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  اعالمیه جهانی حقوق بشر

مصمیالدي1948 دسامبر 10ب و   

  ) شمسی19/9/1327مطابق (

  مجمع عمومی سازمان ملل متحد

  :مقدمه

ازآنجا که شناسایی حیثیت ذاتـی کلیـه اعـضاي خـانواده بـشري              

وحقوق  یک سان وانتقال ناپذیر آنان اساس آزادي، عدالت وصلح           

ی وتحقیر حقوق   یازآنجا که عدم شناسا   . را درجهان تشکیل میدهد   

یی گردیده است که روح بشریت را        بشر منتهی به اعمال وحشیانه    

به عصیان وادشته وظهور دنیایی که درآن افراد بشردربیان عقیده،          

آزاد و ازترس وفقر، فارغ باشند به عنوان باالترین آمال بـشراعالم         

ساساً حقوق انسانی را باید با اجـراي قـانون        ازآنجا که ا  . شده است 

 تا بشربه عنوان آخرین عـالج بـه قیـام برضـد ظلـم       ؛حمایت کرد 

  .وفشار مجبورنگردد

از آنجا که اساساً الزم است توسعه روابط دوسـتانه بـین الملـل را               

  . مورد تشویق قرار داد
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آنجا که مردم ملل متحد، باور خود را به حقـوق اساسـی بـشرو              از  

ــوق زن و مــرد مجــدداً  مقــام ــسانی وتــساوي حق ــرد ان  وارزش ف

درمنشور، اعالم کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت  

اجتماعی کمک کنند و درمحیط آزاد، وضع زنده گی بهتـر بوجـود             

  . آورند

از آنجا که دول عضو متعهد شده اند که احتـرام جهـانی ورعایـت               

ی را با همکاري سازمان ملل واقعی حقوق بشر و آزادي هاي اساس

  .متحد تامین کنند

آز آنجا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادي ها             

  .براي اجراي کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد

مجمع عمومی این اعالمیه جهانی حقوق بشر را آرمان مـشترکی           

  تا جمیـع افـراد و همـه     ؛براي تمام مردم و کلیه ملل اعالم میکند       

 مد نظر داشـته باشـند و        به طور دایم   این اعالمیه را     جامعهارکان  

مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم وتربیت، احترام به این حقوق و            

آزادي ها توسعه یابـد و بـا تـدابیر تـدریجی ملـی و بـین المللـی                   

شناسائی و اجراي واقعی و حیاتی آنها چه درمیان خود ملل عـضو             

 که درقلمرو آنهـا مـی باشـند تـامین           وچه دربین مردم کشورهایی   

  .گردد



7  اعالمیه جهانی حقوق بشر

  :1ماده 

تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیـت وحقـوق بـا         

ند، همه داراي عقل و وجدان میباشند وبایـد نـسبت بـه             اهم برابر 

  .یکدیگر با روح برادري رفتارکنند

  :2ماده 

، هرکس میتواند بدون هیچ گونه تمـایز، مخـصوصاً ازحیـث نـژاد            

رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسـی یـا هرعقیـده دیگـر و              

همچنین ملیت ها وضع اجتماعی، ثروت والدت یـا هـر موقعیـت             

دیگر ازتمام حقوق وکلیه آزادیهایی که دراعالمیه حاضر ذکر شده          

  .است بهره مند گردد

برعالوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد کـه مبتنـی بـر وضـع               

المللی کشور یا سرزمینی باشـد کـه          یا بین  سیاسی، اداري، قضایی  

 خواه این کشور مستقل، تحت قیمومـت        ؛شخص به آن تعلق دارد    

  .یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد

  :3ماده 

  .هرکس حق زنده گی، آزادي وامنیت شخصی دارد
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  :4ماده 

ستد بردگـان    داد و  هیچ کس را نمیتوان دربرده گی نگاه داشت و        

  .به هرشکلی که باشد ممنوع است

  :5ماده 

هیچ کس را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاري قـرار داد            

  .که ظالمانه ویا برخالف انسانیت وشئون بشري یا موهن باشد

  :6ماده 

هرکس حق دارد که شخصیت حقوقی او درهمه جابه عنوان یـک     

  .انسان درمقابل قانون شناخته شود

  :7ماده 

سـتند وحـق دارنـد بـدون تبعـیض          اهمه در برابر قانون مـساوي       

ازحمایت یکسان قانون بر خوردار شوند درمقابـل هرتبعیـضی کـه       

ناقض اعالمیه حاضر باشد وبرعلیه هرتحریکی کـه بـراي چنـین            

  .تبعیضی به عمل آید از حمایت یکسان قانون بهره مند شوند

  :8ماده 

د را مورد تجاوز قرار دهد و آن   دربرابر اعمالی که حقوق اساسی فر     

حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگـري بـراي او شـناخته         

  .ثر به محاکم ملی صالحه را داردؤشده باشد، هرکس حق رجوع م
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  :9ماده 

  .هیچ کس نمیتواند خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید شود

  :10ماده 

 دادگـاه   به وسـیله  با مساوات کامل    هرکس حق دارد که دعوایش      

 رسـیده گـی شـود و        به طور علنـی   مستقل و بیطرفی، منصفانه و      

اي چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهـام جزایـی              

  . شده باشد اتخاذ تصمیم بنمایدمتهمکه به او 

  :11ماده 

بـی گنـاه    تـا وقتـی     هرکس که به جرمی مـتهم شـده باشـد            -1

عمـومی کـه درآن     محسوب خواهد شد که درجریان یک دعـواي         

بـه طـور    کلیه تضمینهاي الزم براي دفاع او تامین شده تقصیر او           

  . محرز گرددقانونی

هیچ کس براي انجام یا عدم انجام عملی که درموقع ارتکـاب       -2

آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جـرم شـناخته نـشود      

محکوم نخواهد شد به همین طریق هـیچ مجـازاتی شـدید تـراز              

که درموقع ارتکاب جرم بدان تعلق میگرفـت دربـاره کـسی            آنچه  

  .عمال نخواهد شداِ
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  :12ماده 

زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگـاه یـا مکاتبـات        احدي در 

خود نباید مورد مداخله هاي خود سرانه واقع شود وشرافت واسم و     

رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد، هرکس حق دارد که درمقابـل          

  . مداخالت وحمالت، مورد حمایت قانون قرار گیرداین گونه

  :13 ماده 

 هرکس حق دارد که درداخل هر کشوري آزادانه عبور و مـرور             -1

  .کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید

هرکس حق دارد هر کشوري و ازجملـه کـشور خـود را تـرك        -2

  .کند یا به کشور خود بازگردد

  :14ماده 

ر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهنـده گـی         هرکس حق دارد دربراب    -1

  .نده شودجو کند و درکشورهاي دیگر پناه وجست

درموردي که تعقیب واقعاً مبتنی به جرم عمومی و غیرسیاسی           -2

یا رفتارهایی مخالف با اصول مقاصد ملـل متحـد باشـد، نمیتـوان        

  .ازاین حق استفاده نمود

  :15ماده 

  .دهرکس حق دارد که داراي تابعیت باش -1
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هیچ کس را نمیتوان خود سرانه ازتابعیت خود یا از حق تغییـر              -2

  .تابعیت محروم کرد

  :16ماده 

هر ز ن ومرد بالغی حق دارد بدون هیچ گونه محدودیت ازنظر       -1

همدیگر زناشویی کنند و تـشکیل       یا مذهب با   تابعیت، ملیت، نژاد،

 زن  درتمام مـدت زناشـویی و هنگـام انحـالل آن،          . خانواده دهند 

وشــوهر درکلیــه امــور مربــوط بــه ازدواج، داراي حقــوق مــساوي 

  .میباشند

  .ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود -2

خــانواده رکــن طبیعــی و اساســی اجتمــاع اســت و حــق دارد  -3

  .ازحمایت جامعه و دولت بهره مند شود

  :17ماده 

  . داردهرشخص، منفرداً یا بطور جمعی حق مالکیت -1

  .هیچ کس را نمیتوان خود سرانه ازحق مالکیت محروم نمود -2

  :18ماده 

. هرکس حق دارد که ازآزادي فکر، وجدان ومذهب بهره مند شود           

این حق متضمن تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادي           

اظهار عقیده و ایمان میباشد ونیز شامل تعلیمات مذهبی و اجـراي    
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 یا  به طور انفرادي  رکس میتواند ازاین حقوق     ه. مراسم دینی است  

  .باشد  به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردارجمعی

  :19ماده 

دارد و حق مزبـور شـامل آن        را  بیان   هر کس حق آزادي عقیده و     

است که ازداشتن عقایـد خـود بـیم و اضـطرابی نداشـته باشـد و                 

 وسـایل   درکسب اطالعات و افکار و دراخذ و انتـشار آن بـا تمـام             

  .ممکن و بدون مالحظات مرزي، آزاد باشد

  :20ماده 

هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهـاي مـسالمت آمیـز        -1

  .تشکیل دهد

  .اجتماعی کرد هیچ کس را نمیتوان مجبور به شرکت در -2

  :21ماده 

بـه  هرکس حق دارد که دراداره امور عمومی کشورخود، خـواه        -1

طت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شـده       وخواه با وسا   طور مستقیم 

  .ورزدشرکت  باشند،

هرکس حق دارد که باتساوي شرایط، بامشاغل عمومی کشور          -2

  .خود نایل آید



13  اعالمیه جهانی حقوق بشر

 ارادهء مردم است این اراده بایـد        ،اساس ومنشأ قدرت حکومت    -3

بـه    و امانـت داري  به وسیلهء انتخاباتی بر گزار گردد کـه از روي           

انتخابـات بایـد عمـومی و بارعایـت         . ردطور ادواري صـورت پـذی     

مساوات باشد و با رأي مخفی یا طریقهء نظیر آن انجام گیرد کـه              

  .آزادي رأي را تامین نماید

  :22ماده 

 حق امنیت اجتمـاعی دارد ومجـاز        جامعه هرکس به عنوان عضو     

است به وسـیله مـساعی ملـی و همکـاري بـین المللـی، حقـوق                 

د را کـه الزمـهء مقـام و رشـد           اقتصادي،اجتماعی و فرهنگی خـو    

آزادانهء شخصیت اوست با رعایت تشکیالت ومنابع هرکـشور بـه           

  .دست آورد

  :23ماده 

ــد -1 ــار وهــرکس حــق دارد کارکن ــه انتخــاب   ک ــود را آزادان خ

 در ونماید،شرایط منصفانه و رضایتبخشی براي کارخواستار باشـد         

  .مورد حمایت قرارگیرد  بیکاريمواقع

د که بدون هیچ تبعیضی درمقابل کـار مـساوي،          همه حق دارن   -2

  .اجرت مساوي دریافت دارند
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هرکسی که کار میکند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخش         -3

دریافت دارد که زندگی او و خانواده اش را موافق حیثیت و کرامت 

انسانی تأمین کند و در صـورت لـزوم بـا دیگـر وسـایل حمایـت                 

  .اجتماعی کامل شود

خـود  نافع مشروع   مو  منابع    حق دارد که براي دفاع از      هرکس -4

  .بادیگران اتحادیه تشکیل دهد و دراتحادیه ها نیز شرکت نماید

  :24ماده 

تفریح دارد ومستحق محـدودیت معقـول        هرکس حق استراحت و   

  .ساعات کارو مرخصیهاي ادواري، با اخذ حقوق میباشد

  :25ماده 

متی و رفـاه خـود       سـال  ،هرکس حق دارد کـه سـطح زنـدگی         -1

 خــوراك ومــسکن و مراقبتهــاي طبــی از جهــتوخــانواده اش را 

وخـدمات الزم اجتمــاعی تــامین کنـد و همچنــین حــق دارد کــه   

نقض اعضاء، بیوه گی، پیري یـا درتمـام          درموقع بیکاري،بیماري، 

موارد دیگري که به علل خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاش            

  .شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شوداز . بین رفته باشد ازاو 
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مادران و کودکان حق دارند که ازکمک ومراقبت مخـصوصی           -2

کودکان چه براثر ازداواج و چه بدون ازداواج بـدنیا    . بهره مند شوند  

  .دنآمده باشند حق دارند که همه از حمایت اجتماعی برخور دار شو

  :26ماده 

آموزش .هره مند شود  هرکس حق دارد که ازآموزش وپرورش ب       -1

و پرورش الاقل تا حدودي که مربوط به تعلیمات ابتدایی واساسی           

آموزش حرفه .آموزش ابتدایی اجباري است. است باید مجانی باشد   

یی باید عمومیت پیدا کندو آموزش عالی باید بـا شـرایط تـساوي              

کامل، به روي همه باز باشد، همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن       

  .ه مند گردندبهر

آموزش و پرورش بایـد طـوري هـدایت شـود کـه شخـصیت               -2

انسانی هر کس را به حد کامل رشد آن برساند و احترام به حقوق              

آمو زش و پرورش بایـد بـا حـسن          . و آزادیهاي بشر را تقویت کند     

تفاهم، گذشت واحترام به عقاید مختلف و دوستی بین تمام ملـل،            

همچنین توسـعه فعالیتهـاي ملـل       هاي نژادي یا مذهبی و      جمعیت

  .راه حفظ صلح تسهیل نماید متحد را در

و مادر درانتخـاب نـوع آمـوزش وپـرورش فرزنـدان خـود            پدر -3

  .نسبت به دیگران اولویت دارند
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  :27ماده 

آزادانــه اجتمــاعی  –زنــدگی فرهنگــی  هــرکس حــق دارد در -1

شرکت کند، از فنون و هنر ها متمتـع گـردد ودرپیـشرفت عملـی               

  .وفواید آن سهیم باشد

 معنوي آثار علمـی،   مادي و   هرکس حق دارد از حمایت منافع        -2

  .فرهنگی یا هنري خود برخوردار شود

  :28ماده 

هرکس حـق دارد برقـراري نظمـی را بخواهـد کـه از لحـاظ                 -1

اجتماعی و بین المللی، حقوق و آزادیهایی را کـه درایـن اعالمیـه              

  .ا را به مورد عمل بگذاردذکر گردیده است تامین کند وآنه

  :29ماده 

هرکس درمقابل آن جامعه یی وظیفه دارد که رشد آزاد وکامل      -1

  .شخصیت او را میسر سازد

هرکس دراجراي حقوق واستفاده ازآزادیهاي خـود، فقـط تـابع       -2

محدودیتهایی است که به وسیله قانون،منحصراً به منظـور تـامین        

ي دیگـران و بـراي مقتـضیات        شناسایی و مراعات حقوق وآزادیها    

صحیح اخالقی ونظم عمـومی ورفـاه همـه گانی،درشـرایط یـک             

  .جامعه، دموکراتیک وضع گردیده است
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این حقوق و آزادیها، درهیچ موردي نمیتواند برخالف مقاصـد            -3

  .واصول ملل متحد اجرا گردد

  :30ماده 

هیچ یک ازمقرارت اعالمیه حاضر نباید طـوري تفـسیر شـود کـه            

 حقی براي دولتی یا جمعیتی یا فردي باشد که به موجـب       متضمن

آن بتواند هریک ازحقـوق و آزادیهـاي منـدرج درایـن اعالمیـه را         

  .ازبین ببرد ویا درآن راه فعالیتی بنماید



  

  

  

  

  

  

  

