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 چکيده
نظارت بر  يو كارویژهنهاد اما با تركيب غيردولتي  -دولت يسيتأسنهاد ملي حقوق بشر 

 و انددهكرحقوق بشر ایجاد  حمایت ازاست كه برخي كشورها در سطح ملي با هدف  حكومت
تعهد داده است. این  -پاریس يمطابق اصول اعالميه-جمهوري اسالمي ایران نيز به ایجاد آن 

این نهاد در نظام حقوقي  سيتأسمبنا و راهكار »مقاله در مقام پاسخ به این پرسش است كه 
تحليلي و با استناد به قانون اساسي، -با استفاده از روش توصيفي روازاین«. چيست؟ كشورمان

امر به معروف و نهي از  ،اوالًحقوق بشر اسالمي و بررسي تجارب سایر كشورها،  ييهاعالم
را ضامن رعایت حقوق بشر و  -قانون اساسي 3مندرج در اصل -منكر دولت از سوي مردم 

برخي از  اًيثان است؛ دهكراسالمي و مبناي مناسبي براي ایجاد نهاد ملي معرفي  يملت در جامعه
مشابه با نهاد ملي در كشورمان را در صورت تغيير ساختار  يداراي كارویژهنهادهاي موجودِ 

 ثالثاً است؛پاریس دانسته  ياصول اعالميه برقانوني یا استفسار از شوراي نگهبان قابل انطباق 
 يقضایي یا طرح مجلس یا مصوبه يالیحه ينهاد جدید را از طریق ارائه مؤسسابتكار قانون 

 .دانديم  ممكن موقت طوربهيت ملي )شوراي عالي امن
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  قدمهم
و  معروف خير، امر به به دعوت ایران اسالمي در جمهوري»قانون اساسي  3اصل  براساس

 نسبت یكدیگر، دولت به نسبت مردم يبر عهده و متقابل همگاني است يافهياز منكر وظ نهي
تحقق  «.كنديم معين را قانون آن . شرایط و حدود و كيفيتدولت به نسبت و مردم مردم به

قانون اساسي نيازمند تصویب قانون است كه ابتكار آن تنها از سوي حكومت ميسر  3اصل 
 قاعدتاًشود نيز ي مينيبشيپها در قالب قانون ن اساس، نهادهایي كه ایجاد آناست. بر ای

اما جایگاه حقوقي و ميزان  (1)،نهادهایي خواهند بود كه به ابتكار حكومت تشكيل خواهند شد
قانون اساسي عربستان  برخالفتواند بسيار متفاوت باشد. وابستگي این نهادها به حكومت مي

قانون اساسي  (2)داند،دولت مي يوظيفه صرفاًمعروف و نهي از منكر را  سعودي كه امر به
مردم و هم دولت دانسته است؛  يجمهوري اسالمي ایران انجام این فریضه را هم وظيفه

رو شایسته است كه در قانون عادي مربوط به آن نيز به ایجاد نهادهاي حكومتي مانند ازاین
 نه -كتفا نشود و در صورت امكان نهادي با تركيب مردمياكر از من يامر به معروف و نهستاد 

)لزوم دخالت  مسئلهمردم ایجاد شود. این  يبراي تسهيل انجام وظيفه -نهادمردمسازمان 
ي نيز با ادبيات متفاوتي طرح شده است، المللنيبحكومت(، در سطح  ينهادهاي مردمي ساخته

مدني  يضایي متعدد دولتي در كنار نهادهاي جامعههاي بازرسي و قبا وجود دستگاه هكچنان
ایجاد نهادهاي  درصددمانند مطبوعات و... در كشورها براي مقابله با نقض حقوق بشر، آنان 

بيان شد، در این مقاله نهادهاي  آنچهاند. با توجه به برآمده ادشدهملي حقوق بشر با ویژگي ی
ي امر به معروف و نهي از منكر از سازنهینهاد عنوان الگویي امروزي برايملي حقوق بشر به

سوي مردم بررسي شده و با نهادهاي مشابه موجود در جمهوري اسالمي ایران و برخي 
كشورها تطبيق داده خواهد شد تا از این رهگذر بتوان به بهترین راهكار نهادسازي در این 

 براساسي كه امجموعهاند: را چنين تعریف كرده (3)زمينه دست یافت. نهاد ملي حقوق بشر
طور خاص، ارتقا شود كه وظایف آن بهقانون اساسي یا قانون عادي یا حكم دولت تأسيس مي

(. بنابراین نهاد ملي از ابزارهاي مدرن  (Reif, Linda C, 2004: 82و حفاظت از حقوق بشر است
ط آن با ابزارهاي براي تضمين رعایت حقوق بشر در جوامع سياسي است كه براي تبيين ارتبا

 اجمالبهمندي از آن، الزم است ابتدا مفهوم حقوق بشر ولو و نيز چگونگي بهره 3تحقق اصل 
آن با مفاهيم دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر روشن شود و سپس  يو رابطه

این یک الگوي ابزاري بررسي شود. كه اهتمام  عنوانبهعملكرد آن  ياصول تشكيل و شيوه
پيشنهاد در مورد  يایجاد نهاد ملي در نظام حقوقي كشور بوده و ارائه يبه شيوه صرفاًمقاله 

شرح وظایف آن، هرچند در مباني و الزامات ایجاد آن ریشه دارد، لكن بررسي تفصيلي 
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 ينظر در مورد فایدهاي كه باید بدان توجه شود، اختالف. اما نكتهطلبديمي را اجداگانه
هاي ملي است؛ برخي معتقدند كه با وجود دستگاه قضایي مستقل و حكومت دموكراتيک نهاد

از كارهاي  ماًيمستقنيازي به نهاد ملي نيست، اما نظر دیگر بر این است كه یک نهاد مستقل كه 
حقوق بشر  يتواند نقش رهبري را در زمينهاجرایي، قضایي و اداري و حكومتي دور است، مي

فرهنگ حقوق  يي در حمایت از حقوق شهروندان و توسعهاستهیشاو سهم بر عهده گيرد 
در حال حاضر غلبه با نظر دوم است، چنانكه هم  .(235: 1355)مهرپور،  بشري ایفا كند

هاي معمول از و هم یكي از توصيه كنديمسازمان ملل به كشورها ایجاد نهاد ملي را توصيه 
اي جهاني وضعيت در قالب سازوكار بررسي دوره اشسوي كشورها به كشوري كه پرونده

( شوراي حقوق بشر در حال بررسي است، توصيه به ایجاد نهاد ملي حقوق (UPRحقوق بشر 
چهارساله، وضعيت  باًیتقر يبشر است. توضيح آنكه در قالب سازوكار یادشده و در دوره

هایي هاي دیگر توصيهو كشور شودحقوق بشر تمامي كشورهاي عضو سازمان ملل بررسي مي
پذیرد و بعضي را رد كنند و آن كشور نيز بعضي را ميرا به كشور تحت بررسي ارائه مي

شود و چهار سال بعد باید گزارشي از ميزان شده نوعي تعهد محسوب ميكند. موارد پذیرفتهمي
ورهایي كه ها از سوي كشور مورد نظر به شوراي حقوق بشر ارائه شود. از جمله كشاجراي آن

لهستان  يتوصيه 2111متعهد به ایجاد این نهاد شده، جمهوري اسالمي ایران است كه در سال 
گزارشي از ميزان تحقق آن ارائه داد. بنابراین فارغ  2116و در سال  (6)زمينه پذیرفت را در این

سئوالن در پي از اینكه آیا پذیرش این توصيه اقدام درست یا نادرستي بوده است، اكنون باید م
تواند به فرصتي براي ایجاد نهاد ملي طراحي نهادي منطبق با فرهنگ كشورمان باشند كه مي

، رعایت الناسحقبر تضمين حقوق بشر و امر به معروف و نهي از منكر تبدیل شود كه عالوه
مان و بر اثرگذاري داخلي، الگویي براي سایر كشوهاي مسلاهلل را نيز تضمين كند و عالوهحق

 قدمي براي اجرایي شدن اعالميه حقوق بشر اسالمي باشد. 

 8آن با اصل  ي. معناي حقوق بشر و رابطه1
 Richard) است كه بر سر تعریف آن اجماعي وجود ندارد تفسير بردارحقوق بشر مفهومي 

Pierre Claude& Burns H. Weston, 2006: 20) رو تعاریفي كه براي آن ارائه شدهو ازاین 
بودنش انسان يواسطهند كه هر كس بهاحقوقي»كنند، از جمله است، بيشتر حالت دور پيدا مي

هر فرد به »اند كه بعضي نيز آن را حقوقي دانسته Donnelly).(7) ,(10 :2003« هاستواجد آن
 (13: 1331كميساریاي عالي حقوق بشر، « )شودمند ميمقتضاي كرامت انساني خود از آن بهره

آن را  معموالًخود نيازمند تعریف كرامت انساني خواهد بود. شاید به همين دليل باشد كه  كه
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اند: بعضي پنج ویژگي زیر را براي آن نام برده هكچناناند. هایش تعریف كردهبا بيان ویژگي
آن یک یا دو حق بنيادین مانند حق  منشأپاسخ به مطالبات فردي و اجتماعي، بنيادین بودن )

متنوعي از قواعد اخالقي و حقوقي، قابل  يي و تعيين سرنوشت است(، متشكل از دامنهزندگ
 .(Claude& Weston, 2006: 20) تحدید در صورت تعارض با امنيت یا منافع دیگران و جهاني بودن

ي بااهميت اما مسئله (Nickel, 1992 :561-2)اندناميده« هاي اخالقيضمانت»بعضي هم آن را 
 هاست آن يشده و نه همههاي گزینشاي از ارزشه حقوق بشر مجموعهآن است ك

11)-2003: 10, Donnelly)(1) ناميم معروف مي آنچهها را با توان آنكه مي -ها این ارزش
هاي فرهنگي در كشورهاي جهان ردیف دانست، اگرچه در عنوان با بسياري از ارزشهم

