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کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان 
کنفرانس »پاســخگویی، حقوق بشر، عدالت و 
صلح« را روز چهارشــنبه ۱۹ثور ۱۳۹۷ برگزار 
کــرد. در ایــن کنفرانس رهبری کمیســیون، 
مقامات حکومتی، سفیران و نمایندگان نهادهای 
بین المللی بر تأمیــن صلح توأم با عدالت تاکید 
کردنــد. در این کنفرانــس در رابطه به عدالت 
انتقالــی، صلح و عدالت، تضمین حقوق زنان در 
پروسۀ صلح و راهکارهای پایان دادن به معافیت 

بحث و تبادل نظر صورت گرفت. 
داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانســتان با افتتاح این کنفرانس 
گفت: اکثر مردم افغانسان در چهل سال گذشته 
به نحــوی از انحا از جنگ و خشــونت صدمه 
دیده اند.  او گفت تمام قضایایی که در این مدت 
صورت گرفته به شــمول کشــتارهای گروهی، 
جنایات ضد بشــری و سایر جنایات »متاسفانه 
اکثریت مطلق بدون پاســخ گویی مانده است.« 
بانو ســمر گفت با وجود آن که در چهل ســال 
گذشته رژیم ها تغییر کرده اند، ولی نقض حقوق 
بشــر در همه این رژیم ها ادامه یافته است؛ زیرا 
عامالن جنگ و خشونت مجبور به پاسخگویی 

معافیت از مجازات 
دلیل اصلی دوام منازعه در کشور

نشده اند. 
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت 
که کمیســیون بــا درک درد و زخم های مردم 
افغانســتان چهارده سال پیش مشوره ملی را به 
راه انداخت تا نظر مردم در مورد جنایات گذشته 
مســتند شــود. وی در ادامه افزود: »در ســال 
۲۰۰۴ ما گزارش صدای مــردم برای عدالت را 
برای رییس جمهور وقت حامد کرزی سپردیم. 
خواســت مردم این بود که بــه درد و رنج آن ها 
اذعان شود تا درد آن ها التیام یابد. هدف ما این 
بود که از طریق معذرت خواهی عامالن خشونت 

درد مردم تا اندازه ای التیام یابد.«
به باور خانم ســمر زمانی کــه به درد و رنج 
مردم اذعان صورت می گیرد، قربانیان به نحوی 
به آرامش می رسند. او گفت که این موضوع یکی 
از پیشنهادات اساسی مردم به خصوص قربانیان 
بود. خواست دیگر مردم اقدامات سمبولیک مانند 
ساخت منارها، جاده ها، چهار راهی ها و مکتب ها 
به نام قربانیانی بود که در سال های جنگ جان 

خود را از دست داده اند.
بخشش بجای انتقام 

رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشــر 

افغانستان در سخنانش افزود کمیسیون همواره 
مردم را به بخشش فراخوانده و از آن ها خواسته 
اســت که انتقام گیری هیچگاهی منجر به صلح 
و ثبات نمی شــود؛ بلکه زمینه خشــونت های 
دوامدار را فراهم می کند، بنابراین بهتر است که 
مردم عامالن کشتار را ببخشند و از انتقام گیری 

بپرهیزند. 
داکتر سمر عالوه کرد که خواست دیگر مردم 
افغانستان خود داری حکومت از گماشتن عامالن 
درد و رنج مردم در رأس نهادهای حکومتی بود: 
»خواســت مردم این بود که حکومت از وجود 
عامالن خشونت پاک شــود. شما می بینید که 
مردم هنوز شکایت دارند، زیرا همین افراد هنوز 

در حکومت حضور دارند.«
داکتر سمر گفت یکی از خواست های مردم 
در گــزارش صــدای مردم بــرای عدالت ایجاد 
محکمه یا سارنوالی متشکل از کارشناسان قضایی 
افغانستان و ممالک اسالمی بود تا جرایم کالن 
ضد حقوق بشری را تحقیق کنند. زیرا به گفته 
وی هدف از تشکیل این محکمه هیچگاه انتقام 
گیری نبود و تالش بــر این بود تا جلو جنایات 

بیشتر در افغانستان گرفته شود.
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رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افزود: 
»اگر با جرایم ضد بشری برخورد درست صورت 
می گرفت ما شاهد ادامه و تکرار جرایم نمی بودیم. 
صلح قطع جنگ نیست. صلح زندگی با کرامت و 
عدالت است. عدالت یکی از پایه های اساسی دین 
اسالم و جامعه بشــری است. اگر عدالت نباشد 

کشتار و قانون شکنی ادامه می یابد.«
به باور رییس کمیســیون مســتقل حقوق 
بشر افغانستان صلح در افغانستان زمانی تأمین 
می شــود که مردم به صورت فراگیر برای تأمین 
صلح متحد شوند. او تأکید کرد که در حال حاضر 
خشــونت به ابزاری برای گرفتن امتیاز تبدیل 
شــده و به این ترتیب مردم تشویق می شوند تا 
برای بدست آوردن امتیازات از حکومت جنگ و 

خشونت را گسترش دهند. 
داکتر ســمر بر تأمین صلح همراه با عدالت 
تأکید کرد و گفت در جامعه ای که صلح نباشد 

