن دولت  کیپروتکل این 

( از شرکت ۳ال ندارند. و س ۱۶حاصل شود که سربازان استخدام شده کمتر از  نانیاطم( ۲سال ممنوع کنند؛  ۱۸ ریکودکان ز

 
را در تارنما   «مسلحانه یهایریحقوق کودک در مورد مشارکت کودکان در درگ ونیکنوانس یاریپروتکل اخت» فارسیو  انگلیسیکامل  متن 6

 توانید بخوانید: زیر می

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-child-

involvement-children 

https://www.unicef.org/iran/media/4376/file/The%20United%20Nations%20Convention%20on%20the%20Righ

ts%20of%20the%20Child%20(UNCRC).pdf 

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-child-involvement-children
https://www.unicef.org/iran/media/4376/file/The%20United%20Nations%20Convention%20on%20the%20Rights%20of%20the%20Child%20(UNCRC).pdf
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-child-involvement-children
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-child-involvement-children
https://www.unicef.org/iran/media/4376/file/The%20United%20Nations%20Convention%20on%20the%20Rights%20of%20the%20Child%20(UNCRC).pdf
https://www.unicef.org/iran/media/4376/file/The%20United%20Nations%20Convention%20on%20the%20Rights%20of%20the%20Child%20(UNCRC).pdf


را از استخدام  یردولتیمسلح غ  یهاگروه نیمعاهده همچن ن یکند. ا یریساله در خصومت ها جلوگ ۱۷ ا ی ۱۶ یروهاین میمستق

 . کندیمنع م  ی هر هدف یسال برا ۱۸ ریافراد ز

 خوانیم: نامه میدر مقاوله

جهت تحقق گسترده آن و حفاظت حقوق کودک. در پشتیبانی  برای پیشبرد و حمایت کامل از میثاق حقوق کودک و تالش در 

ی بهبود وضعیت کودکان  دوباره به رعایت حقوق کودک که مستلزم حفاظت ویژه ای است و یاد آوری و درخواست برای ادامه 

جنگ   در پیشرفت و آموزش آنها بدون تبعیض و در محیطی سرشار از صلح و امنیت. بخاطر آشفتگی و اضطرابی که بوسیله

ید و نتایج دراز مدت آن برای صلح و امنیت پایدار و پیشرفت کودکان زیان آور است. جهت محکوم آبرای کودکان بوجود می

المللی محافظت  کردن جنگ که آماج آن کودکان هستند و در مخالفت با حمالت مستقیم بر مواضعی که بوسیله قوانین بین

ا حضور دارند مانند مدارس و بیمارستانها، با توجه به از اساسنامه دادگاه جزایی هایی که کودکان در آنجاند و مکانشده

سال و استفاده آنان در جنگهای داخلی   ۱۵ویژه در مورد جرائم جنگی، سرباز گیری و نام نویسی کودکان زیر المللی رم، بهبین

حقوق کودک مبنی بر نیاز مبرم به افزایش حفاظت  المللی، جرم محسوب میشود. با توجه به تقویت اجرای مواد میثاق و بین

سالگی را تمام نکرده است، کودک   ۱۸کودکان در جنگها و منازعات مسلحانه. با توجه به ماده اول میثاق، انسانی که سن 

اختیاری  محسوب میشود مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری دولتی کمتر تعیین شده باشد. با اعتقاد به اینکه مقاوله نامه

 حقوق کودک، سن افراد را در جنگها افزایش میدهد و این اقدام را یکی از اقدامات اولیه جهت حفظ منافع کودکان میداند. 

های  ، مبنی بر اینکه دولت۱۹۹۵المللی صلیب سرخ و هالل احمر در دسامبر با توجه به بیست و ششمین کنفرانس بین

عمل آورند. با استقبال  سال در جنگ را به ۱۸در جهت تضمین عدم شرکت افراد زیر متخاصم در جنگ باید گامهای اثربخشی 

مبنی بر پذیرش حذف کار کودکان و   ۱۸۲شماره  ۱۹۹۹المللی کار، ژوئن ی همگانی، )اعضاء ( میثاق سازمان بینأاز ر

و دستجات مسلح و جدا از نیروهای    هاممنوعیت فوری استخدام اجباری کودکان برای جنگها. با توجه به محکومیت شدید گروه

حکومتی، در استخدام، آموزش و بکارگیری کودکان برای جنگ در درون و برون مرزها، و نیز محکومیت افرادی که با علم و  

آگاهی مرتکب چنین اعمالی میشوند. با یادآوری بر تعهدات هر دولت عضو در پایبندی به مقررات حقوقی بشردوستانه  

مواقع جنگ. با اصرار براجرای مواد این مقاوله نامه که بدون تعصب و تبعیض در جهت اهداف و اصول مندرج در   المللی دربین

و اسناد مربوط به حقوق بشر تدوین شده است. با یادآوری به شرایط صلح و امنیت بر پایه   ۵۱منشور سازمان ملل متحد، ماده 

ویژه در  ملی اسناد و قوانین حقوقی بشردوستانه برای حفاظت کودکان بهاحترام کامل به اصول مندرج در منشور و رعایت ع 

خالل جنگها و اشغال سرزمینها توسط بیگانگان با شناخت به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و جنسی کودکان و احتیاجات ویژه  

مخاصمات که مخالف مواد این  آنها و نیز با توجه به آسیب پذیری کودکان در مواقع استخدام و بکارگیری آنها در جنگها و 

مقاوله نامه است. با توجه به ضروریات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که سبب میشود کودکان در جنگها حضور یابند. با اعتقاد  

المللی برای اجرای این مقاوله نامه و نیز جهت احیای شرایط جسمانی و روانی و  به نیاز مبرم در جهت تقویت همکاریهای بین

ویژه کسانیکه قربانی جنگها هستند. با تشویق به شرکت در اجتماعات جهت انتشار و  بی سالمت اجتماعی کودکان بهبازیا

ویژه برای کودکان و کودکان قربانی  هایی که در ارتباط با اجرای مواد این مقاوله نامه است، بههای برنامهاطالعات و آموزش

 جنگها 

 مواد زیر را پذیرفته اند: های عضو این مقاوله نامه(  )دولت 

 ماده اول  

سال در نیروهای مسلح برای شرکت در  ۱۸های عضو می بایست اقدامات الزم را جهت تضمین عدم شرکت افراد زیر دولت

 مخاصمات و جنگها بعمل در آورند.  

 ماده دوم  

 اری نیروهای مسلح درنیامده باشند.  سال به استخدام اجب  ۱۸های عضو می بایست اطمینان حاصل نمایند که افراد زیر دولت



 

 کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش 

 دارد:کند و مقرر می« بر حق آموزش زبان مادری پافشاری میدر آموزش و پرورش ضیعدم تبع ونی کنوانس»

ی مدارس و،  ی خود، از جمله اداره های آموزشی ویژههای ملی برای انجام فعالیتاقلیت)ج( شناسایی حق اعضای  ۵ی ماده

بسته به سیاست آموزشی هر کشور، استفاده و آموزش زبان خود ضروری است، مشروط بر این که: )اول( این حق به روشی  

ها  ی اعضای این اقلیتهای آن به وسیلهیتاعمال نشود که مانع از درک فرهنگ و زبان جامعه به طور کلی و مشارکت در فعال

 شود، یا بر حاکمیت ملی تأثیر بگذارد؛

 ی نهادهای صالح نباشد؛ شده به وسیله تر از معیار کلی تعیین یا تصویب)دوم( معیار آموزش پایین

 . )سوم( شرکت در چنین مدارسی اختیاری باشد

 

 یو زبان   یمذهب یمل یقوم    روانیحقوق افراد متعلق به پ   ه اعالمی

  یسازمان ملل متحد مقرر م  یمجمع عموم ۱۹۹۲دسامبر   ۱۸مصوب  هیاعالم نیا ۴ماده  ۴و   ۳ یمختلف از جمله بندها مواد

 دارند : 

زبان   یریادگی یبرا ی مناسب یفرصتها روها یافراد متعلق به پ  نکهیالزم را در ا اقدامات دی ملل متبوع در صورت امکان با -۳

 . د ینما  جادیخود داشته باشند ا یو مقررات به زبان مادر نیقوان  افتیدر  ای  و یمادر

سنتها   یخیدر کسب معلومات تار قیو تشو یبه زبان مادر لیتحص نهیالزم را در زم داتیملل متبوع در صورت امکان تمه -۴

 وجود دارد اعمال خواهند نمود.  روانیآن پ  یکه در درون مرزها   یزبان و فرهنگ 

 ١٩٩۲های ملی یا قومی، دینی و زبانیاعالمیه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقلیت

سازمان ملل متحد در   یتوسط مجمع عموم 7های ملی یا قومی، دینی و زبانی اعالمیه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقلیت

 شده است. بیتصو ۱۹۹۲دسامبر  ۱۸

های ملی یا قومی، دینی و زبانی حق دارند در نهان و به  شامل این است که افراد متعلق به اقلیت ۲.۱کلیدی آن طبق ماده مفاد  

طور علنی، آزادانه و بدون مداخله یا هر شکل از تبعیض، از فرهنگ خاص خود بهرهمند و برخـوردار شـوند، دیـن خود را اعالم  

 . خود سخن بگویند و به آن عمل آنند، و به زبان خاص

 
حقوق اقلیت از دیدگاه  و « ق اشخاص متعلق به اقلیتهاي ملي یا قومي، دیني و زبانياعالمیه مربوط به حقو» فارسیو  انگلیسیکامل متن  7