بلكه  مدتيطوالننه در یک فرایند فرهنگي ه گرفته و مشترک است، اما از مباني غربي سرچشم
جهاني حقوق  يهاي پس از جنگ جهاني دوم به یک دسته قواعد در اعالميهضرورت براساس

ها عبارت دیگر، این معروفها قرار گرفته است. بهتبدیل شده و براي امضا در برابر دولت بشر
هاي ها در قالب كنوانسيونكه تعهد به رعایت آني شناسایي شد، بلالمللنيب در عرف تنهانه

جهاني چون ميثاق حقوق مدني و سياسي یا اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد پذیرش بيشتر 
ي منكر نوعبهو نقض این حقوق جهانشمول  قرار گرفت -نمایندگان ملت عنوانبه-ها دولت

ها را به رعایت این حقوق رسيد تا دولتبدل شد. پس از این مرحله، نوبت به ایجاد ابزارهایي 
ایجاد  يها نهي كنند. یكي از این ابزارها نهاد ملي حقوق بشر است. پيشينهامر و از نقض آن

و دومين نشست شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل  1361نهاد ملي حقوق بشر به سال 
حقوق بشر را در سطح ملي تنظيم  نياز به وجود نهادهایي كه اجراي 1351گردد. تا سال بازمي

كميسيون حقوق بشر،  يقطعنامه براساسها كم بود، تا اینكه شد، اما تعداد آنكنند، احساس مي
كارگاهي با عنوان نهادهاي ملي حفاظت و ارتقاي حقوق بشر در پاریس برگزار شد  1331در سال 
 Principles relating to the Status of« )اصول پاریس»ها و اصولي بود كه به آن توصيه يكه نتيجه

National Institutions) 1333 و (5)كميسيون حقوق بشر 1332سال  يمشهور شد و در قطعنامه 
انعكاس یافت. اصول پاریس بر سه موضوع تمركز داشت: صالحيت و  (3)مجمع عمومي

 يآن و شيوه پاسخگویي نهادهاي ملي، تركيب نهاد ملي و تضمين استقالل و متكثر بودن
مدني. در نهایت یک بخش خاص صالحيتي به  ياجراي وظایفشان از جمله همكاري با جامعه

این اصول اضافه شد كه مربوط به صالحيت استماع، طرح و حل شكایات فردي بود. كار بر 
طور مثال در كنفرانس جهاني حقوق بشر جا به پایان نرسيد و بهروي این موضوع در همين

 يبرنامه 31 يها در مادهآن ينقش سازنده كه یيجامورد توجه قرار گرفت؛ تا  1333وین 
كه  (Lindsnaes, Lindholt, Yigen (Eds.), 2001:10)قرار گرفت  ديتأكعمل اعالميه وین مورد 
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ترین و بهترین نهادهاي ملي حقوق بشري، مناسب سيتأستوانند با آن كشورها مي براساس
 كاربهطابق با فرهنگ و سنت جوامع خود براي حمایت و ارتقاي حقوق بشر هاي ممكن را مروش

ي این نهاد در كشورمان، سازيبوم(. بر همين اساس و در گام اول براي 13: 1335)غائبي،  رنديگ
 و (:koyuncu, 2008 703) «مطالبات مردم از دولت»را نهاد ناظر بر حقوق بشر  ينهاد مل توانيم

جا كه از آن (3)ت.دانس مردم يلهيوس دولت منكراز  يامر به معروف و نه يمتولبا نهاد  متناظر
فقهي و حقوقي ما تاكنون ساختاري بومي براي تحقق جامع  هايتاریخي و كتاب يدر پيشينه

تواند ي نشده است، نهاد ملي حقوق بشر مينيبشيپاین بعد از امر به معروف و نهي از منكر 
آن باشد. البته باید توجه داشت كه نهادهاي ملي حقوق بشر ابزاري براي الگوي مناسبي براي 

فارغ از اینكه ریشه در –بنياد هاي غربهاي حقوق بشرند. این ارزشسازي ارزشدروني
ایستا نيستند و حالت  -كانت یا الک داشته باشند يحقوق طبيعي یا قراردادي و اندیشه

ادیان  مدنظرریشه داشتن در مفهوم كرامت انساني تهاجمي دارند، یعني با وجود ادعاي 
(Langley, 1999: iix)هاي بومي و دیني همزیستي داشته باشند، توانند با برخي از ارزش، نمي

نظر شود. اما بهحق تغيير مذهب نوعي تهدید براي بسياري از ادیان محسوب مي هكچنان
فرصتي براي معرفي نهاد امر به معروف و این تهدید را به فرصت تبدیل كرد؛  توانيم رسديم

هاي نهي از منكر در قالب ابزارهایي كه براي افكار عمومي آشناست و نشان دادن برتري
با تكيه بر چنين طرز تفكري بود كه  ظاهراًاین هنجارهاي الهي بر قواعد بشرساخته.  ریانكارناپذ

م را در قالب قواعد حقوق بشر جمعي از اندیشمندان مسلمان تالش كردند تا محتواي اسال
 يتوان گفت در اعالميهرا ایجاد كنند كه مي« حقوق بشر اسالمي»قرار دهند و مفهوم نوتركيب 

سازمان كنفرانس اسالمي در قاهره  يحقوق بشر اسالمي مصوب اجالس وزراي خارجه
شد. بعضي از جهاني حقوق بشر تهيه  ي( تبلور یافت و مواد آن با الهام از اعالميه1331)

كار كه حاصل  ياین اعالميه مانند مرحوم عالمه جعفري، از نتيجه سینوشيپگذار علماي پایه
)جعفرى  هاي متفاوت بود رضایت كامل نداشتنددخالت سران كشورهاي اسالمي با گرایش

 يهر حال چنين تالشي كه مخرج مشترک آراي فقها و فالسفه(، اما به136ق: 1613تبریزى، 
بر مفهوم دعوت به خير  ديتأكجالب در این اعالميه  يتقدیر است. نكته عه و سني بود، قابلشي

ي كه در مقدمه، رعایت اگونهبهو امر به معروف و نهي از منكر در مقدمه و مواد آن است، 
ها منكر دانسته ها یا نقض آنهاي عمومي عبادت و كوتاهي نسبت به آنحقوق اساسي و آزادي

اي هماهنگ در گونهبه« امت»هاست و یي مسئول پاسداري و اجراي آنتنهابههر فرد  شده كه
نيز دعوت به خير و امر به معروف و نهي  22 يماده« ج»ها مسئوليت دارد. در بند تضمين آن

عنوان حق هر فرد به رسميت شناخته شده است. از منكر براساس ضوابط شریعت اسالمي، به
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امر به معروف و نهي از منكر فردي و وان گفت ضمانت اجراي اعالميه، تبر این اساس مي
ي كه هم به لحاظ دروني افراد را به رعایت حقوق فردمنحصربهگروهي است. ضمانت اجراي 

بشر )و حقوق خداوند( و هم با وجود قواعد دقيق حقوقي افراد جامعه را به رعایت این 
عملي این قواعد حقوقي، به وجود ساختارهاي مناسبي  كند. لكن براي اجرايها وادار ميارزش

ها و دفع و رفع منكرها باشد. نياز است كه شاید طراحي آن بهترین گام براي تحقق معروف
البته امروزه نهادهاي نظارتي حكومتي در كشورهاي اسالمي تحقق بخشي از این حقوق را از 

رسد نظر مياما به (11)كنند،لت تضمين ميطریق امر به معروف و نهي از منكر مردم از سوي دو
براي تحقق بخشي از مطالبات مردم از حكومت یعني امر به معروف و نهي از منكر دولت از 

الگوگيري از نهادهاي ملي حقوق  روسوي مردم نيازمند ایجاد نهادهایي جدید هستيم. ازاین
ضمن تحقق این بعد  توانديم، بشر براي ایجاد یک ساختار بومي یا اصالح ساختارهاي موجود

حقوق بشر اسالمي و انجام  يدر سطح داخلي، زمينه را براي اجرایي شدن اعالميه 3از اصل 
باید این نكته را مورد تعهد كشورمان به شوراي حقوق بشر سازمان ملل فراهم سازد. در پایان 

تبيين مفاهيم اسالمي نيز كه گرایش به استفاده از ابزارهاي حقوق بشري براي  توجه قرار داد
شيعه ضمن نقد  يدر حال گسترش است، تا حدي كه یكي از فيلسوفان برجسته روزروزبه

 يجهاني حقوق بشر، خود متني را در قالبي مشابه اعالميه تحت عنوان نظامنامه ياعالميه
 (11)ماده پيشنهاد داده است. 32حقوق و تكاليف بشر و در 

 سيتأسي يوه. وظایف، تشکيالت و ش2
 يكه اشاره شد، وظایف و ساختار نهادهاي ملي حقوق بشر در قالب اصول اعالميهگونههمان

 تفكيكي بررسي و ارزیابي خواهد شد. صورتبهپاریس تبيين شده است كه در این گفتار 

 . صالحیت و وظایف2-1
قسمت  ها و وظایف نهادهاي ملي حقوق بشر براساس اعالميه پاریس به دوصالحيت

 تقسيم شده است: 

 . صالحیت ارتقا و محافظت از حقوق بشر2-1-1

 هاي ذیل است:هر نهاد ملي داراي مسئوليت

ي هاحوزه. تقدیم گزارش مشورتي به دولت، مجلس یا هر ارگان داراي صالحيت، در 1
 زیر:
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 با  براي اطمينان از تطابق آن نامههيتوص يبررسي مقررات قانوني یا اجرایي و ارائه
اصول اساسي حقوق بشر، و در صورت لزوم توصيه به تدوین قانون جدید یا اصالح 

 قانون یا اقدامات اجرایي؛

 توصيه براي  يهاي نقض حقوق بشر و ارائهبررسي و توجه دادن دولت به موقعيت
 خاتمه دادن به آن.