  اعالمیهء اسالمی حقوق بشر

مصقمري1411محرم 12ب و  

  ) شمسی هجري1369 اسد 15 میالدي و 1990 اگست5مطابق با ( 

  اجالس وزراي امورخارجه سازمان کنفرانس اسالمی درقاهره
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  اعالمیهء اسالمی حقوق بشر

مصقمري1411محرم 12ب و  

  ) شمسی هجري1369 اسد 15 میالدي و 1990 اگست5مطابق با ( 

  اجالس وزراي امورخارجه سازمان کنفرانس اسالمی درقاهره

  

 من ذَکَرٍ وأُنثَى وجعلْنَاکُم شُـعوبا وقَبائِـلَ       یا أَیها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاکُم    (

اللَّهِ أَتْقَاکُم عِند کُمفُوا إِنَّ أَکْرَمارقرآن کریم«) لِتَع«  

ــه اهللا،   ــا ایمــان ب ــرانس اســالمی ب  دولتهــاي عــضوسازمان کنف

پروردگارجهانیان وآفریدگارکاینات وبخشندة نعمتها، خداوندي کـه       

ترین وجه آفریده وبه اوحیثیـت داده ووي را خلیفـه           انسان را به به   

خود درزمین گردانیده، خــداوندي که آبادانی واصــالح زمـین را          

را برگردن او نهـاده     ) تکالیف الهی (برعهــده بشر گـذارده وامانت     

وآنچه درآسمانها وزمـین اسـت همـه گـی را تحـت تـصرف وي                

ند ایشان را براي    که خداو ) ص(قرارداده وبا تصدیق رسالت محمد      

هدایت با آیین راستین فرستاده و وي را رحمتـی بـراي جهانیـان              

ونجاتبخش برده گان و شکنندة طاغوت ها و مستکبران گردانیده          
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است، پیامبري که برابري را میان همه بشریت اعالم نموده وهیچ           

اولویتی براي کسی بر دیگري جز درتقوي قایل نشده و فاصله ها            

ز میان مردم برچیده، مردمی که خداوند آنـان را از روح           و اکراه را ا   

  .واحد آفریده است

 با درنظرگرفتن عقیده توحیـد نـاب کـه ساختاراسـالم برپایـۀ آن              

استوار شده است، عقیده یی که بشریت را فرا خواند تـا جـز خـدا                

کسی را پرستش نکرده وشریکی براي او قایل نشوند و احـدي را             

 نگیرند، عقیده یی که پایه راسـتین آزادي         بعنوان خدا به جاي اهللا    

مسوؤالنه بشریت و حیثیت آنان را پی ریزي کرده و رهایی انسان            

  .از برده گی را اعالن نموده است

 براي تحقق آن چیز هایی که در شـریعت جـاودان اسـالم آمـده               

نسل , مال, ناموس, خرد  , جان, است از آن جمله پاسداري از دین      

کلیـه مواضـع و       چون جامعیـت و میانـه روي در        و دیگر امتیازات  

این شریعت معنویات و ماده را با هم در آمیخت و عقـل و              . احکام

قلب را هما هنگ ساخت و میان حقوق و وظایف موازنه به وجـود           

آورد و بین حرمت فرد و مصلحت عمومی تلفیقاتی به وجـود آورد             

، تا این کـه     و معیار هاي قسط را میان طرفهاي ذیربط برقرار کرد         

  .نه طغیانی باشد و نه زیانی
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آن « ضمن تأکید بر نقش تاریخی امت اسالمی در پیشرفت تمدن       

تا یـک تمـدن جهـانی      » امتی که خداوند آنرا بهترین امت برگزید      

تمدنی که میتواند دنیـا را   . به وجود بیاورد   بشریت   رايهمگون را ب  

 لذا از چنین امتی .به آخرت ربط داده و علم و ایمان را بهم بپیوندد

امروزه انتظار میرود که به هدایت بشریت گمراه در امـواج رقابـت             

مسلکهاي متضاد قدم نهاده و راه حلهایی براي مـشکالت مـزمن            

  .ه دهدئتمدن مادي ارا

به جهت ایفاي سهم خود در تالشهاي بشري که مربوط به حقوق       

و بشر است،حقوقی که هدفش حمایت بشر در مقابل بهره کـشی            

یی که  تأکید بر آزادي و حقوق او درحیات شرافتمندانه  و استظلم  

با شریعت اسالمی همآهنگ است، با اعتقاد به اینکه بشریتی کـه            

به باالترین درجات علم مادي رسیده اسـت، پیوسـته ودرهرزمـان            

نیازمند تکیه گاهی ایمانی جهت پاسداري از تمدن خـود و عامـل             

  .یباشد، همنوا شودحمایت کننده از حقوق خویش م

 با ایمان به اینکه حقوق اساسی و آزادي هاي عمـومی دراسـالم             

 پس هیچ احدي بطور اصـولی حـق         ؛ است مسلمانانجزئی از دین    

متوقف کردن کلی یا جزئی یا زیرپا نهادن یا چشم پوشی کردن از          

 کتابهاي خود نازل نمـوده      توسطاحکام الهی و تکلیفی که خداوند       
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 را فرستاده و بوسیلۀ او پایـان و اختتـامی بـراي     نشپیامبراو خاتم   

 بنابراین مراعات آنهـا  ؛رسالت آسمانی به عمل آورده است را ندارد    

عبادت است و کوتاهی از آنها یا تجاوز برآنهـا منکـر اسـت و هـر         

ل پاسداري و اجراي آن است وامـت بـه          ؤوانسان بطور منفرد، مس   

. ولیت دارد ؤن مـس  درقبـال آ  ) مـشترك (گونۀ همآهنگ درتضمین    

بدین جهت، دولت هاي عضو سازمان کنفـرانس اسـالمی بـراین            

:اساس مواد زیر را اعالم می نمایند

  :1ماده 

بشر بطورکلی یک خانواده می باشد که بنده گی نـسبت بـه             : الف

خداوند وفرزندي نسبت به آدم آنها را بـه هـم گـرد آورده و همـۀ          

ولیت بـدون هرگونـه     ؤمردم دراصل شرافت انسانی، تکلیف و مـس       

تبعیض از لحاظ نژاد یا رنگ یا زبان یا جنس یا اعتقـاد دینـی یـا                 

  .برابر اند.....وابسته گی سیاسی یا وضع اجتماعی و

ضمناً عقیدة صحیح تنها تضمینی براي رشـد ایـن شـرافت از راه              

  .تکامل انسانی میباشد

ن آنها محبوب تری ستند وا به منزله عایلۀ خداوند ها انسانهمه : ب

نزد خداوند سودمندترین آنان به همنوع خود است و هـیچ احـدي             

  . مگر در تقوي وکارنیکو؛بردیگري برتري ندارد
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  :2ماده 

است و حقی است که براي هرانسانی      الهی  زنده گی موهبتی    : الف

تضمین شده است وبر همه افراد و جوامع و حکومـت هـا واجـب               

ابـل هرتجـاوز علیـه آن     حمایت نموده و درمقحقاست که از این     

جـایز   ایستاده گی کنند و کشتن هیچ کس بـدون مجـوز شـرعی            

  .نیست

استفاده از وسیله یـی کـه منجربـه از بـین بـردن سرچـشمۀ                 : ب

  .بشریت بطور کلی یا جزئی گردد، ممنوع است

 کـه خداونـد مـشیت        زمانی پاسداري از ادامه زندگی بشریت تا     : ج

  .باشد نماید، وظیفه شرعی می

رمت جنـازه انـسان بایـد حفـظ شـود وبـی احترامـی بـه آن                  ح: د

جایزنیست کما این که جایز نیست لمس کردن آن، مگر با مجـوز           

  .شرعی و بردولت است حمایت از این امر

  :3ماده 

درصورت به کارگیري زور یـا کشمکـشهاي مـسلحانه نبایـد            : الف
ن و  آنانی را که درآن مشارکتی نداشته اند، همچون پیر مردان، زنا          

مجروح و بیماري حق مـداوا و اسـرا حـق            هر کودکان را کشت و   

ومثله کردن مقتولین ممنـوع اسـت       .خوراك وپناهگاه ولباس دارند   
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وباید اسرا را مبادله و فیمابین خانواده هایی که اوضاع جنگ باعث    

  .جدایی آنان شده است، دیدارهایی بعمل آید
 یـا تخریـب     قطع درختـان یـا از بـین بـردن زراعـت ودامهـا             : ب

ساختمانها وموسسات کشوري دراثرخصومت به وسیله ُ بمباران یـا      

  .موشک باران و غیره جایزنمیباشد

  :4ماده 

پاسـداري  هرانسان حرمتی دارد و میتواند ازشهرت خود در زندگی          

، دولت و جامعه مؤظف اند که       پاسداري شود مرگ   یا پس از  نماید  

  .از پیکر و مدفن او پاسداري کنند

  :5ه ماد

 اسـاس ایجـاد آن       ازدواج خانواده پایه ساختار جامعه اسـت و      : الف

این مردان و زنان حق ازدواج دارندو هیچ قید وبندي            بنابر ؛میباشد

که برپایه نژاد یا رنـگ یـا قومیـت باشـد، نمیتوانـد از ایـن حـق                    

  .جلوگیري کند

جامعه و دولت موظف اند موانـع را از سـر راه ازدواج برداشـته             : ب

 و از خـانواده حمایـت       ها ایجـاد کننـد     براي رسیدن به آن سهولت    

  .بعمل آورد

  



25  اعالمیه اسالمی حقوق بشر

  :6ماده 

درحیثیت انسانی، زن با مرد برابر است وبه همان انـدازه کـه            : الف

زن وظایفی دارد،از حقوقی نیزبرخـوردار اسـت وداراي شخـصیت            

  .مدنی و ذمه مالی مستقل و حق حفظ نام ونسب خویش را دارد

 خـانواده و مـسوولیت نگهـداري آن، از وظـایف مـرد              بار نفقه : ب

  .میباشد

  :7ماده 

بر گردن والـدین خـویش و جامعـه          هرکودکی از زمان تولد،   : الف

ودولت، درمحافظت دوران طفولیت وتربیت نمودن وتأمین مـادي         

ــی  ــین و مــادر . داردحــق و بهداشــتی و ادب ــد از جن درضــمن بای

  .ه آنها مبذول شودنگهداري شود ومراقبتهاي ویژه نسبت ب

نـد، حـق   ا پدران وکسانی که از نظرقانون شرع به منزلۀ پدران:ب

انتخاب نوع تربیتی را که براي فرزندان خود میخواهند، با مراعات           

  .منافع وآیندة آنان درپرتو ارزشهاي اخالقی و احکام شرعی دارند

بـاالي   والدین خود و اقوام      باالي  برطبق احکام شرع فرزندان     : ج

  .اقوام خود حقوقی دارند
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  :8ماده 

ــرعی       ــصیت ش ــک شخ ــزام ازی ــزام و الت ــاظ ال ــسان ازلح هران

برخورداراست و اگراین شخصیت از بین رفت یا مخدوش گردیـد،           

  .قیم جاي اورا میگیرد

  :9ماده 

طلب علم یک فریضه است وآموزش یک امـر واجـب اسـت           : الف

وسـایل آن را    برجامعه ودولت، و بردولت الزم است کـه راه هـا و             

و نیـاز   فراهم نموده و متنوع بودن آن را بگونه یی کـه مـصلحت              

جامعه را بر آورده سازد، تأمین نماید و به انسان فرصت دهـد کـه               

نسبت به دین اسالم و حقایق هستی معرفت حاصل کنـد و آن را              

  .براي خیربشریت به کارگیرد

 از حق هرانسانی است که مؤسسات تربیتی وتوجیهی مختلـف      : ب

 امثـال  خانواده ومدرسه و دانشگاه گرفته تا دستگاههاي تبلیغاتی و     

که کوشش درجهت پرورش دینی و دنیوي انسان مـی نمایـد،          آن  

براي تربیت کامل ومتوازن او تالش کند وشخصیتش را پـرورش           

دهد بگونه یی که ایمانش به خدا واحترامش به حقوق و وظـایف              

  .بدو تحکیم هر چه بیشتر یاآن فراهم 
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  :10ماده 

اسالم دین فطرت است وبه کارگرفتن هرگونـه اکـراه نـسبت بـه             

انسان یا بهره برداري از فقریا جهل انسان جهت تغییراین دین به            

  دینی دیگر یا به الحاد جایز نمیباشد

  :11ماده  

انسان آزاد متولد میـشود وهـیچ احـدي حـق بـه بـرده گـی                 : الف

یا بهره کشیدن یا بـه بنـده        کشیدن یا ذلیل کردن یا مقهورکردن       

  .مگر خداي متعال,گی کشیدن او را ندارد

استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار این که بـد تـرین نـوع       : ب

برده گی است، شدیداً تحـریم میـشود و ملتهـایی کـه از آن رنـج         

میکشند، حق دارند از آن رهـایی یافتـه و سـر نوشـت خـویش را               

نیز مؤظف اند از این گروه در مبارزه        همۀ دول و ملل     . تعیین کنند 

همۀ ملتهـا نیـز   . علیه نابودي هر نوع استعمار واشغال یاري نمایند       

حق حفظ شخصیت مستقل و سلطۀ خـود بـر منـابع و ثروتهـاي                

  .طبیعی را دارند

  :12ماده 

هر انسانی بر طبق شریعت حـق انتقـال و انتخـاب مکـان بـراي                

د و در صورت تحـت ظلـم   اقامت در داخل یا خارج کشورش را دار  
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و بر آن کشور    . قرار گرفتن میتواند به کشور دیگري پنا هنده شود        

 تا این که پناهگـاهی      ؛ کند مساعدتپنا هنده واجب است که با او        

با این شـرط کـه علـت پناهنـدگی بخـا طـر              . برایش فراهم شود  

  .ارتکاب جرم از طبق نظر شرع نباشد

  :13ماده 

جامعه براي هـر کـسی کـه قادربـه          کارحقی است که باید دولت و     

هرانــسان آزادي حــق انتخــاب . انجــام آن اســت، تــضمین کنــد

کارشایسته را دارد به گونه یی کـه هـم مـصلحت خـودش وهـم                

هرکـارگري حـق دارد ازامنیـت و   . مصلحت جامعه برآورده شـود 

باشـد و نبایـد اورا بـه    اجتماعی برخـوردار سالمت ودیگرتأمینات

را به کاري اکراه نمود یا از رد وا داشت یا اوکاري که توانش را ندا

هرکارگري بدون فرق میان اوبهره کشی کردیا به اوزیان رساند و

و زن حق داردکه مزد عادالنه درمقابل کاري که ارائه میکنـد  مرد

وپاداشها  دریافت نماید ونیز حق استفاده از مرخصیها وبه زودي

ل مؤظف است کـه در کـار        ترفیعات استحقاقی را دارد ودرعین حا     

اگـر کـارگران بـا کـار     خود اخالص ودرسـتکاري داشـته باشـد و   

فرمایان اختالف پیدا کردند، دولت مؤظف اسـت بـراي حـل ایـن             
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پایبندي به عدل بـدون  اعادة حق وبردن ظلم واختالف و ازبین