 های زیر بخوانید: را در وبگاه سازمان ملل

http://www.unic-ir.org/hr/hr24.pdf 

http://www.unic-ir.org/hr/Booklet_Minorities_Farsi2.pdf 

https://www.ohchr.org/en/minorities 

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-rights-persons-belonging-national-

or-ethnic 

https://www.unic-ir.org/hr/hr25.pdf
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-rights-persons-belonging-national-or-ethnic
https://www.unic-ir.org/hr/hr24.pdf
https://www.ohchr.org/en/minorities
https://www.ohchr.org/en/minorities
http://www.unic-ir.org/hr/hr24.pdf
http://www.unic-ir.org/hr/Booklet_Minorities_Farsi2.pdf
https://www.ohchr.org/en/minorities
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-rights-persons-belonging-national-or-ethnic
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-rights-persons-belonging-national-or-ethnic


 

 ١٩٨١  عقیده یا   دین   برمبنای  تبعیض  و  تعصب  اشکال   ی مام ت  حذف  اعالمیه 

به   ۱۹۸۱مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعالمیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض بر مبنای دین یا عقیده را در سال 

 8مذهب و عقیده است. ترین اسناد بین المللی در خصوص آزادیتصویب رساند. این اعالمیه یکی از مهم

با توجه به این که یکی از اصول اساسی منشور ملل متحد مربوط به شرافت و مساوات ذاتی در همه انسانها   مجمع عمومی،

کشورهای عضو متعهد شده اند اقدام مشترک و جداگانه با همکاری سازمان ملل بـه منظـور حمایـت و   است، و این که همـه

حقوق بشر و آزادیهای بنیادی برای همه و رعایت این حقوق و آزادیها بدون تمایز از نظر نژاد،   احتـرام همگـانی بـرایتشـویق 

   جنسیت، زبان یا دین به عمل آورند،

  المللی حقوق بشر، اصول عدم تبعیض و برابـری در برابـرهای بینبا در نظر گرفتن این که اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق 

 حق آزادی اندیشه، وجدان، دین و عقیده را اعالم میدارند،  قـانون و

با توجه به این که بی اعتنایی و نقض حقوق بشر و آزادیهای بنیادی، به ویـژه حـق آزادی اندیشـه، وجـدان، مـذهب یـا هـر  

که از آنها بـه عنـوان وسـیله مداخلـه مستقیم یا غیرمستقیم جنگها و رنجهای عظیمی برای انسان، به ویژه در جایی  اعتقـادی،

 ها میشوند، به بار آورده اند، کشورهای دیگر استفاده میشود و منجر به ایجاد نفرت بین اقوام و ملت در امـور داخلـی

او  با در نظر گرفتن این که دین یا عقیده، برای هر کسی که به داشتن هر یک اعتراف می کند، یکی از عناصر بنیادی در تصور 

 است و به آزادی دین یا عقیده باید به طورکامل احترام گذاشته و تضمین شود، از زنـدگی

با توجه به این که ارتقای درک ، تسامح و احترام به مسائل مربوط به آزادی دین و عقیده ضـروری اسـت و تضـمین ایـن کـه  

سایر اسناد و مصوبه های سازمان ملل متحـد و مقاصـد و    دین یاعقیده برای مقاصد متضاد با منشور ملل متحد ، اسـتفاده از

 غیرقابل قبول است،  اصـول اعالمیـه حاضـر

با اطمینان به این که آزادی دین و عقیده باید به دستیابی به هدفهای صلح جهانی، عدالت اجتماعی ودوستی بین اقـوام و بـه  

 دی مساعدت کند، نژاایدئولوژیها یا شیوه های استعمارگری و تبعیض حـذف

با توجه رضایتمندانه به تصویب چند کنوانسیون و به اجرا در آمدن بعضی از آنها، زیرنظر سازمان ملل متحـد و کـارگزاریهـای  

 برای حذف اشکال گوناگون تبعیض، تخصصـی،

ی نواحی جهان آشکار  با نگرانی از نشانه های تعصب و وجود تبعیض در مسائل مربوط به دین یا عقیده که همچنان در بعض 

با تصمیم به انجام کلیه تدابیر الزم برای حذف سریع چنین تعصباتی در تمامی اشکال و نشانه های آن و پیشگیری و   است،

 زمینه دین یا عقیده،  مبارزه با تبعیض در

 این اعالمیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض مبتنی بر دین و عقیده را اعالم میدارد. 
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 یزبان و  یمذهب  ،یقوم   ای یمل  یهااقلیت  به متعلق افراد  حقوق درباره  متحد ملل سازمان اعالمیه

  نیا یمجمع عمومدر  9ی« زبان و  یمذهب ، یقوم  ای  یمل  یهااقلیت به متعلق افراد حقوق در باره سازمان ملل متحد  هیاعالم»

 .دیرس بیبه تصو ۲۰۰۷سپتامبر  ۱۳سازمان در 

  هیاعالم نیسازمان ملل ا ی مطبوعات هیانی الزام قانونی ندارد طبق ب المللنیطبق قانون ب یمجمع عموم  هیاعالم نکهیوجود ا با

 یحرکت به سو یالمللی بوده و نشان دهنده تعهد دول عضو ملل متحد برا قانونی بین  ی هنجارها ی ایتوسعه پو ندهی»نما

مهم   یشک ابزار یکه ب  کند یم فیتوص ی رفتار با مردم بوم یمهم برا یتانداردمشخص است؛ ملل متحد آن را اس  ییرهایمس

رفتن کمک  هیو به حاش  ضیبا تبع مبارزه یست و به آنان برا یمردم بوم ونیلیم ۳۷۰ یحذف موارد نقض حقوق بشر یبرا

 . کند«یم

 آمده است: قطعنامهدر  .بر حق متفاوت بودن پافشاری کرد قطعنامه

 عمومی، مجمع

 منشور،  با  مطابق شورهاک شده پذیرفته تعهدات اجرای به امید و متحد، ملل منشور  اصول و مقاصد از پیروی به

 مردمان همه حق شناختن رسمیت به عین در هستند، یکسان و برابر دیگر مردمان همه با بومی مردمان هک این از پشتیبانی  با

 .باشند احترام مورد متفاوت افرادی عنوان به و آورند، شمار به متفاوت را خود باشند، متفاوت که این برای

 تشکیل را بشر نوع مشترک میراث هک ها،فرهنگ و تمدنها غنای و تنوع به مردمان همه هک این از پشتیبانی با همچنین

 . کنند می  مساعدت دهند،می

 مبنای بر افراد یا مردمان برتری مدافع یا بر، متکی هایروش و هاگذاریسیاست تعالیم، همه هک ایناز  بیشتر پشتیبانی با

 نظر از اعتبار،یب حقوقی نظر از ساختگی، علمی نظر از نژادپرستانه، ،ی فرهنگ یا قومی دینی، نژادی، های توتفا یا ملی خاستگاه

 .هستند ظالمانه اجتماعی نظر از و سرزنش، و محکومیت قابل اخالقی

 . باشند رها تبعیض نوع هر از باید خود حقوق  اعمال در بومی، مردمان  هک این مجدد پشتیبانی با

 عدالتیبی از خود منابع و هاسرزمین ها،زمین مالکیت سلب و استعمار جمله از نتیجه، در بومی مردمان هک این از نگرانی با

 . اندشده داشته باز خود عالئق و نیازها براساس توسعه به نسبت خود حق ویژه،به  اعمال، از ترتیب این به و اند،برده رنج تاریخی

 و اقتصادی سیاسی، ساختارهای از هک بومی، مردمان ذاتی حقوق  از حمایت و احترام به مبرم نیاز شناختن رسمیت به با

 منابع و هاسرزمین ها،زمین به نسبت آنان حقوق  ویژهبه ها،فلسفه و هاتاریخ معنوی، هایسنت ها،فرهنگ از و آنان اجتماعی

 .شودمی ناشی آنان

 سایر و هانامهموافقت معاهدات،  در هک بومی مردمان حقوق  از حمایت و احترام به مبرم نیاز شناختن رسمیت به با همچنین

 . شده پشتیبانی شورهاک با وسازنده سودمند ترتیبات
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 به و فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،  سیاسی، ارتقای برای خود دادن سازمان حال در بومی مردمان هک واقعیت این از استقبال با

 . هستند دهد، رخ هک جا هر در وبگریکسر و تبعیض اشکال تمامی به دادن خاتمه منظور

  بومی  مردمان آنان،  منابع و  هاسرزمین ها، زمین و  خود زندگی بر اثربخش تحوالت بر بومی مردمان نترلک هک این از اطمینان با

  مطابق آنان پیشرفت و توسعه از و  نندک تقویت و حفظ را خود هایسنت و ها فرهنگ مٔوسسات، و  نهادها ساخت خواهد قادر را

 . آورند عمل  به حمایت  نیازهایشان و آرزوها  با

  مدیریت  و عادالنه و پایدار توسعه به بومی  سنتی هایروش و  ها فرهنگ  دانش، به احترام  هک امر این شناختن رسمیت به با

 . ندکمی مکک زیست محیط درست

  اجتماعی، و اقتصادی پیشرفت و توسعه  صلح، به بومی  مردمان هایسرزمین و  هازمین کردنغیرنظامی مساعدت بر پافشاری  با

 . جهان مردمان و  هاملت بین دوستانه روابط و  همدلی

  و تعلیم آموزش، پرورش، برای مشترک مسئولیت داشتن به نسبت  بومی جوامع و  هاخانواده حق ویژهبه شناختن رسمیت به با

 . انکودک حقوق  با متناسب خود، انکودک  رفاه

 مردمان و شورهاک بین سودمندوسازنده  ترتیبات سایر و ها،نامهموافقت معاهدات، در شده پشتیبانی حقوق  هک این به توجه با

 .است المللیبین های ویژگی و هامسئولیت  ، عالیق ها،نگرانی جمله از ها، وضعیت برخی در بومی،

