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شرایط همکاری قلمی با ماهنامه حقوق بشر:
1- مقاله باید در حوزه حقوق و حقوق بشر نگاشته شده باشد.

2- مقاله باید دارای ساختار تحقیقی استاندارد و منابع و مآخذ معتبر باشد.
3- مقاله به لحاظ محتوایی باید با اسناد و قوانین ملی و بین المللی حقوق بشری در تضاد نباشد.

4- اداره ماهنامه در تلخیص و ویرایش مقاله آزاد است.
5- مقاله ارسالی، بازگردانده نمی شود.

6- در تایپ مقاله، اصول اولیه نگارش و معیارهای تایپ اســتاندارد چون، شــیوه درست حروف چینی 
کمپیوتــری )فاصله ها و نیم فاصله ها، عالیم  نگارشی/ســجاوندی و...(، رعایت شــود و متن با فرمت 

ورد)word( و هیچ گونه صفحه آرایی به نشانی اینترنتی ماهنامه فرساده شود.
7- مقاله ارزیابی شده در نوبت چاپ قرار می گیرد و با توجه به ظرفیت ماهنامه، براساس نوبت دریافت و 

ویرایش نهایی، منتشر می شود.
8- نویسنده باید مقاله فرستاده شده به ماهنامه را، هم زمان برای انتشار به دیگر نشریه ها نفرستاده و در 

صفحه های اینترنتی نیز انتشار نداده باشد، وگرنه از گردونه انتشار خارج خواهد شد.
9- نسخه اصلی، با مشخصات کامل و ذکر منبع، با مقاله ترجمه شده فرستاده شود.

10- مشخصات کامل نویسنده، محل کار، نشانی پستی و پست الکترونیکی و شماره تماس وی در صفحه 
اول ذکر شود.
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چهارم حمل/24 مارچ  »روزبین المللی کرامت قربانیان« نام نهاده شــده اســت. در سال 
2٠١٠ مجمع عمومی ســازمان ملل متحد روز 24 مارچ/ 4 حمل را به پاس گرامی داشــت 
 حیثیت قربانیان نقض حقوق بشــری و احترام به کرامت انســانی آنان روز »حق دانســتن 
حقیقت« نامگذاری کرد. بزرگداشت قربانیان نقض آشکار و سیستماتیک حقوق بشر و ترویج 
اهمیت حق حقیقت و عدالت، و ادای احترام به آن هایی که زندگی خود را وقف مبارزه برای 
ترویج و حفظ حقوق بشر برای همگان کردند از اهداف اساسی نامگذاری این روز اعالم شده 

است. 
بر بنیاد اعالمیه جهانی حقوق بشــر، حقوق بشر بدون در نظر گرفتن ملیت، جغرافیای 
محل سکونت، جنس، رنگ پوست، خواستگاه ملی  یا قومی، مذهب، زبان، شکل بدن و چهره 
 یا هر وضعیت دیگری مانند موقعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... حقوق ذاتی 
همه انسان هاست. همه افراد به دور از تبعیض بایستی از تمامی حقوقی که در این اعالمیه برای 
بشر تعریف شده است، برخوردار باشند. مهم تر از همه این که، این حقوق انسانی همه وابسته 
به هم بوده و غیر قابل تقسیم هستند و در هیچ شرایط سلب شدنی نیست. بنابراین هر نوع 
سیاست گذاری و روشــی که در تضاد با اعالمیه جهانی حقوق بشر قرار گیرد، و شمولیت و 
فراگیر بودن حقوق بشر را نقض کند، در واقع نقض کرامت انسانی دانسته شده، و کسانی که از 

حقوق بشری خویش به هر شکلی محروم شده اند، قربانیان نقض حقوق بشری اند. 
بر ای تأمین اهداف حقوق بشری، حکومت  ها مسئولیت اصلی آن را به عهده دارند. به تعبیر 
دیگر دولت ها بایستی قوانین داخلی خود را بر اساس اعالمیه جهانی حقوق بشر تنظیم کنند. 
کشورها با پیوستن به معاهدات بین المللی الزام ها و وظایفی را بر اساس حقوق بین الملل بر 
عهده می گیرند تا حقوق بشر را ترویج، حمایت، و اجرا کنند. تدوین کنوانسیون های بین المللی 
حقوق بشــر، منابع و رهنمودهای روشن و با اهمیت حقوق بین المللی اند که در پرتو اعالمیه 
جهانی حقوق بشر، تعهد دولت ها را در زمینه تأمین حق بشری شهروندان شان فراهم می سازد. 
افغانستان در زمره کشورهایی قرار دارد که اعالمیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته و نسبت 
به کنوانســیون های حقوق بشری تعهد سپرده است. الزام و تعهد افغانستان به حقوق بشر با 

صراحت در قانون اساسی کشور و سایر قوانین نافذه کشور بیان شده است. 
اما، با وجود این هنوز روند نقض حقوق بشــر در کشــور که از چندین دهه پیش شروع 
شده بود، به طور کامل متوقف نشده است. اگر ارزیابی نقض حقوق بشر در کشور را فقط در 
ســال 2٠١7 مورد توجه قرار دهیم، سال گذشته یکی از پُرچالش ترین سال ها برای حقوق 
بشری شهروندان بود. تلفات ملکی در سطح باالیی قرار داشت، افزایش خشونت بر زنان رقم 
تکان دهنده ای را به خود اختصاص داده بود، برخورد های غیرحقوق بشری و خالف ارزش های 
حقوق بشــری هنوز در برابر شــهروندان وجود دارد، حق زندگی، نبود حق آزادی و امنیت 
شخصی، در نظر نداشتن حق رهایی از شکنجه و بد رفتاری و  تأمین نکردن حقوق متهمان و 
محکومان و دیگر موارد واقعیت های تلخ و نگرانی هایی جدی اند که در اعالمیه ها و نشست های 
رسانه ای کمیسیون مستقل حقوق بشر و سایر نهادهای حقوق بشری و مدنی بیان شده اند  و 
این همه حاکی از ادامه نقض حقوق بشر در کشور و در نهایت دوام نقض کرامت قربانیان است. 
براســاس دریافت ها هرچند که جنگ و ناامنی و اقدام های خشونت بار و خونیِن  مخالفان 
نظام سیاسی، مهم ترین عامل نقض حقوق بشر و سلب زمینه رعایت کرامت قربانیان دانسته 
می شــود؛ اما نباید از یاد برد که با وجود تالش ها و کوشش های   حکومت و نهادهای حقوق 
بشــری، عدلی و قضایی عامل مهم دیگر در تداوم انواع نقض حقوق بشــری و بی توجهی به 
رعایت کرامت قربانیان ضعف در تطبیق قانون و تحقق حکومتداری خوب است. تأمین حقوق 
بشر در کشور و رعایت کرامت قربانیان ایجاب می کند که سیاست گذاری ها و داعیه ها از عرصه 
شعار و توصیه به سوی عینیت یافتن آن سوق داده شود.  تطبیق نکردن قانون، کمرنگ شدن 
معیارهای عدالت محور،  تعقیب و مجازات نکردن ناقضان حقوق بشر، بی توجهی به و  حمایت 
نکردن از فعاالن عرصه حقوق بشری، وجود فساد گسترده در سطوح مختلف مدیریت و اداره 
کشور، دامن زدن به قطب گرایی های سیاسی، قومی، سمتی و غیره عوامل و زمینه هایی اند که 
موجب شده اند که به  رعایت حقوق بشر و احترام به کرامت قربانیان  بی توجهی شود. بنابراین 
باید این نکته اساسی را درک کرد که بدون درنظرداشت و اهمیت دادن به حقیقت، عدالت و 
حقوق بشر و خصوصاً رعایت کرامت قربانیان نقض حقوق بشر، هرگز به اهداف اساسی چون 

تأمین صلح، حکومت داری خوب و تحقق توسعه پایدار دست نخواهیم یافت. 

مدیر مسئول

رعایت 
کرامت 

قربانیان نقض 
حقوق بشری
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د وري څلورمــه\د مارچ ۲۴مه »د قربانيانو د کرامت نړيواله ورځ« نومول شــوې. په ۲۰۱۰ کال کې د ملګرو 

ملتونــو ســازمان عمومي غونډې د مارچ ۲۴مــه\د وري څلورمه د برشي حقونو د نقــض د قربانيانو د حيثيت د 

درناوي او د هغوی انساين کرامت ته د احرتام په پار »د حقيقت حق ګڼل« په نوم ونوموله. د برش حقونو د ښکاره 

او سيســتامتيک نقض د قربانيانو درناوی او د حق، حقيقت او عدالت د اهميت دودول، او هغوی ته د درناوی 

وړانــدې کول چې خپل ژوند يې ټولو ته د برش حقونو د ترويج او ســاتنې لپاره وقــف کړ، د دې ورځې د نومولو 

اسايس موخې اعالن شوې دي. 

د برش حقونو د نړیوالې اعالميې پر بنســټ د برش حقونه مليت، د اوســېدو ځای او جغرافيې، جنس، رنګ، 

پوســتکي، ميل يا قومي ريښــې، مذهب، ژبــې، د بدن او څېرې بڼه يا هر بل وضعيــت، لکه ټولنيز، اقتصادي، 

سيايس، فرهني موقعيت او... ته له کتلو پرته، د ټولو انسانانو ذايت حقونه دي. ټول افراد بايد له تبعيض پرته، 

له ټولو هغو حقونو چې په دې اعالميه کې د برش لپاره تعريف شــوي دي، برخه من وي. تر ټولو مهمه دا چې، 

دا انساين حقونه ټول يو بل رسه تړيل دي او د تقسيم وړ نه دي او په هيڅ رشايطو کې د سلبېدو وړ نه دي. پر 

همدې بنســټ هر ډول سياســت جوړونه او الره، چې د برش حقونو د نړيوالې اعالميې په تضاد کې رايش، او د 

برش حقونو شموليت او ټوليزکېدن نقض کړي، په واقعيت کې د انساين کرامت نقض ګڼل شوی، او هغه کسان 

چې له خپلو برشي حقونو په هره بڼه محروم شوي دي، د برش حقونو د نقض قربانيان دي. 

د حقوق برشي موخو د تامني لپاره حکومتونه اصيل مئسوليت پر غاړه لري. په بل تعبري، دولتونه بايد خپل 

داخــيل قوانني د برش حقونو د نړيوالې اعالميې پر بنســټ تنظيم کــړي. هيوادونه بني املليل معاهدو رسه په 

يوځای کېدلو د بني املليل حقونو پر بنسټ الزامونه او دندې پر غاړه اخيل، چې د برش حقونه دود کړي، مالتړ 

يــې وکــړي او پيل يې کړي. د برش حقونو د بني املليل کنوانســيونونو تدوين، د بني املليل حقونو روښــانه او 

بااهميته الرښودونه دي، چې د برش حقونو د نړيوالې اعالميې په رڼا کې د هيوادوالو د برشي حقونو د تامني په 

برخه کې د دولتونو ژمنه او تعهد رامنځته کوي.

افغانستان د هغو هيوادونو په کتار کې دی چې د برش حقونو نړيواله اعالميه يې منلې ده او د حقوق برشي 

کنوانســيونونو اړوند يې ژمنه کړې ده. پر برشي حقونو د افغانســتان الزام او ژمنه په ښــکاره د هيواد په اسايس 

قانون او نورو ټولو نافذو قوانينو کې بيان شوي.

خو له دې رسه ال هم په هيواد کې د برش حقونو د نقض بهري، چې له څو لســيزو راهيســې پيل شــوی، په 

پوره توګه نه دی درېدلی. که يواځې په ۲۰۱۷ کال کې په هيواد کې د برش حقونو د نقض ارزونې ته پام وکړو، 

تېر کال د هيوادوالو د برشي حقونو لپاره تر ټولو ډېر ننګوونکی و. ملکي مرګ ژوبله په لوړه کچه وه، پر ښځو د 

تاوتريخوايل د زياتوايل شمېرې لړزوونکې وې، ال هم غري حقوق برشي او د برش حقونو د ارزښتونو ضد چلندونه 

د هيواوالو پر وړاندې شــته، د ژوند حق نشــتوالی، د آزادۍ او شخيص امنيت نشتوالی، له شکنجې او بد چلند 

څخه د خالصون حق په نظر کې نه نيول، د تورنو او محکومانو د حقونو نه تامينول او نور موارد تراخه واقعيتونه او 

جدي اندېښنې دي، چې د برش حقونو د خپلواک کميسيون او ټولو حقوق برشي او مدين بنسټونو په اعالميو او 

رسنيزو ناستو کې بيان شوي دي او دا ټول په هيواد کې د برش حقونو د نقض دوام بيانوي او باالخره د قربانيانو 

د کرامت د نقض دوام دی.

د دې وضعيت د عامل په توګه، که څه هم د موندنو پر بنسټ جګړه، ناامني او د سيايس نظام د مخالفينو له 

تاوتريخوايل ډک او په وينو لړيل اقدامات د برش حقونو د نقض تر ټولو مهم عامل او د قربانيانو د کرامت د رعايت 

د زمينــې له منځه وړونکی ګڼل کيــږي، خو بايد هېر نه کړو چې د حکومت او حقوق برشي او عديل او قضايي 

بنســټونو له هڅو او کوښښــونو رسه رسه، د برش حقونو د نقض د بېالبېلو ډولونو د تداوم او د قربانيانو کرامت ته 

د نــه پاملرنې بل عامل د قانون په پيل کولو او د ښــې حکومتــدارۍ په تحقق کې کمزوري ده. په هيواد کې د 

برش حقونو تامني او د قربانيانو د کرامت رعايت ايجابوي چې سياســت  جوړونې او داعيې له شــعار او توصيې 

څخه د عينيت موندولو پر لور سوق کړل يش. د قانون نه پيل کول، د عدالت محوره معيارونو کمرنګه کېدل، د 

برش حقونو د ناقضانو نه تعقيبول او نه مجازات کول، د حقوق برشي برخې د فعاالنو مالتړ نه کول او پام ورته نه 

کول، د مديريت او د هيواد د اداره کولو په بېالبېلو کچو کې د پراخ فســاد موجوديت، ســيايس، قومي، سمتي 

او نورې قطب پالنې ته ملن وهل، هغه عوامل او زمينې دي، چې د دې المل شــوي، چې د برش حقونو رعايت 

او د قربانيانو کرامت ته د درناوي په برخه کې د پام نه کولو باعث يش. پر همدې بنســټ بايد دا بنســټي نکته 

درک کړو، چې حقيقت، عدالت او برش حقونو، په ځانګړي ډول د برش حقونو د نقض د قرانيانو کرامت رعايتولو 

ته له پام کولو او اهميت ورکولو پرته به هيڅکله بنسټي موخو، د سولې تامني، ښه حکومتدارۍ او د پاييدونکې 

پراختيا تحقق ته و نه رسيږو.

مسؤول مدیر

د حقوق 
برشي 
نقض 
د قربانيانو 
د کرامت 
رعايت 
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داکتر سیما سمر: 
کار شاقه کودکان
نگران کننده است

حسین سیرت

براســاس این تحقیق 8٠ درصد کودکانی 
که با آن ها مصاحبه شــده باالتر از ١2 ســال 
ســن داشــته اند. بیش از 92 درصد کودکان 
کارگر پسر هستند و 8 درصد دیگر را دختران 
تشــکیل می دهند. رییس کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر افغانســتان این که چرا درصدی 
دختران کارگر اندک است گفت: »دلیلش این 
است که دسترسی ما ]محققان کمیسیون[ به 
دختران کارگر که در خانه کار می کنند و کار 

بدون مزد دارند، کم بوده است.«
یافته های تحقیق نشــان می دهند که 8.٠ 
درصد کوکان کارگر متاهل هستند و ۳ درصد 
دیگر نیز دارای معلولیت بوده اند. در این تحقیق 
2۳ نوع کار کودکان شناسایی و در مورد نحوه 

این کارها جزییات ارایه شده است. 

کار ظالمانه 
یافته های کمیســیون مستقل  براســاس 
حقوق بشر افغانستان کودکان مجبور می شوند 
تا در یک هفته بیش از ۳۵ ســاعت کار کنند. 
داکتر سیما سمر تاکید کرد که براساس قوانین 
بین المللــی، کودکان نباید بــه انجام کارهای 
شاقه مجبور شوند و یا هم بیشتر از ۳۵ ساعت 

تحقیق ملی »پیامدهای کار شاقه اطفال« 
که توســط بخش تحقیق کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر افغانســتان انجام شده است، روز 
سه شنبه ١4 حمل ١۳97 نشر شد. یافته های 
این تحقیق نشــان می دهند کــه کودکان در 
محل کار مورد تجاوز جنســی قرار می گیرند، 
مجبور می شوند تا ساعات طوالنی کار کنند و 
گاهی در نتیجه خشونت در محل کار معیوب 
می شــوند. این کــودکان از تفریح و بازی های 
کودکانه محرومند و بســیاری آن ها به مکتب 

رفته نمی توانند. 
در این تحقیق ۶۵7 کــودک که مصروف 
کارهای شــاقه بوده، به ســوالنامه های بخش 
تحقیق پاســخ داده انــد. همچنین برای جمع 
آوری معلومات این تحقیق ١۳ جلسه استماع 
عامه در ١۳ والیت و 4٠ جلسه فوکس گروپ 

در 2١ والیت برگزار شده است. 
داکتر ســیما ســمر رییس کمیســیون 
مستقل حقوق بشر افغانســتان روز سه شنبه 
در بــاره جزئیات این تحقیق در یک کنفرانس 
خبری به خبرنگاران معلومات داد. خانم سمر 
گفت براســاس قوانین بین المللی مانند قانون 
بیــن المللی کار، کنوانســیون طفل و قوانین 
افغانســتان، کار اطفال جواز ندارد: »با وجودی 
این قوانین، متاسفانه اطفال افغانستان مجبور 
می شوند برای بقای زندگی خود و خانواده شان 

کار کنند.«
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در هفتــه کار کنند در حالی کــه به گفته او 
کودکان از صبح وقت کار شان را آغاز می کنند 
و تا ناوقــت روز به کار در بازار ادامه می دهند. 
براســاس این تحقیق، کودکان حتا شبانه نیز 
کار می کننــد زیرا آن ها مجبورند تا هر شــب 
برای کار فردا آمادگــی بگیرند مثال کودکانی 
که مصروف فــروش مواد خوراکه مانند بوالنی 
هستند، شــبانه باید کار کنند، بوالنی بپذند و 

برای کار فردا آمادگی بگیرند.
یافته های این گزارش نشان می دهد که ۵9 
درصد کودکان کارگر سه وقت غذا می خورند و 
۳9 درصــد دیگر در یک روز یک یا دو وقت به 

غذا دسترسی دارند. 

کار در مقابل غذا
براســاس این تحقیق، ۵۶ درصد کودکان 
کارگر گفته اند که از کار شان راضی اند. رییس 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت: 
»راضی به این دلیل اســت کــه نمی دانند که 
نباید کار کنند. آن ها فکــر می کنند که روال 
همین اســت و باید کار کننــد و نفقه خانواده 
را فراهم نمایند.« یکی از دالیل رضایت از کار 
در بین کودکان کارگر، کارهای آسان تر است و 
این کودکان کمتر مورد قهر و غضب کارفرماها 

قرار می گیرند. 
همچنیــن 4۳ درصد کــودکان کارگر از 
وضعیت ناراض اند. رییس کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر افغانســتان گفت که کودکان به 
دلیل ناآگاهــی از قوانیــن کار، نمی دانند که 
چه مواردی آزار و اذیت اســت. بانو سمر افزود 
کودکانی از کار شان ناراض اند که همواره مورد 

آزار و اذیت قرار می گیرند. 
یافته هــای تحقیق حاکی از آن اســت که 
42 درصد کودکان بــرای یادگیری حرفه کار 
می کننــد. بیش از ۳۵ درصــد کودکان کارگر 
مصروف قالین بافی و خیاطی در خانه ها هستند. 
کودکان کارگر در برخی موارد برای این که 
قرض والدین شــان را ادا کنند، مجبور به کار 
می شــوند. ١١.۵ درصد کودکان فقط در برابر 
غذا کار می کنند. این کودکان از طرف والدین 
شان مجبور به کارهایی چون قالین بافی برای 
دیگران می شــوند و به آن ها گفته می شود که 
هم کار یاد بگیرند و هــم غذا بخورند. رییس 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت 
غذایی که به کودکان کارگر داده می شود اکثراً 
نان و چای است و کیفیت غذایی در آن وجود 

ندارد. 
بهبــود اقتصــاد خانواده دلیــل دیگر کار 
کودکان اســت. 49 درصد این کودکان برای 
این که به اقتصاد خانواده کمک کنند، مصروف 
کارهای شاقه هستند. 84 درصد کودکان دست 

مزد شان را به خانواده های شان می دهند.  

محرومیت از حقوق اساسی 
کودکانی کارهای شاقه را انجام می دهند از 
تمام حقوق ابتدایی و اساســی شان محرومند. 
ایــن کودکان بــرای تفریح و ســرگرمی های 
ســالم وقت ندارند. داکتر سمر گفت که »حق 
بازی های طفالنــه از کــودکان کارگر گرفته 
می شود.« همچنین ۵۶ درصد کودکان کارگر 
گفته اند که به دلیل نداشــتن وقت، به آموزش 
دسترسی ندارند و نمی توانند به مکتب و مراکز 
آموزشی بروند. از این میان 8١ درصد کودکان 
گفته اند مکتب و مراکز آموزشــی از محل کار 
شان دور است و نمی توانند به این مراکز بروند. 
١۳ درصد کــودکان کارگر اجازه مکتب رفتن 
ندارنــد چنانچه هم خانواده و هم کارفرما مانع 

رفتن این کودکان به مکتب می شوند. 

محیط کار غیرصحی
تحقیق نشان می دهد که ۶١ درصد کودکان 
در محیط کار غیرصحی کار می کنند. کودکانی 
که در کوره های خشت پذیری و معادن ذغال 
ســنگ کار می کنند اکثرا در مورد پیامد کار 
شان نمی دانند. آن ها به این فکرند که چون در 
حال حاضر صحتمند هســتند بنابراین محیط 
کار شان مصوون و صحی است؛ اما از پیامدهای 
کار در محیط آلوده که پیامدهای زیانبار صحی 

را در پی دارند، آگاه نیستند. 
از مجموع کــودکان کارگر در این تحقیق، 
۳2 درصد گفته اند که در جریان کار آســیب 
دیده انــد. از این میان 2.4 درصد کودکان یک 

کار شاقه تاثیرات منفی ناگوار 
بر کودکان دارد چنانچه این 
کودکان در هنگام بزرگسالی 

با نقص عضو، کاهش  قد، 
کاهش  وزن ، بیماری های  دهان  

و دندان ، بیماری های  چشم ، 
بیماری های  دستگاه  تنفسی ، 

بیماری های  قلبی ، بیماری های  
گوش  و حلق  و بینی ، 

بیماری های  پوست  بیماری های  
دستگاه  گوارشی، مشکل  کمبود 

حافظه ، مشکالت  یادگیری ، 
کمبود کنجکاوی ، کمبود 

شناخت  محیط  و مشکالت  
گفتاری  مواجه می شوند. 

یــا چند عضو بــدن مانند انگشــت، پای و یا 
دســت شان قطع شده اســت. کودکان کارگر 
از شکســتی عضو بدن شان نیز در جریان کار 
شــکایت کرده و گفته اند که کارفرماها حاضر 
نیستند در صورت بروز چنین حوادثی به آن ها 

کمک کنند و پول تداوی آن ها را بپردازند. 
براساس این تحقیق ۵7 درصد کودکان در 
جریان کار مریض شــده اند و 78 درصد آن ها 
مجبور شده اند ولی کارفرماها حاضر به پرداخت 
هزینه تــداوی آن ها نشــده اند.  این کودکان 
گفته اند هنگامی که مریض می شــوند با پول 
شخصی یا دستمزد خودشان تداوی می شوند 
و کسی حاضر نیست تا برای تداوی آن ها پول 

بپردازد. 

خشونت در محل کار
خشونت در محل کار مشکل دیگر کودکان 
کارگر اســت. 4٠ درصد این کودکان گفته اند 
که در محل کار با خشــونت مواجه می شوند. 
۳۳ درصد این کودکان در محل کار لت و کوب 
می شــوند. در حالی کــه ۳9 درصد دیگر این 
کودکان با توهین و تحقیر کارفرماها و اشخاص 
دیگر در محل کار روبرو هستند. 28 درصد این 
کودکان گفته اند مجبور به کارهایی می شــوند 

که از توان فزیکی انجام آن را ندارند. 
کودکان کارگر از آزار و اذیت جنســی نیز 
رنج می برند چنانچه براساس این تحقیق، ١۶ 
درصد کودکان گفته اند که 4۳ درصد این آزار 

و اذیت ها تماس جسمی است. 

پیامدها
در این تحقیق آمده اســت که کار شــاقه 
تاثیرات منفــی ناگوار بر کودکان دارد چنانچه 
این کودکان در هنگام بزرگسالی با نقص عضو، 
کاهش  قد، کاهــش  وزن ، بیماری های  دهان  و 
دندان ، بیماری های  چشم ، بیماری های  دستگاه  
تنفسی ، بیماری های  قلبی ، بیماری های  گوش  
و حلق  و بینی ، بیماری های  پوست  بیماری های  
دســتگاه  گوارشــی، مشــکل  کمبود حافظه ، 
مشکالت  یادگیری ، کمبود کنجکاوی ، کمبود 
شــناخت  محیط  و مشــکالت  گفتاری  مواجه 

می شوند. 
کار شــاقه پیامدهای روانی و اجتماعی نیز 
دارد چنانچــه در این تحقیق آمده اســت که 
به وجود آمدن حس حســادت، انتقام جویی و 
بی اعتمادی  بی قــراری،  و  بی ثباتی  خصومت، 
به دیگران، بدبینی و منفی گرایی، افســردگی، 
اضطراب، احســاس ناامنی و تــرس از جمله 

پیامدهای کارهای شاقه اند.
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داکتر سمر در مراسم امضای تفاهم نامه 
با شش دانشگاه و مؤسسه تحصیالت عالی:

به خاطر ادامه جنگ و نبود زمینه 
تطبیق قانون، حقوق بشری مردم 

افغانستان هنوزهم نقض می شود
حسین سیرت

به ابتکار دفتر ســاحوی کابل کمیســیون 
افغانســتان، تفاهم نامه  مستقل حقوق بشــر 
تدریس مضمون حقوق بشــر و همکاری های 
علمی، با شــش دانشگاه و مؤسسه تحصیالت 
عالی امضا شد. این تفاهمنامه ها روز چهارشنبه 
١۵ حمــل ١۳97 در ســالن کنفرانس هــای 
کمیسیون مستقل حقوق بشر بین رئیس دفتر 
ســاحوی کابل کمیسیون و رؤسا و نمایندگان 
دانشگاه های خصوصی به امضا رسید.  براساس 
این تفاهمنامه قرار اســت مضمون حقوق بشر 
در ایــن مراکز تحصیلی از اول تا پایان ســال 
تحصیلی ١۳97 تدریس شود. در نتیجه امضای 

این تفاهمنامه قرار است حداقل ١2٠٠ دانشجو 
در شــش مؤسســه تحصیالت عالی مضمون 

حقوق بشر را فراگیرند. 
این تفاهمنامه ها بین دفتر ســاحوی کابل 
کمیســیون مستقل حقوق بشــر افغانستان و 
عالی  باختر، مؤسســه تحصیــالت  پوهنتون 
گوهرشــاد، دانشــگاه کاتب، پوهنتون مشعل، 
دانشــگاه زاول و مؤسســه تحصیــالت عالی 

استقالل امضا شد. 
داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانســتان در مراسم امضای این 
تفاهم نامه بر نقــش و اهمیت تدریس حقوق 

بشر در دانشــگاه ها تاکید کرد و گفت شانزده 
ســال پیش مردم افغانستان با واژه حقوق بشر 
ناآشنا بودند و حتا سخن گفتن از حقوق بشر 
خطرناک بود ولی پس از شانزده سال کار برای 
حقوق بشــر حاال مردم بــا ارزش های حقوق 

بشری آشنا شده اند. 
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشر 
افغانستان گفت، شانزده سال زمان زیادی برای 
فعالیت های حقوق بشــری است، اما به دلیل 
ادامه جنگ و نبود زمینه تطبیق قانون، حقوق 
بشری مردم افغانستان هنوزهم نقض می شود و 
به دلیل تهدیدهای امنیتی کمیسیون مستقل 



ماهنامه حقوق بشر
سال شانزدهم

شماره اول
حمل 1397

حقوق بشر به تمام مناطق افغانستان دسترسی 
ندارد. 

جایگاه کمیســیون مســتقل حقوق بشر 
افغانستان در سطح بین المللی موضوع دیگری 
که بود که رییس کمیســیون مستقل حقوق 
بشر افغانســتان به آن اشــاره کرد. بانو سمر 
گفت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
در رده »A« کمیســیون های حقوق بشری در 
ســطح جهان قرار دارد. جایگاه کمیسیون در 
سطح کشــورهای منطقه در بهترین موقعیت 
قرار دارد؛ چنانچه کشــورهای آســیای میانه 
خواهان همکاری کمیســیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان در بخش آموزش حقوق بشر در 

این کشورها شده است. 
داکتر سیما سمر با اشاره به اهمیت آموزش 
حقوق بشــر گفت که کمیسیون تالش کرده 
است محتوای نصاب تعلیمی در وزارت معارف 
افغانستان مطابق با ارزش های حقوق بشر باشد 
چنانچه همین تالش ها ســبب شــده است تا 
محتوای نصاب تعلیمــی وزارت معارف عاری 
از خشــونت شود و تعصب مذهبی و جنسیتی 
در آن وجود نداشــته باشد. رییس کمیسیون 
مستقل حقوق بشــر افغانستان تاکید کرد هر 
زمانی که اصل کرامت انسانی انسان ها احترام 
شــود دیگر جایی برای تبعیض و برتری جویی 

باقی نمی ماند. 

تاکید بر حضور دختران 
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشر 
افغانســتان از نمایندگان دانشگاه هایی که در 
این محفل حضور داشتند خواست تا دختران 
بیشــتری را برای حضور در صنف های حقوق 
بشــر تشویق کنند؛ زیرا حقوق بشری دختران 
بیشــتر از پسران در معرض تخطی قرار دارد و 

در این زمینه کار بیشتری الزم است. 
به باور رییس کمیســیون مستقل حقوق 
بشر افغانســتان تا زمانی زنان از حقوق بشری 
شان آگاه نشوند، نمی توانند از سایر حقوق خود 
دفاع کنند. داکتر سمر نقش حقوق بشر را در 
همه عرصه ها با اهمیت خواند و تاکید کرد که 
زنان باید در تصمیم گیری ها و پروژه ســازی ها 
ســهیم باشــند در غیرآن پروژه های انکشافی 
طوری تطبیق می شوند که نیازمندی های زنان 

در آن مدنظر گرفته نمی شود. 
استادان و نمایندگان دانشگاه ها از تصمیم 
افغانستان  بشــر  کمیسیون مســتقل حقوق 
برای امضای این تفاهمنامه ها استقبال کردند 
و تاکیــد کردند که حقوق بشــر حقوق ذاتی 
انسان ها اســت و همه باید از این حقوق آگاه 
شــوند. آن ها تاکید کردند که با وجود افزایش 
آگاهی مردم از حقوق بشــر، هنوزهم عناصری 
وجود دارند که با حقوق بشر مخالفند و در پی 

تخریب آن اند. 
مراکز تحصیلــی گفتند که  نماینــدگان 
حاضرند زمینه را برای آموزگاران کمیســیون 
مستقل حقوق بشــر فراهم کنند تا از نزدیک 
در رابطه به مســایل حقوق بشری دانشجویان 

را تدریس کنند و در این مورد آگاهی دهند. 
عبداالحد فــرزام، رییس دفتر ســاحوی 
افغانستان  بشــر  کمیسیون مســتقل حقوق 
در مراســم امضای این تفاهمنامه از همکاری 
شــش مرکز تحصیلی برای تدریس مضمون 
حقوق بشــر سپاســگزاری کرد و گفت که در 
ســال گذشته نیز شــماری از مراکز تحصیلی 
مضمون حقوق بشر را برای دانشجویان تدریس 

می کردند. 
آقای فرزام بــا ارایه گزارشــی از تدریس 
مضمون حقوق بشــر در پنج دانشگاه در سال 
تحصیلی ١۳9۶ گفت که در این ســال 822 
دانش آموز در پنج موسســه تحصیالت عالی 
حقوق بشــر را فراگرفته  کــه ۳٠ درصد آن ها 
را زنان تشــکیل می دهند. آقــای فرزام گفت 
کــه تدریس مضمون حقوق بشــر نتایج قابل 
مالحظه ای داشــته اســت چنانچه 98 درصد 
محصلین در امتحانات ایــن مضمون کامیاب 
شده و ۶2  درصد آن ها بیش از 8۵ درصد نمره 

به دست آورده اند. 
رییس ساحوی کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان گفت که عالوه بر تدریس حقوق 
بشر در دانشگاه ها، کمیســیون زمینه را برای 
اشتراک دانشجویان در کنفرانس ها، سمینارها 
و گردهمایی هایی که به مناســبت های حقوق 
بشــری در دفتــر مرکزی کمیســیون برگزار 
می شــوند، فراهم کرده اســت. او از استادان 
دانشــگاه ها خواست تا تدریس مضمون حقوق 
بشر را جدی بگیرند و در امتحان آخر سمستر 
از جزییات نمرات دانشــجویان به کمیسیون 
گزارش دهنــد. آقای فرزام گفــت 27 تن از 
دانشــجویان دانشــگاه های خصوصی موضوع 
پایان نامه های شان را حقوق بشر انتخاب کرده 
و با تحقیق در این عرصه  پایان نامه های شان را 

تکمیل کرده اند.
عبداالحــد فــرزام افزود کــه مرکز منابع 
کمیســیون کتاب ها، جزوه هــا و گزارش های 
کافی در عرصه حقوق بشر را دارد و دانشجویان 
می توانند از داشــته های مرکز منابع به دانش 
حقوق بشری شان بیفزایند و از این منابع برای 

تکمیل پایان نامه های شان استفاده کنند. 
 

از صفحه ١۵

فعالیت های حقوق بشری... 
تحصیالت عالی، با اشــتراک مسئوالن دولتی، 
مسئوالن موسسات تحصیالت عالی، نمایندگان 
نهادهای جامعه مدنی و اشخاص دارای معلولیت 
در دفتر ســاحوی هرات برگزار شد. رئیس دفتر 
ساحوی هرات، در سخنان افتتاحیه این کنفرانس 
گفت: افراد دارای معلولیت عالوه بر سایر مشکالتی 
که دارند، یکی هم دسترسی به تحصیالت عالی 
است. معلولین بر اساس قانون باید به تمام حقوق 
خود دسترسی داشته باشند اما متأسفانه قوانین 
روی کاغذ مانده و زمینه عملی آن فراهم نشده 
اســت . آقای رحیمــی افزود: خوشــبختانه در 
والیت هرات مکتب ابتدایی بــرای افراد نابینا و 
ناشنوا وجود دارد و خط بریل هم توسط اساتید 
مسلکی تدریس میشــود، اما بازهم بخاطر عدم 
ظرفیت و گنجایــش، همه افراد دارای معلولیت 
نمی توانند از این خدمات رایگان استفاده کنند. 
عبدالواســع عمری به نمایندگی از مقام والیت 
هرات با قدردانی از کمیســیون مستقل حقوق 
بشــر دفتر ساحوی هرات بخاطر بحث و بررسی 
پیرامون مشــکالت افراد دارای معلولیت گفت 
:مقام والیت همیشه به معلولین توجه خاص دارد، 
چنانچه افراد دارای معلولیت از طرف مقام والیت 
به کورس های کوتاه مدت آموزشی جهت ارتقاء 
ظرفیت معرفی می شوند. بحث کارآموزی و زمینه 
سازی اشتغال برای معلولین نیز از جمله مباحثی 
است که مقام والیت به آن توجه دارد. مقام والیت 
بر دسترسی معلولین به حقوق شان تأکید دارد و 
زمینه ورود آن ها را به موسسات تحصیالت عالی 
تسهیل می نماید. در این کنفرانس تنی چند از 
شرکت کنندگان و نمایندگان نهادهای دولتی و 
آموزشی نیز پیرامون موضوع دیدگاه ها و طرح های 

شان را ارایه داشتند. 

دفتر والیتی بدخشان
نقش  آموزشی  کارگاه  برگزاری 
نیروهای امنیتی و دفاعی در تامین 

ارزش های حقوق بشری
بخش آمبود زمن دفتر والیتي کمیســیون 
مستقل حقوق بشر بدخشــان، کارگاه آموزشي 
ســه روزه را براي ســی و ســه تن  ازمنسوبین 
نیروهای امنیتی و دفاعی از جمله سیزده تن از 
منسوبین پولیس ملی، ده تن از منسوبین اردوي 
ملي، پنج تن از منســوبین امنیت ملي، پنج تن 
از منســوبین پولیس های محلی ولسوالی کشم 
والیت  بدخشان برگزار نمود.این کارگاه آموزشي، 
به روز  یک شنبه مؤرخ ١9الی 2١حمل سال روان، 
تحت عنوان »نقش نیروهای امنیتی و دفاعی در 
تأمین ارزش های حقوق بشری« در سالن جلسات 

ولسوالی کشم والیت بدخشان برگزار گردید. 
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کارگاه ارتقای ظرفیت آموزگاران
 حقوق بشر برگزار شد

حسین سیرت

بخش آموزش حقوق بشر کارگاه چهار روزه 
آموزگاران حقوق بشــر را با اشتراک ۳٠ تن از 
رؤسای دفاتر ساحوی و والیتی،  آمران و معاونان 
بخش آموزش روز دوشــنبه 27 حمل ١۳97 
برگزار کرد. چنین کارگاهی همه ساله به منظور 
تبــادل دانش، تجارب و یافته هــای آموزگاران 
حقوق بشــر به منظور غنامندی هرچه بیشتر 
بخش آموزش و اســتفاده از شیوه های جدیدتر 
و مؤثرتر برای ترویج حقوق بشر برگزار می شود. 
اهداف اصلی این کارگاه ارتقای سطح فهم 
اشــتراک کنندگان در مورد اصول، چارچوب و 
مهارت های آموزش بزرگســاالن، ایجاد محیط 
تواناکننــده و ترغیب آموزگاران حقوق بشــر 
می باشــد. این اصــول و مهارت هــا در هنگام 
اجرای وظایف، ســبب ایجاد فهم مشــترک از 
برنامه عمل کمیســیون و تالش در راســتای 
تطبیــق هرچه بهتر آن، ترویــج و تقویت خط 
فکری واحد و سیســتماتیک در تطبیق برنامه 
عمل و معیاری ســازی مواد و محتوای آموزشی 
بخش آموزش کمیســیون مستقل حقوق بشر 
افغانســتان؛ همچنین ایجاد رویه واحد در روند 
تطبیق آموزش حقوق بشــر به شمول تحلیل، 
نیازســنجی آموزشــی طراحی، اجرا، ارزیابی، 
گزارشدهی و پیگیری برنامه های آموزشی حقوق 

بشر می باشد. 
داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانســتان با افتتاح این کارگاه بر 
تاثیرگذاری اعضای کمیسیون بر افراد جامعه و 
موثر بودن آموزش های حقوق بشری تاکید کرد 
و گفت که افغانستان نسبت به پنجاه سال پیش 
در عرصه حقوق بشــر عقب گردهای زیادی را 
تجربه کرده است و چهل سال جنگ و خشونت 
نیاز به کار مداوم و مستمر در عرصه حقوق بشر 

دارد. 
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشــر 
افغانســتان تاکید کرد کارگاه ها باید تاثیرگذار 

باشند چنانچه در هر کارگاه باید انتقال مفاهیم 
و همچنین یادگیری اشتراک کننده هدف اصلی 
باشد نه تعداد افرادی که در آن شرکت می کنند. 
داکتر سمر گفت:  »اگر شما پنج نفر را به درستی 
آموزش دهید، به مراتب مؤثرتر از آن اســت که 
تعداد زیادی از افراد در یک کارگاه شرکت کنند 

ولی به درستی آموزش نبینند.«
داکتر سمر تاکید کرد که آموزگاران حقوق 
بشــر باید نمونه های خوبی از رهبری باشــند 
و بجای تأثیرپذیری از جامعــه و افراد، خود بر 
دیگران تأثیر بگذارند: »شما باید نمونه خوبی از 
عفت، عصمت و شخصیت عالی باشید تا بتوانید 

بر دیگران تأثیر بگذارید.«
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشــر 
افغانستان با تأکید بر ریشه کن کردن خشونت 
و تبعیــض در خانواده ها گفــت: »تا زمانی که 
خشــونت در خانواده ها از بین نرود، ما خشونت 
را در جامعه از بین برده نمی توانیم.« داکتر سمر 
افزود که شخصیت کودکان از همان آوان کودکی 
شــکل می گیرد: »وقتی کودکی در خانواده ای 
متولد می شود که پدر مادر، همسر و خواهرانش 
را لت و کوب می کند، خشونت از همین جا شکل 
می گیرد؛ زیرا کودک می بیند که پدرش با زنان 
خانواده رفتار خشونت آمیز دارد. چنین کودکی 
فکر می کند که غیرت، شهامت و مردانگی همین 

است. در حالی که چنین نیست.«
داکتر سیما سمر تأکید کرد که آموزگاران 
حقــوق بشــر نبایــد در جوامع خــود نقش 
»تماشــاگر« داشته باشــند و با تأثیرپذیری از 
قوم، سمت و رســم و رواج ، رسالت اصلی خود 
به عنوان آموزگاران حقوق بشــر را ایفا نکنند. 
او گفت آموزگاران حقوق بشــر باید با آگاهی و 
اســتدالل ارزش های حقوق بشری را به جوامع 
شان منتقل کنند و از باورهای منافی با حقوق 
بشری افراد جلوگیری نمایند: »چه دلیلی سبب 
می شــود که ما بیــن اوالد دختر و پســر فرق 

بگذاریم و بگوییم که پســر نازدانه و شیر است 
و دختر دردسر است. در جامعه افغانستان برای 
پسر هیچ عیبی نیست در حالی که فکر می شود 
هرچه عیب اســت در دختر است. در حالی که 
در آخر روز ثابت می شود که زنان نصف نفوس 
جهان را تشکیل می دهند و بدون حضور آن ها 

ادامه نسل بشر ممکن نیست.«
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر توصیه 
کرد که آموزگاران حقوق بشــر با استدالل های 
محکم و منطقی و با استناد بر کنوانسیون های 
بین المللی و قوانین داخلی بر برابری زن و مرد 
تاکید کنند و ثابت نمایند که زنان مانند مردان 
از حقوق، وجایب و مکلفیت های برابر برخوردارند 
و هیچ استثنایی به شمول حضور در یک جامعه 
محافظه کار را بهانه نگیرند. داکتر سمر گفت که 
برابری زنان و مردان در کرامت انسانی و حقوق 
اساسی، همه روزه باید در خانواده، کوچه و بین 

اقوام و خویشاوندان تمرین شود. 
کارگاه ارتقــای ظرفیت آمــوزگاران حقوق 
بشــر چهار روز ادامه می یابــد و انتظار می رود 
با راه انــدازی چنین کارگاه هایــی، برنامه های 
آموزش حقوق بشر یک فهم مشترک در سطح 
ملی از حقوق بشر شکل گرفته و در نتیجه آن 
شهروندان در اعمال تمرین و دادخواهی حقوق 
بشــری شــان توانا گردیده و با تاثیر گذاری بر 
دولت و تصمیم گیری های عمومــی، در اعمار 

جامعه حقوق بشر محور کمک کنند.
توقع می رود که با برگزاری چنین کارگاه ها 
و انتقــال دانش و تجارب کار حقوق بشــری، 
زمینه های مردمی حمایت از کمیسیون، مدافعان 

حقوق بشر و فعاالن این عرصه افزایش یابد. 
در نتیجه روابط کمیسیون با نهادهای مدنی، 
دولتی، مدافعان حقوق بشــر، متنفذین، علما، 
رسانه ها و شهروندان بهبود یافته و شبکه همکار 
و فعال از دادخواهان حقوق بشر در سطح کشور 

ایجاد می گردد.
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آب؛ ششمین هدف توسعه پایدار
روز جهانــی آب در 22 مارچ که مصادف با 
سوم حمل است از سوی مقامات دولتی تجلیل 
می شــود. دسترســی به آب پاک و نوشیدنی 
ششــمین هدف از اهداف توســعه پایدار است 
که همه دولت ها مکلف به تامین آن هســتند. 
دسترسی به آب از آن جا مهم است که این ماده 

در حالی کمبود آب در نتیجه تغییر اقلیم به یک بحث جدی در جهان تبدیل 
شــده، این موضوع هنوز برای دولت افغانستان اولویت ندارد. بخش هایی از 
شهر کابل پایتخت با کمبود آب روبه رو است و هیچ برنامه ای در کوتاه مدت 
برای تامین آب ساکنان این شــهر نیز وجود ندارد. شرکت های خصوصی 
آبرســانی وقتی با کمبود آب روبه رو می شــوند، چاه هــای عمیق تری حفر 
می کنند. چنانچه در برخی از مناطق کابل عمق این چاه ها تا ۳۰۰ متر و بیشتر 

از آن نیز رسیده است. 
در حالی که تا چند سال پیش از افغانستان کشوری دارای منابع غنی آب 
نام برده می شد، حاال وزارت انرژی و آب از کمبود آب سطحی و زیرزمینی 
هشــدار می دهد. مقامات حکومت می گویند کمبود آب در افغانســتان به یک 
کمبود جدی تبدیل شده، حکومت افغانســتان از روز جهانی آب زیر عنوان 

»طبیعت برای آب« تجلیل کرد. 

برای حیات و صحت انسان ها مهم است. 
ســازمان ملل متحد تاکید کرده است که 
همه انسان ها باید به آب پاک دسترسی داشته 
باشــند. هرچند منابع آب پاک هنوز هم وجود 
دارد، امــا به دلیل فقر و مدیریت ناســالم آب، 
میلیون ها کودک در نتیجه نوشیدن آب ناپاک 
به امراض خطرناک مبتال می شوند و یا هم جان 

شان را از دســت می دهند. براساس پیش بینی 
ســازمان ملل متحد، تا سال 2٠۵٠ از هر چهار 
انسان، یک نفر در کشوری زندگی می کند که به 
آب پاک و نوشــیدنی دسترسی ندارد. آمار ملل 
متحد حاکی از آن است که 4٠ درصد جمعیت 
جهان به آب صحی نوشیدنی دسترسی ندارند و 
١.8 میلیارد نفر از آب های آلوده برای نوشیدن 
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استفاده می کنند. 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به 
این باور اســت که عدم دسترسی شهروندان به 
آب پاک و نوشــیدنی تهدیدی برای دسترسی 
شــهروندان به حق صحت و حق حیات است. 
به همین دلیل تالش می شــود تا در بحث های 
حقوق بشری این موضوع نیز جدی گرفته شود 

و در مورد آن بحث و تبادل نظر صورت گیرد. 
به عنوان یک میکانیزم داخلی برای استفاده 
بهتر از آب و جلوگیــری از مصرف بی رویه آن، 
دفتر مرکزی تصمیم گرفته اســت تا سیستم 
بازیافت دوباره آب مصرف شــده را ایجاد کند 
طوری که آب مصرف شده و نسبتا پاک دوباره 
در داخل محوطه کمیسیون ذخیره شود و از آن 
به عنوان منبعــی برای تغذیه چاه اصلی که در 

داخل دفتر حفر شده، استفاده گردد. 
جلوگیــری از مصــرف آب برای شســتن 
وسایط تصمیم دیگری است که توسط رهبری 
کمیسیون اتخاذ شده است. در حالی که پیش از 
این رانندگان با استفاده از آب چاه برای شستن 
موترها به شکل بی رویه آن استفاده می کردند، 
حــاال تصمیم گرفته شــده تا وســایط نقلیه 
کمیسیون با استفاده از شیر هایی که آب کم را با 

فشار زیاد پمپ می کند، شسته شوند. 