  . طرفی عدول کند، دخالت نمایدبه زیاناینکه 

  :14ماده 

ن ع بکند، بدون احتکارو فریب، یا زیا      انسان حق دارد کسب مشرو    

ممنـوع  رساندن به خود یا دیگـران و ربـاخواري بـه طـور شـدید                

  .میباشد

  :15ماده 

هرانسانی حق مالک شدن ازراه هاي شرعی را دارد ومیتواند           : الف

از حقوق مالکیت بگونه یی که به خـود ویـا دیگـران ویـا جامعـه                 

کیـت را از کـسی سـلب        ضررنرساند، برخور دار باشد ونمیتوان مال     

کرد مگربنابرضـرورت حفـظ منـافع عمـومی ودرمقابـل پرداخـت             

  .غرامت فوري وعادالنه

 مگر بـر طبـق احکـام        ؛مصادره اموال وضبط آنها ممنوع است     : ب

.)قانون(شرع 

  :16ماده 

هرانسانی حق دارد از ثمرة دست آورد هاي علمی، ادبـی، هنـري             

 ازمنـافع ادبـی ومـالی    حـق دارد ویا تکنولوژیکی خود سود ببـرد 
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) اثـر (حاصله ازآن حمایت نماید، مشروط براین که آن دست آورد

  .مغایربا احکام شریعت نباشد

  :17ماده 

و مفاسـد هرانـسانی حـق داردکـه دریـک محـیط پـاك از      : الـف 

ازخود راشخصیت آن  در بیماریهاي اخالقی بگونه یی که بتواند

 ودولت مؤظف انـد ایـن       لحاظ معنوي بسازد، زنده گی کند، جامعه      

  .حق را براي اوفراهم کنند

 بهداشتی  شرایطدولت وجامعه مؤظف اند که براي هر انسانی         : ب

و اجتماعی را ازطریق ایجاد مراکـز عمـومی مـورد نیـاز برحـسب               

  .امکانات موجود فراهم نمایند

گی شرافتمندانه یی زنددولت مکلف است حق هرانسانی را در: ج

 آن مایحتاج خود وخانواده اش را بـرآورده سـازد     که بتواند ازطریق  

وشامل خوراك وپوشاك ومسکن وآموزش ودرمان وسـایرنیازهاي        

  . تضمین نماید،اساسی میشود

  :18ماده 

هرانسانی حق دارد که نسبت به جان ودین وخانواده، ناموس          : الف

  .ومال خویش، درآسوده گی زنده گی کند
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نـده گـی خـصوصی خـود       هرانسانی حـق دارد کـه در امـور ز         : ب

اســتقالل داشــته باشــد ) درمــسکن وخــانواده ومــال و ارتباطــات(

وجاسوسی یا نظارت براو یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست           

وباید از او درمقابـل هرگونـه دخالـت زور گویانـه درایـن شـئوون               

  .حمایت شود

مــسکن درهرحــالی حرمــت دارد ونبایــد بــدون اجــازهء حــریم : ج

را خراب بصورت غیرمشروع وارد آن شد، ونباید آنساکنین آن یا 

  .یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود

  :19ماده 

سـتند درایـن امرحـاکم      ابرابـر شـرع مـساوي        مردم در همه  : الف

  .ومحکوم نیز باهم برابر ند

مراجعه وپناه بردن به دادگاه حقی است که براي همه تضمین           : ب

  .شده است

  .شخصی استولیت دراصل ؤمس: ج

  . مگر به موجب احکام شریعت؛هیچ جرمی یا مجازاتی نیست: د

 تا این کـه محکـومیتش از راه محاکمـه         ؛متهم، بی گناه است   : ـه

عادالنه یی که همه تضمینها براي دفاع از او فـراهم باشـد ثابـت               

  .گردد
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  :20ماده 

دستگیري یا محدود ساختن آزادي یا تبعید یا مجازات هیچ انسانی  

 مگربه مقتضاي شرع ونبایـد او را شـکنجه بـدنی یـا              ؛ نیست جایز

گونۀ حقارت آمیز یا سخت، یا منافی حیثیت        ه  ب روحی کرد یا با او    

 همچنـین اجبـار هرفـردي بـراي آزمایـشات         ؛انسانی، رفتـار کـرد    

با رضایت وي ومشروط بر این       پزشکی یا علمی جایز نیست، مگر     

 همچنین تدوین قوانین    ؛که سالمتی و زندگی او به مخاطره نیفتد       

استثنایی که به قوة اجرائیه چنین اجـازه یـی را بدهـد، نیـز جـایز                 

  .نمیباشد

  :21ماده 

  .گروگان گیري به هرشکلی وبخاطر هرهدفی، ممنوع است

  :22ماده 

هرانسانی حق دارد که نظرخـود را بـه هرشـکلی کـه مغـایر               : الف

  .بااصول شرعی نباشد، آزادانه بیان دارد

نی حق دارد براي خیر ونهـی ازمنکـر برطبـق ضـوابط             هرانسا: ب

  .شریعت اسالمی دعوت کند

تبلیغات یک ضرورت حیاتی براي جامعـه اسـت و سؤاسـتفاده            : ج

وسؤاستعمال آن وحمله به مقدسات وکرامت انبیا یـا بکـار گیـري             
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 شـدن   پراکنـده هرچیزي که منجربه ایجاد اختالل در ارزشـها یـا           

  .دن اعتقاد شود، ممنوع استجامعه یا زیان یا متالشی ش

 هر احساس دیگـري یا   برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی و     : د

که منجـر بـه بـرانگیختن هرنـوع حـس تبعـیض نـژادي گـردد،                 

  .جایزنیست

  :23ماده 

 جـداً والیت امانتی است کـه اسـتبداد یـا سـؤ اسـتفاده ازآن               : الف

  .یشود زیرا که حقوق اساسی از این راه تضمین م؛ممنوع میباشد

هرانسانی حق دارد دراداره امـور عمـومی کـشور خـود بطـور              : ب

همچنین او میتواند پستهاي    ؛  مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نماید     

  .عمومی را برطبق احکام شریعت متصدي شود

  :24ماده 

کلیه حقوق وآزادیهاي مذکور در این سند، مشروط به مطابقت بـا            

  .احکام شریعت اسالمی میباشد

  :25ماده 

شریعت اسالمی تنها مرجع براي تفسیر یا توضیح هرمـاده ازمـواد            

  .این اعالمیه میباشد



  

اعالمیه حقوق بشر و شهروند

مص1789 اگست -26ب و  

  سسان فرانسهؤمجلس م
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36  ي جامعه جهانیها مجموعه اعالمیه

  شهروند و اعالمیه حقوق بشر

مص1789 اگست -26ب و  

  سسان فرانسهؤمجلس م

  :دیباچه

لت فرانسه که درمجمع ملی گرد آمدند، باتوجـه بـه         نماینده گان م  

این که بی اطالعی ازحقوق بـشرواهمال ورزیـدن درمـورد آن یـا             

حقیـر انگاشـتن آن تنهـا علـت تیـره روزیهـاي عمـومی و فـساد         

حکومتها میباشد، برآن شدند تاضمن اعالمیۀ رسمی حقوق طبیعی 

 العـین    نـصب  به طور دایم  عرضه دارند تا     را والیزال ومقدس بشر  

 قرارگیرد وحقوق وتکالیف آن را پیوسته یـادآوري  جامعههمه افراد   

نیز به این منظور که اعمال قـوه مقننـه وقـوه اجرائیـه کـه          کند و 

هـاي سیاسـی سـنجید       هردم میتوان آنها رابا هدف کلیه سـازمان       

بیشترمراعات گردد و نیز به این مقصد که اعتراضات مردم کـشور            

وچرا مبتنـی خواهـد    چون  اصول ساده و بیکه از این پس برمبناي    

بود پیوسته متوجه حفظ قانون اساسی وناظر بـه نیکبختـی همـه              

  . باشد
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تاییدات ایـزد    با  و خداوند متعال پیشگاه   مجمع ملی، در   نتیجه، در

متعال، با اعتراف به مقام واالي حقوق بشرومردم کـشوربه شـرح            

  :زیر آن را اعالم میدارد

 میـشود وآزاد زیـست میکنـد وازحیـث حقـوق        بشر آزاد تولـد     -1

برتریهاي اجتماعی جز بر پایۀ سود مندي عام     . بایکدیگربرابر است 

  استوار نمیباشد

هدف ازکلیۀ جمعیتهاي سیاسی حفظ حقوق طبیعی والیـزال           -2

وتملک ناپذیر بشر میباشد و آن عبـارت اسـت ازآزادي، مالکیـت،             

  . امنیت، مقاومت درمقابل ستم

 و  جامعـه ر حاکمیت، اساساً درملـت وجـود دارد، هـیچ            اصل ه  -3

ملـت    از به طور آشکار  تواند قدرتی را بکار برد که         نمی يهیچ فرد 

  . ناشی نشده باشد

 آزادي عبارتست ازتوانایی انجام دادن هرکاري که به دیگـران           -4

 بنابراین، اجراي حقوق طبیعی هیچ یک ازافراد داراي   ؛زیان نرساند 

 مگر حدودي که استفاده ازهمان حقوق رابراي        ؛حد ومرزي نیست  

 را فقط   هااین حدود و مرز   . سایر اعضاي جامعه تضمین کرده باشد     

  . کندو مشخص تواند تضمین  قانون می



38  ي جامعه جهانیها مجموعه اعالمیه

اعمـالی    مگـر از   ؛قانون حق ندارد ازهیچ عملی جلوگیري کند       -5

ازاجـراي هـیچ امـري کـه قـانون          .  باشـد  آور که براي جامعه زیان   

ه باشد نمیتوان جلوگیري کرد وهیچ کـس رانمیتـوان          آنرامنع نکرد 

  . به ارتکاب عملی که قانون به آن امر نکرده باشد مجبور ساخت

همه مردم کشور حـق     . قانون عبارت است از بیان ارادة عموم       -6

حـضور  دارند شخصاً یا به وسیله نمایندگان خود درتـدوین قـانون            

  .داشته باشند

رد یا بازداشـت نمـود یـا زنـدانی       هیچ کس را نمیتوان متهم ک      -7

ساخت مگردرمواردي که قانون معین کرده و به طریقی که قانون           

هر کس بنا به ارادة شخصی اجراي امـري را از           . مقرر داشته باشد  

دیگري بخواهد یا دیگري را بـه انجـام دادن امـري برانگیـزد یـا                

امـا   ؛دیگري را وادار به اجراي امر غیر قانونی کند مجازات میشود          

بـه  هرفرد ملت که به موجب قانون احضار یـا توقیـف شـود بایـد            

  . اطاعت کند ودرصورت مقاومت مجازات خواهد شدصورت فوري 

 به طور دقیـق و اجتنـاب ناپـذیر         مجازاتهایی را که      جز، قانون -8

 ؛هیچ کس را نمیتوان مجازات کـرد     . ضروري باشد نباید وضع کند    

ع جـرم وضـع شـده وانتـشار         مگر به موجب قانونی که قبل ازوقو      

  . یافته وحسب قانون به مرحله اجرا درآمده باشد
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 مگرکـسی کـه تقـصیر اوبـه         ؛هرکس بیگناه محسوب میشود    -9

 بنابراین اگربازداشت کـسی ضـروري تـشخیص داده          ؛ثبوت برسد 

شود براي تضمین سالمت شخص اوباید از هرگونه فشار به او که        

  . نون جلوگیري شود از طرف قابه طور جديضروري نباشد 

 حتی عقایـد دینـی مـورد        ؛هیچ کس نباید ازبابت عقاید خود      -10

تعرض قرارگیرد بشرط آن که تظـاهرات او نظـم عمـومی را کـه               

  .قانون برقرار کرده است مختل سازد

ــوق    ،آزادي -11 ــاترین حق ــد، از گرانبه ــار وعقای ــاهی از افک  آگ

خواهنـد آزادانـه    کشور میتوانند هرچه می   هر فرد    بنابرین   ؛بشراست

بگویند، بنویسند، به چاپ برسانند، مگر درمواردي که قانون تعیین          

ولیت ؤدرآن صورت تجاوز از آزادي مزبور مستلزم مـس        . کرده باشد 

  . خواهد بود

تضمین حقوق بشر واهالی کـشور، وجـود قـواي عمـومی را              -12

 بنابراین قواي مزبـور بـراي اسـتفاده عمـوم مـردم             ؛ایجاب میکند 

 کسانی که آن قوا بـه آنـان         شخصیان مییابد نه براي فایدة      سازم

. سپرده میشود
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براي نگهداري قواي عمومی وبراي هزینه هاي اداري ناچار           -13

باید همۀ مردم سهمیه یی بپردازند ونیز باید سـهمیه مزبـور بـین              

  . همه افراد کشور به نسبت قدرت مالی آنان توزیع شود

خصاً یا بوسـیله نماینـده گـان خـود          افراد کشور حق دارند ش     -14

 و به طور آزاد   ضرورت مالیاتی را که وضع شده است تحقیق کنند          

  . آنرا بررسی نمایند، حصه ومدت آنرا معلوم نمایند

 مـسؤوالن امـور مـالی     جامعه حـق دارد کـه از هـر یـک از              -15

  . حساب ادارة او را استفسارکند عمومی،

تامین نگردیده وتفکیـک    جامعه یی که درآن تضمین حقوق        -16

  . قوا معلوم نشده باشد داراي هیچ گونه سازمان بنیادي نیست

 ؛ه این که ملکیت حقی است نقـض ناشـدنی ومقـدس          ب نظر -17

 مگروقتـی کـه     ؛بنابراین هیچ کس رانمیتوان از آن محروم ساخت       

 که قانوناً مورد امعان نظر قرار گرفته باشـد، بطـور            جامعهضرورت  

باشد، به شرط آن که غرامت عادالنـه و مقـدم           مسلم مقتضی آن    

. رعایت شود
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مصب اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحدو  

  1959بیستم نوامبر 
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  اعالمیه جهانی حقوق کودك

مصب اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحدو  

  1959بیستم نوامبر 

  
اعضاي ملل متحد درمنشور ملل، اعتقاد خود را به         نظر به این که     

حقوق اساسـی ومنزلـت و ارزش افـراد بـشرمجدداً تاکیـد نمـوده               

گـی درآزادي   وجهت پیشبرد رشـد اجتمـاعی بهبـود شـرایط زنـده       

  .گسترده تري مصمم گشته اند

نظر به این که ملل متحـد دراعالمیـه جهـانی حقـوق بـشرتاکید               

 درنظرگـرفتن نـژاد، رنـگ، جـنس،         نموده اند که همه افراد بدون     

زبان، مذهب، عقاید سیاسی یاسایر عقاید اصلیت اجتماعی یا ملی،          

هاي دیگر، مشمول حقوق و آزادي توصـیه         گی ثروت، تولد یا ویژه   

  .شده دراعالمیه جهانی حقوق بشر میباشد

 نظربه اینکه کودك به علت عدم تکامل رشد بدنی و فکري، قبل      

بت و توجه خاص کـه شـامل حمایـت قـانونی            وبعد ازتولد به مراق   

  .مناسب میباشد نیازمند است
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 نظربه اینکه نیازبه چنین مراقبت وحمایت خاص در اعالمیه ژنـو           