 و نماینده آنان هک ایرابطه و ، سودمندوسازنده ترتیبات سایر و ها نامه موافقت معاهدات، ه ک این گرفتن نظر در با همچنین

 .هستند شورهاک و بومی مردمان بین مستحکم تیک مشار مبنای هستند، آن نمایشگر

 اقدام برنامه و اعالمیه همچنین فرهنگی، و اجتماعی اقتصادی، حقوق  المللیبین میثاق  ، متحد ملل منشور هک این به اذعان با

 اقتصادی، توسعه ، آزادانه  و نندکمی  تعیین را خود سیاسی موقعیت و وضع آزادانه آنها از پیروی به مردمان همه هک وین،

 . نندکمی پشتیبانی را آنان سرنوشت تعیین حق بنیادی اهمیت کنند،می دنبال را خود فرهنگی و اجتماعی

 تعیین حق از مردمی هیچ ردنک محروم برای توان نمی اعالمیه این در عاملی هیچ از هک ذهن  در امر این داشتن خاطر به با

 .برد سود شود،می اعمال المللنبی حقوق  با مطابق هک خویش، سرنوشت

 شورک بین همکاری بر مبتنی و هماهنگ روابط اعالمیه این در بومی مردمان حقوق  شناختن رسمیت به هک این به اطمینان با

 خواهد ارتقا نیت حسن و تبعیض عدم بشر، حقوق  به احترام ساالری، مردم عدالت، اصول مبنای بر را، بومی مردمان و مربوطه

 .داد

 مصوبات و اسناد براساس هک بومی مردمان درباره خود تعهدات تمامی اثربخش اجرای و پیروی به شورهاک تشویق با

 .مربوطه مردمان با همکاری و مشورت با اند،گرفته  برعهده است، مربوط بشر حقوق  به هک آنهایی  ویژهبه المللی،بین

 . ند ک ایفا بومی مردمان حقوق  از حمایت و ترویج امر در تا دارد مداوم و مهم نقشی متحد ملل  سازمان هک این بر پافشاری با

 و بومی مردمان های آزادی و حقوق  از حمایت و ترویج شناسایی، برای جلو به دیگری مهم گام اعالمیه این هک این به اعتقاد با

 .است زمینه این در متحد ملل نظام مربوطه های فعالیت توسعه و گسترش در

 شناخته رسمیت به بشر  حقوق  همه از تبعیض بدون دارند حق بومی افراد هک این مجدد پشتیبانی و شناختن رسمیت به با

 و رفاه موجودیت، برای هک هستند جمعی دسته حقوق  دارای بومی مردمان هک این و شوند، برخوردار الملل بین حقوق  در شده

 . است ضروری و الزم مردمان عنوان به آنان املک و ضروری توسعه

 اهمیت هک این و کندمی فرق  شورک  به شورک از و منطقه به منطقه از بومی مردمان وضعیت هک این شناختن رسمیت به با

 .گیرد قرار توجه مورد باید گوناگون فرهنگی و تاریخی هایپیشینه  و ایمنطقه و ملی  های ویژگی



 با تا ندکمی اعالم زیر بشرح  رسماً موفقیت ضابطه و معیار عنوان به را بومی مردمان حقوق  درباره متحد ملل سازمان اعالمیه

 :شود اجرا و پیگیری متقابل احترام و تکمشار روحیه

   ۱ماده 

ه در منشور ملل متحد، اعالمیه کای های بینادی را، به گونهحقوق بشر و آزادی ی امل از تمامکمردمان بومی حق برخورداری 

 الملل حقوق بشر به رسمیت شناخته شده، به صورت دسته جمعی یا به منزله افراد، دارند.  بشر و قانون بین جهانی حقوق 

   ۲ ماده 

همه مردمان و افراد دیگر آزاد و با آنان برابر هستند و حق دارند در اعمال حقوق خود، به ویژه   و افراد بومی در برابر مردمان

 یا هویت بومی خود از هر نوع تبعیض آزاد باشند.  خاستگاه  حقوق مبتنی بر

 

 ی حقوق زبان  یجهان  ه اعالمی

مربوط  اتیجزئ ی شده است که در آن تمام نیو تدو  هیماده مبسوط ته  ۵۲در  ۱۹۹۶مصوب سال  ی حقوق زبان یجهان هیاعالم

 است .  ده یگرد  دیخصوص ق نیدولتها در ا فیو تکال  شهرونداناز زبان  تیبه حما

 

 ، اجتماعی و فرهنگیاقتصادیالمللی حقوق  میثاق بین

بودن و آزادی انتخاب افراد تاکید دارد. در  ، مجانی بودن بر همگانی «یو فرهنگ   یاجتماع  ،یحقوق اقتصاد یالمللنیب ثاق یمدر »

 : بخش از آن آمده است

شناسند. دول مزبور های طرف این میثاق حق هرکس را به آموزش و پرورش به رسمیت می( دولت۱.۱۳ی بخش دوم، ماده

موافقت دارند که هدف آموزش و پرورش باید نموِ کامل شخصیت انسانی و احساس حیثیت آن و تقویت احترام حقوق بشر و 

ی افراد را برای  این میثاق موافقت دارند که آموزش و پرورش باید کلیههای اساسی باشد. عالوه بر این، کشورهای طرف آزادی 

های  ی گروهی ملل و کلیهی آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و سازش و دوستی بین کلیهایفای نقش سودمند در یک جامعه

 .ظور حفظ صلح تشویق نمایدهای سازمان ملل متحد را به منی فعالیتنژادی، قومی یا مذهبی را فراهم آورد و توسعه

 :های طرف این میثاق اذعان دارند که به منظور استیفای این حقدولت( ۲

 .الف( آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری باشد و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد

د تعمیم یابد و به  ای متوسط بایب( آموزش و پرورش متوسطه به اشکال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فنی و حرفه

 .ی معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی در دسترس عموم قرار گیردی وسایل مقتضی به ویژه به وسیله کلیه

ی معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به  ویژه به وسیله ی وسایل مقتضی بهج( آموزش و پرورش عالی باید به کلیه

 .ر کس در دسترس عموم قرار گیردتساوی کامل بر اساس استعداد ه

االمکان برای کسانی که فاقد آموزش و پرورش ابتدایی بوده یا آن را تکمیل نکرده باشند  ای باید حتید( آموزش و پرورش پایه

 .تشویق و تشدید بشود

کافی اعطای بورس تحصیلی برقرار  ی مدارج باید فعاالنه دنبال شود و نیز باید یک ترتیب  ی مدارس در کلیه ی شبکههـ( توسعه

 .گردد و شرایط مادی معلمان باید پیوسته بهبود یابد



شوند که آزادی والدین یا سرپرستِ قانونی کودکان را برحسب مورد در انتخاب مدرسه  های طرف این میثاق متعهد میدولت( ۳

رس مزبور با حداقل موازین آموزش و پرورش که  برای کودکانشان سوای مدارس دولتی محترم بشمارند، مشروط بر این که مدا

ممکن است دولت تجویز یا تصویب کرده باشد مطابقت کند و آموزش و پرورش مذهبی و اخالقی کودکان مطابق معتقدات  

 .شخصی والدین یا سرپرستان آنان تأمین گردد

ی مؤسسات و اشخاص حقوقی به ایجاد و اداره هیچ یک از مقررات این ماده نباید به نحوی تفسیر گردد که با آزادی افراد( ۴

آموزشی اخالل نماید مشروط بر این که اصول مقرر در بند اول این ماده رعایت شود و تعلیماتی که در چنین مؤسساتی داده  

 .شود با موازین حداقل که ممکن است دولت تجویز کرده باشد مطابقت کندمی

 

 مادری  زبان  منشور

منشور :”همهء شاگردان مدارس   نیسه گانه ا یشده است . مطابق بندها بیو تصو هیته ونسکویسازمان توسط  زیمنشور ن نیا

 خود آغاز کنند”.  یخود را به زبان مادر یرسم التیتحص د یبا

. ”  ند”ینما عیو توز دیالزم را تول ل یمنابع، مواد و وسا یه یکل یو آموزش زبان مادر تیتقو یدولتها موظف هستند که برا “همهء

  یبرابر یبرا یا لهیوس یبه زبان مادر  سیتدر رازی …و آماده شود  تیترب یکاف  یمعلم به اندازه د یبا یزبان مادر سیتدر یبرا

 شود”. ی شمرده م یاجتماع 

 برای گسترش زبان مادری  تعهدات مثبت دولتها

، حقوقی  باشندیکشور م اکثریت تیجمع یه یمتفاوت از بق  یزبان یکه دارا  یکسانبرای گسترش زبان مادری و زبان و فرهنگ 

 ی شناخته شده است: المللنیمعاهدات ب ی والمللنیب یها ون یکنوانس، در اسناد حقوق بشر

 ی به زبان مادر  لیتحص

 شناسد. ی این حق را به رسمیت میمل  یهاتیاقل لیالهه در مورد حقوق تحص نامههیتوص ۱ماده 

 توسط معلمان دو زبانه  یی آموزش ابتدا

نامه الهه   هیتوص ۱۲)ماده  انجام شود.  توسط معلمان دو زبانهکنند باید  در مناطقی که با زبان اقلیت صحبت می ییآموزش ابتدا

 ( یمل یهاتیاقل لیدر مورد حقوق تحص

 ی تیزبان اقل  یموسسات آموزش سیامکان تاس

 لیالهه در مورد حقوق تحص نامههیتوص ۴)ماده  خود را داشته باشند.زبان  یموسسات آموزش  سیامکان تاسها باید اقلیت

 ( یمل  یهاتیاقل

 هاتیزبان اقل  یر یادگیبه    تیاکثر  قیتشو



  ۱۹) ماده شوند.  هاتیزبان اقل  یریادگیبه  قیتشو جامعه باید  تیمردم اکثربرای گسترش و ژرفش دوستی بین اقوام و ملل، 