این جامعه جنگل است.
نقش اتحادیه اروپا 

پییر مایدون ســفیر هیأت اتحادیه اروپا در 
افغانســتان با تمجید از تالش های کمیسیون 
مستقل حقوق بشــر و نقش داکتر سیما سمر 
رییس این کمیسیون برای دادخواهی از حقوق 
بشری مردم افغانستان در این کنفرانس گفت که 
هیأت اتحادیه اروپا در حال حاضر بر موضوعاتی 
چون حکومــت داری خوب، مبارزه با فســاد، 
مهاجرت و برگشــت کنندگان تمرکز کرده تا با 
کمک و حمایت از افراد آســیب پذیر بتواند به 
وضعیت حقوق بشری در افغانستان بهبود بخشد. 
آقای مایدون افزود که براســاس استراتژی 
جدید اتحادیه اروپا حسابدهی و حقوق بشر در 
افغانســتان در نظر گرفته شــده است. او گفت 
امیدوار اســت که افغانســتان در این دو عرصه 
دست آوردهای خوبی داشته باشد. این استراتژی 
اخیرا توسط نمایندگان ۲۸ کشور عضو اتحادیه 
اروپا تهیه شــده که تمرکز زیادی بر حقوق بشر 

و حسابدهی دارد. 
نخستین موضوع اســتراتژی جدی اتحادیه 

اروپا برای افغانستان حمایت از صلح و ثبات است. 
همچنین حمایت از دموکراسی و تطبیق قانون 
نیز در این استراتژی گنجانده شده و کشورهای 
عضــو اتحادیه اروپا از بهبــود وضعیت زنان نیز 

حمایت خواهند کرد. 
حمایت از وضعیت بشری و اقتصادی موضوع 
دیگری است که در این استراتژی گنجانده شده 
و به چالش مهاجرت و بیجاشــدگان نیز در این 
استراتژی اشاره شده است. آقای مایدون گفت: 
»افغانستان برای اتحادیه اروپا مقصد درجه اول 

حمایت های انکشافی در سطح جهان است.«
ســفیر هیأت اتحادیه اروپا گفــت که این 
اتحادیــه در تمــام کمک هــا و پروژه هایش در 
افغانســتان »حقوق بشر و پاســخگویی« را در 
نظر می گیرد. چنانچه به گفته او کمک اتحادیه 
اروپا برای برگشــت کنندگان که از پاکستان به 
افغانستان بر می گردند، نمونه واضح این اتحادیه 
برای بهبود وضعیت حقوق بشر می باشد و ۲۰۰ 
میلیون یورو برای ایــن منظور اختصاص یافته 

است. 
تالش اتحادیه اروپا برای حکومت داری خوب 
از طریق مبارزه با فســاد موضوع دیگری بود که 
آقای مایدون به آن اشــاره کرد و گفت که این 
اتحادیه تالش می کند تا پاســخ دهی در دولت 

افغانستان تقویت شود. 
تعهد حکومت 

فرید حمیدی لوی ســارنوال افغانســتان با 
سخنرانی در این کنفرانس تأکید کرد که دولت 
به تطبیــق قانون اساســی و ارزش های حقوق 
بشری متعهد است. او گفت که دولت برای حفظ 
کرامت انسانی و قانونیت متعهد است و با وجودی 
که مشــکالت وجود دارد ولــی دولت هیچگاه 

چالش ها را پنهان نکرده است. 
آقای حمیدی افزود که گزارش منع شکنجه 
که از سوی حکومت تهیه شده سال گذشته به 
جامعه جهانی ارایه شد. او گفت که شکنجه در 
کود جزا تعریف شــده و براساس قانون جدید، 
شــکنجه به هیچ بهانه ای اعمال نمی شــود و 

حکومت متعهد است تا این قانون را به درستی 
تطبیق کند. 

نقش ملل متحد 
اندریو گلمور معاون سرمنشــی ملل متحد 
در امــور حقوق بشــر در ایــن کنفرانس گفت 
که کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان 
تالش های زیادی را برای حمایت، دفاع و تعمیم 
حقوق بشر انجام داده اســت. او تأکید کرد که 
اولین ضرورت برای پایان دادن به خشونت، بهبود 
وضعیت اقتصادی و حسابدهی در عرصه حقوق 
بشر است.  افغانستان به حقوق بشر و حسابدهی 

نیاز دارد. 
این مقام ملل متحــد تاکید کرد که تأمین 
حقوق بشر برای توسعه و تأمین صلح ضرور است. 
او با اشاره به دوره های حکومت های کمونیستی و 
مجاهدین گفت با وجودی که آن نظام ها از میان 
رفتند ولی نقض حقوق بشر همچنان ادامه دارد. 
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کشــتار جنگی، بمباران قریه ها و شکنجه های 
دردناکــی که در پلچرخی انجام می شــد، همه 
نشانگر نقض حقوق بشــر در دوره های مختلف 

بوده است. 
آقای گلمور افزود که رسیدن به پاسخ دهی 
نیازمند کار در عرصه های مختلف اســت. یکی 
از مراحل پاسخ دهی، مستند کردن خشونت ها 
و موارد نقض حقوق بشــر اســت کــه در حال 
حاضر بخش حقوق بشــر یوناما این مورد را به 
پیــش می برد. او تأکید کــرد: »که جنایتکاران 
باید مجازات شوند و دستگاه قضایی باید به این 

جنایات رسیدگی کنند.«
معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور 
حقوق بشر گفت تالش برای عدالت انتقالی که 
از سال ۲۰۰۲ آغاز شد در سال ۲۰۰۷ با تصویب 
قانــون مصالحه عمال زیر تاثیر ایــن قانون قرار 
گرفت: »افراد قدرتمند نمی خواهند که جنایات 
گذشته تحقیق شود و عامالن مورد بازجویی قرار 

گیرند.«
این مقام ملل متحد افزود که در ســال های 
اخیر مردم افغانســتان همــواره از ملل متحد 
خواهــان عدالت و امنیت شــده اند. او گفت که 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نقش 
بسیار برجســته ای در پاسخگویی و حقوق بشر 
داشته و تمام قضایا توسط این کمیسیون مستند 