 آمده است ودراعالمیـه جهـانی حقـوق         1924حقوق کودك سال    

المللی   هاي بین  هاي بنیاد هاي تخصصی سازمان     بشرو در مرامنامه  

  .ت شناخته شده استمربوط به رفاه کودکان به رسمی

  :ین مجمع عمومی سازمان مللابنابر

این اعالمیه حقوق کودك را با این هدف که ایام کودکی توأم بـا              

 و ازحقـوق و آزادیهـایی کـه درپـی خواهـد آمـد               استخوشبختی  

 بـه آگـاهی   به طور رسمیبخاطر خود وجامعه اش بهره مند شود،       

ردان بعنـوان افـراد     رساند و ازپدران ومادران و زنان وم       عمومی می 

 هـا خواسـتار    هاي داوطلب، مقامات محلی و دولـت       جامعه، سازمان 

 تا این حقوق را به رسمیت شناخته و درجهـت رعایـت ایـن      ؛است

حقوق ازطریق قوانین وسایر تمهیداتی که به تـدریج بـا توجـه بـا        

  :  اهتمام ورزندتدویر می یابد،اصول زیر 

  :اصل یک

. درج در این اعالمیـه برخـوردار شـود        کودك باید ازکلیه حقوق من    

همه کودکان بدون استثنا و تبعیض وبـدون درنظـر گـرفتن نـژاد،      

رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی یاسایر عقاید،منـشاء اجتمـاعی یـا       
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گی مشمول این  هاي فردي یا خانواده گی ملی، ثروت، تولد ویا ویژه 

  .شوند حقوق می

  :اصل دوم

ودار شـود وامکانـات و وسـایل        کودك بایـد ازحمایـت ویـژه برخـ        

ضروري جهت پرورش بدنی، فکري اخالقـی و اجتمـاعی وي بـه     

محترم توسط قانون یا      و ، امن نحوي سالم وطبیعی ودرمحیط آزاد    

در وضع قوانینی بدین منظور . مراجع ذیربط دراختیار وي قرار گیرد

  .منافع کودکان باید باالترین اولولیت را داشته باشد

  :اصل سوم

  .ك باید ازبدو تولد صاحب اسم و ملیت گرددکود

  :اصل چهارم

در محیطـی سـالم   . کودك باید از امنیت اجتماعی بهره مند گـردد   

پرورش یابد وبدین منظور کودکان ومادران باید ازمراقبت وحمایت     

خاص که شامل توجه کافی پیش وبعد ازتولد میـشود، بهـره منـد              

ذیـه، مـسکن، تفریحـات    کودك باید امکان برخورداري ازتغ   . شوند

  .و خدمات پزشکی مناسب را داشته باشدسالم 
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  :اصل پنجم

 بایـد  باشـد کودکی که ازلحاظ بدنی، فکري یـا اجتمـاعی معلـول           

تحت توجه خاص، آموزش و مراقبت الزم متناسب با وضع خاص           

  .وي، قرار گیرد

  :اصل ششم

کودك جهت پرورش کامل و متعادل شخصیتش نیاز بـه محبـت            

 دارد وباید حتی االمکان تحت توجـه وسرپرسـتی والـدین            وتفاهم

خود و به هرصورت درفـضاي پـر از محبـت درامنیـت اخالقـی و              

ردسال را بجز درموارد استثنایی، نباید     کودك خُ . مادي پرورش یابد  

جامعه ومقامات اجتماعی موظفند کـه نـسبت بـه          . ازمادر جدا کرد  

جه خـاص مبـذول     کودکان بدون خانواده وکودکان بی بضاعت تو      

  .دارند

 جهت تامین و نگهـداري  ها  سهولتهاي نقدي دولت ودیگر  کمک

  .شود فرزندان خانواده هاي پرجمعیت توصیه می

  :اصل هفتم

کودك باید ازآموزش رایگان واجباري، حـداقل درمـدارج ابتـدایی           

کودك باید از آموزشی بهره مند شود که درجهـت        . بهره مند گردد  

هنگ عمومی اوبوده و چنان سـازنده باشـد کـه    پیشبرد و ازدیاد فر 
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ولیت ؤدرشرایط مساوي بتواند استعداد، قضاوت فـردي، درك مـس         

اخالقی واجتماعی خود را پرورش داده وفردي مفید بـراي جامعـه            

  .شود

درامر آمـوزش ورهبـري کـودك، مـصالح کـودك بایـد رهنمـاي               

ـ     قدمولیتی در   ؤچنین مس . ولین امورباشد ؤمس دین  اول به عهده وال

  .باشد می

کودك باید ازامکانات کامل براي بازي وتفریح باهمـان اهدافیکـه      

جامعـه ومقامـات اجتمـاعی      .درمورد آموزش او آمده، برخودار گردد     

  .باید کوشش نمایند تا امکان استفاده از این حقوق را رایج سازند

  :اصل هشتم

کودك باید درهرشرایطی جزء اولین کسانی باشد کـه ازحمایـت و           

  . بهره مند گرددها ولتسه

  :اصل نهم

کودك باید دربرابر هرگونه غفلت، ظلم، شقاوت واستثمار حمایـت          

کـودك  . کودك نباید به هیچ شکلی وسیله مبادله قرار گیرد         . شود

نباید قبل از رسیدن به حد اقل سن مناسب به اسـتخدام درآیـد و               

ی نباید به هیچ وجه امکان ویا اجـازه اسـتخدام کـودك درکارهـای            
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داده شود که بسالمت ویا آموزش وي لطمه زده ویا باعث اختالل            

  .رشد بدنی، فکري ویا اخالقی وي گردد

  :اصل دهم

کودك باید درمقابل هرگونه اعمـال ورفتاریکـه تـرویج تبعیـضات         

کودك باید  . سازد، حمایت شود   نژادي، مذهبی وغیره را ممکن می     

ی بین مـردم، صـلح      تفاهم، گذشت، معتقد به دوست     از   با روحیۀ پر  

او وبرادري جهانی و با آگاهی کامل براین کـه توانـایی واسـتعداد              

  .باید وقف خدمت به همنوعانش شود، پرورش یابد



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  المللی حقوق بشر اعالمیه کنفرانس بین

 میالدي1968 –تهران 
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  المللی حقوق بشر اعالمیه کنفرانس بین

 میالدي1968 –تهران 

  
اي بـه منظـور     در تهـران اجالسـیه  1968 مـی    13 اپریل تا    22از  

بررسی پیشرفتهاي حاصـله طـی بیـست سـال گذشـته از تـاریخ               

اي براي آینـده     تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر و تنظیم برنامه       

هاي  این گردهمایی به بررسی مسایل مربوط به فعالیت. برگزار شد

ق احتـرام بـه حقـوق و    سازمان ملل متحد در زمینه بسط و تـشوی     

هاي اساسی بشر، اختصاص داشت و در پایان اعالم داشـت            آزادي

ب کنفـرانس و باتوجـه بـه        وصهاي م  که با درنظر داشتن قطعنامه    

المللی حقوق بشر درزمانی انجام میگیرد   این که برگزاري سال بین    

  . سابقه است خوش یک رشته تحوالت بی که جهان دست
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ت جدیـدي کـه دراثـر پیـشرفت سـریع علـوم            با توجه بـه امکانـا     

  ... وتکنولوژي به وجود آمده است

با اعتقاد به این که در دورانی که مناقشه وتوسل بـه خـشونت در               

بسیاري ازنقاط جهان برقرار است وحقیقت همبـسته گـی متقابـل         

  . گی آن بیش از پیش مشهود است نوع بشر وضرورت یکپارچه

ی آرمان بشر است و این که صلح و با اذعان به این که صلح جهان      

هـاي اساسـی     عدالت الزمه حتمی تحقـق کامـل حقـوق و آزادي          

  :دارد که ، اعالم میبه طور رسمیانسان است 

المللی تعهدات خطیر خـود را در        الزم است اعضاي جامعه بین     -1

زمینۀ بسط و تشویق احترام به حقوق و آزادیهاي اساسـی عمـوم             

 وجوه امتیاز از هـر نـوع از جملـه، رنـگ،        افراد بشر بدون توجه به    

  . جنس، نژاد، زبان، مذهب، عقاید سیاسی وغیره ایفا کنند

اعالمیه جهانی حقوق بشر مبین تفاهم مشترك ملل جهان در           -2

 اسـت و   زمینۀ حقوق غیر قابل سلب عموم اعضاي خـانواده بـشر            

  .می باشدالمللی  متضمن تعهدي براي اعضاي جامعۀ بین
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المللـی   المللی حقوق مـدنی و سیاسـی، میثـاق بـین       بین میثاق -3

حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، اعالمیه راجـع بـه اعطـاي            

الملل راجع   ها و ملل مستعمره، عهد نامه بین       استقالل به سر زمین   

هـاي   ها واعالمیه  به محو کلیه اشکال تبعیض نژادي ونیز عهدنامه       

ر سـازمان ملـل متحـد،     دیگر که در زمینۀ حقـوق بـشر بـه ابتکـا           

اي بـین الـدولی بـه        هاي منطقـه   هاي تخصصی و سازمان     سازمان

تصویب رسیده است، معیارها وتعهدات جدیدي به وجود آورده که          

  . براي کشورها الزم االجرا است

از بدو تصویب اعالمیۀ جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد،           -4

ــایی   ــین معیاره ــور تعی ــه منظ ــشمگیري ب ــشرفتهاي چ ــراي پی  ب

 از حقوق وآزادیهاي اساسـی بـشر و حمایـت آن کـرده           گیري بهره

المللـی مهـم متعـددي بـه تـصویب            دراین مدت اسناد بـین    . است

 لـیکن درزمینـۀ تحقـق حقـوق وآزادیهـاي مـذکور هنـوز               ؛رسیده

  . کارهاي زیادي باید انجام شود

هدف نخستین سـازمان ملـل متحـد در زمینـه حقـوق بـشر،                -5

بـراي  . ک افراد از حداکثر آزادي و حیثیت اسـت   برخورداري یک ی  
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تحقق این مقصود، قوانین هـر کـشوري بایـد آزادي بیـان، آزادي       

کسب اطالعات، آزادي ایمان و مذهب و نیز حق شرکت در حیات    

سیاسی، اقتصادي، فرهنگی واجتماعی را براي افراد، صرف نظر از          

  . نژاد، زبان، مذهب یا اعتقاد سیاسی تامین کند

ثر ا صول راجع به   ؤکشور ها باید عزم خود را مبنی بر اعمال م          -6

هاي اساسی بشر که در منشور ملل متحـد و سـایر            حقوق و آزادي  

  .  اعالم دارندبه طور مؤکدالمللی به ودیعه سپرده شده  اسناد بین

موارد نقض فاحش حقوق بشر در چـارچوب سیاسـت تنفـرآور            -7

هـا را در جامعـه       ین نگرانـی  نژاد پرستی امري است که عمیق تـر       

نژاد پرستی که به منزله جنایتی علیـه        . المللی پدید آورده است     بین

انسان محکـوم شـده همچنـان بـه نحـو جـدي صـلح و امنیـت                  

المللی فـرض   المللی را مختل میکند از این رو براي جامعه بین        بین

شده است که از هر وسیلۀ ممکن براي از بین بـردن ایـن پلیـدي     

  . شود مبارزه علیه نژاد پرستی مشروع شناخته می.  کنداستفاده

بـه طـور    هاي تبعیض نژادي     عموم ملل جهان را باید از پدیده       -8

این ملل باید در پیکار با آن شرکت جویند اعمـال           . آگاه کرد کامل  
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اصل عدم تبعیض، گنجانیده شده در منشور ملـل متحـد اعالمیـه       

مللی در زمینه حقـوق بـشر،       ال  جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد بین      

المللی و چـه      تکلیف بسیار عاجل را براي بشریت، چه درسطح بین        

هاي مبتنی بر برتري  کلیه ایدیولوژي. در سطح ملی، متضمن است   

گی  و در مقابل آنان ایستاده    . نژادي و نا برابري، باید محکوم شوند      

  . بعمل آید

ی راجـع   هشت سال تمام پس از صدور اعالمیۀ مجمع عمـوم          -9

 مسایل ناشی از    مستعمرهها و ملل     به اعطاي استقالل به سرزمین    

. المللی را به خود مشغول داشته اسـت    استعمار همچنان جامعه بین   

 هـاي  انگـ ضرورت عاجل دارد کـه کلیـه کـشورهاي عـضو بـا ار             

هاي ملل متحد همکاري کنند تا اقدامات مـوثري          ربط سازمان  ذي

  . یه معمول شودبراي تضمین اجراي کامل اعالم

موارد نقض دامنه دار حقوق بشر، ناشی از تجاوز یـا هرنـوع               -10

مناقشه با پیامدهاي اسفناکی که در بر دارد، بـه مـصایب بزرگـی              

هایی را به وجـود میـآورد کـه          شود و واکنش   براي بشر منتهی می   

وظیفـه  . امکان دارد جهان را گرفتار مخاصـمات روز افـزون کنـد           
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 است که درزمینه محو این قیبل بالیـا همکـاري       المللی  جامعه بین 

  . کنند

مواد نقض فاحش حقوق بشر ناشی از تبعیض بر مبناي نژاد،            -11

مذهب و اعتقاد به افکاریکـه مـوارد بیـان آن وجـدان بـشریت را                

جریحه دار میکند ومبانی آزادي، عـدالت و صـلح را درجهـان بـه               

  . افکند مخاطره می

ــو فاصــله شــکاف  -12 ــین روز اف ــدگی زون موجــود ب ســطح زن

کشورهاي رشد یافته و درحال رشد از نظر اقتصادي مـانع تحقـق             

ناکامی دهه رشـد از نظـر       . شود المللی می   حقوق بشر درجامعه بین   

هاي محدودي که داشته به مراتب بر ضرورت این          اقتصادي هدف 

امر که هرکشوري به تناسب امکانات خـود حـد اعـالي کوشـش              

  . افزاید می.  میان برداشتن این فاصله مبذول داردممکن را براي از

چون حقوق و آزادیهاي اساسی بشر غیرقابـل تفکیـک انـد،             -13

تحقق کامل حقوق مدنی و سیاسی بدون بهـره منـدي از حقـوق              

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی امکان پذیر نیست تأمین پیـشرفت          

اذ سیاستهاي  گی تام به اتخ    زمینۀ اعمال حقوق بشر بسته     پایدار در 
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 توسـعۀ اقتـصادي و      هاي هثر در زمین  ؤم ب و ئالمللی صا   ملی و بین  

  . اجتماعی دارد

 از هفتصد میلیون نفر بیسواد درسراسر جهان سد   بیشتروجود   -14

هایی که به منظور تحقق هدفها       عظیمی است در راه کلیه کوشش     

در مقاصد منشور ملل متحد وموازین اعالمیه جهانی حقـوق بـشر            

منظـور محـو بیـسوادي از        المللی به    بین هاي اقدام. آید عمل می به  

صحنۀ گیتی وبسط تعلیم وتربیت درکلیه سـطوح شایـسته توجـه            

  . عاجل است

 قربـانی   تبعیضی که زنان همچنان درمناطق مختلف جهـان        -15

، مغـایر  قایل شدن منزلت پایین بـراي زنـان    . آنند باید از بین برود    

منشور ملل متحد و موازین اعالمیه جهـانی حقـوق بـشر اسـت و       

اعمال کامل مفاد اعالمیه راجع به محو کلیه اشکال تبعیض علیـه      

  . زنان از الزامات حتمی پیشرفت انسان است

المللی   امر حمایت خانواده و کودك همچنان توجه جامعه بین         -16

 حق اساسـی بـشري    والدین داراي.را به خود معطوف داشته است     
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مـورد   ولیت در ؤدرزمینه تصمیم گیري آزادانه و همراه با درك مس        