 ( یمل  یهاتیاقل لیالهه در مورد حقوق تحص نامهه یتوص

 ی و اختصاص یدر محافل عموم   یتیحق کاربرد زبان اقل

 یبرا یالمللنیب ونیکنوانس سینوشیپ  ۳)ماده  ی دارند. و اختصاص یدر محافل عموم خودحق کاربرد زبان  های زبانی اقلیت

 (یو نژاد یمل   یهاو گروه هاتیاز اقل تیحما

 یی و قضا  ی در برابر مقامات ادار  ی حق کاربرد زبان مادر

  ۱۴مذکور و ماده  سی نوشیپ   ۲۰)ماده  یی دارند.و قضا یدر برابر مقامات ادار ی خودحق کاربرد زبان مادرهای زبانی اقلیت

 ( یاسیو س  یحقوق مدن  یالمللنیب ثاق یم

 شدن زبان اقلیترسمی شناخته

  ۱۴) ماده  ی را دارند.به عنوان زبان رسم هاتیاقلآن حق اعالم شدن زبان   ، باالست  زبانی تیاقل یککه درصد   یدر مناطق

 ( یاسیو س  یحقوق مدن  یالمللنیب ثاق یم

 ران ی ا  آموزش زبان مادری در

ها سرمایه بزرگ مردم این  ها و فرهنگهای گوناگون با فرهنگ و هنری بسیار غنی و دیرینه وجود دارد. این زباندر ایران زبان 

ویژه از سوی افراد و ها و فرهنگ ها تالش جدی در پنجاه سال اخیر بهسرزمین است. برای حفظ و گسترش این زبان

 مدنی شده است. اما راه درازی در این زمینه در پیش داریم.  هایتشکل

مقرر  یاسالم یجمهور یقانون اساس   ۱۵اصل  آمده است. رانیو مقررات ا نیو حق بر آموزش آن در قوان یبه زبان مادر احترام

زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان  »: دارد یم

ها در مدارس، در  های گروهی و تدریس ادبیات آن های محلی و قومی در مطبوعات و رسانهو خط باشد، ولی استفاده از زبان

و    یاجتماع  ضیو هرگونه عدم تبع یقانون با اشاره به برابر نیا ۲۳و  ۲۲،  ۱۹اصول  نی. همچن«کنار زبان فارسی، آزاد است

معاهده   ن یبا الحاق به چند رانیدولت ا.  قرار داده است ییرا مورد شناسا یحق مسلم بشر  ن یا گرید ی به نوع   رهیو غ   یفرهنگ

  زیو ن یو فرهنگ  ی، اجتماع یحقوق اقتصاد ی الملل نیب ثاق ی، م ی اسیو س ی حقوق مدن یالملل نیب ثاق یاز جمله م یالملل نیب

، حق  ند یآ یبه شمار م یاسالم یمصوب مجلس شورا نیدر حکم قوان ی قانون مدن  ۹حقوق کودک که طبق ماده  ونی کنوانس

به علت عدم    در عمل قدمی برداشته نشد و  اما .شناخته است تیبه رسم یو شرط دیق  چیرا بدون ه یآموزش زبان مادر

 و بودجه کافی، این تعهدات گسترش نیافته است.اختصاص منابع 

 

 

 ی مل یهاتیاقل حقوق

 قومی کرده است.  و جلوگیری از درگیرهای های ملی و قومیجدی برای تحقق حقوق اقلیتسازمان ملل متحد تالش 

https://www.shora-gc.ir/files/fa/news/1398/9/21/4354_236.pdf
https://www.ohchr.org/en/minorities/united-nations-guide-minorities


  یمل یهاشه یر یکشور محل سکونت خود را دارا هستند، دارا تیتابع نکهیا نیکه در ع  شودیگفته م  یبه افراد یمل  یهاتیاقل

 . باشندیم یگریبا کشور د یمشترک

  یی اروپا ونیکنوانس ۱بشر است )ماده  المللنیاز اصول مهم حقوق ب ی کیآنان  یهای و آزاد یمل  یهاتیاز حقوق اقل تیحما

وضع قانون و مداخله از  قیچون مداخله از طر ییهابا روش توانیرا م  یمل یهاتی(. حقوق اقل۱۹۹۵ یمل  یهاتیاز اقل تیحما

 ن کرد. یانعقاد معاهدات دو جانبه تام قیطر

 قیکند از طر ی م جابیها ا تیاقل هیعل ضیبرخوردارند. خاتمه دادن به تبع ی نیو د یزبان  ،یسراسر جهان از تنوع قوم جوامع

 .  میبدار یو آن را گرام تیتنوع حما نیحقوق بشر از ا یضابطه ها یو اجرا جیترو

  ، یقوم  ای  یمل یها تیمربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقل هیکه اعالم ی هنگام ۱۹۹۲عضو سازمان ملل متحد در  یکشورها

 جهت برداشتند.  نیدر ا ی کردند، گام مهم بیرا به اتفاق آرا تصو ی و زبان ینید

 یبرا یدی کل یمرجع نیکند و بنابرا ی م نییها تع تیحقوق اشخاص متعلق به اقل نیتضم یبرا یضرور یضابطه ها هیاعالم نیا

 یهستند، و برا ضیعدم تبع نیتنوع و تضم نیکه خواهان حفظ ا  ییکشورها یفوق برا هیکار سازمان ملل متحد است. اعالم 

 راهنما است.   ابند، یو حق مشارکت در امور دست  یابرکوشند به بر ی که م یطیها، در شرا تیخود اقل

  18مورخ  135/47در قطعنامه  یمعمو مجمع بمصو ی و زبان ینید  ،ی قوم ا ی ی مل ی ها تیحقوق اشخاص متعلق به اقل هیاعالم

 1992 سامبرد

  تشویقو   یجوتر ،شده  معالا رمنشوهمچنان که در   ،متحد ملل  نمازسا یسسااز اهداف ا یکیکه    ینا بر د یکتا با ،یمعمو مجمع

 ارتکر با  ، ستا یند یا نباز ،جنسیت اد،نژ نظراز  تمایز ون بدهمه،  یابر یدبنیا  یهای و به آزاد بشر یزادآ ق حقو به امحتر ا

 یجوتر یرزوآ با و کوچک،  رگبز  یهاملتو   نناو ز دانمر برابر ق حقو ن،نساو ارزش ا حیثیت ، یدبنیا بشر ق حقوبه  دعتقاا

 ننسیو کنوا  ،کشینسل  جنایت زاتمجاو  پیشگیری ننسیوکنوا ،بشر ق حقو ی نجها عالمیها ر،منشودر   شدهذکر  لصو ا تحقق

 ق حقو یالملل نیب ننسیوکنوا ،ی نمدو  یسسیا ق حقو یالملل  بین ننسیوکنوا ،یادنژ تبعیض لشکاا یم تما ف حذ یالملل نیب

 ق حقو ونیو کنوانس ، عقیده  یا یند  بر مبتنی تبعیضو   تعصب ل شکاا یتمام فحذ عالمیها ، یو فرهنگ  یع جتماا ،یدقتصاا

تک تک   بینکه  یدسناو ا سیدهر تصویب به یا منطقه یا  ینجها سطحکه در  مربوطه  یالملل نیب د سناا سایرکودک، و 

 منعقد شده،  متحد  ملل  نمازسا عضو یکشورها

و   ینید  ،ی مقو یهاقلیتا به متعلق ادفرا ق حقو به طمربو ی نمدو  یسسیا ق حقو یالملل نی معاهده ب  ۲۷ هد ما  دمفااز  م لهاا با

و   یس سیا تثبابه  ین باو ز ینید  ،یقوم  یا  ی مل یهاتیل قبه ا متعلق ادفرا ق حقواز  حمایتو   یجوترکه  ینا به توجه با  ، ینباز

 کند، یم تمساعد  کنند،یم ی گندز آنها که در  یی کشورها یع جتماا

از  زمال بخشی انعنو به ،ی نباو ز ی نید ، یمقو  ای  یمل  یهاقلیتبه ا  متعلق ادفرا ق حقو اوممد تحققو   یجوترکه   ینا بر د یکتا با

و    نمادمر بین یو همکار  یدوست تقویت به ن،قانو حکومت بر یمبتن کیکراتمود چوبیرچا و در  یکل رطوبه  جامعه توسعه

  یفاا یابر مهم  ینقش  هاقلیتاز ا حمایت  با بطهدر را متحد  ملل نماکه ساز ینا گرفتن نظردر  باخواهد کرد،  تمساعدکشورها 

 دارد،

  فرعی ونیسیکم ،بشر ق حقو ونیسیکم سیلهو به یژهو  به ،شده  م نجاا متحد ملل  منظادر  اکنونتکه   یتمااقدا به توجه با

  یالملل نیب  دسناا سایرو  بشر ق حقو ی الملل بین هداتمعا از  یوپیرکه به   اییدهنهاو   هاقلیتاز ا حمایتو  تبعیضاز  پیشگیری

 ، شده  تشکیل ین باو ز  ینید  ،ی قوم یا  ی مل  یهاقلیتبه ا متعلق  ادفرا ق حقواز  حمایتو  جیترو  مینهدر ز بشر ق حقو به طمربو

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-rights-persons-belonging-national-or-ethnic


و   یجوترو  هاتیاز اقل حمایت مینهدر ز یدولتغیرو   یدولت نیب یهاسازمان سیلهو بهکه  مهمی  تمااقدا وردنآ بحسا به با

 شود، یانجام م  یو زبان ی نید ، قومی  یا ملی یهاقلیتا  به متعلق ادفرا ق حقواز  ینپشتیبا