دالیل کمبود آب
صنعتــی شــدن جهان بــا وجــودی که 
ســهولت هایی را به وجود آورده اما انســان در 
برابر آن قیمت بزرگی را پرداخته است که تغییر 
اقلیم و تخریب میحط زیســت نمونه آشکار آن 
است. آگاهان عرصه محیط زیست به این باورند 
که دود کارخانه های بزرگ ســبب گرم شــدن 
کره زمین شــده و در نتیجه بارش برف و باران 
محدودتر شده است. مقام ها در دولت افغانستان 
به این باورند که این کشــور در گرم شدن هوا 
نقشــی ندارد، در حالی که یکی از قربانی های 
اصلی تغییر اقلیم است. با گرم شدن هوا، بارش 
برف و باران به صورت قابل مالحظه ای کاهش 
یافتــه و از ذخایر آب فــروان در کوه ها خبری 
نیســت. متخصصان محیط زیست می گویند 
کــه تخریب طبیعت به ضرر منابع آب، افزایش 
جمعیت و تغییر اقلیم ســه عامل اصلی کاهش 

آب و یا تخریب منابع آبی است. 
این ها عواملی اســت که به باور مقام ها در 
وزارت انــرژی و آب نه تنها منابع آبی را با خطر 
بزرگی روبرو کــرده بلکه زنگ خطر برای ادامه 

زندگی بشر را نیز به صدا در آورده است. 
تغییر اقلیم و گرم شدن هوا دو عامل اساسی 
کمبود آب در افغانســتان خوانده می شوند. این 
دو عامل سبب شده است تا شکل بارندگی ها در 
کشور تغییر کند. در حالی که در سال های پیش 
بارندگی ها بیشــتر برف بود و برف در کوه ها و 

یخچال های طبیعی در قله  کوه ها ذخیره می شد 
ولی با گرم شــدن هوا شکل بارندگی از برف به 
باران تغییر کرده و دیگــر ضمانتی برای بقای 
یخچال های برفی در کوه های افغانستان وجود 

ندارد. 
وزارت انرژی و آب می گوید کاهش منابع آب 
نیاز جــدی به مدیریت منابع آب دارد؛ چنانچه 
آقای عثمانی گفت: »ما باید تغییراتی در بخش 
مدیریت منابع آب انجام دهیم.«١ )عثمانی، علی 
احمد وزیر انرژی و آب افغانستان کنفرانس روز 

جهانی آب، ۳ حمل ١۳97(

آب و تخریب محیط زیست 
باورها این است که در کنار گرم شدن هوا، 
تخریب محیط زیســت نیز عامل دیگر تخریب 
منابع آب است. تخریب جنگالت و محیط های 
سبز نشــانه های واضح و آشکار تخریب محیط 
زیست در افغانستان است. در جریان چهل سال 
جنگ، بسیاری جنگل زارها در شمال و جنوب 
افغانستان تخریب شدند. درختانی که کوه های 
والیات جنوبی را به جنگالت بزرگ تبدیل کرده 
بود به شکل چوب چارتراش به پاکستان صادر 

شد. 
آگاهــان به ایــن باورند کــه از بین بردن 
جنگل زارها تنها نشــانه تخریب محیط زیست 
نیست، چنانچه به هر اندازه ساخت و ساز بیشتر 
شــود به همان اندازه محیط زیســت تخریب 
می شود. وزیر انرژی و آب گفت: »هر ساختمانی 
را که ما می سازیم و هر سرکی را که ما اسفالت 
می کنیــم، در واقع محیــط را از حالت طبیعی 

خارج کرده ایم.« 
با افزایش ساخت و سازها، سطح نفوذ ناپذیر 
آب در ســطح زمین کاهش می یابد، پوشــش 
گیاهی از بین می رود و جنگالت از بین می روند 
و در نتیجه آب باران و برف نمی تواند در الیه های 
زمین نفوذ کند. پیامد تخریب محیط زیست نیز 
مشخص است: افزایش سیالب ها، آلودگی منابع 
آب در محیط های شهری و افزایش گردها نتیجه 
تخریب محیط زیســت است که هر کدام خود 
خطری برای زندگی در چنین محیطی به جود 

می آورد. 
متخصصان محیط زیست می گویند نشست 
زمین پیامد دیگر تخریب محیط زیست است. 
از سوی دیگر تغییرات اقلیمی و تخریب محیط 
زیســت دگرگونی هایی را در مناطق شــهری، 
کوهستانی، حوزه های آب ریز دریایی در مناطق 
بیرون شهری به وجود می آورد. ساخت و ساز ها 
سبب می شود تا آب کمتری به الیه های زیرین 
زمین نفوذ کند. در نتیجه سطح آب زیر زمینی 
با گذشــت هر روز پایین تر مــی رود که نتیجه 
آن خشــکیدن چاه های آب است. در برخی از 
مناطق شــهر کابل چاه های 7٠ تا ١٠٠ متری 

نیز خشکیده اند. 

افزایش سطوح غیرقابل نفوذ
توصیــه وزارت انرژی و آب این اســت که 
یگانه راه حل بــرای احیای آب های زیر زمینی 
در کابل و شهرهای بزرگ دیگر قابل نفوذ کردن 
آب های سطحی است تا آب برف و باران بتواند 
به راحتی در الیه هــای زیرین زمین نفوذ کند. 
یکی از راه های جذب آب به داخل زمین، حفظ 
چاه های جذبی اســت. این چاه هــا معموال در 
داخل حویلی ها حفر می شــوند و آب های برف، 
باران و یا آب هایی نســبتا پــاک  که در نتیجه 
فعالیت های روزانه به دست می آید در داخل این 

چاه ها هدایت می شود. 
نفوذناپذیر شدن سطح زمین خطر سیالب را 
نیز دارد. چنانچه در سال های اخیر ساکنان شهر 
کابل شاهد ســیالب های شدید و بعضا ویرانگر 
بوده اند. دلیل شدت سیالب نیز افزایش سطوح 
نفوذناپذیر آب در ســطح زمین اســت و به هر 
اندازه که این سطوح افزایش یابد، به همان اندازه 

به شدت سیالب ها نیز افزوده می شود. 
علی احمــد عثمانــی، وزیر انــرژی و آب 
افغانستان می گوید آب در طول سالیان دراز به 
منظور آبیاری، نوشــیدن و سایر نیازمندی های 
انسان اســتفاده شــده ولی حاال زمان آن فرار 
رســیده است که انسان ها برای حفظ منابع آب 
کاری انجام دهند: »وقت آن فرارسیده است که 
ما، به این شعار بیندیشیم که آب خدمات بزرگی 
برای ما انجام داد ولی حاال ما چه کاری برای آب 

می توانیم.«.
آقای عثمانی افــزود وضعیت کمبود آب به 
حدی جدی است که حاال ما باید در فکر حفاظت 
و نگهداری از منابع آب باشیم:  »هزاران سال آب 
برای ما خدمت کرده و حاال وقت آن رسیده است 

که اکنون ما برای آب خدمت کنیم.«

کاهش آب های زیر زمینی
یکی از نگرانی های بزرگ وزارت انرژی و آب 
ساخت و سازهایی است که در نتیجه آن محیط 
جذب آب توسط زمین محدود می شود چنانچه 
به هر اندازه ساختمان ها و سرک های بیشتری 
ســاخته می شــود قابلیت جذب آب توســط 
الیه های زمین برای تغذیه منابع زیر زمینی آب 

نیز کاهش می یابد. 
راه حلی که توســط آگاهان عرصه محیط 
زیســت پیشنهاد شــده این است که حکومت 
افغانستان راه های بدیل را برای تامین آب مورد 
نیاز شهرهای بزرگ جستجو کند تا از وابستگی 
مطلق به آب زیرزمینی کاســته شود. در حال 
حاضر حکومت تصمیم دارد با ساخت بند های 
شاه و عروس و شاه توت اب مورد نیاز شهر کابل 
ادامه در صفحه 2۶
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د ۲۰۱ سيالب قول اردو رسه دوه 
ورځنی ورکشاپ جوړ شو

د ۱۳۹۶ کال د کــب پر ۲۷ او ۲۸ نېټو د 

۲۰۱سیالب قول اردو قومندانۍ د کنفرانسونو 

په تاالر کې د یادې قول اردو ۳۰ تنو منسوبینو 

تــه د )مــيل اردو او حقوق بــرش( تر رس لیک 

الندې دوه ورځینی ښــوونیز ورکشــاپ ورکړل 

شو.

د ۲۰۱ ســیالب قــول اردو قوماندان ډګر 

جرنال محمدزمان وزیري ورکشاپ ګټور وباله 

اوزیاتــه یــې کړه: زه بــاور لرم چې دغه شــان 

ورکشــاپونه به د ۲۰۱ سیالب قول اردو او ټولو 

دفاعي امنیتي ځواکونو قوماندانانو، مسؤلینو 

او منســوبینو تــه د ميل تلفاتــو د مخنیوي په 

برخه کې ګټول متام يش.

هلمند: اوبه او ژوند تر عنوان 
الندې روزنیزه غونډه وشوه

د افغانســتان د بــرشي حقونــو خپلواک 

کمیســیون د هلمند والیتي دفرت د ښوونې او 

روزنــې څانګې لخــوا د اوبه او ژونــد تر عنوان 

الندې نیمه ورځنۍ روزنیــزه غونډه نن د وري 

میاشتې پر ۲۰مه نېټه د هلمند والیتي دفرت د 

غونډو په تاالر کې جوړه شوه.

پــه غونــډه کــې د ســيمه ييز دفــرت ټولو 

کارکوونکوګډون کړی و، چې د اوبو پر ارزښت 

او د اوبو په لګښت کې د ارصاف د مخنيوي په 

الرو چارو خربې وشوې.

کندهار: اوبه د ژوند رسچینه تر 
رسلیک الندی د پوهاوي غونډه 

وشوه
میاشــتې  وري  د  کال   ۱۳۹۷ روان  د 

پــر )۱۶( نېټه د افغانســتان د بــرشي حقونو 

خپلــواک کمیســیون د کندهــار ســیمه ییز 

دفــرت  د حقوقي تعلیامتو څانګې )اوبه د ژوند 

رسچینه ده( تر رسلیک الندې د کندهار سیمه 

ییــز دفرت له ټولو همکارانــو رسه د ياد دفرت د 

غونډو په تاالر کې د پوهاوي غونډه وکړه.

په پيل کې د حقوقــي تعلیامتو د څانګې 

مسئول د اوبو په برخه کې د غونډې د جوړیدو 

د اهمیــت پــه تــړاو د غونــډې برخــه والو ته 

معلومات ورکړل

د بولدک ولسوالۍ د معلوليت 
لرونکو د وضعيت څارنه وشوه

د روان ۱۳۹۷ ل کال د وري مياشــتې له 

۱۳مې تر ۱۶مې نېټې د افغا نستان د برشي 

حقونو خپلواک کميسيون د کندهار سيمه ييز 

دفــرت د معلوليت لرونکو د څانګې مســئول د 

بولدک ولســوالۍ د معلوليت لرونکو کسانو د 

برشي حقونو د څارنې او ارزونې په موخه يادې 

ولسوالۍ ته کاري سفر وکړ.

په پکتیا والیت کې د پولیسو د 
رونیز مرکز څارنه وشوه 

د افغانســتان د بــرشي حقونــو خپلواک 

کمیسیون د ګردیز سیمه يیز دفرت د آمبودزمن 

څانګې  د ۱۳۹۶ کال د کب پر ۲۷مه نیټه  د 

د افغانستان د برش حقونو خپلواک کميسيون 
د سيمه ييزو او واليتي دفرتونو فعاليتونه



ماهنامه حقوق بشر
سال شانزدهم
شماره اول
حمل 1397

کمیسیون د عمل کړنالرې له مخې د نظامي 

ارګانونو د منســوبینو د معیشــتي وضعیت په 

موخــه په پکتیا والیت کې د پولیســو د روزنیز 

مرکز څارنه وکړه

ټولــو رستیــرو د روزنیز مرکز له مســئولینو 

رضایت درلود او ويل يې، په منظم ډول درسونه 

او نظامــي تکتیکونه ورښــودل کیږي، دريس 

ټولګي منظم، پاک او نســبتاً ارامه فضاء څخه 

برخمن ؤ.

کندهار: د جنسیتي برابرۍ 
تر رسلیک الندې دوه ورځنی 

ورکشاپ جوړ شو

د روان ۱۳۹۷ کال د وري میاشــتې پــه 

۱۸ او ۱۹ نېټو د جنســیتي برا برۍ، د ښځو، 

ماشومانو او د معلولیت لرونکو کسانو د برشي 

حقونو په تړاو د کندهار سيمه ييز دفرت له کار 

کونکو رسه دوه ورځنی ورکشاب جوړ شو.

د ورکشاپ ګډونوالو د جنسیتي برابرۍ، د 

ټولنې د زیامننونکو قرشونو )ښــځو، ماشومانو 

او معلولیت لرونکو کســانو( د برشي حقونو پر 

تامین ټینګار وکړ او ورکشــاپ په دوميه ورځ د 

دعا په ویلو رسه پای ته ورسید.

خوست: د دوه منده ولسوالۍ 
خلک ال هم د باران ډڼد شوې اوبه 

څښي
خوست د هیواد په جنوب ختیځ کې پروت 

والیــت دی، چې د هیــواد یو له ســوداګریزو 

والیتونو شــمیرل کیــږي او خلک یــې د ازاد 

کاروبار له امله له ښــه اقتصــاد څخه برخمن 

دي. کــه څه هم په تیره یوه نیمه لســیزه کې 

په یــاد والیت کې د پرمختګ لپاره ډېر کارونه 

شــوي دي او ال هم روان دي، خو له دې رسه 

رسه ال هم د یاد والیت د یو شــمیر ولســوالیو 

خلک له ډول ډول ســتونزو او د برشي حقونو 

له یو ناسم وضعیت رسه الس او ګریوان دي .

د افغانســتان د بــرشي حقونــو خپلواک 

کمیسیون د ګردېز سیمه يیز دفرت د ماشومانو 

ســيمه ييزه څارونکې آغلې ناجیــه لطیفي د 

۱۳۹۶ کال د کب میاشــتې پر ۲۰ نیټه د یاد 

والیت دوه منده ولســوالۍ ته الړه، څو هلته د 

ماشومانو د برش حقونو له وضعیت څخه څارنه 

او لــه دوی رسه د دوی د بــرشي وضعیــت په 

اړوند مرکې وکړي.

خوست: له پامیر پوهنتون رسه د 
دوه اړخیزو همکاریو هوکړه لیک 

السلیک شو

د افغانســتان د بــرشي حقونــو خپلواک 

کمیسیون د ګردیز سیمه يیز دفرت  د کمیسیون 

د سرتاتیژیک پالن او عمل کړنالرې له مخې د 

لوړو زده کړو له مرکزونو رسه د هوکړه لیکونو په 

لړ کې  د ۱۳۹۷ کال د  وري میاشــتې په ۱۲ 

نیټه په خوست  والیت کې له  پامیر  خصويص 

پوهنتــون رسه د دوه اړخیــزو علمي  همکاریو 

هوکړه لیک السلیک کړ.

د ګردیــز ســیمه يیــز دفــرت د ښــوونې او 

روزنې څانګې مســوول ښاغيل سیف الرحمن 

نیــازي  په خپلو خربو کــې هیله څرګنده کړه 

چــې په راتلونکي کې به د دغه هوکړه لیک پر 

بنســټ ښــې اړیکې جوړې يش او دغه راز د 

پامیر پوهنتون محصلین به د برشي حقونو له 

موضوعاتو معلومات ترالسه کړي.

ګردېز: د ۲۰۳ تندر قول اردو له 
قوماندان رسه ناسته وشوه 

د افغانســتان د بــرشي حقونــو خپلواک 

کمیسیون د ګردېز سیمه يیز دفرت مرش پوهنیار 

نوراحمد شــهیم او وررسه د امبودزمن څانګې 

همکارانــو هغه ســتونزې، چــې د امبودزمن 

څانګې په نظارتونو کې مشخصې شوې وې د 

۲۰۳ تندر قــول اردو له قوماندان ډګر جرنال 

شعورګل پښتون رسه د یوې ناستې په مهال د 

۱۳۹۷ کال د وري میاشتې په ۸ نیټه رشیکې 

کړې.

ارزګان: په والیتي دفرت کې د اوبو 
د ارزښت په تړاو غونډه وشوه

د روان ۱۳۹۷ کال د حمل د میاشــتې پر 

۲۰مه نېټه د ارزګان په والیتي دفرت کې د اوبو 

د ارزښت او اهمیت په تړاو غونډه وشوه، چې د 

ارزګان والیتي دفرت رسپرست رئیس او د دفرت 

ټولو کارمندانوپکی ګډون کړی و.

لغامن: د ښځو د پیوستون 
نړيواله ورځ وملانځل شوه

د لغــامن والیــت ښــځو چارو په ریاســت 

کې د ښــځو د پیوستون نړیواله ورځ وملانځل 

شــوه، چې پکې د لغــامن وايل محمد اصف 

ننــګ رسبیره د یو شــمیر دولتــي او نادولتي 
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ادارو مسوولینو، مدين فعاالنو، قومي مرشانو، 

ژورنالســتانو، ښــځینه محصلینو او ښــځینه 

شوراګانو غړو ګډون کړی و.

پــه پیل کې د ســیمه ییز دفرت مســئولې 

آغلــې صربینه حمیدي د ښــځو د پیوســتون 

نړیوالې ورځــې په اهمیت او ارزښــت خربې 

وکړې،  نوموړې د ښــځو د هغو قربانیو چې په 

تیــرو کلونو کې يې د حقونو د اعادي په موخه 

په دغه والیت کې ورکړي، یادونه وکړه.

د مارچ امته په خوست والیت کې 
وملانځل شوه

د افغانســتان د بــرشي حقونــو خپلواک 

کمیسیون د ګردیز سیمه يیز دفرت هم د مارچ 

امته )د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ( دا ځل د 

۱۳۹۶ کال د کب په ۲۲ نیټه د خوست والیت 

په دعوت پوهنتون کې د زیات شــمیر ښــځو، 

نجونو او یو شمیر چارواکو په ګډون وملانځله.

د ګردیز ســیمه يیز دفرت د ښــځو څانګې 

مسئولې آغلې زرمینه شمس د ښځو د نړیوالې 

ورځې په اړوند د خپلو خربو ترڅنګ په ۱۳۹۶ 

کال کــې په جنوب ختیځ زون کې د ښــځو د 

وضعیت راپور وړاندې کړ. اغلې شمس دغه راز 

پــه خپلو خربو کې وویل چې موږ باید په کلیو 

او بانډو کې د ښځو او نجونو د ژوند د ښه کیدو 

لپاره هم هلې ځلې وکړو، نوموړې وويل اوس د 

دې وخت را رسیدلی چې ټول د کلیوالو ښځو 

او نجونو په ژوند کې د تغیراتو راوســتو په هڅه 

کې و اوسو.

کندهار: په کورنۍ او ټولنه کې د 
ښځو د حقونو د پوهاوي غونډه 

وشوه
د روان ۱۳۹۷ کال د وري میاشــتې پــر 

)۲۱( نیټه د کندهار سیمه ییز دفرت د ښځو د 

حقونو د ودې او پراختیا څانګې په کندهار کې 

د میرمنو د ټولنې اړوند د کابل شــاه په سیمه 

کې د ســواد زده کړې ښځینه کورس له )۵۰( 

تنو شاملینو رسه په کورنۍ او ټولنه کې د ښځو 

د حقونو په تړاو د پوهاوي وکړه.

جالل آباد: د جوانه موسسې ۴۰ 
تنو ښځينه زده کوونکو رسه 

ناسته وشوه

د روان ۱۳۹۷ کال د وري مياشتې پر ۶ مه 

نیټه د برش حقونو خپلواک کمیسیون د جالل 

اباد ســیمه يیز دفرت د کنفرانسونو په تاالر کې 

د جوانه موسســې له ۴۰ تنو زده کوونکو رسه، 

چــې د USAID موسســې په مايل لګښــت 

نجونــو تــه د رهربۍ پــه برخه کــې زده کړې 

ورکوي، دوه ساعته ناسته وشوه.

د  کمیســیون  د  کــې  ناســته  دې  پــه 

پیژندګلــوۍ تر څنګ د کميســيون د الســته 

راوړنو په اړه برخه والو ته معلومات ورکړل شول.

ګردیز: )اوبه د ژوند رسچینه ( 
تررسلیک الندې نیمه ورځنۍ 

غونډه تررسه شوه

د افغانســتان دبــرشی حقونــو خپلــواک 

کمیســیون د مرکزی دفرت د پریکړې له مخې 

د دې لپاره چې د اوبو په ارزښت د کمیسیون 

همــکاران او بیا د ټولنې نور وګړي پوه يش ، د 

اوبو د کارونې او ارزښت په اړوند د ګردیز سیمه 

ایــز دفرت همکارانو ته د یاد دفرت د ښــوونې او 

روزنې څانګې له لــوري د ۱۳۹۷ کال د وري 

میاشتې په ۱۴ نیټه نیمه ورځنۍ غونډه تررسه 

شوه .

د ښــوونې او روزنــې  څانګې آمر ښــاغيل 

سیف الرحمن نیازی د ابو په اړوند پرزینټیشن 

پیــل کړ چې په یاد پریزنټیشــن کــې د ابو پر 

تعریــف ، د اوبو په ســمې کارونــې ، د اوبو په 

ذخیــره کولو ، د اوبو پر اړتیــا او په نړۍ کې د 

اوبو په اړوند شویو کړنو په اړوند معلومات ځای 

پر ځای شوي وو.

ګردیز : د ملکي وګړو د مرګ 
ژوبلې کموايل په موخه ځانګړې 

کمیټه جوړه شوه

د افغانســتان دبــرشي حقونــو خپلــواک 

کمیســیون د ګردیز ســیمه ایز دفرت د ښوونې 

او او روزنــې ۲ تنو همکارانو عــادل عزیزی او 

زرمینه څمکنۍ د کمیســیون د ســرتاتیژیک 

پــالن او عمل کړنالرې له مخې د ۱۳۹۷ کال 

د وري میاشتې په ۱۵ نیټه په پکتیا والیت کې 

د یوناما ســیمه ایز دفرت په بلنه په هغه غونډه 

کې ګډون وشو چې د برشي حقونو د مدافعانو 

لپاره د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د راکمیدو په 

اړوند جوړه شوې وه .

په پــای کې پریکړه وشــوه چــې د ملکي 

وګړو د مــرګ ژوبلې د کموايل په موخه به یوه 

مشوريت کمیټه له همدغه کسانو جوړوي او په 

میاشــت کې یوه ورځ به د ملکي وګړو د مرګ 

ژوبلې پــه اړوند خربې کوي او بیــا به په ګډه 

د پکتیا والیت له نظامــي چارواکو رسه غونډه 

کــوي او یو لړ وړاندیزونــه او طرحې به نظامي 

ارګانونــو ته ورکوي څو د ملکــي وګړو د مرګ 

ژوبلې په شمیرو کې کموالی رايش .

ګردیز: د یوناما دفرت په مرسته د 
مارچ د امتې اړوند پرانیستی بحث 

او غونډه وشوه
په پکتیــا والیت کې د یونامــا د زون دفرت 
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دفتر ساحوی کندز
اشــتراک در دو ویــژه برنامه 
حمایت از زنان و دسترسی زنان به 

عدالت
به تاریخ ١۳97/٠١/٠۶ معاون بخش حمایت 
از حقوق زنان دفتر کمیسیون ساحوی کندز در 
دو ویژه برنامه مباحثه ای رادیویی تحت عنوان 
»حمایت از زنان و دسترســی زنان به عدالت« 
که از سوی یوناما به همکاری ریاست امور زنان 
والیت کندز با اشتراک رئیس امور زنان، نماینده 
ریاست عدلیه، حج و اوقاف، سارنوالی، و فعالین 
مدنی و نماینده هایی از ولسوالی ها در رادیو کندز 
و مقر ریاســت امور زنان دایر شده بود، اشتراک 
ورزید. رئیــس امور زنان والیــت کندز ضمن 
قدردانی از فعالیت های دفتر یوناما و کمیسیون 
مســتقل حقوق بشر در راســتای حمایت های 
حقوقی شان از زنان، نگرانی خویش را در مورد 
افزایش انواع و اقســام خشونت ها ابراز داشته و 
فعالیت های ادارات را در راستای بهبود وضعیت 

حقوق بشری زنان بســنده ندانسته و از ادارات 
عدلی و قضایی خواست تا قضایای نقض حقوق 
بشری زنان را با در نظر داشت موارد قانون منع 

خشونت علیه زنان حل و رسیدگی نمایند.
هم چنان بهشته »عیدی زاده« معاون بخش 
حمایــت از حقوق زنان کندز آمار ثبت شــده 
خشونت علیه زنان را نگران کننده دانست و از 
ادارات و خانواده ها خواست که در بهبود وضعیت 
حقوق بشری زنان ســعی و تالش نمایند و در 
ایجاد و مهیا نمودن فضای سالم کار زمنیه های 

کاری را در تمام عرصه برای زنان مهیا نمایند. 

جوانان  گروه  دادخواهی  جلسه 
دادخواه شبکه زنان افغان 

گروه جوانان دادخواه شبکه زنان افغان جهت 
دادخواهی )نقش جوانان در پروسه صلح، امنیت 
و عدالت( با همکاری دفتر ســاحوی کمیسیون 
مســتقل حقوق بشــر کندز، دهمین جلســه 
خویش را در مقر این دفتر دایر نمود. مســئول 

شبکه زنان افغان ضمن قدر دانی از فعالیت های 
کمیسیون وهمکاری کمیسیون با این نهاد، در 
مورد فعالیت های شبکه، دست آوردهای شبکه 
و هدف ایجاد شــبکه جوانان دادخواه در والیت 

کندز توضیحات ارائه نمود. 

آب، جای گزین ندارد

نشست نیم روزهای از سوی بخش تعلیمات 
حقوق بشــری با اشتراک )١7( تن از کارمندان 
)پروگرامی ،اداری، امنیتی، لوژستیکی( پیرامون 
چیستی آب، ارتباط آب و زندگی و مشکل آب 
در کشــور و راهکارهای صرفه جویی در آن در 
تاالر دفتر ســاحوی کندز دایرگردید.  شاملین 
جلسه نظریات وپیشــنهادات خویش را در این 
باره ارایه داشــته گفتند»بدون تأمین آب سالم 
جایی برای سالمت مثبت و رفاه جامعه، وجود 

ندارد.« 

دفاتر ســاحوی و والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانســتان براي دسترسي به هدف هاي حقوق بشری 
خویش که در چهارچوب وظایف قانونی و مســؤولیت رســمی آن مسجل شده اســت، همواره سعی داشته اند 
فعالیت های خود را در عرصه های گوناگون به گونه ای شایســته به  انجام رسانند. بازتاب دهی چنین فعالیت هایی 
نیز بخشی از کوشش های صورت گرفته در ترویج فرهنگ و تقویت ارزش ها و فعالیت های حقوق بشری تلقی 
می شود. از آن جایی که دامنه  این فعالیت ها گسترده اند و ماهنامه حقوق بشر ظرفیت محدودي دارد، بنابراین، در 

هرشماره، چکیده ای از فعالیت های انجام شده حقوق بشری برای اطالع شهروندان عزیز به نشر می رسد. 
گزارش تکمیلی و تفصیلی آن را می توانید در وبســایت کمیســیون مستقل حقوق بشــر افغانستان بخوانید: 

.www.aihrc.org.af

فعالیت های حقوق بشری دفاتر ساحوی و  والیتی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ماه حمل  1397
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دفتر ساحوی بلخ
معیارهای رفتار با توقیف شدگان 

در مزار شریف

با برگزای کارگاه آموزشــی در مزار شریف، 
معیارهای رفتار با توقیف شــدگان برای ١٠ تن 
از منســوبان ریاست امنیت ملی والیت بلخ، به 
بحث گرفته شد. این کارگاه آموزشی، به روز 8 
حمل با همکاری دفتر ساحوی کمیسیون و از 
سوی بخش خدمات حقوق بشر دفتر ساحوی 
و معاونت سیاســی ملل متحد )یونما( در تاالر 

کنفرانس های این دفتر برگزار شد.

دفتر ساحوی بامیان
مالقــات رئیس دفتر ســاحوی 

بامیان با سفیر دانمارک.

زهــرا معتمــدی رئیــس دفتر ســاحوی 
کمیسیون مستقل حقوق بشــر افغانستان در 
بامیان با جاکوب بریکس تینج ســفیر کشــور 
شــاهی دانمارک به تاریخ ۶ حمــل ١۳9۶ در 
والیت بامیان مالقــات نمود. هدف این مالقات 
ارائه معلومات در مورد وضعیت حقوق بشــر و 
کارکردهای این دفتر در طول سال مالی ١۳9۶ 
در ســاحات تحت پوشش دفتر ساحوی بامیان 

بود. 
سفیر کشــور شــاهی دانمارک با دریافت 
گــزارش فعالیت های دفترســاحوی بامیان، از 
فعالیت های گسترده و تالش های همه جانبه ی 
دفتر ساحوی بامیان در راستای ترویج، گسترش 
و حمایت از حقوق بشــر تمجید نمود و اذعان 
داشت که در مالقاتی که با فعالین جامعه مدنی 
والیت بامیان داشــته است حضور و نقش موثر 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را درک 

و حس کرده است. 

دفتر والیتی فاریاب
برگزاری جلســه آموزشــی با 
اشــتراک زنــان قریه جمشــیدی 

ولسوالی پشتونکوت 

بخش زنان دفتر والیتی فاریاب کمیسیون 
مســتقل حقوق بشر افغانستان جلسه آموزشی 
نیــم روزه ای را تحت عنوان » قانون مراســم 
عروســی « به تاریخ ١۳9۶/١2/27 با حضور و 
اشتراک )۳۳( تن از زنان قریه جمشیدی باال ، 
ولسوالی پشتونکوت والیت فاریاب برگزار نمود. 
در این جلسه مسئول بخش زنان دفتر والیتی 
فاریــاب در رابطــه به »اهــداف و فعالیت های 
کمیســیون و هم چنان قانون مراسم عروسی « 

معلومات مفصل ارائه نمود. 
اشــتراک کننــدگان حمایت شــان را از 
کمیسیون مســتقل حقوق بشــر در راستای 
نهادینه  سازی حقوق بشــر و ارزش های واالی 
انسانی ابراز داشته و تعهد سپردند که موضوعات 
ارائه شده را با اعضای فامیل و در اجتماع شریک 

سازند. 

هماهنگی  نشســت  برگــزاری 
رسانه ها

»حق دسترسی به اطالعات« عنوان نشست 
هماهنگی خبرنگاران و مســؤولین رسانه های 
فاریــاب در اخیــر ربع اول ســال مالی ١۳97 
خورشیدی بود که از سوی دفتر والیتی فاریاب 
کمیســیون مستقل حقوق بشــر افغانستان با 
اشتراک 2۵ نفر شامل )۵ زن و 2٠ مرد( متشکل 
از خبرنــگاران و مســئوالن رســانه ها، اعضای 
کمیسیون نظارت دسترسی به اطالعات و برخی 
اعضای نهادهای جامعه مدنی در تاالر کنفرانس 
مرکز آموزشی لینکن شهر میمنه، برگزار گردید.

دفتر ساحوی کابل
کنفرانس گرامی داشت 

روزجهانی همبستگی زنان جهان 
در والیت غزنی

دفتر ســاحوی کابل کمیســیون مستقل 
حقوق بشرافغانســتان کنفرانسی به مناسبت 
هشتم مارچ، روز جهانی همبستگی زنان را در 
والیت غزنی با حضور داشت حدود 2۵٠ تن از 
اقشار و اصناف مختلف جامعه، مقام والیت غزنی 
و معاون مقام والیت، اعضای شــورای والیتی، 
رؤسا و نمایندگان ادارات دولتی، فعالین مدنی، 

اساتید دانشگاه ها،علمای دینی و متنفیذین در 
سالون کنفرانس های مقام والیت غزنی به تاریخ 

2۳ حوت ١۳9۶ برگزار نمود.
داکترسیماســمر، رئیس محترم کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان، طی پیام ویدیویی 
به این مناســبت اظهار داشــتند:» کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان از ادامه خشونت ها 
علیه زنان، خصوصاً محاکــم صحرایی که یک 
عمل غیرانسانی، غیراسالمی و غیرقانونی است، 
ظهار تشــویش و نگرانی می نماید و از حکومت 
افغانســتان می خواهد که عامالن این اعمال را 

مورد پیگرد قانونی قرار بدهد.«.
در ایــن محفل والی والیــت غزنی، رئیس 
دفتر ســاحوی کابل،منشــی شــورای والیتی 
غزنی، سارنوالی استیناف، داکتر ضیاگل یکی از 
داکتران شــفاخانه والیتی و معاون والی والیت 
غزنی پیرامون موضوع بحث و سخنرانی نمودند. 

بازدیــد پنجاه  و شــش تن از 
دانشجویان برنامه توسعه رهبری 

زنان از دفتر ساحوی کابل

به تاریخ ١۳97/١/١۳ بــه تعداد ۵۶ نفر از 
دانشــجویان برنامه هبری زنــان )پروموت( که 
توسط مرکز تعلیمی زنان افغان هماهنگ شده 
بود، از دفتر ســاحوی کابل کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان بازدید نمودند و با این نهاد 
بیشتر از پیش آشنا شدند. این جلسه با حضور 
محترم عبداالحد »فرزام« رئیس دفترساحوی 
کابل و آمران بخش های کاری دفتر ســاحوی 

کابل دایر گردید.

دفتر ساحوی هرات
تدویرکنفرانس بررســی معضالت اشخاص 
دارای معلولیت در درسترسی به تحصیالت عالی 
بررســی معضالت  به منظور  کنفرانســی 
اشــخاص دارای معلولیــت در دسترســی به 
ادامه در صفحه 7
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مقدمه
قاچاق  انســان یک عمــل خالف کرامت 
انســانی و از مصادیق بارز نقض حقوق بشــر 
اســت. قاچاق  انســان صلح و امنیت روانی، 
جســمانی، احساســی و عاطفی انســان ها را 
با خطر مواجه ســاخته و جامعــه را متحمل 
خسارت هایی سیاســی، اقتصادی و فرهنگی 
می سازد. خطر قاچاق  انسان در درون مرزهای 

گزارش اختصاصی ساالنه
»آموزش حقوق بشر و مبارزه با 
قاچاق  انسان« 
بخش آموزش حقوق بشر - ١۳9۶

کشوری منتهی نشده، بلکه از آن فراتر می رود 
و خصوصیات دنیای مدرن خطرهای این عمل 

شنیع را پررنگ تر کرده است. 
    از آنجــا کــه قاچــاق  انســان حقوق 
بشری شــهروندان- به ویژه اقشار آسیب پذیر 
چون اطفــال، زنان و فقــرا- را نقض و صلح 
انســان ها را برهم می زند، پــس باید در برابر 
آن بــه طریقه های مختلف ایســتاد. پر واضح 

است که در کنار سایر راهکارهای مبارزه علیه 
قاچاق  انسان -ایجاد نهادها، نظارت، تحقیق، 
مستندسازی و تدابیر تقنینی و تعقیب عدلی 
عامالن آن- مسأله آموزش و آگاه سازی مقامات 
ذی ربط دولتی، نهادهای مدنی، ژورنالســتان، 
خانواده ها، نهادهای آموزشــی و شهروندان در 
مورد مبارزه با قاچاق  انسان یکی از مهم ترین 
راه های مبارزه علیه این پدیدۀ شوم محسوب 

گراف شماره ١
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گردیده و در صدر قرار می گیرد.
با درک این مهم، بخــش آموزش حقوق 
بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
بر اساس بر نامه عمل ملی سال ١۳9۶ خویش 
به تعداد ۳۶4۵ نفر را به شــمول ١44۳ زن و 
22٠2 مــرد در مورد »حقوق بشــر و مبارزه 
با قاچاق  انســان« به صورت مســتقیم و غیر 
مســتقیم در سراسر کشور آموزش داده است. 
گراف شــماره)١( تعداد آمــوزش دیدگان و 
تفکیک جنیستی آن ها را به نمایش می گذارد.

در همیــن ارتباط، کمیســیون مســتقل 
حقوق بشــر افغانســتان به تعداد ١۵ برنامه 
رادیویی که مجموع نشــرات آن بالغ بر ۳٠٠ 
دقیقه می شــود، را در مورد مبــارزه با قاچاق  
انسان به شــکل پیام ها، پرسش و پاسخ، میز 
مدور و اطالع رسانی از طریق رادیوهای محلی 
جهت آگاهی دهی شهروندان در سطح کشور  
به نشــر رسانیده است. گراف شماره 2 در زیر 
تعداد برنامه های رادیویی و مجموع نشرات آن 

را نشان می دهد.
هدف از ارائه این آموزش ها آگاه ســاختن 
شــهروندان، خانواده ها، ژورنالستان، نهادهای 
مدنی، نهادهای آموزشی و مسؤولین نهادهای 
ذی  ربــط حکومتی در مورد علــل، زمینه ها و 
پیامدهای قاچاق  انســان؛ و نیز وادارســازی 
مســؤلین حکومتی در ادای مکلفیت و اتخاذ 
تدابیــر فعاالنه و پیشــگیرانه در برابر قاچاق  

انسان عنوان شده است. 

روش آموزش 
     »آمــوزش حقوق بشــر و مبــارزه با 
قاچاق  انسان« توسط دفاتر ساحوی و والیتی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و از 
طریق برگزاری کارگاه های آموزشی، جلسات 
آموزشــی، ســمینارها، برنامه های رادیویی و 
کورس ها انجام شده است. در طول سال ١۳9۶ 
دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون با برگزاری 
4۶ جلســه آموزشی، ١4 برنامه رادیویی و نیز 
گنجانیدن موضوع مبارزه با قاچاق  انسان در 
4۶ کارگاه آموزشــی، ۶ کورس و یک سمینار 
علمی، شــهروندان، نهادهــای جامعه مدنی، 
خانواده هــا، نهادهــای آموزشــی و مأموران 
ارگان هــای دولتی را در مورد مبارزه با قاچاق 
انســان و اختطاف در ســاحات تحت پوشش 

شان آموزش داده اند.

مخاطبان/گروه های هدف 
     مخاطبــان برنامه هــای آموزشــی و 
آگاهی دهــی مبارزه با قاچاق  انســان، به طور 
عمــوم تمام شــهروندان کشــور به شــمول 
خانواده هــا، اســتادان و شــاگردان مکاتب، 
پوهنتون ها، متنفدین،  اســتادان و محصلین 

گراف شماره 2

گراف شماره ۳

گراف شماره 4

ژورنالســتان و کودکســتان ها بوده و به طور 
خاص منســوبین پولیس ملــی، امنیت ملی، 
اردوی ملی، خارنوالی، اعضای محاکم، وکالی 
مدافــع، اعضای شــورای والیتــی و فعاالن 
جامعۀمدنی بوده اند. گراف شــماره 2 تعداد و 
نوع برنامه های آموزشی ارائه شده را به نمایش 

می گذارد.
       مبتنی بر طرح کمیســیون اشــتراک 
کنندگان برنامه های آموزشــی، از قشــرهای 

مختلــف به صــورت مختلط گرد هــم آورده 
شــده اند. مثاًل در یک کارگاه  هم از نهادهای 
دولتی)منســوبین پولیس ملی، اردو، شورای 
والیتی، اعضای محاکــم و خارنوالی( و هم از 
نهادهای جامعه مدنی، وکالی مدافع، متنفذین 
محل، استادان و محصلین و شهروندان جهت 
اشــتراک در کارگاه دعــوت به عمــل آورده 
شــده اســت. دلیل این طرح این بوده است 
که قشــرهای مختلف جامعه اعم از صاحبان 
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حــق و تأمین کنندگان حق و هــم نهادها و 
افــرادی که نقش ارتباطــی و آگاهی دهی در 
زمینه بازی می کنند، را گرد آورد تا از یک سو 
یک فهم مشــترک از مسائل مربوط به حقوق 
بشــر، مبارزه با قاچاق  انســان در بین آن ها 
)اشتراک کنندگان( شکل گیرد و از سوی دیگر 
شبکه ای از همکاری ها و همیاری های دولتی 
و غیــر دولتی در ســطوح مختلف خانوادگی، 
محلی، والیتی و ملی در حمایت از حقوق بشر 

و ایستادگی بر ضد قاچاق  انسان پدید آید.

موضوعات آموزشی
آموزش مبارزه با قاچاق  انسان در روشنی 
قوانیــن ملی)قانون اساســی، قانــون مبارزه 
با قاچــاق  انســان و طرزالعمــل موجود در 
زمینه( و اســناد بین المللی چون کنوانسیون 
پالرمو؛ کنوانسیون ســازمان ملل متحد برای 
مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، پروتکل 
»پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، 
به ویژه زنان و کودکان« و رهنمودهای واضح 
تطبیقی در سطح افغانستان انجام شده است. 
در جزئیــات موضوعات ذیــل در برنامه های 
آموزشی و آگاهی دهی مبارزه با قاچاق  انسان 

به بحث گرفته شده اند:
١. مفهوم قاچاق انسان؛

2. قاچاق انسان به مثابۀ نقض حقوق بشر  
و جرم انگاری آن؛

۳. جلوگیری از قاچاق انســان به خصوص 
زنان، کودکان، فقرا و مهاجران؛

4. گونه های قاچاق انسان -زمینی، دریایی 
و هوایی- و پیامدهای زیانبار آن؛

۵. مکلفیــت دولت افغانســتان در اجرای 
مفــاد کنوانســیون پالرمو و قانــون مبارزه با 

قاچاق  انسان؛
۶. راهکارهای مبارزه با قاچاق  انسان.

مستفیدشوندگان در ساحات تحت پوشش 
دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون

برنامه هــا،  تعــداد   ۳ شــماره  نمــودار 
با تفکیک  کته گوری های مســتفید شــونده 
جنسیتی، محل تطبیق و مجموع افراد آموزش 
دیده در ساحات تحت پوشش هریک از دفاتر 
ساحوی و والیتی کمیسیون را نشان می دهد. 
طوری که دیده می شــود، دفتر ســاحوی 
هرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
به عنــوان یک والیت مرزی، بــا برگزاری ۳۶ 
برنامه، باالترین؛ و دفتــر والیتی دایکندی با 
برگزاری ١ برنامــه پائین ترین تعداد برنامه ای 
آموزشــی در مورد مبارزه با قاچاق  انسان را 
در  ساحات تحت پوشش شان دایر کرده اند. 
بالترتیب، دفتر گردیز ١7 برنامه، دفاتر کندهار 
و فاریاب هریک ١۳، دفتر جالل آباد، 9، دفتر 
کندز و بدخشان هریک ۶، و دفاتر مزارشریف 

و ارزگان هریک چهار برنامۀ آموزشی را درباره 
مبارزه با قاچاق  انسان در جریان سال برگزار 
گــرده اند. برای وضاحت بیشــتر بــه نمودار 

شماره )۳( در ذیل نگاه شود. 

تأثیــرات مثبت آمــوزش مبارزه با 
قاچاق  انسان

قاچاق  انسان از گذشته های دور به این سو 
در افغانســتان وجود داشــته است، اما میزان 
حساسیت سیاســی، اجتماعی و فرهنگی در 
برابر آن در ســطح پایینی قرار داشــته است. 
برنامه های آموزشــِی کمیسیون در ارتباط به 

مبارزه با قاچاق  انسان باعث شده است تا:
برابر  ١( حساسیت اجتماعی-فرهنگی در 
قاچاق  انســان باال رود و نهادهای حکومتی، 
جامعه مدنی و شهروندان در مساعی مشترک 

بر ضد قاچاق  انسان بایستاند.
2( در درأثر تالش های مســتمر آموزشی 
و نظارتی کمیســیون، بنیه هــای فهم و زبان 
مشترک مبارزه علیه قاچاق  انسان ایجاد شده 

است. 
۳( حــاال در اثر آگاهی و آموزش، ســطح 
همکاری نهادهای جامعه مدنی و شــهروندان 
با نهادهای مســئول حکومتی در برابر قاچاق  
انســان بیشــتر از پیش باال رفته و در نتیجه 
نهادهای مســئول حکومتی در تعقیب عدلی 
عامــالن، جلوگیــری از قاچاق  انســان و نیز 
حفاظت از جان شهروندان و اقشار آسیب پذیر 
در برابر قاچاق  انســان جدی تــر و موفقانه تر 

عمل خواهند کرد. 
بازتاب موردی فعالیت های آموزشی دفاتر 

کمیسیون در باره به مبارزه با قاچاق  انسان

1( دفتر ساحوی هرات
    بخش آموزش حقوق بشر دفتر ساحوی 
هرات کارگاه آموزشــی سه روزه ای را با عنوان 
»نقــش نهادهای دولتی درگســترش حقوق 

بشر« به تاریخ ١7تا ١9 ثور ١۳9۶ با اشتراک 
۳١ نفــر)١7 زن و ١4 مرد( شــامل قضات و 
حارنــوالن، مســاعدین حقوقــی، کارمندان 
ریاســت حارنوالی اســتیناف، ریاست عدلیه، 
دانشــجویان، فارغین حقوق و علوم سیاســی 
والیــت هرات در تاالر کنفرانس های این دفتر 
برگزار کرده اســت. هدف کارگاه ایجاد روحیه 
احترام به حقوق بشــر و گسترش ارزش های 
حقوق بشــر در  بین کارمندان ادارات دولتی 
عنوان شده و برای نیل به هدف موضوعات زیر 

در کارگاه به بحث گرفته شده اند: 
١. معرفی کمیســیون مستقل حقوق بشر 

افغانستان 
2. مفهوم حقوق بشر 

۳. حقــوق اطفــال در قوانیــن ملــی و 
بین المللی 

4. حقــوق افراد دارای معلولیت در قوانین 
ملی و بین المللی 

۵. حقوق شهروندی  
۶. ظرفیت های قانونی در حمایت از زنان 

7. اهلیت ازدواج 
8. محیط زیست 

9. مبارزه با قاچاق  انسان 
١٠. ممنوعیت شکنجه 

      درپایان کارگاه، یک نفر به نمایندگی 
از اشــتراک کنندگان ضمن تقدیر و تشکر از 
کمیســیون، موضوعات مطرح شده در کارگاه 
را مفید و مؤثر ارزیابی کرده و اظهار داشــت: 
»اشتراک در این کارگاه دیدگاه من نسبت به 
کمیسیون مســتقل حقوق بشر را تغییر داده 
اســت. قبال دید منفی نســبت به کمیسیون 
داشــتم ولی اکنون کمیســیون را یک نهاد 
مفید و مؤثر و ســالم می دانم.« وی ادامه داد: 
»موضوعات چون محیط زیســت، ممنوعیت 
شــکنجه و مبارزه با قاچاق  انســان، اهلیت 
ازدواج و مفهــوم حقوق بشــر برایــم از همه 

دفتر ساحوی هرات
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جالب تر بوده است.«
      همچنان در ارزیابی کتبی که در ختم 
برنامه صورت گرفت، اشتراک کنندگان ضمن 
مفیــد ارزیابی نمودن کارگاه، از کمیســیون 
مستقل حقوق بشر افغانســتان ابراز قدردانی 
نموده و خواســتار گســترش و تداوم چنین 
فعالیت های آموزشی کمیســیون برای اقشار 
وسیع تر جامعه گردیده اند. ضمناً، آن ها وعده 
سپرده اند تا مطالب و موضوعات مطرح شده 
در کارگاه را با دیگر ان شــریک ســاخته و از 

جمله رضاکاران و فعاالن حقوق بشر باشند. 

2( دفتروالیتی فاریاب
بخــش آموزش حقوق بشــر دفتر والیتی 
فاریــاب موضوع »مبارزه باقاچــاق واختطاف 
انســان« را شــامل آجندای کورس آموزشی 
ده روزه حقوق بشر ســاخته بود. این کورس 
با اشــتراک 2١ تن )۶ مرد و١۵ زن(  از تاریخ 
7 تا ١7 حوت ١۳9۵ در مرکز شــهر میمنه، 
در ســالُن کنفرانس های دفتر والیتی فاریاب 
برگزار گردیده بود. شــاملین این کورس را 4 
نفــر از اعضای جامعه مدنی، ١١ تن محصلین 
دانشــگاه، دو تــن از نماینــدگان نهاد هــای 
فرهنگی، یک تن معلــم، یک تن متعلم، یک 
تن کار آموز حقوق بشر و یک تن از خبرنگاران 

تشکیل داده بودند.
در ختم کــورس، زهرا رحیمی یک تن از 
اعضای نهادهای جامعه مدنی اظهار داشــت: 
قاچاق انســان در دنیا از رقم باالیی برخوردار 
بــوده که زیادترین قاچاق شــدگان را زنان و 
اطفال تشــکیل می دهد. قاچاقچیان با اهداف 
غیرانسانی که دارند، از این بابت ملیاردها دالر 
به دست می آورند. بر ما و جامعۀ ما الزم است 
تا برعلیه پدیدۀ قاچاق  انسان به صورت جدی 
و دوامدار مبارزه کنیم. جا دارد از کمیســیون 
بخاطر برگــزاری این گونه برنامه های مفیدش 

تشکری کنیم.
در همیــن پیوند، خبرخوش این که در اثر 
فعالیت های کمیســیون، دادخواهی نهادهای 
مدنــی، رســانه ها و شــهروندان، در ســال 
گذشــته یک گروه ١2 نفــری قاچاق چیان و 
اختطاف گران انسان از سوی ارگان های کشفی 
و امنیتی والیت فاریاب دســتگیر و به پنجه 

قانون سپرده شده اند. 