  . فاصله سنی فرزندان خویش اند تعداد و

آرمانهاي نسل جوان درزمینۀ پایه گـذاري دنیـاي بهتـر کـه              -17

درآن حقوق و آزادیهاي اساسی بشر به نحو کامـل اعمـال شـود،              

ورت دارد کـه جوانـان      ضـر . باید از نهایت تشویق برخوردار باشـد      

  . درشکل بخشیدن به آیندة بشر سهیم باشند

درحالی که کشفیات علمی و پیشرفتهاي تکنولـوژیکی اخیـر           -18

هاي وسیعی را از نظر پیشرفت اقتصادي، اجتماعی وفرهنگـی           افق

گشوده است، چنین تحوالتی ممکن است به رغم این امر حقـوق            

 وازاین رو مـستلزم مراقبـت       هاي افراد رابه مخاطره افگند     و آزادي 

  . پی گیراست

خلع سالح میتواند منابع انسانی و مـادي عظیمـی را کـه در               -19

ایـن  . حال حاضر به مقاصد نظامی اختصاص داده شـده آزاد کنـد           

منابع باید در راه بسط حقوق و آزادیهاي اساسی بشر به کار گرفته          

تمـام  هاي  خلع سالح عمومی و کامل یکی از واالترین آرمان        . شود

  .مردم جهان است
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  اعالمیه مربوط به مدافعین حقوق بشر

  

کار برروي جزئیات اعالمیه مربوط به مدافعین حقوق بشر در سال          

آغاز گشت و با تـصویب مـتن آن توسـط مجمـع             میالدي   1984

الگرد اعالمیـه جهـانی     ، در پنجـاهمین سـ     1998عمومی در سال    

  . حقوق بشر، پایان یافت

هاي غیردولتـی حقـوق بـشر و          تالش مشترك گروهی از سازمان    

برخی نمایندگان دولتی به تهیه یک متن قـوي، قابـل اسـتفاده و              

شاید مهمتر از همه این باشد که اعالمیه تنهـا        . عملی یاري رساند  

خطاب بـه    بلکه   ؛خطاب به حکومتها و مدافعین حقوق بشر نیست       

دارد که همه ما نقشی براي عمل به          این سند بیان می   . همه است 

کند که یک نهـضت       عنوان مدافعین حقوق بشر داریم و تاکید می       

نـام  . گیـرد   جهانی حقوق بشر وجود دارد که همه ما را در بـر مـی             

اعالمیه حقوق و مسئولیت افـراد،      «کامل این اعالمیه چنین است      

ه در تـرویج و حمایـت از حقـوق بـشر و     ها و نهادهاي جامعـ    گروه

کـه بـه خـاطر طـوالنی        » هاي اساسی شناخته شده جهانی      آزادي
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اعالمیـه مربـوط بـه مـدافعین        «بودن معموال به عنوان مختـصر       

  .شود از آن یاد می» حقوق بشر

   نقش حقوقی -1

 شامل  ؛ اما اعالمیه به خودي خود یک سند تعهدآور حقوقی نیست        

بر اساس استانداردهاي حقوق بـشري      یک سري اصول و حقوقی      

المللـی آمـده کـه از نظـر حقـوقی       است که در دیگر سندهاي بین     

. المللی حقوق مدنی و سیاسی      تعهدآور هستند، همچون میثاق بین    

افزون بر آن، این اعالمیه با توافق عمومی مجمع عمومی تصویب  

آن شده و از این رو نمایانگر تعهد بسیار قوي حکومتها در اجـراي          

ها پذیرش این اعالمیه را به عنوان قوانین تعهدآور             حکومت. است

  . دهند ملی روز به روز بیشتر مورد توجه قرار می

   مواد اعالمیه-2

این اعالمیه به تقویت و حمایت مدافعین حقوق بشر در زمینه کار            

 بلکـه در    ؛آفرینـد   این سند حقوق جدیـدي را نمـی       . پردازد  آنان می 

شمارد کـه اجـراي آنهـا         اي بر می     را به شیوه   عوض حقوق موجود  

. تـر اسـت   درمورد نقش عملی و وضعیت مدافعین حقوق بشر ساده  

به عنوان نمونه، توجه را به حق دسترسی به منـابع مـالی توسـط               
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آوري و تبـادل اطالعـات در      هاي مدافع حقوق بشر و جمع       سازمان

ایـن  . یـد نما  زمینه استانداردهاي حقوق بشر و نقض آنها جلب می        

هـا و مـسئولیت       اعالمیه رئوس برخی وظایف مـشخص حکومـت       

همه افراد را با توجه به دفاع از حقوق بشر بیان نموده و همچنین              

بیشتر مـواد ایـن     . دهد  درباره رابطه آن با قوانین کشور توضیح می       

ایـن نکتـه داراي     ). 1(اعالمیه در بندهاي زیر خالصه شده اسـت         

شود که مدافعین حقوق بـشر موظـف        اهمیت است که باز تصریح      

آمیـز انجـام    هاي مـسالمت    ستند که بر اساس این اعالمیه فعالیت      ا

  .دهند

هاي داده شده به مدافعین حقـوق         حقوق و حمایت  ) آ(

  بشر

ــواد  ــت 13، و 11، 9، 8، 7، 6، 5، 1م ــه حمای ــن اعالمی ــاي   ای ه

شمارند، از جمله ایـن       مشخصی را براي مدافعین حقوق بشر برمی      

  :قحقو

   درخواســت حمایــت و تحقــق حقــوق بــشر در ســطح ملــی و

  المللی؛ بین

 انجام کارهاي حقوق بشري بطور فردي یا همراه با دیگران؛  
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 هاي غیر دولتی؛ ها و سازمان تشکیل انجمن  

 آمیز؛  مسالمتهاي دیدار یا گردهمایی  

  آوردن، دریافت و نگهداري اطالعات مربـوط         درخواست، بدست

  شر؛به حقوق ب

      هاي نوین و تبلیغ بـراي پـذیرش          بحث و پرورش اصول و ایده

  آنها؛

          وسـسات و   ؤارائه پیشنهادها و انتقاداتی به نهادهاي دولتـی و م

هایی که در رابطه با امور اجتماعی هستند، به منظور بهبود      سازمان

هایی از کار آنهـا کـه ممکـن     عملکرد آنها و یا جلب توجه به جنبه  

  قق حقوق بشر باشد؛است مانعی تح

   هـا و اقـدامات رسـمی         شکایت درباره سیاسـت   یادداشت  تسلیم

مربوط به حقوق بشر و الـزام حکومـت بـراي رسـیدگی بـه ایـن                 

  ها؛ شکایت

                ارائه و تامین یاري حقوقی در سـطح تخصـصی و شایـسته یـا

  رسانی در دفاع از حقوق بشر؛ ها و یاري دیگر توصیه
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   روند پیشرفت و دادرسی به منظور       هاي علنی،   شرکت در جلسه 

برآورد میزان همخوانی آنها با قوانین کشور  و تعهدات حقوق بشر            

  المللی؛ بین

   هاي غیردولتی و     بالمانع به ارتباطات با سازمان    یافتن  دسترسی

  بین دولتی؛

 عملی؛تدابیرمندي از  بهره   

 یا تخصص مدافعین حقوق بشر؛ اشتغال قانونی حرفه   

 ت موثر توسط قوانین کشور در هنگام واکنش یا مخالفـت           حمای

کـه  ، هاي منسوب به دولـت    آمیز در مقابل اعمال یا حذف       مسالمت

  انجامد؛ به نقض حقوق بشر می

            جلب، دریافت و استفاده از منابع براي هدف حمایـت از حقـوق

  ).از جمله دریافت پول از خارج از کشور(بشر 

  ها وظایف حکومت)  ب(

ها وظیفه دارند کـه همـه مـواد ایـن اعالمیـه را محتـرم                 حکومت

 اشاره 15 و 14، 12، 9، 2هاي   گرچه ماده؛دانسته و به اجرا گذارند

دارد که هر حکـومتی       ها داشته و بیان می      مشخص به نقش دولت   

  :وظیفه و مسئولیت دارد که
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 حمایت، ترویج و تحقق همه حقوق بشر؛  

       تواننـد از همـه       مـرو آن مـی    تضمین اینکه همه افراد تحـت قل

آزادیها و حقوق اجتمـاعی، اقتـصادي، سیاسـی و دیگـر حقـوق و               

  مند شوند؛ ها در عمل بهره آزادي

           انجام اقدامات الزم قانونگذاري، قضایی، دولتی بـراي تـضمین

  ها؛ تحقق عملی حقوق و آزادي

    کننـد    ثر بـراي افـرادي کـه ادعـا مـی          ؤ مـ  تدابیرفراهم نمودن

  قض حقوق بشر هستند؛قربانیان ن

           رسـد    انجام سریع تحقیقات بیطرفانه در مواردي که بنظـر مـی

  حقوق بشر نقض شده؛

             انجام همه اقدامات الزم براي تضمین حمایت از هر کـسی در

مقابل هرگونه خشونت، تهدید، انتقام جویی، تبعیض منفی، فـشار          

اسـت   که پیامد استفاده برحق از حقـوقی         معقولییا هرگونه عمل    

  که در اعالمیه بدانها اشاره شده؛

 درك عمــومی از حقــوق مــدنی، سیاســی، اقتــصادي، يارتقــا 

  اجتماعی و فرهنگی؛
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       هاي مـستقل بـراي       تقویت و تضمین ایجاد و گسترش سازمان

هاي اساسی در همه قلمرو       ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادي       

ــا       ــتالف ی ــل اخ ــاموران ح ــه م ــود از جمل ــت خ ــت حاکمی تح

  هاي حقوق بشر؛ کمیسیون

  هـاي اساسـی      بشر و آزادي     و ترویج آموزش حقوق    يفراهم آور

  اي؛ در همه سطوح آموزشی و تربیت حرفه

  مسئولیت همه افراد) پ(

کند که هرکسی وظـایفی در قبـال و درون            این اعالمیه تاکید می   

بـشر   نماید که مـدافعین حقـوق    دارد و همه ما را تشویق می جامعه

  . باشیم

هاي هر کـسی را در امـر           رئوس مسئولیت  18 و   11،  10هاي    ماده

ترویج حقوق بشر، و حفظ دمکراسی و نهادهاي آن و عدم نقـض             

 اشاره ویژه به وظایف     11ماده  . شمارد   دیگران بر می   يحقوق بشر 

 يتواند بر حقوق بـشر   اي مشغولند که می     افرادي دارد که به حرفه    

ها  ها و قاضی لیس، وکیلوافسران پدیگران تاثیر گذارد، و بویژه به    

  .شود و امثال آن مربوط می

  

  



67  اعالمیه مربوط به مدافعین حقوق بشر

  نقش قانون کشور)ت(

المللـی و    و چهار به رابطه این اعالمیه و قوانین بـین     سههاي    ماده

 با این دید که رعایت باالترین اسـتاندارد ممکـن           ؛پردازد  کشور می 

  .در زمینه حقوق بشر را تضمین نماید

  یقطعنامه مصوبه مجمع عموم

هـا و نهادهـاي جامعـه در           حقوق و مسئولیت افراد، گروه     ؛اعالمیه

هاي اساسی شـناخته شـده       ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادي       

با تاکید مجدد بر اهمیت رعایت اهـداف و          مجمع عمومی،  جهانی

اصول منشور سازمان ملـل متحـد بـراي تـرویج و حمایـت کلیـه           

 افــراد در همــه هــاي اساســی بــراي همــه حقــوق بــشر و آزادي

 کمیـسیون حقـوق     1988/7با توجه به قطعنامه      کشورهاي جهان، 

 ، که در آن کمیسیون مـتن پـیش نـویس            1988 آپریل   3بشر در   

هـا و نهادهـاي جامعـه در          اعالمیه حقوق و مسئولیت افراد، گـروه      

هاي اساسی شـناخته شـده       ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادي       

 1988/33بـا توجـه بـه قطعنامـه           جهانی را تصویب نموده است،    

، که در آنجا شورا     1988 ژوئیه   30شوراي اقتصادي و اجتماعی در      

نـویس قطعنامـه را       نمایـد کـه پـیش       به مجمع عمومی توصیه می    
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نـویس قطعنامـه      با آگاهی از اهمیت تصویب پـیش       تصویب نماید، 

  همزمان با پنجاهمین سالگرد اعالمیه جهانی حقوق بشر،

ها و نهادهاي جامعه در       وق و مسئولیت افراد، گروه    اعالمیه حق  -1

هاي اساسی شـناخته شـده       ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادي       

نماید؛ تصویب میجهانی را که به پیوست این قطعنامه آمده است 

ها و نهادهاي وابـسته بـه سـازمان ملـل و      ها، سازمان   از دولت  -2

هاي   که تالش نماید    یدعوت م دولتی    هاي غیردولتی و بین     سازمان

خود را براي نشر و گـسترش اعالمیـه و افـزایش احتـرام و درك                

جهــانی نــسبت بــه آن شــدت بخــشیده و از دبیرکــل درخواســت 

: بــشر حقــوق«نمایــد کــه مــتن اعالمیــه را در چــاپ جدیــد  مــی

.بگنجاند» المللی اي از اسناد بین مجموعه
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  مین جلسه عمومیهشتاد و پنج

   میالدي1998  دسامبر9

  پیوست

هـا و نهادهـاي جامعـه در          اعالمیه حقوق و مسئولیت افراد، گـروه      

هاي اساسی شـناخته شـده       ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادي       

با تاکید مجدد بر اهمیت رعایت اهـداف و          مجمع عمومی،  جهانی

اصول منشور سازمان ملـل متحـد بـراي تـرویج و حمایـت کلیـه           

ي اساســی بــراي همــه افــراد در همــه  هــا حقــوق بــشر و آزادي

همچنین با تاکیـد مجـدد بـر اهمیـت اعالمیـه             کشورهاي جهان، 

المللی حقوق بـشر بـه عنـوان     هاي بین   جهانی حقوق بشر و میثاق    

المللی براي پیشبرد احترام جهانی و        هاي بین   اي تالش   عناصر پایه 

هاي اساسی و اهمیت دیگر اسناد حقوق  رعایت حقوق بشر وآزادي   

شر که در سیـستم سـازمان ملـل متحـد، و همچنـین در سـطح                 ب

اي، به تصویب رسیده است، با تکیه بر اهیمت این که همه              منطقه

المللی باید، همراه با یکدیگر یا جداگانه، وظیفه          اعضاي جامعه بین  

خطیر خـود را در ارتقـاء و تـشویق احتـرام بـراي حقـوق بـشر و                   



70  ي جامعه جهانیها مجموعه اعالمیه

ونه تمایز، از جمله تمایز     هاي اساسی براي همه بدون هیچگ       آزادي

بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقاید           

هـاي    دیگر، خاستگاه اجتماعی یا ملی، مالکیت، تولد یـا مشخـصه          

دیگر، و با تاکید مجدد بـر اهمیـت ویـژه دسـتیابی بـه همکـاري                 

بـا توجـه بـه       المللی براي انجام این وظیفه بر اساس منـشور،          بین

ها   المللی در، و کار ارزشمند افراد، گروه        نقش همکاري بین  اهمیت  

ها در یاري رسانی به، حذف مـوثر همـه اشـکال نقـض                و سازمان 

هاي اساسی مردمان و افراد، از جمله در رابطـه            حقوق بشرو آزادي  

اي کـه حاصـل آپارتائیـد،         با نقض سیستماتیک، آشکار و گـسترده      

 یا حاکمیت خارجی، تجاوز     هرگونه تبعیض نژادي، استعمار، اشغال    

یا تهدید حاکمیـت ملـی، یکپـارچگی ملـی یـا تمامیـت ارضـی و             

خودداري از برسمیت شناختن حق مردمان بر حاکمیت بر خـویش         

 و حق هر مردمی بر اعمال حاکمیت تام بر ثروت و منابع خـویش،  

المللـی و برخـورداري از        با درنظر گرفتن ارتباط امنیت و صلح بین       

هاي اساسی، و با این نگاه کـه نبـود امنیـت و     زاديحقوق بشر و آ  

با تصریح مجـدد     المللی عذري براي عدم رعایت نیست،       صلح بین 

هاي اساسـی جهـانی، غیرقابـل         بر اینکه کلیه حقوق بشر و آزادي      

 و بایـستی بـه      اسـت همدیگر    تفکیک و درهم آمیخته و وابسته به      
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دراعمال هیچیک ارز، عادالنه و بدون تبعیض  همیکسان، اي   شیوه