  یا  یمل یهاقلیتبه ا متعلق ادفرا ق حقوبه  توجه با بشر ق حقو یالمللبین دسناا موثرتر حتی یا جرا تضمین ورتضر شناخت با

 ، ینبا و ز  ینید  ،یمقو

 : کندیم م عالرا ا ینبا و ز  ینید ، ی مقو یا  ی مل  یهاقلیتا به متعلق  ادفرا ق حقو به طمربو عالمیها ینا

 : ۱ ماده 

  دیجاو ا حمایت دخو  یهامینزسردر  هاتیاقل ین باو ز  ی نید ، یفرهنگ  ،قومی  یا  ملی  تیو هو  یتدموجواز  باید ـ کشورها ۱

 کنند. تشویق تیهو ینا تقایار یابررا  یطاشر

 کنند.   بیها تصوهدف  ینا به نیل یابر یگرد بیراتدو  مناسب نیناقو باید ـ کشورها ۲

 : ۲ ماده 

  ه رشاا هاتیاقل به  متعلق ادفرا انعنو به نآنا به پس  ین)که از ا  ینبا و ز  ینید ، یمقو  یا  یمل  یهاتیاقل به متعلق ادفرـ ا۱

و   مند  بهره دخو صخا از فرهنگ  ،تبعیضاز  شکلهر  یا  خلهامد ونبد و  نهزاداآ ،یعلن رطو بهو   ننهادر   نددار حق( دشویم

 . ندیبگو سخن دخو صخا  نباز بهکنند، و  عمل نآ به و  معالرا ا دخو یند ،ندشو رداربرخو

 مشارکت کنند.  یو عموم یدقتصاا ، یع جتماا ، ینید  ،یفرهنگ ی گنددر ز موثر تیرصو به ندحق دار هاتیاقل به متعلق ادفرـ ا۲

  به یا  نددار تعلق نآ بهکه   ییها  تیاقل بهمربوط  یهایریگ  تصمیمدر  موثر تیرصو به نددار حق هاتیاقل به متعلق ادفرـ ا۳

  منطقه ، باشد مناسب جاو هر   ی مل  سطحدر  نباشد رگازناسا  یمل نیناقو  باکه  یا شیوه به کنند،یم  یگندز نآکه در  یا منطقه

 کنند. کتشر یا

 دهند و حفظ کنند.  لیخاص خود را تشک یهاانجمن نددار حق هاتیاقل به متعلق ادفرـ ا۴

  گرید ی هاگروه  به  متعلق ادفرا باو  دخو هوگر عضایا  سایر با یضیتبع چ یه ونبد نددار حق هاتیاقل به متعلق ادفرـ ا۵

  یا  ینید  ،یم قو یا یمل  یوندهایپ  نآنا باکشورها که   سایر انندوشهر باکنند و  حفظو  اربرقر آمیز مسالمتو   زادآ یهاتماس

 ار کنند.برقر یزمر افر یهاستما نددار  ینباز

 : ۳ماده 

و  یادنفرا رتصو به ، شده معالا حاضر عالمیهکه در ا یقحقو جملهرا، از  دخو ق حقو توانندیم  هاتیاقل به متعلق ادفرـ ا۱

 کنند.  لعماا  یضیتبع چیه  ونبد د،خو هوگر عضایا سایر با عجتمادر ا نیهمچن

وارد   قلیتا کی به متعلق  شخص چیه به  نباید ی نیاز چیه حاضر عالمیهدر ا شده  معالا ق حقو  ل عماا معد یا  لعماا نتیجهـ در ۲

 شود.

 : ۴ ماده 

  یهایزادآو  بشر ق حقو متما نندابتو ها تیاقل به متعلق صشخاکه ا ینا تضمین یابر  باید ، باشد زمالکه   جاـ کشورها، هر ۱

 . ندورآ عمل  به یاتتمهیدکنند،  لعماا موثرکامل و  رطو  به ن،قانو  مقابلکامل در  بریابرو   تبعیض چ یه ونبدرا  دخو یدبنیا



و   دخو یهایژگیو ازبربه ا هاتیاقل به متعلق صشخاا ساختن نمنداتو رمنظو به مناسب یطاشر جادیا یبرا د یـ کشورها با۲

  نقانو  مغایر یژهو لعماها و ا که روش ینا بر وطمشردهند،   منجاا ی اتتمهید نآنا مسوو ر هاسنت ،ین د ن،بافرهنگ، ز توسعه

 . نباشد  یالملل بین یرهامعیا با  د متضاو  یمل

 گیریادی یابر  یکاف   تمکاناا نندابتو هاتیاقل به متعلق صشخاا ،باشد   ممکن جاهر   تادهند  منجاا زمال اتتمهید باید ـ کشورها ۳

 باشند.  شتهدا دخو یدرما نبابه ز یی ها لعملراستود  شتندا یابر یا  دخو یدرما نباز

و فرهنگ   نباسنت ها، ز ،یخرتا شناساییدهند تا  منجاا زشآمو مینهدر ز ی اتتمهید ،باشد مناسب جاهر  ،باید ـ کشورها ۴

 کنند. تشویقرا  دخو  مینزسردر  دموجو یهاقلیتا

 یدقتصاا توسعهو  پیشرفتکامل در   روبه ط نندابتو هاقلیتا به متعلق صشخاا تا دهند  منجاا  مناسب اتتمهید باید ـ کشورها ۵

 کشورشان شرکت کنند.

 : ۵ماده  

 شود.  اجرو ا یزیر  برنامه هاتیاقل به متعلق صشخاا وعمشر  منافع یابر زمال توجه با دی با  ی مل  یهابرنامهو   هاسیاستـ ۱

 اجرو ا یزیر برنامه هاتیاقل به متعلق صشخاا وعمشر  منافع یابر زمال توجه  با  بایدکشورها  بین یریاو  یهمکار یهابرنامهـ ۲

 شود.

 : ۶ ماده 

و    همتفا یشافزا رمنظو  بهو تجربه ها،  تطالعاا لهدمبا ،جملهاز  ها،قلیتبه ا متعلق صشخاا به طمربو  مسائلدر   باید کشورها

 کنند.  یهمکار متقابل  دعتماا

 : ۷ماده  

 کنند.  یهمکار باید  حاضر  عالمیهدر ا  شده معالا ق حقو به امحتر از ا حمایت رمنظو به کشورها

 : ۸ ماده 

.  دشو ها قلیتبه ا متعلق  صشخاا با  طتباکشورها در ار یالمللبین اتتعهد یاجراز ا مانع   نباید حاضر عالمیهدر ا یردمو چیـ ه۱

  برعهدههستند  آنها عضوکه   یالمللبین یهانامهفقاتوو  هداتمعا سساابررا که  یتماالزو ا اتتعهد باید  ،یژه و بهکشورها، 

 . ددهن  منجاا نیت حسن با ،نداگرفته

که   یدبنیا یهایزادآو  بشر ق حقورا از  صشخاهمه ا یرداربرخو نباید حاضر عالمیهدر ا  شده معالا ق حقو یاجرو ا لعماـ ا۲

 دهد.  ارقر تاثیر تحت ،ند ا شده شناخته سمیتر به ینجها سطحدر 

  با نباید   شود،یم  منجاها ادولت سیلهو به حاضر عالمیهدر ا  شده معالا ق حقواز  موثر یردار برخو تضمین یابرکه   یداتیـ تمه۳

 باشد.  د متضا بشر ق حقو ینجها عالمیهدر ا هشد تصریح بریابر صلا

 جملهاز  ،متحد  ملل نمازسا  لصوهدف و ا با مغایر ی تیلفعاکه  دشو تعبیرو  تفسیر نچنا نباید حاضر عالمیهدر ا یردمو چیـ ه۴

 . ندابد  زمجاکشورها را  یسسیا لستقالو ا ،یارض تمامیت ت،یحاکم بریابر

 : ۹ ماده 



در   ،حاضر عالمیهدر ا  شده معالا لصوو ا ق حقوکامل  تحققبه  باید  متحد ملل  منظا یهاسازمان ریو سا  یتخصص  یهای کارگزار

 کنند.   تمساعد د،خو به طمربو صالحیت یهاه زحو

 

 

 ینژاد  یهاتیحقوق اقل

و حق حفاظت از  تیبا اکثر یحق برابر ،ینژاد یهاتیحقوق اقل نیهستند. مهمتر  هاتینوع اقل نیتریمیاز قد  ینژاد یهاتیاقل

 است.  یکشآنها در برابر نسل

 است.  ینژاد یهاتیاز اقل تیحما ینهیدر زم هاون ی کنوانس نی( از جمله مهمتر۱۹۶۵) ینژاد ضیرفع هر نوع تبع ونی کنوانس

بر اساس    هاتیاقل خیها، نگارش کتب تارها در حفظ فرهنگ و سنن آندولت فیو تکل  ی سنت یهایژگیفرهنگ و و حفظ

(، و  ۱۹۸۹) یالهیو قب ی بوم یهامربوط به افراد متعلق به گروه ونیکنوانس ۳۱)ماده  یو فرهنگ ی اجتماع  ،ی خیتار اتیواقع

  نیدوربان( از حقوق ا ۲۰۰۱ ونیکنوانس ۱۵و فرهنگ خود )ماده  خیتار ردنسبت به کسب دانش در مو  یبوم یهاتیاقل کیتحر

 . هاستتیاقل

  نتصویب شد. در آ متحدملل سازمان عمومی مجمعدر  ۱۹۶۵دسامبر در  10« نژادیتبعیض هر نوع رفع المللیبین نامهپیمان »

 خوانیم:می

متحد متعهد   عضو ملل دول و کلیه  افراد انسانی کلیه و تساوی ذاتی حیثیت بر اصول  متحد مبتنی منشور ملل اینکه نظر به