شده اند. 
آقای گلمور گفت کــه باوجودی که رییس 
جمهــور غنی اخیرا طرح جدیــد صلح را برای 
طالبــان ارایه کرد، اما یونامــا همواره بر صلح و 
عدالت به صورت همزمان تأکید کرده اســت. او 
افزود که با وجود جنگ علیه تروریسم، با گذشت 
هر سال تروریستان بیشــتری فعال می شوند. 
زیرا در جنگ کنونی پاســخ دهی وجود ندارد و 
در جریان جنگ به شــمار دشــمنان حکومت 
افزوده می شــود. او گفت که بدون پاسخ دهی و 
پاسخگویی صلح به دست نخواهد آمد و این یک 

درس جهانی است. 
پیامد قانون عفو مصالحه 

در سال ۲۰۰۷ پارلمان افغانستان قانون عفو 
و مصاحله را تصویب کرد که براســاس آن هیچ 
یک از افراد و گروه هایی که تا پیش از این سال 
مرتکب جنایات جنگی شــده بودند و دست به 
کشــتار، غارت و ویرانگری زده بودند، از پی گرد 
معاف شــدند. وژمه فروغ فعــال مدنی در این 
کنفرانس گفت که پــس از تصویب این قانون، 
تخطی های حقوق بشری افزایش یافت و سبب 
شد تا ناقضان حقوق بشر یک بار دیگر به صورت 

آزادانه دست به آزار و اذیت مردم بزنند. 
خانم فروغ گفت پس از سال ۲۰۰۷ جنایات 
زیادی صورت گرفت چنانچه دختران اختطاف 
شدند، مکتب ها آتش زده شد و تحت نام طالب، 
شورشی و افراد مسلح غیرمسوول جنایات افزایش 

یافت که به باور خانم فروغ این تخطی های حقوق 
بشری محصول همان قانون است که به جنایت 
کاران معافیــت داد. به گفته خانم فروغ پارلمان 
افغانســتان بدون این که صدای مردم را بشنود، 
دســت به تصویب قانون زد. او افزود که یکی از 
دالیل تقویت گروه طالبان ظلم و ستمی است که 
بر مردم روا داشته شد ولی عامالن جنایات مورد 

پی گرد عدلی و قضایی قرار نگرفتند. 
به گفته خانم فروغ مردم افغانستان همواره 
تأکید می کنند که صلح زمانی در کشور تأمین 
می شــود که عدالت بــا عدالت همراه باشــد: 
»اعتمادسازی یک بخش مهم پروسه صلح است. 
دلیل این که اعتماد در افغانستان وجود ندارد این 
است که طرف مقابل می داند کسی ظلم کرده، 
زمین  و خانه اش را تصاحب کرده هنوز در قدرت 

است و عدالت در موردش تطبیق نشده است.«
عدالت انتقالی

ریچارد بنیت پژوهشگر عرصه حقوق بشر در 
این نشست از تجارب کشورهای مختلف در مورد 
عدالت انتقالی سخن گفت. عدالت انتقالی عدالتی 
است که در جوامعی که از خشونت های گسترده 
نقض حقوق بشر رنج برده، تطبیق می شود. در 
عدالت انتقالی افزون بر محاکمه افراد و گروه های 
دخیل در جنایات، کمیسیون های حقیقت یاب، 
برنامه های جبران خسارت، اصالحات در سکتور 
امنیتــی و تالش بــرای یــادآوری از قربانیان 

تخطی های حقوق بشر مدنظر گرفته می شود. 
آقای بنیت گفت که با دوام جنگ و خشونت، 
تطبیق عدالت انتقالی در افغانســتان پیچیده تر 
شــده است. زیرا جنگ ســاالران در پست های 
عالی دولتی تکیــه زده اند و به راحتی می توانند 
بر هرگونه تالش برای تطبیق عدالت انتقالی تاثیر 
بگذارند. اما او گفت یکی از نشانه های امید برای 
تطبیق عدالت، آغاز فعالیت محکمه بین المللی 
جزایی است که قرار است تحقیقاتش را در مورد 
جرایم جنگی و جنایاتی که در کشور انجام شده، 

آغاز نماید. 
به باور آقای بنیت، قضایای جرایم جنگی و 
جنایت علیه بشــریت در سال های اخیر توسط 
نیروهای دولتی، گروه های مخالف مسلح دولت 
و نیروهای مربوط به کشــورهایی که در جنگ 
افغانســتان دخیل اند، وجــود دارد. او افزود که 
قرار است تحقیقات محکمه جزایی بین المللی 
در مورد نقض حقوق بشر در عرصه های مختلف 
انجام شود به شمول جرایمی که توسط نیروهای 
بین المللی در بیرون از افغانستان انجام شده است. 
این کارشناس حقوق بشر با تشریح تطبیق 
عدالت انتقالی در کشــورهای افریقایی، نیپال و 
سریالنکا گفت با وجودی که عدالت انتقالی در 
رابطه به نقض حقوق بشر در این کشورها تطبیق 
شده ولی این پروسه بسیار زمانگیر بوده است. او 
گفت تجربه تطبیق عدالت انتقالی در کشورهای 

مختلف متفاوت بــوده ولی تاکید کرد که »عفو 
همیشــه یک ایده بد« اســت؛ زیرا عفو سبب 
می شود تا معافیت به صورت گسترده گسترش 

