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معکوس خواهد بود.
کمیسیون در جهت تعهدات  اعضا و عملکرد 
حقوق  الــــزام آور  بین المللی  اســنــاد  و  بین المللی 
آمریکا  بیشتر در مسیر سنتی حقوق  و  بشر نیست 
و  تقویت  بــرای  رویــکــرد و عملکرد  ایــن  که  قـــرارداد 
بهانه سازی  بلکه فقط  ارتقای حقوق بشر نیست، 
حقوق  متعدد  نقض های  توجیه  جهت  ســاده ای 
حق های  از  سوءاستفاده  و  نژادپرستی  چون  بشر 

مختلف است.
ارائه  کمیسیون مفهومی خاص از حقوق بشر 
کمیسیون  نظریات  و  تفسیرها  ایــن  کــه  مــی دهــد 
حقوق  ارزش   هـــای  مفهوم سازی  مسیر  در  باید  را 
منتقدان  کید  تأ مورد  مطلب  این  دانست،  بشری 
همچنین  و  آمریکا  داخــلــی  سطح  در  کمیسیون 
سطح بین المللی بوده است. نهادهای غیردولتی 
بشر  حقوق  دیده بان  چون  بشر  بین الملل  حقوق 

گذاشته اند. و عفو بین الملل بر این مطلب صحه 

3- نتیجه گیری
ســال  در  ــکــار  ان غــیــرقــابــل  حــقــوق  کمیسیون 
دولتی  توسط  مشورتی  نهاد  یک  به عنوان   ۲019
بر  ترامپ  کمیت  حا دوران  در  بشری  حقوق  ضد 
با منطق  مقارن  تأسیس  این  تأسیس شد.  آمریکا 
گــســتــرده در  ضــد حــقــوق بــشــری تــرامــپ و حــرکــت 
که  ــکــا  جــهــت نــقــض حــقــوق بــشــر در ســطــح آمــری
ضدمهاجرین،  سیستم های  شامل  آن  مثال های 

کشورها، لغو  ممنوعیت صدور ویزا برای اتباع برخی 
و  نژادپرستی  بیمه درمان همگانی،  سیاست های 
بین المللی  سطح  در  همه  از  مهم تر  و  خشونت 
از یونسکو  بــشــر، خـــروج  از شـــورای حــقــوق  خـــروج 
سوی  از  سیستماتیک  اقداماتی  این ها  همه  که 
تشکیات ترامپ برای تخریب نهادها و ارزش های 

حقوق بشری است.
کمیسیون،  منتقدین  انتقادات  به  توجه  با 
اعــضــای  تــرکــیــب  بــشــر،  دیـــده بـــان حــقــوق  تحلیل 
خصوص  در  تــرامــپ  ســیــاســت هــای  و  کمیسیون 
کمیسیون، این  گفت برخاف نام  حقوق بشر باید 
جهانی  ارزش هــای  به  صدمه  دنبال  به  کمیسیون 
آمریکای  ــای  ارزش هــ جایگزینی  و  بشری  حقوق 
نهادهای حقوق  و تضعیف  دنیا  وحشی در سطح 
ارائــه  ــا  ب کــه  اســت  متحد  ملل  منشور  در  بــشــری 
نظریات جهت  دار، سیاست خارجه آمریکا را جهت 
حقوق  سیستماتیک  تخریب  و  بشر  حقوق  نقض 

بشر هدایت می کند.
کمیسیون، در فرایند پیشرفت  به نظر می رسد 
منفی  کنشگر  یک  به عنوان  بشر  حقوق  ارتقای  و 
آمریکا در جهت  به دولت  و  ایفای نقش می نماید 
اسناد  کردن  سست  بشر،  بین الملل  حقوق  نقض 
بین المللی حقوق بشر، ترویج ارزش های آمریکایی 
مشاوره می دهد؛ این حداقل پیش بینی از عملکرد 
کمیسیون درباره موضوعات حقوق بشری خواهد 

بود.
حقوق  ــزام آور  الـ اسناد  با  تضاد  در  کمیسیون 
ارائه  و  بین المللی حقوق بشری  نهادهای  بشری، 
با  که  کرد  خواهد  حرکت  مداخله جویانه  زمینه ای 
بسیاری  کمیسیون،  مقدماتی  گـــزارش  ماحظه 
به  کمیسیون  بود.  خواهد  ماحظه  قابل  نکات  از 
کردن مقوله حقوق بشر است، به این  دنبال دولتی 
ج  که حقوق بشر را از محدوده افراد انسانی خار نحو 
کنترل دولت ها قرار دهد. خروج حقوق  نماید و در 
و  و محدود  افراد  از  اجرا،  و  قاعده سازی  در  بشری 
دولت  انحصار  و  صاحیت  در  آن  کردن  انحصاری 
کاهش تعهدات حقوق بشری دولت ها و تضییع  به 

حقوق بشر منجر خواهد شد.
ارائـــه  در  بــایــد  را  کمیسیون  بــرنــامــه  و  نــقــش 
بشری،  حقوق  نهادهای  تضعیف  بــرای  مشورت 
جلوگیری از اجرای مؤثر اسناد الزام آور و تحریف در 
مفاهیم حقوق بشری در سطح بین الملل دانست.