و   جهانی احترام  و تشویق توسعه متحد یعنی ملل از هدفهای یکی به نیل برای سازمان منفرداً و مشترکاً با همکاری اند کهشده

 نمایند.  اقدام و یا مذهب یا زبان تمایز نژاد یا جنس بدون همگان برای اساسی بشر و آزادیهای  حقوق  به واقعی

  و حقوق  حیثیت  از لحاظ طور آزاد و یکسان به افراد انسانی کلیه دارد کهمی بشر اعالم حقوق  انیجه اعالمیه اینکه نظر به

و یا   نژاد و رنگ از حیثیت  خصوص تمایز به بدون اعالمیه در آن مندرج و آزادیهای حقوق  شوند و باید بتوانند از کلیه متولد می

 برخوردار شوند. ملیت

  از حمایت تبعیض به تحریک و هر نوع تبعیض هر نوع دارند علیه و حق برابر بوده قانون  افراد بشر در پیشگاه کلیه اینکه نظر به

 برخوردار شوند. قانون یکسان

موجود   که و در هر محلی هر شکل  دارد به همراه به را که و تبعیضی تفکیک هایروش متحد استعمار و کلیه ملل اینکه نظر به

  )قطعنامه مستعمره کشورها و ملل به استقالل اعطای به راجع ۱۹۶۰دسامبر  چهاردهم مورخ و اعالمیه نموده باشد محکوم

 . نموده استعمار را پشتیبانی و رسماً اعالم قید و شرطو بی سریع ختم ( لزومعمومی مجمع پانزدهم دوره ۱۵۱۴
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https://web.archive.org/web/20081121143857/http://www.unic-

ir.org/hr/convenantion-women.htm 

https://web.archive.org/web/20081121143857/http:/www.unic-ir.org/hr/convenantion-women.htm
https://web.archive.org/web/20081121143857/http:/www.unic-ir.org/hr/convenantion-women.htm


هر   رفع به ( راجععمومی  مجمع هیجدهم ـ دوره ۱۹۰۴ متحد )قطعنامه ملل ۱۹۶۳نوامبر   بیستم مورخ  اعالمیه اینکه ر بهنظ

  برآورده لزوم و همچنین  را در سراسر گیتی  نژادی مظاهر تبعیضات و همه اشکال کلیه سریع   رفع رسماً لزوم نژادی تبعیض نوع

 . را مورد پشتیبانی قرار داده انسانی شخص حیثیت  به و احترام تفاهم شدن

  و از نظر اجتماعی نژادها عمالً مردود و اخالقاً محکوم  بین بر اختالف مبتنی  و تفوق  سیادت فرضیه  اینکه به با اطمینان

  باشد با پشتیبانی مجدد اینکهنمی توجیه   قابل عملی لحاظ از و نه نظری از لحاظ نه نژادی و تبعیض بوده  و خطرناک  غیرعادالنه

آمیز در  و مسالمت دوستانه در برابر وجود روابط سدی قومی و یا ریشه  بر نژاد و رنگ مبتنی جهات افراد بشر به بین تبعیض

  مختل دولت یک را در داخل اشخاص آهنگ هم همزیستی و همچنین  ملل بین و امنیت  دارد صلح و امکان بوده  ملل میان

 سازد.

 . نیست  جمع قابل بشری  جامعه هایبا آرمان نژادی وجود موانع اینکه به با اطمینان

  بر  مبتنی حکومتی هایو نیز از سیاست مشهود است  جهان  از نواحی هنوز در برخی که نژادی خطر از مظاهر تبعیض با احساس

  و تمامی اشکال کلیه امحاء سریع برای  تدابیر الزم اتخاذ کلیه به مصمم  وجدانی آپارتاید ـ وتفکیک از قبیل یا تنفرنژادی برتری 

ا  نژاده  بین تفاهم حسن   منظور تسهیل  ـ به نژادی هایها و رویهبا فرضیه  و مبارزه گیریپیش  به و مصمم نژادیمظاهر تبعیض

 آزاد باشد.  نژادی و تفکیک تبعیض اشکال از قید کلیه که المللیبین جامعه یک بر مبنای

 به و با توجه ۱۹۵۸ کار در سال المللیبین  سازمان مصوب  و حرفه در مورد شغل تبعیض رفع به با تذکر مفاد قرارداد مربوط

متحد )یونسکو( در    ملل و تربیتی و علمی فرهنگی سازمان  از طرف که تعلیم در زمینه ی نژادبا تبعیض مبارزه به قرارداد مربوط 

 . رسیده تصویب به ۱۹۶۰ سال

 از اتخاذ سریع اطمینان  و حصول نژادی تبعیضات انواع کلیه  رفع به متحد راجع  ملل مقرر در اعالمیه اصول  اجرای به با تمایل

 نمودند.  زیر موافقت شرح به راه در این  لیتدابیر عم

 

 

 های جنسیحقوق اقلیت

قطعنامه حقوق و   نیکرد. ا  بیتصو انیگرااز حقوق همجنس تیدر حما یخیتار یاقطعنامه حقوق بشر سازمان ملل یشورا 

 از مخالفان قطعنامه بودند.  یی قایو آفر ی عرب ی. کشورهاداندیآنها برابر م  یجنس شاتیعزت همه افراد را مستقل از گرا

مثبت   یرا ۲۳( در ژنو، موفق شد با ۱۳۹۰ خرداد ۲۷ / ۲۰۱۱ ژوئن ۱۷حقوق بشر سازمان ملل در نشست روز جمعه ) یشورا 

 برساند.  بیرا به تصو س ینوشیپ  نیممتنع، ا یرا ۳و  یمنف یرا ۱۹در برابر 

مدافع حقوق بشر،   یمثبت داده و همراه با نهادها یقطعنامه را نیبودند که به ا ییمتحده از جمله کشورها االتیو ا نیآژرانت 

 خواندند.  یخیتار یآن را گام بیتصو

خود   یکامل از حقوق انسان یبرخوردار یگراها را براو دوجنس هایتیمرد و زن، دوجنس انیگراراه همجنس حه،یال نیا بیتصو

 .سازدیهموار م

https://www.iglhrc.org/sites/default/files/213-1.pdf


و  رانیچون ا ییخواه در کشورها. مجازات مردان همجنسشودیمحسوب م  یرقانونیکشور جهان غ  ۷۶هنوز در  یخواههمجنس

 عربستان، زندان و اعدام است.

 

 برابری زنان با مردان

سازمان ملل متحد تالش جدی برای برابری حقوق زنان و مردان کرده است. برخی مهمترین اسناد و حقوقی که تصریح شده  

 : کنیماست را مرور می

   پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان 

 ١٩٩٣یه زنان  خشونت عل  رفعاعالمیه  

 تصویب رسید. ۱۹۹۳دسامبر  ۲۰توسط مجمع عمومی ملل متحد در   11« علیه زنان خشونت رفعاعالمیه »

 ی، که تعهدات سازمان ملل برا۱۹۹۳ نیو هیاعالمو  ۱۹۶۹زنان  ونیکنوانسکننده   تیاغلب به عنوان مکمل و تقو اعالمیه نیا

 شود.   ی م ی کند، تلق  یرا مشخص م راز حقوق بش تیو حما برقراری

مبارزه با   ینوامبر را به عنوان روز جهان ۲۵روز  ۱۹۹۹در سال  ی بود که مجمع عموم نیا هیاعالم نیا بیتصو یامدهایاز پ  یکی

 کرد. یزنان نامگذار هیخشونت عل

  ، یخیاست. از لحاظ تار دیجد کمابیش از خشونت را دارند  یعار یزندگ  کیالمللی که زنان حق داشتن شناختن بین  تیبه رسم

غلبه بر   یزنان برا یهابا تالش شود،یاز مجازات که اغلب توسط مجرم تجربه م تیمبارزات زنان با خشونت، از جمله مصون

 حقوق زنان تیو تقو یتیجنس یواحد برابر قیطراز  یی هاسازمان ملل متحد، تالش سیمرتبط است. از زمان تأس ضیتبع

از اهداف   یکیزنان را هدف قرار نداده است.  هیخشونت عل یبه طور مشخص نرخ باال ۱۹۹۳صورت گرفته است، اما تا سال 

است و دولت را ملزم به مداخله   یامر خصوص کیزنان  هیخشونت عل نکهیبر ا یها مبنرداختن به نگرش غالب دولتپ  هیاعالم

 ، بود.  کند  ینم

  ۲و  ۱که مواد  ردیگ ی حقوق بشر سازمان ملل متحد را در بر م هیزنان همان حقوق مندرج در اعالم هیرفع خشونت عل هیاعالم

 : دهدیزنان را ارائه م هیخشونت عل فیتعر نیترج یآن را

   ۱ماده 

ـه منجـر بـه آسـیب  کبرای مقاصد این اعالمیه، عبارت »خشونت علیه زنان« یعنی هـر اقـدام خشـن متکـی برجنسـیت اسـت 

آزادی،   جسمی، جنسی یا روانی نسبت به زنان، از جمله تهدید انجام چنین اعمالی، محرومیت اجباری یا خودسرانه از یـا رنـج 

 عمومی یا خصوصی شود یا احتمال دارد منجر شود.    چه در زندگی
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http://www.unic-ir.org/hr/hr35.pdf 

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women 
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https://www.unwomen.org/en
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women
https://www.unic-ir.org/hr/hr35.pdf
http://www.unic-ir.org/hr/hr35.pdf
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women


   ۲ماده 

 باید بدانیم خشونت علیه زنان شامل اعمال زیر است اما محدود به آنها نیست:  

ـان  کودکتـک زدن، سوءاسـتفاده جنسـی از کـه مله در خانواده انجـام شـود، از جک)الف( خشونت جسمی، جنسی و روانی 

خانواده، خشونت مربوط به جهیزیه، برقراری رابطه جنسی اجباری در زندگی زناشویی، ختنـه زنـان و سـایر   مونـث در

 شی؛  کبرای زنان، خشونت در خارج از چارچوب ازدواج و خشونت ناشی از بهره های سـنتی زیانبـارروش

دهد، از جمله تجاوز، سوءاستفاده جنسی، آزار و ارعاب جنسی در  ه در جامعه رخ میکو روانی )ب( خشونت جسمی، جنسی 

 ار، در موسسات آموزشی و هر جای دیگر، قاچاق زنان و فحشای اجباری؛ ک محل

 ه رخ دهد.ک)ج( خشونت جسمی، جنسی و روانی به وسیله دولت یا ناشی از اغماض دولت، و در هر جا  

 

 ١٩٩٩کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان    پروتکل اختیاری 

مجمع عمومی سازمان ملل   به تصویب ۱۹۹۹اکتبر  12«پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»

 رسید.متحد 

 های عضو پروتکل حاضر:  دولت

برابری خدشه   ای حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتی وبا توجه به منشور سازمان ملل متحد مبنی بر اعتقاد راسخ به اصول پایه 

 ناپذیر حقوق مردان و زنان.  