هاي وببا چارچ عملكردها. تضمين و ارتقاي هماهنگي قانونگذاري ملي، مقررات و 2
 ها،ي كه دولت عضو آن است و تضمين اجراي مؤثر آنالمللنيبحقوق بشر 

 ها،ها و تضمين اجراي آنهاي فوق یا الحاق به آن. ترغيب به تصویب چارچوب3

ي سازمان ملل و هاتهيكمها به نهادها و هاي دولتگزارش ي. همكاري در تهيه6
 ي،امنطقههاي سازمان

 ي و ملي مرتبط با موضوع،امنطقههاي سازمان ملل یا سازمان. تشریک مساعي با 7

ها در مدارس ي آموزشي حقوق بشر و مشاركت در اجراي آنهابرنامه. شركت در تدوین 1
 ها،و دانشگاه

 گسترش آگاهي عمومي. ي. عمومي كردن حقوق بشر و مبارزه با هر گونه تبعيض وسيله5

 قضاییهای اضافی شبه. صالحیت2-1-2

هاي جزیي را تواند صالحيت استماع و بررسي شكایات و دادخواستیک نهاد ملي مي 
 تواند بر اصول ذیل مبتني باشد:ها ميداشته باشد. در چنين شرایطي عملكرد آن

از طریق  شدهنيمعي محدودهدوستانه از طریق مصالحه، یا در  حلراهجوي و. جست1
 ري بر مبناي قابليت اعتماد؛یا در موارد ضرو آورالزامتصميمات 

 ؛هاي جبرانراه خصوصحقوقش به ي. آگاه ساختن شاكي در زمينه2

 يها به هر مقام صالح دیگر در محدوده. استماع هر شكایت یا دادخواست یا ارجاع آن3
 توسط قانون؛ شدهمشخص

در قوانين و  ردنظیتجدویژه در مورد اصالح یا به مقامات صالح به نامههيتوص ي. ارائه6
 مقررات اداري.

 . ساختار 2-2
 حضور متضمن دیبا آن، ريغ چه و انتخابات با چه آن، ياعضا انتصاب و يمل نهاد ساختار .1

 ( باشد، شامل:يمدن ي)جامعه ياجتماع يروهاين متكثر
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  ي تجاري، نهادهاي اجتماعي و تخصصي مرتبط مانند هاهیاتحادي ردولتيغنهادهاي
 انجمن وكال؛ 

 هاي فكري فلسفي یا مذهبي؛ایشگر 

 ها و علماي برجسته؛دانشگاه 

 مجلس؛ 

 هاي دولتي )تنها در ظرفيت مشورتي(.بخش 

 يمال استقالل .2

انتصاب اعضا توسط سندي رسمي كه مدت زمان مشخص حكم را تعيين كند. این حكم  .3
 ممكن است تجدیدشدني باشد، مشروط به اینكه تكثر عضویت در نهاد تضمين شود.

 صالحيت نهاد ملي باید در متن قانون اساسي یا متون قانوني مشخص شود. ييب و حيطهترك .6

 (12).نهاد باید مستقل باشد يبودجه .7

 سیتأس ی. شیوه2-3
. تصریح در قانون اساسي مانند آفریقاي 1شوند: به سه شيوه ایجاد مي معموالًنهادهاي ملي 

ي مانند استراليا، دانمارک و هند یا از طریق . از طریق تصویب قانون عاد2جنوبي و گرجستان، 
اندونزي و قزاقستان. هيچ دليلي وجود ندارد كه نهادهاي نوع سوم  (13)فرمان دولتي مانند فرانسه،

 .(Lindsnaes, Lindholt, Yigen (Eds.), 2001:14-15)استقالل كمتري نسبت به دو نوع اول داشته باشند 
هاي امكان سخنراني در نشست 2111ملي حقوق بشر از سال نهادهاي  نكته قابل توجه اینكه

 اكنون نيز این حق را در شوراي حقوق بشر دارندو هم اندكميسيون حقوق بشر سابق را یافته

داراي مقام مشورتي،  نهادِمردمهاي ها و سازمان( كه در كنار دولت31: 1335)غائبي، 
 هاي خود را ابراز كنند.دیدگاه

 ادهاي ملی حقوق بشر . انواع نه3
هنوز تعریف مشخصي از نهاد ملي حقوق بشري كه در مورد آن اجماع و توافق عمومي 

نهادهاي ملي  معموالًي بندطبقه(. اما در مقام 17: 1335وجود داشته باشد، وجود ندارد )غائبي، 
زرس كل( )دفاتر با« هاآمبودزمان»یا « هاي حقوق بشركميسيون»كلي  يدر یكي از دو شاخه

 گيرند. قرار مي

 های حقوق بشر. کمیسیون3-1
تعداد  31 يهاي حقوق بشر حدود چهل سال پيش تأسيس شدند و از آغاز دههكميسيون
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قانونگذاري یا  يبسيار زیاد شده است. كميسيون ممكن است توسط قانون اساسي، قوه هاآن
شوند. مجریه انتخاب مي يیا قوهشود و اعضاي آن از سوي قانونگذار مجریه ایجاد  يقوه

مشورت به دولت براي  يكميسيون حقوق بشر داراي همه یا برخي از این كاركردهاست: ارائه
امضا و اجراي قراردادهاي حقوق بشر، ایجاد و تقویت قوانين داخلي حقوق بشر، تحقيق در 

طرز ي كه افراد به هایها و دیگر مكانمورد حقوق بشر، آموزش حقوق بشر، نظارت بر زندان
ندرت شوند و بررسي ادعاهاي مبني بر نقض حقوق بشر. بهاختياري در آن محدود ميريغ

. حتي در درآوردممكن است یک كميسيون حقوق بشر بتواند تصميمات خود را به اجرا 
هاي مشورتي وجود دارند كه قدرت بسياري از كشورها از فرانسه گرفته تا مراكش، كميسيون

توانند دربارة ادعاها تحقيق كنند، بسياري ها ميكه كميسيونهم ندارند. همچنين درحاليتحقيق 
ها كنند. كميسيوني دوستانه استفاده مياوهيشها از مصالحه براي فرو نشاندن یک دعوا به از آن

ک توانند یمي هاآندهند، هرچند برخي از یي را ارائه ميهاهيتوصاغلب پس از یک تحقيق فقط 
محكمه یا دادگاه حقوق بشر ارجاع دهند. تعداد  به آورالزاممنازعه را براي رسيدن به توافق 

 عنوانبههاي قضایي مربوط به حقوق بشر ها این قدرت را دارند كه در پروندهكمي از كميسيون
 هاي حقوق بشرتوانند احكام قضایي مرتبط با وضعيتدوستان دادگاه ظاهر شوند و تعدادي مي

كه بقيه هاست، درحاليتبعيض يها فقط در زمينهدست آورند. صالحيت بعضي كميسيونرا به
تري در حقوق سياسي و مدني و حتي حقوق اقتصادي، صالحيت وسيع يداراي حوزه

. همچنين یكي از وظایف مهم (Reif, Linda C, 2004: 83-85)ند ااجتماعي و فرهنگي
حقوق بشري دولت، نظارت بر اجراي تعهدات داخلي و ها بررسي منظم سياست كميسيون

 (.233: 1355هاي الزم است )مهرپور، توصيه يي آن و ارائهالمللنيب

 . آمبودزمان )دادآور: دفتر بازرس کل(3-2
در سوئد ایجاد شد، بعضي معتقدند كه  1313اگرچه اولين آمبودزمان مدرن در سال 

 زاده،یيرضا) اندچنين نهادي كرده سياقدام به تأس «المدیوان مظ»كشورهاي غربي به تقليد از 
است كه پادشاه از جمله به نقل از نویسندگان مسلمان این احتمال مطرح شده  .(176: 1333

الگو گرفته  -جا گریخته بودكه به آن-در تركيه القضاتيقاضسوئد در ایجاد این نهاد، از دفتر 
دیوان مظالم بازرسي و زیر نظر گرفتن رفتار ي رویژه. كا(Reif, Linda C, 2004: 5)باشد 

آمبودزمان نيز  رسيدگي به تخلفات دارندگان مقام و شغل اداري بوده است.و كارمندان اداري 
هاي اجرایي ایجاد نهادي است كه از سوي حكومت براي نظارت بر اعمال اداري دستگاه

كند. ها تحقيق ميتي دریافت و در مورد آنعملكرد ادارات دول يشود و شكایاتي را از نحوهمي
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مجریه  يها در بعضي كشورها زیر نظر پارلمان و در بعضي كشورها زیر نظر قوهآمبودزمان
ها را به دو نوع كالسيک و چندجانبه آمبودزمان معموالً(. 25: 1331زاده، موسي) قرار دارند

(hybridتقسيم مي )اند هاي حقوق بشري، آمبودزمانندجانبهچهاي كنند. یک نوع از آمبودزمان
حفاظت از حقوق بشر را برعهده دارند. البته  يكه هم وظایف اداري باال و هم وظيفه

كنند،  وفصلحلهاي حقوق بشري توانند شكایات رسيده را با جنبههاي كالسيک هم ميآمبودزمان
اما  .(Reif, Linda C, opcit: 1-2)د بنابراین هر دو نوع در ارتقا و حفاظت از حقوق بشر نقش دارن

هاي حقوق ها و كميسيونهاي حقوق بشري نقش آمبودزمانمهم آن است كه آمبودزمان ينكته
دهند. این نوع ساختارسازي به موج سوم دموكراتيزاسيون در اروپاي بشري را با هم انجام مي

منجر  1351 يو پرتغال در دهه در اسپانيا چندمنظورهگردد كه به ایجاد نهادهاي جنوبي برمي
هاي تمایز بين این نهادها و كميسيون روزروزبه. نتيجه آنكه  (Reif, Linda C, opcit: 8)شد

لحاظ تطبيقي، برخي كشورها (. از منظر دیگر و به61: 1335)غائبي،  شودتر ميحقوق بشر مبهم
 (13)اندونزي (13)روسيه، (15)مهوري چک،ج (11)،لهستان (17)انگلستان، فرانسه، (16)مانند آرژانتين،

