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کلیدی آن؛تعریف منازعه و اصول1.

ارتباط حقوق بشر با منازعه؛2.

نقض حقوق بشر ناشی از خشونت های ساختاری و فرهنگی و لزوم تحول منازعه3.

نقش حقوق بشر در تحول منازعه4.

ابعاد حقوق بشر؛ کاربرد حقوق بشر در تحول و حل وفصل منازعاتمدل5.

موضوعات مورد بحث این جلسه

:هدف

ت تحول منازعه                  صلح                    تجربه آزادی، عدالت و حفظ حرم+حقوق بشر

و کرامت انسانی                      توسعه و شکوفایی پتانسیل فردی و اجتماعی 

:در  ختم جلسه درک خواهیم کرد که

بدون حقوق بشر تحول منازعه و نیل به صلح ناممکن است؛1.

ایفا اصول و ارزش های بنیادین حقوق بشر نقش اساسی در حل و فصل  منازعه2.

.ی نمایدکرده و فرایند تغییرات اجتماعی را به شکل صلح آمیز قویاً تسهیل م



تعریف منازعه

ر از است بین دو یا بیشتارتباطی منازعه 

که اهداف ( هاافراد یا گروه)دو طرف 

هداف کنند که ایا فکر می ، ناسازگار دارند

.اندشان باهم ناسازگار



انواع منازعه بر اساس تعریف

نبود منازعه
منازعه پنهان

منازعه سطحیمنازعه آشکار

اهداف

ناسازگار                     سازگار

رفتار

سازگار
سازگار                

نا



منازعهسه اصل کلیدی

.حقیقت زندگی استبه عنوان یک منازعه •

.منازعه و خشونت عین چیز نیستند•

.ها استینهزگدربرگیرنده یمنازعه •



ارتباط منازعه با حقوق بشر



منازعه منجر به نقض حقوق بشر می شود



نسل کشی در روندا: مثال
بیش از هشت صد (1994)نسل کشی رواندادر 

روز کشته شدند و 100کمتر ازنفر در( 800000)هزار

.بیشتر از آن از خانه های شان فرار کردند

آیا شما هم مثال های دیگری در زمینه دارید؟ 



انکار حقوق بشر منجر به منازعه می شود/نقض

ناشی از ناکامی و عدم حمایت عمدی دولت از حقوق بشر: دوصورت



عدم حمایت دولت از حقوق بشر منجر به /، انکار1مثال

منازعه  می شود

در سری النکا، محرومیت و انزوای طوالنی مدت 

ریت از اکثکه متشکلیاقلیت تامیل توسط دولت

به یک منازعه منججر مسلط سینهالی ها بود، 

خشونت برای اولین. داخلی طوالنی مدت گردید

اتفاق افتاد، زمانی که حق 1956بار در سال 

زبان و دسترسی عادالنه به تعلیم و تربیت

قانون فقط )تامیل ها، توسط دولت قانوناً 

.  تکذیب گردید( 1956ها، سینهالی



، ناکامی دولت در تأمین حقوق بشر نیز منجر به بروز 2مثال 

منازعه می شود

:شما مثال بزنید



نقض حقوق بشر می تواند علت وپیامد منازعه باشد

نقض حقوق بشر منحیث پیامد منازعه: پیامد/معلول

علت منازعه /انکار دوامدار حقوق بشر به عنوان عامل: علت
منازعه هم می تواند به نقض جدی حقوق بشر منجر شود و هم در نتیجه نقض حقوق بشر به وقوع بپیوندد

انزوای اقلیت ها

عدسترسی غیر عادالنه به مناب

یتبعیض در فرصت های شغل

عدم مشارکت در امورات عمومی

یتحقیر و توهین زبانی و فزیک

های خودسرانهبازداشت

توقیف بدون محکمه

منع تشکیل اجتماعات

زرویه و رفتار ظالمانه و تحقیر آمی

اداریمحاکم صحرایی، تبعیض و فساد

تهدید و ارعاب مخالفین

سانسورشیپ



خشونت ساختاری و 

فرهنگی

خشونت مستقیم

Coercive, Undemocratic Power.DAT
Coercive, Undemocratic Power.DAT




خشونت فرهنگیخشونت ساختاری

.