همه از  با توجه به اعالمیه جهانی حقوق بشر تمام افراد بشر آزاد بدنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و 

 میباشند.   از جمله تمایز در جنسیت، برخوردارکلیه حقوق و آزادیهایی که در آن بیان شده است بدون هیچگونه تمایزی 

را منع   المللی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر که تبعیض برمبنای جنسیتبا یادآوری و تذکر به میثاقهای بین

 کرده اند.  

 بعیض علیه زنان را درهای عضو بوسیله آن تبا یادآوری و تذکر به کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که دولت

 تمام اشکال آن محکوم کرده اند و پذیرفته اند که با تمام ابزارهای مناسب و بدون درنگ رویه حذف تبعیض علیه زنان را

 پیگیری کنند.  

  های عضو( جهت بهرهمندی کامل و مساوی زنان و برخورداری آنها از حقوق بشر وبا تائید مجدد بر تصمیم آنها )دولت

 ی اساسی و نیز اطمینان از اقدامات موثر برای ممانعت ازنقض این حقوق و آزادیها.  آزادیها

 های عضو موارد زیر را میپذیرند:  دولت

 
 های زیر بخوانید: در وبگاه « را پروتکل اختیاري کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» فارسیو  انگلیسیمتن کامل  12

http://www.unic-ir.org/hr/hr43.pdf 

http://www.un-documents.net/a54r4.htm 

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-elimination-all-

forms 

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-elimination-all-forms
https://www.unic-ir.org/hr/hr43.pdf
http://www.unic-ir.org/hr/hr43.pdf
http://www.un-documents.net/a54r4.htm
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-elimination-all-forms
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-elimination-all-forms


 ماده اول  

شده   دولت عضو پروتکل حاضر صالحیت کمیته حذف تبعیض علیه زنان )کمیته( را جهت دریافت و رسیدگی به شکایات ارائه

 سد.  به رسمیت میشنا ۲بنابر ماده 

 ماده دوم  

و  شکایات ممکن است بوسیله فرد یا به نیابت از افراد یا جمعیتی بنابر اختیارات قانونی یک دولت عضو تسلیم کمیته شود

شده است. در   )شکایت کننده( مدعی گردد، بنابر حقوقی که در کنوانسیون بیان شده است قربانی خشونت از جانب دولت عضو

قانونی  مگر آنکه مرجع  فراد و یا جمعیتی به کمیته تسلیم شده باشد، جلب رضایت آنها ضروری استجاییکه شکایت به نیابت ا

 این نیابت را بدون رضایت آنها مجاز بداند. 

 و مبارزه با آن   یزنان و خشونت خانگ  هی از وقوع خشونت عل  یریجلوگ یاروپا برا  یکنوانسیون شورا

تحت عنوان  شتریکه ب 13«و مبارزه با آن ی زنان و خشونت خانگ هیاز وقوع خشونت عل یریجلوگ یاروپا برا یشورا ونی کنوانس»

در   ییکشور اروپا ۴۷امور خارجه  ی(، توسط وزرا۱۳۹۰ بهشتی)ارد ۲۰۱۱مه  ماه شود،یشناخته م استانبول ونی کنوانس

 شد. بیاستانبول تصو

کنوانسیون استانبول اولین دستورالعمل قانونی و الزام آوری است که »یک چهارچوب جامع و قانونی برای مقابله با خشونت 

 .تخلفین تاکید داردعلیه زنان« بوجود آورده و بر پیشگیری از خشونت خانگی، حمایت و محافظت از قربانیان و پیگیرد قانونی م

 .شود و نوعی تبعیض استاین کنوانسیون همچنین اعالم کرده است که خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر محسوب می

ها علیه زنان ارائه شده و بر این موضوع تاکید دارد که عامالن این  در این کنوانسیون همچنین فهرستی از انواع خشونت 

 .جازات شوندها مها باید توسط دولتخشونت 

ها عبارتند از خشونت روانی، تعقیب کردن زنان، خشونت فیزیکی، خشونت جنسی از جمله تجاوز، ارتباط برخی از این خشونت 

ها و جنایان ناموسی و آزار جنسی بدون رضایت، ازدواج اجباری، ختنه زنان، سقط جنین اجباری، عقیم سازی اجباری، قتل

 .جنسی

 .نیز وظیفه نظارت بر اجرای این کنوانسیون را برعهده دارند GREVIO 14ناسان با نام اختصارییک گروه مستقل از کارش

 .زنان خارج شد هیمقابله با خشونت عل ونیاز کنوانس ۱۳۹۹ مرداد به طور رسمی هیترک

 

 

 
« در تارنمای زیر »کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن انگلیسیمتن کامل  13

 بخوانید: 

https://rm.coe.int/168008482e  
 گروه کارشناسان اقدام علیه خشونت علیه زنان و خشونت خانگی  14

Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO)  

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://rm.coe.int/168008482e
https://rm.coe.int/168008482e


 حق برخورداری از رفاه و مبارزه با فقر

گرد هم آمدند و   ۲۰۱۵در سپتامبر  ی سازمان ملل متحد و جامعه مدن یتخصص  ینهادها یهی بلندپا ندگانیها، نمادولت یرؤسا

اهداف توسعه   نیگزیدستورکار که جا ن یکردند. ا بیرا تصو ۲۰۳۰ ای سازمان ملل متحد، دستورکار توسعه پا یدر مجمع عموم

پانزده   یبرا ای پا یتوسعه  نهیرا در زم یالمللنیب یاست که نقشه راه جامعه ژهیهدف و  ۱۶۹و   یهدف اصل۱۷هزاره شد، شامل 

 . کندیم  میترس ندهیسال آ

 یبرا ۲۰۳۰دگرگون ساختن جهان ما: دستور کار »  یبا عنوان رسم  ،شماردرا بر می  15«ای توسعه پا اهداف »که این سند 

خشونت،  ، تبعیض ،،گرسنگیبه فقر دنیبخش انیپا یبرا یسند دستورکار نیا. از اهداف هستند یامجموعه  16« ای پا یتوسعه 

حقوق  ، انسانی کرامت بر و  همه ما استخانه مشترک  ن،یزم یکرهبهبود محیط زیست  یدر همه اشکال آن و برافساد، قاچاق  

رعایت برابری، رفاه، مدیریت پایدار منابع طبیعی، گسترش بهداشت، تامین آب آشامیدنی برای  ، صلح، ی بشر، عدالت اجتماع 

، بهبود  موکراسید پذیر، ، حمایت از اقشار آسیبیو زبان  یفرهنگ  ،ینوع قومتمندسازی زنان و دختران، محترم شمردن همه، توان

،  کارآفرینی، و رواداری محیط زیست، توسعه مناطق روستایی، توسعه آموزش های عمومی و فنی و حرفه ای، ترویج تفاهم

 استوار است. ییمشترک و پاسخگو تیبر مسئول زیو ن یشمول اجتماع 

 عبارتند از:  ۲۰۳۰ سند  در  ایپا  یتوسعه یاصل هدف  ۱۷

 بر فقر دانش.  شتریب دی تأک. اشکال آن در همه جا یتمامدادن به فقر در   انیپا -۱

 داریپا  یکشاورز  جیو ترو ه یو بهبود تغذ یی غذا تیبه امن یابیدست ، یدادن به گرسنگ  انیپا -۲

 ی سطح سالمت بهبودو  نیدر همه سن  همه در تمام یرفاه برا جیسالم و ترو ی زندگ نیتضم -۳

 همه یمادام العمر برا یریادگی  یفرصت ها جاد یو عادالنه و ا ر یآموزش فراگ تیفیک نیتضم -۴

 تمام زنان و دختران یو توانمند ساز یتیجنس ی به تساو ی ابیدست -۵

 همه  یآب و فاضالب برا داری پا تیریدر دسترس بودن و مد  نیتضم -۶

 همه  یو مدرن برا داری قابل اعتماد، پا مت،یارزان ق یبه انرژ یدسترس نیتضم -۷

 همه یاشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برا ،یاقتصاد داریو پا ریرشد فراگ جیترو -۸

 ی نوآور تیو تقو داری و پا ریفراگ یساز یصنعت جیترو  ر، یانعطاف پذ رساختیز جادیا -۹