یابد و منجر به ایجاد ناارامی های بیشتر شود. 
در رابطه به تطبیق عدالت انتقالی آقای بنیت 
گفت با وجود ادامه جنگ، امکان تطبیق برخی 
از مراحل عدالت وجــود دارد چنانچه به باور او 
اذعان و اعتراف خاطیان به درد و رنج قربانیان در 
حال حاضر نیز ممکن است و این یکی از مراحل 
عدالت انتقالی است. مستند سازی و یادآوری از 
درد و رنج قربانیان مواردی است که به گفته آقای 
بنیت در حال حاضر امکان دارد. بنیت گفت که 
تطبیق این مراحل می تواند به اعتماد سازی میان 

مردم به خصوص قربانیان و دولت کمک کند. 
مستندســازی نقض حقوق بشــر موضوع 
دیگری بود که آقای بنیت به آن اشــاره کرد. او 
گفت: »مستندســازی هیچگاهی ارزشش را از 
دســت نمی دهد. زمانی که شما از حقوق بشر 
نظــارت می کنید و به صــورت محتاطانه تمام 
قضایای خشــونت را با جزییات هرچه بیشــتر 
تا حدی که امکان دارد، مســتند می ســازید؛ 
باوجودی که ممکن است به صورت فوری هیچ 
اتفاقی نمی افتد؛ ولی این کار مانند ذخیره پول در 
یک بانک است. زیرا ما می خواهیم زمانی این پول 

را از بانک بیرون کنیم.«
ارید میلر رییس اداره ملل متحد برای زنان 
در افغانستان سخنران دیگر این کنفرانس بود. 
خانم میلر در باره پاسخ دهی از خشونت  علیه زنان 
و حقوق بشر در افغانستان صحبت کرد و گفت 
که آزادی از ترس و آزادی از تعقیب دو موضوع 
بسیار مهمی است که با ختم خشونت علیه زنان 
و دختران رابطــه دارد. او گفت که آگاهی دهی 
برای کاهش خشونت علیه زنان در سطح جهان 
افزایش یافته و انسان های بیشتری حاال می دانند 
که نباید دست به این خشونت بزنند. این مقام 
ملل متحد از تالش های کمیســیون مســتقل 
حقوق بشر، نهاهای مدنی و رسانه ای بابت بلند 
کردن صدای شــان برای دسترسی به عدالت و 
بــه وجود آوردن یک جامعه عاری از خشــونت 

سپاسگذاری کرد. 
خانــم میلر گفت کــه زنان هنــوز هم در 
افغانستان و سایر کشورهای جهان برای رسیدن 
به حقوق بشــر تالش و مبارزه می کنند، زیرا به 
خشونت علیه زنان به اشکال مختلف وجود دارد 
و بــه این دلیل تالش ها برای پایان دادن به این 
خشــونت ها نیز ضروری است. او تاکید کرد که 
اعالمیه جهانی حقوق بشــر تاکید دارد که همه 
راهکارها برای حمایت و نجات زنان و دخترانی 
که حقوق بشری شان نقض شده مدنظر گرفته 

شود. 
رییس اداره ملل متحد برای زنان تاکید کرد: 
»تمرکز بر جلوگیری از خشونت از طریق فعالیت 
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در سراسر افغانستان، با زنان و مردان به شمول 
رهبران دینی، نهادهای زنان و جوانان برای کنار 
گذاشــتن رفتارها و عادات آزار دهنده ای که به 
خشونت منجر می شود، یکی از اولویت های اصلی 
اســت.« خانم میلر افزود: »باید همه بدانند که 
مردان و زنان با حقوق برابر به دنیا می آیند و هیچ 

خشونتی علیه آنان پذیرفتنی نیست.«
صلح و حقوق زنان 

در ســال جاری حکومت وحدت ملی اعالم 
کرده اســت که »صلح و جنگ« را همزمان به 
پیش می برد و تالش می کند تا افغانســتان به 
صلح فراگیر دســت یابد. داکتر حبیبه ســرابی 
معاون شــورای عالی صلح افغانســتان هنگام 
سخنرانی در این کنفرانس گفت با سپاسگذاری 
از داکتر سیما سمر و کمیسیون مستقل حقوق 
بشر برای برگزاری این کنفرانس گفت با وجودی 
که تضمین حقوق زنان در پروسه با آنکه بسیار 

دشوار است اما تالش برای آن ادامه دارد. 
داکتر سرابی گفت فکر می شود که تمام امور 
مربوط به صلح به شورای عالی صلح رابطه دارد، 
اما او گفت که چنین نیست و این شورا تنها نقش 
تسهیل کننده دارد. او گفت برخی از اساسات به 
صورت واضح در شورای عالی صلح گنجانده شده 
که پالیسی گفتگو را تشکیل می دهد. بانو سرابی 
گفت که در این پالیســی بر حفظ و حمایت از 
حقوق بشر، حقوق زنان و حفظ دست آوردهای 
چندین ساله به صورت خاص تاکید شده است. 
او گفت که احترام به قانون اساسی یکی از اصول 
اساسی مذاکره با گروه های مخالف است بنابراین 
این خود تضمینی برای حقوق بشری زنان است. 
فراگیر بودن و همه شــمول بودن پروســه 
صلح موضوع دیگری است که در پالیسی صلح 
حکومت آمده اســت. خانم سرابی در این مورد 
گفت: »ما می خواهیم که در پروســه صلح تمام 
مردم افغانســتان شــامل باشــد.« او گفت که 
در پالیســی جدید صلح تأکید شده که دست 
آوردهای چندین ســاله صلح هیچگاهی مورد 
معامله قرار نمی گیرد و این خود زمینه ای است 
برای تضمین حقوق زنــان و ارزش هایی که در 