هاي اداري در نهاد ملي فراگيري دارند كه به شكایات شهروندان از دستگاه (21)جنوبي يو كره
بيني در قانون از: پيش اندعبارتمشترک  شيوبكمكند. وجوه سرتاسر كشور رسيدگي مي

به پارلمان، استقالل، داشتن  گزارش يي تصویب قانون، لزوم ارائهلهيوسبهاساسي، تأسيس 
هاي قضایي در دست رسيدگي در محاكم و قضایي خاص، عدم صالحيت در پرونده يبودجه

شود، اما نهادهاي نبودن رسيدگي. در برخي كشورها مانند كانادا دادآور فراگيري مشاهده نمي
ها و نهادهاي نشگاهها، دادادآور متعددي در سطح شهري، ایالتي، فدرال و همچنين در بانکشبه

ي كشورها مانند هند در برخ (12) دهند.هاي متعددي را پوشش ميمختلف وجود دارند كه حوزه
هاي زیادي براي تشكيل سازمان ضدفساد انجام گرفته است كه تالش تاكنون 1311 ياز دهه

قامات این مالزي فاقد نهادي شبيه نهادهاي دادآور فراگير است و م (22)همچنان ادامه دارد.
كشور ضمن بيان عدم قصد خود براي تشكيل چنين نهادي آن را براي مالزي مناسب 

هاي عمومي دفتر شكایتدادآور را بر عهده دارد،  ينهادي كه در مالزي وظيفه (23)اند.ندانسته
تشكيل شده و كار آن نظارت و كسب اطمينان از كارامدي و منصفانه  1351است كه در سال 

دولت فدرال آمریكا داراي نهاد دادآور به شكل كالسيک آن نيست  (26)ال اداري است.بودن اعم
در آلمان نهاد  (27).كنندي آن مؤسسات و دفاتر مختلفي دارد كه شبيه دادآور عمل ميجابهو 

در « ي شكایاتكميته»اي به نام یک سازمان مجزا وجود ندارد، اما كميته صورتبهدادآوري 
در جمهوري خلق  (21)كند.هاي اداري رسيدگي ميه شكایات مردم از دستگاهمجلس آلمان ب

مسئول حفظ كارامدي، نظم و سالمت دولت و آموزش وظایف و  «وزارت نظارت»چين، 
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هاي دیگر حق دخالت در آن را ها و ارگانو وزارتخانهمقررات به مستخدمان عمومي است 
ي حل اختالف سازوكارهاي معمول آن وجود ندارد، اما در ژاپن نهاد دادآور به معنا (25).ندارند

انجام بخش مهمي از وظایف نهاد  وزارت امور داخلي و ارتباطاتتحت نظر  شدهسيتأس
هاي اساسي است كه بر مدیریت و كنترل نظام مزبور وزارتكار دادآور را بر عهده دارند. 
هاي حكمفرما هستند. این نظام هااجتماعي و اقتصادي آن هاييتزندگي مردم كشور و فعال

هاي مالي و انتخاباتي، عمومي، خدمات مدني، مدیریت محلي و نظام يهااساسي شامل دستگاه
 (23) .استخدمات اضطراري و اورژانسي، خدمات پستي و ارتباطات از راه دور 

 . نهاد ملی حقوق بشر در جمهوري اسالمی4
ارند كه به لحاظ شرح وظایف، شباهت در جمهوري اسالمي ایران نهادهایي وجود د

ها با نهادهاي ملي از بسياري به نهادهاي ملي حقوق بشر دارند كه الزم است ابتدا انطباق آن
اصالح این  ينظر حقوقي )تطبيق با اصول پاریس( بررسي شود و در صورت عدم تطابق، شيوه

 سي شود.نهادها یا ایجاد یک نهاد جدید منطبق با نظام حقوقي كشور برر

 مشابه ی. بررسی نهادهای با کارویژه4-1

 . کمیسیون حقوق بشر اسالمی4-1-1
 يي قضایيه تشكيل شد و اساسنامهبه ریاست رئيس وقت قوه 1353این كميسيون در سال 

هاي بعد، اساسنامه اصالح شد و به اعضاي دولتي آن به تصویب هيأت مؤسس رسيد. در سال
شامل موارد زیر  اساسنامه 7 يماده براساساف این كميسيون نقش مشورتي داده شد. اهد

 يشود: تبيين و آموزش حقوق بشر از دیدگاه اسالم، نظارت بر رعایت این حقوق، ارائهمي
ي نسبت به نقض حقوق مسلمانان، رسيدگي به موارد نقض حقوق بشر، ريگموضعو  حلراه

و بررسي وضعيت جمهوري اسالمي نسبت ي حقوق بشر المللنيبهمكاري با نهادهاي ملي و 
ي حقوق بشر. ساختار آن شامل هيأت مؤسس، شوراي المللنيبي هاونيكنوانسو  هاثاقيمبه 

علمي، زنان،  يزیر است: كميته يي چهارگانههاتهيكمعالي، رئيس كميسيون، دبيرخانه و 
 يبا اصول اعالميه در مورد انطباق این كميسيون (23)مراقبت و پيگيري داخلي و خارجي.

قضایيه،  يپاریس دو نظر وجود دارد: بعضي معتقدند اگر ایجاد تشكيالت از سوي رئيس قوه
هرپور، تواند مصداق نهاد ملي باشد )مبدون نياز به تصویب قانون را بپذیریم، كميسيون مي

ن اساسي یا اما بعضي با استناد به اینكه جایگاه قانوني كميسيون در قانو (،613-616: 1355
(. دیدگاه دوم از این نظر 173: 1335كنند )غائبي، عادي تعریف نشده است، انطباق را رد مي
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قانون اساسي، یكي از وظایف  173اصل  1رسد كه اگرچه براساس بند نظر ميبه ترقبولقابل 
احياي »از جمله  171ي اصل هاتيمسئولي قضایيه ایجاد تشكيالت متناسب با رئيس قوه

بر ایجاد آن  ادشدهاست، لكن تصریح بند ی« ي مشروعهايآزادقوق عامه و گسترش عدل و ح
مستقل از  يتشكيل نهادي با تركيب غيردولتي و داراي بودجه رواست، ازاین« در دادگستري»

 قضایيه به لحاظ قانوني محل تردید است. يدستگاه قضایي از سوي رئيس قوه

 ر. سازمان بازرسی کل کشو4-1-2
 جریان حسن به نسبت يهیقضا يهقو نظارت حق براساس» :اساسي قانون 156 اصل طبق

« كشور كل بازرسي سازمان» نام به سازماني اداري، هايدستگاه در قوانين صحيح اجراي و امور
 قانون را سازمان این وظایف و اختيارات حدود. گرددمي تشكيل يهیقضا يهقو رئيس نظر زیر

 انجمن درسازمان بازرسي  تیعضو وي آمبودزمانشبهي كاركردهابا وجود  «.كندمي تعيين
ي سختبهبعضي معتقدند  ران،یاي اسالمي جمهور كشور ازي ندگینما به آمبودزمانیي ايآس
 آمبودزمان جهاني كشورها ربيشت در رایز ،رفتیپذ آمبودزمان نهاد کی عنوانبه را آن توانيم
 برعالوه. است تعامل در هیمجري قوه با زيني موارد در و دكنيم تيالفع مقننهي قوه نظر ریز
 مواد بنابر كه استي حال در نیا، استي یقضا تيصالح گونه هر فاقد آمبودزمان نهاد ن،یا

است  زيني یقضا تيصالحي دارا نهاد نیا كشور كلي بازرس سازمان ليتشك قانون متعدد
راد اول باید گفت وقتي در بعضي كشورها مانند فرانسه و (. در مورد ای31 :1331زاده، موسي)

ي مجریه است و حال آنكه كار اصلي آمبودزمان نظارت بر انگليس، آمبودزمان زیر نظر قوه
شک آمبودزماني كه زیر نظر بي .((Reif, Linda C, 2004: 14 مجریه است  ياعمال اداري قوه

خواهد داشت. البته ایراد دوم )قرار داشتن یک ي قضایيه قرار دارد، استقالل بيشتري قوه
آمبودزمان چه اثري بر صالحيت آن خواهد داشت(، قابل بحث  يصالحيت تكميلي بر عهده

حكومتي است و با  كامالًترین ایراد، تركيب اعضاي این سازمان باشد كه اما شاید مهم است.
 اصول پاریس همخوان نيست.

 اساسیقانون  09. کمیسیون اصل 4-1-3
 يیا قوه مجریه يهر كس شكایتي از طرز كار مجلس یا قوه»قانون اساسي:  31طبق اصل 

 كند. مجلس عرضه اسالمي شوراي مجلس خود را كتباً به شكایت توانديباشد، م داشته قضایيه
 به ایتشك كه دهد و در مواردي كافي كند و پاسخ رسيدگي شكایات این به است موظف

ها بخواهد و در از آن كافي و پاسخ رسيدگي مربوط است قضایيه يو یا قوه مجریه يقوه
 عامه اطالع باشد به عموم مربوط به كه نماید و در موردي را اعالم نتيجه متناسب، مدت
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منظور اجراي اصل به: »نيز آمده استداخلي مجلس  ينامهآیينقانون  32 يماده. در «برساند
تا طبق  گرددينام كميسيون اصل نودم قانون اساسي تشكيل منودم قانون اساسي كميسيوني به

 .«قوانين مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظيفه نماید

هاي حقوق بشر تطابق بيشتري دارد تا رسد این كميسيون با كميسيوننظر ميبه
 ریز ليت آن فراتر از مسائل اداري است. اما به دليل اینكهفعا يها، چراكه محدودهآمبودزمان

)كلي یا جزیي « طرز كار» يالبته در مورد واژه .شباهت دارد هانظر پارلمان است به آمبودزمان
تواند از نقض نظر وجود دارد، بدین معنا كه آیا هر كس ميبودن مصادیق آن( ابهام و اختالف