3( دفتر والیتی غور
بخــش آموزش حقوق بشــر دفتر والیتی 
غور، موضوع مبارزه با جرایم اختطاف و قاچاق 
انســان را در کارگاه سه روزه »آموزش حقوق 
بشر گامی بســوی جامعه عدالت گستر«  که 
در چغچران-سالن جلســات دفتر والیت غور 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برگزار 

شــده بود، گنجانیده و آن را در ضمن ســایر 
موضوعات کارگاه با اشتراک کنندگان به بحث 
گرفته اســت. این کارگاه از 4-۶ میزان١۳9۶ 
با اشــتراک 2١ تن)2 زن و ١9 مرد( شــامل 
ســارنواالن، وکالی مدافع، مساعدین حقوقی، 
کارمندان کشفی قوماندانی امنیه، امنیت ملی، 
کارمندان محبس و نمایندگان شــورای علما 
و شــورای والیتی برگزار شــده شود. تعریف 
اختطاف و قاچاق انســان، تشابه و تفاوت بین 
قاچاق انســان و بردگی، عناصر قاچاق انسان، 
پیامدها و تأثیرات ناگوار قاچاق انســان باالی 

حقوق بشری و قاچاق مهاجران مواردی است 
که در این کارگاه مورد بحث قرار گرفته است.

4( دفتر والیتی بدخشان
بخش آمــوزش حقوق بشــر دفتر والیتی 
بدخشــان، به تاریخ 4-۶ میزان سال ١۳9۶، 
کارگاه آموزشی ســه روزه را با شرکت۳١ تن) 
2۵ مرد و ۶ زن( شــامل ســارنواالن، قضات، 
پولیس ملــی، وکالی مدافــع، فعــاالن مدنی 
و بزرگان قومی در مرکز ولســوالی اشکاشــم 
والیت بدخشــان برگزار کرده اســت. در این 

دفتر والیتی فاریاب

دفتر والیتی غور

دفتر والیتی بدخشان



ماهنامه حقوق بشر
سال شانزدهم
شماره اول
حمل 1397

کارگاه برعالوه بحث های دیگر، موضوع قاچاق  
انســان نیز به عنوان یکــی از موضوعات مهم 

مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
با مطرح ســاختن قانون مبارزه با قاچاق  
انســان، آگاهی و معلومات شــرکت کنندگان 
نســبت به ضمانت هــای قانونــی، چگونگی 
پیش گیری و مبارزه علیه این پدیده بیشــتر 
گردیده است. افزون برآن، اشتراک کنندگان 
ایــن برنامــه در مــورد عواقــب، پیامدها و 
نتایج ناگواری قاچاق  انســان آگاهی کســب 
نمودند. اشــتراک کنندگان تعهد سپردند که 
آموخته های شــان را به دیگران انتقال داده و 
در امر مبارزه علیه قاچاق  انسان ساکت نمانده 
و رسالت اخالقی و شهروندی شان را در زمینه 

انجام خواهند داد.
 

5( دفتر ساحوی جالل آباد
دفترســاحوی جالل آباد موضوع مبارزه با 
قاچاق  انســان را در  سیمنار علمی یک روزه 
با عنوان»ســوله تیکاو او بشری حقونه« که به 
تاریخ ١۳9۶/٠۶/٠١ در تــاالر کنفرانس های 
پوهنتون ســید جمال الدین افغان با اشتراک 
97 تن)۶ زن و 7١ مرد(، شــامل مســؤلین 
موسسات تحصیالت عالی، استادان پوهنتون، 
محصلیــن، ژورنالســتان، اعضــای نهادهای 
جمامعه مدنی و روئسای دوایر دولتی در شهر 
جالل آباد برگزار شــده بود، بــه بحث گرفته 

است.
با توضیــح موضوع مبارزه بــا اختطاف و 
قاچاق انسان، ســطح آگاهی مردم بلند رفته 
و در مقایسه به گذشــته اکنون مردم از خود 
عکس العمل بیشــتری  بر ضد قاچاق  انسان 
تبارز می دهند و نیز ســطح همکاری مردم با 
نیروهای امنیتی همکاری بهبود یافته اســت. 
امروزه کمیســیون عالی مبــارزه با اختطاف 
و قاچاق انســان و ارگان هــای امنیتی والیت 
کنرها قضایای قاچاق  انسان را نسبت به قبل 

جدی تر و با قاطعیت پیگیری می نمایند.

6( دفتر ساحوی کندهار 
این دفتر کمیســیون کارگاه آموزشی سه 
روزه را برای کندک ســوم اردوی ملي  2٠۵ 
اتل در ولسوالی  ژړئ  این والیت برگزار کرده 
اســت.  در ایــن کارگاه ســه روزه 47 تن  از 
افســران، برید مالن و سربازان ذکور اشتراک 

ورزیده بودند.
از  اشــتراک کنندگان  کارگاه،  ختــم  در 
کمیسیون اظهار خوشی نموده و به آموزگاران 
بخش آموزش حقوق بشر کمیسیون تقدیرنامه 
اهدا نمودنــد. یکی از اشــتراک کنندگان به 
نمایندگــی از همــه گفت: ما از کمیســیون 
مستقل حقوق بشــر افغانستان اظهار خوشی 

می کنیم که ما را هیــچ وقت فراموش نکرده 
و همیشــه کارگاه های آموزنده را در روشنی 
قوانین ملي و بین المللي بشردوستانه و حقوق 

بشر برای ما راه اندازی می کند. 
وی گفــت: »برگزاری این گونه برنامه ها ما 
را در انجــام وظایف محوله ما به شــکل بهتر 
آن زیاد کمک می کند. ما آموخته های حقوق 
بشری خود را برای همیشه خصوصاً در تالشی ِ 
راه ها استفاده می کنیم. بحث مبارزه با قاچاق  
انســان به ما کمک می کند تا در جلوگیری از 
قاچاق  انســان  بیشتر حساس باشیم و تالش 

کنیم تا چنین فجایعی رخ ندهد. 
در اخیر قابل یادآوری است که کمیسیون 
مســتقل حقوق بشر افغانســتان از اول سال 
١۳94 به این ســو، مسأله آموزش و نظارت بر 
قاچاق  انســان را به عنوان یک راهکار مهم در 
امر مبارزه علیه قاچاق  انسان روی دست گرفته  
اســت. از آن زمان تاکنون، آموزش مبارزه با 

قاچاق  انسان به عنوان یکی از موضوعات مهم 
شامل برنامه های آموزشی و نظارتی کمیسیون 
گردیده و ســاالنه هزاران نفر در این مورد از 
طریق بخش آموزش حقوق بشــر در سراسر 
کشــور تحت آموزش قرار گرفته و بخش های 
نظارت و بررسی و آمبودزمن این کمیسیون، 
فعالیت هــای نظارتی را در ایــن زمینه انجام 
می دهند. کمیســیون مســتقل حقوق بشــر 
افغانســتان عضو فعال کمیسیون عالی مبارزه 
با قاچاق  انسان بوده و در ارتباطات و همکاری 
با کمیســیون متذکره و سایر نهادهای مرتبط 
در مرکــز و والیت ها در راســتای آموزش و 
آگاهی دهی مبارزه با قاچاق  انسان و نظارت از 
آن در کشــور تالش مؤثر و پیگیر نموده و در 

آینده نیز به آن ادامه خواهد داد.

دفتر ساحوی جالل آباد

دفتر ساحوی قندهار
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مقدمه
بر اساس قانون اساســی افغانستان، قانون 
تشــکیل، وظایف و صالحیت های کمیســیون 
مســتقل حقوق بشــر افغانســتان و اصولنامۀ 
پاریس، آموزش حقوق بشر یکی از رسالت های 
اساسی کمیسیون مستقل حقوق بشر است که 
در نهادهــای مختلف حکومتی و غیرحکومتی، 
و برای اقشــار متفاوت مانند نیروهای دفاعی و 
امنیتی، عدلی و قضایی، علما، خبرنگاران، زنان، 
اشخاص دارای معلولیت، اطفال و... اجرا می شود. 
هدف اساسی آموزش حقوق بشر ترویج و توسعه 
ارزش های حقوق بشر و شکل گیری یک جامعه 

دموکراتیک و انسان گرا است.
در راستای این رسالت، کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر در ســال ١۳9۶ بــا پوهنتون ها، 
مؤسســات تحصیالت عالی و نیمه عالی – اعم 
از خصوصی و دولتی- همکاری آموزشی داشته 
و از طریق اســتادان مؤسسات تحصیالت عالی 
همکار، آموزش حقوق بشر را برای قشر جوان و 
ستون اصلی منابع انسانی جامعه یعنی محصلین 

تسهیل نموده است.
در ســال جاری، کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانســتان از طریق همکاری با مؤسسات 
تحصیالت عالی در سراســر کشور برای84۵۳ 
محصل آموزش حقوق بشــر ارائه کرده است. از 
مجموع این رقم 2۶١8 نفر)۳١%( آن را قشــر 
انــاث و ۵8۳۵ نفــر )۶9%( را محصلین ذکور 

تشکیل می دهد.
حقوق بشــر به عنــوان یــک موضوع همه 
 شمول برای محصلین همه رشته های تحصیلی 
در مؤسســات تحصیالت عالی همکار تدریس 
شده اســت. چنان که پیشتر تذکر رفت، هدف 
اساســی از آموزش حقوق بشر برای محصلین 
این است که اصوالً حقوق بشر و ارزش های آن 
باید به دســتورات عادی جامعه و شیوۀ زندگی 
افراد تبدیل شــود و هر فرد در جریان رفتار بر 
طبق این ارزش ها رفتار نمایند. به عبارت دیگر، 

گزارش ملی ساالنه

»آموزش حقوق بشر 
در مؤسسات تحصیالت عالی«
بخش آموزش حقوق بشر

ارزش ها و اصول حقوق بشــری تبدیل به یک 
مهارت تمام عیار شهروندان شود.

روش آموزش 
در بــاب روش آمــوزش حقوق بشــر در 
مؤسســات تحصیالت عالــی و نیمه عالی باید 
گفت که اکثراً از روش لیکچر اســتفاده شــده 
است. زیرا اســاتید حقوق بشر را به عنوان یک 
مضمــون تدریــس نموده اند. منتهــا تدریس 
بیشــتر از طریق طرح ســوال، مناظره و بحث 
صــورت گرفته و به تناســب ارزش های حقوق 
بشر مشارکت محصلین در بحث عنصر اساسی 
بوده است. عالوه بر آن مطالعه قضایای موردی 
و مطالعه تطبیقی از جمله مواردی است که بر 
کیفیت روش آموزش حقوق بشر در مؤسسات 
تحصیالت عالــی می افزایــد. مطالعه قضایای 
موردی از افغانســتان و مقایسه اسناد و منابع 
حقوق بشــر بین الملل با قانون اساسی و سایر 
قوانین افغانستان اساس مطالعه حقوق بشر بر 
اساس روی کرد کمیسیون مستقل حقوق بشر 

افغانستان را تشکیل می دهد. در برخی از والیات 
از جمله هرات در کنار جلســه آموزشــی برای 
محصلین و اساتید دانشگاه ها، کورس و کارگاه 
نیز راه اندازی شــده اســت. عــالوه بر آموزش 
حقوق بشر، یک بخش کار کمیسیون معطوف بر 
ترغیب و کمک به محصلین در انجام تحقیقات 
صنفی و نــگارش پایان نامه های تحصیلی آن ها 
بوده اســت. در این زمینه کمیسیون از یک سو 
محصلین را در انتخاب عناوین حقوق بشــری 
راهنمایی کرده و از ســوی دیگر بــا در اختیار 
قراردادن منابع تحقیقی )وب سایت، گزارش های 
تحقیقی، کتابخانــه و انترنت( آن ها را در انجام 
تحقیقات شان در حوزه حقوق بشر کمک نموده 
است. در سال گذشــته، چندین عنوان حقوق 
بشــری برای تحقیق برگزیده شده و محصلین 

روی آن ها کار کرده اند.
نهادهای همکار

نهادهای همکار در پروســه آموزش حقوق 
بشر در مقطع تحصیالت عالی شامل دانشگاه ها، 
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مؤسســات تحصیــالت عالی،دارالمعلمین ها و 
انســتیتیوت ها بوده اند. قرار جدول شماره )2( 
کمیســیون از طریق چهارده دفتر ســاحوی و 
والیتی خویش، در ســال ١۳9۶ با ١9 دانشگاه، 
١4 مؤسسه تحصیالت عالی، ١2 دارالمعلمین و 
۵ انستیتیوت که مجموعاً ۵٠ موسسه تحصیلی 
عالی و نیمه عالی را در بر می گیرد ، تفاهمنامه 
همکاری داشته و از طریق آن ها به ارائه خدمات 
آموزشی حقوق بشر به محصلین پرداخته است.

مخاطبان/ گروه های هدف
چنان که در مقدمه ذکر شــد، کمیسیون 
مستقل حقوق بشــر افغانستان آموزش حقوق 
بشر را یکی از رسالت های اساسی خود می داند 
و به این منظور گروه هــا و نهادهای مختلف را 
تحت آمــوزش قرار می دهد. نهادهای حکومتی 
که بیشترین سروکار را با شهروندان دارند مانند 
پولیس، ســارنوالی، امنیت، اردو، قضاء، مکاتب 
و... و نهادهای خصوصی مانند مکاتب، مساجد، 
کودکســتان ها و... همواره همکاران کمیسیون 
بوده و از خدمات آموزش حقوق بشر کمیسیون 
مستفید شــده اند. اقشــار مختلف مانند علما، 
معلمین، محصلین، اشخاص آسیب پذیر مانند 
زنان، اطفال و اشــخاص دارای معلولیت و سایر 
اقشــار جامعه از جمله مخاطبان کمیسیون در 

پروسه آموزش حقوق بشرند.
در این میان، محصلین و اساتید مؤسسات 
تحصیالت عالی یکی از مخاطبان اصلی آموزش 
حقوق بشــر اســت. گزارش روی دست هم به 
همین مسئله اختصاص یافته و بیان گر همکاری 
کمیسیون با نهادهای تحصیلی در امر آموزش 
حقوق بشــر برای محصلین است. این نسل به 
ســه دلیل گروه مهم برای آموزش حقوق بشر 
محســوب می شود. نخســت این که این گروه 
منابع انســانی بالقوه و بالفعل جامعه را تشکیل 
می دهد. ثانیاً این نســل بیشتر استدالل پذیر و 

منطقی اســت و از طریق آموزش آن ها، بنیه ها 
و اساســات عقالنی حقوق بشر تقویت گردیده 
و ارمغــان آور آیندۀ بهتری مبتنی بر ارزش های 
حقوق بشرمی باشد. ثالثاً، این نسل همواره نسل 
تغییر و توسعه است. این گروه می توانند عالوه بر 
این که مخاطبین ارزش های حقوق بشر باشند، 
در واقع گروه توســعه و بسط ارزش های حقوق 
بشری در بدنه جامعه و نهادهایی چون مکتب، 

خانواده، نهادهای حکومتی و... می باشند. 
موضوعات آموزشی

موضوعات حقوق بشر بسیار روشن و بدون 
ابهام اســت. حقوق بشر در واقع تالش می ورزد 
تــا احترام به کرامت انســانی، منــع تبعیض، 
همزیستی مســالمت آمیز، صلح عادالنه، پرهیز 
از خشــونت، تساهل و بردباری، برابری، عدالت، 
انصــاف و ارزش های اساســی در این ردیف در 
جامعه تقویت شــود. در این راستا، کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان به منظور اطمینان 
از مواد آموزشی اســتاندارد و معیاری، »رسالۀ 
آموزشی اساسات حقوق بشر« را برای تدریس 
در مؤسسات تحصیالت عالی تهیه نموده است. 
اهم مباحث رسالۀ آموزشی حقوق بشر قرار ذیل 

است:
١. مفهوم حقوق بشر؛

2. اصول و ویژگی های حقوق بشر؛
۳. مبانی و نظریات حقوق بشر؛

4. منابع بین المللی و داخلی حقوق بشر؛
۵. مصادیق حقوق بشر؛

۶. تکلیف و تعهدات دولت ها در برابر حقوق 
بشر؛

7. کنوانســیون های حقــوق بشــری که 
افغانستان به آن ها پیوسته است و تکلیف دولت 

افغانستان برای اجرا و تطبیق آن ها؛
8. مکانیزم هــای حقوق بشــر: بین المللی، 

منطقه ای و ملی؛

9. معرفی کمیسیون، صالحیت ها، تشکیل 
و وظایف آن؛

١٠. قضایای موردی از نقض حقوق بشر؛
موارد ١٠ گانه جمله ســرفصل های اساسی 
آموزش حقوق بشر می باشد. آنچه در این میان 
مهم جلوه می کند این اســت که در تهیه این 
جزوه تالش شده است که به صورت مقایسه ای 
قوانین افغانســتان با اســناد بین المللی حقوق 
بشر در موضوعات مختلف مقایسه شود. قانون 
اساســی محور این مقایسه بوده و سایر قوانین 
در روشنایی این قانون و منابع بین المللی مورد 
بررسی قرار گرفته است. در کنار آن، کمیسیون 
تالش نموده که مرکز های منابع و کتابخانه ها را 
تقویت نموده و در اختیار اساتید و محصلین قرار 
دهد. چنان که در بخش روش گذشــت، برخی 
محصلین و اساتید با مراجعه مستقیم به دفاتر 
کمیســیون از این مراکز منابع حقوق بشر نیز 

مستفید می شوند.
مستفیدشــوندگان در ساحات تحت 

پوشش دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون
گراف شماره ۳ تعداد برنامه ها، کته گوری های 
مســتفید شــونده با تفکیک جنسیتی، محل 
تطبیق و مجموع افراد آموزش دیده در ساحات 
تحت پوشش هریک از دفاتر ساحوی و والیتی 

کمیسیون را نشان می دهد. 
طوری که دیده می شود، مزار شریف، هلمند، 
هرات و کابل به ترتیب با آموزش 2۶7٠، ١29٠، 
١٠۵۳ و 82۵ محصل در صدر جدول قرار دارند. 
در حالی که والیات گردیز، قندهار و بدخشــان 
که بــه ترتیــب ١٠٠، ١۳۳ و ١78 محصل در 
پایین جدول جا گرفته اند. سایر والیات حسب 
این گزارش، حد متوســط آموزش دانشجویان 
را به خــود اختصاص می دهند. نــگاه کلی به 
ترکیب هم نشــان می دهد که میزان محصلین 
مرد نسبت به زنان بیشتر است. تنها در والیت 
هرات و میمنه اســت که میزان محصلین اناث 
که آموزش حقوق بشر دیده اند، بیشتر از پسران 
بوده اســت. هرات با 727 زن از مجموع ١٠۵۳ 
و میمنــه با ١28 زن از مجمــوع 2١۳ نفر این 
تفاوت را محســوس ساخته است. این در حالی 
است که در والیت های قندهار، گردیز و هلمند 
میزان زنان شــرکت کننده بــه حداقل ممکن 
می رســد. در والیت قندهــار١۳ زن از مجموع 
١۳۳ نفر، در گردیز از مجموع ١٠٠ نفر فقط ۵ 
زن و در هلمند 9١ زن از مجموع ١29٠ محصل 
مشارکت داشته اند. مسأله قابل تأمل این است 
که اصوال میزان مشارکت زنان در این والیات در 

نهادهای تحصیلی بسیار پایین است.
جهت دیگر قضیه که در تحلیل این جدول 
مهم است، میزان گســترش فعالیت یک دفتر 
بــوده که دفاتر هرات و بامیان هرکدام با 7 نهاد 
تحصیلی و دفاتر کابل، جالل آباد و کندز هرکدام 
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با ۵ نهاد تحصیلی همکاری داشته اند. سایر دفاتر 
با 2 الی 4 نهاد تحصیلی همکاری داشته اند.

تأثیــرات مثبــت آموزش حقوق بشــر در 
نهادهای تحصیلی

در این بخش به برخی از فید بک های حاصل 
از آمــوزش حقوق بشــر در نهادهای تحصیلی 
اشاره می شود. احمد شفیع یک تن از محصلین 
صنف دوم قضا و ســارنوالی دانشکده حقوق و 
علوم سیاســی در والیت فاریاب اظهارداشــته 
است: »قبال به حقوق بشر باورمند نبودم تدریس 
حقوق بشر باعث تغییر در ذهنیت من شد. حاال 
معتقدم که حقوق بشر با پیدایش انسان به میان 
آمده، زندگی با کرامت، اساســی ترین ضرورت 
انســان های کره زمین است«. امیده یک تن از 
محصلین دارالمعلمین اندخوی می گوید: »فکر 
می کردم زنان نسبت به مردان از حقوق کمتری 
برخوردار هســتند حاال فهمیدم که از دیدگاه 
اســالم، قانون اساســی و قوانین حقوق بشری 

حقوق زنان و مردان باهم برابراست«.
گاللی دانشجوی صنف چهارده رشته ازبکی 
دارالمعلمیــن اندخوی می گویــد: »همدلی و 
هم دیگرپذیری را از دروس حقوق بشر آموختم 
که در حل مشــکالت شــخصی و جامعه ما را 

کمک می نماید«.
هنگامه قاسمی یک تن از دانشجویان رشته 
اداری دیپلوماسی حقوق و علوم سیاسی می گوید: 
»قراری که ما حقوق بشردوســتانه بین المللی 
را از مضمون حقوق بشــر آموختیم، نیروهای 
بین المللی، قوای مســلح افغانستان و مخالفین 
مسلح کشــور قوانین بشردوستانه بین المللی را 
در مخاصمات مسلحانه رعایت نمی کنند و باعث 
تلفات ملکی و تخریب زیربناهای اقتصادی کشور 

می گردند«.
آقای محمد رضا سلطان زاده از دانشجویان 
دانشکده حقوق  مؤسسه تحصیالت عالی خواجه 
عبداهلل انصاری درهرات اظهار داشته است: »در 
نتیجه آموزش حقوق بشر، دیدگاه و نظرم نسبت 

به حقوق بشر و کارکرد کمیسیون  تغییر کرده 
است. در گذشــته حقوق بشر را پدیده غربی و 
مخالف با آموزه های دینی می پنداشــتم و نظر 
منفی نسبت به کارکردهای کمیسیون حقوق 
بشــر داشــتم، ولی اکنون حقوق بشر و رعایت 
آن را تنها راه نجات مردم افغانستان از بن بست 

کنونی می دانم...«.
خانم فرشته نورزایی از مؤسسه تحصیالت 
عالی آسیا در هرات گفته است: »برنامه آموزشی 
حقوق بشــر یکــی از جالب تریــن موضوعات 
درســی ام بوده که به شــدت بــه آن عالقمند 
بودم و با تعقیب درس های حقوق بشر مطالب 
زیادی فراگرفته ام ... آموزش های حقوق بشر باید 
همگانی باشــد و تمام شهروندان باید از حقوق 
بشری و شهروندی شــان آگاهی داشته باشند 
و در این زمینه باید همه با کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر افغانستان همکاری نماییم«. خانم 
نورزایی از کمیسیون مستقل حقوق بشر بخاطر 
تالش در جهت ارتقای ســطح آگاهی مردم در 

زمینه حقوق بشر تقدیر و تشکر نمود.
انتخاب موضوعات حقوق بشــری در پایان 
نامه های تحصیلی تأثیر دیگری است که از متن 
گزارش ها بــر می آید. در والیت بامیان عالوه بر 
این که تعدادی از محصلین عناوینی را تحقیق 
نموده اند، در جریان ســال تحصیلی ١۳9۶ به 
تعــداد 2۵ نفر از محصلین بــه بخش آموزش 
حقوق بشر مراجعه نموده و در انتخاب موضوع 
پایان نامه تحصیلی شــان مشــورت خواستند 
و اظهار عالقمند نمودند کــه پایان نامه اش را 
پیرامــون یکی از موضوعــات مربوط به حقوق 
بشر بنویسند. در همین والیت تعدادی زیادی از 
محصلین تعهد سپردند که موضوعات و مفاهیم 
حقوق بشری را در ساحات و محل زندگی شان 

برای اقشار و اصناف مختلف آگاهی دهند.
در والیــت فاریاب نیز به تعــدادی چهارده 
نفــر از محصلین در دارالمعلمین عالی اندخوی 
و فاکولته حقوق و علوم سیاســی دانشگاه این 

والیت پایان نامه های تحصیلــی خویش را در 
مسایل حقوق بشری تحریر نموده و ازآن دفاع 

بعمل آورده اند.
در نهایت باید به نکاتی که اســاتید اشــاره 
کرده اند، توجه کرد. استادان حقوق بشر در والیت 
فاریاب اظهار کرده اند که: »جزوه آموزشی حقوق 
بشر بســیار مفید و ارزشمند بوده و آموزش آن 
برای محصلین و استادان ضروری است. به منابع 
اولیه اسناد حقوق بشری دسترسی کمتر داریم 
در زمینه توجه مقامات کمیسیون را خواهانیم«. 
اســتادان موصوف عالوه نمودند در آغاز دروس 
حقوق بشری تعدادی از محصلین مخالف حقوق 
بشــر بوده و آن را ســاخته غرب می پنداشتند. 
آهسته آهسته مخالفت ها به موافقت ها تبدیل 
شده دروس حقوق بشری روند طبیعی خود را 
پیمود و محصلین با عالقمندی به دروس حقوق 
بشری حاضر شده پیگیری نمودند که در ختم 
دروس حقوق بشری نتایج خوبی بدست آمد و 
گواه آن جدول نمرات امتحان نهایی سمســتر 

می باشد«.
مولــوی عبدالحمیــد »هلمندی« اســتاد 
پوهنتون خصوصی بســت گفــت: در جریان 
تدریــس مضمون حقوق بشــر درک کردم که 
بعضــی از محصلین به مفاهیم حقوق بشــری 
عالقمندی خاص دارند، مضمون حقوق بشــر 
بیشترین عالقمند پیدا می کند، محصلین سعی 
می کنند تــا بدون موجودیت اســتاد مضمون 
حقوق بشــر را مطالعه کنند و در خانواده ها نیز 
این روند تاثیر گزار اســت، تا به کرامت انسانی 
احترام قایل باشند و وظیفه خویش را به حسن 

نیت و به صداقت انجام بدهند«.

بازتاب موردی فعالیت های آموزشــی 
دفاتر کمیســیون در نهادهای تحصیالت 

عالی
1(. دفتر ساحوی هرات

بخش آموزش حقوق بشــر والیت هرات با 
7 نهاد تحصیلی قرارداد آموزشــی امضاء نموده 
که شــامل دانشگاه اســالمی الغیاث، مؤسسه 
تحصیالت عالی آسیا، مؤسسه تحصیالت عالی 
اشراق، مؤسسه تحصیالت عالی خواجه عبداهلل 
انصاری، تربیه معلم خصوصی هرات باســتان، 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه دولتی 
هرات و مؤسسه تحصیالت عالی هریوا می شود. 
طی این فعالیت آموزشــی حــدود ١٠۵۳ نفر 
مســتفید گردیده که این مجموعه شامل ۳2۶ 
نفر مرد و 727 نفــر زن می گردد. قرار گزارش 
همکاران ما، طوری که در فوق هم تذکر رفت، 
نگرش شان طی این فرایند تغییر نموده و برخی 
هــم عناوین تحقیقی در حوزه حقوق بشــر را 

برگزیده اند.
ادامه در صفحه 4۵
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رسيزه:

نن ورځ ســيايس ګډون له هغو چارو څخه 

دی چې د روښــانفکري محافلو له خوا ډېر پام 

ورتــه کيږي او هغــه د پراختيا يو تــر ټولو مهم 

شــاخص ګڼي، داســې چې د سيايس ګډون، 

پــه ځانګــړي ډول د ښــځو د ســيايس ګډون 

نشــتوالی، د هيوادونو د وروسته پاتې وايل يوه 

نښــه ګڼل کيږي. که و کوالی شو ووايو چې په 

هر هيواد کې د ســيايس نظــام فطرت په هغه 

هيواد کې د اکرثيت خلکو په نظر پورې تړلی، 

په دې صورت کې له علمي او پوهنتوين مرکزونو 

ور ها خوا په پراخه کچه د ســيايس پوهې زده 

کــړه کوالی يش د ســيايس نظامونو پر فطرت 

اغېز واچــوي. مډرن ســيايس نظامونه که هر 

په نړۍ او افغانستان کې، 
ښځې په سياست کې )۱(

ليک: روح الله حقجو

ژباړه: نسيم وطنمل

ډول وي، د خپلــو اکرثيت خلکو مالتړ او مثبت 

نظــر ته  اړتيا لري، او د همدې له مخې د عامو 

خلکو ســيايس انفعــال او د ژوند په خصويص 

حــوزې پــورې په تړلو مســائلو پــورې د خلکو 

محدودېدل، هم د مدين او سيايس فضيلت په 

توګــه د هيوادوالۍ حيثيت تضعيفوي او هم د 

ژوند د عمومي حوزې د پراختيا مخنیوی کوي. 

پر دې بنســټ، په ځغلنده توګه په نړۍ کې د 

ښځو د سيايس مشارکت پر مخينه غږيږو او پر 

دې خــربې کوو چې هر وخت په هيوادونو کې 

سيايس مشارکت له غريب ماډلونو رسه مقايسه 

کيږي، ښــه ده چې په غرب او ځينو اســالمي 

هيوادونو کې د ښځو د سيايس ګډون مخينې 

ته تم شــو او بيا په افغانســتان کې د ښــځو پر 

سيايس ګډون بحث وکړو.

الف( په نړۍ کې د ښځو سيايس ګډون

په دې برخه کې د ښــځو ســيايس ګډون 

په غريب او اســالمي هيوادونو کــې تر بحث او 

ارزونــې الندې نيول کيږي، چې روښــانه يش 

په کومو هيوادونو کې د ښــځو ګډون او حضور 

زيات دی.

لومړی: په اروپايي هيوادونو کې د ښځو 

سيايس ګډون

۱. د ښــځو د ســيايس ګــډون د فکــر 

تاريخي مخينه

پېــړۍ په غــريب نړۍ کې ښــځې له خپلو 

لومړنيو حقونو، حتــا د مالکيت حق او د خپل 
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ســيايس برخليک په ټاکلو کې د دخالت حق 

څخه محرومې وې. )۱( خو د ښــځو د سيايس 

مشارکت د فکر تاريخي مخينه بايد د فرانسې 

له انقالب وروســته تعقيب کړو. په ۱۹۲۱ کال 

کې د ماري ولســتونګرافت پــه نامه انګلييس 

ليکوال د ښځو له حقونو د مالتړ په اړه د رسالې 

په ليکلو د عمومي افکارو پام د ښــځو سيايس 

موقعيت تــه واړاوه. د روشــنګرۍ په دور کې د 

کندروســه او ديدرو په څېر متفکرانو د ښځو د 

حقونو په اړه خربې کولې.

همــدا رنګه د نولســمې پېړۍ پــه لومړۍ 

نياميي کې د ســن سيمون او فوريه مينه والو، 

چې له لومړنيو سوسیاليستانو څخه ؤ، د ښځو د 

حقونو د مالتړ غږ پورته کاوه. د نولسمې پېړۍ 

پــه دوميه نياميي کــې، په ســيايس او ټولنيز 

ژوندانه کې د ښــځو د برابرۍ لپاره غوښتنه په 

ښــکاره ډول مطرح شــوه. په انګلستان کې د 

سيايس حقونو د ترالســه کولو لپاره په ۱۸۵۶ 

کال کې د ښځو سيايس غورځنګ پيل شو. په 

متحده اياالتو کې »جان استورات ميل« پيژندل 

شــوي انګليس ســيايس فيلســوف »د ښــځو 

اسارت« تر عنوان الندې کتاب وليکلو او لومړنيو 

مارکسيســتانو لکه انګلس په خپــل کتاب )د 

کورنۍ منشا، خصويص مالکيت او دولت( کې 

او »اګوست ببل« له ښځو مالتړ وکړ او هڅه يې 

وکړه چې د نرانو سلطه لکه د پانګې د سلطې په 

څېر مردوده وګڼي )۲( 

خــو له دې هر څه رسه ډېری غريب پوهان، 

چې همغه وخت يې پر ښځو انتقاد کاوه معتقد 

ؤ، چې ښځې بايد همداسې په کورنو کې پاتې 

يش او دې طرز تفکر حتی د وروســتيو پيړيو د 

پوهانو لکه »هګل« او »ژان ژاک روســو« تر منځ 

دوام درلود. هګل ويل: »ښــځې کيدای يش د 

فرهنګ، فکــر او ذوق دلودونکې وي، خو نيش 

کوالی مطلق فکر ته الرسسی پيدا کړي. د نرانو 

او ښځو تر منځ توپري د حيواناتو او نباتاتو تر منځ 

د توپري په څېر دی«. )۳(

ژان ژاک روسو هم په اميل کتاب کې وايي: 

»د انتزاعــي او عقيل حقايقو لټون او د علومو د 

اصولــو مبادي او علمونــه او هر هغه څه چې د 

تعميم اړتيا لري، د ښــځې له درک څخه وتيل 

دي. د ښــځو مطالعه بايد په پــوره توګه عميل 

وي. د هغوی دنــده د هغو اصولو اعاملول دي 

چې نرانو کشف کړي دي«.

د دې متفکرانو د نظرياتو يوه کيل ارزونه له 

حقيقت څخه د انکار ښکارندوی او ځينې وخت 

په سياست کې د ښځو له حضور څخه د هغوی 

نفرت دی. د متفکرانو په نظر، ناکايف منطق، د 

ښځو روحي او سيايس وړتياوې او ځانګړتياوې 

کمرنګه کــړې دي او دوی يې د پوره ســيايس 

هيوادوال کېدو څخه لرې ساتلې دي.

 Linda وروســتيو ليکواالنو لکه لينداالنــژ

Longe او لــورن کالرک Clarck Loren چې د 

غرب په سيايس فکر کې د ښځو د ځای ځایګي 

اړونــد پراخې څېړنې لري، معتقــد دي چې د 

ســيايس نظريې تاريخ په مطلق ډول د ښځو د 

حقونــو د طرفدارانو نظر ته په پاملرنه کې ناکام 

شوی دی.

هغــوی وايي: د سياســت په برخــه کې د 

ښځو پلويانو ته پکار دي چې د داسې نظرياتو 

پــه وړاندې کولو رسه چــې د هغوی په تاريخي 

وضعيــت کې د ښــځو د ژور درک ښــکارندوی 

وي، دغــه نقصان جربان کــړي. په هر حال، د 

دې پوهانو نظريات د دې ســيايس فرهنګ په 

رامنځته کولو کې چې په سياست کې د ښځو 

د حضــور د نشــتوايل غوښــتونکي دي، نقش 

درلودلی دی. )۴( 

۲. پــه غــرب کــې د ښــځو د ســيايس 

مشارکت تاريخي بهري

ښــځې په غرب کې له خپلو تر ټولو لومړنیو 

حقونو بې برخې وې او فمينيستي خوځښت د 

ځښو په حق کې د دې لويو ناوړو ګټو اخستنو 

پر وړانــدې غربګون و. د همــدې له مخې، په 

غــرب کــې د دوو تاريخي او انقاليب پېښــو په 

تعقيب، يعنې د صنعتي رسمايه دارۍ پراختيا او 

ډميوکراسۍ پسې، د ښځو لپاره مناسبه زمينه 

برابره شوه چې »له نرانو رسه هر اړخيزه برابري« 

تر شــعار الندې راپورته يش. ښځې په دې باور 

شوې وې چې د خلقت له لحاظه له نرانو کمې 

دي، نو و يې غوښــتل خپل ځان له هر اړخه د 

نرانو په څېر کړي، چې د ښځه کېدلو عار يې له 

ملنې پاک يش.

د همــدې له مخې، پــه پرمختلليو رسمايه 

داري هيوادونــو کې فمینيســتي غوښــتنې د 

الندې څلورو مواردو له مخې وړاندې کېدلې:

لومړی – اقتصادي خپلواکي

دويم – سيايس ځواک او اقتدار ته الرسسی

درېيم – د ښــځې او نر لپاره يو ډول جنيس 

معيار

څلورم – د جنسيتي معيار ټاکلو کليشه پای 

ته رسول

دا څلــور موارد د غريب نړۍ د فمينيســتي 

غوښــتنو بنســټ رانغاړي. خو د يو ټکي يادونه 

رضور ده او هغــه دا چــې دې عقيدې په غرب 

کې مناســبې پايلې نه درلودې، لکه؛ د کورنۍ 

پاشل کېدل يې يوه پايله ده. )۵( لومړی الريون 

چې ښځو په غرب کې وکړ په ۱۸۶۷ کال کې و 

)۶( او د ښځو سوسياليستي غورځنګ د نړيوال 

سوســياليزم د غورځنــګ د د برخې په توګه په 

۱۹۰۷ کال کې راپورته شو او بيا په ۱۹۱۵ کال 

کې يې يوه کنګره تشکيل کړه او ښځو د رايې د 

حق او د نړيوالې پرولتاريا غورځنګ کې د ګډون 

غوښتنه وکړه.

د ښځو د سيايس رايې حق د شلمې پېړۍ 

په لومړيو کې يواځې په څــو اروپايي هيوادونو 

کې په رسميت و پيژندل شو )په انګلستان کې 

پــه ۱۰۱۸ کال کې، په امریــکا کې په ۱۹۲۵ 

کال کې او په فرانســه کې په ۱۹۴۴ کال کې 

او بالخره په ســويس کې په ۱۹۷۱ کال کې د 

ښځو د رايې ورکولو حق يواځې د فډرال دولت 

پــه ټاکنو کې په يــوه عمومي رايــه اچونه کې 

تصويب شــو او په ځینو ښارونو کې يې ال هم د 

ښځو د رايې ورکولو حق په ايالتي چارو کې په 

رسميت و نه پيژاند. 

ال هم په ټاکنو کې د غريب ښــځو د ګډون 

کچه له نرانو کمه ده، مثاًل، په فرانسه کې د هغو 

کسانو په درې وو کې دوه برخه خلک چې رايه 

ورکوي ښځې دي. )۷(

د يادونــې وړ ده چې د فمینيســتي ميالن 

رسه رسه او ښځو ته د بېالبېلو آزاديو ورکولو رسه 

ال هم په غرب کې د ښځو سيايس مشارکت ډېر 

کم دی.

دا واقعيــت د يو شــمېر نظرياتــو د دودېدو 

المل شــوی؛ په ځانګړي ډول په سيايس ژوند 

کې د ښــځو د ګډون د وړتياوو د حدودو اړوند، 

پر دې بنا دی چې »د ښــځو طبعيت، د قدرت 

او خشــونت په معنا، له سیاســت رسه مينه نه 

لري« په واقعيت کې، په لــربايل ليدلورو کې، 

په ســيايس ژوند کې د ښــځو پر ګډون داسې 

تاکيــد کيږي، چې ښــځې بايد خپــل ځان د 

سيايس ژوند له واقعيت رسه برابر کړي او اړين 

»نرينــه« خصلتونه خپل کړي. له بــل پلوه، په 

سوسياليستي او فمينيســتي نظرياتو کې، په 

نويو صنعتي ټولنو کې پــه رائجه معنا د قدرت 

له واقعيت رسه د ښــځو د طبعيت پر نه برابرۍ 

داسې تاکيد کيږي، چې حل الره يې د ښځو په 

خصلت کې بدلون نه، بلکې د قدرت او مالکيت 

په جوړښــت کې بدلون دی: دولت او سياست 

ډميوکراټيکــه پديده ده او يواځــې د قدرت په 

جوړښــت کې په بدلون رسه کوالی شو ښځې 

په سيايس لحاظ فعالې کړو، کنه په رايج فردي 

مفهموم رسه په سيايس ژند کې د ښځو ګډون 

په حقيقت کې د ښــځو ځپنــه ده2. په ټوليزه 

توګــه دوه غټ متايالت د ښــځو په خوځښــت 

کې ؤ: يو ليربال متايل چې موخه يې په شــته 

سيايس نظام کې د ښځو د ګډون زياتول دي او 

بل سوسياليستي متايل چې په شته سيايس-

اقتصادي نظام کې بدلون د ښــځو د خالصون 

رشط ګڼي.
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دويم: په اسالمي هيوادونو کې سيايس 

ګډون

د تحقيق لــه اوږدېدو د مخنيــوي لپاره له 

اسالمي هيوادونو يواځې په ايران کې د ښځو پر 

ګډون بسنه کوو. دا انتخاب له ديني اشرتاکاتو 

ور هاخوا فرهنګي او ژبنيو اشرتاکاتو ته په کتو 

شوی دی.

د شته معلوماتو پر بنسټ، چې د ډبرليکونو 

او مذهبي متونو څخه ترالسه شوي، ويالی شو 

چې: په ايران کې د ښــځو موقعيت او حرمت د 

ټولو هم عرصو هيوادونو په نســبت ښه ؤ. هغه 

مهال چې پــه لرغني يونان کې حتی ښــځې 

تبعه نه ګڼل کېدلې په ايران کې د ښځو نقش 

درلــودل د تاريــخ برخه ده، د بېلګــې په توګه 

د هخامنــيش په دربــار کې د )اســرت( د يوې 

ښځې پر وخت مداخلې د زرګونو انسانانو ژوند 

وژغوره او ورته نورې بېلګې هم شــته چې ښځو 

په ســيايس او ټولنيزو چــارو کې پياوړی نقش 

درلودلی. 

په ايران کې د ښځو د سيايس نقش اهميت 

ته کوالی شو په دوه طريقو اشاره وکړو:

اول- په سياست کې مخامخ حضور

دويــم – د واده په شــبکه کــې رشکت او د 

هغې پايله )سيايس نفوذ(. )۸(

له اســالم وروســته لومړۍ ايرانــۍ مېرمنه 

چې پــه ټولنيز نهضت کې يې پاڅون وکړ، نوم 

يې آزاد و. د ايران د ســيايس تاريخ له مشهورو 

ښــځو »پوران خاتون« هم د يادونې وړ ده، چې 

يوه لويه او د تاريخ مشــهوره ښځه ده. همدا راز 

»سيده ملک خاتون« د يادونې وړ ده چې د لسو 

کلونو لپاره د سلطنت نيابت ور په غاړه و او خلکو 

ورته خورا درناوی درلود او د ابوعيل سينا کلکه 

طرفداره وه. همدا راز »ترکان خاتون« د ملکشاه 

ســلجوقي ښځه د ايران د تاريخ له پياوړو ښځو 

شــمېرل کيږي، چې په سيايس مسائلو کې د 

خپل خاوند مشاوره وه. 

ملکه خري النســاء د شاه عباس کبري مور او 

د ســلطان محمد مريمن هم د ايران له نوموتو 

ښــځو څخه وه چې له قزوين تر شريوان پورې 

يې د ۱۰۰ زرو پياده او سپرو رستريو کومانداين 

پر غــاړه وه او عثامنيان يې د ايــران له خاورې 

وويستل. پري خانم د شاه طهامسب صفوي لور 

هم له سياستمدارو ښځو څخه وه.

ګوهرشاد خاتون د شــاهرخ تيموري ښځه 

او د امــري تيمــور ګورکاين لور هم له مشــهورو 

ښــځو څه ده، د هغې آثار د تاريخ په برخه کې 

مشهور دي، هغه په حکومت کې هم مشاوره او 

د شاهرخ تيموري ياوره وه. )۱۱(

نور په بله ګڼه کې ...

را تامین کند. 
کمبود آب تنها به دریاهــا و یخچال هایی 
که ذخایر آبی افغانســتان را تشکیل می دهند 
خالصه نمی شــود. یافته های نهادهای رسمی 
نشان می دهند که منابع زیر زمینی آب نیز در 
حال کاهش است. در حال حاضر کمبود آب زیر 
زمینی در کابل به یک نگرانی تبدیل شده است 
و در طول ١7 سال گذشته مردم برای تامین آب 
مورد نیاز دست به حفر چاه های عمیق و نیمه 
عمیق در این شهر زدند. وزارت انرژی و آب در 
سال ١۳9۶ هشــدار داد که استفاده بی رویه از 
آب های زیر زمینی احتماال شــهر پنج میلیونی 

کابل را با کمبود شدید آب روبرو کند. 
وزارت انرژی و آب به این باور است که بحران 
کمبود آب در کابل آغاز شــده است و استفاده 
بی رویه سبب شده است تا از یک سو سطح آب 
زیرزمینی پایین برود و از ســوی دیگر آب زیر 
زمینی کیفیت اصلی خودرا از دســت دهد. به 
باور مقام ها اســتفاده بی رویه از آب زیر زمینی 
در پایتخت تا پنج ســال آینده احتماال ساکنان 
این شهر با بحران کمبود آب روبرو خواهند شد. 
این در حالیســت که هم اکنون در شماری 
از مناطق کابل مردم برای تامین آب مورد نیاز 
با مشکالت فراوانی روبرو هستند. آبی که توسط 
شــرکت های خصوص تامین می شود به دلیل 

افزایش شمار مصرف کنندگان کافی نیست. 
در کنار کمبود آب، آلودگی آب نیز یکی از 
بحث های جدی است. تحقیقاتی که در مورد آب 
کابل انجام شده نشان می دهد که آب زیرزمینی 
در اکثر ساحات کابل آلوده شده و برای نوشیدن 

مناسب نیست. 
براســاس این تحقیقــات، در آب هایی که 
شهروندان کابل استفاده می کنند مواد شیمیایی 
آرسنیک و فلزات سنگین غیر قابل تصفیه دیده 
می شود که برای ســالمتی افراد مضر است. از 
سوی دیگر بیالنس یا میزان مصرف آب در شهر 
کابل نیز منفی است چنانچه ساالنه 29 میلیون 
مترمکعــب آب در کابل به دلیــل بارندگی ها 
ذخیره می شــود ولی ۳2 میلیــون مترمکعب 

مصرف می شود.
یکی از برنامه های دولت بــرای تامین آب 
بخش هایی از کابل، ســاخت بند شاه و عروس، 
بند شــاه توت )للندر( و برنامه تغذیه مصنوعی 
آب های زیرزمینی شهر کابل است که مطالعات 

تخنیکی آن شروع شده است. 

آب کم، مصرف زیاد
این بحث حاال در دولت افغانســتان وجود 

دارد که باید از آب کنونی به درســتی استفاده 
شــود چنانچه این موضوع در قانــون آب نیز 
انعکاس یافته اســت. قانون آب تاکید کرده که 
دهقانان نباید مقادیر زیــاد آب را برای آبیاری 
بیهــوده و بیش از حد نیاز به مصرف برســاند. 
در محفل تجلیل از روز جهانی آب این موضوع 
مطرح شد که در مناطقی که با کمبود آب روبرو 
اســت دهقانان باید به کشت هایی رو آورند که 
آب کمتری نیاز دارند. از ســوی دیگر حکومت 
تاکید دارد در مناطقی که آب زیر زمینی کمبود 
و ممکن تا ده سال دیگر با مشکل بی آبی روبرو 
شــود، مردم از آب زیر زمینی بــرای زراعت و 
آبیاری استفاده کنند. این موضوع در قانون آب 

نیز تذکر رفته است. 
وزارت زراعت و آبیاری افغانستان می گوید 
افغانستان در گذشته همه ساله شاهد بارش برف 
و باران در پنج ماه ســال بود در حالی که حاال 
تنها در یک ماه سال مردم شاهد باران هستند. 