سال های اخیر به دست آمده است. 
معاون شــورای عالی صلح گفت که احترام 
به حقوق بشر اصل دیگری است که در پالیسی 
شــورای عالی صلح گنجانده شده است چنانچه 
خانم ســرابی گفت: »حقوق بشــر هم یکی از 
موضوعات بسیار مهم است و از دست  آوردهای 
چندین ساله در افغانستان اســت.« او افزود در 
استراتژی جدید صلح زنان تالش کردند تا زنان 
در ســطوح مختلف در والیات و مرکز در روند 
صلح سهیم باشــند. او گفت پیش از این در هر 
کمیته والیتی صلح یک زن حضور داشت ولی در 
حال حاضر این تعداد به چهار زن در هر کمیته 
رسیده اســت. به گفته خانم سرابی ۹۹ زن در 

شورای عالی صلح زن هستند. 
به گفته خانم سرابی در ابتدا ۹ زن در شورای 
عالی صلح عضویت داشتند ولی حاال تعداد زنان 
در این شورا به ۱۶ تن رسیده است. او گفت که 
در ســطح رهبری یک زن وجــود دارد و از ۲۵ 
تن در شورای رهبری پنج تن آنان زن می باشد. 
موضوع دیگری که خانم ســرابی به آن اشــاره 
کرد، در نظر نگرفتن قربانیان در مذاکرات صلح 
با حزب اســالمی بود. او گفت در یک سال اخیر 
که ما شاهد صلح با حزب اسالمی هستیم، شاهد 
بعضی پیامدها هســتیم به دلیل این که ما در 
شورای عالی صلح نظر به تجربه کمی که داشتیم 
نتوانستیم ما با اقشار وسیع جامعه گفتگو کنیم.«
یکی از مشکالتی که در رابطه به حضور زنان 
در شورای عالی صلح دارد ظرفیت پایین است. 
خانم سرابی گفت که ظرفیت زنان عضو این شورا 
بسیار پایین است و باید آموزش هایی برای آنان 
در نظر گرفته شــود: »دو نفر سه نفر زنی که در 
هر والیت است اگر به اندازه ای توانا نباشند که 
در برابر مردان گپ بزنند، حضورش هیچ مفهومی 

ندارد.«
نجیبــه ایوبی رییس رادیو کلید در رابطه به 
تعهدات دولت برای تأمین عدالت سخنرانی کرد. 
بانو ایوبی گفت که حکومت افغانستان به صورت 
اساســی در تأمین عدالت ناتوان بوده و در این 
عرصه مشکالت زیادی وجود دارد: »در کشوری 
که مصرف امنیت خانه یک وزیر و وکیل به باالتر 
از یک صد هزار دالر می رســد و معاش معلمش 
– کسی که مســوولیت ساختن آینده کشور را 
دارد- هفت هزار افغانی اســت و آن را هم ماه ها 
نمی گیرد، شما چطور می توانید بگویید که عدالت 
وجود دارد.« خانم ایوبی افزود: »در کشوری که 
قاتلین مردم به واسطه تلفون و واسطه زورمندان 
از زندان رها می شوند و مادر مقتول و شهید حتا 
نمی داند که نام قاتل فرزندش کیست از کجا آمده 
و چرا فرزندش را کشته است، ما چطور می توانیم 

بگوییم که در این جا عدالت وجود دارد.«
خانم ایوبی افزود مشکل دیگر این است که 
صداهای اعتراض در برابر کشتاری که این روزها 
در افغانســتان وجود دارد، آن چنان بلند نیست 
که باید باشــد. او با ابراز تأسف گفت »متأسفانه 
ما به کشتار خود عادت کرده ایم.« او افزود دولت 
افغانســتان بجای جلوگیری از حمالت خونین، 
آزادی بیان را محدود کرد و به رســانه ها دستور 
داد که پس از این نباید از رویدادهای تروریستی 

گزارش های زنده تهیه کنند. 
ایوبی تاکید که عدالت انتقالی در افغانستان 
ناکام شــده است. زیرا قربانیانی که در سال های 
اخیر در نتیجه خشونت ها صدمه دیده اند دادرسی 
نشده و در این مورد نارضایتی های بسیار گسترده 
وجود دارد. خانم ایوبی در مورد فعالیت محکمه 
جزایی بین المللی گفت که تحقیقات این محکمه 

تنها در ســطح یک همکاری است و هیچ گونه 
سند نوشته شده ای که این تحقیقات را تضمین 
کند وجود ندارد. نجیبه ایوبی افزود که در تماس 
با مردم دریافته است که مردم افغانستان به شدت 
حوصله شــان را از دست داده و دیگر امیدی به 
آینده ندارند: »در یک کشوری که امید بمیرد، در 
یک کشوری که اعتماد بین افرادش و حکومت 
و مردم وجود نداشته باشد، بدون شک که ما به 

سوی بحران در حرکت هستیم.«
محکمه بین المللی جزایی و پایان دادن 

به فرهنگ معافیت
یکی از نگرانی های اصلی در افغانستان این 
اســت که جنایات کاران هنوز در این کشــور 
از پی گردهای عدلی و قضایی معاف هســتند و 
به همین دلیل جنگ و خشــونت با گذشت هر 
روز بیشتر می شود. داکتر عبدالعزیز دانش استاد 
دانشگاه در این کنفرانس در مورد نقش محکمه 
جزایی در پایان دادن به فرهنگ معافیت صحبت 
کرد و گفت عبور از دوره منازعه به دوره صلح نیاز 
به خودگذری و عفو دارد. او با اشــاره به پیشینه 
فعالیت های محکمه بین المللی جزایی گفت که 
وضعیت حقوق بشر در افغانستان حکم می کند 
که این محکمه در قضیه افغانستان مداخله کند 
و جنایاتی که در این کشور اتفاق افتاده را بررسی 