کمیسیون متشکل از 1۲ عضو، شامل هشت مرد و 
چهار زن است.

چالش های کمیسیون
در  سنتی  حقوق  بر  کید  تأ کمیسیون  رویه  در 
که  ح  برابر حقوق مدرن دیده می شود، به این شر
کمیسیون برخی از حامیان حقوق سنتی  اعضای 
و طرف دار مکتب حقوق طبیعی هستند و حتی به 
عقیده منتقدان، این کمیسون نظرات تبعیض   آمیز 

علیه زنان دارد.
ایاالت متحده آمریکا تا اآلن بسیاری از اسناد 
حقوق  میثاق  مانند  بشر،  حقوق  جهانی  الـــزام آور 
منع  کنوانسیون  فرهنگی،  و  اجتماعی  اقتصادی، 
تصویب  به  را  کودک  حقوق  کنوانسیون  شکنجه، 
ایــن اســنــاد مؤید  نــرســانــده اســت و عــدم تصویب 
عدم تطابق و همراهی آمریکا با قواعد عام الشمول 
این اساس چنین  بر  بین الملل بشر است،  حقوق 
حقوق  زمینه  در  بخواهد  که  مشورتی  کمیسیون 
بدهد؛  نظر  و  نماید  طریق  ارائـــه  بشر  بین الملل 
بشر  بین الملل  حقوق  قــواعــد  ــزام آور  ــ ال ماهیت  بــا 
کمیته حقوق  مغایرت آشکار دارد. در برابر نظریات 
موضعی  آمریکا  قــاعــده ســازی  در  آن  نقش  و  بشر 
با  که  می رسد  نظر  به  بعید  و  اســت  داشته  منفی 
از  حمایت  مسیر  در  بخواهد  مشورتی  کمیسیونی 
کند. ارزش های جهانی مشترک حقوق بشر حرکت 
کمیسیون به دنبال مشارکت در فرایند جهانی 
حــقــوق بــشــر و مــفــهــوم ســازی اســــت؛ درحــالــی کــه 
سیاست خارجی آمریکا و تشکیات ترامپ اقدامات 
حقوق  نــهــادهــای  و  مفاهیم  علیه  را  گــســتــرده ای 
و  متعدد  اظهارنظرهای  ــد.  ــ داده  ان انــجــام  بشری 
سطح  در  ترامپ  یک جانبه  و  غیرقانونی  اقدامات 
وقیحانه  نقض  آشــکــار  نشانه  بین المللی  و  ملی 
بشری  حقوق  هنجارهای  شکستن  و  بشر  حقوق 
همچون  متعدد،  بشری  حــق هــای  نقض  اســت. 
حق بر سامت، حق حیات، حق بر آموزش، آزادی 
که همه در  رفت وآمد و تردد تبعیض و نژادپرستی 
دلیلی  اســت،  افراط گرایانه  سیاست های  راستای 
خاف  در  نــهــادی  کمیسیون  اینکه  اســت  آشــکــار 
با  اســت.  بشر  بین الملل  حقوق  ارزش هــای  مسیر 
کمیسیون نمی تواند تحت  که  گفت  این اشاره باید 
بشری  حقوق  ضد  ماهیتی  دارای  که  جریانی  نظر 
جهت  در  یقین  بــه طــور  و  کند  مؤثر  اقـــدام  ــت،  اس

کمیسیون در تضاد با اسناد الزام آور    
بین المللی  نــهــادهــای  بــشــری،  حــقــوق 
ــه ای  ــنـ ــیـ زمـ ارائـــــــــه  و  ــری  ــ ــش ــ ب ــوق  ــ ــق ــ ح
که  کرد  خواهد  حرکت  مداخله جویانه 
با ماحظه گزارش مقدماتی کمیسیون، 
خواهد  ماحظه  قابل  نکات  از  بسیاری 
کــردن  کمیسیون بــه دنــبــال دولــتــی  ــود.  ب
نحو  ایــن  بــه  اســت،  بشر  حقوق  مقوله 
افـــراد  ــدوده  ــحـ مـ از  را  بــشــر  کـــه حــقــوق 
انسانی خارج نماید و در کنترل دولت ها 
ــری در  ــش ــوق ب ــق قــــرار دهــــد. خــــروج ح
محدود  و  افــراد  از  اجــرا،  و  قاعده سازی 
و  آن در صــاحــیــت  ــردن  کـ انــحــصــاری  و 
انحصار دولت به کاهش تعهدات حقوق 
بشر  حــقــوق  تضییع  و  دولــت هــا  بــشــری 

منجر خواهد شد.   