ي و... مشخطسياستگذاري،  صرفاًكند یا موضوع شكایت  حق خویش به این كميسيون شكایت
)سپردن اختيار رسيدگي به اصل تفكيک قوا یک قوه است؟ یک دیدگاه بنا به دالیلي چون 

ضمانت اجرایي  شكایات شهروندان به مجلس دخالت در وظایف دستگاه قضاست( و نبود
ز عبارت طرز كار در اصل است كه منظور ا معتقد ،31حقوقي براي تصميمات كميسيون اصل 

گانه است. در مقابل این ها و راهبردهاي كالن قواي سهسياست ر، امور كلي و ناظر ب31
)عبارات كلي  نویس قانون اساسيمداقه در پيشاي چون دیگر با استناد به ادلهدیدگاه، برخي 

این  سینوشيپمندرج در « سياست قضایي»و « قانونگذاري يشيوه»، «كشور يچگونگي اداره»
مفهوم  ؛اصل تفسير موسع قانون اساسي به نفع ملت اصل حذف و طرز كار جایگزین آن شد(؛

مربوط به عموم باشد به اطالع عامه برساند(؛  كهيدرصورت) قانون اساسي 31مخالف ذیل اصل 
 يي و موردیگانه بر امور جزتأیيد ضمني شوراي نگهبان بر داللت عبارت طرز كار قواي سه و
تغيير » دارد:مقرر ميكه  1317قانون اساسي مصوب  31 اجراي اصل يقانون نحوه 1 يماده)

« نخواهد داشت يريول و یا مأمور متخلف از نظر رسيدگي تأثئشغل و پست در وضعيت مس
و طور ضمني پذیرفته را بهنظر اخير صالحيت رسيدگي به تخلف مأموران دولتي  با پذیرش

بر امور معتقدند كه منظور از این عبارت عالوه(، استنگهبان قرار گرفته شوراي  دیيتأمورد 
زاده به نقل از گزارش مركز تحقيقات است )موسيي و موردي نيز یكلي و كالن شامل امور جز

 . (212-215: 1331شوراي نگهبان، 
در مورد ایراد تداخل قوا در صورت رسيدگي به شكایات نيز باید گفت این رسيدگي 

صرف بررسي و اعالم شكایت به مراجع قضایي باشد كه با توجه به  توانديمایي نيست و قض
 براساساز سوي شوراي محترم نگهبان كه  (31)1332قانون آیين دادرسي كيفري  11 يماده دیيتأ

این  توانيمرو به طریق اولي اعالم جرم كنند، ازاین تواننديم نهادمردم يهاسازمانآن برخي 
با  توانديماین امر  تینهادر  (31)به رسميت شناخت. 31يت را براي كميسيون اصل صالح

نظرهاي شوراي نگهبان در یكي از  آنكه ژهیوبهاستفسار از شوراي محترم نگهبان حل شود، 
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، از عبارت 23/11/1311 خمور 3311 يشمارهبه قانون اساسي  31در مورد اصل  خودتفسيري 
استفاده كرده است كه تاب « هاآنفات مسئولين ... در ارتباط با وظایف شكایت مربوط به تخل»

رسد كه این كميسيون نظر ميهر حال به به (32)تفسير متناسب با وظایف نهاد ملي را دارد.
همگي عضو  كه آنشباهت زیادي به نهاد ملي حقوق بشر داشته باشد، مگر در مورد اعضاي 

لكن با توجه به پاریس، در آن رعایت نشده است،  يالميهمجلس بوده و تكثر مورد نظر اع
كميسيونر  عنوانبهیا روسيه كه با صرف انتصاب یک نفر  (33)تجارب كشورهایي مانند لهستان

ي نهادهاي حقوق المللنيبهماهنگي  ياز كميته اندتوانستهیا رئيس آمبودزمان از سوي پارلمان، 
 ي اميدوار بود.المللنيببه شناسایي آن در سطح  توانيمدریافت كنند،  A يبشر ملي درجه

 کنندگانحمایت از حقوق مصرف انجمن. 4-1-4

 17/5/1333مصوب  كنندگانقانون حمایت از حقوق مصرف براساس، ایجاد این انجمن
است كه شباهت زیادي چه از لحاظ ساختاري و چه صالحيتي با نهادهاي ملي حقوق بشر 

تشكل غيرانتفاعي، غيردولتي و  «انجمن»این قانون،  3 يماده براساساختاري دارند. به لحاظ س
و در تهران تشكيل ها ها و شهرسـتاندر مـركز استاناست و داراي شخصيت حقوقي مستقل 

(. از 2و  1هاي تبصره) دشوكنندگان نيز تشكيل ميانجمن ملي حمـایت از حقوق مصرف
كنندگان، سازي مصرفآگاه :از اندوظيفه دارند عبارت ها چهارلحاظ صالحيتي این انجمن

حقوقي به  يمشاوره يهاي دولتي، بررسي شكایات و ارائهمشورت به دستگاه يارائه
چهارم بدین صورت است  يربط. انجام وظيفهكنندگان، و ارجاع دعاوي به دستگاه ذيمصرف

و حقوقي را در حدود موارد مذكور در  توانند شكایات واصله از افراد حقيقيميها كه انجمن
 منظوربه( یا عنهيو در صورت عدم توافق طرفين )شاكي و مشتك كردهاین قانون بررسي 

(. تنها اشكال این 16 ي)ماده رسيدگي قانوني به سازمان تعزیرات حكومتي ارجاع نمایند
ها و یي براي تشكيل آنها، ضمانت اجرامردمي آن كامالًتركيب  به لحاظها آن است كه انجمن

 در نتيجه ایجاد انجمن ملي وجود ندارد.

 . ستاد حقوق بشر4-1-5
 منظوربهشوراي عالي امنيت ملي و  يبه موجب مصوبه 1336ستاد حقوق بشر در سال 

پيگيري مسائل حقوق بشر جمهوري اسالمي ایران در سطح داخلي و خارجي ایجاد شد. لكن 
امور ي قضایيه و عضویت مسئوالن حكومتي مانند وزراي با توجه به ریاست رئيس قوه

ي قضایيه مانند دادستان كل كشور و رئيس ، دادگستري و كشور و نيز مسئوالن قوهخارجه
 در آن، قابليت انطباق با شرایط اصول پاریس را به لحاظ مردمي بودن ندارد. هازندانسازمان 
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 . ستاد امر به معروف و نهی از منکر4-1-6
 اوالًشده است. ستاد احيا  (36)ین ستاد، جانشين ستاد احياي امر به معروف ونهي از منكرا 

قانوني امكان حمایت از آمران به معروف  خأل ليدلبه اًيثاننبود؛  پاسخگوداراي قانون مصوب و 
حمایت از آمران به معروف و ناهيان »قانون  2/2/1336و ناهيان از منكر را نداشت. در مورخ 

كه خود داراي ستادهاي  -نهي از منكر سازماني جدید را به نام ستاد امر به معروف و« منكر از
و  هاسازماناعضاي آن را وزرا، رؤساي  شتريبتشكيل داد كه  -استاني و شهرستاني است
بعضي محققان با توجه به شرح وظایف ستاد سابق  قبالً (37).دهنديمنهادهاي حكومتي تشكيل 

ي پاریس تطبيق اند تا آن را با آمبودزمان مبتني بر اصول اعالميهحيا، تالش كردهیعني ستاد ا
اند دهند، لكن مانع اصلي این مطابقت را در انتصاب دبير ستاد از سوي مقام رهبري پنداشته

در اصول پاریس بدان  آنچهرسد این اشكال وارد نباشد، چراكه نظر مي(. اما به1333)جاویدي، 
 -ي مجریه و نه پارلماني قوهبه معن–هاي دولتي ، عدم امكان عضویت مقامتصریح شده

عنوان ي در نهادهاي ملي است و لذا انتصاب فردي غيردولتي بهرأعنوان عضو داراي حق به
دار، منافاتي با استانداردهاي مدنظر سازمان ملل مسئول این نهاد از سوي یک مقام صالحيت

مجلس یا دخالت  يستاد سابق، نداشتن سند قانوني اعم از مصوبه نداشت، لكن ایراد وارد به
مقام معظم رهبري در تشكيل این ستاد و دیگري دولتي )حكومتي( بودن بيشتر اعضاي این 

اصول پاریس، اعضاي  براساس چراكهستاد بود كه ایراد دوم به ستاد فعلي نيز وارد است، 
جالب در قانون اخيرالتصویب،  يباشند. اما نكتهي داشته رأحق  توانندينمدولتي نهاد ملي 

نهي از منكر براي پيشنهاد صدور مجوز ایجاد  اعطاي مقام مشورتي به ستاد امر به معروف و
و پيشنهاد  دیيتأبه وزارت كشور و ستادهاي استاني و شهرستاني براي  نهادمردمي هاسازمان

. هاستيفرماندارو  هاياستاندارمنكر به  برگزاري تجمعات با عنوان امر به معروف و نهي از
خاص وزیر كشور عضو  طوربهاند و این در حالي است كه اعضاي این ستادها خود دولتي

-اگر اعضاي ستاد دولتي نبودند روستاد مركزي و فرماندار عضو ستاد شهرستان است. ازاین
با توجه به مباني  توانستيماین نهاد  -جمعه بر ستاد يحتي با وجود ریاست یكي از ائمه

شده، نهاد ملي حقوق بشر جمهوري اسالمي تلقي شود و اعطاي دادهفقهي و قانوني شرح
نوعي ابتكار در تعيين وظایف براي  توانستيمنيز منطقي بود و  ادشدهصالحيت مشورتي ی

 امر به معروف و نهي از منكر مردم به دولت باشد. يیک نهاد ملي البته در حوزه

 . مرجع ابتکار ایجاد نهاد4-2
 يي آن است كه ایجاد نهاد ملي تنها از طریق الیحهدهندهنشانبررسي اصول قانون اساسي 
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 است. ریپذامكانشوراي عالي امنيت ملي  يقضایي، طرح مجلس یا مصوبه