نماید. 
آقــای دانش گفــت در صورتی که محکمه 
بین المللی جزایی به صورت جدی تحقیقش را 
در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان آغاز کند، 
فرامین عفو داخلی و منشور عفو و مصالحه ملی 
که در سال ۱۳۸۵ توسط پارلمان تصویب شده، 
هیچ کدام نمی تواند مانع تحقیق این محکمه در 
رابطه به جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی 
شــود. آقای دانش گفت: »هیچگاه خود عفوی 
ارزش و اعتبار داخلی و حتا بین المللی ندارد.« به 
گفته دانش برخی از جنایات کاران در کشورهای 
خودشان قوانین و فرامین »خودعفوی« را صادر 
کردند ولی این فرامین نتوانست مانع رسیدگی 
پرونده آن ها توســط محکمه جزایی بین المللی 

گرد. 
آقای دانش افزود برخــی از جنایتکاران در 
داخل کشورهای خودشــان به صورت ظاهری 
محاکمه هایی را تشــکیل دادنــد و این جنایت 
کاران به شــکل ظاهری و سمبولیک محاکمه 
شــدند، در حالی چنین محاکمه هایی براساس 

حقوق بین الملل اعتبار ندارد. 
در ایــن کنفرانس در دو بخــش، حاضران 
اشــتراک کنندگان در رابطــه به وضعیت صلح 
و حقوق بشــر و همچنین پاسخگویی ناقضان 
حقوق بشــر ســوال هایی را مطرح کردند که از 
سوی مسووالن کمیسیون مستقل حقوق بشر 

افغانستان و سایر سخنرانان پاسخ داده شد. 
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بې کاري 
ورځ تر بلې 
زياتيږي!

بې کاري په افغانســتان کې هغه ســتونزه 

ده چې پــه هيواد کې د نورو ډېرو ســتونزو او 

په ځانګړي ډول د پراخې ناامنۍ يو لوی علت 

هم ګڼل کيږي، په ۲۰۱۴ کال کې له هيواده 

د ډېــرې برخې بهرنيو ځواکونــو په وتلو رسه د 

بې کارۍ کچه تر پخوا ډېره لوړه شــوه، چې د 

ميل وحــدت حکومت د رهربانو لــه ژمنو رسه 

رسه د بې کارۍ کچه ال هم په لوړېدو روانه ده.

د کار او ټولنيزو چــارو وزارت وايي چې په 

هيواد کــې دوه ميليونه خلک بې کاره دي. د 

کار او ټولنيزو چارو وزير فيض الله ذکي د کار 

د دوه ورځنــي ميل کنفرانس د پرانســتې په 

مراسمو کې وويل، چې د بې کارۍ د کمښت 

لپــاره لــه هڅــو رسه رسه ال هم شــاوخوا دوه 

ميليونه افغانان له بې کارۍ کړيږي.

نوموړي په هيواد کې د بې کارۍ کچه ۲۴ 

فيصــده ياده کړه، د کار پر رشايطو برابر وګړي 

يــې اته ميليونه ياد کــړل او زياته يې کړه چې 

د دولت له خوا د بــې کارۍ د کچې را ټيټولو 

لپاره بېالبېل پروګرامونه تر الس الندې دي.

ښــاغيل ذکي پــه ارګ کــې د کار د ميل 

کنفرانــس جوړېدل مهم و بلــل او و ويې ويل 

چــې د کار د زمينو په برابرولو، د کار د ماهرې 

قوې په تنظيم او د کار د ايجاد په برخه کې د 

دولت او خصويص سکتور د نقش په زياتوايل 

کــې به د عميل الرو چارو پــه برابرولو کې ياد 

کنفرانس خورا ګټور ثابت يش.

د يادونــې وړ ده چــې د کار پــه دې ميل 

کنفرانس کې ۲۰۰ تنو متخصصينو او بېالبېلو 

دولتي او خصويص بنسټونو ګډون درلود او د 

کار او بوختيا په ايجادولو او د پراخې بې کارۍ 

د ســتونزې د هواري په هکله يې نظرونه رسه 

رشيک کړل.

په يــاد کنفرانس کې د حکومــت اجرائيه 

رييــس ډاکټــر عبداللــه هــم خــربې وکړې، 

نومــوړي اعــراف وکــړ چې حکومــت نه دی 

توانېدلــی د بې کارۍ د کمولو په برخه کې د 

پام وړ پرمختګ وکــړي او حکومت د کارونو د 

رامنځته کولو اړوند د خپلو ژمنو په تررسه کولو 

کې پاتې راغلی.

ښــاغيل عبدالله وويــل: لــه ۲۰۱۴ کال 

راهيســې په هيواد کې د بې کارۍ ستونزه له 

هيواده د بهرنيو ځواکونــو د وتلو له امله زياته 

شــوه، د دې ســتونزې د هواري لپاره بېالبېل 

پروګرامونه پيل شوي، خو پر جګړې د حکومت 

د مترکز له امله ال هم د بې کارۍ ســتونزه په 

زياتېدو ده.
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ښــاغيل عبداللــه وويــل چــې دا مهال د 

هيواد د ســوداګرۍ په برخــه کې ۹۰ فيصده 

واردات لرو، چې دا د منلو وړ نه ده، او حکومت 

او خصــويص ســکتور بايد د ســوداګرۍ دغه 

وضعيت بدل کړي. نوموړی زياتوي چې اوس 

يې د تجارت د بيالنس پــر بدلون، د صادراتو 

پــر زياتوايل او د ســوداګريزو توکو د وارداتو پر 

کمولــو مترکز کــړی او د ترجيحي محصوالتو 

د توليد د زياتــوايل له الرې هڅه کوي چې د 

سوداګرۍ اوسنی وضعيت بدل کړي. 