براساس اظهارات مقامات در وزارت زراعت، 
محصوالت زراعتی در افغانستان آب زیادی نیاز 
دارند به این معنا که دهقانان برای بدست آوردن 
این محصوالت باید آب فراوان اســتفاده کنند 
در حالی که منابع آب در حال کاهش اســت و 
کمبود برف و باران دهقانان را با مشکالت جدی 

مواجه کرده است. 
از سوی دیگر افغانستان هنوز به تکنالوژی 
جدید که بتواند کشتزارها را با آب کمتر آبیاری 
کند، دسترسی ندارد و این موضوع سبب شده 
است تا دهقانان برای به ثمر رساندن محصوالت 
شان آب زیادی را مصرف کنند. حمید هلمندی 
معیــن وزارت زراعت در مراســم تجلیل از روز 
جهانی آب گفت: »باید کوشش کنیم تا استفاده 
آب برای زراعت را کم کنیم. به هر اندازه مصرف 

را کم کنیم که نباتات ما به آن ضرورت دارد.«.
کشــورهای دیگر برای آبیــاری درختان از 
آبیاری قطره ای اســتفاده می کنند در حالی که 
افغانســتان هنوز به سیستم ســنتی به آبیاری 
درختان می پردازد و مقادیر زیاد آب برای آبیاری 
درختــان به مصــرف می رســد. وزارت زراعت 
می گوید در حالی که با تغییر اقلیم، افغانستان 
دیگر شــاهد باریدن برف های سنگین نیست و 
جای برف را باران گرفته است، اما در روش های 
استفاده از آب تغییری به وجود نیامده است. این 
وزارت هشــدار داد در صورتی افغانستان نتواند 
خودرا با تغییر اقلیــم هماهنگ کند، در آینده 

نزدیک با مشکالت زیادی روبرو خواهد شد.

از صفحه 10

ما بی آب می شویم
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مقدمه
حقوق بشــر، موضوع مهــم در صنف های 
دانشــگاه، ســمینارهای علمــی، مجــالت و 
روزنامه ها ســت که در نگاه اول، امکان دارد با 
فعالیــت  نیروهای امنیتی از جمله منســوبان 
پولیس زیاد مربوط به نظر نرسد. ممکن است 
این ســؤال پرسیده شود که  چه ضرورتی دارد 
حقوق بشر بر ای این نیروها آموزش داده شود؟ 
و آموزش آن، چه فایــده دارد؟ در این مقدمه 
تالش می شود ضرورت آموزش اندیشه حقوق 
بشــر برای نیروهای امنیتی در چند نکته بیان 

شود:
• اندیشه حقوق بشر در دنیای امروز به 
موضوع مهم و تأثیرگذار  بد ل  شده است. 
حقوق بشر هم در سیاست روابط داخلی 
کشــورها و هم در سیاست بین المللی و 

روابط کشورها نقش برجسته دارد.
• افغانســتان نیــز مانند بســیاری از 
کشــورهای دیگــر اســناد بین المللی 
حقوق بشــری را تصویب کرده و از نظر 
بین المللی تعهد دارد که مقررات حقوق 
بشــر را تطبیق کند. در قانون اساسی و 
دیگر قوانین افغانســتان هم ارزش های 

حقوق بشری قبول  شده است.
• بــه دلیــل برخــی از مشــکالت در 
افغانســتان از جمله بدگمانی بخشــی 
زیادی از مردم نســبت به حقوق بشــر 
و کم ســوادی فراگیر در کشور، تاکنون 
درک خوبی از حقوق بشر شکل نگرفته 

اســت. تا وقتی افراد فکری را نشناخته 
و بــه ارزش آن پی نبرده باشــند، توقع 
نمی رود در راه تطبیق آن زیاد کوشش 

کنند.
• اگــر دولت افغانســتان درصدد انجام 
مســئولیت در قبال تطبیق حقوق بشر 
باشــد، نیروهای امنیتــی و دفاعی، به 
دلیل ســروکار دایمی شان با موضوعات 
حقوق بشری، بیش از بخش های دیگر 
می توانند درزمینــه ی رعایت و تطبیق 
تأثیرگذار  بشــری  حقــوق  ارزش های 

باشند.
با توجه به نکات قبلی می توان بیان داشت 
که هدف از تهیه این مواد آن است که فرصت 
درک درســت و مناسب از اندیشه حقوق بشر 
بــرای قومندانان و افســران نیروهای پولیس 
فراهم شود. وقتی آنان حقوق بشر و ارزش های 
آن را به خوبــی درک کردنــد، در راه تطبیق و 

اجرایی سازی آن تالش خواهند کرد.
موضوعات این نوشتار در سه بخش اصلی: 
١- توضیح مفاهیم اساســی، 2- سابقه حقوق 
بشــر و ۳- اصــول بنیادین حقوق بشــر ارائه 

خواهد شد.

توضیح مفاهیم اساسی
در این قســمت، چند کلمه مهم و کلیدی 

توضیح داده می شود.
حق

کلمه حق در زبان فارســی همیشــه یک 

معنا ندارد، بلکه به معناهای مختلف اســتفاده  
شده اســت. در اینجا، سه معنای مهم و اصلی 
این کلمه بررسی شــده و از همدیگر تفکیک 

می شود:
الف: به معنای راســت و درســت: گاهی 
کلمه حق، به معنای راســت و درست استفاده 
می شــود. حق در این معنا، یک صفت اســت 
که برای توصیف یک اســم به کار می رود، ضد 
باطل و نادرست است، معموالً با فعل »است«، 
»نیســت«، »بود« و »نبود« استفاده می شود. 
مثــال: » ادعای احمد، حق اســت.« و »حرف 

حق، تلخ است.«
ب: معنای حقیقت و راســتی: کلمه حق، 
بعضی  اوقات بــه معنای حقیقت، راســتی و 
درستی استفاده می شــود. در این معنا، حق، 
اسم اســت نه اینکه صفت برای وصف کردن 
یک چیز دیگر باشد. مثاًل: »حق، پیروز است.« و 

»باید از حق طرفداری کرد .«
ج: به معنــای امتیاز، بهره و نصیب: گاهی 
کلمه حق، اسمی اســت که به معنای امتیاز، 
اختیار و بهره استفاده  شده و در مقابل تکلیف 
و مکلفیت قرار دارد. این معنا بیشــتر با فعل 
»داشتن« استفاده می شود. مثاًل: »انسان، حق 
زندگی دارد.« و »روزنامه نگار، حق آزادی بیان 

دارد.«
کلمه حق به معنای سوم، همیشه سه طرف 
دارد: ١- یک  چیزی که حق به او تعلق  گرفته 
= موضوع/ متَعلّق حق، 2-کســی که حق به او 
تعلق دارد = صاحب حق و کســی دیگری که 
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باید این حق را رعایت کند = مکلف. مثاًل وقتی 
گفته می شــود »هر طفل، حق تحصیل دارد.« 
در این مثال، تحصیل، موضوع حق است، طفل 
صاحب حق است و والدین و حکومت، مکلفیت 
دارنــد حق تحصیــل طفل را رعایــت کنند. 
استفاده و اختصاص از الزمه حق داشتن است؛ 
کسی که نسبت به چیزی حق دارد، می تواند از 
آن استفاده کند و آن چیز به او اختصاص دارد 
و فقط مال او اســت. مثاًل اگر احمد، نسبت به 
کتاب حق دارد، می تواند از کتاب استفاده کند 

و کتاب مخصوص احمد است.
نکتــه پایانی این کــه، از حق بــه معنای 
سوم یعنی حق داشــتن، تعریف های متعدد و 
متنوع شــده است. به  عنوان یک تعریف نسبتاً 
جامع می تــوان گفت: »حق عبارت اســت از 
ســلطه، اختیار، امتیاز و توانایی که در جامعه 
معینی برای انســان در برابرانسان های دیگر یا 
برای انســان در برابر اشیا به رسمیت شناخته 

می شود2.«

حقوق
کلمه حقوق در زبان فارســی، چند معنای 

مهم دارد که در ادامه تشریح می شود:
الف: جمع حق: حقوق در این معنا، عبارت 
اســت از: یک تعداد حق  که برای یک شخص 
یا اشــخاص داده  شده است. حق که به معنای 
امتیاز، بهره و نصیب بود، جمع دری آن حق ها 
و جمع عربی آن حقوق می شود. حق، یک بهره 
و امتیاز اســت و حقوق، به معنای یک تعداد 
امتیاز و بهــره خواهد بود. مثــاًل وقتی گفته 
می شــود: » حقوق زنان در فالن کشور، رعایت 
می شود«، معنایش است که امتیازات، بهره ها 
و اختیاراتی که زنان آن کشــور دارند، به آن ها 

داده می شود.
ب: مقررات و قانــون: گاهی کلمه حقوق، 
معنــای نزدیک بــه قانــون دارد و به معنای 
مقرراتی اســت که رابطه مــردم را با یکدیگر 
تنظیــم نمــوده و اجرای آن از طــرف دولت 
ضمانت  شــده است. مثاًل وقتی گفته می شود: 
» شکنجه یا رشوه گرفتن، در حقوق افغانستان، 
جرم اســت«، به این معنا ســت کــه قانون و 
مقررات افغانســتان، شکنجه و رشوه گرفتن را 
جرم دانسته و برای کسی که متهم را شکنجه 
کرده یا از مردم رشــوه گرفته، مجازات تعیین 

کرده است.
ج: رشــته علمی: گاهی کلمــه حقوق به 
معنای یک رشــته علمی و یک مسلک است. 
حقوق در این معنا به معنای رشته ای است که 
در آن، از مقررات و قانون بحث می شــود. مثاًل 
وقتی گفته می شود » محصالن حقوق، دو برابر 
محصالن اقتصاد است.« کلمه حقوق، به معنای 

یک رشته به کار رفته است.

د: معاش و دســتمزد: بعضی  اوقات، کلمه 
حقوق، به معنای معاش و دســتمزد استفاده 
می شــود. مثــاًل در این جمله کــه: »حقوق 
پرداخت می شــود.«  فردا  کارگران شــرکت، 

حقوق به معنای معاش است.
 از میــان این چند معنا، معنای چهارم در 
ایران بیشتر اســتفاده می شود و در افغانستان 
زیاد کاربــرد ندارد. حقوق بــه معنای اول در 
مقابل تکالیف قرار می گیرد و ترجمه انگلیسی 
آن Rights اســت ولی حقــوق به معنای دوم 

و سوم، در انگلیسی به Law ترجمه می شود.
به خاطر چند معنا داشتن کلمه حقوق در 
زبان فارســی، گاهی معنای آن، زود فهمیده 
نشــده و اشــتباه پیش می آید. مثاًل اصطالح 
»حقوق زنــان« و »حقوق افغانســتان«، زیاد 
به کار برده می شــود، اما باید توجه داشت که 
حقوق در این دو عبارت، به دو معنای متفاوت 
استعمال شده است؛ حقوق در عبارت »حقوق 
زنــان«، جمع حــق به معنای اول اســت، اما 
حقوق در »حقوق افغانستان« آمده به معنای 
مجموعه قوانین و مقرراتی است که رابطه مردم 

افغانستان را تنظیم می کند.

حقوق بشر
کلمه حقوق که در عبارت »حقوق بشــر« 
به کار رفته، در اصل جمع حق به معنای امتیاز، 
بهره و نصیب اســت. پس حقوق بشــر یعنی 
امتیازات، اختیارات و بهره های که انســان باید 
داشته باشد. اما اصطالح »حقوق بشر« در زبان 
مردم به دو معنای متفاوت استعمال می شود: 
گاهی به معنای یک فکر و اندیشــه اســت و 
گاهی به معنای یک سلسله مقررات بین المللی. 
در اینجا این دو معنای از حقوق بشــر بیشتر 

تشریح می شود:

الف: حقوق بشر به عنوان یک فکر: معنای 
اصلی حقوق بشــر، یک اندیشــه و فکر است، 
فکری که بیان می کند: خوب است یک تعداد 
حق های جهانی، ذاتی و جدا نشدنی برای همه 
انسان ها وجود داشته باشد. جهانی بودن یعنی 
اینکه این حقوق بایــد در تمام جهان رعایت 
شــود. ذاتی اســت یعنی اینکه این حقوق با 
حیثیــت و کرامت انســانی ســر و کار دارد. 
جداناشدنی است یعنی اینکه این حق ها ریشه 
در مقررات یا خواست حکومت ها نداشته و به 
همین دلیل پس گرفتنی نیست. حقوق بشر بر 
کرامت انسانی استوار است و صرفاً از این  جهت 
به بشر تعلق می گیرد که بشر است و هیچ نوع 
تبعیض به خاطر نژاد، زبان، جنسیت و مذهب 
را قبــول ندارد. این حقوق پیــش از پیدایش 
دولت و حکومت وجود داشته و به همین دلیل 
دولت ها مکلف  اند که آن ها را محترم بشمارند 

و نمی توانند هیچ کس را از آن محروم کنند.
ب: حقــوق بشــر بــه معنای مقــررات 
بین المللی: اندیشــه و فکر حقوق بشر که بیان 
شــد، سابقه زیاد دارد ولی این اندیشه، از نیمه 
قرن بیستم به بعد به یک سلسله اسناد حقوقی 
تبدیل شــد و مقررات بین المللی حقوق بشر 
بــه وجود آمد. گاهی وقتی حقوق بشــر گفته 
می شود، منظور این معنا است. در این صورت، 
حقوق بشر به معنای مجموعه قواعد و مقررات 
بین المللی است که بین دولت ها تصویب  شده 
و هدف از این مقررات آن است که برای رعایت 
حقوق همه انسان ها صرف نظر از نژاد، جنسیت، 

دین و عقیده آنان در تمام جهان تالش شود.
به  هرحال مقصود از بیان این واژه  شناسی 
آن اســت بین »حقوق بشر« و »قانون/ مقررات 
حقوق بشــر« تمایز دقیق ایجاد شــود. قانون 
حقوق بشــر با اندیشه حقوق بشر، از دو جهت 

تفاوت جدی دارد:
اول: قانون حقوق بشــر، بخشــی از رشته 
علمی حقــوق بــوده و زیرمجموعــه حقوق 
بین الملل اســت، در حالی که اندیشــه حقوق 
بشر، موضوع اصلی اخالق و فلسفه به  خصوص 
فلســفه اخالق بوده و ارتبــاط نزدیکی با علم 

سیاست، اقتصاد و جامعه شناسی دارد.
دوم: از نظر تاریخی قانون حقوق بشــر در 
ســطح جهانی سابقه طوالنی ندارد و مجموعه 
قواعدی که در صدد حمایت از حق های بشری 
در جهان باشد، همزاد سازمان ملل متحد بوده 
و از عمــر آن بیش از هفتاد ســال نمی گذرد. 
در حالی که اندیشــه حقوق بشر به عنوان یک 
موضوع تفکر بشری ســابقه طوالنی تری دارد. 
حداقل می توان گفت که طرح مســائل حقوق 
بشــری همزاد اندیشه روشــنگری و مدرنیته 

است.

ریشه اصلی حقوق بشر در 
اروپای قرن 17 است که یک 

نظریه به نام قرارداد اجتماعی 
به وجود آمد و طرفداران 

این نظریه، حقوق طبیعی را 
مطرح کردند. طرفداران قرارداد 

اجتماعی می گفتند: حکومت 
و قدرت، تحفه خداوند به یک 
شخص و یا خاندان نیست، 
بلکه حکومت به  وسیله یک 
قرارداد بین مردم، به یکی از 

چند نفر داده می شود.
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سابقه حقوق بشر
این ســؤال که اندیشــه حقوق بشر از کی 
به وجود آمده و برای اولین بار کدام شــخص یا 
کدام ملت، آن را مطرح کرده اســت، همیشــه 
مــورد اختالف بوده اســت: بعضی ها می گویند 
این اندیشه بســیار قدیمی است ولی بعضی ها 
می گویند که این اندیشــه کاماًل جدید در چند 
قرن اخیر به وجود آمده است. بعضی ها ریشه این 
اندیشه را در فرهنگ غرب و اروپا می دانند ولی 
برخی دیگر عقیده دارند که ادیان و فرهنگ های 
دیگر هم در اندیشــه حقوق بشر تأثیر داشته و 

کمک کرده است.
نظریه قابل قبول تر این است که یک اندیشه 
مهم یک  دفعــه ای و ناگهانی به وجود نمی آید، 
بلکه آهسته آهسته شکل گرفته و کامل و کامل تر 
می شود. حقوق بشــر هم به عنوان یک اندیشه 
برجسته جهانی، نمی توانسته یک  دفعه و توسط 
یک فرد یا یک ملت ایجاد شــود. این اندیشــه ، 
ریشه های قدیمی در ادیان مختلف و فرهنگ های 
گوناگــون دارد ولی در چند قرن اخیر، به عنوان 

یک نظریه منسجم مطرح شده است.
ریشه های قدیمی حقوق بشر

حقوق بشر ریشه های قدیمی دارد و می توان 
نشانه های از اندیشه را در فرهنگ های مختلف 
پیــدا کرد. به عنوان مثال در قانون حمورابی در 
١7۳٠ قبــل از میالد، مقــررات عادالنه وجود 
داشــته است. حدود ۵٠٠ سال پیش از میالد، 
ــکه  در منشور کوروش پادشاه معروف پارسـ 
شامل ایران و افغانستان فعلی، و چندین کشور 
دیگر نیز می شــدـ ســخنان خوبی نزدیک به 
اندیشه حقوق بشر بیان شــده است. به  عنوان  
مثال، ممنوعیت بــرده داری، احترام به دین و 
عقیده ملت های دیگر، آزادی در انتخاب دین، 
آزادی در انتخاب محل سکونت و مبارزه با ظلم 

در منشور کوروش کبیر بیان شده است۳.
در ادیــان مختلف نیز مطالبــی در تائید 
حقوق بشر بیان شده اســت. به عنوان مثال در 
دین یهود و مسیحیت انسان موجود ارزشمند و 
دارای کرامت و خلیفه و جانشین خدا در روی 
زمین اســت و هدف از خلقت اشیا و حیوانات 

این است که انسان از آن ها استفاده کند.
به بیان شاعر معروف سعدی شیرازی:

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند / 
تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری.

بنابراین ادیان آســمانی مانند دین یهود و 
دین مســیح نیز کرامت انسان را قبول داشته و 
از این راه، بر حقوق بشری انسان ها تأکید دارد 4.

دین اســالم نیز در زمان ظهورش هم در 
گفتار و هم در عمل کمک زیادی به بهتر شدن 
وضعیت زندگی مردم و رعایت حقوق شان کرده 

است. در اینجا چند نمونه بیان می شود:
• در دین اســالم بر کرامت ذاتی تأکید 

شــده اســت: خداوند در قــرآن کریم 
فرموده است: »ما فرزندان آدم را کرامت 
دادیم۵.« فرزندان آدم شامل مرد و زن، 
سیاه  و سفید، مســلمان و غیرمسلمان 
و فقیــر و ثروتمند یعنی کل انســان ها 
می شــود، بنابراین از نظــر قرآن، همه 

انسان ها دارای کرامت و ارزشاند.
• حضرت پیامبر ص  در آخرین حج خود 
در یک ســخنرانی فرموده است: » عرب 
بر عجم و عجم بر عرب، ســیاه بر سفید 
و سفید بر سیاه، فضیلت و برتری ندارد 
جز با تقوا و پرهیزگاری. همه شــما از 
آدم و حوا هســتید و آن ها نیز از خاک 
بودنــد۶.« پس نباید بــه قومیت و نژاد 

افتخار شود.
• پیامبر اســالم در پیمان مدینه برای 
همــه ســاکنان مدینه چه مســلمان 
بودند و چــه یهودی، حقوق برابر اعالن 
کرد. در رفتار نیــز بین یاران خود فرق 
نمی گذاشت. مثاًل بالل حبشی، سلمان 
فارســی، صهیب رومی و اصحاب فقیر 
از قبیله های ضعیــف و گمنام، به اندازه 
اصحاب ثروتمند و مشــهور مورداحترام 

او بودند.
• حضــرت علی در نامه ای به والی خود 
به نام مالک اشتر گفته است: »ای مالک 
نسبت به مردم مثل حیوان درنده نباش، 
چون مردم از دو حالت خارج نیست: یا 
برادر دینی تو است یا در خلقت مثل تو 

بوده و هم نوع تو است7.«
• با آمدن دین اســالم وضعیت برده ها 
و غالمــان و کنیزان بهتر شــد. راه های 
برده گیــری کم شــده و راه آزاد کردن 
برده ها زیاد شــد. رفتار بــزرگان دینی 
مانند پیامبر، خلفای راشدین و امامان با 

برده های شان، خوب بوده است.
• وضعیت زنان هم با آمدن اسالم بهتر 
شــد. قبــل از آن دختــران زنده  به  گور 
می شــدند، تولد دختر باعث شرمندگی 
اعضــای خانــواده می شــد، زن نه تنها 
صاحــب ارث و مالک مــال نبود، بلکه 
خــودش مثل یــک مال بیــن دیگران 
تقسیم می شــد، اما در اسالم شخصیت 
انسانی زن به رسمیت شناخته شد، زن 
مورد احترام قرار گرفت و صاحب حداقل 
نصف ارث از مال پدر یا شوهر خود شد.

حقوق بشر در دوره جدید
با تمام آنچه گفته شــد، در گذشــته های 
دور، حقوق بشــر به عنوان یک اندیشه منظم 
مطرح نشــده بود و گذشت زمان و تجربه های 
زیادتر الزم بود تا بعدها در دوره جدید )۵ قرن 

اخیر( اندیشه حقوق بشر در اروپا شکل بگیرد. 
بنابراین برای به وجود آمدن حقوق بشر، ادیان 
مختلف، فرهنگ های گوناگــون و تجربه های 
ملت های زیاد کمک کرده اســت، اما واقعیت 
این است که ظهور حقوق بشر در تمدن جدید 
غرب اتفــاق افتاده و تغییرات اروپا بیشــتر از 

منطقه های دیگر اثرگذار بوده است.
ریشه اصلی حقوق بشر در اروپای قرن ١7 
اســت که یک نظریه به نام قرارداد اجتماعی به 
وجود آمد و طرفداران این نظریه، حقوق طبیعی 
را مطــرح کردند. طرفداران قــرارداد اجتماعی 
می گفتند: حکومــت و قدرت، تحفه خداوند به 
یک شــخص و یا خاندان نیست، بلکه حکومت 
به  وســیله یک قرارداد بین مــردم، به یکی از 
چند نفر داده می شــود. یک دانشمند انگلیسی 
به نام جان الک گفت: حکومت توســط مردم 
به وجــود می آید و مردم به این خاطر حکومت 
را می سازند که حاکمان از حقوق و آزادی های 
مردم حراســت و حمایت کنند. به نظر او، همه 
انسان ها به صورت طبیعی صاحب یک تعداد حق 
هستند ازجمله: حق زندگی، حق آزادی و حق 
مالکیت دارند. مــردم بین خود توافق کرده  اند 
که در سایه حکومتی زندگی کنند که به صورت 
قانونی از حقوق شان حفاظت می کند. ازنظر او، 
حکومتی که این عهد و پیمان را زیر پا بگذارد و 
حقوق مردم را به صورت دوام دار نقض کند، ظالم  
است و صالحیت فرمانروایی بر مردم را از دست 
می دهد. اگر الزم باشد، مردم می توانند، حتی با 

خشونت و زور با آن مقابله کنند.
نظریه قــرارداد اجتماعی و حقوق طبیعی، 
در اصل ریشه اندیشــه حقوق بشر است. این 
نظریه نه  فقط در بین دانشمندان و افراد باسواد 
مورد قبول واقع شد، بلکه مردم عادی نیز این 
نظریــه را پذیرفتند و با اســتفاده از آن، چند 
انقالب در کشورهای بریتانیا، امریکا و فرانسه 
به پیروزی رســید. این نظریه البته مشکالت و 
کمبودهایی هم داشــت که به مرور زمان کمتر 
شــد. بعد از تجربه های تلخ دو جنگ جهانی، 
اندیشه حقوق طبیعی به نام حقوق بشر جهانی 

و بین المللی شد.
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یــوه لویه ســتونزه چــې نن ورځ يــې ډېره 

یادونــه کېږي د ماشــوم ځورونه ده که څه هم 

دا ستونزه په ټوله نړۍ او هم زموږ په ټولنه کې 

لــه ډېره پخوا موجــوده وه مګر له نیکه بخته د 

علم او پوهې پراختیا د ډیرو خلکو پاملرنه دې 

موضوع ته بیرته را ګرځولې ده.

د ماشــوم د حق پالنې په اړه د اسالم سرت 

پیغمرب پــه وار وار خپلو صحابــه کرامو او ټول 

امت ته امر کړی دی، له بعثت څخه تر رحلت 

پورې په ماشومانو باندې شفقت کوونکی او ور 

رسه مینه کوونکی و، میندې او پلرونه يې هغو 

حقونو ته متوجه کړي چې د دوی اوالدونه يې 

پر دوی لري.

د اسالم په دین کې په خپلو اوالدونو باندې 

د ښه نوم اېښودلو څخه نیولې تر شفقت او ښه 

برخــورد او له هغوی رسه د دوی د عقل او فکر 

رسه ســم د مشورې تر کولو پورې تاکید شوی 

دی.

د ماشوم حقونه د ښې 

راتلونکې تضمني دی
رسمؤلف فیض الله فایز

د ماشــومانو د حقونو تر پښو الندې کېدل 

پــه بېلو بېلو ټولنو کې په بېل بېل ډول تر رسه 

کیــږي، چې په مخ پــر وده او غریبو هیوادونو 

کــې د خوارزواکۍ یا ســوء تغــذي، لوږې، د 

ښــوونې او روزنــې او روغتیايي اســانتیاوو له 

نشــتوايل رسه مخامخ کیږي او پــه پرمختللو 

هیوادونــو کې له اخالقي  فســاد او له کورنۍ 

رسه د اړیکو له پرې کېدلو رسه مخامخ کیږي، 

مګر په اسالمي ټولنوکې دا یوه لویه نیکبختي 

ده چې د دین د الرښــوونو له مخې د اوالدونو 

او مینــدو او پلرونو تر منځ اړیکې ټینګې او له 

اخالقي فساد او نورو ناوړه خویونو څخه تر ډېره 

بریده لرې وي.

د الله تعالی محبــوب پیغمرب فرمايي: )له 

موږ څخه نه دی چې پر ماشومانو رحم ونکړي( 

دلتــه باید دې خــربې ته متوجه شــو چې دا 

خربې په هغه وخت کې شوې دي چې د برش 

یا ماشومانو د حقونو په اړه نه کومه ټولنه وه او 

نه چا کوم غږ پورته کړی و.

مګر په تاســف رسه چې زمــوږ دټولنې په 

ډېــرو کورنیــو  او بیا په نالوســته کورنیو کې د 

ماشوم د تربيې یواځینۍ الر اوچاره وهل ډبول 

او کــړول دي او دا د ډېــرو له خولــې اورېدله 

کېږي )چې ډب نه وي ادب نه وي( او نن ورځ 

دا د تربيې یو معیار ګرځېدلی دی، خو داسې 

ښــکاري چې په دې متل باندې پــوره باور او 

عميل کول يې د لږو ښــېګڼو پــه ځای ډېرې 

ناخوالې او منفي اثرات درلوديل دي.

له ډېرو پلرونو او مرشانو څخه مې اورېديل 

دي چې وايي: کله چې په ماشوم یا ماشومانو 

بانــدې غږ کړم چې چــپ، نور نو بیــا د ژړا یا 

خربې کولو جرآت نه لري. افسوس څومره بده 

چې یو ماشوم یا هر کرش تر دومره فشار الندې 

وي چې اه هم نه يش کوالی.

که څــه هم زموږاســايس قانــون او نورې 

ټولې مقررې د اســالم د مقــدس دین او زموږ 

له ميل او کلتوري ارزښتونو رسه سم تدوین او 

لیکل شــوي دي، د نورو موضوعګانو تر څنګ 

ازار او ځورونه پکې منع شــوې ده، خو دا چې 

نــه عميل کیــږي یوه لویه ســتونزه ده، چې د 

دولتــي چارواکو او عام ولس له خوا يې عميل 

کولو ته باید ډېره پاملرنه ويش.

د اوالد سمه تربیه او د هغوی لپاره د داسې 

الرښــوونو کول چــې هغوی خــدای تعالی ته 

نــژدې کړي د مور او پــالر دنده ده، که چېري 

مینــدې او پلرونه  خپلو اوالدونــو ته په خدای 

تعالی او د هغه په دین باندې د پابندۍ په الره 

کــې هڅه او هاند وکړي، نو دا به يې هغوی ته 

د خیر دروازې چې د دنیا او اخیرت چارې يې 
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ور باندې ســمې يش پرانیستلې وي، په ژوند 

کې به بریــايل وي او له ډیرو ســتونزو رسه به 

مقابلــه کولی يش او دا خــو ځکه چې هر څه 

چې ماشــومان په کورنۍ کې زده کړي هغه د 

کاڼې کرښه او په اسانۍ له منځه نه ځي.

یو عامل وايي، پوه شــه چې ســتا اوالد ستا 

دی که ښــه وي که بد او ته يې د رس پرســتۍ 

مســؤل يــې. د ادب او نېکــې الرې او د اللــه 

تعالی بندګي او اطاعت ته د الرښوونې دروند 

پېټي ستا پر اوږو بار دی او د دې مسؤلیت په 

رسته رســولو رسه به الله تعالی اجر او ثواب در 

کــړي او که دا کار رس ته ونه رســوې مجازات 

به شې.

باید په یاد ولرو چــې اوالد د الله تعالی یو 

لوی نعمت دی چې والدینو ته ســپارل شوی 

دی، نــو اړینــه ده چې دې امانت ته ارزښــت 

ورکړو، کــوم حقونه چې الله تعالــی او د هغه 

رسول په موږ باندې  ایښي دي په ځای کړو.

  واړه ماشــومان له ساعت تیرۍ رسه ډېره 

مینه لري،هغوی باید تل ازاد پرېښودل يش تر 

څو د خپل زړه له غوښتنې رسه سم څېز باندې  

ســاعت تېري وکړي، ځکه دايې د استعداد د 

پیاوړتیا، د ابتــکار د رامنځ ته کېدلو او د ده د 

شــخصیت په تبارز کې هم پوره رول لري، ازاد 

پرېښودل يې د زړه د ډاډمنتیا سبب ګرځي.

  ماشوم داســې څوک غواړي چې په ډیرو 

جزیاتو او وړو خربو یا کارونو کې وررسه مرسته 

وکــړي، نو پــه دې توګه هغه ډېرې پوښــتنې 

کوي، په ډېــره ځیرکتیا او حوصله مندۍ رسه 

يې باید پوښتنو ته ځواب و ویل يش.

 د رقابت حس يې باید و نه ټکول يش، لکه 

چې ماشــوم خپل ناکاره څیز د نورو تر هر څه 

ښه بويل یا ښه ور ته ښکاریږي، خپل نظر ورته 

ارزښتمن ښکاريږي نو باید ازاد او سامل رقابت 

ته پرېښودل يش، دا حس یې تقویه کړل يش 

او کله چې لــه ځانه یو هرن یا مهارت او ابتکار 

ښکاره کوي تقدیر يش او نور هم وهڅول يش.

  ماشومان ملګرتوب او انډیوايل ته هم اړتیا 

لري. میندي او پلرونه باید هغوی د همځولو او 

ملګرو له ناستې پاستې څخه را و نه ګرځوي، 

بلکې یواځې پاملرنه دې وکړي چې له نا اهلو 

او بد اخالقو همځولو رسه ناسته والړه ونلري او 

که يې ور  رسه لري په حکمت او نصیحت رسه 

پــوه کړل يش، ځکه په داســې حاالتو کې په 

زور را ګرځول هم ممکن کله کله ناوړې پایلې 

ولري، له بدو ملګرو رسه د  ناوړو پایلو په اړه يې 

باید د پوهــې کچه لوړه يش، رسه له دې چې 

د ماشومانو د عاطفي، عقالين او ځاين اړتیاوو 

پوره کول اړین دي په خوا کې يې د هغه څارنه 

او پالنه هم ډېره رضوري ده.

 سمه او مناسبه ښــوونه او روزنه د والدینو 

له اصــيل او له ټولو څخه مهمه دنده ده، مګر 

په تآسف رسه چې ډېری دې ته ښه پاملرنه نه 

کوي، هغه ګڼ شــمېر ماشــومان چې په لرې 

پرتو او اطرايف ســیمو کې اوسیږي، د ښوونې 

او روزنې له نعمت څخه لږ برخمن کیږي، ژوند 

يې له شاقه کارونو او غواګانو او پسونو له ساتلو 

رسه تیرېږي، هغوی چې په ښــاري سیمو کې 

ژوند کوي، له تلویزیون، کمپیوټر، ګیم، فلمونو 

کتلو او نــورو رسه تیریږي، کله چې والدین دا 

احســاس کړي چې ولې يــې اوالدونه له دوی 

رسه دومره په توپیر کې شــول خو دا وخت کار 

لــه کاره تیر وي، نو غــوره دا ده چې والدین د 

ا والدنو له وړوکــوايل څخه د هغوی تر ډوډۍ 

او جامــو مخکې د هغوی ښــوونې او روزنې ته 

پاملرنه وکړي.

د اســالم ســرت پیغمرب فرمايــي: له ځانګو 

تــر ګوره پورې زده کړه وکړئ او پوهه تر الســه 

کړئ. او هم فرمايي: اوالدونه په والدینو باندې 

د لوستلو او لیکلو د زده کړې حق لري.

همدارنګه د ماشــوم حقونو د کنوانسیون 

پــه ۲۸ ماده کې اړونــده هیوادونــه ژمن دي 

چې د ښــوونې او روزنې په برخه کې د ماشوم 

حقونــه په رســمیت وپېژين او د مناســبو زده 

کــړو لپاره اســانتیاوې، د وړيــا او اجباري زده 

کړو اســانتیاوې ور ته برابــرې کړي، چې زموږ 

پــه هیواد کې هم د پالیيس رسه ســم تر نهم 

ټولګي پورې زده کړې اجباري او هم پورته زده 

کړې وړيا دي.

ماشــومان د انســاين ټولنې هغــه تر ټولو 

زیان منونکې ډله ده چې ســتونزې، جګړې او 

فشــارونه زغمي او په راتلونکي ژوند يې نېغ په 

نېغه تاثیر کوي.

 د ماشــوم لــه حقونو څخه یــو دا هم دی 

چــې کله دې دنیا ته ســرتګې وغړوي نیک او 

غوره نوم ور باندې کیږدې، په دې اړه قرانکریم 

داسې ښــوونه کوي. ژباړه: )اې زکریا موږ تاته 

په داسې زوی باندې زیری درکوو چې نوم يې 

یحــی دی او مخکې له دې مو د ده هم نومی 

نه دی ګرځولی( مريم سورت ۷ 

او په دې اړه انحرضت صلی الله علیه وسلم 

فرمايــي: )د اوالد حق پــه والدینو دا دی چې 

نېک نوم ورته غوره کړي(. نېک او ښــکلی نوم 

ماشــوم ته یو ډول روحي ارامتیا او شخصیتي 

اعتبــار هم ورکوي او هــم د والدینو له خوا له 

اوالد رسه نېکي ګڼله کېږي.

د ماشوم د حقونو کنوانسیون په  ۷مه  ماده 

لومړي بند کې لیکل شوي دي: )له پیدایښت 

څخه وروســته باید ماشــوم ژر تر ژره ثبت يش 

او د نــوم درلودلو او تابعیــت الس ته راوړلو له 

حقونو څخه برخمن يش.(

د ماشــوم لپاره د مناســبو خــوړو ورکړه او 

تیــارول هم د هغه له مهمــو حقونو څخه دي، 

نــس  د  وږي  د   ( فرمايــي:  انحــرضت )ص( 

تــر مړولــو بل غــوره کار نشــته که څــه هم د 

خپلواوالدنو وي. او بل ځای فرمايي: )پر میندو 

او پلرونو باندې د اوالدونو دا حق دی چې پاک 

او ښه خواړه ورکړي. که چېرته د والدینو توان و 

نه رسېږي چې خپلو اوالدونو ته مناسب خواړه 

ورکړي نو په همسایه وو او ټولنې باندې الزمه 

ده چې خــواړه ورکړي. ځکــه انحرضت )ص( 

فرمایــيل دي: )هرڅــوک چې مــوړ ویده يش 

او پــه خواکې يې همســایه وږی وي او دی ور 

باندې خرب وي، نو هغه له موږ څخه نه دی.

د  تفریــح او ســاعت تیرولــو حــق هــم د 

ماشــومانو له لومړنیو حقونو څخــه دی، دا یو 

حقیقــت دی چې حرکت او ګرځېدل او بیا په 

تېره د ماشــومانو لپاره ډېر اړین دي او په دې 

اړه انحــرضت محمد)ص( فرمايي: )له چا رسه 

چې ماشوم وي د ماشومانو په ډول کړه وړه دې 

ور رسه کوي(.

د ماشــومانو دکنوانســیون په ۳۱مه ماده 

کې راوړل شــوي دي، په کنوانسیون کې ګډ 

هیوادونه باید د ماشومانو د تفریح، هوساینې، 

ساعت تیرۍ، د عمر رسه سم خالقانه فعالیتونه 

او پــه فرهنګي او هرني ژوند کې د ازاد ګډون 

حقونه په رسمیت وپېژين.

د ماشوم جسمي یا روحي ځورونه د هغوی 

د شخصیت د تخریب لوی المل دی. د اسالم 

په دین کې له ماشــوم رسه ناوړه چال چلن یا 

وهل ډبول منع شــوي دي، مګر که ناچاري او 

بله الر ونه لري.

ماشــوم ته درناوی هغه ته پــه ځان باندې 

د باور وړتیا ورکــوي، په پایله کې هغه له ډېرو 

ســتونزو څخــه خالصــون مومــي او د روحي 

ارامتیا سبب يې ګرځي، انحرضت محمد )ص( 

فرمایي: )خپل ماشــومان باید در باندې ګران 

وي، رحــم ور باندې وکړئ او په څه چې وررسه 

وعده کوئ وفا ور باندې وکړئ.(

یونســیف هــم د ماشــومانو یو لــړ حقونو 

يــاد کــړي دي، په  ۲ مه ماده پــه  ۲  بند کې 

وايي: ماشــومانو هم لکه د هغــوی مور او پالر 

حقونه لري، د هوکړه لیک غړي هیوادونه ژمن 

دي چې د ماشــومانو حقونه په ټولو برخو کې 

رعایت کړي.

د ماشــومانو کنوانســیون په  ۳۱مه  ماده 

لومړي بنــد کــې کاږي: اســرتاحت، تفریح، 

ساعت تیري او خالقانه فعالیتونه د هر ماشوم 

حق دی.

پاتې په 58 مخ کې
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پرســش این اســت با وجودی  که اعالمیه 
جهانــی حقوق بشــر١ و اعالمیه جهانی حقوق 
کودک2 موجود بود، ضرورت و ایجاد کنوانسیون 
حقوق طفل چه بــود؟ از این که اطفال در همه 
حاالت آسیبپذیراند: در جنگ ها، در سیالب ها، 
در امراض، مهاجرت ها، زلزله و آفات طبیعی؛ به 
همین دلیل اطفال باید مورد مواظبت و حمایت 
جدی دولت، خانواده، اجتماع و دیگر نهادهای 
اجتماعی قرار گیرند. دلیل آن که کنوانســیون 
مشــخص برای حمایــت اطفال بوجــود آمده 
این اســت که اطفال نیازمندی های مشخص، 
ضرورت هــای جداگانــه و آســیب پذیری های 
مشخص خویش را دارد که باید به وقت و زمان 

برای آن رسیدگی صورت گیرد. 
ســه دلیل عمده وجود دارد که باید اطفال 
در پهلوی دو ســند مهم که قباًل ذکر شد، باید 

بررسی وضعیت اطفال
در  پرورشگاه های کشور

نجیب اهلل ببرکزی
هماهنگ کننده بخش حمایت از حقوق اطفال

کنوانسیون اطفال به وجود می آمد:
حــاالت  همــه  در  اطفــال  اول:  دلیــل 

آسیب پذیر اند و باید تحت حمایت قرار بگیرند.
دلیل دوم: اطفال در هر زمان به بزرگ ساالن 

احتیاج دارند.
دلیل سوم: اطفال آینده سازان کشور خود و 
جهان اند که باید در پرورش و رشد آن ها مطابق به 
مفاد کنوانسیون حقوق طفل تالش صورت گیرد. 
در افغانستان ۶,۵ میلیون طفل۳ غیرمستقیم 
و اگر به آن ها توجه صورت نگیرد مســتقیم در 
حالت خطر زندگی می کنند. در حال حاضر در 
افغانستان 2۳ گروه آسیب پذیر اطفال وجود دارد 
که همه آن ها مشکالت مشخص و آسیب پذیری 
خاص خویش را دارند. در هر موردی که اطفال 
شامل گروه های آســیب پذیر می باشند قوانین 
برای بهبود، راهکارهــای حمایتی و جلوگیری 

از آســیب پذیری وجود ندارد. دولت افغانستان 
در ١4 سال گذشــته به موضوعات مهم چون 
بازســازی، انتخابات، تدوین قوانین و ســاختن 
زیربناهــا پرداخته اســت، ولی بــه این گروه 
آســیب پذیر، یعنی اطفال هیــچ توجه صورت 

نگرفته است. 
مطابق به احصایه های موجود، افغانســتان 
کشوری اســت که بیشتر از ۳٠ میلیون نفوس 
در آن زندگــی می کند و ۵7% نفوس آن را افراد 
زیر سن ١8 سال تشکیل می دهد4 یعنی که در 
حدود بیشتر از ١4 میلیون طفل را شامل بوده 
و در 2۳ گروه آســیب پذیر تقسیم شده است. 
با آن که پیشــرفت های در عرصه تعلیم و تربیه 
اطفال، صحت اطفال، و مشارکت اطفال صورت 

گرفته ولی هنوز هم کافی نیست. 
ادامه در صفحه ۵9
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رسیزه:

جــرم او جنایــت په ټولــو دورانونــو او له 

هغه مهاله چې انســان د وجود ډګر ته پښــه 

کیښــوده منځته راغلی، داسې بوګنوونکي او 

ټــکان ورکوونکي جنایتو نه چې د هرانســان  

روح ځوروي او پر وړاندې یې چوپتیاناشــونې 

بریښي.

پــه هر صــورت د ژوندانه پــه هرپړاو کې، 

بــرشي ټولنو د هغه مهال رشایطو ته په پام د 

جرایمو پر وړاندې بېالبېل غربګونونه درلودل. 

د بېلګې پــه ډول هغه وخت چی ال ټولنې په 

نننــۍ موډرنه بڼــه نه وې رامنځته شــوې، د 

جرم او جنایت پرواندې دود شوي غربګونونه، 

خصويص غــچ اخســتنه موجــوده وه. یعنی 

)مجنی علیه( په دې هڅه کې و چې پخپله د 

مجــرم پر وړاندې راپورته يش او مجرم د خپلو 

اعاملــو او کړنو په ســزا ورســوي او که چیرې 

مجني علیه قرباين کیــده د قرباين او جاين 

کورنۍ یو د بل پر وړاندې دریدلې.

پــه واقعیت کــې د جزایي عدالــت اجراء 

کــول دارنګــه موضــوع ده چــې د خلقت له 

ابتداء څخه یې، د انســان ذهن پرې مشغول 

کړی او د عدالت دې اجراء په هره مقطع کې 

شته رشایطو ته په کتو یو ځانګړی رنګ او بڼه 

خپله کړې ده.

هــګل ګروهمــن دی چــې: )مجــازات د 

جــرم له يــوې پديدې څخــه پرته بــل څه نه 

دي، یعنې د جــرم نیامیي ده چې د هغه بله 

نیامیي رامنځتــه کوي.( په حقیقت کې دا د 

 )personal justice( شخيص غچ اخیســتلو

تعریف دی چې له موډرن څخه مخکې ټولنو 

پورې اړه لري.

خــو د جزایي عدالــت دا ډول اجراء کول 

له دوه بنسټیزو ستونزو رسه مخامخ ؤ: لومړی 

دا چــې دې عمل او عکس العمــل یو له بل 

رسه تناســب نه درلود، یعنــې د انتقام اوغچ 

اخســتنه په هر ډول تررسه کیده، یا د مترضر 

حــق ضایع کیــده او عدالت یې پــه هکله په 

غوره توګه نه اجــراء کیده، يا دا چې د ټولنې 

یوه ډله وګړي چې په ټولنه کې د لوړ موقف او 

دریځ  درلودونکي نه ؤ د زورواکانو او ځواکمنو 

له خوا تر ظلــم او جنایت الندې نیول کیدل 

او نه یې شو کوالی له هغوی څخه خپل حق 

واخيل، ځکه له هغوی رسه یې د مقابلې توان 

او قدرت نه درلود.

د انســاين خورا مهمو ارزښتونو د تر پښو 

الندې کولــو د څیړنې لپاره د یــوې نړیوالې 

محاکمې د مرجــع د رامنځته کولو فکر ډېرو 

پخوانيو کلونو ته ورګرځي. 

نړیوالوجنایي محکمو ته 

یوه لنډه کتنه
قضاوتپوه حرضت ګل حسامي
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لومړنی کس چــې دارنګه فکر یې څرګند 

 Gustave( ګوســتاوموینیه  سویســی  کــړ 

لــه  صلیــب  رسه  نړیــوال  د  او   )Moynier

بنســټ ایسښــودونکو څخــه ؤ، پــه واقعیت 

کــې د فرانســې او پروس د جګــړې پر مهال 

د 1871ع کلونــو په ترڅ کــې د دواړو خواوو 

د ســپاهیانو وحــيش ګریو او کرکجنو پیښــو 

نوموړی دې تفکر ته ســوق کــړ او په 1872 

ع کال کې یې د فرانســې او پروس د جګړې 

جرایمــو ته ځواب کې د یوې دایمي محکمې 

د رامنځتــه کولو وړاندیز وکړ خو د نوموړي دا 

وړاندیــز له دې نیوکې رسه مخامخ شــو چې 

د ميل قضایي مراجعــو صالحیت یې له پامه 

غورځولی دی.

په هرحال د برش ذهن تل په دې مسئلی 

پســې و، چې یو پیــاوړی بنســټ د نړیوالې 

ټولنــې په کچــه شــتون ولــري او د نړۍ په 

هرګــوټ کې چې کوم جرم پیښــیږي له هغه 

څخــه پټ پاتــې نه يش او داســې ســازمان 

شــتون ولري چې خپل نور او روښنایي ټولې 

خاورینې کرې ته متوجه کړي.

همدارنګه کوالی شــو ووایو، په تېرو زمانو 

کــې ترټولو غــوره ابزار او د حــل الره چې په 

ټولنــو کې د اختــالف د له منځــه وړلو لپاره 

دود وه جګړې او وینــې تویولو ته الس اچول 

ؤ، چې په دې رسه ســتونزه اواختالف نه حل 

کیده، مګر دا چې د اختالف له اړخونو څخه 

یو یې لــه منځه وړل کیده، یعنې هامغه څیز 

چې نن ورته د مســئلې د پاکولو صورت ویل 

کیږي.

پر همدې بنســټ پــه تاریخ کــې د ډیرو 

جنګ جګړو شــتون، د حقوقــو ځینې پوهان 

دې پایلې ته رســويل ؤ چې جګړه تقریبًا )یوه 

عــادي او طبیعــي وضعــه( ده، ځکــه برشي 

ټولنه په خپل )3400( کلن مدون تاریخ کی 

یوازې )250( کلونه په سوله کې اوسیدلی او 

د خپــل  ژوندانه ډیره برخه یې مســتقیم او یا 

غیرمستقیم په جګړه کې تیره کړې ده.

پــه دې ترتیــب که چیرې همــدې میتود 

)د اختــالف د حل لپاره په جګړې الس پورې 

کــول( ادامه مونــدالی نو له نــړۍ او نړیوالو 

څخه کوم څه نه پاتې کېدل، ځکه هامغسې 

چې پوهیږو د جګړې پیښــیدا په وحشیګریو، 

وینې تويیدلو، ویجاړولو رسبیره له هره لحاظه 

د یوې ټولنې ریښې وچوي او له جګړې څخه 

راپورته شوې اغیزې به په هغې ټولنې کې تر 

څو نســلونو پورې باقي پاتې يش او تر کلونو 

کلونو پورې د یوې ټولنې د چټکې ودې مخه 

نیيس او په واقعیت کې ویالی شــو چې ياده 

ټولنه به په یو ډول څنډې ته کوي او د ټولنې 

د منزوي کیدو او اللهاندتیا المل به يش.