ها با همدیگر ترویج و اعمال شود، بـا تکیـه          از این حقوق و آزادي    

بر اهمیت اینکه مسئولیت اصلی و وظیفه ترویج و حمایت حقـوق            

با تصریح اینکه    هاي اساسی بر دوش حکومت است،       بشر و آزادي  

هـا و سـازمانها در افـزایش احتـرام و             حق و مسئولیت افراد، گروه    

هاي اساسی در سـطوح ملـی و      وق بشر و آزادي   ترویج شناخت حق  

  :دارد اعالم می المللی، بین

  1ماده 

هر فرد حق دارد، به طور فردي یا همراه با دیگران، در راه تـرویج         

هاي اساسی در سطوح ملی       و حمایت و تحقق حقوق بشر و آزادي       

  .المللی بکوشد و بین

  2ماده 

رویج و تحقق   ولیت اصلی و وظیفه حمایت، ت     ؤهر حکومت مس   -1

هاي اساسی را، در میان وظایف دیگر، بر          کلیه حقوق بشر و آزادي    

هـاي موردنیـاز       که از طریق انجام اقـدام      ترتیبعهده دارد به این     

هـا را   همه شرایط الزم اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و دیگر زمینـه  

فراهم نموده و نیز با تامین تضمین حقوقی الزم، بـه همـه افـراد               
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تواننـد، بطـور فـردي یـا       خویش اطمینان دهد که می    تحت قلمرو   

  همراه با دیگران، از همه این حقوق و آزادیها در عمل بهره ببرند

هر حکومت باید چنان اقـدامات قانونگـذاري، دولتـی و دیگـر         -2

 تا بتواند تضمین کند کـه حقـوق و     ؛گامهاي ضروري را اجرا نماید    

شود،    اشاره می  ها ه آن بهاي اساسی را که در اعالمیه حاضر          آزادي

  .در عمل داراي ضمانت اجرایی است

  3ماده 

قوانین داخلی همخوان بـا منـشور سـازمان ملـل متحـد و دیگـر                

هـاي    وظایف بین المللی حکومت در زمینـه حقـوق بـشر و آزادي            

هاي   اساسی، چارچوب قضایی است که در آن حقوق بشر و آزادي          

 قرار گرفته و همـه      یريگ بهرهاساسی بایستی رعایت شده و مورد       

هایی که در زمینه ترویج، حمایت و تحقق عملی آن حقوق             فعالیت

شـود، بایـد انجـام         اشاره می  ها ه آن ها در اعالمیه حاضر ب      و آزادي 

  .پذیرد

  4ماده 

اي تفسیر شود کـه در        هیچ چیزي در اعالمیه حاضر نباید به گونه       

 و  باشـد لـل   تناقض یا فروکاستن اهداف و اصول منشور سازمان م        

المللـی   هـاي بـین   یا تمهیدات اعالمیه جهانی حقوق بـشر، میثـاق       
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 مربـوط بـه ایـن        المللی  حقوق بشر و دیگر سندها و تعهدهاي بین       

  .زمینه را محدود یا تحریف نماید

  5ماده 

هاي اساسی، هـر      براي هدف ترویج و حمایت حقوق بشر و آزادي        

ان، در سطوح ملی    کسی حق دارد، به طور فردي یا همراه با دیگر         

  :المللی و بین

  آمیز مالقات یا گردهمایی داشته باشد؛ بطور مسالمت) آ(

هاي   به ایجاد، عضویت و همکاري با گروه، انجمن یا سازمان         ) ب(

  غیردولتی بپردازد؛

  .هاي غیردولتی یا بین دولتی ارتباط برقرار کند با سازمان) پ(

  6ماده 

  :مراه با دیگرانهر کسی حق دارد، به طور فردي یا ه

هاي اساسی را، از      اطالعات مربوط به کلیه حقوق بشر و آزادي       ) آ(

جمله حق دسترسی به اطالعات مربوط به چگونگی اجـراي ایـن            

هـاي دولتـی، قـضایی و قانونگـذاري          ها در سیستم    حقوق و آزادي  

جـو کنـد، بدسـت آورد، دریافـت کنـد و             و داخلی را بداند، جـست    

  .نگهداري نماید
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المللـی مربوطـه     در حقوق بشر و دیگر سندهاي بیننان که چ) ب(

 دربـاره حقـوق بـشر و        ها ها، اطالعات و آگاهی     آمده است، دیدگاه  

اساسی را آزادانه به دیگران انتشار داده و آشکار سازد و             هاي  آزادي

  .در اختیار دیگران قرار دهد

ایـت  گذاري و هواداري عقاید درباره رع       به مطالعه، بحث، پایه   ) پ(

هـاي اساسـی، هـم در قـانون و هـم در               کلیه حقوق بشر و آزادي    

هاي مناسب، به جلـب       عمل، پرداخته، و بوسیله اینها و دیگر شیوه       

  .توجه عموم به این مسائل بپردازد

  7ماده 

هر کسی حق دارد، به طور فردي یا همراه بـا دیگـران، اصـول و                

 پرورش دهد و هاي نوین حقوق بشر را مورد بحث قرار داده و         ایده

  .براي پذیرفته شدن آنها تبلیغ کند

  8ماده 

اي    از هرگونـه تبعـیض و بـه گونـه          به دور هر کسی حق دارد      -1

موثر، به طور فردي یا همراه با دیگران، در اداره امور کـشور و در               

.پیشبرد امور جامعه شرکت داشته باشد

شـود کـه      این شامل ایـن حـق، در میـان دیگـر حقـوق، مـی               -2

سی، بطور فردي یا همراه با دیگران، پیشنهادها و انتقاداتی به     هرک
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هایی که در رابطـه بـا امـور          سسات و سازمان  ؤنهادهاي دولتی و م   

اجتماعی هستند، به منظور بهبود عملکرد آنها و یا جلب توجه بـه             

هایی از کار آنها که ممکن است مانعی در تـرویج، حمایـت و         جنبه

.اي اساسی باشد، ارائه نمایده تحقق حقوق بشر و آزادي

  9ماده 

هاي اساسی، از جمله تـرویج      در استفاده از حقوق بشر و آزادي       -1

 اشـاره  هـا  بـه آن و حمایت از حقوق بشري که در اعالمیه حاضـر           

بـه  شود، هر کسی حق دارد، بطور فردي یا همراه با دیگـران،               می

ظـت  مند شده و در صورت نقض این حقـوق محاف           ثر بهره ؤ م گونه

.شود

هـاي   شود حقـوق و آزادي      بدین منظور، هر کسی که گفته می       -2

وي نقض شده، این حق را دارد که، شخصا یـا از طریـق نماینـده      

حقوقی رسمی، شکایت کرده و این شکایت را در اسـرع وقـت در              

یک جلسه علنی درمقابل یک مقام قضایی یا مقام قـانونی دیگـر             

است، مورد بررسی گـذارده     که مستقل، بیطرف و داراي صالحیت       

و از آن مقام تصمیمی، بر اساس قانون، دریافـت دارد کـه شـامل               

دادخواهی وي از جمله هر گونه غرامت الزم، در جاییکه موردي از 
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هـاي فـرد وجـود داشـته، و همچنـین           نقض حقوق بشر یـا آزادي     

  .اجراي سریع تصمیم نهایی و پرداخت غرامت باشد

ی این حق را، در میان دیگـر حقـوق،      به همان منظور، هر کس     -3

:دارد که بطور فردي یا همراه با دیگران

ول و نهادهاي دولتـی در  ؤها و عملکردهاي افراد مس از سیاست ) آ(

هـاي اساسـی، از طریـق ارائـه           مورد نقـض حقـوق بـشر و آزادي        

هـاي مناسـب، بـه مقامـات قـضایی،            نامه یا دیگر شیوه     درخواست

خلی یا هر مقام داراي صـالحیت دیگـري         دولتی یا قانونگذاري دا   

که توسط قانون تعیین شده، شکایت کند و این مقام باید تـصمیم             

  خود را در مورد شکایت هرچه سریعتر اعالن نماید؛

هاي علنی، روند پیشرفت و دادرسی شـرکت نمایـد            در جلسه ) ب(

تا بتواند نظر خود را درباره همخوانی آنها با قوانین کشور و میزان             

  .المللی تعیین کند ماهنگی با وظایف و تعهدات بینه

هـا    یاري حقوقی در سطح تخصصی و شایسته یا دیگر توصیه         ) ج(

هاي اساسـی ارائـه    رسانی را در دفاع از حقوق بشر و آزادي      و یاري 

  .دهد

المللـی    به همان منظور، و در راسـتاي اسـناد و مقـررات بـین              -1

بطور فـردي یـا همـراه بـا     مربوطه، هر کسی این حق را دارد که،      
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المللـی داراي     دیگران، دسترسی بالمانع و ارتباط با نهادهاي بـین        

 تا دربـاره امـور مربـوط بـه         ؛صالحیت ویژه یا عمومی داشته باشد     

هاي اساسی ارتباط برقـرار کـرده و اطالعـات            حقوق بشر و آزادي   

  . دریافت نماید

بـه اینکـه    حکومت بایستی هرگاه که دالیل کافی براي بـاور           -2

هاي اساسـی در جـایی از قلمـرو تحـت      نقض حقوق بشر و آزادي   

ــوري و     ــات ف ــود دارد، تحقیق ــه وج ــام پذیرفت ــت آن انج حاکمی

اي را انجام دهد یا تضمین نمایـد کـه چنـین تحقیقـاتی                بیطرفانه

  .انجام خواهد گرفت

  10ماده 

عملی درهنگام ضرورت عمل،  هیچکس نباید با انجام عملی، یا بی

ــ ــشر و آزاديدر نق ــوق ب ــشارکت  ض حق ــاي اساســی م  و ورزده

هیچکس نباید بخاطر خودداري از مشارکت در نقض حقوق بشر و 

  .هاي اساسی مورد مجازات یا آزار قرار گیرد آزادي

  11ماده 

هر کسی این حق را دارد که، بطور فردي یا همراه با دیگران، بـه               

سی که بخاطر   هر ک . شیوه قانونی به شغل یا حرفه خویش بپردازد       

هاي   تواند بر کرامت انسانی، حقوق بشر و آزادي         حرفه خویش، می  
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هـا را   اساسی دیگران تاثیرگذار باشد، بایستی ایـن حقـوق و آزادي    

محترم شمرده و مطابق با اصول اخالق یا استانداردهاي شـغلی و            

  .اي بین المللی مربوطه رفتار نماید حرفه

  12ماده 

 که، بطور فردي یا همراه با دیگـران،         هرکسی این حق را دارد     -1

هاي   آمیز بر علیه نقض حقوق بشر و آزادي           هاي مسالمت   درفعالیت

.اساسی شرکت نماید

حکومت بایستی کلیه اقدامات الزم را به عمل آورد تا تضمین            -2

نماید که از هر کسی، بطور فردي یا همراه با دیگـران، در مقابـل               

 جـویی، تبعـیض منفـی واقعـی یـا        هرگونه خشونت، تهدید، انتقام   

که پیامد استفاده برحق از خودسرانه حقوقی، فشار یا هرگونه عمل  

حقوقی است که در اعالمیـه حاضـر بـدانها اشـاره شـده، توسـط                

.مقامات داراي صالحیت حمایت خواهد شد

در این رابطه، هر کسی داراي این حق است که، بطور فـردي              -3

آمیـز در     هـاي مـسالمت      که بـا روش    یا همراه با دیگران، هنگامی    

هاي   هاي منسوب به حکومت از جمله شیوه        مقابل اعمال و فعالیت   

انجامـد، و     هاي اساسی می    حذفی که به نقض حقوق بشر و آزادي       

هـا یـا افـراد مرتکـب      بـاري کـه گـروه    همچنین با اعمال خشونت  
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هاي اساسی تاثیر     وري از حقوق بشر و آزادي       شوند که در بهره     می

کند، توسط قـانون      دهد یا مخالفت می     گذارد، واکنش نشان می     یم

  .کشور در عمل مورد حمایت قرار گیرد

  13ماده 

هر کسی این حق را دارد که، بطور فردي یا همراه با دیگـران، در             

جلب، دریافت و استفاده از منابع براي هـدف مـشخص تـرویج و              

ــشر و آزادي ــوق ب ــت از حق ــه شــیوه  حمای ي هــا هــاي اساســی ب

  .  اعالمیه حاضر، اقدام نماید3آمیز، در راستاي ماده   مسالمت

  14ماده 

ولیت را بــر عهــده دارد کــه بــا اقــدامات ؤحکومــت ایــن مــس -1

قانونگذاري، قضایی، دولتی یا دیگر اقـدامات مناسـب درك همـه            

افراد تحت حاکمیت خود را از حقوق مـدنی، سیاسـی، اقتـصادي،             

.دهداجتماعی و فرهنگی شان ارتقا 

چنین اقداماتی باید از جمله شامل و نه محدود به اقدامات زیر             -2

  :باشد

 قوانین کشور و مقررات و      دادنانتشار و در دسترس عموم قرار       ) آ(

  .المللی اي حقوق بشر بین اسناد پایه
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المللـی در زمینـه       اجازه دسترسی کامل و برابر به اسـناد بـین         ) ب(

اي حکومت به عنوان عـضو   رههاي دو حقوق بشر، از جمله گزارش  

الملی،   هاي حقوق بشر بین     به نهادهایی ایجاد شده توسط عهدنامه     

  . هاي رسمی آن نهادها و خالصه گزارش مذاکرات و گزارش

هـاي    حکومت بایستی، بهنگام لزوم، ایجاد و گسترش سازمان        -3

هاي اساسـی     مستقل براي ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادي         

و تحت حاکمیت خود را، از تالشگران حـل اخـتالف           در همه قلمر  

هـاي   هاي حقوق بشر یا دیگر اشـکال سـازمان   گرفته تا کمیسیون  

  .ملی، تضمین نموده و تقویت نماید

  15ماده 

ولیت را بر عهده دارد که آموزش حقـوق بـشر و    ؤحکومت این مس  

 فـراهم نمـوده و      یهاي اساسی را در همه سـطوح تحـصیل          آزادي

ولیت تربیـت  ؤتضمین نماید که همه کسانی که مـس ترویج دهد و    

ها، مامورین اجراي قانون، افراد نیروهـاي مـسلح و مقامـات          وکیل

هاي مناسبی از تدریس حقوق بـشر         دولتی را برعهده دارند، بخش    

  .را در برنامه آموزشی خود قرار دهند
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  16ماده 