ښاغيل عبد الله د افغانســتان د توليداتو 

او محصوالتو د غري معياري پروســس او بسته 

بندۍ ســتونزې ته په اشــارې وويل، چې دغه 

محصوالت په نورو هيوادونو کې د پروســس او 

بسته بندۍ له امله د هغوی په نوم نورې نړۍ 

ته صادريږي. هغه په داخــيل توليداتو او کار 

رامنځتــه کولو کې د خصويص ســکتور نقش 

خــورا مهم وبالــه او زياته يې کــړه چې په دې 

برخــه کې اداري فســاد او پېچلې بريوکرايس 

هــم د خصويص ســکتور د ودې مخه نيولې، 

چې بايد پام ورته ويش او صالح پکې رايش.

خو د افغانســتان د کارګرانو ميل اتحاديې 

بيا د بې کارۍ کچه د رسمي شمېرو په نسبت 

ډېره زياته ۴۰ فيصده اعالن کړې. د کارګرانو 

د ميل اتحاديې مسئولينو رسنيو ته وييل چې 

حکومــت له درې کلونو په زياتــه موده کې پر 

خپلــو ژمنو عمل نه دی کــړی، د دوی په وينا 

د ميل وحدت حکومــت ژمنه کړې وه، چې يو 

مليون کارونه به رامنځته کوي.

د کارګرانو د ميل اتحاديې مرســتيال غالم 

عيل بريال وايي: حکومت ته پکار ده چې د کار 

رامنځته کولو پر بنســټي پروژو مترکز وکړي او 

خلکو ته د کار د پيدا کولو تر څنګ، حکومت 

دا مســئوليت هم لري چې د کم مزد ترالســه 

کوونکو کارګرانو لپاره امکانات برابر کړي.

د ښــاغيل بريال په وينا په افغانستان کې 

د بــې کارۍ وضعيــت اندېښــمنوونکی دی، 

ځکــه خلک په پراخه کچه اعتياد او له هيواده 

تېښتې ته مجبوروي.

د څارونکو په باور په افغانســتان کې د بې 

کارۍ کچــه لوړه او د کارګرو حقونه د قانون د 

نــه حاکميت له امله تر پښــو الندې کيږي، د 

پراخې بې کارۍ تر څنګ په افغانســتان کې 

د کارګرو حقونه هم نه پر ځای کيږي او عديل 

او قضايــي مراجــع د کارګــرو کاري امنيت نه 

تضمينوي، ادارې او کار ايجادوونکي چې هر 

وخت وغــواړي له کوم علــت پرته کوالی يش 

خپل کارګر ته ځواب ورکړي.

د بــې کارۍ د کچــې زياتوالــی، د کار د 

زمينــو کموالــی، د کار ســخت رشايــط، کم 

معــاش او د کارګرو حقونو ته نــه پاملرنه هغه 

څه دي چې ځوانان يې له هيواده تېښــتې ته 

مجبور کــړي؛ نړيوال بانک خــربداری ورکړی 

چې ښــايي په راتلونکــي کې ال نــور افغانان 

خپل هيــواد پريږدي او له هيواده تېښــتې او 

غريقانوين کډوالۍ ته مخه کړي.

نړيــوال بانک پــه خپل تازه رپــوټ کې د 

افغانستان کمزوري اقتصادي ودې او د نفوسو 

زياتوايل ته په اشارې وييل، چې په افغانستان 

کې هر کال څلور لکه کسان د کار مارکيټ ته 

راځي، چې تر نياميي زيات يې کاري فرصتونه 

نه لري، چې له امله يې غريقانوين کډوالۍ ته 

مخه کوي.

په راپور کې اندېښنه ښودل شوې، چې که 

وضعيت همداسې دوام وکړي، کېدای يش يو 

ځــل بيا افغانان ګاونډيو او نورو هيوادونو ته په 

غريقانوين کډوالۍ مجبور يش، د رپوټ په وينا 

له ۲۰۱۵ کال څخــه را په دې خوا، چې د په 

افغانستان کې کارونه کم شوي دي ګڼ شمېر 

افغانانو غــري قانوين ګډوالۍ ته مخه کړې. په 

راپور کې د فقــر او بې کارۍ تر څنګ جګړې 

او نا امني هم هغه عوامل ګڼي چې له امله يې 

خلک هيواد پريښودو ته زړه ښه کوي.

د افغانســتان د مرکــزي احصايــې ادارې 

هم وييل چې په افغانســتان کې د تېرو کلونو 

پــه پرتله د بــې وزلۍ او بــې کارۍ کچه لوړه 

شــوې، د مرکزي احصايــې د ادارې په وينا په 

افغانســتان کې له نياميي زيات خلک په بې 

وزلۍ کې ژوند کوي. د يادې ادارې په وينا په 

افغانســتان کې د بې وزلۍ کچه په اوړي کې 

ښــکته خو پــه ژمي کې حتی تــر ۶۷ فيصدو 

لوړيږي.

ســږ کال د کارګــر د نړيوالــې ورځــې په 

رارســېدو رسه يو ځل بيا په افغانســتان کې د 

کار د وضعيت پر لور پام ورواوښــت او د کار د 

ميل کنفرانس تــر څنګ چې د کار او ټولنيزو 

چارو وزارت له خوا په ارګ کې رابلل شــوی و، 

د افغانستان د ســوداګرۍ او صنايعو خونې د 

کار ميل نندارتون جوړ کړ، چې د يادې خونې 

پــه وينا اتيا رشکتونــو پکې ګډون کــړی و. د 

ســوداګرۍ او صنايعو د خونې مسئولني وايي 

چې دا نندارتون د کارګرو او د کار د خاوندانو 

تر منځ د اړيکو لپاره زمينه رامنځته کوي، چې 

کارګــران د بازار له غوښــتنو رسه ســم ځانونه 

برابر کړي. 