اوس کــه وغــواړو خــورا ځیــر شــو او د 

ویجاړوونکو جګړو په ډیرښــت په ټینګار رسه 

په علمي احصائیــو الس پورې کړو باید ووایو 

چــې علمي څیړنــو او د جګــړې ټولنپوهنې 

نظــر څرګند کړی دی چــې )نړۍ له دوميې 

نړیوالې جګړې تر اوســه یوازې د )26( ورځو 

معــادل په ســوله کې ژوند کــړی او د دارنګه 

محاســباتو پر بنســټ، نړۍ په هــر کال کې 

یــوازې )3( ورځې په ســوله کــې تیرې کړې 

دي. دې ارقامو ته په کتنه باید ووایو، داســې 

ورځ نه وه چې په نړۍ کې جګړه نه وي.

په دې ترڅ کــې باید دې ټکي ته هم پام 

وکړو چې جګړې په تیــرو زمانو کې یوازې په 

هامغــه زماين مقطــع پورې محــدودې وې، 

یعنې نزاع له یو تاریخ څخه پیل کیده او په یو 

تاریخ کې پای ته رســیده او نورې اغیزې یې 

د ټولنو راتلونکي ته نه متوجه کیدې. خو نن 

ورځ جګړې ډیری میکانیزه او موډرنې شــوې 

دي، پــه واقعیت کې د نن ورځــې جګړو آثار 

ډېــر ویجاړوونکي او له مینځــه وړونکي دي؛ 

ځکه نــن ورځ په جګــړو کې د هغــې ټولنې 

نســل او راتلونکي نسلونه هم په پام کې دي 

او د یوې ټولنې او ملت څو راتلونکي نســلونه 

په خطر کې اچوي.

په اصــل کــې باید ووایــو، د نــن ورځې 

موډرنې جګړې د انســاين–فرهنګي او د ژوند 

چاپیریال موخــو درلودونکې دي چې د پخوا 

په پرتله ډیرې ویجاړوونکې دي.

لــه دی رسه رسه او د دارنګــه نړیوالــې 

ټولنې په درلودلو آیا داســې نه بریښــي چې 

د یو پیاوړي سازمان او قضایي نړیوالې مرجع 

شتون چې د نړیوالې ټولنې د مننې وړ وي له 

بل هر څیز څخه خورا اړین دی؟

آیا داســې نه بریښي چې نور د لوټامریو، 

وینې تویولو او زور ویلو دوران پای ته رسیدلی 

او له جګړې څخه د حل غوره نورې الرې هم 

شــته، چې له ویجاړولو څوڅو ځله اغیزناکې 

دي!؟

داســې بریښــې چې د همدغو نظریو او 

د دارنګه پوښــتنو په طرحــه کولو رسه برشي 

ټولنه له هر لحاظــه د یوې خپلواکې قضایي 

مرجــع د رامنځته کولو په فکرکې شــوه، څو 

هغــه جرایم چې د برشیت وجــدان او روحیه 

ژوبلــوي پرتــه له دې چــې جرم چیــرې او د 

چاله خــوا تررسه کیــږي، تر تعقیــب الندې 

ونیيس چې د برشیت روح د دارنګه جنایتونو 

د عاملینو لــه مجازاتولو څخــه آرام يش او د 

نړیوالــې ټولنې پــه کچه د امنیت احســاس 

رامنځته يش.

نو که یوه نړیواله پیاوړې مرجع چې د ټولو 

هیوادونو او پــه کيل توګه د نړیوالې ټولنې د 

مننــې وړ وي، نــه وي، چې وکــوالی يش د 

دې نښــتو مخنیوی وکړي او یا دا چې نړیوال 

جنایتکاران تر تعقیب الندې ونه نیيس نور به 

له برشیت څخه څه پاتې نه يش.

پــه هر صورت هغه مطالبــو ته په پام رسه 

چې وویل شــول نړۍ د دارنګه مرجع شتون 

د خپلو بنســټي اړتیاوو لــه جملې څخه وبلله 

او دا موضوع له ســاړه جنګ وروسته  ډېره تر 

سرتګو شوه.

ورو، ورو دا مسائل د دې المل شول، چې 

د نړیوالــو حقوقو یــوې نوې څانګــې نړیوالو 

جزایــي حقوقو یــا د نړیوالو جرامئــو حقوقو 

تــه اړتیا رامنځتــه يش، د حقوقو دا څانګه په 

واقعیت کــې د دولتونو له ډله ییزې ارادې او 

توافق څخه د راوالړو شــویو موازینو مجموعه 

ده ، لــه دې املــه کوم وخت چــې یو جرم په 

نړیواله صحنــه کې پیــښ يش، د ټولو غړیو 

دولتونو حقوق یې تر پوښتنې الندې راوستي 

دي او دا دولتونه خپل ځان مســئول بويل تر 

څو دې جرمونو ته رسیده ګي وکړي.

که څه هم نړیوالو جرایمو ته رســیده ګي 

له شــلمې پیــړۍ څخه مطرح شــوه او د ژبو 

رس تــه راغله خو دا مســئله پــه واقعیت کې 

داســې یوه اړتیا وه چې د برشیت د هیلو یوه 

برخــه ګڼل کیده او دا مســئله له دوو نړیوالو 

جګړو وروســته  چې ډیرې فجایع او ویجاړۍ 

یــې رامنځته کړې او تر ټولــو مهمه دا چې د 

هغو دولتونو مرشانو چې په جګړه کې بریايل 

شوي ؤ، د ماتې خوړليو دولتونو له مسئوولینو 

رسه د یو مجرم په څېرچال چلند وکړ.

لــه دې کبله نړیواله ټولنه لــه ډېره وخته 

راهیسې په نړیواله کچه د رسیده ګۍ د یوې 

داســې دایمي مرجع د درلودلو په هیله وه او 

دې بــرشي آرمان ته په رســیدو کــې له ډیرو 

لوړو ژورو څخه هم تېره شوې ده.

باالخره د شــلمې پیړۍ په دوميه نیامیي 

کــې نړیوالــه ټولنــه د درنو جرمونــو لکه عام 

وژنې یا نســل وژنې، د برشیت پر ضد جرایمو 

په تعریف باندې پر یو عام توافق ته ورسېده.

په دې څېړنه کې لومړی د جرایمو موقتي 

نړیوالــو محکمــو او بیــا د جرایمــو نړیوالــې 

دایمــي محکمــې پــه هکلــه لنــډ معلومات 

وړاندې کیږي.

د جرایموموقتي نړیوالې محکمې
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لومړی پاراګراف :

له دوميې نړیوالې جګړې څخه وړاندې د 

خاصو جزایي محکمو تشکیل:

بایــد ووایــو، د نړیــوال جزایــي دېوان د 

تشــکیل  لپاره لومړنی حرکت 1474میالدي 

کال تــه ورګرځي، پــه دې کال کې د املان 

د )بریســاخ( پــه ښــار کــې د )27( قاضیانو 

په حضــور کې د املان د امپراتــور )پیرتفون 

هاګن بــاخ( د محاکمــې لپاره یــوه محکمه 

تشــکیل شــوه او د محاکمې دلیــل یې دا و 

چې تر خپل امر الندې عســکرو ته یې په غیر 

نظامیانو د تیــري، ډله ییزې وژنې او د خلکو 

د مالونو د لوټولو اجازه ورکړې وه.

هاګن باخ د ســپیڅيل روم له امپراتورۍ 

رسه د همغږو دولتونو له خوا د هغه جنایاتو په 

جرم چې د بریساخ په ښار کې مرتکب شوی 

ؤ، محاکمــه شــو. باالخره نومــوړی د قتل په 

جرایمو، جنيس تیري، درواغو شهادت ورکولو 

او د خــدای )ج( او برشي قوانینو پر ضد نورو 

جرایمو محکوم شــو. دا چال چلند تر )450( 

کلونو وروسته پورې مسکوت پاتې شو، تر څو 

چې لومړۍ نړیواله جګړه رامنځته شوه.

البتــه له لومړۍ نړیوالــې جګړې وړاندې 

دولتونو خپل ځان د یو شمېرمحدودو جرایمو 

د رســیده ګۍ لپــاره، د ارتــکاب د ځای یا د 

مرتکــب او قرباين تابعیت ته د پــام لرلو پرته 

صالحیت لرونکــي بلل، دا ځینې مهم جرایم 

عبارت ؤ له:

الــف: بحري غال. ب: مریــي توب او ورته 

چــال چلندونه. ج: د تلګــرايف لیکو او اوبتل 

)تحــت البحري( نل لیکو پر ضــد جرایم. د: 

نړیوال پســتي جرایم. هـ: د رکیکو او بدرنګه 

)مستهجنو( خپرونو توزیع او قاچاق.

د دې جرمونــو په اړوند د هغوی د نړیوال 

کیدو رسه رسه هغوی ته رسیده ګي په عمده 

توګه د کورنیو میکانیزمونو پر بنســټ صورت 

نیوه، یعنی دهیوادونو په داخيل محکمو کې 

تررسه کیده او نړیوالې ټولنې د دې جرایمو د 

رسیده ګۍ لپاره نړیوال بنسټونه نه درلودل.

په 1914 ع کال کــې نړۍ د یوې ډیرې 

و یجاړوونکــې او وحشــتناکې جګــړې یعنې 

لومړۍ نړیوالې جګړې شاهده وه، دا جګړه له 

یــوې خوا د املان او متحدینو تر منځ له یوې 

خوا او د متفقینو یعنې انګلیس، فرانســې او 

روســيې تر منځ  له بلې خوا پیښه شوه. البته 

امریــکا، ایټالیا او جاپان هم بیــا له متفقینو 

رسه یــو ځای شــول. ياده جګــړه چې ډیری 

انســانان یې په خــاورو او وینو کــې ورغړول 

تر1918ع کال پورې روانه وه.

باالخره لومړۍ نړیواله جګړه د املان او د 

هغه د متحدینو له جملــې د ترکیې په ماتې 

متامه شوه.

خــو د نړیوالې لومړۍ جګړې وروســته د 

)ورســای د سولې معاهدې( پر موجب چې د 

1919ع کال د جون پر 28 مه نیټه د پاریس 

په ورســای کې د جګړې د ښــکېلو خواوو تر 

منځ منعقده شــوه، وټاکل شوه چې د جنګي 

جنایاتــو د مرتکبینو د محاکمــې او مجازاتو 

لپاره دې ځانګړې محکمه تشکیل يش.

د دې معاهــدې لــه 227- مــې څخــه 

جنګــي  د  پــورې  مــادې  مــې  تــر230- 

جنایتکارانــو او د لومــړۍ نړیوالــې جګــړې 

د فجایعــو د عامالنــو د مجازاتولــو پــه هکله 

وې او لــه دې قرارداد څخــه موخه د جنګي 

جنایاتــو د جنایتکارانو په تیــره بیا د املان د 

قیرص )دويــم ویلهلم( تعقیــب او مجازات ؤ، 

هغــه دارنګه چې: د لومــړۍ نړیوالې جګړې 

په تــرڅ کې )دويــم ویلهلم( چــې د برشیت 

پــر ضد یې د جنایــت او وینې تویولو حس او 

عقــده درلــوده او پرهمدې بنســټ د لومړۍ 

نړیوالــې جګړې پــه پیل کــې دا د اتریش – 

مجارســتان له امپراتورۍ رسه همغاړی شو او 

ډېر جنایتونه یې هم وکړل او په پای کې کله 

چــې یې د ماتې او خطراحســاس وکړ، خپل 

ځــان یی دهالنډ هیواد ته معريف کړ او هلته 

وتښتید او ســیايس پناه یې یوړه، تر څو چې 

په 1941ع کال هورې ومړ او هغه مهال چې 

د انګلستان، امریکا، فرانسې، ایټالیا، بلجیم، 

یونان او ځینو نورو هیوادونو استازیو د هالینډ 

لــه دولت څخــه د ده دهغــه جنایتونــو ته د 

ځواب ویلو او مجازاتو په هکله چې رس ته یې 

رســويل ؤ د ورسپارلو غوښــتنه وکړه د هالنډ 

ملکي متفقینو د ده له سپارلو څخه رسغړونه 

وکــړه او همدارنګه د هالنــډ د پاچا ځواب د 

قیرص د تسلیمولو په هکله منفي و، ځکه چې 

قیرص د هالنډ د پاچا د تره ځوی ؤ او نوموړی 

د عمر تر پایه په هالنډ کې پاتې شو.

د ورســای د ســولې د معاهدې 227- مه 

ماده د ویلهلم پورې اړونده وه. د دې مادې په 

موجب. امپراتور ویلهلم باید د نړیوالو اخالقي 

موازینــو د ژوبلولــو او د قراردادونو د اعتبار د 

اصل د نــه رعایت په دلیل پــه یوه )ځانګړې 

محکمــه( کې محاکمــه يش، د هالنډ دولت 

د دويــم ویلهلم د اســرتداد لپــاره د متفقینو 

د فشــارونو پر وړانــدی مقاومت وکړ. د هالنډ 

د دولــت لــه نظــره د مجرمینو اســرتداد، د 

اســرتداد د حقوقو د عمومي قاعدو پربنسټ، 

د اســرتداد په تړون کې د مشخصو او ټاکلیو 

جرایمــو په مقابل کــې دی او په هغه تړونونو 

کې چې هالنډ الســلیک کړي دي د )نړیوالو 

اخالقي قاعــدو د ژوبلولو په عنوان( کوم جرم 

نشــته، نو لــه دې املــه دولــت د متفقینو د 

غوښــتنې له منلو څخه معــذور دی...( او په 

دې ترتیب رسه دا هڅه ناکامه شوه.

دا بایــد پــه ډاګــه يش چې د ورســای د 

معاهدې پــه احکاموالتــزام او مجرمینو ته د 

جزا اورول د سرتو ځواکونو د سیايس لیډرانو 

په وجه ناکام شول. ځکه چې دغو لیډرانو په 

اروپا کې د ســولې په راوســتلو ډیــر پام کاوه 

نسبت د عدالت تامینولو ته.

پــه 228- مه مــاده کې د املــان دولت 

متفقینــو ته دا حق ورکــړ چې وکوالی يش د 

هغه اعاملو په ارتکاب تورن اشــخاص چې د 

جنــګ د قوانینو او عرف تر پښــو الندې کول 

ګڼــل کیږي په نظامــي محکمو کې محاکمه 

کړي.

د همدې مادې پر بنســټ د املان دولت 

ژمنه وکړه چې د جګــړې پر مهال په جنایاتو 

متهم هر یو فرد د متفقو دولتونو د غوښــتنې 

پــه صورت کــې، هغوی تــه د محاکمې لپاره 

وسپاري.

229- مې مــادې، دې مطلب ته اشــاره 

درلــوده چــې د متفقو دولتونو د یــوه تبعه پر 

ضد په جرایمو د ارتکاب متهم اشــخاص به د 

ذینفــع دولت په نظامي محکمو کې محاکمه 

يش.

د متفقــو دولتونــو د یوه یا څــو دولتونو د 

اتباعــو پر ضــد د جرایمــو په ارتــکاب متهم 

اشــخاص، په هغو نظامي محکمو کې چې د 

محکمې غړي د بېالبېلــو دولتونو له قاضیانو 

څخه ترکیب شــوي وي متفــق وي، محاکمه 

به يش.

دا باید په ډاګه يش چې 

د ورسای د معاهدې په 

احکاموالتزام او مجرمینو ته د 

جزا اورول د سرتو ځواکونو د 

سیايس لیډرانو په وجه ناکام 

شول. ځکه چې دغو لیډرانو په 

اروپا کې د سولې په راوستلو 

ډیر پام کاوه نسبت د عدالت 

تامینولو ته.
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په 230- مه ماده کې د املان دولت ژمنه 

کړې وه چې هر ډول اســناد او اطالعات چې 

د محاکمــې په بهیر کې ورتــه اړتيا وي، تهیه 

کړي.

د ورسای د ســولې په تړون کې د پورتنیو 

مــادو پــه ترصیــح رسه، د پورتنیــو جنایاتــو 

د رســیده ګــۍ لپــاره هیــڅ کومــه ځانګړې 

محکمه تشکیل نه شــوه ځکه د املان دولت 

د محاکمې لپاره د خپلو اتباعو له تســلیمولو 

څخه ځان وژغــوره، باالخــره متفقین په دې 

چاره رايض شول چې د املان دولت به پخپله 

خپل اتباع د الیپزیک ښــار پــه ميل محکمه 

کې محاکمه کړي.

لــه  پــه 1923ع کال کــې د متفقینــو 

غوښــتنې رسه ســم املان یو نوی قانون جوړ 

کړ چې د هغه پر اســاس یې د تورنو کســانو 

محاکمــه کــول د املان د کورنیــو قوانینو له 

مخــې پر غاړه واخیســتل. په يــاد قانون کې 

یې د ورســای د ســولې د تــړون 227- مه او 

228- مــه ماده تصویب کــړه، چې دغه تورن 

کســان د املان د سرتې محکمې پر وړاندې 

د الیپزیک په ښار کې محاکمه يش.

متفقینو د )895( کسانو نومونه چې ادعا 

کیدله هغوی جنګــي جنایتکاران دي املان 

ته وړاندې کړل. خو په عمده توګه د سیايس 

دالیلو پر بنســټ او هم محکمې ته د متهامنو 

لــه ســپارلو څخه د املان د ځــان ژغورنې په 

خاطر په فهرســت کې یاد شــوي افراد خورا 

زیــات لږ شــول او یــوازې )45( دوســیې د 

محاکمې لپاره غوره شــوې. د )895( کسانو 

له مجموعې څخــه د محاکمې لپاره د )45( 

غوره شویو کســانو د لیست له منځه د املان 

دولت یوازې )12( نظامي افرسان د الیپزیک 

په عايل محکمه کې محاکمه کړل، چې شپږ 

کسان یې هم په پای کې تربئه  شول.

پورتنــي مطلــب تــه پــه پــام، متفقین د 

محاکامتــو له پایلــې څخه ناراضــی ؤ، نو له 

دې امله تصمیم یــې ونیو چې نورهیڅ متهم 

د املان محکمې ته ونه ســپاري او د ورسای 

د سولې د تړون د 229- مې مادې پر بنسټ 

متهامن په خپلو محکمو کې محاکمه کړي.

څرګنــده ده چې د الیپزیک په محاکامتو 

کې د متهامنو یو لږ شــمېرمحکوم شول، مګر 

د دې محاکامتو ارزښت په محاکمه کولو کې 

د هغوی په بریالیتوب کې نه ؤ، بلکې ارزښت 

یې په هغــه اصل کې ؤ چــې دې محاکامتو 

مرسته وکړه ترڅو نوموړی اصل تثبیت يش.

نور په بله ګڼه کې ...

پــر ۲۸ مه نیټه د ګردیز ســیمه يیز دفرت د 

غونډو په تاالر کــې د پکتیا والیت د دولتي او 

غیــر دولتي ادارو مســوولینو، د مدين ټولنو د 

استازو او ژورنالیستانو په ګډون چې ډیرۍ یې 

ښــځې وې تررسه شــو. په غونډه کې د پکتیا 

خلکو ته د افغانستان د برشي حقونو خپلواک 

کمیسیون د عمومې رییسې ډاکرت سیام سمر 

پیغام وړاندې وشو. د ښځو د څانګې مسوولې 

آغلــې زرمینه شــمس د ښــځو پــر وړاندې د 

تاوتریخوايل د مخنیوي پر قانون رڼا واچوله او 

یاد قانون مادې یې ترشیح کړې.

د يونامــا د بــرشي حقونــو د څانګې غړي 

ښــاغيل ســټیفن بیا )د ښــځو پــه قضیو کې 

منځګړیتوب( تررسلیک الندې لکچر ورکړ او د 

غونډې له ګډونوالو یې د داسې قضیو پوښتنه 

وکړه چې په منځګړیتوب رسه حل شوې وي.

ګردیز: له زم زم خصويص 
پوهنتون رسه د دوه اړخیزو 

همکاریو هوکړه لیک السلیک شو

د افغانســتان دبــرشي حقونــو خپلــواک 

کمیسیون د ګردیز سیمه ایز دفرت هم د ۱۳۹۶ 

کال د کب میاشتې په ۲۰ نیټه په پکتیا والیت 

کې لــه زم زم خصــويص پوهنتــون رسه د دوه 

اړخیــزو علمي  همکاریو هوکړه لیک الســلیک 

کــړ.د افغانســتان د بــرشي حقونــو خپلواک 

کمیسیون د ګردیز سیمه يیز دفرت رییس پوهنیار 

نوراحمد شهیم په خپلو خربو کې هیله څرګنده 

کــړه چې په راتلونکي کې به د دغه هوکړه لیک 

پر بنســټ ښــې اړیکې جوړې يش او دغه راز د 

زم زم پوهنتــون محصلین به د برشي حقونو له 

موضوعاتو معلومات ترالسه کړي.

هلمند: د اصالح او روزنې مرکز 
کې د عامه پوهاوي غونډه جوړه 

شوه
د ۱۳۹۶ کال د کب پر ۲۲مه د کوچنیانو 

د اصــالح او روزنې په مرکز کــې د محجوزینو 

رسه دعامه پوهاوي غونډه وشــوه، چې ۵۰ تنو 

پکې برخه اخستې وه.

په غونــډه کــې د کمیســیون پيژندنه، د 

ماشــومانو رسغړونو ته د رســیدګۍ قانون او د 

انســان د اختطــاف او قاچاق د قانــون په اړه 

معلومــات وړاندې شــول او اړونــد موضوعات 

بحث شــول. د غونډې تر جمع بندۍ مخکې 

د ګډونوالو پوښــتنو ته ځوابونه وویل شول او د 

هغوی غوښتنې او ستونزې واورېدل شوې.

د ګډونکونکو د شکایاتو تر آوریدلو وروسته 

والیتــي دفرت په نظر کې لــري، چې د هلمند 

والیت د اســتیناف څارنوالۍ د اطفالو برخې 

رسه مالقــات وکــړي او يــاد شــکایتونه وررسه 

رشیک کړي.

کندهار: له خري غوښتلو څخه 
د ماشومانو د ژغورنې په تړاو د 

پوهاوي غونډه وشوه
میاشــتې  د  وري  د  کال   ۱۳۹۷ روان  د 

پــر )۲۲( نېټــه د کندهار ســیمه ییــز دفرت د 

ماشــومانو د حقونو د ساتنې د څانګې له خوا 

د کندهار د ګندیګان سیمې د ښځو د سیمه 

ییزې شــورا له )۴۴( تنو رسه د يادې شــورا د 

مسئولې په اســتوګنځای کې له خري غوښتلو 

څخه د ماشــومانو د ژغورلو په هکله د پوهاوي 

غونډه وشوه.

کندهار: د ماشوم د نړيوال 
کنوانسيون په تړاو د پوهاوي 

غونډه وشوه
د روان ۱۳۹۶ کال د کــب پــر ۲۲مــه د 

کندهار ســيمه ييز دفرت د ماشــومانو د برشي 

حقونــو د پراختيا څانګې د ماشــوم د نړيوال 

کنوانسيون اړوند د پوهاوي په موخه  د زرغونې 

انا ليسې له ۴۴ تنو ښوونکو رسه د يادې لييس 

په تاالر کې د پوهاوي غونډه جوړه کړه.

په پيل کې د ليســې مديرې اغلې زبيدې 

د سيمه ييز دفرت مننه وکړه او له برخه والو يې 

وغوښتل چې په غونډه کې د مطرح موضوعاتو 

څخه اعظمي ګټه پورته کړي

از صفحه 13

د افغانستان د برش حقونو خپلواک کميسيون...
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برابری حقوق زن و مرد 
از دیدگاه قانون
موانع و چالش ها
داوود ناظری

زنان دارای حقوق مساوی و برابر با مردان است 
و می تواننــد با آگاهی از این حقوق شــان، در 
همه مسایل سیاسی، آموزشی، فرهنگی، کاری 
و بخش هــای مختلف زندگــی در کنار مردان 
سهیم شوند. اما در افغانستان دسترسی بانوان 
به حقوق شان به شــکل کامل و حتا نسبی، با 
موانع و مشــکالت متعددی رو به رو اســت و 
در برخی قســمت ها حتا از حقوق شان کامال 

محروم گردیده و از آن اطالع ندارند.
     در این مقاله به مناســبت هشتم مارچ روز 
جهانی زن، به حقوق بانوان در قانون اساسی و 
دیگر قوانین ملی کشور اشاره می گردد تا زنان 
از تمامی حقوق شــهروندی شان آگاهی پیدا 
کننــد. در این مقاله بیان می شــود که زنان با 
مــردان در کدام بخش های زندگی خانوادگی و 
اجتماعی، دارای حقوق برابر هســتند. تا دیگر 
هیچ تبعیض، خشــونت و مردســاالری وجود 

نداشته باشد.
  یافته های این مقاله نشان می دهد که تبعیض 
جنســیتی در هیــچ ارزش قانونــی و دینی 
پذیرفتنی نیست و نباید صورت گیرد. دولت ها 
به خصوص دولت افغانســتان مکلف و موظف 
به مبارزه در مقابل هرنوع بی عدالتی و تبعیض 

جنسیتی میان زنان و مردان هست.  
  روش های تحقیــق در این پژوهش، مراجعه 
به اســناد قانونــی و روش تحلیلــی و تبیینی 
می باشد. محدوده جغرافیایی این تحقیق شامل 
افغانستان و محدوده زمانی آن ١۵ سال اخیررا 
بیشــتر در بر می گردد. مخاطبان این تحقیق 
بیشتر خانواده ها، ســازمان های مدافع حقوق 

بشر و دولت افغانستان است. 
واژگان کلیــدی: زنان، حقوق شــهروندی، 

قانون، چالش ها و راهکارها
برابری جنسیتی چیست؟

    برابری جنســیتی یعنــی زن و مرد دارای 
حقــوق، وظایف، امتیازات و مکلفیت های برابر 
و یکســان باشــند و از همه فرصت ها به شکل 
برابر برخوردار شوند. در خانواده یا جامعه ای که 
مسأله جنســیت باعث بی عدالتی و محرومیت 
زنان از حقوق شــان گردد، ایــن امر متضاد با 
ارزش های حقوق بشــری است. بر این اساس 
برابری یعنــی زنان نباید بخاطــر زن بودن و 
مســأله جنســیت، مورد تبعیض و ستم قرار 
گیرند. برابری جنســیتی در تعــادل جامعه و 
تامین حقوق شــهروندان از جایــگاه خاصی 
برخــوردار اســت و به عنوان یکــی از اهداف 
برنامه های توسعه هزاره سازمان ملل متحد نیز 

انتخاب شده است)١(. 
در چه بخش هایی زنان و مردان برابرند؟

   از نظر قانون اساســی و ســایر قوانین نافذه 
کشــور، زن و مــرد باید در همــه عرصه های 
زندگــی از حقوق برابر برخوردارند. قانون هیچ 

تفاوتی را بین جنســیت قایل نشده است. در 
این قسمت به چند نمونه از برابری حقوق زن 

و مرد از نظر قانون اشاره می شود.
الف- برابری در جامعــه و خانواده: یکی 
از مــوارد برابری زنان با مــردان، در جامعه و 
خانواده اســت. در ماده بیســت و دوم قانون 
اساسی آمده است که زن و مرد در برابر قانون 
دارای حقوق و وجایب برابر می باشــند و هیچ 
کدام برتری نســبت به دیگری ندارد. در ماده 
پنجاه و چهارم قانون اساسی اشاره شده است 
که دولت باید از هر طریق ممکن خانواده ها را 
مورد حمایت و پشــیتبانی قرار دهد و در رفع 

موانع و چالش هــای خانواده ها تالش کند. در 
مــاده هفتاد و هفتم قانون مدنی کشــور روی 
ســالمت ازدواج و شرایط آن تاکید شده است، 
یعنی این که دختر و پســر باید در باره ازدواج 
توافق داشته باشند و هیچ گونه برتری نسبت به 
پسران ذکر نشده است. از نظر این ماده قانونی، 
ایجاب و قبول، حضور دو شاهد در هنگام عقد 
و رضایت طرفین، از شرایط اصلی ازدواج ذکر 
شده است. در ماده هشتاد و ششم قانون مدنی، 
ازدواج با بیش از یــک زن برای مردان نیز به 
چندین شرط محدود گردیده است. که تحقق 
این شــرایط در جامعه افغانی بسیار مشکل و 
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ُدشوار می باشد و بنا بر این مردان حق ندارند که 
به ازدواج دومی اقدام کنند. با این وجود ازدواج 
اجباری و بدون موافقه دختران، بر خالف قانون 
اساسی می باشد و هیچ کس حق ندارد که حق 
ازدواج ســالم را از دختران بگیرد)2(. در ماده 
بیست و ششــم قانون منع خشونت علیه زن 
آمده اســت که: هرگاه یک شخص با دختری 
ازدواج کند که ســن قانونی ازدواج ١۶ سال را 
تکمیل نکرده باشد و به بلوغ فکری، جسمی و 
عقلی نرسیده باشد، به حبس متوسط که از دو 
سال کمتر نیست، محکوم می گردد و نامزدی 
و نکاح وی نیز فســخ می شــود. اما تا هنوز در 
افغانستان، زنان به عنوان رکن اصلی خانواده، 
مــورد بی توجهی  و غفلــت قــرار گرفته و با 
مشکالت گسترده دست و پنجه نرم می کنند. 
بسیاری از دختران از حق ازدواج سالم محروم 
گردیده و قربانی ازدواج های اجباری می شوند.

ب- تســاوی در برخورداری از امکانات 
صحی: زنان و مردان از حقوق برابر و مساوی 
در بخش تسهیالت و امکانات صحی و سالمتی 
برخوردار هســتند. در ماده پنجا و دوم قانون 
اساسی آمده است که دولت باید وسایل وقایه و 
عالج امراض و تسهیالت صحی رایگان را برای 
همــه اتباع اعم از زن و مرد فراهم ســازد. در 
اینجا ذکر نشده که فقط برای مردان باید این 
امکانات فراهم گردد و زنان از آن محروم باشند.

و  آموزشــی  فرصت های  برابــری  ج- 
تحصیلــی: از نظر قانــون اساســی، زنان و 
دختران از حقوق برابر آموزشــی و تعلیمی با 
مردان جامعه برخوردار هستند. تمامی زمینه ها 
و امکانات آموزشــی که برای پســران فراهم 
می گردد، باید بــرای دختران نیز فراهم گردد. 
در ماده چهل و چهارم قانون اساسی ذکر شده 
اســت که دولت باید زمینه یکسان تعلیمی و 
آموزشــی را برای همه فراهم سازد. دولت باید 
برای با سواد شدن بانوان، طرح ها و برنامه های 
مؤثری را روی دســت گیرد. از مفاد این قانون 
به این نتیجه می رسیم که قانون اساسی بیشتر 
از پســران روی با سواد شــدن دختران تاکید 
کرده است. مردان و پسران هیچ فرقی با بانوان 
و دختران دانــش آموز ندارند. تمامی زمینه ها 
و امکانات آموزشــی که برای پســران فراهم 
می گردد باید برای دختران نیز فراهم گردد. اما 
متاسفانه تا هنوز زنان در مناطق محروم کشور، 
هم چنان بی سواد هستند و حتا سواد خواندن 
و نوشــتن را نیز ندارند. والدین حاضرنیستند 
که دختران شــان در والیت های دیگر رشــته 
دل خواه خود را انتخاب نمایند و ادامه تحصیل 
دهند. حتا در مســأله انتخاب رشته تحصیلی 
دختران شــان مداخله می کننــد و از انتخاب 

نمودن خیلی رشته ها آنان را منع می کنند. 
د – برابــری در کار و اقتصاد: از نظر قانون 

هیچ محدودیتــی اقتصادی و کاری برای زنان 
وجود ندارد و زنــان مانند مردان می توانند در 
ابعاد مختلف جامعه کار و فعالیت داشته باشند. 
در ماده چهل و هشــتم قانون اساسی تصریح 
شده است که کار حق هر افغان است. مشخص 
نشده است که فقط مردان می توانند در بیرون 
از خانــه کار کنند، اما زنان و بانوان هیچ حقی 
ندارند. از سوی دیگر هیچ صاحب کاری حق روا 
داشتن تبعیض و تمایز را بین کارمندان زن و 
مرد ندارد. رئیس جمهور نیز بارها تاکیدش این 
بوده بانوان باید حضور شــان در ادارات کاری 
پررنگ و گسترده باشــد. از سوی دیگر دولت 
افغانستان متعهد به اجرا و تطبیق کنوانسیون ها 
و اعالمیه های جهانی حقوق بشــر اســت. بر 
این اســاس در ماده های یازدهــم، دوازدهم و 
سیزدهم کنوانسیون جهانی رفع تبعیض علیه 
زنان نیز آمده است که دولت ها باید برای حل 
مشکالت کاری بانوان ابتدا باید قانون کاررا به 
رسمیت بشناسند و سپس برای رفع موانع کار 
کردن زنان در جامعه تالش کنند. مطابق ماده 
یازده این کنوانسیون، یکی از حقوق ال ینفک 
بانوان، حق کارکردن می باشد. که دولت وحدت 
ملی باید امنیت شغلی، برابری مزد زن و مرد و 
حق استفاده از رخصتی ها را برای بانوان فراهم 
کند. حق مالکیت زنان نیز مانند مردان در ماده 
چهلم قانون اساسی تصریح شده است. در این 
ماده آمده اســت که ملکیت اتباع کشور اعم از 
زن و مرد از تعرض مصؤن اســت و مالک مال 

خود می باشد. 
  در مــاده هشــتم روی مزد مســاوی میان 
زنان و مردان کارمند تاکید شــده است. فصل 
یازدهم قانون کار برای زنان کارمند اختصاص 
یافته است. در ماده نهم قانون کار بیشتر روی 
تبعیض در استخدام کارمندان زن تاکید شده 
است. در فقره اول این ماده تاکید شده است که 
در اســتخدام به کار، پرداخت مزد و امتیازات، 
انتخاب شــغل، حرفه، مهارت و تخصص، حق 
تحصیل و هرنوع تبعیض ممنوع می باشــد. در 
ماده یکصد و بیســتم قانون کار بیشــتر روی 
درک وضعیت زنان کارمند تاکید شــده است. 
در ماده یکصد و بیســت و ششــم آمده است 
که اداره باید بــرای مواظبت و مراقبت اطفال 
زنــان کارمند، در اداره خود کودســتان ایجاد 
کند. هم چنان در ماده های یازدهم، دوازدهم و 
سیزدهم کنوانسیون جهانی رفع تبعیض علیه 
زنان نیز آمده است که دولت ها باید برای حل 
مشکالت کاری بانوان ابتدا باید قانون کار را به 
رسمیت بشناسند و سپس برای رفع موانع کار 
کردن زنان در جامعه تالش کنند. مطابق ماده 
یازده این کنوانســیون، یکی از حقوق الینفک 
بانوان، حق کارکردن می باشــد که دولت باید 
امنیت شــغلی، برابری مــزد زن و مرد و حق 

استفاده از رخصتی ها را برای بانوان فراهم کند. 
در ماده یک صدو و بیســت و پنجم قانون کار 
آمده است که امتناع از پذیرش کارمندان زن و 
کم ساختن مزد آنان، به شدت ممنوع می باشد. 
بــا این وجود تا هنوز حضــور زنان و بانوان در 
ادارات دولتــی کم رنگ می باشــد و زمینه کار 
برای دختران تحصیل کرده فراهم نشده است.  
ه- حق برابری در رهبری و سیاســت:  از نظر 
قانون اساســی، زنان می  توانند مانند مردان از 
حقوق برابر سیاســی و رهبــری نیز برخوردار 
باشــند و خــود را در عالی ترین پســت ها و 
بخش های دولتی حتا برای ریاســت جمهوری 
کاندید کنند. در ماده ســی و سوم آمده است 
کــه اتباع افغانســتان، حق انتخــاب کردن و 
انتخاب شــدن را دارند و زن مرد می توانند به 
شــکل یکسان در انتخابات  شــرکت کنند. در 
ماده های ۶2 و 72 قانون اساسی کشور، برابری 
زن و مرد در تصدی مقام ریاســت جمهوری و 
وزارت خانه ها به طور کامل ذکر شــده است. 
در فصل هفتم قانون اساسی که مربوط به قوه 
قضائیه کشور است، در ماده صد و هجدهم این 
فصل تمامی شرایط برای بدست آوردن کرسی 
قضاوت ذکر شــده، اما از جنسیت نامی برده 
نشده اســت؛ فقط گفته تبعه افغانستان باشد. 
با این وجود بانــوان می توانند مانند مردان در 
دادستانی کل کشور کار کنند و قاضی باشند. 
اکنــون نیز صدها زن در دفاتر قوه های قضائیه 

مشغول به کار هستند. 
مورد  در  و شــخصیتی:  ذاتی  برابری  و- 
کرامت ذاتی و بشــری زنان در قانون اساسی 
به شــدت تاکید شده اســت و هیچ  تفاوتی با 
مردان ندارد. کرامت انســانی به نوع و شرافت 
و حیثیتی گفته می شــود که همه انســان ها 
به دلیل داشــتن توانایی تعقــل، تفکر، قدرت 
انتخــاب، آزادی بیــان، آزادی عقیده و آزادی 
اراده، از آن برخوردار هستند. در قانون اساسی 
افغانستان در ماده های بیست و هفتم، بیست و 
هشتم و بیســت و نهم، در مورد حفظ کرامت 
ذاتی زنان تاکید شده است. اما تا هنوز کرامت 
ذاتی زنان حفظ نشــده و زیر پا شــده است. 
ازدواج اجباری، خرید و فروش دختران، معامله 
شدن دختران در مقابل حیوانات و دادن دختر 
در برابر قرض داری، از نمونه های نقض کرامت 

ذانی زنان می باشد.
موانع و چالش ها

   در افغانســتان بــا وجود تاکیــدات دینی و 
قانونــی در بــاره برابری جنســیتی مردان و 
زنان، تا هنــوز نابرابری هــا و بی عدالتی ها در 
حال افزایش اســت. در بســیاری نقاط کشور 
با زنــان به عنوان انســان های درجه دو و حتا 
به عنــوان یک کاال برخورد می شــود. کمرنگ 
بودن فرهنگ قانون پذیــری، بی اطالعی مردم 
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از قانون، بی ســوادی، عدم درک جایگاه زنان، 
ضعف تبلیغــی و فرهنگی، حســادت بعضی 
مردان نسبت به زنان، انگیزه های مرد ساالرانه، 
سهل انگاری مسؤلین در تطبیق قانون، ساختار 
نامناســب اجتماعی، ناامنی، فســاد گسترده 
اداری و عــدم درک مزایا و فرصت های قانونی 
در تأمین رفاه اجتماعی و حقوقی، از مهم ترین 
عوامل افزایش نابرابری جنســیتی در جامعه 

می باشد.
راهکارها

  آگاهی افــراد جامعه از جایگاه زنان در قانون 
اساســی، آگاهی در مــورد فرصت ها و مزایای 
قانون اساســی، تقویت فرهنگ احترام متقابل 
و برخــورد محترمانه با حقوق اتبــاع و زنان، 
مبارزه با فساد اداری و ایجاد شفافیت، ساختار 
عادالنه، دوری از هر نوع تبعیض، پاسخ گویی، 
احساس مسؤلیت در برابر تأمین حقوق زنان، 
استراتژیک مؤثر و تامین آزادی ها،  از مهمترین 
راهکارها برای تامین حقوق زنان از منظر قانون 
اساسی به شــمار می رود. مهم ترین راکار برای 
تامین برابری جنسیتی میان زن و مرد، تطبیق 

قوانین نافذه ملی و بین المللی است. 
1- تطبیق قانون اساسی: در قانون اساسی 
افغانســتان، هم واره روی تســاوی جنسیتی 
تاکید شــده و در هیچ ماده این قانون، از تمایز 
جنســیتی نام برده نشده است. در ماده ششم 
قانون اساسی بر حفظ کرامت انسانی، در ماده 
بیســت و دوم در باره ممنــوع بودن تبعیض 
جنسیتی در ماده بیست و چهارم در باره حفظ 
کرامت ذاتی و شــخصیتی زنان تاکید شــده 
است. اگر قانون اساسی به شکل اساسی تطبیق 
گردد، شــهروندان از حقوق مساوی و عادالنه 

برخوردار می گردند.
2- تطبیــق قانــون و صالحیت هــای 
کمیسیون حقوق بشــری: قانــون وظایف 
و صالحیت کمیســیون مســتقل حقوق بشر، 
متضمن و در بردارنده حقوق برابر شــهروندی 
اســت. این قانون به تأسی از حکم ماده پنجاه 
و هشتم قانون اساســی افغانستان و قطعنامه 
شــماره ١۳4 مورخ 2٠ دسامبر١99۳ اسامبله 
عمومی ملل متحد، به منظور نظارت بر رعایت 
حقوق بشر و بهبود وضعیت زنان، وضع گردیده 
است. در ماده پنجم این قانون در باره نظارت از 
چگونگی تأمین حقوق شهروندان به  شکل برابر 
تأکید شده است. اگر این قانون به شکل درست 
و همه جانبه و جدی تطبیق شود، تضاد طبقاتی 

میان زنان و مردان بسیار کمرنگ می گردد.
 3- تطبیق قانون منع خشونت علیه زن: 
تطبیق و عملی شدن قانون منع خشونت علیه 
زنان، بهتریــن و مؤثرترین راهکار برای تأمین 
برابری حقوق زن و مرد می باشــد. دولت باید 
مطابق دســتور ماده دوم این قانون روی حفظ 

ســالمت خانواده، مبارزه علیه رســوم، عرف 
و عــادات مغایر با ارزش هــای دینی و حقوق 
بشــری، اقدامات الزم را انجام دهد. بر اساس 
ماده چهارم هیچ کس حق تبعیض جنســیتی 
را در خانــه، اداره های دولتی یــا غیردولتی، 
مؤسســات عامه، وسایط نقلیه یا سایر محالت 
را ندارد. بر اساس ماده هشتم این قانون، وزارت 
امور زنــان، وزارت حج و اوقاف، وزارت معارف، 
وزارت اطالعات و فرهنگ، وزارت عدلیه، وزارت 
صحت عامه، وزارت امور داخله و کمیســیون 
عالی منع خشونت علیه زنان، مکلف و موظف 
شــناخته شــده اند تا تدابیر جدی مراقبتی 
و حمایتی را برای تســاوی مسأله جنسیت و 
حذف خشونت علیه زنان روی دست گیرند.اگر 
این قانون به شــکل درست و اساسی تطبیق و 
عملی گردد، تغییرات اساسی در وضعیت بانوان 

کشور به وجود خواهد آمد.)۳(.
4 – تطبیــق قانون جــزا و قانون مدنی 
افغانستان: در مــاده پنجصد و هفدهم قانون 
جزای افغانســتان در باره شرایط برابر ازدواج و 
تشکیل خانواده سالم اشاره شده است. بر اساس 
فرمان این قانــون، افرادی که بر خالف میل و 
رغبت دختــران آنان را به  شــوهر دهند، باید 
مجازات شوند. هم چنان در ماده شصت و یک 
قانون مدنی کشور تاکید شده است که ازدواج 
باید به شکل رسمی در دفاتر دولتی ثبت گردد. 
ثبت شــدن ازدواج به شکل رسمی، به شدت 
در کاهش خشونت علیه زنان و افزایش برابری 

حقوق شهروندی نقش دارد. 
5- رعایت منشــور ملل متحد: در منشور 
ملل متحد نیز روی تأمین حقوق بشر، تأمین 
رفتار یکسان، آزادی های مدنی و سیاسی بدون 
تبعیض از حیث مســایل جنسی تاکید شده 
است. در ماده دوم اعالمیه مربوط به مدافعین 
حقوق بشر آمده است که هر حکومتی مسؤلیت 
اصلــی وظیفه حمایت، ترویــج و تحقق کلیه 
حقوق بشــر و آزادی های اساســی را در میان 
وظایف دیگر در یک کشــور به عهده دارد. در 
ماده شانزدهم این اعالمیه آمده است که افراد، 
سازمان های غیردولتی و مؤسسه های مربوطه، 
نقش مهمــی برای کمک بــه افزایش آگاهی 
عمومی در مورد حقوق بشری را دارا می باشند. 
6- تطبیق کنوانسیون رفع کلیه تبعیض 
علیه زنان: در کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات 
علیه زنــان در چندین ماده آن، روی مبارزه با 
خشــونت علیه زنان تاکید شــده است. دولت 
باید مطابق ماده دوم این کنوانسیون، تبعیض 
جنســیتی را به  هر شکلی محکوم کرده بدون 
درنگ و به طریقه های مختلف، سیاســت رفع 
تبعیضات علیــه زنان را در پیش گیرد. مطابق 
فرمان ماده سوم این قانون دولت باید در تمام 
زمینه ها به خصوص در زمینه های سیاســی، 

اقتصادی، اجتماعی و آموزشی، کلیه اقدامات 
الزم را برای رفع تبعیض میان زن و مرد روی 
دست گیرد. هم چنان دولت باید مطابق فرمان 
ماده اول عهدنامه حقوق سیاســی زنان، باید 
به شــکل مســاویانه حقوق زنان را در مسایل 

سیاسی و اجتماعی فراهم سازد.
نتیجه گیری

١- در تمامی قوانین نافذه کشــور و در تمامی 
ماده های آن، زن و مرد به شکل مشترک ذکر 
شده و الفاظ شخص، انسان و تابع به کار رفته 
اســت. از این روی فهمیده می شود که از نظر 

قانون هیچ فرقی میان زن و مرد وجود ندارد.
2- رئیس جمهور و دیگر نهادهای دولتی باید 
در تطبیق و عملی ســاختن شــعارهای خود 
مبنی بر تأمین حقوق زنــان، تالش نمایند و 

اعتماد مردم را به خود جلب کنند.
۳- تأمین حقوق بانوان از منظر قانون اساسی، 
تأثیرات عمیقــی را در کاهــش فاصله میان 
خانواد گی،  خشــونت های  کاهش  شهروندان، 
رشد کیفیت برنامه های کاری و توسعه کشور 
دارا می باشد. مردم افغانستان باید تعهد اخالقی 
خــود را مد نظر گرفته و حقــوق بانوان را در 

نظر بگیرند.
مســاوات و برابری جنسیتی یکی از مهم ترین 
مواردی است که در قانون اساسی به آن تأکید 
شده اســت. در ماده چهارم، ششم و بیست و 
دوم قانون اساســی بیشــتر روی برابری همه 
اتباع افغانســتان به خصوص زن و مرد تأکید 
شده اســت. هم چنین در سایر ماده های قانون 
اساسی نیز اتباع ذکر شده و هیچ گاهی مسایل 
تبعیض جنســیتی مطرح نشــده اســت. اما 
متأسفانه در افغانستان تا هنوز در ابعاد مختلف 
حقوقی، اقتصادی، تحصیلی و تعلیمی، شغلی و 
اجتماعی، تبعیض جنسیتی یکی از مهمترین 

مشکالت زنان و دختران بوده است.

منابع
 -ویکی پدیای انگلیسی، دانشــنامه آزاد- بازیابی در ١8 دی 

.١۳9١
2- کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کتاب مجموعه 

قوانین، قانون اساسی افغانستان
۳- کتاب مجموعه قوانین افغانســتان، انتشارات کمیسیون 

مستقل حقوق بشر، ماده نهم قانون منع خشونت علیه زن
4- کنوانســیون رفع کلیه تبعیضات علیــه زنان، مصوبه ١8 

دسامبر ١979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
۵-عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳١ مارچ ١9۵

۶- منشــور ملل متحد که بــه تاریخ 2۶ ژوئــن ١94۵ در 
سانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد در باره تشکیل 

یک سازمان بین مللی به امضا رسید.
7- منیر، محمد داوود، نشرات شبکه جامعه مدنی حقوق بشر، 

مقاله خشونت های خانوادگی، ١۳88، چاپ اول، صفحه ١
https://fa.wikipedia.org/wiki -8- ویکی پدیا
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د ښــځو پــر وړانــدې د هــر ډول توپــري د 

مخنيوي کنوانســيون د ۱۹۷۹ کال د ډسامرب 

پــر ۱۸مه د ملګرو ملتونو د عمومي ســازمان د 

منلو وړ و ګرځېد.

د ملګرو ملتونو له غړيو دولتونو څخه يواځې 

څلورو هيوادونو ايران، سوماليه، سوډان او تونګا 

له دې کنوانســيون رسه نه دي يوځای شــوي. 

دوو هيوادونو امريکا او پاالئو دغه کنوانســيون 

امضا کړی خو ال وررسه يوځای شوي نه دي.