 هاي مربوطه نقش مهمـی  سسهؤهاي غیر دولتی و م      افراد، سازمان 

هـاي   در عمل براي کمک به افزایش آگـاهی عمـومی از پرسـش           

هایی   هاي اساسی از راه فعالیت      مربوط به همه حقوق بشر و آزادي      

ها بر عهده دارنـد   همچون آموزش، تربیت و پژوهش در این زمینه      

هـاي گونـاگون جوامـع و         تا، از جمله، با در نظـر گـرفتن پیـشینه          

دهند، هر چـه       آنجا انجام می   هاي خود را در     هایی که فعالیت    محله

هـا و میـان       بیشتر تفاهم، مدارا، صلح و روابط دوستانه میان ملـت         

  .هاي نژادي و مذهبی را تقویت نمایند همه گروه

  17ماده 

 هـا  بـه آن  هایی که در اعالمیه حاضر        در استفاده از حقوق و آزادي     

شود، هر کسی، که بطور فـردي یـا همـراه بـا دیگـران                 اشاره می 

هایی با محدودیت مواجه       بایستی تنها در آن زمینه     ؛کند  یت می فعال

 و فقط به منظور باشدالمللی  شود که در راستاي انجام تعهدات بین

هـاي دیگـران و تـامین         تضمین احترام و رعایـت حقـوق و آزادي        

ضــروریات اخــالق، نظــم عمــومی، و رفــاه عــام در یــک جامعــه 

  .دمکراتیک توسط قانون مقرر شده است
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  18اده م

هرکسی وظایفی درقبال و درون اجتماعی کـه رشـد کامـل و              -1

.پذیر است، دارد آزاد شخصیت وي تنها در آن امکان

هاي غیر دولتی نقشی مهم       سسات و سازمان  ؤها، م   افراد، گروه  -2

اي در امر تضمین دمکراسی، ترویج حقوق بشر و  در عمل و وظیفه

ها و  شبرد جوامع، سازمانهاي اساسی و کمک به ترویج و پی    آزادي

.روندهاي دمکراتیک دارند

هـاي غیردولتـی همچنـین        سسات و سازمان  ؤها، م   افراد، گروه  -3

رسـانی، بـه هنگـام مناسـب، بـه            اي در یاري    نقش مهمی و ظیفه   

المللی که در آن حقوق       ترویج حق هر فرد به نظم اجتماعی و بین        

قوق بشر و دیگـر  هاي برشمرده شده در اعالمیه جهانی ح       و آزادي 

  .اسناد حقوق بشر بطور کامل تحقق یابد، دارند

  19ماده 

چیز در اعالمیه حاضر نباید به عنوان حقی بـراي هـیچ فـرد،                هیچ

گروه یا نهاد اجتماعی یا حکومتی در انجام فعالیـت یـا عملـی در               

هاي بیان شـده در اعالمیـه حاضـر           جهت تخریب حقوق و آزادي    

  .تفسیر شود
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  20ماده 

چیـز در اعالمیـه حاضـر نبایـد چنـان تفـسیر گـردد کـه بـه                    هیچ

هـایی از افـراد،    هـاي افـراد، گـروه    ها اجازه دهد از فعالیت     حکومت

هاي غیردولتی کـه مخـالف بـا مـواد منـشور        ها یا سازمان    سسهؤم

سازمان ملل متحد است، حمایت نموده یا به پیشرفت آنها کمـک            

  .کند



  

  

  

  

  

  

  

  اي ملی حقوق بشراصول مربوط به موقف نهاده

)اصول پاریس ( 

مصب مجمع عمومی سازمان ملل متحدو  

   134/84قطعنامه شماره (

  )میالدي1993 دسمبر 20مورخ 
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)اصول پاریس( حقوق بشر اصول مربوط به موقف نهادهاي ملی

  مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد

  )میالدي1993 دسمبر 20 مورخ 134/84قطعنامه شماره (

  

  ولیت هاؤسطح صالحیت  و مس

  تـا    ؛  باشـد   ییک نهاد ملی حقوق بشر باید داراي صالحیت های        

  .بتواند  حقوق بشر را حفاظت نموده و آنرا بهبود بخشد

به یک نهاد ملی تا جائیکه ممکن باشد، صالحیت کافی  اي کـه               

در قانون اساسی و یا متون قانونی دیگر بصورت واضـح تـسجیل             

ظ گردد  و هم در آن اسناد قانونی ترکیـب اعـضاء   شده باشد، تفوی  

کمیسیون  و سطح کفایت  کاري آن به تفصیل  تـذکر داده شـده      

  .باشد

  : استزیرولیت هاي ؤنهاد ملی داراي مس

ارائه پیشنهادات ، تو صیه ها و گزارشات تو أم با مشوره بـه              ) الف

ت دو لت ، پارلمان و دیگر ارگان هاي صالحه، به اساس درخواسـ            

مقامات مربوطه و یا بر مبنـاي صـالحیت و و ظیفـه خـو یـش و                   
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بدون مراجعه و یـا کـسب اجـازه از مقامـات مربوطـه دو لتـی  و                   

همچنان  غـور و تحقـق  نظریـات، تـو صـیه هـا، پیـشنهادات و                   

گزارشات  و یا هر موضوع دیگري کـه  در رابطـه بـه حفاظـت و                  

 تصمیم خـودش    نهاد ملی حقوق بشر  به     .  بهبود حقوق بشر باشد   

میتواند نظریات، تو صیه ها ، گزارشات  و پیشنهادات را به منظـور    

نهاد هاي ملی  حقوق بشر همچنـان   . آگاهی عامه به نشر  برساند     

  : صالحیت  قانونی داردزیردر موارد 

ارائه گزارشات، ابراز نظر و دادن مشوره ها در مـورد  قـوانین،               -1

نین  مربوط به نهاد هاي عـدلی         اصول و مقررات اداري و مواد قوا      

 ؛ی که به حفاظت  و بهبـود حقـوق بـشر  ارتبـاط میگیـرد           یو قضا 

ین، نهاد هاي ملی حقوق بـشر بایـد متـون قـوانین حقـوقی               ابنابر

ومعیار هاي اداري نافذ ه و هکذا اسـناد و پیـشنهادات رسـمی  را                

مورد مطالعه  و غور قرار داده و در عرصه هاي مربوطـه تـو صـیه     

 الزم را که حفاظت و بهبود حقوق بـشر  را مطـابق  اصـول                 هاي

بنیادي  حقوق بشر  تأمین بتوانـد، ارائـه نمایـد و اگـر الزم دانـد                  

  .تصویب قوانین جدید و یا آوردن تعدیالت  را توصیه خواهند کرد

مطرح کردن  و بررسی نمودن هر گونه موارد  نقـض حقـوق               -2

  .بشر



87  اصول مربوط به موقف نهادهاي ملی حقوق بشر

می  حقوق بشر به سطح ملـی        تهیه گزارشات  از وضعیت عمو      -3

     و در مورد مسایل خاص حقوق بشري

جلب تو جه دولت در موارد نقـض حقـوق بـشر کـه در نقـاط                  -4

مختلف کشور  واقع میگـردد و ارائـه پیـشنهادات بـه دو لـت بـه                  

و .  منــــظور  ابتکار  و اقدام براي ختم  جریان نقض حقوق بشر       

وقـف و واکـنش دو لـت در     در صورت لزوم،  ابراز نظر در مـورد م         

  مورد  همچو واقعات  نقض حقوق بشر

بهبود بخشیدن و حصول اطمینـان از همـآهنگی  و انطبـاق             )  ب

قوانین ملی، مقررات و عملکرد ها ي کشوري با مفاد  میثاق هاي             

بین المللی حقوق بشر که دولت مربوطه بـه آن هـا ملحـق شـده              

  .باشد و تطبیق عملی و مؤثر آنها

یق دو لت به امضاء  و تصو یـب  و یـاتوافق کـردن بـه                  تشو)   ج

میثاق هاي بین المللی حقوق بشر و حصول اطمینـان  از تطبیـق              

  .عملی آن ها

سهمگیري در تهیه گزارشهاي دو لتی  در رابطـه بـه تحقـق              )   د

تعهدات دو لت در قبال تصویب میثاق هاي بین المللی حقوق بشر  

و در صورت لزوم، ابـراز نظـر      . رددکه به کمیته میثاق ها ارائه میگ      

در مورد گزارشات دو لتی  مگر با رعایت اصل احترام و استقاللیت  
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دولت در مورد گزارشات دو لتی به کمیته میثاق هاي بین المللـی             

    حقوق بشر

سـسات اختـصاصی آن ، نهـاد        ؤهمکاري با سازمان ملـل و م      ) هـ

ور ها کـه در  هاي منطقوي  و نهاد هاي ملی حقوق بشر سایر کش         

عرصه حفاظت  و بهبود  حقوق بـشر  داراي کفایـت و توانمنـدي        

  .ستندا

همکاري با دو لـت در مـورد طـرح  برنامـه هـاي آموزشـی و          )  و

پژوهـشی حقـوق بـشر و سـهمگیري در آمـوزش ان در مکاتــب،      

  دانشگاه ها و موسسات مسلکی

عام ساختن مفاهیم حقوق بشر و  تالش هاي مبـارزاتی  علیـه         ) ز

هر نو ع تبعیض، خصوصأ تبعیض نـژادي، از طریـق  بلنـد بـردن              

سطح اگاهی عامه  از طریق ارائه معلومات  آموزشی با اسـتفاده از            

  وسایل رسانه ئی

  یی گراکثرتتر کیب و تضمین استقاللیت و رعایت 

 آن، چـه از طریـق       يترکیب نهاد ملی حقوق بشر و تقـرر اعـضا         

 ؛ر، باید به اساس پروسیجر باشـد     انتخابات  و یا به هر  شیوهء دیگ        

تا مطابقت آنرا با اصل نماینـدگی از حلقـات  وسـیع و بـا نفـوذ و                  

پرقدرت جامعه مدنی ذیدخل در عر صه حفاظت و بهبـود حقـوق              
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 بشر، تضمین نماید، خصوصأ آن حلقات کـه بـا آن هـا همکـاريِ              

 برحـال نهـاد ملـی       يمؤثر امکان پذیر است و یا به کوشش اعضا        

  :از طریق نماینده هاي ذیل تعین میگردندحقوق بشر 

 سازمان هاي غیر دو لتی  مسئول حقوق بشر  و مبـارزه بـا         -الف

تبعیضات نژادي، اتحادیه هاي  تجارتی،  سـازمان هـاي مـسلکی          

اجتماعی ذیدخل ، چون انجمـن هـاي حقـوق دانـان، دکتـوران،               

  ژورنالستان و دانشمندان برجسته

  لسفی و مذهبی نماینده هاي مکتب هاي ف-ب

  ج ـ نماینده هاي دانشگاه ها و متخصصین با تجربه

   مگر صرف با داشتن نقش مشورتی؛ سازمانهاي دولتی-هـ 

نهاد ملی باید داراي تعمیر مستقل براي دفاتر خو یش و امکانات            

الزم جهت اجراي فعالیت هاي خو یش بوده، و خـصو صـأ داراي              

یل مالی اینست تا نهـاد ملـی    هدف از این تمو   . بو دجه کافی باشد   

حقوق بشر داراي  پرسونل مستقل و تعمیر و اثاثیه خود باشـد تـا               

مستقل از دو لت عمل کرده  و دو لـت بـاالي آن کنتـرول مـالی          

  .ال میبردؤنداشته باشد زیرا استقاللیت آنرا زیر س

به منظور حفظ استقاللیت، تأمین صالحیت هـاي ثابـت اعـضاي            

باید به اساس یـک قـانون رسـمی تـسجیل           نهاد ملی حقوق بشر     
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ین نمایـد،  یـ شده که میعاد خدمت و صـالحیت هـاي آن هـا را تع    

حدود صالحیت ها و اختیـارات ممکـن اسـت    . تعین و مقرر گردند  

ـ   مورد تجدید نظر قرار گیرد، البته در صورتی        ن اعـضاء بـا     یکه تعی

  .ی صورت گرفته باشدی گراکثرترعایت اصل 

  ملی حقوق بشرشیوه کار نهاد هاي 

نهاد هاي ملی حقوق بشر با در نظر داشت سطح صالحیت کاري      

  :نمایند شان به شیوه آتی فعالیت می

ال و مو ضوع در     ؤمورد مالحظه قرار دادن آزادانه هر نوع س       ) الف

محدوده سطح صالحیتش، بدون ارجاع آن به مقامات دو لتی، چه           

د خـود اعـضاي نهـاد     تو سط مقامات دو لتی و یا مبنی بر پیشنها           

ملی حقوق بشر و یا هر شخص که شکایت را پیـشکش مینمایـد              

  .مطرح شده باشد

استماع هر گونه نظر شخصی و کـسب معلومـات و یـا اسـناد            ) ب

ضروري در مورد وضعیت حقوق بشر کـه در محـدوده صـالحیت             

  .کمیسیون باشد

مخاطب قرار دادن عامه مـردم بـه صـورت مـستقیم  و یـا از                 ) ج

هر ارگان رسانه ئی جهـت پخـش  نظریـات  و سفارشـات       طریق  

  کمیسیون به منظور آگاهی عامه



91  اصول مربوط به موقف نهادهاي ملی حقوق بشر

ـ   يتدویر مجالس اعضا  ) د صـورت مـستقیم جهـت    ه  کمیـسیون ب

  تصمیم گیري ها و طرح پالیسی هاي کاري

 ي هـاي کـاري از بـین اعـضا         هین گـرو  یـ در صورت لزوم، تع   ) هـ

ي نهاد  کمیسیون و تأسیس دفاتر منطقوي جهت اجراي برنامه ها        

  .ملی حقوق بشر

مشورت هاي متداوم با سایر  ارگان هـاي  قـضائی و یـا نهـاد                 ) و

سسات ؤدخل در امور حفاظت و بهبود حقوق بشر چون م          هاي ذي 

سسات مؤظف براي حل دعاوي میان ارگان       ؤمصلح و میانجی و م    

  .وبین آنهاسهاي دو لتی  و مأ مورین و من

ت غیر دو لتی در توسـعه   با در نظر داشت  نقش اساسی موسسا   ) ز

فعالیت هاي نهاد هاي ملی حقوق بشر، نهاد هاي ملی حقوق بشر            

باید روابط خویشرا  با سازمانهاي مربوط مبارزه با نژاد پرسـتی، بـا         

سازمان هاي حفاظت کننده و بهبـود دهنـده حقـوق اقتـصادي و              

اجتماعی، با سازمان هاي  حفاظـت کننـده گـروپ هـاي آسـیب               

، اطفال، معلو لین ، اقلیت هـا، مهـاجرین و کـارگران             زنان   -پذیر

  .یا سازمان هاي اختصاصی دیگر، تحکیم نماید و -مهاجر
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اصول اضافی در مورد نقش قضاوت کننـده  نهادهـاي       

  ملی حقوق بشر

نهاد هاي ملی حقوق بـشر بایـد صـالحیت اسـتماع شـکایات  و         

. اشته باشد بررسی دو سیه هاي مربوطه اي قضایاي انفرادي  را د          

قضیه ها ممکن تو سط خود افراد ، نماینـده هـاي آنهـا، شـخص                

سوم، سازمان هاي غیر دو لتی، اتحادیه هاي تجارتی، و یـا سـایر           

سازمان هاي  غیر دو لتی دیگر، به نهاد ملی حقوق بـشر  سـپرده         

در همچــو حــاالت عــالوه بــر  اقتــدار و صــالحیت  هــاي . شـود 

  :ر طور ذیل عمل خواهد کردالذکر، نهاد ملی حقوق بش فوق

 راه حل هاي  موفق براي مصالحه و یا صدور           يجو و جست -الف

فیصله هاي تعمیلی مطابق به  قانون و در صورت لزوم  با رعایت              

  .حفظ محرمیت مو ضوع

  و   مـضله آگاه ساختن شاکی یا قربانی در موردراه هاي رفـع            -ب

  نقض حقـوق     لب یا سزمینه  دسترسی  به جبران خساره از ناحیه          

  .شان

استماع هر گونه شکایات و پذیرش صورت دعوا و ارجـاع آن            -ج

  .به مقام با صالحیت طبق قانون
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ارائه سفارشات به مقامات صالحه، خصوصأ ارائـه پیـشنهادات           -د