 کشورها انی در درون و م یکاهش نابرابر -۱۰

   داریهمه شمول، مقاوم و پا  یبه مکان ها یانسان  یشهرها و سکونت گاه ها ل یتبد -۱۱

 دار یو مصرف پا دیتول یالگو نیتضم -۱۲

 
15  Sustainable Development Goals کوتاه شده SDGs 
16 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development 
http://fa.irunesco.org/wp-content/uploads/2016/07/Agenda2030FARSI-1.pdf 
http://fa.irunesco.org/wp-content/uploads/2016/07/sustanble2030-doc-en.pdf   

https://sdgs.un.org/2030agenda
http://fa.irunesco.org/wp-content/uploads/2016/07/Agenda2030FARSI-1.pdf
http://fa.irunesco.org/wp-content/uploads/2016/07/sustanble2030-doc-en.pdf


 آب و هوا و اثرات آن   راتییمبارزه با تغ یبرا یاقدام فور -۱۳

   داریتوسعه ئا  یبرا ییایو منابع در اهایدر انوسها،یاز اق داری حفظ و استفاده پا -۱۴

متوقف و   ، ییزا ابانیجنگل ها، مبارزه با ب داری پا  تیریمد  ،ینیزم یها ستمیاز اکوس داری استفاده پا جیو ترو یاب یحفاظت، باز -۱۵

  یستیبردن تنوع ز نیو توقف از ب نیزم شیمعکوس نمودن فرسا

همه و ساخت موسسات کارآ،   یبه عدالت برا یفراهم کردن دسترس ا، یتوسعه پا یبرا ریو فراگ جوامع صلح طلب ج یترو -۱۶

 همه و در همه سطوح. یقابل اعتماد برا

 ازمان ملل.تحت نظارت س  ایتوسعه پا  یبرا یجهان  یهایهمکار یایو اح یسازادهیپ  یابزارها تیتقو -۱۷

  و ونسکویسازمان ملل و  ۲۰۳۰سند  نیا : »و استدالل نمود فت کردلیونسکو مخا ۲۰۳۰سند ی پایدارتوسعه با اهداف  یاخامنه

بشود... اگرچنانچه با   نهایا م یبدهد و تسل نهایبار ا ریاش را زبتواند شانه یاسالم یکه جمهور  ستین  ییزهایچ نهایحرفها، ا نیا

  دارد،  ٔ  یخودش ممش یاسالم یجمهور دییبگو دیستیاست که بِا نیحدّاقلّش ا د،یمخالفت بکن دیتوانیاصل کار شما نم

  کردند،یمراقبت م د یمند هستم؛ آنها باهم گله ی انقالب فرهنگ یعال ی... بنده از شورامیدار یباالدست  یربط دارد، ما سندهاوخطّ 

  یجمهور نجای. امیبشو هیّو ما وارد قض میریآن را بگ یما جلو میکه ناچار بشو  دی ایب ش یپ  نجایکار تا ا نیا دادندیاجازه م د ینبا

بتواند در   یفاسدِ غرب  رانگرِیو وبِیمع  یکه سبک زندگ ستی ن یی جا نجایمبنا اسالم است، مبنا قرآن است؛ ا جا، نیاست؛ ا یاسالم

 «اِعمال نفوذ کند. جورنیا نجایا

 

های مادی و معنوی جامعه برای  امکان مبارزه جمعی تولیدکنندگان نعمتیکی از مهمترین ابزار مبارزه با فقر فراهم آوردن 

« ۱۹۴۹جمعی  دسته مذاکره و دادن سازمان حق این حق را در »کنوانسیونسازمان بین المللی کار  گرفتن حقوق خود است.

کنفرانس عمومی   در ۱۹۴۹ در اول ژوئیه 17« کنوانسیون حق سازمان دادن و مذاکره دسته جمعیشناسد. »به رسمیت می

 تصویب شد. سازمان بین المللی کار 

 :  شناسدی کارکنان به رسمیت میرا برای همهکنوانسیون حق سازمان دادن و مذاکره دسته جمعی 

   ۱ماده 

 ای از حیث اشتغال خود برخوردار باشند.  کارگران باید از حمایت کافی در برابر اقدامات تبعیض آمیز ضد اتحادیه -۱

 چنین حمایتی باید به ویژه برای جلوگیری از اقدامات زیر اعمال شود:   -۲

و   ای ملحق شود یا این که باید عضویت در اتحادیه صنفی)الف( مشروط کردن اشتغال کارگر به این که وی نباید به اتحادیه

 کارگری را رها کند.  

 ه یا به علت مشارکت در فعالیت های اتحادیه در خارج از)ب( اخراج یا زیان رساندن به کارگری به دلیل عضویت در اتحادی

 ساعات کار، یا با رضایت کارفرما در ساعات کار. 

 
 توانید بخوانید: زیر می  هایرا در تارنما «کنوانسیون حق سازمان دادن و مذاکره دسته جمعی» انگلیسیو  فارسی متن کامل 17

http://www.unic-ir.org/hr/association2.pdf 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C098 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36428
http://www.unic-ir.org/hr/association2.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C098
http://www.unic-ir.org/hr/association2.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C098


 

 منابع

 فارسی

 المللی دادگستری ملل متحد و اساسنامه دیوان بینمنشور 

http://hrlibrary.umn.edu/instree/UN-charter-1945%5bfarsi%5d.pdf 

https://www.unic-ir.org/images/charter2016.pdf 

 اعالمیه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به پیروان ملی یا قومی، دینی و زبانی 

https://www.unic-ir.org/hr/hr24.pdf   

https://tavaana.org/sites/default/files/Booklet_Minorities_Farsi2.pdf 

https://pajohesh.bashariyat.org/?p=821 

 

 ی ان( قطعنامه مصوب مجمع عمومی)بوم ی ه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومیاعالم

https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_Persian.pdf 

 جامعه مدنی   ییراهنما یبرا ی کتاب   -  کار با برنامه حقوق بشر سازمان ملل متحد

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/AboutUs/CivilSociety/Handbookfor_Civ

il_Society_Persian.pdf 

  عمومی ( مجمعشمسی 25/9/1345 بابرابر )  میالدی ۱۹۶۶دسامبر  ۱۶ مصوب  -  و سیاسی مدنی  قوق ح المللیبین میثاق 

 متحد ملل سازمان

http://www.unic-ir.org/hr/convenant-cp.htm 

 (۱۹۶۵کنوانسیون بین المللی محو همه صورت تبعیض نژادی )مصوب 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx 
https://pajohesh.bashariyat.org/?p=564 

 (۱۹۴۸ مصوبکنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی )

https://iran.un.org/fa/106557-knwansywn-pyshgyry-w-mjazat-jnayt-kshtar-grwhy 

 یونسکو( ۱۹۶۷ مصوب) پرورش و آموزش در تبعیضکنوانسیون عدم 

https://www.unic-ir.org/hr/hr25.pdf 

 اشکال تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده اعالمیه حذف تمامی

https://pajohesh.bashariyat.org/?p=1177 

 ( ۱۹۴۸مصوب )  –اعالمیه جهانی حقوق بشر 

http://hrlibrary.umn.edu/instree/UN-charter-1945%5bfarsi%5d.pdf
https://www.unic-ir.org/images/charter2016.pdf
http://pajohesh.bashariyat.org/?p=821
https://www.unic-ir.org/hr/hr24.pdf
https://tavaana.org/sites/default/files/Booklet_Minorities_Farsi2.pdf
https://pajohesh.bashariyat.org/?p=821
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_Persian.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/AboutUs/CivilSociety/Handbookfor_Civil_Society_Persian.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/AboutUs/CivilSociety/Handbookfor_Civil_Society_Persian.pdf
http://www.unic-ir.org/hr/convenant-cp.htm
http://pajohesh.bashariyat.org/?p=564
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://pajohesh.bashariyat.org/?p=564
http://pajohesh.bashariyat.org/?p=3179
https://iran.un.org/fa/106557-knwansywn-pyshgyry-w-mjazat-jnayt-kshtar-grwhy
http://pajohesh.bashariyat.org/?p=570
https://www.unic-ir.org/hr/hr25.pdf
http://pajohesh.bashariyat.org/?p=1177
https://pajohesh.bashariyat.org/?p=1177
http://pajohesh.bashariyat.org/?page_id=3177


https://iran.un.org/sites/default/files/2019-11/UniversalDeclarationHR_0.pdf 

 ۱۹۹۶ ژوئن –اعالمیه جهانی حقوق زبانی 

https://pajohesh.bashariyat.org/?p=3214 

 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

https://iran.un.org/fa/106018-mythaq-bynalmlly-hqwq-mdny-w-syasy 

 سازمان بین المللی کار  ۱۹۵۸در مورد تبعیض در استخدام و اشتغال مصوب  ۱۱۱مقاوله نامه شماره 

https://pajohesh.bashariyat.org/?p=4401 

 منشور زبان مادری

https://pajohesh.bashariyat.org/?p=3218 

  یونسکو ۲۰۳۰سند 

http://fa.irunesco.org/wp-content/uploads/2016/07/Agenda2030FARSI-1.pdf 

https://sdgs.un.org/2030agenda 

http://fa.irunesco.org/wp-content/uploads/2016/07/sustanble2030-doc-en.pdf 

 

 انگلیسی

Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and 

Linguistic Minorities (United Nations Minorities Declaration) 

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-rights-persons-

belonging-national-or-ethnic 

Minorities 

https://www.un.org/en/fight-racism/vulnerable-groups/minorities 

Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation | OHCHR 

https://www.ohchr.org/en/publications/special-issue-publications/minority-rights-

international-standards-and-guidance 

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-

crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20th

e%20Crime%20of%20Genocide.pdf 

 

https://iran.un.org/sites/default/files/2019-11/UniversalDeclarationHR_0.pdf
http://pajohesh.bashariyat.org/?p=3214
https://pajohesh.bashariyat.org/?p=3214
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