مخشونت مستقی

ارتباط صلح سازی، تحول منازعه و نقش حقوق بشر در زمینه

      Peace Makingایجادصلح                     

Peace Keepingحفظ صلح            

تحول منازعه و 

صلح سازی



اید  اما پیش  از متحول سازی و رسیدگی به منازعه، ب

.دمشکالت   فرهنگی و ساختاری را شناسایی کر

شناسایی مشکالت: کارگروپی•

ح به نظر شما موانع ساختاری تحقق حقوق بشر و صل. 1گروپ •

.در افغانستان چیست؟ فهرست نماید

موانع فرهنگی تحقق حقوق بشر و صلح چیست؟. 2گروپ •

، اشعار و ادبیاتمصادیق چالش های فرهنگی را در . 3گروپ•

ی خالف ، سرگرمی ها و رسم و رواج هانمادهاو ضرباالمثل ها

.ارزش های حقوق بشر در افغانستان فهرست نمایید



تر تحول منازعه به معنی تحمل پذیر ساختن بیش•

یک وضعیت غیر عادالنه نه، بلکه در باره ی 

متحول سازی سیستم ها، ساختارها و 

روابطی است که منجر به بروز و افزایش 

.  خشونت و بی عدالتی در جامعه می شود

مفهوم تحول منازعه



شر، تحول  منازعه بدون رسیدگی به علل ریشه ای نقض حقوق ب•

.  مثالً تبعیض، ممکن نیست

ل صلح بدون عدالت میسر نیست، و نبود عدالت مکرراً دلی•

.نبود صلح است

مفهوم تحول منازعه



قاعده بازی/ حقوق بشر به عنوان قانون•

حقوق بشر به عنوان ساختارها و نهادها•

حقوق بشر به عنوان روابط•

یحقوق بشر به عنوان پروسه ی یادگیری اجتماع•

کابرد حقوق بشر برای رسیدگی به منازعه-مدل ابعاد حقوق بشر



قاعده بازی/ بُعد اول؛ حقوق بشر به عنوان قانون•

کنش هایی مبتنی بر این بُعد، رفتارها و: این بعد بر جنبه ی قانونی حقوق بشر اشاره دارد-

توصیه مشخصی رد و جاگزین  آن ها بر اساس اسناد بین المللی و وضع قوانین ملی

حترام و این جنبه، بر ضرورت شناسایی قانانونی حقوق بشر و نهادینه سازی ا. می گردد

ینرو از ا. رعایت حقوق بشر از طریق الحاق، تطبیق و اجرای قوانین ذی ربط تأکید دارد

ن حق این بُعد، بر مستحق شماری رسمی صاحبان حق و اجرای مسؤولیت تأمین کنندگا

این . تارتباط گرفته و بر اهمیت شناخت سیستماتیک معیارهای حقوق بشر متمرکز اس

:امر بر ضرورت هایی چون

افراد، گروه ها و -شناسایی و درنظر گیری حقوق اساسی تمام طرف های درگیر 1.

اجتماعات در فرایند تحول منازعه؛

حصول اطمینان از آشنایی همه با معیارهای حقوقی و زمینه های استفاده عملی آن؛ و2.

.اردپا درمیانی برای تحول منازعه با رعایت معیارهای حقوق بشر، تأکید د/طرح مداخله3.

کابرد حقوق بشر برای رسیدگی به منازعه



حقوق بشر به عنوان ساختارها و نهادها: بُعد دوم•

:این بعد به موارد زیر ارتباط می گیرد-

ایجاد شرایط )تقسیم ساختاری قدرت، منابع و فرصت ها در جامعه1.

؛(ساختاری

موجودیت و عدم موجودیت مکانیزم های مؤثر و مشروع برای حل 2.

.کشمکش ها در جامعه و بین افراد و گروه ها

سعه بنابراین، این بُعد بر ضرورت رسیدگی به علل ریشه ای منازعه، تو-

وق وتقویت نهادهای مشروع، توانا و مستقل که در تحقق حقوق و اعاده حق

.نقض شده ی افراد و گروه ها یاری رسانیده بتواند، معطوف است

-شراین بُعد در ضمن سایر نکات فوق به عناصر ارتقای ظرفیت حقوق ب-

.به ویژه در ارتباط به دولت، نیز ارتباط می گیرد( HRBA)محور 

کابرد حقوق بشر برای رسیدگی به منازعه



حقوق بشر به عنوان روابط: بُعد سوم•

هروندان، و این بُعد ناظر بر ارتباط حقوق بشر برای تنظیم و مدیریت کنش متقابل بین دولت و ش-