 قضایی ی. الیحه4-2-1
ي یلوایح قضا يتهيهي قضایيه قانون اساسي یكي از وظایف رئيس قوه 173اصل  براساس

 محتواي، اوالًتفسيري شوراي نگهبان،  ياست كه طبق نظریه متناسب با جمهوري اسالمي
 و موضوعات 173و  175و  171 اصول ژهیوبه اساسي قانون یازدهم را فصل يیقضا لوایح

؛ كندمي معين يیامور قضا به مربوط و سایر اصول یازدهم دیگر فصل ها در اصولآن به مربوط
 به نهایي تصویب برايرا  و آن كرده تنظيم يیقضا يتواند مستقالً الیحهنمي دولت هيأت اًيثان

 و به تهيه يهیقضا يقوه رئيس توسط كه يیقضا لوایح ثالثاًكند؛  ارسال اسالمي شوراي مجلس
امور  به تغيير مربوط گردد. هر گونهمي تقدیم اسالمي شوراي مجلس شود، بهمي ارسال دولت

با توجه به  (31)است.مجاز  يهیقضا يقوه رئيس موافقت با جلب فقط لوایح گونهنیدر ا يیقضا
ایجاد نهاد ملي از طریق الیحه، تنها از مجراي  رسديمنظر و به دالیل زیر به ادشدهنظر ی
قانون اساسي  171 اصلاست: بررسي  ریپذامكاني مجریه وهق يقضایي و نه الیحه يالیحه
 طوربهي قضایيه را حمایت از حقوق شهروندي، قوه ياساسي در زمينه قانونگذار دهديمنشان 

 مستقل است ايقوه يهیقضا يقوهبراساس این اصل:  آنكهخاص مسئول دانسته است. توضيح 
ي دار وظایفو عهده عدالت به بخشيدن تحقق «مسئول»و  ماعيو اجت فردي حقوق «پشتيبان» كه

قانون اساسي  است، یعني مشروع يهاياحياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاداز جمله 
بر وظایفي چون صدور حكم در مورد شكایات، نظارت بر اجراي قوانين و كشف جرم و عالوه

بر « احياي حقوق عامه»ي را تحت عنوان دیگر يتعقيب مجرمان و مجازات آنان، وظيفه
ي قضایيه گذارده است. در تعریف حقوق عامه گفته شده كه عبارت است از قوه يعهده

در قانون اساسي كشورها مورد احصا  عمدتاًحقوق فردي و اجتماعي ملت و مردم كه  يكليه»
و نيز اصل  3اصل  خصوصبهحقوق عامه در اصول مختلف قانون اساسي  (35)«.رديگيمقرار 

تمثيلي بيان شده كه مصادیق بارز آن اعم از  صورتبهتحت عنوان حقوق ملت  63تا  13
(. نيز 25: 1333، كارنقرهحقوق اجتماعي، فرهنگي، سياسي، دفاعي، اقتصادي و قضایي است )

بين این دو رابطه تساوي  يگفته شده كه حقوق شهروندي جدا از حقوق عامه نيست و رابطه
گفت كه احياي حقوق عامه همان احياي حقوق  توانيم(. بنابراین 56: 1333، كارنقرهست )ا

ي نهادهاي ملي . وظيفهدشويم ي مشروع منجرهايآزادشهروندي است كه به گسترش عدل و 
حقوق شهروندي در « حمایت و ارتقا»پاریس  ياصول اعالميه براساسحقوق بشر نيز 

چنين استنباط كرد كه چون ایجاد نهاد ملي حقوق بشر یكي از  وانتيمرو كشورهاست. ازاین
 يبر عهده 171راهكارهاي احياي )ارتقا( حقوق عامه )شهروندي( است كه براساس اصل 
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قضایي است، یک سري از وظایف نهاد ملي شبه نكهیا ليدلبهي قضایيه قرار دارد و نيز قوه
ي قضایيه است و دولت ر چارچوب اختيارات قوهایجاد آن از طریق الیحه تنها د روازاین

قضایي در هيأت  يمستقل الیحه تهيه كند. البته چون الیحه طوربهدر این زمينه  تواندينم
ي قضایيه نظرهاي خود را در این زمينه به قوه توانديمي مجریه نيز ، قوهشوديمدولت مطرح 

 .منتقل كند و با تشریک مساعي كار به انجام برسد

 . طرح مجلس4-2-2
 شوراي مجلس» :دارديمقانون اساسي كه مقرر  51 اصلبا وجود استدالل باال، با توجه به 

و با عنایت « وضع كند قانون توانديم اساسي در حدود مقرر در قانون مسائل در عموم اسالمي
م ایراد قانون اساسي ي موجود مبني بر ورود مجلس به مسائل قضایي و عدقانونگذار يبه رویه

مجلس نيز امكان ابتكار  رسديمنظر از سوي شوراي نگهبان به ورود مجلس در این زمينه، به
 طرح دارا باشد. يارائه براساسایجاد نهاد ملي را 

 شورای عالی امنیت ملی ی. مصوبه4-2-3
 يوسيلهاسي یا بهاصول پاریس، ایجاد نهاد ملي یا از طریق قانون اس ياعالميه 2بند  براساس

نظام حقوقي كشورها ممكن است  براساساست كه  ریپذامكان (legislative text)یک متن قانوني 
متفاوت باشد. بر همين اساس در برخي كشورها، ایجاد نهاد ملي از طریق فرمان حاكم بوده 

ون اساسي قان 151وظایف شوراي عالي امنيت ملي مندرج در اصل  با توجه به رواست. ازاین
در ارتباط  اقتصادي و ، فرهنگي، اجتماعي، اطالعاتيسياسي يهاتيفعال نمودن هماهنگ»مبني بر: 

با  مقابله كشور براي و معنوي مادي از امكانات يريگبهره»و نيز « امنيتي - دفاعي با تدابير كلي
« سياسي، دفاعي و امنيتي»امور  33د بند از یک سو و نيز قرائني مانن« و خارجي داخلي تهدیدهاي
هاي حمایت از آزاديجمهوري اسالمي ایران ) يپنجم توسعه يي كلي برنامههااستيسمقرر در 

: دارديمكه مقرر  ادشده(، و نيز حكم ذیل اصل یمشروع و صيانت از حقوق اساسي ملت
امكان  رسديمنظر ، به«اجراست قابل رهبري از تأیيد مقام پس ملي امنيت عالي شوراي مصوبات»

است. این سازوكار قانوني  ریپذامكاناستفاده از این ظرفيت قانوني براي ایجاد نهاد ملي نيز 
مصوبه از سوي مقام معظم رهبري شایان توجه  دیيتأحضور سران سه قوه در شورا و  ليدلبه

شوراي عالي بوده  يه موجب مصوبهتأسيس ستاد حقوق بشر ب نكهیابا توجه به  نيهمچناست. 
موجبات امنيت حقوقي مردم را  توانديمكه -ایجاد نهاد ملي حقوق بشر نيز  رسديمنظر است، به

باشد، اگرچه اعتبار آن نسبت به دو مورد قبل كمتر  ریپذامكاناز سوي شورا  -(33)فراهم آورد
 راهكاري سریع اما موقت باشد. توانديمو  خواهد بود
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 ي و پيشنهادريگجهينت
و نقض این « معروف»اسالمي از مصادیق  يجا كه رعایت حقوق بشر در جامعهاز آن

حقوق بشر اسالمي )وجوب امر به  يقانون اساسي و اعالميه 3است، اصل « منكر»حقوق 
نهاد  سيتأسمعروف و نهي از منكر مردم نسبت به دولت( مبناي شرعي و قانوني الزم را براي 

. از سوي دیگر، با وجود نهادهاي داخلي دهنديموق بشر در كشور پيش روي قرار ملي حق
ي متعدد سایر كشورها در ایجاد هاهیرومشابه با نهاد ملي در كشور و نيز  يداراي كارویژه

جا كه جمهوري اسالمي ایران متعهد به رعایت شرایط كميسيون حقوق بشر یا آمبودزمان، از آن
تشكيل نهاد ملي از طریق قانون )اساسي یا عادي(  ژهیوبه –پاریس  يالميهمندرج در اصول اع

 روشده است، ازاین -مالي و استقاللیا فرمان حكومتي و همزمان دارا بودن تركيب مردمي 
یا تشكيل سازماني  ربطيذكنند و اصالح قوانين نهادهاي موجود تكافوي این الزامات را نمي

بر بودن بازنگري در قانون زمان-با توجه به هزینه هذايعل. سدريمنظر جدید ضروري به
اساسي و نيز تصویب قانون عادي جدید، و نيز لزوم جلوگيري از انحراف نهاد ملي از مباني 

 كه آننهاد بودن -حقوق بشر اسالمي، و توجه به مردمي بودن اعضا و در عين حال دولت
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهيان از منكر ، اصالح طلبديمرا  گانهسهمشاركت قواي 

مدسازي كميسيون آي شدن تمامي اعضاي ستاد امر به معروف و نهي از منكر( یا كارردولتيغ)
كليت  صرفاًقانون اساسي )امكان رسيدگي به شكایات مردم از عملكرد مسئوالن و نه  31اصل 

قضایي یا طرح  يي جدید، از طریق الیحه( و در غير این صورت ایجاد نهادهادستگاهعملكرد 
 . دشويممجلس یا مصوبه شوراي عالي امنيت ملي پيشنهاد 
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 هاادداشتی
، احزاب و نهادمردمهاي مطبوعاتي و ي ایجاد سازمانرا براتواند زمينه البته قانون موردنظر مي .1

 ها حمایت كند.ها و ... تسهيل و از آنانجمن
 اجرا رادولت حافظ اسالم است و شریعت اسالم »اساسي این كشور قانون  23 يطبق ماده .2

خود را طبق فرمان الهي  ينماید. دولت، مردم را امر به معروف و نهي از منكر نموده و وظيفهمي
 «.رساندبه انجام مي

3. National Human Rights Institution. 
4. “Report of the Working Group on the Universal Periodic Review of Islamic Republic of 

Iran”: A/HRC/14/12. 
 