هغه هيوادونه چې د ملګرو ملتونو غړيتوب 

نه لري له هغې څخه واتيکان له دې کنوانسيون 

رسه نه دی يوځای شوي، خو د چني جمهوريت 

)تايوان( له دې کنوانســيون رسه يوځای شوی 

دی، که څــه هم چې دا کنوانســيون د ملګرو 

ملتونــو د غړيو هيوادونو لپــاره دی نو د تايوان 

غړيتوب غري رســمي دی، د فلسطني دولت د 

ښځو رسه هر ډول تبعيض د داخيل 

او نړيوالو اسنادو ضد کړنه ده
ژباړه او اقتباس: حوا علم نورستانۍ

ناظر په توګه د ياد کنوانسيون غړی دی، چې په 

۲۰۱۴ کال کې وررسه يوځای شوی.

پــه ۲۰۱۱ او ۲۰۰۹ کالونــو کې په ترتيب 

رسه نائورو او قطر له دې کنوانسيون رسه يوځای 

شول. جنويب سوډان په کال ۲۰۱۰ کې د دې 

کنوانسيون رسه يوځای شو.

دا کنوانســيون د ملګــرو ملتونــو له مهمو 

معاهــدو څخه دی چې جنســيتي تبعيض نه 

منــي او هغه داســې تعريفوي: »په ســيايس، 

اقتصادي، اجتامعي، فرهنګــي، مدين او نورو 

برخو کې د هر ډول متايز، محدوديت، توپري او 

استثنا قائلېدلو ته جنسيتي توپري وايي.

د ښــځو پــر وړانــدې د توپــري د مخنيوي 

کمېټه:

دا کمېټه د کنوانســيون د ۱۷مې مادې پر 

بنســټ جوړه او ۲۲ غړي لــري، د دې کمېټې 

دنده د کنوانســيون د غړو هيوادونو رارسېديل 

وړانديزونه، رپوټونه او توصيې څيړل دي.

اختياري پروټوکول:

دا د ياد کنوانسيون تر څنګ يو قرارداد دی 

چې د ښــځو پر وړاندې هر ډول تبعيض ردوي. 

دغه پروټوکول هم په ۱۹۹۹ کال کې د اکتوبر 

په مياشت کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې 

له خوا ومنل شــو او د ۲۰۰۰ کال په ډســامرب 

مياشــت کې د اجرا وړ شــو، تر اوسه يې ۱۰۹ 

هيوادونــه غړي دي او هغه يې الســليک کړی 

دی. دا پروټوکول د اشخاصو شکايتونه مني.

د ښــځو پــر وړانــدې د هــر ډول توپــري د 

مخنيوي کنوانســيون په رسيزه کــې راغيل؛ د 

دې کنوانسيون ټول غړي هيوادونه مني چې د 

ملګرو ملتونو منشور د برش پر اسايس حقونو، د 

هر وګړي انساين کرامت او ارزښت ته پر درناوي 

او د نر او ښځو د برابرو حقونو په درلودلو تاکيد 

لري او د بــرشي حقونو نړيوالــې اعالميې هم 

د تبعيض په نه لرلو د تاکيد ګوته ايښــې ده او 

دا يــې اعالم کړې چې ټول وګــړي آزاد نړۍ ته 

راغيل د منزلت او حقونو له نظره يو او هيڅ ډول 

تبعيــض او توپري نه لــري او حق لري چې نر او 

ښځه له ټولو حقونو او آزاديو چې په اعالميه کې 

راغيل برخه من اويس.

همدا راز د ملګرو ملتونو ټول کنوانسيونونه، 

پريکړه ليکونه اعالمې چې د شخيص سازمانونو 

له خوا پر مخ بيول کيږي د ښځو او نارينه وو تر 

منځ د برابرۍ په منظور تصويب شوي دي. 

پاتې په 59 مخ کې
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حق سالمت در حقوق بین الملل
جامعــه بین المللی در چندین ســند، به 
این حق پرداخته اســت؛ مــاده 2۵ اعالمیه 
جهانــی حقوق بشــر به حق برخــورداری از 
سطح معیشــت کافی برای ســالمت و رفاه 
اشاره و جنبه الزام آوری به آن بخشیده است. 
هم چنین ماده ١2 میثــاق بین المللی حقوق 
اقتصــادی و اجتماعــی و فرهنگــی از حق 
برخــورداری از باالترین اســتانداردهای قابل 
دستیابی ســالمت فیزیکی و روانی یاد کرده 
و تحقق آن را برعهده دولت ها گذاشته است.

عالوه بر این دو سند ماده 24 کنوانسیون 
حقوق کودک، ماده ۵ کنوانسیون منع تبعیض 
نژادی، مواد ١١ و ١2 کنوانسیون منع تبعیض 
علیه زنان در سطح جهانی و ماده ١١ منشور 
اجتماعی اروپایی، ماد ١۶ منشور حقوق بشر 
و مردمان آفریقا، ماده ١٠ پروتکل الحاقی به 
کنوانسیون حقوق بشر امریکا در زمینه حقوق 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دیگر اســناد 
الزام آور در سطح منطقه ای به  شمار می آیند.

برای روشــن شــدن چهارچوب کلی این 
حق، ضروری اســت به محتوای »ســالمت« 
پرداخته شــود. ســازمان جهانی بهداشــت 
ســالمت را چنین تعریف می کنــد: »حالتی 
اســت که افراد در آن از رفاه کامل جســمی، 
روانی، اجتماعی و معنوی برخوردار باشــند، 
زندگــی مولــد از نظر اقتصــادی و باروری و 

زندگی با نشاطی داشته باشند.«
با دقت بیشــتر در این تعریــف می توان 

حق ســامتی از موضوعات نوظهور در حقوق نیســت، اما با پیشــرفت علم و گشــوده شدن 
عرصه های جدید این مســئله پیوســته وارد چالش های جدیدی می شود. از زمان تصویب اعامیه 
جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های چهارگانه ژنو تاکنون مباحث عمده ای در زمینه اخاق زیستی 
و حقوق بیماران مطرح شده است که می تواند بیانگر حساسیت و ضرورت توجه ویژه و مداوم به 

حق سامت باشد. در سال های اخیر، توجه فزاینده ای به حق سامت شده است.
معاهدات حقوق بشری، سازمان بهداشــت جهانی )که از سال 2۰۰2 گزارشگر ویژه برای حق 
هر فرد به باالترین استانداردهای سامت جسمی و روانی تعیین کرده است( بر اجرا و توسعه این 
حق نظارت دارند. نظرات و ابتکارات این نهاد ها به روشــن شدن ماهیت و مصادیق حق سامت و 

چگونگی رسیدن به آن کمک می کند.

جایگاه حق سالمت در اسناد بین المللی
منبع: مؤسسه خانه حقوق آریا

دریافــت که ســالمتی تنها به معنــی نبود 
بیماری نیســت. درواقع حق سالمت فقط به 
معنای دسترســی به مراقبت های بهداشتی و 

ایجاد شــفاخانه و تجهیزات پزشکی نیست؛ 
بلکه یک حق گســترده است و الزمه رسیدن 
بــه آن نیازمند تحقق همه  حق های بشــری 
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است.
متعهدین حق سالمت

سوالی که ممکن اســت مطرح شود این 
است که آیا حق ســالمت یعنی حق بر تمام 
محتوایی که ســازمان جهانی بهداشت اعالم 
می کند؟ در پاســخ باید گفــت از آنجایی که 
اصلی تریــن متعهــد حق ســالمت، دولت ها 
هســتند امکان چنین تعهداتــی برای آن ها 
امکان پذیــر اســت. بدین معنا کــه دولت ها 
تنهایی مصداق هــای مختلف  بــه  می توانند 
سالمت را چه در حوزه سالمت جسمی و چه 
در حوزه سالمت روانی، اجرا و تضمین کنند.

هرچند عموماً دولت ها متعرض ســازمان 
جهانی بهداشت می شوند که موارد برشمرده 
در این نهاد برای رســیدن به ســالمت، قابل 
دستیابی توسط دولت نیست و نیازمند کمک 
بین المللی  بخش خصوصی و همکاری هــای 
اســت. بنابرایــن نباید از نقــش موثر بخش 

خصوصی در این حوزه غافل شد.

  راه های تحقق حق سالمت
کمیته میثاق حقــوق اقتصادی اجتماعی 
و فرهنگی، به عنوان ناظر میثاق الزم االجرای 
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواردی 
از قبیل آب آشامیدنی سالم، سیستم فاضالب 
مناســب، غذای مفید و سالم، مسکن و تغذیه 
مناســب، شــرایط محیطی و کاری مناسب، 
اطالعــات و آموزش های مربوط به ســالمت، 
برابری جنسیتی را جزء مؤلفه ها و معیارهای 

ضروری محتوای حق سالمت برمی شمرد.
به عنــوان یکی  مزبور  هم چنین کمیتــه 
از مهم تریــن نهادهــای حمایت کننــده  حق 
ســالمت، حق بر سالمت را شــامل مواردی 
دیگــر می داند کــه درواقع همــان راه های 
تضمیــن حق ســالمت اســت، ازجمله حق 
بر دسترســی به نهاد هــای حمایت کننده از 
سالمتی در هر کشور، مانند بیمه های خدمات 
درمانی، که فرصــت برابر برای هرکس جهت 
برخورداری از باالترین ســطح قابل دستیابی 
ســالمتی را فراهم کند؛ حق بر پیشگیری از 
بیماری، درمان و کنترل بیماری ها، دسترسی 
به داروهای ضروری، سالمت دوران بارداری و 
و ســالمت کودک، دسترسی به موقع و برابر 
به خدمات بهداشــتی ابتدایی، ارائه اطالعات 
و آموزش های مربوط به ســالمتی، مشارکت 
آحاد مــردم در تصمیم گیری هــای مرتبط با 

حوزه سالمت در سطح ملی.
  رویکرد جامعه بین المللی به حق سالمت
در واقع جامعه بین الملل در دو ســطح به 
بیان محتوای حق ســالمت پرداخته است؛ از 
طرفی وجود دارو های ضروری و دسترسی به 
خدمات بهداشتی و درمانگاه ها و شفاخانه ها، 

از طرفی دیگر به اهمیت آب و غذای ســالم، 
و مهم تر از آن به ضرورت آموزش های مرتبط 
برای همه مردم در مقابل تهدیدهای سالمتی 

توجه خاصی مبذول داشته است.
کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، 
آموزش نکات بهداشتی و کسب دانش نسبت 
به بیماری هــا و امکان جلوگیــری از انتقال 
آن هــا را نیــز در زمره حق ســالمت کودک 
برشمرده است که البته باتوجه به سن کودک 
و تقسیم بندی بین کودک و نوجوان، باید ارائه 

و محتوای این آموزش ها متفاوت باشد.
حتی در برخــی مالحظات عمومی صادر 
شــده از این نهاد، در رابطه بــا مادر و نوزاد، 
بر شــیردهی تأکید شده است و خوردن شیر 
آغوز برای کودک را بسیار مفید می داند و آن 
را ازجمله رسوم قدیمی که باید مورد حمایت 

قرار گیرد 
عنوان می کند. )اولین شــیری که پس از 
زایمان طبیعی ترشح می شود، آغوز می گویند 
که شــامل مقادیر فراوانی چربی اســت، و در 
  Colostrum  زبان علمــی به آن ُکلســتروم

می گویند(.
در خصوص تعهــد دولت ها، هرچند حق 
دســتیابی به باالترین سطح اســتانداردهای 
زندگی ازجمله سالمت یک حق رویه ای است 
که در طول زمان امکان پذیر است ولی بدین 
معنا نیســت که نیاز به اقدام فوری از جانب 

دولت ها نباشد.
صرف داشتن یک برنامه نظام مند و هدفدار 
نشان از اجرای تعهد نیست. بنابراین ضرورت 
دارد تــا دولت ها با وجود منابع در دســترس 
تمــام تالش خود را برای نیــل به برنامه های 

حوزه سالمت مبذول دارند.
گفتنی است با وجود محدودیت در منابع 
مالی و طبیعی در هر کشــور، برخی تعهدات 
بایــد در اولویــت کاری قرارگیرنــد، ماننــد 
وضــع قانون و سیاســت گذاری در این حوزه 
تــا خدمات دولتــی در همه نقاط کشــور به 
نحوی باشــد که ساکنان روستا و حومه  شهر، 
هم چنین مهاجرین، به خوبی دیگران و بدون 
تبعیض از این خدمات بهره مند باشند. عالوه 
این کــه دولت ها باید حداقل هــای ضروری 
حق ســالمت مانند تهیه داروهای اساسی و 

بهداشت مادر و نوزاد را تضمین کنند.
عالوه بر این اقدامات فوری، دولت ها باید 
به ســمتی حرکت کنند کــه در طول زمان 
دیگر معیارهای سالمت را برای مردم جامعه 
امکان پذیر سازند. ســاخت شفاخانه ها، مراکز 
تولیدات تجهیزات طبــی، بیمه های درمانی، 
آموزش هــای مرتبط به همه  گروه هــا و... از 
جمله اقدامات دولت اســت کــه برای تحقق 
حق ســالمت باید منابع اقتصادی و اجتماعی 

خود را بدین سمت هدایت کند.

  تأثیر تجارت بر حق سالمت
یکی از عوامل تأثیرگذار در امر ســالمت 
موضــوع تجــارت اســت کــه از چندین راه 
می توانــد بــر حق ســالمت تأثیر بگــذارد. 
شــرکت هایی کــه محصــوالت دارویــی و 
تجهیزات طبی می فروشند قطعا نقش مهمی 
در تضمین حق ســالمت افراد ایفا می کنند، 
آن هــا می توانند قابلیــت پرداخت هزینه ها و 
دسترســی به مراقبت های طبی را با اقداماتی 
هم چون احتکار و باال بردن قیمت ها دشــوار 
ســازند. عالوه بر این، فعالیت های صنعتی و 
تولیدات کارخانه ای بطور غیرمستقیم با آلوده 
کردن آب و خاک و هــوا؛ تاثیرات مخربی بر 
محیط زیســت دارند که خود تهدید بزرگی 

برای سالمت انسان محسوب می شود.
در این راســتا کمیته حقــوق اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگی تاکید کرده اســت که 
دولت هــا بایــد در مقابل آلودگــی و ناپاکی 
کــه کارخانه ها بر محیط زیســت می گذارند، 
اقدامات الزم را جهت پیش گیری در دســتور 

کارشان قرار دهند.

از زمان تصویب اعالمیه جهانی 
حقوق بشر و کنوانسیون های 
چهارگانه ژنو تاکنون مباحث 

عمده ای در زمینه اخالق زیستی 
و حقوق بیماران مطرح شده است 
که می تواند بیانگر حساسیت و 
ضرورت توجه ویژه و مداوم به 
حق سالمت باشد. در سال های 
اخیر، توجه فزاینده ای به حق 
سالمت شده است. معاهدات 

حقوق بشری، سازمان بهداشت 
جهانی )که از سال 2002 گزارشگر 
ویژه برای حق هر فرد به باالترین 
استانداردهای سالمت جسمی و 
روانی تعیین کرده است( بر اجرا 
و توسعه این حق نظارت دارند. 
نظرات و ابتکارات این نهاد ها به 
روشن شدن ماهیت و مصادیق 

حق سالمت و چگونگی رسیدن به 
آن کمک می کند.
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زموږ انساين حقوق او د برش حقوق

د برش حقونو نړيواله اعالميه

څلورمه برخه

حمیدحمیدی

ژباړه: ميوند

د ملګــرو ملتونو ســازمان د برش حقونو 

کميسيون

د تصويب نېټه: د ډسمرب لسمه ۱۹۴۸

د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي غونډې له 

خوا تصويب شوې، نيويارک

دې تــه په کتو چې د بــرشي کورنۍ د ټولو 

غړيــو د ذايت کرامــت، مســاوي او جدايــي نه 

منونکــو حقونــو پېژندنــه، د آزادۍ، عدالت او 

نړيوالې سولې بنسټ دی؛

دې ته په کتو چې وحشــيانه اعامل د برش 

حقونو او هغــې ته د نه پاملرنې لــه امله تررسه 

شــوي، چې د برش وجدان يې په غوسه کړی او 

هغه نړۍ چې هلته انســانان په بيان او عقيده 

کې آزاد وي او د فقر له ويرې خالص وي، د ټولو 

خلکو تر ټولو لوړ ارمانونه ګڼل شوي دي؛ 

دې ته په کتو چې د برش حقونه بايد د قانوين 

حکومت له مالتړه برخه من وي، چې مجبور نه 

يش د ظم او تجاوز پر وړاندې د وروســتۍ حل 

الرې په توګه رسکشۍ ته راپورته يش؛ 

دې ته په کتو چې د ملتونو تر منځ د دوستانه 

اړيکو د پراختيا اهتامم اړينه چاره ده؛

دې ته پــه کتو چې د ملګرو ملتونو خلکو د 

ملګرو ملتونو په منشور کې خپله ګروهه د برش پر 

اسايس حقونو او د انسانانو پر کرامت او ارزښت 

او د ښــځو او نرانو د برابــرو حقونو په برخه کې 

اعالم کړې ده او دا پرېکړه يې کړې چې د ټولنيز 

پرمختګ، د ښه ژوند د پرمختګ او پراخې آزادۍ 

هڅه وکړي.

دې تــه په کتو چې غړيــو دولتونو، د ملګرو 

ملتونو په درناوي او د برش حقونو او بنسټي آزاديو 

په رعايت د ملګرو ملتونو سازمان رسه د همکارۍ 

ژمنه کړې ده؛

دې پــه کتو چې د دې حقونو او آزاديو اړوند 

ګډ تفاهم، د هغې ژمنې د بشپړې تررسه کولو له 

اړخه خورا اهميت لري؛

د ملګرو ملتونو ســازمان عمومــي غونډه، د 

برش حقونو دغــه اعالميه د ټولو خلکــو او ټولو 

ملتونو لپاره د ګډ معيــار په توګه اعالنوي، چې 

ټول افراد او ټول ټولنيز بنســټونه يې د تعليم او 

ښــوونې له الرې ترويج کــړي او د دې حقونو او 

آزاديو د ترويج او درناوي لپاره کوښــښ وکړي او 

په ميل او بني املليل تدبري رسه، د هغې نړيوال 

او واقعي رعايت او پيژندنې ته ګام په ګام تحقق 

ور وبښي؛ هم د غړيو هيوادونو د خلکو تر منځ او 

هم د هغو خاورو د خلکو تر منځ چې د هغوی د 

صالحيت په قلمرو کې دي.

۱- ټول انســانان له زېږېدو را په دېخوا آزاد 

دي او برابر حقونه لري.

د برش حقونه په نننۍ 
معنا د انسان اړوند د نظر 

له بدليدو او د هومانيزم 
له راپيدا کېدو رسه منځ ته 
راغلل. هومانيزم د انساين 
علومو په نامه نوي علوم 

منځ ته راوړل او البته
 په يوه معکوسه اړيکه 
کې دغه انساين علوم د 
هومانيزم د پياوړتيا باعث 
شول. نوي انساين علوم 
له بېالبېلو څانګو څخه 
تشکيل شوي، چې يوه يې 
انسان پيژندنه ده او تېر 
نسل ورته د خلکو پېژندنه 
ويله.
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۲- بايد ټولو انسانانو رسه يو ډول چلند ولرو، 

مګــر دا چې د بل ډول چلند لپاره دليل موجود 

وي.

۳- ټول انســانان پــه آزادۍ او امنيت کې د 

ژوند حق لري.

۴- غالمي منعه ده.

۵- هيڅوک بايد شکنجه نيش.

۶- قانون د ټولو انسانانو لپاره دی او بايد پر 

ټولو پلی يش.

۷- قانون له ټولو انسانانو يو ډول مالتړ کوي.

۸- عادلو محکمو تــه مراجعه او د محکمې 

منصفانه چلند د ټولو انسانانو حق دی.

۹- غريمنصفانه او بې دليله نيول منعه دي.

۱۰- له علني محاکمې څخه برخه منېدل د 

ټولو انسانانو حق دی.

۱۱- اصــل د ټولو انســانانو بې ګناهي ده، 

مګر دا چې برعکس ثابت يش.

۱۲- هيڅوک حق نه لري په خصويص حوزه 

کې پر نورو تعرض وکړي.

۱۳- ټــول انســانان حق لــري د خپل ژوند 

ځای وټاکي.

۱۴- بل هيواد ته پناه وړل، د انسانانو مسلم 

حق دی.

۱۵- ټول انسانان د مليت درلودلو حق لري.

۱۶- ټــول انســانان د واده او د کورنــۍ د 

تشکيل حق لري.

۱۷- د رايې ورکولو حق د ټولو انسانانو دی.

۱۸- د دين او باورونو آزادي د ټولو انســانانو 

لپاره له خنډ پرته ده.

۱۹- د بيان او عقايدو آزادي د ټولو انسانانو 

حق دی.

۲۰- د غونډو او تشــکيلونو آزادي د انسانانو 

حق دی.

۲۱- افــراد د ډميوکراســۍ او د حکومت د 

ډول د جمعي ټاکنې حق لري.

۲۲- د ټولنيز امنيت حق د برش د حقونو له 

جملې څخه دی.

۲۳- هر بالغ انسان حق لري د مادي السته 

راوړنې لپاره، بوختيا ولري.

۲۴- د فراغت له وخته ګټه اخستل او تفريح 

د ټولو انسانانو حق دی.

۲۵- ټول انسانان د رسپناه او خوړو درلودلو 

حق لري.

۲۶- ټول بايد لومړنۍ عمومي او وړيا ښوونې 

او روزنې څخه د برخه منېدو حق ولري.

۲۷- د مؤلفانــو او د فرهنګي او هرني آثارو 

پنځوونکو حقونه بايد په رسميت و پيژندل يش. 

۲۸- هر انسان په آزاده او عادالنه ټولنه کې 

د ژوند حق لري.

۲۹- انسانان د يو بل پر وړاندې مسئول دي 

او بايد د يو بل له حقونو او آزاديو دفاع وکړي.

۳۰- هيڅوک حق نه لري د دې اعالميې د 

مفادو په تفسري رسه، ياد حقونه او آزادۍ له نورو 

سلب کړي.

لکــه څنګه چې د بــرش حقونــو د نړيوالې 

اعالميې مقدمه د برش حقونو په ساتنې او ترويج 

کــې د دولتونو، ټولنيزو بنســټونو او د ټولنې د 

افــرادو نقش ته ځانګړی پام کــړی او د ټولنيزو 

بنسټونو پر مسئوليت يې تاکيد کړی، په الندې 

کرښو کې ټولنيز بنسټونه )مدين ټولنه( او د برش 

حقونو ميل بنسټونه او دغه مفاهيم توضیح کوو.

مدين ټولنه

مدين ټولنه د فکر او ايډيا په توګه د ۱۸مې 

پېړۍ په ســیايس فلسفه کې ريښه لري، خو د 

يو ســيايس او ټولنيز چلند په توګــه، چې د ال 

ډېرې آزادۍ او ال پراخې ډميوکراســۍ کوښښ 

کوي، په تېرو دېرشو کلونو کې يې وده او تکامل 

ومونــد. په ۱۹۸۰ کلونو کې د لومړي ځل لپاره 

په التينــې امريکې کې دې بحث ســيايس او 

روښانفکري چاپرييال ونيو. 

غوښــتونکي  آزادي  او  فعالیــن  ســيايس 

روښــانفکران چــې پــه دې هيوادونــو کــې د 

ديکتاتــوري ځواکونــو محــدودول او د فردي او 

جمعي آزاديو وده يې غوښتله، د مدين ټولنې د 

رامنځته کېدو غوښتنه يې وکړه.

پــه ۱۹۸۰ کلونو کې د مدين ټولنې مفهوم 

د رشقــي اروپــا هيوادونــو، پــه ځانګــړي ډول 

لهستان، مجارســتان او پخواين شوروي اتحاد 

ســيايس بحث ته داخل شــو. په دې هيوادونو 

کــې اعرتايض خوځښــتونه او غورځنګونه چې 

د دولــت د ديکتاتوري ځواک پــر وړاندې يوې 

پراخې سيايس ټولنيزې ننګونې رسه مخ شوي 

ؤ، د مــدين ټولنې په طرحې رسه يې د کارګري 

او صنفي خپلواکو اتحاديو د تشکيل او د خلکو 

له خوا په چليدونکو تشکيلونو کې يې د دولتي 

ځواک او نفوذ د محدودولو غوښتنه وکړه. په دې 

ترتيب رسه په يادو هيوادونو کې د مدين ټولنې 

مفهوم او تشکيل عميل کيږي، چې په راتلونکي 

کې د مبارزې د روشــونو اړوند بنسټي توافقات 

رامنځته يش. 

د مدين ټولنې يواځــې د يو تعريف موندل 

سخت دي، دا سختي له هغه ځايه پيدا کيږي 

چې عموماً د يو مفهوم په توګه د مدين ټولنې د 

تعريف وړاندې کولو پر ځای، د هغې د مصاديقو 

توضيح او ترشيــح ته مخه ويش. هغه مصاديق 

چې هيڅ يو په ټوله معنا نيش کولی مدين ټولنه 

تعريف کړي. مصداقونه هغه بڼې او څېرې دي 

چې په ځانګړو تاريخي او فرهنګي چاپرييالونو 

کې منځته راغيل او وده يې کړې.

د بېلګې په توګــه هابز چې د مدين ټولنې 

له کلکــو مدافعينو څخــه دی او مدين ټولنه د 

طبيعي وضعې په تقابل کې تعريفوي، د دولت 

موجوديت د مدين ټولنې د موجوديت ښــکاره 

نښــه ګڼي. د هابز په نظــر، مدين مرحلې ته د 

انسان واردېدل د لويتان، مطلق دولت او برترې 

ارادې موجوديت دی، چې د افرادو د غوښــتنې 

او ارادې په نظر کې نيولو پرته د هغوی د چارو په 

تنظيمولو الس پورې کوي. پرته له دې چې چاته 

ځواب ويونکی اويس.

هابــز د هغــه دوران اســتازی دی چــې د 

اروپا ټولنې د ګــذار او منځنيو پېړيو له مرحلې 

تېرېدلې. هغه مرحله چې سلطنت، الهی وديعه 

او امانت ګڼل کېــده او د پاچايي االهي حق او 

اسامين قوانينو د حکومتونو د مرشوعيت بنسټ 

جــوړاوه، پرته لــه دې چې انســانان د دولت په 

رامنځته کولو او د حکومت په تشــکيل کې او د 

هغې په ســيايس اراده کې څه نقش ولري. په 

مقابل کې هابز، روسو رسه له دې چې د طبيعي 

وضعې ستايونکی دی، مدين وضعه هغه حالت 

ګڼي چې انسانان ناچاره دي و يې مني، مدين 

وضعه د ټولنيز قرارداد پر بنسټ توصيفوي او د 

دولت تاســيس ته پر همدې بنسټ مرشوعيت 

ورکوي. 

په نــوې زريزه کې د مــدين ټولنې وړاندې 

کېدونکــي تعريفونــه او مصداقونــه نوی چلند 

دی، چــې هابز يا روســو او د هغــې دوران نورو 

پوهانــو نشــول کوالی لــه نن ورځې رسه ســم 

تعريف او تصــور ولري. مدين ټولنــه د ټولنيزو 

اړيکو هغه برخــه ده، چې په هغې کې خلک د 

دولت او حاکمو سيايس بنسټونو له ارادې بېل 

او په خپلواکه توګه د خپلې سيايس، ټولنيزې، 

فرهنګي او اقتصادي سازماندهي حق او امکان 

ولــري او په يو اړخيز او منفعالنــه توګه د دولت 

د ارادې او عمــل تر قهر او غلبې الندې نه وي. 

له دې نظره مدين ټولنه د ټوټاليټر او مســتبدو 

حکومتونو په تقابل کې معنا پيدا کوي. د هابز 

د لوياتان په څېر، د لوړې ارادې په توګه د خپل 

تسلط د اعامل د پراختيا هڅه کوي.

په دې تعريــف کې هيڅ دولــت د خلکو د 

ارادې مطلق مظهر او استازی نه ګڼل کيږي او 

خلک خپله ټوله اراده يوځای دولت ته ورليږدوي، 

بلکې يوه برخه يې خپل ځان ته ســايت، چې د 

قدرت د مترکز مخه ونييس او هغه محدود کړي.

له شــک پرته دا تعريف هم نيش کېدای د 

مدين ټولنې وروستی تعريف اويس. همدا دليل 

دی چــې د مدين ټولنې د تعريف پر مهال بايد 

لــه مطلق ګرايۍ ځان وســاتو )د مباين د منلو 

موخه فرهنګي نســبيت نه دی( او نه دا چې د 

مدين ټولنې مصاديق د مدين ټولنې مفهوم ته 

پــه مراجعې رسه تعريف کــړو او نه برعکس. په 
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دې صورت کې مدين ټولنه ژوندی ډيناميک او 

متحرک مفهوم پيدا کوي او تحقق يې په بېالبېلو 

ټولنو او متنوعو فرهنګي او ټولنيزو چاپرييالونو 

کې له مشکل رسه نه مخ کيږي. انسان د کېدو 

پــه حال کــې يو موجــود دی او د بــرش تاريخ، 

د همدې موجــود، کېدل دي. خو انســانان د 

بېالبېلــو عواملو او داليلو پر بنســټ په دې لويه 

الره کې هيڅکله نه دي توانيديل له يو بل رسه 

اوږه په اوږه او په همغږۍ رسه د خپل تکامل او 

کېدلــو مراحل تېرې کړي. همدا موضوع باعث 

شوې چې انسانان څه د خپلو بنسټي اړتياوو په 

پيژندلو کې او څه د هغې اړتياوو په پوره کولو کې 

له مساوي ظرفيتونو او توان څخه برخه من و نه 

اويس.

د لنډيــز په توګــه، مدين ټولنه کولی شــو 

داسې تعريف کړو:

د ډميوکراســۍ پــر بنســټ او د قانــون د 

حاکميت تر چرت الندې، د دولت او ټولنيزو ډلو 

تــر منځ د برش حقونو په تامني کې د ارزښــتي 

اړيکــو ځانګــړې طريقه ده او کورنــۍ، تجاريت 

موسسو، غري دولتي انجمنونو او غورځنګونو ته 

مدين ټولنه وايي. 

د اړيکو دغه الره، د تاريخ په بېالبېلو دورو کې 

رامنځته شــوې او د شلمې پېړۍ په لومړيو کې 

يې معارصه څېره ښکاره کړې ده. د مدين ټولنې 

بنسټونه د دې ارزښتي اړيکو بيانوونکي دي. د 

مدين ټولنې بنسټونه، د ښارونډۍ مرکزونه دي 

چې د دولت او ملت په رامنځته کولو کې د خلکو 

نقش، مــدين ټولنې ته د رســېدو په منظور )د 

حقوق برشي جوهر دلودونکې او پر ډميوکراسۍ 

والړه ټولنه، چې د ټولنې په ټولنيز، اقتصادي او 

ســيايس ژوند کې د هيوادوال د ګډون په پايله 

کې تحقق مومي( فعالوي.

ټولنيــز ســازمانونه، اتحاديې، غــري دولتي 

بنســټونه او صنفي او تخصــيص ډلې د مدين 

ټولنې د بنسټونو ښې بېلګې دي. په هره کچه 

چې د مدين ټولنې د بنسټونو نقش فعال وي، 

په همغې اندازه په ســيايس ګډون کې د خلکو 

نقــش فعــال دی. د مدين ټولنې بنســټونه په 

واقعيت کې د خلکو او دولت تر منځ د اړيکو ُپل 

ګڼل کيــږي او د برش حقونه تامينوي او تحقق 

وربښــي. د مدين ټولنې عنارص او بنســټونه د 

معارصې ډميوکراســۍ په تامني کې غښــتلی 

نقش لري او له ټوټاليټاريزم او ديکتاتورۍ څخه 

ډیموکراسۍ او د قانون حاکميت ته د سوله ييز 

ليږد لپاره ټاکونکی عنرص دی.

خانم فرشــته نورزایی از مؤسسه تحصیالت 
عالی آسیا در هرات گفت: »برنامه آموزشی حقوق 
بشر یکی از جالب ترین موضوعات درسی ام بوده 
که به شــدت به آن عالقمنــد بودم و با تعقیب 
درس های حقوق بشر مطالب زیادی فراگرفته ام. 
آموزش های حقوق بشــر باید همگانی باشد و 
تمام شهروندان باید از حقوق بشری و شهروندی 
شان آگاهی داشــته باشند و در این زمینه باید 
همه با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
همکاری نماییم«. خانم نورزایی از کمیســیون 
مستقل حقوق بشر بخاطر تالش در جهت ارتقای 
سطح آگاهی مردم در زمینه حقوق بشر تقدیر و 

تشکر نمود. 
2( دفتروالیتی فاریاب

دفتــر والیتی فاریاب بــا دو نهاد تحصیلی 
پوهنتون فاریاب و دارالمعلمین اندخوی قرارداد 
بســته و در این دو مؤسسه مجموعا 2١۳ نفر را 
آموزش داده کــه ١28 نفر آن زن و 8۵ نفر آن 

مرد بوده است. 
نظریــات محصلین در نتیجــه این آموزش 
نسبت به مسایل حقوق بشری تغییر نموده است. 
به گونه مثال گاللی محصل صنف چهارده رشته 
ازبکی دارالمعلمین اندخوی می گوید: »همدلی و 
هم دیگرپذیری را از دروس حقوق بشر آموختم 
که در حل مشکالت شخصی و جامعه ما را کمک 
می نماید«. هم چنان اساتید مضمون حقوق بشر 
درخواســت منابع بیشتر داشته و در مورد تأثیر 

مثبت آموزش حقوق بشر تأکید کرده اند.
 3( دفتر والیتی هلمند

دفتر والیتی هلمند در جریان ســال مالی 
١۳9۶ خورشــیدی با پوهنتون دولتی هلمند، 
پوهنتون خصوصی بست و مکتب دولتی شهید 
انجنیر عبدالمتین که در مرکز شــهر لشکرگاه 
موقعیت دارند با استادان دانشکده های شرعیات، 
حقوق وعلوم سیاســی قرار داد منعقد کرده اند. 
مضمون حقوق بشر با استفاده از جزوات آموزشی 
دفتر مرکزی کمیسیون تدریس گردیده که در 
مجموع )١29٠( محصل و متعلم که از آن جمله 
)9١( تن از طبقه انــاث و )١١99( تن از طبقه 

ذکور بوده است، آموزش دیده اند.
مولــوی عبدالحمیــد »هلمندی« اســتاد 
پوهنتــون خصوصی بســت گفــت: در جریان 
تدریــس مضمون حقوق بشــر درک کردم که 
بعضــی از محصلین به مفاهیم حقوق بشــری 
عالقمندی خاص دارند، مضمون حقوق بشــر 
بیشترین عالقمند پیدا می کند، محصلین سعی 
می کنند تا بدون موجودیت استاد مضمون حقوق 
بشر را مطالعه کنند و در خانواده ها نیز این روند 
تاثیر گزار است، تا به کرامت انسانی  احترام قایل 

باشــند و وظیفه خویش را به حســن نیت و به 
صداقت انجام بدهند«.

4( دفتر ساحوی مزارشریف
در ســال ١۳9۶ دفتر ســاحوی مزارشریف 
با چهار نهاد تحصیلی چون دانشــگاه ابن سینا، 
موسسه تحصیالت عالی خصوصی تاج، دانشگاه 
جوزجان و دانشــگاه آریا قرارداد منعقد نموده و 
طی دو سمستر در این سال مجموعاً 2۶7٠ نفر 
آموزش دیدند که از این مجموعه حدود ١987 
نفر مرد و ۶8۳ نفر زن شــامل آموزش گردیده 

است. اساتید این نهادها متذکر شده اند که: 
»محصلین مضمــون حقوق بشــر را یک 
مضمون بسیار دلچسپ و ضروری دریافتند چون 
ازحق های ما بحث می کند«. این اساتید مدعی 
شدند که نگرش محصلین نسبت به حقوق بشر 
تغییر نموده و قبالً با آن مخالفت نشان می دادند، 
اما پس از آموزش آن موافق با ارزش های اخالقی، 
انسانی و اسالمی دانســته و بر ترویج و توسعه 

ارزش های حقوق بشری تأکید داشتند.
5( دفتر ساحوی بامیان

بخــش تعلیمات دفتر ســاحوی بامیان، به 
پیــروی از اهداف و صالحیت هاي کمیســیون 
مســتقل حقوق بشر افغانســتان و برنامه عمل 
سال ١۳9۶ با دانشگاه بامیان، دارالمعلمین مرکز 
والیــت بامیان، دارالمعلمین حصــه اول و دوم 
بهسود، دارالمعلمین ولسوالی ورس، انستیتوت 
صحی تالش و تولی تعلیمی پولیس قومندانی 
امنیه بامیان، قرارداد عقد نموده و حقوق بشــر 
را آموزش داده اســت. در ایــن برنامه به تعداد 
4٠7 نفر دانشــجو )١٠9 دختر و 298 پسر( از 
ارزش ها، اصول و مفاهیم حقوق بشــری آگاهی 
حاصل نمودند.  مخاطبان برنامه های آموزشــی 
کمیسیون نسبت به حقوق بشر ابراز عالقمندی 
کرده؛ و آموزش و درک حقوق بشر را برای همۀ 
محصلین از جملۀ ضروریات یاد آور شده اند. در 
طول سال ١۳9۳ به تعداد ١٠2 نفر محصل )۵١ 
زن و۵١ مرد( از مراجعین دایمی کتابخانه بوده اند. 
هم چنان تعدادی از دانشجویان موضوعات حقوق 
بشــری را برای پایان نامه های تحصیلی انتخاب 
نمــوده  اند.در جریان ســال تحصیلی ١۳9۶ به 
تعداد 2۵ نفر از محصلین به این بخش مراجعه 
نموده و در انتخاب موضوع پایان نامه تحصیلی 
شان مشوره گرفته اند. هم چنان تعدادی زیادی از 
محصلین تعهد سپردند که موضوعات و مفاهیم 
حقوق بشری را در ساحات و محل زندگی شان 
برای اقشــار و اصناف مختلــف ترویج نموده و 

آگاهی خواهند داد.

از صفحه 23

گزارش ملی ساالنه...
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الف- زمینه هاي تاریخي نسل کشي
روندا یکي از کشــورهاي آفریقاي مرکزي 
است که با چهار کشور اوگاندا و زئیر در شمال 
و تانزانیا و بروندي در شرق و جنوب داراي مرز 
مشترک است. این کشور تا قبل از نسل کشي 
داراي 8/۵ میلیــون جمعیت بود که عمدتاً از 
ســه قبیله هوتو)١( با 8۵ درصد؛ توتســي)2( 
با ١4 درصد و تِوا)۳( با ١ درصد تشــکیل شده 
اســت. در این ترکیب جمعیتي توتســي ها به 
طور تاریخي جزء اشــراف زادگان اقلیتي بودند 
که بعضــاً مورد هجوم هوتو قــرار مي گرفتند. 
با وجود آن کــه از نظر تاریخــي این مردمان 
به قدري با قبیله هوتو ممزوج شــده اند که به 
سختي از یکدیگر قابل تمایزاند، استعمارگران 
به تفکیک قومي و نژادي در این کشــور دامن 

نقش تبعیض در نسل کشي
تأملي بر نسل کشي روندا

)به بهانه ١حمل/ 2١ مارچ روز بین المللی رفع تبعیض نژادی( 
 محسن عبداللهي 

زدند. روندا تا سال ١9۶2 که به استقالل نائل 
شد مستعمره دو کشور آلمان از سال ١894 تا 

١9١۶ و بلجیم از ١9١7 تا ١9۶2 بود.
دول اســتعمارگر هــم به دلیل سیاســت 
معــروف »تفرقه و حکومت« و هــم به دلیل 
برتري هاي ظاهري که در توتسي ها مي دیدند به 
سیاست تفکیک قومیتي و تبعیض در بین اقوام 
روندایي رسمیت بخشیدند. در نظر بلجیمی ها 
توتسي ها الغرتر، بلندقامت تر و البته باهوش تر 
از هوتوهــا بودند در حالي که هوتوها قوي تر از 
توتســي ها به نظر مي رسیدند. به دیگر سخن، 
بلجیمی هاي استعمارگر با روش هاي فیزیکي به 

تفکیک میان اقوام روندایي پرداختند.
بلجیمی ها،  نژادي  با سیاست هاي تفکیک 
توتســي ها عماًل بر هوتوها ترجیح داده شده، 

امکان تحصیل یافته و غالب مشاغل دولتي به 
آن ها واگذار شد. نتیجه آن که با گذشت زمان 
توتســي ها از هوتوها متمول تر شــده و داراي 
قدرت اجتماعي و اقتصادي بیشــتري شدند. 
متاســفانه بلجیمی ها در سال ١9۳۳ با صدور 
اوراق هویتي ـــکه در آن ها نــژاد رواندایي ها 
ذکر شــده بودـ بــه تفکیک نــژادي خود در 
رواندا رســمیت بخشــیدند. جاي بسي تأسف 
است که همین اوراق هویتي، نقش مهمي در 
شناسایي توتسي ها براي اهداف نسل کشي آتي 
ایفا کرد. این تبعیض تحقیرآمیز چنان کینه و 
بغضي از توتســي ها در نهان هوتوها پدید آورد 
که حتي مبارزات ضد اســتعماري نیز فرصت 
عقده گشایي مغتنمي براي هوتوها فراهم کرد: 
مبارزات از سوي توتسي ها که تحصیل کرده تر 

و روشنفکرتر از هوتوها بودند، رهبري مي شد.
درســت به همیــن دلیل دولــت بلجیم 
با وجــود تمام دالیــل نــژادي پیش گفته به 
توتسي ها پشت کرد و دســت اتحاد به سوي 
هوتوهــاي تحقیرشــده دراز کــرد. هوتوها از 
فرصت به وجود آمده استفاده کرده و فقط در 
خالل مبارزات ضداستعماري در بین سال هاي 
١9۵9 تا ١9۶2 بیش از ١۵٠٠٠ هزار توتسي 
را قتل عام کردند و یکصــد هزار تن دیگر نیز 
آواره کشورهاي همسایه شدند. پس از استقالل 
روندا در ســال ١9۶2 چهره دیگري از تبعیض 
ملي، جامعه روندا را به نسل کشــي نزدیک تر 

اشــاره: مطالعه پرونده نسل کشــي روندا از جهــات مختلف حقوقي دارای 
اهمیت است: جوانب تاریخي، اســتعماري، بحران اقتصادي، جمعیت شناسي، 
جامعه شناســي، کودتا، فقدان فرهنگ صلح، نقض ســازمان یافته حقوق بشر، 
بي کیفري، ناکارآمدي ملل متحد، مداخله بشردوستانه، دادگاه اختصاصي روندا 
وغیره از جمله این جهاتاند کــه مطالعه آن ها آموزه هاي ارزنده اي را مي تواند 
به دنبال داشته باشد. با این حال، این نوشته کوتاه بیشتر به دنبال تبیین نقش 
تبعیض هاي ســازمان یافته و رسمي در حرکت جوامع به سوي خشونت هایي 

است که مي توانند به نسل کشي منتهي شوند.
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کرد. در واقــع، هوتوهاي اکثریت که حکومت 
را در اختیار داشــتند آشــکارا بین هوتوها و 
توتسي ها تبعیض قائل مي شدند که در نتیجه 
آن نزدیک به یک میلیون توتسي آواره شدند. 
در خالل این سال ها فقدان برابري در نزد قانون 
باعث بي کیفرماني کشتارهاي جمعي توتسي ها 

مي شد.
کودتاي ســال ١97۳ نیز که منتهي به به 
قدرت رســیدي خوانوئل   هابي آریمانا)4( شد 
مزید بر علت شــد. وي نه تنها سیاســت هاي 
بسیار خشــني علیه توتسي ها درپیش  گرفت 
بلکه براي کســب جایگاه مردمي که فاقد آن 
بود، توتسي ها را دشمن اصلي هوتوها و عامل 
عقب ماندگي روندا معرفي مي کرد. جالب آن که 
قتل او نیز ماشــه نهایي نسل کشــي روندا را 
کشــید: در واقع حمله موشکي ۶ آوریل سال 
١994 بــه هواپیماي حامــل رئیس جمهور  
هابي آریمانا بهانه کافي به دست شبه نظامیان 
تندرو هوتویي موســوم به اِنتراهاموه)۵( براي 
آغاز نسل کشــي در کمتر از 24 ساعت بعدي 

داد.
ب- نسل کشي 7 آوریل تا 18 جوالي 

1994
نسل کشي روندا در ســال هاي پایاني قرن 
بیستم را باید پایاني تراژیک براي قرني در نظر 
گرفت که با نسل کشي ارامنه در آسیا آغاز شد. 
با این تفاوت که نسل کشي روندا به رغم توسعه 
حقوقي و نهادین جامعه بین المللي در ســده 
اخیر بوقوع پیوست. قربانیان نسل کشي روندا 
به سه دسته قابل تقسیم بندي هستند: دسته 
اول اقلیت توتســي که عمدتــاً با اوراق هویت 
یا با شناســایي همســایگان به قتل رسیدند؛ 
دســته دوم هوتوهاي مخالف نسل کشي که به 
توتســي ها پناه داده یا از مشارکت در کشتار 
امتناع  کرده بودند. در هنگام نسل کشــي این 
تفکر غالب بود که »اگر دست همگان به خون 
آلوده شود دیگر اتهامي وجود نخواهد داشت«. 
مهم ترین قتل در این دسته، قتل نخست وزیر 
آگاته)۶( بود که به صراحت مخالف نسل کشي 
بود و به رغم پاســداري ١۵ سرباز بلجیکی در 
8 آوریل به قتل رســید. جالب اینکه عده اي از 
هوتوهاي شــبیه به توتسي ها نیز به اشتباه به 

قتل رسیدند.
در نهایت دســته ســوم، هوتوهایي بودند 
کــه پس تصــرف کیگالــي به دســت جبهه 
وطن پرســتان روندا،)7( در دو ماه بعد از پایان 
دادن به نسل کشي، موضوع نسل کشي متقابل 
قرار گرفتند. قربانیان این دســته غالباً مرداني 
بودند که متهم به مشــارکت در نســل کشي 
رواندا بودند. به گزارش دیده بان حقوق بشــر 
در خالل تصرف کیگالــي و دو ماه پس از آن 
بین 2۵٠٠٠ الــي 4۵٠٠٠ هزار هوتو به طور 

جمعــي قتل عام شــدند. زبــان از بیان روش 
کشتار مردم شرمگین است. اکثر زنان از طرق 
تجاوزهاي دســته جمعي، مردان و خردساالن 
با ساطورهاي بلند تکه تکه شدند. از روش هاي 
وحشــیانه دیگر نسل کشي پرت کردن افراد از 
ارتفــاع و یا غرق کــردن در چاه هاي فاضالب 
گزارش شــده اســت. آمار دقیقي از قربانیان 
نسل کشي روندا وجود ندارد، اما دولت روندا در 
سال 2٠٠2 آمار کشته شدگان سال هاي ١99٠ 
ال ١994 را ١/٠74/٠١7 یعنــي یــک هفتم 
جمعیت کل روندا اعالم کرده اســت. در میان 
قربانیان 94 درصد توتسي، ۶ درصد هوتو و بین 
7۵ الي 8٠ درصد کشته شــدگان مرد هستند.