ه و میان افراد و گروه های اجتماعی است؛ تا این کنش ها و تعامالت، سازنده و بدون خشونت بود

.شناخت انسانیت و کرامت را برای همه مقدور سازد

بین دولت )این بُعد بر ضرورت بازبینی و بازاندیشی الگوهای کنش، تعامل و ارتباط رایج عمودی-

ی اشاره داشته  و در میان سایر موارد بر رسیدگ( بین شهروندان و گروه ها)افقی( و شهروندان

که تأثیر منفی بر چنین روابط، نگرش ها،( در سطح عمومی و افقی)به چالش های ساختاری

.برداشت ها و رفتارها می گذارد، تاکید می ورزد

یر بر همین مبنا، این امر بر اهمیت کمک به احزاب و جامعه، و نیز ترغیب بازیگران دولتی و غ-

دولتی به ارج گذاری روابط و وابستگی های متقابل شان به یکدیگر و همین طور بر فهم 

.مسؤولیت های شان در قبال خود، جامعه و دیگران مترکز است

:محور، عطف توجه قرار دارد-بر اساس این بعد، دو جنبه ی رویکرد حقوق بشر-

” بلند کردن )به طور همزمان( پاسخ)و تأمین کنندگان حق( صدا(ارتقای ظرفیت هردو؛ صاحبان  حق1.

.(حتی ممکن است که منجر به افزایش تنش شود“ پاسخ” بدون تقویت “ صدا

.لح آمیزشرایط پایدار چهت گفتگوی سازنده و ص/تقویت روابط بین هردو به منظور ایجاد بستر2.

کابرد حقوق بشر برای رسیدگی به منازعه



حقوق بشر به عنوان فرایند یادگیری اجتماعی: بُعد چهارم•

تعیین مصداق برای اصول /این بُعد، بر ضرورت معنابخشیدن-

و  حقوق  بنیادین بشر از طریق لحاظ کردن آن در فرایند تحول منازعه در 

.  سطوح مختلف جامعه تأکید دارد

محور است، که شامل -این بعد، بازتاب دهنده ی عناصر رویکرد حقوق بشر-

صت ها؛ عدم تبعیض و برابری فر)تطبیق اصول حقوق بشر در فرایند توسعه

با گردیده و بدین طریق( مشارکت و توانمند سازی؛ شفافیت و پاسخگویی

شامل سازی حقوق بشر در فرایند تحول منازعه و انکشاف برنامه ها، احزاب

مثالً احترام گذاشتن به تنوع، )را در فهم عملی حقوق بشر کمک می کند

ضرورت شامل سازی گروه های آسیب پذیر و منزوی به منظور حصول 

...(.اطمینان از این که صدای شان شنیده می شود

کابرد حقوق بشر برای رسیدگی به منازعه



فرصت برای اندیشیدن بیشتر

؟( مطابقت نظریه با واقعیت )به نظر شما بحث کنونی تا چه میزان واقعیت دارد1.

شما تا چه میزان حقوق بشر را راه حل کشمکش ها و امکانی برای تحول منازعه در2.

افغانستان می دانید؟

نه را در راستای تحقق حقوق بشر در افغانستان چگو( مربوط تاناداره )خودنقش 3.

م ارزیابی می کنید؟ با توجه به نقش و صالحیتی که دارید، چه کارهایی را انجا

داده اید و در یک نگاه راهبردی تر پس از این چه کارهایی را انجام داده می توانید؟

دشواری های کار برای حقوق بشر در افغانستان چیست؟به نظر شما، 4.



ترمیم روابط و ایجاد یک نظام اجتماعی یی که نیازهای •

.همگان را برآورده سازد

بود صلح به معنای نبود کامل منازعه نه، بلکه به معنای ن•

خشونت و بازکردن و گره گشایی منازعه به صورت 

.سازنده و بدون خشونت است

.تمرکز قوی تر بر نظام  حکومت داری و روابط قدرت•

فرایند صلح آمیز تغییر اجتماعی: دونمای مشترک
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همه باهم به امید روزی که

را در افغانستانصلح

!تحقق ببخشیم