جهـت آوردن تعـدیل در آن مـواد قــوانین، مقـررات و لـوایح کــه      

  .ه استمشکالت را  در تطبیق احقاق حقوق شاکیان بار آورد
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)2000 (1325قطعنامه 

   مین نشست شوراي امنیت 4213مصوبه 

   2000  اکتوبر 31به تاریخ 

  

   ،شوراي امنیت

 اگـست   25بـه تـاریخ     ) 1999 (1261هـاي     با اشاره بـه قطعنامـه     

) 2000 (1296، 1999 سپتامبر   17به تاریخ   ) 1999 (1265،  1999

 اگـست   11بـه تـاریخ     ) 2000 (1314 و   2000 اپریل   19به تاریخ   

هاي دبیر آن و نیز بـا اشـاره بـه     چنین بر اساس بیانیه    و هم  2000

 بـه مناسـبت روز   2000 مارچ 8بیانیه مطبوعاتی دبیر آن به تاریخ       

) ز جهـانی زن   رو(سازمان ملل بـراي حقـوق زن و صـلح جهـانی             

)SC/6816(،  

چنین با اشاره به وظایف مندرجه در بیانیه پکـن و پالتفـرم                و هم 

و نیز از سـند حاصـله از بیـست و سـومین             ) A/52/231(عمل  

: 2000زنـان  «العاده نشـست عمـومی سـازمان ملـل            نشست فوق 

ــرن      ــراي ق ــلح ب ــعه و ص ــوقی، توس ــري حق -A/S(» 21براب
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23/10/Rev01(     ه بـا زنـان و منازعـات        ، به خصوص در رابطـ

  مسلحانه،

ولیت ؤبا توجه بـه اهـداف و اصـول منـشور سـازمان ملـل و مـس             

سنگین شوراي امنیت بر اساس ایـن منـشور بـراي حفـظ صـلح                

  المللی، جهانی و امنیت بین

اش در رابطه با این که افراد عادي، بـه خـصوص      و با ابراز نگرانی   

یی را تـشکیل    زنان و کودکـان، کـه اکثریـت عظیمـی از انـسانها            

گردند، و    دهند که در منازعات مسلحانه آسیب دیده و آواره می           می

هر چه بیشتر به صورتی هدفمند توسط جنگاوران و عناصر مسلح           

چنین با علم به اینکه چنین اعمـالی          گیرند، هم   مورد حمله قرار می   

  عواقبی براي صلح و آشتی پایدار به همراه دارد،

قش مهم زنان در راستاي جلـوگیري از        با توضیح مجدد پیرامون ن    

منازعات و رسیدن به توافق و براي تثبیت صـلح، و بـا تاکیـد بـر                 

اهمیت این موضوع که آنها در همه تالشـها بـراي ابقـا و تـرویج                

صلح و امنیت با حقوق برابر و به صورت گسترده مشارکت داشـته         

و گیریها بـراي جلـوگیري از منازعـات           و همکاري آنان در تصمیم    

  بایستی که گسترش یابد، رسیدن به توافق می
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المللی بشر و نهادهاي      و با توضیح مجدد این که اصول حقوق بین        

حقوق بشري که از حقوق زنان و دختران بـه هنگـام منازعـات و               

بایستی که به طور کامـل   آورند می   پس از آن حفاظت به عمل می      

  پیاده گردند،

بایـستی کـه متعهـد        یـر مـی   هاي درگ   با تاکید بر اینکه همه طرف     

هـاي آموزشـی      هـا و برنامـه      آوري مـین    هاي جمـع    گردند تا برنامه  

گوي نیازهاي ویژه زنـان و دختـران          ها پاسخ   پیرامون خطرات مین  

  باشند،

هاي مربـوط بـه       با تشخیص این ضرورت مبرم که در همه عرصه        

عملیات حفظ صلح پرسپکتیو جنسی هم مد نظر قرار گرفتـه و در             

بطه و با اطالع از بیانیه ویندهوك و طـرح اقـدام نامیبیـا              همین را 

هاي چند جانبـه   براي در نظر گرفتن پرسپکتیو جنسی در ماموریت       

  ،)S/2000/293(صلح 

هـاي ارایـه شـده در بیانیـه           چنین با توجه به اهمیت توصـیه        و هم 

، تمـامی   2000 مـارچ    8مطبوعاتی دبیر شوراي امنیت بـه تـاریخ         

 ارتباط با حفاظت، پیرامون نیازهاي ویـژه و         پرسنل حافظ صلح در   

هـاي جنگـی بـه شـکل          حقوق بشر زنان و کودکـان در موقعیـت        

  اي آموزش داده شوند، ویژه
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با تصدیق این که درك درست از تاثیرات منازعـات مـسلحانه بـر              

 در راسـتاي  تـوجهی تواند به صورت قابل      روي زنان و دختران می    

حفاظـت از آنهـا و مـشارکت        ثر نهادها جهت تـضمین      ؤاقدامات م 

کامل آنها در پروسه صلح براي تامین و پیشرفت صـلح جهـانی و              

  المللی کمک رساند،  امنیت بین

با توجه به این ضـرورت، اطالعـات راجـع بـه تـاثیرات منازعـات            

  مسلحانه بر روي زنان و دختران یکپارچه گردد،

خواهـد تـا شـرایطی را         به طور جدي از کشورهاي عـضو مـی         -1

اي و  هاي ملی، منطقـه  راهم سازند که زنان در نهادها و مکانیسم      ف

المللــی جهــت جلــوگیري، حــل و آشــتی منازعــات در همــه  بــین

  گیري بیشتر از این حضور داشته باشند؛ هاي تصمیم عرصه

کند طـرح اقـدام اسـتراتژیک خـود را            به دبیر اول پیشنهاد می     -2

)A/49/587 ( ــشتر ــشارکت بی ــتار م ــه در آن خواس ــان در ک  زن

شـود    گیري در پروسه حل منازعات و صلح می         هاي تصمیم   جایگاه

را به اجرا در آورد؛

خواهد تا زنان بیشتري را به عنـوان نماینـده و             از دبیر اول می    -3

یا سفیر ویژه که به نام او خدمات مفیدي ارایه میدهند، را انتخاب             

 بـراي درج  نماید،  و از کشورهاي عضو بخواهد تا کاندیـداهایی را     
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گـردد معرفـی      در یک لست مرکزي که به طور منظم روزآمد مـی          

نمایند؛

خواهد تا براي گسترش نقش و سهم زنان در           از دبیر اول  می     -4

عملیات استقرار نیروي سازمان ملل تالش کند، بـه خـصوص بـه     

هنگام انتخاب ناظران نظامی، پلیس غیرنظامی و پرسـنل حقـوق           

بشر و انسانی؛

هـاي حفـظ صـلح     نمایـد تـا در ماموریـت         آمـادگی مـی    اعالم -5

پرسپکتیو جنسی را مد نظر قرار دهد و از دبیر اول به طـور جـدي    

خواهد  تا اطمینان حاصل نماید که در موقع لزوم در رابطه بـا                می

ولی به هنگام استقرار نیـروي سـازمان        ؤمسایل جنسی عناصر مس   

ملل حضور داشته باشند؛

کند تا به کـشورهاي عـضو عناصـر           است می از دبیر اول درخو    -6

 الزم بـراي  ابـزار چنـین   راهبردي بـراي آمـوزش و تربیـت و هـم       

حفاظت حقوق و نیازهاي ویژه زنـان را ارایـه داده و نیـز اهمیـت                

مشارکت زنان در تمامی اقدامات حفظ و تحکیم صـلح را گوشـزد             

چنـین    نماید، و از کشورهاي عضو بخواهد تـا ایـن عناصـر و هـم              

هـاي تربیتـی    بیر توضیحی پیرامون بیمـاري ایـدز را در برنامـه      تدا

دولتی جهت آماده کردن پرسـنل نظـامی و پلـیس غیرنظـامی در              
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خواهد   چنین از دبیر اول می      هاي خود را به کار بندند، هم        ماموریت

هاي حفظ صلح    تا تضمین نماید که پرسنل غیرنظامی در ماموریت       

 برخوردار گردند؛مشابهیاز آموزش 

هـاي    خواهـد تـا حمایـت       از کشورهاي عضو به طور جدي می       -7

داوطلبانه مالی، تکنیکی و لژسـتیکی از اقـدامات آموزشـی جهـت        

ایجاد حساسیت در رابطه با مسایل جنـسی را تقویـت نماینـد، بـه       

ها از قبیـل صـندوق        ها و برنامه    خصوص تدابیر مربوط به صندوق    

دکان سازمان ملـل،    سازمان ملل براي زنان، صندوق کمک به کو       

هـاي   دفتر عالی کمیساریاي پناهندگی سازمان ملل و دیگر ارگـان    

ول؛ؤمس

از همه شرکت کنندگان در مـذاکرات و اجـراي پیمـان صـلح               -8

خواهد تا یک پرسپکتیو جنسی را مد نظر قرار داده که در کنار               می

:دهند سایر مسایل، موارد زیر را هم مورد توجه قرار می

ي ویژه زنان و دختران به هنگـام بازگـشت و تجدیـد             نیازها -الف

چنین به هنگام عادي شدن اوضاع و استقرار مجدد و           اسکان و هم  

بازسازي پس از منازعه؛
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1

هاي زنـان طرفـدار صـلح محلـی و             اقدامات حمایتی از گروه    -ب

چنین براي مـشارکت زنـان در    بومی در پروسه حل منازعات و هم    

  ن پیمان صلح؛همه سازوکارهاي پیاده کرد

 اقداماتی براي تضمین حفاظت و احترام به حقوق بشر زنان و            -ج

دختران، به ویژه در ارتباط با قـانون اساسـی، سیـستم انتخابـات،              

  پلیس و قوه قضاییه؛

خواهـد تـا بـه        از همه طرفین درگیر در منازعات مسلحانه می        -9

نظامی  به ویژه به عنوان افراد غیر      نحقوق و حفاظت زنان و دخترا     

المللـی بـه طـور کامـل احتـرام         بر طبق قوانین قابل اجـراي بـین       

بگذارند، به خصوص وظایف قابل اجرا در مـورد آنهـا بـر اسـاس                

هـاي ضـمیمه متعلـق بـه آن سـال              ژنو و پروتوکل   1949قرارداد  

ــرارداد 1977 ــدگان و  1951، ق ــوقی پناهن ــاه  حق ــون جایگ  پیرام

 براي از   1979وافق نامه   ، ت 1968هاي متعلق به آن سال        پروتوکل

بین بردن هر شکلی از تبعیض زنان و پروتوکل گزینشی متعلق به    

 پیرامون حقوق کـودك و      1989چنین پیمان      و هم  1999آن سال   

 2000 ماه مه سال 25دو پروتوکل گزینشی متعلق به آن به تاریخ 

م را مورد توجـه     المللی ر   هاي قوانین دادگاه جنایی بین      و آیین نامه  

  رار دهند؛ق
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خواهـد،    از همه طـرفین درگیـر در منازعـات مـسلحانه مـی             -10

اي را بــراي حفاظــت از زنــان و دختــران در برابــر  اقــدامات ویــژه

خشونت جنسی به عمل آورد، به خصوص در برابر تجاوز و دیگـر             

اشکال سوء اسـتفاده جنـسی و همـه دیگـر اشـکال خـشونت در                

منازعات مسلحانه؛

ه همه کشورها موظـف هـستند تـا مجـازات           کند ک   تاکید می  -11

ها، جنایت علیـه بـشریت و جنایـات           نکردن مسوولین کشتار خلق   

چنین اعمال خـشونت جنـسی و دیگـر            جنگی را خاتمه داده و هم     

اشکال خشونت علیه زنان و دختران را از نظر حقوق جزایی مـورد            

ایـن  کند جنایاتی از      تعقیب قرار دهند، و در همین رابطه تاکید می        

دست تا آنجایی که ممکن است نبایستی مورد عفو قرار گیرند؛

خواهـد تـا      از تمامی طرفین درگیر در منازعات مسلحانه مـی         -12

هـاي پناهنـدگی و اسـکان را     کاراکتر غیرنظامی و انسانی قرارگـاه  

مورد احترام قرار داده و به هنگام تاسـیس آنهـا نیازهـاي زنـان و                

هـاي    دهد به قطعنامه     دهند و رجوع می    دختران را مورد توجه قرار    

 ماه  19) 2000 (1296 و   1998 ماه نوامبر سال     19) 1998 (1208

؛2000اپریل سال 



10  1325قطعنامه 

3

هاي خلع سـالح و اسـتقرار    هاي حاضر در طرح     از همه طرف   -13

خواهــد تـا نیازهـاي گونــاگون زنـان و مـردان ســابقا      مجـدد مـی  

آنـان را مـورد     چنین نیازهاي اشخاص وابسته بـه         جنگاوران و هم  

توجه قرار دهند؛

 تا همه اقداماتی کـه براسـاس        ؛کند  بر آمادگی خود تاکید می     -14

آیند را مـورد مالحظـه         منشور سازمان ملل به اجرا در می       41ماده  

تواننـد بـر روي مـردم      قرار داده، که این اقدامات چه تاثیراتی مـی        

و دختـران را  غیرنظامی داشته باشند تا در آنجا نیازهاي ویژه زنان         

مورد توجه قرار دهد و بدین ترتیب قواعد استثنایی شایسته انسان           

مورد محک قرار گیرند؛

دارد تــا مواظــب باشــد کــه در  آمــادگی خــود را اعــالم مــی -15

چنـین حقـوق      هاي شوراي امنیت پرسپکتیو جنسی و هم        ماموریت

  هـاي زنـان در عرصـه    زنان به خصوص از طریق مشاوره با گـروه    

المللی مورد توجه قرار گیرند؛  و بینمحلی

کنـد کـه تحقیـق پیرامـون تـاثیرات            از دبیر اول خواهش می    . 16

منازعات مسلحانه بـر روي زنـان و دختـران، نقـش زنـان بـراي                

تحکیم صلح و ابعاد جنسی پروسه صـلح و آشـتی را بـه اجـرا در                 

چنین از او خواهش دارد گزارشی پیرامـون نتـایج ایـن           آورده و هم  
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هاي  داده و آن را در دسترس دولت      قیق به شوراي امنیت ارایه      تح

.عضو قرار دهد

از دبیر اول تقاضا دارد در گزارشات خـود بـه شـوراي امنیـت               . 17

اطالعاتی پیرامون پیشرفت در زمینه مد نظر قرار دادن پرسـپکتیو           

چنین راجع به همـه   هاي حفظ صلح و هم جنسی در همه ماموریت   

 زنان و دختران در نظر گیرد؛مسایل دیگر مربوط

گیرد تا به صورتی فعال بـا ایـن موضـوع برخـورد             تصمیم می . 18

.داشته باشد

  