)8(
ج- ممنوعیت تبعیض در اسناد حقوق 

بشر
اهمیت منع تبعض در حقوق بین الملل به 
قدري است که تمامي اسناد حقوق بشر حاوي 
قیــدی در خصوص عــدم تبعیض اند. در واقع 
با توجه به اینکه جهان شــمولي حقوق بشر بر 
این مقدمه مبتني اســت که تمام افراد »آزاد« 
متولد شــده و »از لحاظ کرامت و حقوق برابر 
هستند«، )ماده ١ اعالمیه جهاني حقوق بشر( 
ممنوعیت تبعیض در بهره مندي از آن حقوق 
اجتناب ناپذیر است. به دیگر سخن، »احترام به 
حقوق بشر و آزادي هاي بنیادین بدون هرگونه 
تبعیض، قاعده زیربنایي حقوق بین المللي بشر 
اســت« )بند ١۵ اعالمیه وین ١99۳(. امروزه 
تبعیض بــه تمایز تحقیرآمیــز، غیرمنصفانه، 
نامعقول و غیرقابل توجیه یا خودســرانه قابل 
تعریف است و به عبارت دیگر به رفتاري اطالق 
مي شــود که نافي برابري رفتــار میان عده اي 
از افراد یا برخي دیگــر به علت تعلق آن ها به 

گروه هاي خاصي در جامعه اســت.)9( در این 
معني تبعیض بــا مفهوم فقدان برابري مرادف 
خواهد بود. دیوان دایمي دادگستري بین المللي 
در قضیه مدارس اقلیت ها در آلباني در تبیین 
این مفهوم تأکید داشــته کــه »برابري میان 
اعضــاي گروه هاي اکثریــت و اقلیت باید یک 

برابري مؤثر و واقعي باشد«.)١٠(
انــگاره این نوشــته: نقــش غیرقابل انکار 
تبعیض در حرکت جوامع به سوي خشونت و 
از جمله نسل کشي است. گفته شد که چگونه 
اســتعمارگران با اعمال تبعیض قومي و نژادي 
در بیــن مردمان روندا، بذر کینه، خشــونت و 
نسل کشي را در نهاد اکثریت هوتو کاشته و نسل 
کشي سال ١994 را رقم زند. در واقع، اعتقاد بر 
این است که تبعیض به ویژه هنگامیکه شکل 
رســمي و دولتي به خود مي گیرد، مي تواند به 
محرومیــت، بغض و کینه اي رسوب شــده در 
جامعه بدل شــود که زمینه ساز خشونت هاي 

هولناک و دامنه دار گردد.
در نتیجه، مقامــات دولت ها باید با آگاهي 
هرچه تمامتر از هرگونــه تفکیک مردم، اقوام 
و نژادهــا اجتناب کرده و شــکاف طبقاتي به 
شــدت مبارزه کنند. زیرا چنیــن تفکیک یا 
شــکافي خود زمینه ســاز اعمال سیاست هاي 
تبعیضي، بی کیفرمانی، تحقیر گروها و اقوام، از 
بین بردن وحــدت ملي و در نهایت حرکت به 
سوي خشونت گسترده در دوران فطرت دولت 
یا حاکم شــدن گروه، قوم یا نژاد مورد تبعیض، 
خواهد شــد. بي شــک امکان حرکت جوامعي 
به سوي خشونت بیشــتر خواهد بود که فاقد 

فرهنگ صلح و آشتي هستند.
نمونــه مخالف این مورد، کشــور آفریقاي 
جنوبي است که به رغم تحمل چند دهه نظام 
آپارتاید با تأســي به فرهنگ صلح و آشتي نه 
تنها از چنگال خشــونتي گریزناپذیر گریخت 
بلکه وضعیت بعد از آپارتاید را به فرصتي مغتنم 
براي توسعه همه جانبه این کشور بدل کرد. به 
نحوي که این کشــور امروزه توسعه یافته ترین 
کشور آفریقایي به شــمار مي رود. نتیجه آنکه 
آموزش و ترویج فرهنگ صلح، آشــتي، مدارا و 
بردباري به ویژه در جوامع مســتعد خشونت و 

نسل کشي گریز ناپذیر است

پي نوشت ها:
 Juvenal  -4  /  .Twa  -3  /  .Tutsi  -2  /  .Hutu  -1
 Agathe  -6/  .Interahamwe  -5  /  .Habyarimana
 -8//.Rwandan Patriotic Front  -7  /  .Uwiliniyimana
 Rwanda: Government puts genocide victims
million, at: < http://reliefweb.int/  1.07  at

 McKean, W., Equality and  -9  /.>92430/node
 discrimination under international law, Oxford
 Advisory  -10  /.11-10  .pp  ,1993  ,Clarendon Press
 opinion on minority schools in Albania, PCIJ

 .19 .p ,1935 ,64 .Reports, Ser. A/B, No

اهمیت منع تبعض در حقوق 
بین الملل به قدري است که 

تمامي اسناد حقوق بشر حاوي 
قیدی در خصوص عدم تبعیض 

هستند. در واقع با توجه به 
اینکه جهان شمولي حقوق بشر 
بر این مقدمه مبتني است که 

تمام افراد »آزاد« متولد شده و 
»از لحاظ کرامت و حقوق برابر 
هستند«، )ماده 1 اعالمیه جهاني 
حقوق بشر( ممنوعیت تبعیض 

در بهره مندي از آن حقوق 
اجتناب ناپذیر است.
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می گیرد. بدین ترتیب، باید در مرحله ی نخست، 
با فراهم آوری زمینه های دسترسی بازداشت شده 
به مشــاوران روحی-روانی و حقوقی، و نظارت 
آن ها بر روند بازجویی از شکنجه جلوگیری کرد. 
نهادهای جامعه ی  بازدیدهای مداوم  هم چنین 
مدنی، نهاد ملی حقوق بشــر و ســازمان های 
بین المللی از بازداشــتگاه ها و زندان ها و تهیه و 
پخش گزارش ها و افشای اعمال شکنجه گرانه، 

در جلوگیری از شکنجه مؤثر است.

آموزش و پــرورش و اطالعات عمومی 
درباره شکنجه

آمــوزش و پــرورش، از پایه ای ترین اقدام 
در فهم درســت قوانین بوده و تأثیر با اهمیتی 
در جلوگیــری از شــکنجه دارد. دولت ها باید 
آموزش حقوق بشــر را شامل سیستم آموزش 
عمومی، به ویژه شامل سیستم آموزشی پلیس 
و دانشــکده های حقوق و سایر علوم اجتماعی، 
بســازند. هم چنان باید در تمام جوامع، آموزش 
در زمینه ی حقوق بشــر، جزو الینفک برنامه ی 
آمــوزش و پــرورش ابتدایــی قرار گیــرد تا 

منع شکنجه می تواند از روش های مختلفی 
انجام پذیرد. پیگرد قانونی متخلفان، بازدیدهای 
احتیاطی و مرتــب از بازداشــتگاه ها، آموزش 
کارمنــدان زندان ها و مأمــوران اجرای قانون و 
برنامه های آموزشــی برای همه  افــراد جامعه 

می توانند راه های خوبی باشند.
میثاق ملل متحد علیه شکنجه را می توان 
به عنوان وسیله  با ارزشــی به خاطر آموزش در 
ســطوح مختلفی به کار بــرد. هرچند قوانین 
ملی اکثر کشورها با این میثاق هم آهنگ شده 
است، ولی با این همه، شکنجه و اعمال ظالمانه 
و ضدانسانی علیه بشریت صورت می گیرد. یکی 
از عوامل عمده  این مشــکل را کمبود اطالعات 
تشــکیل می دهد. مثاًل شــاید موظفین اجرای 
قانون آگاه نباشند که شکنجه و رفتار ظالمانه، 
غیرقانونی اســت. شــاید ندانند که چه عملی 

شکنجه تلقی می شود.
تجربه نشــان داده اســت که در بسیاری از 
کشورها، اعمال شکنجه آمیز، عمدتأ در نخستین 
لحظه  بازداشــت، یعنی در نخستین مرحله ی 
پرسش ها و بازجویی توســط مقامات، صورت 

بدین ترتیب مسئولیت مشترک همه  افراد جامعه 
را برای تالش در جهت منع شکنجه جلب کند.

هم چنــان راه اندازی برنامه های گســترده   
آموزشــی از طریق وســایل اطالعات همگانی، 
تبادل نظریات با ســایر کشورها و نحوه   مبارزه 
با این پدیده   ضد انســانی، به نمایش گذاشتن 
فیلم و تئاتر از قربانیان شکنجه در نشست ها و 
مباحثات، راه اندازی کمپین های تبلیغاتی بر ضد 
شکنجه و سازماندهی نمایشگاه ها و کنفرانس ها 
می توانند بسیار مفید واقع شوند. راه اندازی این 
برنامه ها، دو عنصر الزم برای منع شــکنجه را 

میسر می سازد: 
اول این که تغییر گرایش و رفتار در سطوح 
اساســی جامعه به وجود می آید. اگر پشتیبانی 
جدی مردمی برای منع شــکنجه به  وجود آید، 
رهبران سیاسی مجبور می شــوند به خواست 
آن ها گوش فراداده و مطابق به خواســت مردم 

عمل کنند.
دوم این که در هنگام بازداشت، هم مأمورین 
زندان ها و هم بازداشت شدگان، از تحریم شکنجه 
و رفتار ظالمانه و پیامدهای ناشی از آن آگاهی 

هر عملی که از لحاظ فیزیکی یا 
روحی، به آزار و اذیت شهروندان، 
به خاطر به دست آوردن اطالعات، 
در مورد خود و یا شخص دوم و 

یا سوم بیانجامد، شکنجه شمرده 
می شود. در اسناد بین المللی، 

به شکنجه  سیستماتیک توجه 
بیش تر صورت گرفته که اکثراً 
توسط دولت ها اعمال می شود. 
این تفسیر را میثاق جهانی منع 

شکنجه ارایه کرده است. در 
برخی از اسناد جهانی، اعمال 

غیرانسانی از قبیل اهانت، 
توهین و تحقیر را نیز شکنجه  
غیر فیزیکی خواند ه اند. تحریم 
شکنجه، احتماالً بیش تر از هر 

عنصر دیگر، در حقوق بشر 
جهانی تصدیق شده است.

حقوق انسانی ما 
و حقوق بشر
بخش دهم

جلوگیری از شکنجه
حمید حمیدی
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حاصل می کنند. نصب پوسترهای نشان دهنده   
ایــن تحریم ها در زندان هــا و در اتاق هایی که 
به منظور تحقیق و بازجویی استفاده می شوند، 
اقدامی اســت که به ســادگی قابل اجرا بوده و 
می تواند در جلوگیری از این اعمال بسیار مؤثر 

باشد. 
راه دیگــر آموزش برای مأمورین امور، تهیه   
بروشور به زبان ساده و رسا ست؛ تا دانش الزم در 
مورد عدم شکنجه را به دست آورند و مجهز به 
اطالعات و ابزار صحیح شوند. بهترین ابزار کاری 
و آموزشی، در این زمینه، اعالمیه   جهانی حقوق 
بشر، میثاق منع شکنجه، پیمان نامه   استانبول و 

میثاق جهانی حقوق سیاسی و مدنی اند.

بازدید از بازداشتگاه ها
یکــی از ابزار مهم دیگــر که باعث تضعیف 
اعمال شــکنجه می شــود، بازدیدهای متواتر و 
نظارت بر بازداشتگاه ها ست. چنین بازدیدهایی 
می توانند در چهارچــوب مأموریت های داخلی 
)ملی( یــا بین المللی تحقق یابند، یا به گونه  ای 
برنامه ریزی و ســازماندهی شوند تا نمایندگان 
مشترک جامعه   مدنی، سازمان های بین المللی 
و متخصصین امور، با همکاری مقامات ذی ربط 
بتوانند این موضــوع را پیگیری کنند. تجارب 
جهانی بیانگر آن است که این بازدیدها در موارد 

زیر مؤثر ند:
بازدیدکنندگان می توانند شــرایط و روش 
بازداشــت را بررســی کرده، برای بهبود آن ها 

توصیه هایی را ارائه کنند.
بــرای  متــداوم  روش  بازدیدکننــدگان، 
گفت وگوی ســازنده بــا کارمنــدان و مقامات 
بازداشتگاه ها برقرار خواهند کرد. بازدیدکنندگان، 
پشــتیبانی عملی و معنوی برای افراد محروم 
از آزادی ارائــه می کننــد. آگاهــی از وجــود 
بازدیدکنندگان می تواند برای کارکنان و مقامات 
بازداشــتگاه که ممکن است در غیراین صورت 
استفاده از شکنجه یا انواع دیگر سوء رفتار علیه 
افراد تحت نظر خــود را تأیید کنند، به عنوان 

عامل بازدارنده به کار رود.
اگر بخواهیم رهیافت منع شکنجه را در یک 
کلمه خالصه کنیم، آن کلمه »شفافیت« خواهد 
بود. شــکنجه، همیشه در خفا صورت می گیرد 
و مجریــان آن، اعمال خــود را انکار می کنند. 
اگر چنان چه به صورتــی جدی به این موضوع 
پرداخته شــود، باید مخفی کاری در تحقیقات 
و بازجویی های تحت پوشــش، جای خود را به 
تحقیقات و بازجویی های شفاف دهد و بازداشت 
شده باید در جریان برنامه های تحقیقی اش قرار 

گیرد.
رفتاراصالحی با زندانیان

شکی نیست که مهم ترین وسیله برای نیل 
به اهداف مدیریت زندان هــا کیفیت کارکنان 

آن اســت. شــاید مهم ترین عامل برای ادغام 
مجدد زندانیان در جامعه و بازگشــت به کانون 
خانواده های شان، ضوابط و رفتار کارکنانی باشد 
که با زندانیان تماس نزدیک دارند. اگر کارکنان، 
با زندانیان، با احترام رفتار نکنند یا خصومت و 
خشونت نشان دهند و از زور، شکنجه و تحمیل 
ضوابط زندان استفاده کنند، رفتار آن ها در میان 
زندانیان تأثیرات منفی ایجاد می کند و شانس 
تمــاس و رابطه   مؤثر با آن هــا را از بین می برد. 
کارکنان زندان، باید امکان مکالمه با زندانیان را 
ممکن ساخته و این احساس را ایجاد کنند که 
آن هــا، نه تنها برای برقراری نظم و امنیت، بلکه 
برای کمک به زندانیان نیز کار می کنند تا آن ها 
بهتر بتوانند زندگی عادی و خالی از جرم داشته 

باشند.
این بدین معناســت که استخدام، گزینش 
و آموزش اولیــه و بعدی کارکنان زندان باید از 
اولویت باال برخوردار باشد. راهنمایی، سرپرستی 
و رهبری مســئولین در مــورد کارکنانی که با 
زندانیــان تماس نزدیک دارند نیز بســیار مهم 

است.
در این زمینه، یکی از تعهدات مهم دولت ها 
این است که زندان را به منبع و مرکز جداسازی 
و تجرید متهمان از جامعه و در عین حال آن را 
به محل پرورش زندانیان، جهت برگشت دوباره 

به زندگی معمولی، مبدل کنند.

اقدام علیه مرتکبان
رسیدگی و پیگرد قانونی مرتکبان شکنجه، 
محک آزمون دولت ها، برای تعهد نسبت به منع 
مؤثر شــکنجه است. میثاق سازمان ملل متحد 
علیه شکنجه، یک سند به نسبت غیر عادی در 
زمینه ی حقوق بشر اســت، زیرا در بسیاری از 
بندهای این پیمان آمده است: »مبنای کلی این 
میثاق آن است که شکنجه گران نباید از مجازات 
معاف باشند. باید در مورد آنان تحقیق کرد، آنان 

را دستگیر نمود و محاکمه کرد.« 
متخصصان جهانی در امور حقوق بشر، باور 
دارند: »خاتمه دادن بالفعل و قانونی به معافیت از 
مجازات، مهم ترین گام الزم برای منع و ریشه کن 
کردن مؤثر شکنجه است. شاید پی گرد قانونی 
آن هایی که مسئول شــکنجه اند، مشکل ترین 
اقدام برای منع شکنجه باشد، حتی در جایی که 
چهارچوب قانونی الزم وجود دارد، وجود دالیل 
سیاسی و ساختاری قوی می تواند کوشش برای 
اجرای عدالت در مورد افراد مســئول را خنثی 

کند. 
هم چنیــن، هــر دولت می توانــد از طریق 
اقدامــات خود در زمینه   تحقیق، دســتگیری، 
پیگرد قانونی و در صورت اثبات گناه، با مجازات 
شــدید شــکنجه گران، تعهد خود را نسبت به 
تأمین عدالت و احقاق حقوق کســانی که مورد 
تجاوز قرار گرفته اند، نشــان دهد. این چالشی 
اســت که دولت ها به طور مــداوم با آن روبه رو 

هستند.«

آزار و اذیت
آزار و اذیــت، به مفهــوم هرآن چه برخالف 
انسانیت انجام می شود، گفته می شود. در اینجا 
مراد ما آزار و اذیت به عنوان پدیده   زشتی که از 
سوی دولت های ستمگر اعمال می شود، مطرح 

است. 
آزار و اذیت توسط دولت ها به یکی از مسایل 
قابل تشویش حقوق بشر بین المللی مبدل شده 
است. اعمال خشونت های فیزیکی و اخالقی در 
محیط کار، مزاحمت های جنســی و نژادی به  
وســیله   پلیس، فساد اداری )رشوه ستانی که در 
نتیجه شهروندان قربانی اصلی آن خواهند بود(، 

از جمله موارد این پدیده   ناسالم است.
جلوگیری از این نوع نقض حقوق بشــر، به 
نسبت کار دشواری است؛ زیرا معموالً مجریان 
ایــن عمل در حیــن اجرای وظایــف، به بهانه   
مسئولیت، این کار را انجام می دهند. پلیس که 
از مسئولیتش آگاه نیست،کارمندی که از تأمین 
اقتصادی برخوردار نیست و ... از منابع مهم این 

عمل به شمار می روند.

منع شکنجه می تواند از 
روش های مختلفی انجام 

پذیرد. پیگرد قانونی متخلفان، 
بازدیدهای احتیاطی و مرتب از 
بازداشتگاه ها، آموزش کارمندان 
زندان ها و مأموران اجرای قانون 
و برنامه های آموزشی برای همه  

افراد جامعه می توانند راه های 
خوبی باشند.

میثاق ملل متحد علیه شکنجه 
را می توان به عنوان وسیله  با 
ارزشی به خاطر آموزش در 
سطوح مختلفی به کار برد. 

هرچند قوانین ملی اکثر کشورها 
با این میثاق هم آهنگ شده 

است، ولی با این همه، شکنجه و 
اعمال ظالمانه و ضدانسانی علیه 
بشریت صورت می گیرد. یکی از 
عوامل عمده  این مشکل را کمبود 

اطالعات تشکیل می دهد.
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پر همدې بنسټ هوکړه کيږي چې له دې 

وروسته الندې موارد د پيل کېدو وړ دي:

لومړۍ ماده:

ښځې بايد له تبعيض پرته په مساوي ډول 

له نرانو رسه په ټولو ټاکنو کې برخه واخيل او 

د رايې ورکولو حق ولري.

دوميه ماده:

پر رشايطو برابرې ښځې په ټولو ټاکنو کې 

د چوکۍ د ترالســه کولو لپاره چې د ټاکنو له 

الرې ټاکل کيــږي او د داخيل قانون پر مټ 

تنظيميږي، له نرانو رسه په مســاوي توګه له 

تبعيض پرته حق ولري.

درېيمه ماده:

ښــځې بايــد حــق ولــري چــې د عامــه 

خدمتونــو په دفرتونو کې دنده تررسه کړي او 

په ټولو عامه دندو کې چې د قانون په رڼا کې 

وضعه شوې دي، له تبعيض پرته له نرانو رسه 

په مساوي توګه اوږه په اوږه وي.

څلورمه ماده:

۱-  دا ژمنليک د ملګرو ملتونو د ټولو غړيو 

پاتې په 60 مخ کې

د ښځو د سيايس 

حقونو ژمنليک 

۱۹۵۳ د مارچ ۳۱مه
د اجرا وړ: ۱۹۵۴ د جوالی ۷مه

د قرارداد لوري

د ښــځو او نــرو د برابرو حقونــو د تطبيق په هيله چې د ملګرو ملتونو په منشــور 

)فرمان( کې ذکر شوي، د دې په درک رسه چې هر کس حق لري د خپل هيواد 

په حکومت کې مســتقيم، يا غري مستقيم؛ د مناينده ګانو د ټاکلو له الرې، برخه 

واخــيل او حق لري، چې په مســاوي ډول په خپل هيواد کــې عامه خدمتونو ته 

الرسسی ولري، او د ملګرو ملتونو د منشور او د برش حقونو د نړيوالې اعالميې پر 

بنسټ د سيايس حقونو د امتياز ترالسه کولو په برخه کې د ښځو او نرانو د مقام 

د برابرۍ په هيله.
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دولت های عضو این میثاق:
- با در نظرداشت منشور سازمان ملل مبنی 
بر شناســایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای 
همه انســان ها، اعضای دولت ها خود را متعهد 
می دانند که با پیوســتن به سازمان ملل جهت 
دست یابی و تحقق بخشــیدن به اهداف آن و 
احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی 
در ســطح جهان و برای همه انســان ها، بدون 
در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین اســت، 

همکاری های الزم را به عمل آورند.
- با در نظرداشــت منشــور جهانی حقوق 
بشــر مبنی بر این که تمام انسان ها آزاد آفریده 
شده اند و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر ند 

میثاق بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی
2١٠۶ - a / مصوبه 2١ دسامبر ١9۶۵ مجمع عمومی، شماره

قدرت اجرایی براساس ماده ١9، 4 ژانویه ١9۶9

و نیــز همه حق برخــورداری از تمام حقوق و 
آزادی های مندرج در منشــور را بدون در نظر 
گرفتن هر نوع امتیاز ویژه ای مثل نژاد، رنگ یا 

منشأ ملی دارند،
- با درنظرگرفتن این که همه انســان ها در 
مقابل قانون برابر ند و حق دارند در مقابل هر نوع 
تبعیض و تحریک تبعیض آمیزی به طور برابر از 

حمایت قانونی برخوردار شوند،
- بــا در نظرداشــت این که ســازمان ملل 
متحد، منشور اعطای استقالل به سرزمین های 
مســتعمره و ملل، ١4 دسامبر ١9۶٠ )مصوبه 
مجمع عمومــی ١۵١4 XV( را به طور جدی 
تصویب کرده اســت و در آن اعــالم کرده که 

استعمار و تمام عوامل جدا سازی و تبعیض آمیز 
صرف نظــر از چگونگی تشــکیل و مکان آن، 
می باید بــدون قید و شــرط و بی درنگ پایان 

پذیرد،
- با در نظرداشت منشور سازمان ملل متحد 
مبنی بر حــذف فوری تمام اشــکال تبعیض 
نــژادی، 2٠ نوامبــر ١9۶۳ )مصوبــه مجمع 
عمومی 1904XVIII( در سراســر جهان و نیز 
ابراز ضرورت حفظ تفاهم و رعایت حیثیت فرد 

انسانی،
- با اعتقاد به این کــه نظریه برتری نژادی 
به طور علمی اشــتباه اســت و آن چیزی جز 
بی عدالتی اجتماعی نیست و اخالقاً خطرناک و 
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قابل محکوم کردن است، بنابراین چه در نظر و 
چه در عمل هیچ توجیهی برای تبعیض نژادی 

وجود نخواهد داشت،
- با تصدیق دوباره که تبعیض بین انسان ها، 
در زمینه نژاد، رنگ یا منشأ قومی مانع دوستی 
و روابط صلح آمیز میان ملت ها می شود و آرامش 
و امنیت مردم را سلب می کند و باعث جلوگیری 
از همزیستی انسان هایی می شود که می خواهند 
در یک سرزمین در کنار یکدیگر زندگی کنند،

- با اعتقاد به این که وجود تبعیض نژادی در 
منافات با آمال جامعه بشری است،

- بــا اعالم خطر مبنی بــر اعمال تبعیض 
نژادی در بعضــی از مناطق جهان و نیز اعمال 
سیاســت های برتری نــژادی و تبعیض نژادی 
و جداســازی و تفکیک نژادها از جانب بعضی 

دولت ها که موجب تنفر شده است،
- با تصمیم به اقدامات الزم برای ســرعت 
دادن به رفع تبعیض نژادی در تمام اشکال آن 
و نیــز اعالم مبارزه با نظریه نژادی و جلوگیری 
 از آن در جهت تحقق بخشــیدن به تفاهم بین 
نژادها و ساختن یک جامعه بین المللی بدور از 

هر نوع تبعیض و جدا سازی نژادی،
- با یــادآوری به میثاق رفــع تبعیض در 
اســتخدام و تبعیض شغلی که در سال ١9۵8 
به وســیله ســازمان بین المللی کار به تصویب 
رسیده و نیز یادآوری به میثاق رفع تبعیض در 
آموزش که بوسیله سازمان های آموزشی، علمی 
و فرهنگی سازمان ملل متحد در تاریخ ١9۶٠ 

به تصویب رسیده است،
- بــا آرزو به اجرای اصولی که در منشــور 
سازمان ملل متحد مبنی بر رفع هر نوع تبعیض 
نژادی بیان شده است و نیز حمایت از اقدامات 
عملــی اخیر مبنی به پایــان دادن به تبعیض 

نژادی،
)دولت هــای عضو این میثــاق( مواد زیر را 

پذیرفته اند:

قسمت اول

ماده یکم
١- در این میثاق واژه »تبعیض نژادی« به 
معنای هر گونه تبعیض، محرومیت، محدودیت 
و یــا امتیازی بر مبنــای نژاد، رنــگ، اصل و 
ریشــه ملی یا قومی که به منظور لغو کردن و 
یا آسیب رســاندن به شناسایی و برخوداری و 
اجرای تساوی حقوق بشر و آزادی های اساسی 
در زمینه های سیاســی، اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و ســایر زمینه های مربوط به زندگی 

عمومی تلقی می شود.
و  محرومیت هــا  تبعیض هــا،   -2
محدودیت هایی که به وســیله دولت عضو این 
میثاق ما بین شــهروند و غیرشهروند )بیگانه( 

اعمال می شود، شامل )تعریف مذکور( نیست.
۳- هیچ چیزی در این میثاق نباید به نحوی 
تفسیر شود که مقررات قانونی دولت های عضو 
مبنی بر اعطای تابعیت، ملیت و حق شــهروند 
به مفهوم تبعیض در مقابل ملیت خاصی باشد.

4- دولت های عضو، اقداماتی ویژه و سریع 
را به منظور حفاظت از گروه های نژادی، بومی و 
یا افراد خاصی که مستلزم حفاظت های ضروری 
در جهت برخورداری مســاوی از حقوق بشر و 
آزادی های اساسی اند، به عمل خواهند آورد. این 
اقدامات ویژه به مثابه تبعیض نژادی محسوب 
نمی شــود، زیرا پس از رســیدن به این اهداف 
)برابری و رفع تبعیــض نژادی( با همه به طور 
یکسان رفتار خواهد شد و حقوق ویژه ای برای 
گروه های بومی یا نژادی افراد به وجود نخواهد 

آمد.
ماده دوم

١- دولت های عضو تبعیض نژادی را محکوم 
می کنند و متعهد می شوند که با تمام وسایل و 
ابزارهای مناســب و بدون تأخیر، سیاست رفع 
تبعیض نژادی در تمام اشکال آن را اتخاذ کنند 
و تفاهم را میان تمام نژادها تحقق بخشند. بدین 

منظور:
الف- هر دولت عضوی، متعهد می شود که 
در هیچ قانون یا رویه عملی تبعیض نژادی علیه 
افراد، گروه ها یا نهادها شرکت نکند و مطمئن 
شــود که تمام مراجع و مســئوالن نهادهای 
عمومی، ملی )داخلــی( و منطقه ای طبق این 

تعهدات عمل کنند.
ب – هر دولت عضوی متعهد می شــود که 
هیچ گونه مسئولیتی به وسیله افراد یا سازمان ها 

در دفاع از تبعیض نژادی به عهده نگیرد.
ج - هــر دولت عضوی اقدامــات مؤثری را 
در جهــت تجدید نظــر، اصالح، لغو و فســخ 
سیاست های دولتی، ملی و منطقه ای که بر پایه 

تبعیض نژادی است، به عمل آورد.
د - هــر دولت عضو باید با تمــام ابزارهای 
مناســب مانند وضع قوانین، تبعیض نژادی را 
که به وســیله افراد، سازمان ها و گروه ها اعمال 
می شود، ممنوع کند تا به این وضع خاتمه داده 

شود.
ه - هــر دولت عضوی متعهد می شــود که 
سازمان های جمعی و چند نژادی و حرکت های 
که باعث از بین رفتن موانع نژادی بین انسان ها 
می شوند را تشویق کند و در مقابل هر عملی را 
که به تقویت تقســیمات نژادی کمک می کند، 

خنثی کند.
2- دولت های عضو با پذیرفتن این تعهدات، 
اقداماتــی واقعــی و ویــژه ای را در زمینه های 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ســایر زمینه ها 
به منظور برخورداری گروه های نژادی و افرادی 
که متعلق به ایــن گروه هایند، از حقوق کامل 

بشر و آزادی های اساسی، بعمل خواهند آورد. 
این اقدامات ویــژه به مفهوم نابرابری و جدایی 
حقوق گروه های نژادی متفاوت نیست، زیرا پس 
از رسیدن به این اهداف )برابری و رفع تبعیض( 

با همه به طور یکسان رفتار خواهد شد.
ماده سوم

دولت های عضو تبعیض و جدا سازی نژادی را 
محکوم می کنند و متعهد می شوند که در قلمرو 
حکومتی خود از تمام عوامل به وجود آورنده آن، 
جلوگیری کنند و آن عوامل را ممنوع و از ریشه 

ساقط کنند.
ماده چهارم

دولت های عضو تمام سازمان هایی که نظرات 
و عقایــد برتری نژادی گروه  یــا قوم ویژه خود 
را تبلیغ می کنند  یــا در جهت توجیه تبعیض 
نژادی برمی آیند و تخم نفرت و کینه می افکنند، 
در هر نوع و شــکلی، محکوم می کنند و متعهد 
می شــوند که اقدامات فوری و مثبتی برای از 
بین بردن تبعیض نژادی، انگیزه ها و تحریکات 
در این زمینه را به عمل آورند. دولت های عضو 
هم چنین صریحاً اصول منشــور جهانی حقوق 
بشــر و حقوقی که در ماده  ۵  این میثاق مقرر 

شده است را در موارد زیر اعمال خواهند کرد:
الف- برای کلیه تبلیغاتی که بر مبنای برتری 
نژادی، ایجاد نفرت، تحریک برای تبعیض نژادی 
و اعمال خشونت آمیز علیه هر نژاد یا گروهی از 
انســان ها که از رنگ  یا منشأ قومی دیگری اند 
اعالم جــرم و مجازات کننــد. هم چنین ارائه 
هر نوع کمک به فعالیت های نژادی که شــامل 
کمک های مالی نیز می شود، طبق قانون جرم 

و قابل مجازات اعالم شود.
ب - غیرقانونی اعالم کردن کلیه سازمان ها و 
شرکای آن ها که به فعالیت و تبلیغات منسجم 
تبعیض نــژادی می پردازنــد و آن را در جامعه 

اشاعه می دهند.
ج - عدم اشــاعه و تحریکات تبعیض نژادی 
به وسیله مسئوالن امور عمومی و نهادهای ملی 

)داخلی( و منطقه ای .
ماده پنجم

دولت های عضو با اجرا و رعایت موارد اساسی 
که در ماده  2  این میثاق مقرر شده است، متعهد 
می شوند که تمام اشکال تبعیض نژادی را حذف 
و ممنوع کنند و هم چنین تضمین می کنند که 
افراد بــدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، ملیت و 
منشــأ قومی در مقابل قانون برابر ند و به طور 

یکسان از حقوق زیر برخوردار ند:
الــف- برخورداری از رفتاری برابر در مقابل 

دادگاه و دیگر ارگان های قضایی، اداری.
ب - برخورداری از امنیت و حفاظت فردی 
از سوی دولت در مقابل خشونت و آسیب های 
جسمی خواه به وسیله مقامات اداری دولت وارد 

شده است  یا خواه به وسیله گروه ها و نهادها.
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ج - برخورداری از حقوق سیاســی به ویژه 
حق شــرکت در انتخابات و رأی دادن و نامزد 
انتخاباتی شدن بر مبنای حق رأی برابر و جامع، 
حق دخالت در امور دولتی و نیز شرکت در امور 
عمومی و دســتیابی به خدمات عمومی در هر 

سطحی.
د - برخورداری از دیگر حقوق مدنی به ویژه:

١- حق آزادانه رفت و آمد و اسکان در درون 
مرزهای دولت.

2- حق ترک هر دولتی از جمله دولت خود 
و رفتن به دولتی دیگر.

۳- حق داشتن تابعیت.
4- حق ازدواج و انتخاب همسر.

۵- حــق مالکیت شــخصی و همین طور 
مالکیت با دیگران.
۶- حق وراثت.

7- حق آزادی اندیشه، وجدان و دین.
8- حق آزادی عقیده و بیان.

9- حق آزادی شرکت در مجامع و انجمن ها.
ه - برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی به ویژه:
١- برخورداری از کار، انتخاب آزاد شــغل، 
داشتن شرایط مطلوب و عادالنه کار، حمایت در 
مقابل بیکاری، حق دستمزد برابر برای کار برابر 
و داشتن پاداش و حق الزحمه مطلوب و عادالنه.

2- حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه های 
کارگری.

۳- حق برخورداری از مسکن.
4- حق برخورداری از ســالمت، بهداشت 

عمومی، امنیت و خدمات اجتماعی.
۵- حق برخــورداری از تحصیل و آموزش 

حرفه ای.
۶- حق شرکت در فعالیت های فرهنگی به 

طور مساوی.
و - حــق ورود به هر مکان یا مرکز خدماتی 
که مورد اســتفاده عموم اســت، مانند: هتل، 

رستوران، کافه، تیاتر و پارک.
ماده ششم

دولت های عضو متعهد می شوند از افرادی که 
تحت قلمرو حکومتی آن ها قرار دارند، در مقابل 
اعمال تبعیض نژادی که مخالف مفاد این میثاق 
است و حقوق بشر و آزادی های اساسی آن ها را 
نقض می کند، از طریق دادگاه های صالحیت دار 
حمایت کنند. هم چنین حق غرامت مناسب و 
رضایت مندانه ای را که به خاطر خســاراتی که 
در نتیجه تبعیض به آن ها وارد شده است را از 

دادگاه صالحه درخواست کنند.
ماده هفتم

دولت های عضــو متعهد می گردند اقدامات 
مؤثر و فوری را در زمینه های آموزشــی، علم، 
فرهنــگ و اطالعات به منظور مبارزه با تعصب 
که به تبعیض نژادی منجر می شــود، به عمل 

آورند و نیز در راه تحقق بخشــیدن به تفاهم، 
مدارا، دوستی میان ملت ها و گروه های قومی و 
نژادی و هم چنین تالش در جهت تبلیغ و اشاعه 
اهداف و اصول قراردادی سازمان ملل متحد و 
منشور جهانی حقوق بشر و اعالمیه های سازمان 
ملل مبنی بر حذف تمام اشکال تبعیض نژادی و 

اجرای مواد این میثاق.
قسمت دوم

ماده هشتم
١- کمیته حذف تبعیض نژادی )که از این به 
بعد کمیته خوانده می شود( تشکیل خواهد شد. 
این کمیته شــامل  ١8  عضو از کارشناسانی که 
از دانش و صالحیت اخالقی باالیی برخوردار ند 
و به طور بی طرفانه به وســیله دولت های عضو 
از میان تابعین خود انتخاب شــده اند، تشکیل 
می شــود. این افراد با در نظر گرفتن تقسیمات 
جغرافیایی مناســب و به نمایندگی از اشکال 
متفــاوت تمدن ها و نظام هــای قانونی انتخاب 
می شــوند تا با صالحیت شخصی خود، خدمت 
کنند. )سمت نمایندگی از طرف دولت خود در 

کمیته ندارند(.
2- اعضای کمیته بوسیله رأی مخفی و در 
میان لیســت افرادی که به وســیله دولت های 
عضو نامزد شــده اند، انتخاب خواهند شد. هر 
دولت عضو فقط می تواند یــک فرد را از میان 

تابعین خود نامزد انتخابات کمیته کند.
۳- اولین انتخابات  ۶  ماه بعد از تاریخ قدرت 
اجرایــی پیدا کردن این میثــاق انجام خواهد 
گرفت. حداقل  ۳  ماه قبل از تاریخ هر انتخاباتی، 
دبیر کل ســازمان ملل به وســیله یادداشتی از 
دولت های عضو می خواهــد نامزدهای خود را 
ظــرف  2  ماه تعیین کنند. دبیر کل فهرســتی 
به ترتیب حــروف الفبا از افــرادی که به این 
ترتیب نامزد شــده اند، همراه با نام دولت های 
نامزد کننــده، تهیه خواهد کــرد و آن را برای 

دولت های عضو ارسال می کند.
4- انتخابــات اعضای کمیته در نشســت 
دولت های عضــو و با تأیید دبیر کل ســازمان 
ملــل متحد برگــزار خواهد شــد. حد نصاب 
رسمیت یافتن این نشســت، شرکت دو سوم 
دولت های عضو اســت. افرادی که برای کمیته 
انتخاب می شوند، کسانی هستند که بیشترین 
تعــداد رأی را آورده اند و از رأی اکثریت مطلق 
نماینــدگان دولت های عضو حاضــر برخودار 

شده اند.
۵- الــف: اعضای کمیته به مدت  4  ســال 
انتخاب خواهند شد. مدت  9  عضو انتخاب شده 
در اولین انتخابات و در پایان دو ســال منقضی 
می شــود. بی درنگ بعد از اولیــن انتخابات نام 
)جای گزین( این  9  عضو به وسیله قرعه و توسط 

رئیس جلسه، تعین خواهند شد.

ب : برای پرکردن جای خالی و بالمتصدی، 
دولتی که عضو کارشــناس آن، اجرای وظایف 
خود را در کمیته متوقف کرده است، کارشناس 
دیگری را از میــان تابعین خود تعیین خواهد 
کرد. این کارشناس باید مورد تأیید کمیته واقع 

شود.
۶- دولت هــای عضو مســئولیت پرداخت 
هزینه های اعضــای کمیته را دربــاره وظایف 
اجرایی آن ها در کمیته به عهده خواهند گرفت. 
)رجوع شود به مصوبه ١۶ دسامبر ١992 شماره 

47/١١١ مجمع عمومی( 
ماده نهم

دولت های عضو متعهد می شــوند گزارش 
اقدامات خود در زمینه های قانونگذاری، قضایی، 
اداری و سایر اقداماتی که برای اجرای مقررات 
این میثاق به عمل آورده اند را جهت رسیدگی 

به ترتیب زیر به کمیته تقدیم دارند:
الف- یک ســال بعد از قــدرت اجرایی پیدا 
کردن میثاق گزارشــی از طرف دولت مربوطه، 

تقدیم خواهد شد.
ب - بعد از آن هر دو ســال یک بار و نیز هر 
زمان که کمیته درخواست نماید، دولت مربوطه 
گزارش خــود را تقدیم می دارد. کمیته ممکن 
اســت اطالعات بیشــتری از دولت های عضو 

درخواست کند.
2- کمیته از طریق دبیر کل گزارش ساالنه 
فعالیت هــای خــود را همراه با پیشــنهادها  و 
توصیه های عمومی که بر اســاس رسیدگی به 
گزارش ها و اطالعــات دولت های عضو دریافت 
کرده اســت را به مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد تقدیم خواهد کرد. هم چنین پیشنهادها و 
توصیه های عملی همراه با نظراتی که دولت های 
عضو ابراز کرده اند، ضمیمه گزارش خواهد بود.

ماده دهم 
١- کمیته مقرات اجرایی اش را خود تعیین 

خواهد کرد.
2- کمیته تعداد کارمندانش را به مدت دو 

سال خود انتخاب خواهد کرد.
۳- دبیر کمیته به وسیله دبیر کل سازمان 

ملل گمارده خواهد شد.
4- نشســت های کمیته به طور معمول در 

مرکز سازمان ملل برگزار خواهد شد.
ماده یازدهم

١- اگر دولــت عضوی دریابــد که دولت 
عضــو دیگــری مقررات ایــن میثــاق را اجرا 
نمی کند، می تواند موضوع را به عنوان شکایت 
جهت بررســی در کمیته مطرح کند و کمیته 
شــکایت مزبور را به دولت عضو مربوطه ارسال 
می دارد. در مدت  ۳  مــاه دولت دریافت کننده 
شــکایت توضیحات و اظهارات را به طور کتبی 
و برای روشن شدن موضوع و در صورت امکان 

چاره جویی آن، به کمیته تقدیم خواهد کرد. 
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2- اگر ظرف شــش ماه پــس از دریافت 
اولین شکایت، موضوع مورد شکایت با مذاکرات 
دو جانبه و سایر اقدامات آشکار دیگر به رضایت 
هــر دو طرف مربوطه منجر نگشــت، هر یک از 
دولت های مربوطه حق خواهند داشــت که با 
ارسال یادداشت مجددی به کمیته و هم چنین 
بــه دولت مربوطه دیگر، موضــوع را به کمیته 

ارجاع دهند.
۳- کمیته موضوعات )شــکایات( دریافتی 
را بنابــر بند  2  این ماده بعد از محقق شــدن 
این که تمام اقدامــات چاره جویانه داخلی طی 
شده است اما طرفین به نتیجه ای نرسیده اند، بر 
طبق اصول و قوانین عمومی بین المللی شناخته 
شده به رسیدگی خواهد پرداخت. این قاعده در 
مواردی که شکایت به نحو غیرمعقولی طوالنی 

شود، اجرا نخواهد شد. 
4- هر موضوعی )شــکایتی( که به کمیته 
ارجاع می شــود، کمیته در رابطه با آن موضوع 
)شکایت( از دولت های عضو مربوطه درخواست 
خواهــد کرد که اطالعــات تکمیلی دیگری را 

ارسال کنند.
۵- وقتی موضوعی )شکایتی( بنابر این ماده 
مورد رســیدگی قرار گرفــت، دولت های عضو 
مربوطه می توانند در روند رســیدگی موضوع، 
نماینده ای را بدون حق رأی به کمیته بفرستند.

ماده دوازدهم
١- الــف- بعــد از این کــه کمیتــه تمام 
اطالعات الزم را فراهم کرد، رئیس کمیته یک 
کمیسیون ویژه حل اختالف )که از این به بعد 
فقط کمیســیون خوانده می شود( را که شامل 
 ۵  نفر از اعضا یــا غیراعضای کمیته اند، تعیین 
خواهد کــرد. اعضای کمیســیون با رضایت و 
هم رأیی دولت هایی که با هــم اختالف دارند، 
انتخاب خواهند شــد تا بتوانند با انجام وظایف 
سودمند خود و رعایت مواد این میثاق، به طور 

مسالمت آمیز موضوع را حل و فصل کنند.
ب - اگــر دولت های مورد منازعــه در باره 
ترکیب تمام یا قسمتی از اعضای کمیسیون در 
مدت  ۳  ماه به توافق نرسیدند، آن عده از اعضا 
که در باره آن ها توافق نشده است از بین اعضای 
کمیته و بــا رأی مخفی و با اکثریت دو ســوم 

اعضای کمیته انتخاب خواهند شد.
2- اعضای کمیســیون که بــا صالحیت 
شخصی خود انجام وظیفه خواهند کرد، نباید 
تابعیت دولت های مــورد منازعه  یا دولتی که 

عضو این میثاق نیست را دارا باشند.
۳- کمیســیون، رئیــس و آیین نامه های 
داخلی اش را خود انتخاب و به تصویب خواهد 

رساند.
4- جلســات کمیسیون به طور معمول در 
مرکز ســازمان ملل متحد یا هر مکان مناسب 
دیگری که به وســیله کمیسیون تعیین شود، 

برگزار خواهد شد.
۵- دبیــر خانه طبق مــاده  ١٠  بند  ۳  این 
میثاق، خدمات دفتری موضوعاتی )شکایاتی( 
که از طرف دولت های مورد منازعه به کمیسیون 

ارجاع می شود را انجام می دهد.
۶- دولت های مورد منازعه کلیه هزینه های 
اعضای کمیســیون را به طور مســاوی و طبق 
بــرآوردی که دبیر کل ســازمان ملل به عمل 

می آورد، به عهده خواهند گرفت.
7- دبیر کل اختیار خواهد داشــت که در 
صورت لزوم هزینه های اعضای کمیســیون را 
قبل از آن کــه دولت های مــورد منازعه آن را 
پرداخت کنند، طبق بند  ۶  این میثاق، پرداخت 

کند.
8- اطالعاتی که به وســیله کمیته فراهم 
می شود را می توان در دسترس کمیسیون قرار 
داد و هم چنین کمیســیون می تواند اطالعات 
دولت های مربوطه و سایر اطالعات را خواستار 

شود.
ماده سیزدهم

١- وقتی کمیســیون به رســیدگی کامل 
موضوع پرداخت، می بایســت گزارشــی تهیه 
کنــد کــه در آن گــزارش تحقیقــات عملی 
موضــوع منازعه بین دولت ها منعکس شــده 
است و هم چنین شامل توصیه هایی برای حل 
مسالمت آمیز مورد منازعه دربر داشته باشد. این 

گزارش باید به رئیس کمیته تقدیم شود.
2- رئیس کمیته گزارش کمیسیون را برای 
هر یک از دولت های مورد منازعه ارسال خواهد 
داشــت. آن دولت ها در مدت  ۳ مــاه می باید 
بــه اطالع رئیس کمیته برســانند که آیا آن ها 
توصیه های کمیســیون را که ضمیمه گزارش 

بوده است، پذیرفته اند یا خیر.
۳- بعــد از مدت زمانی که طبق بند  2  این 
ماده تعیین شــده است، رئیس کمیته گزارش 
کمیســیون را به دولت هــای مربوطه و دیگر 

دولت های عضو این میثاق ارسال خواهد کرد.
ماده چهاردهم

١- دولت هــای عضوی می بایســت در هر 
زمان با صدور بیانیه ای اعالم کنند که صالحیت 
کمیتــه را برای دریافت و رســیدگی کردن به 
شــکایاتی که از طرف افراد و گروه ها، مبنی بر 
نقض حقوق این میثاق که در قلمرو آن دولت 
انجام گرفته است، به رسمیت شناخته اند. اگر 
دولت عضوی چنین بیانیــه ای را صادر نکرده 
باشد کمیته هیچ شــکایتی علیه آن دولت را 

نخواهد پذیرفت.
2- هــر دولت عضوی که مطابق بند  ١  این 
ماده بیانیه ای صادر کرده اســت، می تواند یک 
هیئت صالحیت دار را برای دریافت و رسیدگی 
کردن به شکایات افراد و گروه های مدعی قربانی 
نقض حقوق این میثاق، تعیین کند. هم چنین 

ایــن هیئت می تواند شــکایات افــرادی که از 
دستیابی به حل مشکالت خود در منطقه عاجز 
شده اند، با حکم قانونی داخلی و در قلمرو خود 

دریافت دارد.
۳- اســناد هر یک از بیانیه های صادر شده 
طبق بند  ١  این ماده و نام هر یک از هیئت هایی 
که طبق بند  2  این ماده به وســیله دولت های 
مربوطه تعیین شــده اند، نزد دبیر کل سازمان 
ملل ســپرده خواهد شــد تا او رونوشــت آن 
اســناد را به دیگر دولت های عضو ارسال دارد. 
یک شــکایت نامه ممکن اســت در هر زمان با 
یادداشتی که به دبیر کل تسلیم می شود، پس 
گرفته شــود. اما پس گرفتن این شکایت نامه، 
به رسیدگی شکایاتی که قباًل به دست کمیته 
رسیده است  یا در جریان رسیدگی است مؤثر 

نخواهد بود.
4- اسناد دادخواست نامه ها نزد هیئتی که 
تعیین شده اســت طبق بند  2 این ماده ثبت و 
نگهداری خواهد شــد و مندرجات رونوشــت 
تأیید شده این اســناد که در بایگانی دبیر کل 
ساالنه سپرده می شود و مفاد آن که در دسترس 
همگان نیست، به وسیله رابط های مناسب برای 

آگاهی در اختیار گذاشته خواهد شد.
۵- در مواقــع نبــود  رضایــت  از هیئــت 
تعیین شده بررسی شــکایات، طبق بند  2 این 
ماده شکایت کنندگان حق دارند که ظرف  ۶  ماه 

موضوع را به کمیته ارجاع دهند.
۶- الف- کمیته شکایت دریافتی را به اطالع 
دولت عضوی که متهم بــه نقض مقررات این 
میثاق شده است می رســاند، اما هویت افراد و 
گروه ها را بدون رضایت آن ها فاش نخواهد کرد. 
کمیته هم چنین شــکایات بی امضاء را نخواهد 

پذیرفت.
ب- دولت دریافت کننده شکایت، در مدت 
 ۳  ماه توضیحات و اظهارات کتبی روشنی همراه 
بــا راه حل ها و چاره جویی هایــی را که درباره 
موضوع بــه نظرش می آید،  بــه کمیته تقدیم 

خواهد کرد.
7- الف- کمیتــه به کمک اطالعاتی که از 
دولت عضــو مربوطه و شــاکی، دریافت کرده 
است، به بررسی شکایت خواهد پرداخت. کمیته 
به شکایات شاکیانی که کلیه راه های چاره جویی 
داخلی را طی نکرده اند، رسیدگی نخواهد کرد. 
ایــن قاعده در مــواردی که شــکایت به نحو 

غیرمعقولی طوالنی شود، اجرا نخواهد شد.
ب - کمیته پیشنهادها و توصیه های خود را 

به دولت مربوطه و شاکی اعالم خواهد داشت.
8- کمیتــه خالصه ای از شــکایت ها و در 
صورت لزوم خالصه ای از توضیحات و اظهارات 
دولت های عضو مربوطه را همراه با پیشنهادها 
و توصیه های خود در گزارش ســاالنه منعکس 

خواهد کرد.
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9- کمیته فقط در شرایطی می تواند وظایف 
خود را نســبت به بندهای فوق انجام دهد که 
حداقل ١٠ دولت عضــو این میثاق، صالحیت 
آن را بنابر بند  ١  این ماده به رسمیت شناخته اند.