 .317: 1353ر.ک:  سليمي،  .7

به نقل از ماسدو، استفان، مردم خود فرمان چه دیني نسبت به هم دارند؟، در: مباني نظري حقوق  .1
، 32اردیبهشت  دانشگاه مفيد، قم،ي حقوق بشر(، المللنيب)مجموعه مقاالت دومين همایش بشر 

 .   372-363صص 

7. Human Rights Commission Resolution 1992/54. 
8. General Assembly resolution 48/134. 

امر به معروف و نهي از منكر با حقوق بشر ر.ک: طالبكي و اصالني، مبنایي  يدر مورد رابطه .3
1336 :33-71 . 

 .33-3: 1ج ، 1336ر.ک: طالبكي و اصالني،  .11

 .132-111: 1333ر.ک: مصباح یزدي،   .11

   :اصول پاریس ر.ک يبراي مالحظه .12

http://www2.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm  
در قانون اساسي تثبيت شد: ر.ک: عباسي، « مدافع حقوق»نهاد ملي فرانسه با عنوان  2113در سال   .13

1333 :231. 

14. availble at: 
http://www.dpn.gob.ar/documentos/biblio/ley_24284_y_modificatoria_24379.pdf last 
visited: 16 February 2016. 

15. Conseil constitutionnel, décision 2011-626 du 29 mars 2011, para. 5, disponible en: 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-con..decision-n-2011-626-dc-du-29-mars-
2011.95552.html, last visited: 20 February 2016.  

16. 16- Act on the Commissioner for Human Rights,  Journal of Laws Dz.U. of 2014, 
intem 1648, article 20, available at: 
https://www.rpo.gov.pl/en/content/act-commissioner-human-rights last visited: 15 February 2016. 

17. available at: 
http://www.ochrance.cz/en/law-on-the-public-defender-of-rights, last visited: 15February 2016. 

18. Federal Constitutional Law No. 1-FKZ as of 26 February 1997 On the Commissioner for 
Human Rights in the Russian Federation), available at: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_law,  last visited: 4 March 2016.  

19. Law No. 37 of 2007 on the Ombudsman of the Republic of Indonesia, article2 
20. http://www.acrc.go.kr/eng/board.do?command=searchDetail&method=searchList&menu

Id=020110  last visited: 23 February 2016. 

http://www2.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm
http://www.dpn.gob.ar/documentos/biblio/ley_24284_y_modificatoria_24379.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-con..decision-n-2011-626-dc-du-29-mars-2011.95552.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-con..decision-n-2011-626-dc-du-29-mars-2011.95552.html
https://www.rpo.gov.pl/en/content/act-commissioner-human-rights
http://www.ochrance.cz/en/law-on-the-public-defender-of-rights
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 براي دیدن فهرستي از این نهادها ر.ک: .21
http://www.ombudsmanforum.ca/en/?page_id=176 last visited: 6 March 2016. 
22. http://indianexpress.com/article/opinion/columns/delhi-jan-lokpal-bill-jokepal-or-lokpal 

last visited: 6 March 2016. 
23. “Ombudsman system not suitable in Malaysia, deputy minister argues”, 

http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/ombudsman-system-not-suitable-
in-malaysia-deputy-minister-argues , 27 November 2013, last visited: 5 March 2016. 

24. Asian Ombudsman Association Fact Sheet about Public Complaint Bureau, available at: 
asianombudsman.com/ORC/factsheets/MalaysiaFactsheet.pdf last visited: 5 March 2016. 

25. Ginsberg, Wendy R. and Kaiser, Frederick M., ‘Federal Complaint-Handling, 
Ombudsman, and Advocacy Offices’, Prepared by Congressional Research Service for 
Members and Committees of Congress, p. 2, available at: 
https://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL34606.pdf 

26. Basic Law for the Federal Republic of Germany, available at:  
https://www.bundestag.de/blob/284870/ce0d03414872b427e57fccb703634dcd/basic_la
w-data.pdf last visited: 14 Februry 2016. 

27. http://www.gov.cn/english/2005-10/03/content_74320.htm, last visited: 5 March 2016. 
28. Japan’s Administrative Counseling System’, January 2009, pp. 1-7, available at: 

http://asianombudsman.com/ORC/MembersReports/Japan%20annualreport%202009.pdf
,  last visitd: 4 March 5, 2016. 

29. http://www.islamichr.org 
حمایت از اطفال و نوجوانان،  يها در زمينهآن ينهادي كه اساسنامههاي مردمسازمان -11 يماده .31

، منابع طبيعي، ميراث زنان، اشخاص بيمار و داراي ناتواني جسمي یا ذهني، محيط زیست
توانند نسبت به جرائم ارتكابي فرهنگي، بهداشت عمومي و حمایت از حقوق شهروندي است، مي

 هاي فوق اعالم جرم كنند و در تمام مراحل دادرسي شركت كنند.در زمينه

طوركه اعطاي صالحيت صدور كيفرخواست و اعمال مجازات به دیوان نگارنده همان -31 .31
در –داند، اعطاي چنين صالحيتي به كميسيون را نيز قانون اساسي مي 75غایر اصل محاسبات را م

 داند.  مغایر قانون اساسي مي -قالب طرح تبدیل آن به دیوان
 اساسي نود قانون اصل محترم كميسيون» .32

 و مورخ 23/5/1311 و مورخ 26/3/1311 مورخ 17ـ  27/2371 يشماره هاينامه به عطف
قرار  و بررسي و مورد بحث مطرح نگهبان شوراي يمجدداً در جلسه سئوال موضوع: 13/3/1311

 تخلفات به مربوط شكایت چنانچه: »گرددمي اعالم ذیل شرح به نگهبان ، نظر شورايگرفت
 به موظف نكهای )مثل است اسالمي ها بعد از انقالبآن با وظائف در ارتباط فعلي مسئولين
 دبير شوراي» نود است اصلِ در كميسيون و رسيدگي طرح باشد( قابل شاكي شكایت به رسيدگي

 http://www.shora-gc.ir/Portal «:اهلل صافيلطف -نگهبان

33. http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Pages/default.aspx last visitd: 15 February 
2016. 

 ر.ک: سایت ستاد احياي امر به معروف ونهي از منكر به آدرس زیر:  .36
http://www.setad-ehya.ir/OrgChart/CenteralOrg.aspx   

ن )رئيس(، وزراي كشور، اطالعات، جمعه موقت تهرا يند از: یكي از ائمهااعضاي ستاد عبارت .37
فرهنگ و ارشاد اسالمي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و صنعت و معدن، 

هاي صداوسيما، تبليغات مجلس، رؤساي سازمان يي قضایيه، دو نمایندهرئيس قوه ينماینده

http://indianexpress.com/article/opinion/columns/delhi-jan-lokpal-bill-jokepal-or-lokpal
https://www.bundestag.de/blob/284870/ce0d03414872b427e57fccb703634dcd/basic_law-data.pdf
https://www.bundestag.de/blob/284870/ce0d03414872b427e57fccb703634dcd/basic_law-data.pdf
http://www.gov.cn/english/2005-10/03/content_74320.htm
http://asianombudsman.com/ORC/MembersReports/Japan%20annualreport%202009.pdf
http://asianombudsman.com/ORC/MembersReports/Japan%20annualreport%202009.pdf
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Pages/default.aspx
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مجتهد و یک نفر مجتهده  جمعه، دو نفر ياسالمي و بسيج، فرمانده نيروي انتظامي، دبير ستاد ائمه
 و دبير ستاد.

 شوراي نگهبان. 31/5/1353 مورخ 1117/21/53 يشمارهتفسيري  ينظریه .31

بولتن مصوبات كميسيون حقوقي و قضایي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص حقوق  .35
 .22: 1333كار، عامه، ر.ک: نقره

 يزندگي قابل پذیرش براي همه حفظ راه و روش»طبق تعریف كالج دفاع ملي كانادا، امنيت ملي  .33
مردم و مطابق با نيازها و آرزوهاي مشروع آنان از طریق رهایي از حمله یا فشار نظامي، براندازي 

 (.13: 1333است )ربيعي، « اقتصادي و اجتماعي هاي سياسي،داخلي و نابودي ارزش

 



 

 
 31/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم دو  

 

 

45 

 منابع 

 یفارس

 ها و مقاالتالف( کتاب

، به معروف و نهی از منکر با رویکرد حقوق شهرونديامر (، 1333جاویدي، فرزانه ) .1
 حقوق. يارشد، دانشگاه تهران، پردیس قم، دانشكدهكارشناسي ينامهپایان

 يتهران: مؤسسه رسائل فقهى )عالمه جعفرى(،ق(، 1613جعفرى تبریزى، محمدتقى ) .2
 منشورات كرامت، چ اول.

 شهروندان، حقوق پاسدار: ادزمنآمب» ،(1333) يد عابديسعو  محمدجواد زاده،یيرضا .3
 .61يدوره حقوق، يفصلنامه ،«يادار اصالحات مبتكر

 ، انتشارات وزارت امور خارجه.بشر وحقوق شدنیجهان ،ییگرافرهنگ(، 1353سليمي، حسين ) .6

بازخواني مباني حقوقي امر به معروف و نهي از »(، 1336طالبكي، اكبر و فيروز اصالني ) .7
 .65، ش حقوق اسالمی، «قوق بشر معاصرمنكر با نگاهي به ح

بررسي ضرورت الگوگيري از نهاد حسبه در »(، 1336طالبكي، اكبر و فيروز اصالني ) .1
مجموعه مقاالت ، «بازطراحي نهادهاي نظارتي در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ایران

چهارمين کنفرانس الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت، مرکز الگوي اسالمی ایرانی 
 .1چ اول، ج  ،فتپيشر

 ، چ اول.، تهران: دادگسترحقوق اداري(، 1333عباسي، بيژن ) .5

 ، انتشارات وزارت امور خارجه، چ اول.نهادهاي ملی حقوق بشر(، 1335غائبي، محمدرضا ) .3

 ي، ترجمهها به حقوق بشرراهنماي پارلمان(، 1331كميساریاي عالي حقوق بشر ) .3
 حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، چ اول. يشكدهخيراهلل پروین، تهران: انتشارات دان

حقوق  ينظر یمبان، در: «مردم خود فرمان چه دیني نسبت به هم دارند؟»ماسدو، استفان،  .11
دانشگاه مفيد، قم، حقوق بشر(،  یالمللنيب شیهما نيبشر )مجموعه مقاالت دوم

 .32اردیبهشت 

آموزشي و پژوهشي امام  يؤسسه، مترین فریضهبزرگ(، 1333مصباح یزدي، محمدتقي ) .11
 خميني)ره(، چ اول.

، نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسالم(، 1333) ــــــــــــــــــــــــ .12
 آموزشي و پژوهشي امام خميني )ره(، چ اول. يمؤسسه



 
 
 

 ، ...()در پرتو قانون اساسیالزامات و راهکارهاي ایجاد نهاد ملی حقوق بشر در جمهوري اسالمی ایران 
 

 

49 

در نظام حقوقی جمهوري  و نهادهاي مشابه آن  آمبودزمان(، 1331زاده، ابراهيم )موسي .13
 ، تهران: دادگستر، چ اول.ناسالمی ایرا

 ، تهران: اطالعات. ی حقوق بشرالمللنيبنظام (، 1355مهرپور، حسين ) .16

 ، تهران: جنگل.نقش دادستان در صيانت از حقوق عامه(، 1333كار، محمدصالح )نقره .17

 های اینترنتی( پایگاهب
 

16. http://www.islamichr.org. 
17. http://www2.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm. 
18. http://www.gov.cn/english/2005-10/03/content_74320.htm, last visited: 5 March 2016. 
19. http://asianombudsman.com/ORC/MembersReports/Japan%20annualreport%20200

9.pdf: Japan’s Administrative Counseling System’, January 2009, pp. 1-7. 
20. http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/ombudsman-system-not-

suitable-in-malaysia-deputy-minister-argues ,27 November 2013: “Ombudsman 
system not suitable in Malaysia, deputy minister argues”. 

21. http://asianombudsman.com/ORC/factsheets/MalaysiaFactsheet.pdf last visited: 5 
March 2016: “Asian Ombudsman Association Fact Sheet about Public Complaint 
Bureau, available”. 

22. https://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL34606.pdf: “Ginsberg, Wendy R. and Kaiser, 
Frederick M., ‘Federal Complaint-Handling, Ombudsman, and Advocacy Offices’, 
Prepared by Congressional Research Service for Members and Committees of 
Congress, p. 2”. 

23. https://www.bundestag.de/blob/284870/ce0d03414872b427e57fccb703634dcd/basic_law-
data.pdf last visited: 14 Februry 2016: “Basic Law for the Federal Republic of Germany”. 

24. https://www.rpo.gov.pl/en/content/act-commissioner-human-rights last visited: 15 
February 2016: “Act on the Commissioner for Human Rights, Journal of 
Laws Dz.U. of 2014, intem 1648, article 20”. 

25. http://www.ochrance.cz/en/law-on-the-public-defender-of-rights, last visited: 
15February 2016.                              

26. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_law,  last visited: 4 March 2016: 
“Federal Constitutional Law No. 1-FKZ as of 26 February 1997 On the 
Commissioner for Human Rights in the Russian Federation)”. 

27. http://www.acrc.go.kr/eng/board.do?command=searchDetail&method=searchList&
menuId=020110, last visited: 23 February 2016. 

28. http://www.ombudsmanforum.ca/en/?page_id=176 last visited: 6 March 2016. 
29. http://indianexpress.com/article/opinion/columns/delhi-jan-lokpal-bill-jokepal-or-

lokpal last visited: 6 March 2016. 
30. http://www.dpn.gob.ar/documentos/biblio/ley_24284_y_modificatoria_24379.pdf 

last visited: 16 February 2016. 
31. http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-con..decision-n-2011-626-dc-du-29-

mars-2011.95552.html, last visited: 20 February 2016: “Conseil constitutionnel, 
décision 2011-626 du 29 mars 2011, para. 5”. 

32. http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Pages/default.aspx last visitd: 
15 February 2016. 

33. http://www.shora-gc.ir/Portal 

 ج( اسناد و قوانین
 .6/12/1332مصوب  قانون آیين دادرسي كيفري .36

http://www.islamichr.org/
http://www2.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm
http://www.gov.cn/english/2005-10/03/content_74320.htm
http://asianombudsman.com/ORC/MembersReports/Japan%20annualreport%202009.pdf
http://asianombudsman.com/ORC/MembersReports/Japan%20annualreport%202009.pdf
http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/ombudsman-system-not-suitable-in-malaysia-deputy-minister-argues
http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/ombudsman-system-not-suitable-in-malaysia-deputy-minister-argues
https://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL34606.pdf
https://www.bundestag.de/blob/284870/ce0d03414872b427e57fccb703634dcd/basic_law-data.pdf
https://www.bundestag.de/blob/284870/ce0d03414872b427e57fccb703634dcd/basic_law-data.pdf
https://www.rpo.gov.pl/en/content/act-commissioner-human-rights
http://www.ochrance.cz/en/law-on-the-public-defender-of-rights
http://www.acrc.go.kr/eng/board.do?command=searchDetail&method=searchList&menuId=020110
http://www.acrc.go.kr/eng/board.do?command=searchDetail&method=searchList&menuId=020110
http://www.ombudsmanforum.ca/en/?page_id=176
http://indianexpress.com/article/opinion/columns/delhi-jan-lokpal-bill-jokepal-or-lokpal
http://indianexpress.com/article/opinion/columns/delhi-jan-lokpal-bill-jokepal-or-lokpal
http://www.dpn.gob.ar/documentos/biblio/ley_24284_y_modificatoria_24379.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-con..decision-n-2011-626-dc-du-29-mars-2011.95552.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-con..decision-n-2011-626-dc-du-29-mars-2011.95552.html
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Pages/default.aspx


 

 
 31/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم دو  

 

 

44 

 .1353اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب  يسوم توسعه يقانون برنامه .37
 .23/11/1336قانون حمایت از آمران به معروف و ناهيان از منكر مصوب  .31
 .17/5/1333مصوب  كنندگانقانون حمایت از حقوق مصرف .35
 شوراي نگهبان. 31/5/1353 مورخ 1117/21/53 يشمارهي تفسيري نظریه .33

39. Human Rights Commission Resolution 1992/54. 
40. General Assembly resolution 48/134 
41. Universal Declaration of Human Rights 1948. 
42. International Covenant on Civil and Political Rights 1966. 
43. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966. 
44. A/HRC/14/12. 
45. Report of the Working Group on the Universal Periodic Review ofIslamic Republic of 

Iran: A/HRC/14/12. 

 . انگلیسی2
46. koyuncu, Adem (2008), “human rights and public health”, Encyclopedia of Public 

Health, edited by Wilhelm Kirch, Volume 1. 
47. Lindsnaes, Lindholt, Yigen (Eds.) (2001), National Human Rights Institutions, 

Articles and working papers, Input to the discussions of the establishment and 
development of the functions of national human rights institutions, The Danish 
Institute for Human Rights. 

48. Reif, Linda C (2004), “the Ombudsman, Good Governance and the International 
Human Rights System”, International Studies in Human Rights, Netherlands, 
MartinusNijhoff Publishers. 

49. Richard Pierre Claude, Burns H. Weston (2006), Human Rights in the World 
Community: Issues And Action, university of pennsylvania, u.s.a, third Edition. 

50. Nickel, James (1992), Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflections 
on the Universal Declaration of Human Rights, Berkeley; University of 
California Press. 

51. Winston, Langley (1999), Encyclopedia of Human Rights Issues Since 1945, 
greenwood press, usa, first edition. 
 
 

http://www.un.org/rights/50/decla.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
http://www.nhri.net/pdf/nhribook.pdf
http://www.nhri.net/pdf/nhribook.pdf
http://www.nhri.net/pdf/nhribook.pdf


 

4 

 

Necessities and Strategies for Establishing 
the National Human Rights Institution in 

the Islamic Republic of Iran 
(Based on the Constitution, Islamic Human Rights Declaration, 

Paris Declaration and the Precedent of the Countries) 

 

Akbar Talabaki Toroghi1* & Mohammad Saleh Attar2  

 

1- Assistant Professor, Supreme Studies Renter of Islamic Revolution of  Tehran university  
2- Ph.D student of internationnal law, Tehran university 

Abstract 
The National Human Rights Institution is a government-institution 

establishment, but with a non-governmental structure and the mission to 
monitor the state which is established in some countries to protect the 
Human Rights at the national level. The Islamic Republic of Iran is also 
obliged to establish such institution in accordance with the principles of 
the Paris Declaration. This article seeks to determine the basis and the 
strategy for the establishment of this institution in the legal system of 
Iran. The results of this article, using the descriptive-analytic method and 
based on the Constitution, the Islamic Human Rights declaration and the 
experiences of the other countries, indicate firstly, “enjoining what is 
right and forbidding what is wrong” set forth in the Article 8 of the 
Constitution guarantees the compliance of Human Rights in the Islamic 
society and introduce an appropriate basis for establishing a national 
institution; Secondly, some of the existing entities also with the mission 
of the National Human Rights Institution are compatible with the 
principles of the Paris Declaration in case of legal structural alteration or 
interpretation of the Guardian Council; and thirdly, the initiative of the 
founding law of the new entity is possible through the presentation of a 
judicial bill or a bill of the parliament or the resolution of the Supreme 
National Security Council (temporarily). 

Key words 
Article 8 of the Constitution, Paris Declaration, Enjoining What Is Right 
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