ماده پانزدهم
١- مقررات این میثاق حقوق اعطاء شــده 
به ملت ها را برای دســتیابی به اهداف اعالمیه، 
اعطای استقالل به دولت ها و ملت های مستعمره، 
مصوبه ١4 دسامبر ١9۶٠) XV(١۵١4 مجمع 
عمومی و ســایر اسناد بین المللی سازمان ملل 
و مؤسســات تخصصی آن، به هیچ وجه محدود 

نخواهد کرد.
2- الــف- کمیته ای که بنا بر ماده 8 بند ١ 
این میثاق تشکیل شده است، رونوشت شکایات 
را دریافت خواهد کرد و نظریات و توصیه هایی 
که درباره این شــکایات صورت گرفته است را 
به هیئت های ســازمان ملل که مســتقیماً به 
موضوعــات مربوط به اصول ایــن میثاق و در 
حیطه وظایف خودشان نسبت به مسئولیت های 
اداره ســرزمین های غیرخودمختــار و تحــت 
قیمومت، مصوبه XV( ١۵١4 ( مجمع عمومی 

رسیدگی می کنند، تقدیم خواهند داشت.
ب - کمیته رونوشــت های مربــوط به امور 
قانونگــذاری، قضایی، اداری و ســایر اقدامات 
مستقیمی که نسبت به مقررات این میثاق به 
وسیله اولیاء امور در سرزمین هایی را که در زیر 
بند این ماده انجام گرفته اســت  از هیئت های 
صالحیت دار سازمان ملل دریافت خواهد کرد. 
هم چنین نظرها و پیشنهادهایی در این مورد را 

به هیئت اظهار خواهد کرد.
۳- کمیته گزارشــی از خالصه شکایت ها  و 
گزارش ها دریافتی از هیئت های سازمان ملل و 
نیز نظرات و توصیه های کمیته در ارتباط با این 
شکایات و گزارش ها را به مجمع عمومی تقدیم 

خواهد کرد.
4- کمیتــه از دبیــر کل ســازمان ملــل 
درخواست خواهد کرد که کلیه اطالعات مربوط 
به مقــررات این میثاق و نیــز در صورت لزوم 
مقرراتی که مربوط به سرزمین های مذکور در 
بند a 2  این ماده است را در اختیارش قرار دهد.

ماده شانزدهم
مقررات این میثاق که رســیدگی کردن به 
شــکایات و رفع منازعات است بدون این که به 
سایر اقداماتی که بر اساس قراردادهای سازمان 
ملل و یا مؤسســات تخصصی آن در این زمینه 
انجام گرفته اســت لطمه ای وارد کند، می باید 
اجرا شــود. هم چنین مقررات این میثاق نباید 
دولت های عضو را از متوســل شــدن به سایر 
اقدامات و انعقاد قراردادهای بین المللی عمومی 
و ویژه که بــرای رفع منازعات بین آن ها انجام 

می گیرد، باز دارد.

ماده هفدهم
١- این میثاق برای دولت های عضو سازمان 
ملل و اعضای مؤسسات تخصصی آن و هر دولت 
عضوی که اساسنامه دادگاه بین المللی جزایی را 
پذیرفته اســت  یا دولت عضوی که به وســیله 
مجمع عمومی ســازمان ملل برای عضویت در 

این میثاق دعوت شده است، آماده امضاست.
2- این میثاق تابع به تصویب )قانون اساسی 
هر دولت( اســت. اســناد تصویب نزد دبیر کل 

سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
ماده هیجدهم

١- این میثاق طبق مــاده ١7 بند ١ برای 
پیوستن دولت ها آماده است.

2- پیوســتن به این میثاق با سپردن سند 
الحاقی نزد دبیر کل ســازمان ملل متحد انجام 

خواهد گرفت.
ماده نوزدهم

١- این میثاق ۳٠ روز پس از تاریخ سپردن 
بیست و هفتمین ســند تصویب یا الحاق نزد 
دبیر کل ســازمان ملل، قــدرت اجرایی پیدا 

خواهد کرد.
2- برای هر دولتی که بعد از سپردن بیست 
و هفتمین ســند تصویب یا الحاق، این میثاق 
را تصویــب می کنند و یا به آن می پیوندند، ۳٠ 
روز بعد از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاقی 
خود، این میثاق برای آن ها قدرت اجرایی پیدا 

خواهد کرد.
ماده بیستم

١- دبیر کل ســازمان ملل حق شرط های 
)Reservation( که در زمان تصویب یا الحاق، 
توسط دولت های عضو این پیمان  یا دولت های 
که می خواهند عضو شــوند، ابالغ شده است را 
دریافت خواهد کرد و آن هــا را به اطالع کلیه 
دولت هــای عضو خواهد رســاند. هر دولتی که 
به حق شــرطی اعتراض داشته باشد، می تواند 
ظرف 9٠ روز از تاریخ اعالم اعتراض خود، طی 

یادداشتی به دبیر کل آن را نپذیرد.
2- حق شــرطی که مغایر بــا اهداف این 
میثاق باشــد، پذیرفته نخواهد شد. هم چنین 
حق شرط های که مانع از انجام کار هیئت های 
تأسیسی این میثاق می شوند، پذیرفته نخواهد 
شد. اگر حق شرطی با اعتراض حداقل دو سوم 
دولت هــای عضو این پیمــان، مبنی بر  تطابق 
داشتن آن با اهداف میثاق  یا مانعی بر ای انجام 
وظیفه ارگان های مربوطه روبهرو شود، آن حق 

شرط پذیرفته نخواهد شد.
۳- حق شــرط ممکن است در هر زمان به 
وسیله یادداشتی به دبیر کل پس گرفته شود. 
در زمــان دریافت یادداشــت این حق شــرط 

الزم االجرا می شود.
ماده بیست و یکم

هر دولت عضوی می تواند با یک یادداشتی 

به دبیر کل سازمان ملل خروج )انصراف( خود 
را از میثاق اعالم دارد. خروج از میثاق یک سال 
پس از تاریخ دریافت یادداشت از سوی دبیر کل 

قابل اجرا ست.
ماده بیست و دوم

اگر بین دو یا چند دولت عضو اختالفی در 
مورد تفســیر یا اجرای این میثاق به وجود آید 
و این اختالف به وســیله مذاکره  یا روش های 
روشنی که در میثاق ارائه شده است، رفع نشود، 
با درخواســت هر یک از اعضا دعوی اختالف به 
دیوان دادگستری بین المللی برای تصمیم گیری 
ارجاع می شــود، مگر آن که طرف های دعوی از 
طریق دیگری برای حل اختالف به توافق رسند.

ماده بیست و سوم
١- درخواســت برای اصالح و تجدید نظر 
موادی از میثاق در هر زمان و بوسیله هر دولت 
عضوی با یادداشتی که به دبیر کل سازمان ملل 

تسلیم می شود، انجام می گیرد.
2- مجمع عمومی ســازمان ملل نسبت به 
این درخواست و اقدامات احتمالی آن تصمیم 

خواهد گرفت.
ماده بیست و چهارم

دبیر کل ســازمان ملل طبق ماده ١7 بند 
١ ایــن میثاق مراتب ویژه زیر را به اطالع کلیه 

دولت ها خواهد رساند:
الف- امضا ها، مصوبه ها، پیوست ها بنا بر ماده 

١7 و ١8
ب – تاریخ قدرت اجرایــی پیدا کردن این 

میثاق طبق ماده ١9
ج – شکایات و بیانیه های دریافتی طبق ماده 

2۳ -2١- ٠4
د – خارج شدن از میثاق بنا بر ماده 2١

ماده بیست و پنجم
١- متن هــای این میثاق کــه به زبان های 
چینایی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی 
است از اعتبار یکســانی برخوردار ند و آن ها در 

بایگانی سازمان ملل سپرده خواهند شد.
2- دبیر کل سازمان ملل گواهی تأیید شده 
ایــن میثاق را به کلیه دولت هایی که به هر یک 
از مقوله های این میثــاق بنا بر ماده ١7 بند ١ 

وابسته اند، ارسال خواهد داشت.
* این میثاق را در تاریخ 2۳ اسد ١۳۵9/١4 
آگســت ١98٠ امضاء و در١4 حوت ١۳8١/ ۵ 
مارچ 2٠٠۳  به تصویب دولت افغانستان رسیده 

و در جریده رسمی به نشر سپرده شده است. 
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پیمان جهانی حقــوق کودک که حاصل ده 
ســال تالش کار شناســان حقوق روان شناسی، 
جامعه شناسی، تعلیم و تربیت و بهداشت و بحث 
و گفتگو بین نمایندگان کشورهای عضو سازمان 
ملل متحد بود، در سال ١989در پنجاه و چهار 
ماده تدوین شــد و در ســال ١99٠ به تصویب 
ســازمان ملل رســید و اکنون تمام کشورهای 
جهان به اســتثنای دو کشور، به دالیل خاصی، 

آن را پذیرفته اند. 
پیمان نامه  جهانی حقوق کودک بر اســاس 
پیشــینه   تاریخی شــکل گرفته اســت. جنگ 
بین الملــل اول پیامدهای ناگــواری برای همه 
جهانیان به وی ژه کودکان داشــت. به همین علت 
پس از پایــان جنگ در ســال ١92۳ میالدی 
اولیــن اعالمیه حقوق کودک به منظور حمایت 
از کودکان در برابر آســیب های ناشی از جنگ، 
در ژنو تنظیم شــد و در سال ١924 به تصویب 
جامعه ملل رســید. مفاد این اعالمیه بیشتر در 

پیمان نامه جهانی حقوق کودک
 )به مناسبت گرامی داشت روزجهانی کتاب کودک 13حمل/2 آپریل( 

تهیه کننده: فاطمه قاسمزاده

زمینه فراهم کردن امکانات مناسب برای تغذیه 
بهداشت و مسکن برای کودکان جنگ زده و آواره 
و حمایت از آنان در برابر آســیب های جسمی و 

روانی ناشی از جنگ بود. 
تأســیس صندوق بین المللی کــودکان – 
یونیســف در سال ١9۶4 که بر اساس قطع نامه 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از جنگ 
دوم جهانی و به منظــور حمایت از کودکان به 
وجود آمد، اقدام مؤثر دیگری در زمینه توجه به 

حقوق کودک بود. 
تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر در سال 
١948 گام دیگــری در جهــت تحقق حقوق 
کودکان به شمار می رفت. زیرا این اعالمیه، حقوق 
اساسی تمام انسان ها را بدون توجه به رنگ،  نژاد، 
جنس، زبان، دین، ملیت و سایر ویژگی ها مطرح 
می سازد. تصویب دومین اعالمیه حقوق کودک در 
سال ١9۵9 توسط مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد اساس و پایه پیمان جهانی حقوق کودک 

را پایه ریزی کرد. این اعالمیه با مواد ده گانه خود 
حمایت از کودکان را در زمینه های اساسی رشد و 
زندگی آنان مانند حق آموزش رایگان و اجباری، 
عدم تبعیض، منع هــر نوع بد رفتــاری و آزار، 
برخورداری از تغذیه، بهداشت، تفریح و مسکن 

مناسب و... مورد توجه قرار داده است. 
در سال ١979 میالدی، »انجمن بین المللی 
روان شناسان آموزشگاهی« اعالمیه حقوق روانی 
کودک را که شامل نه اصل بود تدوین کرد. این 
اعالمیه نیز منبع مهم دیگری برای تدوین پیمان 
حقوق کودک بود. حق برخــورداری از محبت، 
امنیت، رهایی از ترس و آزارهای جسمی و روانی، 
آموزش، هویت، آزادی بیان، تشویق، بازی و رشد 

خالقیت از جمله اصول نه گانه این اعالمیه بود. 
در کنار این پشتوانه تاریخی، نیازهای کودکان 
نیز محــور دیگری برای تدویــن پیمان جهانی 
حقوق کودک بود. کودکی، دوران رشد و پرورش 
و شکل گیری شخصیت کودکان است و از این رو 
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از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت و جا دارد که 
برای تأمین رشــد و ســالمت کودکان از   همان 
آغاز کودکی چاره اندیشی شود و با رعایت حقوق 
اساسی آنان شرایط و امکانات مناسب برای رشد 
بهتر و سالم تر آنان فراهم شود. به ویژه که کودکان 
به سبب ویژگی های سنی خود بسیار آسیب پذیرند 
و خود قادر به حفظ حقوق خویش نیستند و نیاز 
به حمایت و مراقبت از جانب بزرگ ساالن دارند. 

نگاهــی به آمارهای مربوط بــه کودکان در 
سطع جهانی وسعت و شدت این آسیب پذیری 

را نشان می دهد. 
– 2۵٠ میلیون کودک در جهان به کار، 

اشتغال دارند. 
– ١۳٠ میلیون کودک ١١ - ۶ ســال به 

تحصیل اشتغال ندارند. 
– ١4 میلیون نفــر در جهان از بیماری 
ایدز به هالکت رسیده اند که 2۵ درصد 

آن ها کودک بوده اند. 
– ١2 میلیــون کودک زیر ۵ ســال در 
اثر عوامل قابل پیشــگیری هر سال در 

کشورهای در حال رشد، می میرند. 
– 29 درصد کودکان زیر ۵ سال از سوء 

تغذیه رنج می برند. 
– 2 میلیون کودک در جنگ ها کشته، 4 
میلیون مجروح و ١2 میلیون پناهنده و 

آواره شده اند. 
این آمار ها که نمونه هایی از وضعیت کودکان 
جهان و مشکالت آنان را نشان می دهد، ضرورت 
حمایت از کودکان را از راه تدوین پیمان نامه های 
جهانی و تالش در راه تحقیق حقوق آنان مطرح 

می سازد. 
پذیرش گسترده پیمان جهانی حقوق کودک 
از طرف کشورهای جهان به دلیل خصوصیاتی 
است که این پیمان نامه دارد و توانسته است در 
زمان نســبتاً کوتاهی، تمام دولت های جهان را 
حول محور خود گرد آورد. پیمان حقوق کودک 
نگرشی علمی و جامع نسبت به کودک دارد. در 
این پیمان تمام مسائل مربوط به رشد کودکان 
در زمینه های جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی 
به صورت یکپارچه مورد توجه قرار گرفته است. 
نگاه پیمان به کودک به عنوان موجودی مستقل، 
بالنده و پویا، زمینه را برای رشد و پرورش کودک 
در جهانی سرشــار از صلح، آرامــش، آزادی و 

امنیت، فراهم می سازد. 
انعطاف پذیری، خصوصیت دیگر این پیمان 
اســت که سبب شده توسط کشورهای مختلف 
جهان با نظام ها و ساختارهای اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی متفاوت، مــورد پذیرش قرار گیرد و 
هر کشــور با توجه به شرایط خود در راه تحقق 
آن گام بــردارد. اصوالً تحقق هر پدیده ای امری 
نســبی است و این نســبت، تابع شرایط خاص 
زمانی – مکانی هر کشوری است در مورد پیمان 

حقوق کودک، نیز وضع به همین گونه است. 
توجه به نهاد خانواده در کنار حفظ بیشترین و 
باال ترین منافع و مصالح کودکان، مشخصه دیگری 
است که در پیمان حقوق کودک بر آن تأکید شده 
اســت. در واقع بدون توجه به مشکالت حقوق 
کودکان امکان پذیر نیست و این امر به علت نقشی 
است که خانواده به عنوان اولین و مهم ترین محیط 
رشــد و پرورش کودکان در ســال های حساس 

کودکی و پس از آن بر عهده دارد. 
نقــش دولت هــا در تحقق حقــوق کودک 
از ویژگی های مهم پیمان اســت. بســیاری از 
برنامه های مربوط به رشــد، آموزش، بهداشت و 
حمایت کودک بایــد در برنامه ریزی های کالن 
در ســطح ملی مورد توجه قرار گیرد. ازا ین رو 
نقش دولت ها در تأمین حقوق اساسی کودکان 
بسیار مؤثر و مهم است و دولت ها موظف اند رشد 
و سالمت کودکان را تضمین کنند. البته وظایف 
دولت ها، نقش مشارکت های مردمی را در تحقق 

حقوق کودک نادیده نمی گیرد. 
پیمان حقوق کودک شــامل یک مقدمه و 
سه قسمت اســت. مقدمه موقعیت کلی پیمان 
را مشخص می کند. قســمت اول مواد ١ تا 4١ 
را شــامل می شود که حقوق کودک را مشخص 
می کند. قسمت دوم شامل مواد 42 تا 4۵ است 
که راه کارهای اجرایی و نظارت بر تحقق پیمان 
را معین می کند. قسمت سوم مواد 4۶ تا ۵4 را 
شامل می شود که نحوه پذیرش، تصویب و الحاق 

کشور ها به پیمان را مشخص می سازد. 
به منظور آشنایی با مواد پیمان به اختصار به 

آن اشاره می شود: 
ماده ١  تعریف کودک: کودک کسی است که 

سن او کمتر از ١8 سال باشد. 
ماده 2  منع تبعیض: تعلق حقوق کودک به 

تمام کودکان بدون هیچ گونه تبعیض. 
ماده ۳  منافع عالیه کــودک:  اولویت منافع 

کودک در کلیه اقدامات. 
ماده 4  تحقق حقوق کودک: تالش دولت ها 

در راه تحقق حقوق مندرج در پیمان. 
مــاده ۵  سرپرســتی والدیــن: حقــوق و 

مسئولیت های والدین در پرورش کودکان. 
ماده ۶  بقا و رشــد کــودک: حقوق طبیعی 
کودک برای زندگی و وظیفه دولت ها در تأمین 

بقا و رشد کودک. 
مــاده 7  نام و ملیت: حق برخورداری کودک 

از نام و ملیت. 
ماده 8  حفــظ هویت: وظیفــه دولت ها در 

حمایت از هویت کودک. 
ماده 9  جدایــی از والدین: حق کودک برای 
زندگی با والدین و ارتباط با آنان در صورت جدایی. 
ماده ١٠  پیوستن به خانواده: حق کودکان و 
والدین آن ها برای محلق شدن به یکدیگر در هر 

کشوری. 

ماده ١١  انتفــال غیرقانونی کودک: وظیفه 
دولت ها در جلوگیری از انتقال غیرقانونی کودکان 

به کشورهای دیگر. 
ماده ١2  آزادی عقیده: حق کودک برای بیان 

آزادانه عقاید خود. 
ماده ١۳  آزادی بیان: حق کودک برای بیان 
عقاید خود و کسب اطالعات بدون توجه به مرز ها. 
مــاده ١4  آزادی اندیشــه و مذهب: وظیفه 
دولت هــا در احترام به آزادی اندیشــه و مذهب 

کودک. 
ماده ١۵  آزادی اجتماعی: حق کودکان برای 

تشکیل اجتماعات و پیوستن به آن ها. 
مــاده ١۶  زندگی خصوصی: خــود داری از 

دخالت در امور خصوصی و خانوادگی کودکان. 
ماده ١7  دسترســی به اطالعات: دسترسی 
کودکان به اطالعات مناسب و محافظت آنان در 

برابر اطالعات زیان بار. 
مــاده ١8  مســئولیت والدین: مســئولیت 
مشــترک والدین در رشــد و پرورش کودک با 

مساعدت دولت ها. 
مــاده ١9  حمایت در برابر بد رفتاری: وظیفه 
دولت ها در حمایــت از کودکان در برابر هر نوع 

بد رفتاری. 
ماده 2٠  حمایت از کودکان بی سرپرســت: 
حمایــت از کــودکان بی سرپرســت و تأمین 

جایگزینی مناسب برای آنان. 
ماده 2١  فرزند خواندگی: توجه به حفظ منافع 
کودک و حمایت کامل از او در امر فرزند خواندگی. 
مــاده 22  کودک پناهنده: تأمین، حمایت و 
مساعدت دولت ها و دیگر سازمان ها برای کودکان 

پناهنده. 
مــاده 2۳  کــودکان معلول: توجــه ویژه به 

مراقبت، آموزش و حمایت از این کودکان. 
ماده 24  خدمات بهداشتی: حق برخورداری 

کودک از بهداشت و مراقبت های پزشکی. 
ماده 2۵  بررســی موقعیــت کودک: وظیفه 
دولت ها در ارزیابی منظم وضعیت کودکانی که به 

مؤسسات یا خانواده ها سپرده می شوند. 
ماده 2۶  تأمیــن اجتماعی: حق برخورداری 

کودک از بیمه و تأمین اجتماعی. 
ماده 27  ســطح زندگی: وظیفــه والدین و 

دولت ها در فراهم کردن سطح زندگی مناسب. 
ماده 28  آموزش و پرورش:  حق برخورداری 
کودک از ســطح مناســب آموزش و پرورش و 
امکانات آمــوزش ابتدایی رایــگان و اجباری و 

سطوح دیگر آموزشی. 
ماده 29  هدف های آموزشی و پرورشی: رشد 
شخصیت و استعدادهای کودک و آماده ساختن 

او برای زندگی فعال. 
ماده ۳٠  کــودکان اقلیت های مذهبی: حق 
برخورداری آنــان از فرهنگ خود و انجام اعمال 

مذهبی. 
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ماده ۳١  تفریح و فعالیت های فرهنگی: حق 
برخورداری کودک از بازی، تفریح وفعالیت های 

فرهنگی و هنری. 
ماده ۳2  کار کودکان: تعیین حداقل ســن 

برای کار کودکان و حمایت از آنان. 
ماده ۳۳  مواد مخدر:   حمایت از کودکان در 
برابر استفاده از مواد مخدر، تولید و یا توزیع آن. 

ماده ۳4  سوء اســتفاده جنســی: حمایت از 
کودکان در برابر هر نوع سوء استفاده جنسی. 

مــاده ۳۵  خرید و فروش کودک: ممانعت از 
خرید و فروش و ربودن کودک. 

ماده ۳۶  دیگر شکل های استثمار: حمایت از 
کودکان در برابر هر نوع استثمار و بهره کشی. 

ماده ۳7  شــکنجه و بازداشت: منع شکنجه، 
بازداشــت غیرقانونی، حمایت اعدام و حبس ابد 
درباره کودک و حق دسترســی او به مشــاوره 

حقوقی. 
مــاده ۳8  درگیری مســلحانه: جلوگیری از 
درگیر شــدن کودکان زیر ١۵ سال به هر شکل 

در جنگ. 
ماده ۳9  توان بخشــی: حمایــت از کودکان 

آسیب دیده بر اثر جنگ، بد رفتاری و استثمار. 
ماده 4٠  دادرسی رسمی ویژه کودکان: حق 
کودکان مجرم برای برخورداری از امکان دفاع از 

خود و امکان دسترسی به مشاوره حقوقی. 
مــاده4١  رجحان مالک هــای باال تر: توجه 
به مالک هــای باال تر در زمینه حقوق کودک در 

صورت وجود آن ها در هر کشوری. 
مادههای 42 تــا 4۵: راه کارهای اجرایی و 

نظارت بر اجرای پیمان. 
مادههای 4۶ تا ۵4: نحوه پذیرش و تصویب 

پیمان توسط کشور ها. 
استقبال کشــور ها از پذیرش پیمان حقوق 
کــودک از آن جا که نشــانه توجــه دولت ها به 
کودکان و مسائل آنان است، بسیار امیدوار کننده 
اســت، اما این اقدام نباید در ســطح پذیرش و 
تصویب پیمان باقی بمانــد. دولت ها باید تالش 
کنند تا حد امکان، حقوق مندرج در پیمان تحقق 
یابد و برای دســتیابی به ایــن هدف راه کارهای 
کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت را پیش بینی 

و اجرا کنند. 
اولینگام در راه تحقق حقوق کودک، آشنایی 
همگان با این حقوق است. به ویژه والدین، معلمان 
و خود کودکان باید از این حقوق آگاهی یابند تا 
بتوانند در تحقق آن مشارکت فعال داشته باشند. 
برنامه ریزی مناســب در سطح ملی برای تحقق 
این حقوق و کاهش موانع اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی در این راستا، گام دیگری است که باید 

برداشته شود.

اتلســمه مــاده لومړی بنــد: مــور او پالر 

لومړين کسان دي چې د خپل ماشوم د ودې 

او پرمختګ مسؤلیت يې پر غاړه دی.

او وه وېشــتمه مــاده لومــړی او دويم بند 

وايي، چې د ماشوم والدین یا رسپرستان باید 

د توان تر حده د ماشــوم د ذهني، جســمي، 

رواين، اخالقي او ټولنیزو توامنندیو د پیاوړتیا 

په وسیله د ژوندانه مناسب رشایط برابر کړي.

دوه دېرشمه ماده لومړی بند، د ماشومانو 

د حقونو نړیوال هوکړه لیــک د هغو کارونو په 

وړانــدې د ماشــومانو له حقونو څخــه د دفاع 

مالتړ کوي چــې د هغوی د روغتیــا او ټولنیز 

پرمختګ په الر کې مرض متامیږي.

اوه دېرشــمه ماده، هیڅوک د ماشومانو د 

آزار او وهلو حق نه لري او څوک چې دا کارونه 

کوي د قانون له مخې باید جزا و ویني.

نهه ويشــتمه ماده ج بند، ماشــومان حق 

لري چې د خپــل هیواد له فرهنګــي، ژبنیو، 

اديب، هــرني او ميل ارزښــتونو څخه مالتړ او 

درناوی يې وکړي.

یودېرشمه ماده دويم بند، د ماشومانو لپاره 

باید د ساعت تیريو مناسب او پوره ځایونه تیار 

کــړل يش او د دوی د اوســېدلو ځای ته باید 

نژدې وي.

اته ویشــتمه ماده لومړی بنــد، زده کړه  د 

هر ماشــوم حــق دی، دولتونه باید مناســب 

چاپېریال ورته برابر کړي.

 د ماشــومانوحقونو هوکــړه لیــک چې په 

کال ۱۹۸۹ کــې پلی شــو ۱۹۱ هیوادونه يې 

غړیتوب لري او ۵۴ مادې لري.

نړیــوال صنــدوق  د ماشــومانو د مالتــړ 

)یونســیف( ۱۹۴۶ لــه را منځته کېــدو او په 

نړیواله کچه د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب 

لــه هڅو څخه وروســته د ماشــومانو د حقونو 

مالتړ دوميه اعالمیه پــه کال ۱۹۵۹ د ملګرو 

ملتونو په غونډه کې تصویب شوه.

پــه کال  ۱۹۷۹ د ملګــرو ملتونو له خوا د 

ماشوم نړیوال کال و نومول شو او دا فعالیتونه 

او مالتړ د دې ســبب شــو چې په کال ۱۹۸۹ 

کــې په ملګــرو ملتونو کــې د ماشــوم نړیوال 

حقونو نړیوال کنوانســیون تدوین شو چې په 

اوس وخــت کــې د نړۍ ګڼ شــمېر هیوادونو 

منلی دی او دا کنوانســیون په یــوه مقدمه او 

لسو مادو کې تصویب شو.

د ماشــومانو لــه حقونو څخه یــو بل مهم 

حــق د اخیرت د ژوند د چــارو برابرول دي، په 

قرانکریم کې ګڼ شــمېر بیلګې شــته چې په 

پالرونو او میندو باندې د اوالدونو اخروي ژوند 

چارو د برابرولو حقونه ښيي.

د مشــورې غوښــتلو حق هغه یــو بل حق 

دی، چې متاســفانه زمــوږ په ټولنــه کې ډېر 

خلک ورته پاملرنه نه کوي. حتی ورته بې عقيل 

ښکاریږي چې له ماشوم څخه مشوره و غواړي؛ 

ابراهیم علیه الســالم ته د الله تعالی له طرفه 

امر شــوی و چې خپل زوی اســمعیل قرباين 

کــړي او ابراهیم علیه الســالم لــه خپل زوی 

اســمعیل علیه السالم څخه مشوره وغوښته او 

هغه هم په ورین تنــدي د الله تعالی د امر په 

ځــای کول که څه هم د ده د غاړو پریکول وو، 

ومنــل، نــه یواځې دا چې د اللــه تعالی د امر 

رسته رســولو ته بلکې د هغه د امر د حتمي او 

په سمه توګه رسته رسولو لپاره يې خپل پالر ته 

داســې مشوره ورکړه چې د ده السونه ور وتړي 

او خپلې ســرتګې پټې کړي چې دی السونه و 

نه خوځــوي او هغه ســرتګې د دې لپاره پټې 

کړي چــې د پالرنۍ مینې او رحــم له کبله د 

اللــه تعالی د ا مر په رسته رســولو کې ځنډ را 

منځته نه يش.

 د ماشــومانو تر منځ مســاوات، تــوازن او 

عدالت ساتل هم د هغوی حق دی، د اوالدونو 

تر منځ توپیر کول نامناسب کار او د دې سبب 

ګرځــي چې د هغــوی تر منځ منفي ســیايل 

او دښــمني را منځته يش. دا ســتونزه په هغو 

کورنیو کې را منځته کېږي چې ډېر ماشومان 

ولري.

ښه تربیه او ادب ښوونه هم د ماشومانو له 

مهمو حقونو څخه ده، ځکه انسان د پیدایښت 

له پیل څخه په څه نه پوهیږي، مګر د زده کړې 

لپاره پوره استعداد او توانايي لري، هغوی چې 

څــه اوري یا ور ته و ویــل يش، هغه زده کوي، 

که د ماشومتوب په پېر کې يې دغه ظرفیتونه 

او قابلیتونه په علمي اصولو رسه ډک کړل شی 

ښــه، که نه نو له مرضو او نا وړه موضوعګانو او 

تجربو څخه به يې ذهنونه ډک يش، چې پایله 

به يې لوی زیانونه وي. 

په دې توګه ویلی شــو چې ماشــومان ډېر 

حقونــه لــري، چې ور ته ســمه پاملرنــه يې د 

راتلونکي   ژوند په ســمه خوا او مسیر د روانولو 

تضمین کوي او نه پاملرنه يې د دنیا او اخیرت 

د چــارو د خرابــوايل او پــه تاریکــۍ کــې د 

پرېښوولو په معنا دي. 
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د ماشوم حقونه د ښې ...



ماهنامه حقوق بشر
سال شانزدهم

شماره اول
حمل 1397

یکی از قشــرهای آســیب پذیر شامل این 
کتگوری هــا اطفال بی سرپرســت و یتیم بوده 
که در پرورشگاه های کشــور زندگی می کنند. 
براساس آمارهای وزارت کار و امور اجتماعی که  
به کمیته تسوید درباره دور ی اطفال به کمیته 
ناظر کنوانسیون حقوق طفل ملل متحد گزارش 
داده اســت، در افغانســتان در حدود 2٠۶۶٠ 
طفل در پرورشــگاه های دولتــی و خصوصی 
تحت سرپرســتی اند. وضعیت اطفــال در این 
پرورشگاه ها بسیار نگران کننده است. نبود تعلیم 
و تربیه مناسب، نبود تعمیر استندرد برای بود و 
باش اطفال، نبود امکانات کافی ادویه، معلمین 
مسلکی، وسایل تفریح، نبود دوره های آموزشی 
بهره برداری های  توهین، لت و کــوب،  حرفه ای، 
فیزیکی و جنســی از اطفال و نبو د راه کار های 
مناسب برای ادغام مجدد در خانواده ها از جمله 
موارد جدی اســت که اطفال با آن ها مواجهند. 
تعداد اطفال در این پرورشگاه ها در حالی که یکی 
 یا هر دو والدین شان زنده اند، شامل پرورشگاه ها 
شــده اند که این خود خالف کنوانسیون حقوق 
طفل که زیست با والدین را حق اطفال می دانند 
در تناقــض قرار دارد. تعــدادی از این اطفال از 
آغوش خانواده به دور بوده و فقط ناشی از تنگ 
دستی شامل پرورشگاه دولتی شده اند. در حالی  
که تعداد بی شمار اطفالی  که بدون سرپرستند، 
هنوز هم شامل پرورشگاه های دولتی نشده اند. 
مشکل دیگر درباره آن عده از اطفالی است که 
دارای معلولیت ذهنی یا نارســایی ذهنی اند که 
 Down Syndrome  در اصطالح انگلیسی به آن
می گویند. هنوز هم شــمار این اطفال در کشور 
معلوم نشــده اســت. تعداد زیــادی در داخل 
خانواده ها نزد والدین شان زندگی می کنند. این 
اطفال بدون آن که دولت مطابق قانون اساسی۵ 
به آن ها توجه کند متأســفانه از همه خدمات 
صحی، روانی و درمانی محروم اند. اطفال و مردم 
در کوچه و بازار به این اطفال دیوانه صدا می کنند. 
آنان در بدترین شرایط زندگی دارند. این اطفال 
در داخل خانه ها بدون مراقبت افراد مسلکی نزد 
پدر مادر بــرادر و خواهر خود زندگی می کنند، 
که به اصطالح مردم عام افراد خانواده پایوازهای 
آن هایند و از آن ها مواظبت می کنند. در بعضی 
خانه ها دیده شده است که خواهر و برادر سالم 
به نسبت مواظبت از آن ها از حق تعلیم و تربیه، 
تفریح و مشــارکت در اجتماع محروم شده اند. 
در تمام پرورشگاه های شخصی و دولتی کشور 
هیچ طفلی که دارای عقب ماندگی ذهنی باشد 
وجود نــدارد. این اطفال در بین نهادهای چون 
سره میاشت، مرستون، وزارت کار و امور اجتماعی 
و پرورشگاه ها سرگردان بوده هیچ نهادی دولتی 

و غیردولتی این اطفال را مطابق قانون اساسی 
و کنوانســیون حقوق اطفال به عهده نگرفته و 
در خانه ها و کوچه ها به بدترین شرایط زندگی 
می کنند. درحالی که قانون سرپرســتی اطفال۶  
صراحت دارد: به اطفالی  که به امراض ســاری و 
روانی مبتال باشند و یا معلولیت، که در بسیاری 
موارد آن ها7 مــورد قاچاق، اختطــاف و انواع 
استفاده جنسی قرار می گیرند. به طور مثال در 
شش ماه گذشته طفل دختری بدون سرپرست 
که عقب مانی ذهنی داشــت در قندهار بیش از 
١٠ بار مورد تجاوز جنسی قرار گرفت که بعدها 
توسط کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانســتان به کابل انتقال و اکنون در یکی از 

پرورشگاه های شخصی به سر می برد. 
شرایط معیشتی در پرورشگاه ها به جز چند 
پرورشــگاه در مرکز  نگران کننده است. وزارت 
کار، امــور اجتماع شــهدا و معلولین که خود 
چندین مســئولیت را برای اطفال دارایند، قادر 
به جوابگویی نیازمند های تمام اطفال به خصوص 
نیازمندی های 2۳ گروه آســیب پذیر اطفال در 
کشور باشــد. در تمام مسایل مربوط به حیات 
اطفــال کمتر توجه صــورت می گیرد که زنگ 

خطر جدی برای ١٠ سال آینده کشور است. 
ناآگاهی مسئولین پرورشگاه ها از کنوانسیون 
حقوق طفل یکی از نگرانی های عمده به شمار 
می رود. توهین، تبعیض به خصوص برای دختران، 
اســتفاده های نابه جای فیزیکی و استفاده های 
ســوء غیراخالقی از اطفال موارد دیگری اند که 
 نگران کننده اســت. نبود ســاختمان استندرد 
با حد اقل معیارها، نبود اســاتید کافی برای هر 
مضمون، سیســتم ضعیف آموزشی، مشکالت 
کتب درسی، آب آشــامیدنی، خدمات صحی، 
نبود وســایل تفریحی از مهم ترین چالش هایی 
است که هم مانع رشــد اطفال می گردد و هم 

مدیریت پرورشگاه ها را ناکام ساخته است. 

منابع:
 . اعالمی جهانی حقوق بشر مصوب ١948 ملل متحد

2. اعالمیه جهانی حقوق کودک مصوب ١9۵9 ملل متحد
۳. اســتراتیژی اطفال در معرض خطر وزارت کار و امور 

اجتماعی جمهوری اسالمی افغانستان
4. منابع انترنتی اداره یونسف در افغانستان

۵. گزارش  وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین  به 
کمیته تسوید گزارش دهی کمیته ناظر حقوق اطفال ملل متحد 

به وزارت خارجه ج.ا.ا در سال ١۳9۶.
۵. ماده های ۵۳ و ۵4 قانون اساســی جمهوری اسالمی 

افغانستان
۶. ماده پنجم بند های ۵ و 8 قانون سرپرســتی اطفال، 

وزارت کار و امور اجتماعی جموری اسالمی افغانستان
7. مواد کنوانسیون حقوق طفل و گزارش های کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانســتان در مورد وضعیت اطفال در 

افغانستان ۶4 صفحه سال ١۳92
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بررسی وضعیت اطفال...
امــا بيــا هــم د دومــره نړيوالو اســنادو په 

موجوديت کې د ښــځو پر وړانــدې تبعيضات 

شــته. د يادونې وړ ده چې د ښــځو پر وړاندې 

تبعيض د انســاين کرامت د حقونو د برابرۍ د 

اصولو نقض دی او دا د دې المل کيږي چې په 

سيايس، ټولنيز، اقتصادي او فرهنګي برخو کې 

د ښځو ګډون د نارينه وو رسه ستونزمن يش.

رسه له دې چې د دې کنوانسيون په ۱۲مه 

مــاده کې راغيل دي؛ غــړي هيوادونه بايد الزم 

اقدامات وکړي چې د ښځو پر وړاندې د تبعيض 

له منځه وړلو سياست وڅاري. په همدې منظور 

په الندې چارو ژمنتيا ښيي.

الف: په اسايس قانون کې د نارينه او ښځو 

مســاوات، که دا کار شــوی وي د هغه د عميل 

کېدو ډاډ.

ب: د قانوين تدابريو نيول

ج: قانون د ښځو مالتړ کوي که نه او يا هم 

د تبعيض او توپري پرته عمل له ښځو رسه شوی 

که نه.

د: د هــر ډول توپري او تبعيض نه پرته چلند 

په موسسو او سازمانونو کې

په درېيمه ماده کې داسې راغيل دي: غړي 

هيوادونه په ټولو سيايس، فرهنګي، ټولنيزو او 

اقتصادي برخو کې د ښــځو د پرمختګ زمينې 

برابرې کړي. 

موږ په دې بارو يو چې د يو هيواد پرمختګ 

که هغه نړيواله هوســاينه وي، د ســولې شتون 

وي، د ښــځو پراخ يو موټی تــوب په ټولو زمينو 

او رشايطو کې له نارينه وو رسه د ښځو مساوي 

ګــډون د ټولنــې پــه پرمختــګ، د کورنيــو په 

هوســاينه کې تر اوسه په بشــپړه توګه نه ده په 

نښه شوی، د ښځو رول بايد د تبعيض پر اساس 

نه وي، بلکې د ماشومانو روزنه او تربيت مستلزم 

د دې دی چې د ښځې او نر تر منځ مسئوليتونه 

بايد کيل وي.

همداراز د دې کنوانســيون پــه ۷مه ماده 

کې راغــيل دي؛ غړي هيوادونه دنده لري چې 

د هيواد په کچه د ښــځو پر وړاندې توپريونو ته 

داســې تدابري و نييس چــې د نارينه وو رسه په 

مساوي ټوګه د ښځو حقوق تامني يش.

د رايې حق:

په ټولټاکنو کــې د د ټاکنو او د ټاکلو حق، 

د دولت په سیاســت کې ګډون، د لوړو څوکيو 

نيول، په ټولو ســازمانونو کې ګــډون. همدا راز 

پــه امته ماده کې راغيل چې غړي دولتونه بايد 

مناســب او اړين اقدامات وکــړي او دا ډاډ بايد 

منځته راوړي چې ښځې پرته له هيڅ ډول توپري 
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او تبعيض څخه د نارينه وو رسه يوځای د خپل 

هيواد اســتازيتوب په نړيواله کچــه وکړي او په 

بني املليل سازمانونو کې ګډون ولري.

همدارنګه پــه ۱۱ مه ماده کې راغيل، چې 

غړي هيوادونه بايد د نارينه وو رسه په مســاوي 

توګه دغه الندې موارد رعايت کړي او په پام کې 

و نيول يش.

الــف: د کار حق د انســاين حقونو څخه يو 

حق دی.

ب: د وظيفــوي امکاناتــو حــق، د هغې له 

جملې څخه د دندې ټاکل.

ج: په آزاده توګه حرفه ټاکل

د: مزد، هغه هم مساوي مزد لرلو حق

ه: همدا راز ټولنيز تامني څخه برخه منېدل 

لکه ناروغي، د ناتوانۍ او زړښت مرحله او داسې 

نور...

په دې کنوانسيون کې ډېره ښه خربه دا ده 

چې کليوايل ښــځو ته ځانګړې پاملرنه شوې، 

ځکه نن ســبا ډېری ســتونزې زمونــږ کليوايل 

مريمنې او ښځې لري.

د څوارلسمې مادې په لومړي بند کې دې 

برخې ته اشــاره شــوې او د کنوانســيون غړي 

هيوادونه په دې مکلفوي چې کليوايل مېرمنو 

ته ځانګړي پاملرنه وکړي.

په ټوله کې دا کنوانســيون چې افغانستان 

هم منلی او غړی يې دی، د افغانستان اسايس 

قانون هم په ۲۲ ماده کې د نارينه وو او ښــځو 

پــه مســاوي حق ټينګار کــوي، خو بيــا هم د 

افغانستان مېرمنې د قانون په شتون کې د لويو 

ســتونزو رسه ال او ګرېوان دي او لــه ډول ډول 

تاوتريخوالــو رسه مخ دي، لکــه وژل، پوزه پرې 

کول، وهل، رټل، له کوره ويستل، په مرموز ډول 

وژل، پــه زوره ودول، د زده کــړې له حق څخه 

محروميــدل، په کم عمر کې ودول، په بدو کې 

ورکــول او نــور ډول ډول ظلمونــه ال هم وررسه 

کيږي، چې دا ټول زمونږ په اســايس قانون، د 

اسالم د مبني دين د احکامو او د نړيوالو اسنادو 

او کنوانسيونونو پر ضد عملونه دي.

د افغانســتان حکومــت د ښــځو د حقونو 

مدافعــان، مدين ټولنه او ټول هغه تشــکيالت 

چې د ښــځو لپاره مبارزه کوي بايد په دې کار 

کې خپله ژمنتيــا نوره هم زياته کــړي او خپلو 

مرشوعــو هلو ځلو تــه ادامه ورکړي تــر څو په 

افغانستان کې ټول هغه موارد چې ويل کيږي، 

پــه عمل کې پيل يش، څو د هيواد ښــځې مو 

ارام او هوســا، پرته له تبعيضه او نيکمرغه ژوند 

ولري. د همداسې يو حالت په هيله

له خوا او همدا راز د نورو ټولو دولتونو له خوا 

چې د عمومي غونډې له خوا را بلل شوي وي، 

د الســليک لپاره خالص دی. ۲- دا ژمنليک 

بايــد تائيــد او تصديــق يش او تاييدوونکــي 

وســائل د ملګرو ملتونــو د رسمنيش له خوا د 

هغه په دفرت کې وساتل يش. 

پنځمه ماده:

۱- دا ژمنليــک د ټولو هغــو دولتونو لپاره 

خــالص دی، چــې ورتــه مراجعه کــوي او د 

څلورمــې مادې په لومړي پراګــراف کې ورته 

اشاره شوي.

۲- ژمنليک ته الرسسی به د ملګرو ملتونو 

رسمنــيش ته د يو ســند د ســپارلو له الرې د 

پيل کېدو وړ وي.

شپږمه ماده:

۱- دا ژمنليــک د شــپږم تائيديــه ســند 

لــه نېټې، نوي ورځې وروســته، چــې امانت 

ايښودل شوی، د اجرا وړ دی.

۲- هر دولت چې ژمنليک د شــپږم ســند 

له امانت اښودلو وروســته تائيدوي، ژمنليک 

په نوييمه ورځ، د کتبي سند له وړاندې کولو 

وروسته، د داسې يو دولت له خوا د پيل کېدو 

وړ ګرځېدالی يش.

اوومه ماده:

په هغه صــورت کې چې هر يو له دولتونو 

څخه، چې د السليک پر مهال د دې ژمنليک 

د مــوادو اړونــد رشايط او مالحظــې وړاندې 

کوي، رسمنيش هغه مالحظــې ټولو دولتونو 

ته چــې د قرارداد اړخ وي، ليږي او وروســته 

هغه دولتونه چې د دې وړانديز شويو رشايطو 

او مالحظو مخالــف وي، د ۹۰ ورځو په موده 

کــې موضــوع د ملګــرو ملتونــو رسمنيش ته 

ليږي او دا لېږل شوې رشطيه )يا په هغه نېټه 

چــې هغه د ميثاق يا ژمنليک لوری کيږي( او 

رسمنــيش ته يې يادونه کوي چې هغه ورته د 

منلــو وړ نه دي، په داســې مورد کې ژمنليک 

د دوو دولتونــو تر منځ چې داســې رشايط او 

مالحظــې رامنځتــه کوي د پيل کېــدو وړ نه 

دی. 

 

امته ماده:

۱- هــر دولت چــې په ليکلــې توګه دغه 

ژمنليک نــه مني او پر هغــې د ملګرو ملتونو 

رسمنــيش خــربوي، د يــو دولت د نــه منلو 

وړانديز، لــه يو کال وروســته يعنې د هغې د 

رســېدو له نېټې وروســته د ملګــرو ملتونو د 

رسمنيش له خوا د اجرا وړ ګرځي.

۲- هرکلــه د هغــو دولتونــو شــمېر چې 

ژمنليک ردوي، له شــپږو هيوادونو څخه کمو 

ته ورســيږي. وروسته ژمنليک د پيل کېدو وړ 

ګرځي.

نهمه ماده:

هر ډول مشــاجره چــې د دې معاهدې د 

تعبري، تفســري او يا تطبيــق پر رس د دو يا څو 

دولتونو تر منځ پېښه يش، چې د خربواترو او 

مذاکــرې له الرې هواره نه يش، په مشــاجره 

کې د ښــکېلو هــرې غــواړې په غوښــتنه د 

قضيې د هواري په موخه بني املليل قضايي 

محکمــې تــه راجع کيــږي، يا دا چــې دواړه 

اړخونه يې په بله بڼه هواره کړي.  

لسمه ماده:

د ملګرو ملتونــو رسمنيش د ملګرو ملتونو 

ټــول غړي دولتونه او هغــه دولتونه چې غړي 

نــه دي او د دې ژمنليــک د نهمــې مادې په 

لومــړي پراګراف کې اشــاره ورته شــوې، له 

الندې مواردو خربوي.

الف( الســليکونه او تائيديه اسناد چې د 

څلورمې مادې مطابق ترالسه شوي.

ب( تائيديه اسناد د پنځمې مادې مطابق 

او پر بنسټ يې ترالسه شوي.

ج( د دې ژمنليک نېټه د شــپږمې مادې 

مطابق اجرا کيږي.

د( مراســالت او هغــه ياداښــتونه چې د 

اوومې مادې مطابق ترالسه شوي.

هـ( نا منل شوي ياداښتونه د امتې مادې 

د لومړي پراګراف مطابق ترالسه شوي.

و( لغوه شــوې نســخې د امتــې مادې د 

دويم پراګراف مطابق ترالسه شوي.

يولسمه ماده:

۱- دا ميثاق چــې متنونه يې په چينايي، 

انګلييس، فرانســوي، رويس او هسپانوي ژبو 

ليکل شــوي دي، ټــول ســم دي او د ملګرو 

ملتونو په آرشيف کې بند دي.

۲- د ملګرو ملتونو رسمنيش د تائيد شوي 

ســند يوه کاپي د ملګرو ملتونــو ټولو غړيو او 

هغــو دولتونو تــه چې غــړي نــه دي ليږي، 

لکه څنګــه چې د څلورمې مــادې په لومړي 

پراګراف کې راغيل دي.

له 50 مخ

د ښځو د سيايس حقونو ژمنليک...