ياد نندارتون ته ډېر داســې ځوانان ورغيل 

ؤ، چې زده کړې يــې کړې وې، له پوهنتونونو 

فــارغ ؤ، خو نــه ؤ توانيديل چې ځــان ته کار 

پيدا کــړي. دوی ويل چې کلونــه وړاندې يې 

پوهنتونونــه پای ته رســويل او نورې زده کړې 

يې کړې دي، خو کار نه ورته پيدا کیږي، دوی 

دولت مالمتوي چــې ځوانانو ته د کار د زمينو 

په برابرولو کې پاتې راغلی.

خــو حکومتي مســئولني رسه له دې چې 

د پراخې بې کارۍ ســتونزه منــي، وايي چې 

د کارونو د رامنځته کولــو او د بازار پر رشايطو 

د کارګــرو د روزلــو پــه برخه کې پر يو شــمېر 

پروګرامونــو کار کوي. له دې جملې، حکومت 

پــه پام کې لري چــې تر درې کلونــو پورې د 

هرې ولســوالۍ په کچه يو حرفوي ښــوونځی 

جوړ کړي.

د برشي رسچينو، زېربناوو او ټکنالوژۍ په 

برخه کې د ولسمرش ســالکار محمد هاميون 

قيومي رســنيو ته وييل، هغــه ځوانان چې دا 

مهال له ښــوونځيو او پوهنتونونــو فارغيږي د 

مارکيټ اړتيــاوې نيش پوره کولــی، ځکه خو 

حرفوي زده کړو ته ډېره اړتيا ليدل کيږي.

د نومــوړي په وينا حکومت په پام کې لري 

چې تر راتلونکو درې کلونو پورې په ټول هيواد 

کې له ۳۰۰ زيات حرفوي ښــوونځي پرانيزي: 

پنځه ښــوونځي تېر کال پرانستل شول، پنځه 

به سږ کال جوړ يش، موږ غواړو په راتلونکو دوو 

کلونو کې په هر واليت کې يو حرفوي ښوونځی 

او تر درېو کلونو پورې په هرې ولســوالۍ کې 

يو حرفوي ښوونځی ولرو، او د اوږد مهال لپاره 

پــالن دا دی چې زموږ اويا فيصده ښــوونځي 

حرفوي يش.

د ښــاغيل قيومــي پــه وينــا، هغــه پنځه 

ښوونځي چې تېر کال په کابل او بلخ کې جوړ 

ويش ډېره ښه نتيجه يې ورکړې، نوموړي زياته 

کړې چې په هيواد کې د شــته ۱۵۰ زراعتي 

حرفوي ښــوونځيو د پراختيا او ظرفيت لوړونې 

لپاره به هم اقدامات ويش.

خــو د ښــوونې او روزنې د چارو يو شــمېر 

کارپوهان که څه هم چې د حرفوي ښوونځيو 

زياتول د کارګــرو د کاري وړتيا لوړولو په برخه 

کــې اغېزمن بــويل، خــو د مــايل امکاناتو د 

کمښت او د مسلکي اســتادانو د نشتوايل له 

امله د حکومت دغه پالن عميل نه ګڼي.

د افغانســتان جمهور رئيس محمد ارشف 

غنــي هم د کار د نړيوالې ورځې په مناســبت 

جوړې شوې غونډې ته په خپلو خربو کې وويل 

چې د مــيل يووايل حکومــت د کارګر قرش د 

حقونو د تامني او تشبث تر منځ توازن رامنځته 

کولو ته کلکه سيايس اراده لري.

ښــاغيل غني د هېواد د صادراتو او وارداتو 

ناســم توازن ته په اشارې وویل، زموږ واردات د 

صادراتو اوه چنده دي چې دا د پرمختګ نښه 

نه، بلکې د رکود نښه ده.

پاتې په 15 مخ کې
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زندگی صحتمند و وضعیت صحی قناعت بخش حق بشــری هر انســان است و 
کمیســیون مستقل حقوق بشر همواره تالش کرده است تا از طریق تهیه  گزارش و 
تحقیق در رابطه به وضعیت دسترســی به حق صحت، حکومت را متوجه این مهم 
نماید. حق بر صحت سومین هدف از اهداف انکشافی پایدار سازمان ملل متحد نیز 
است چنانچه همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد به شمول افغانستان مکلف اند 

که خدمات معیاری و با کیفیت  صحی را برای شهروندان ارایه نمایند. 
اما واقعیت این اســت که به دلیل نبود خدمات صحی معیاری، شهروندان کشور 
ساالنه میلیون ها دالر را برای تداوی در بیرون از افغانستان به خصوص هند، پاکستان 
و ایران مصرف می کنند و یکی از دالیل معیاری نبودن خدمات صحی در افغانستان، 
کمبود نرس ها و قابله ها است. وزارت صحت عامه می گوید هرچند تالش کرده است 
تا شمار کافی نرس ها برای ارایه خدمات صحی در مراکز صحی وجود داشته باشد؛ 

اما هنوزهم چالش هایی در این عرصه وجود دارد. 

جایگاه نرس –  قابله ها 
در تامین حق درمان 

نرس ها یا پرستاران نقش بسیار مهمی در 
عرضه خدمات صحی دارند. این در حالیســت 
که افغانســتان بــا کمبود نرس روبروســت و 
براساس آمار ارایه شــده، برای هر ۲۰ مریض 
تنها یک نرس وجود دارد. این نشــان می دهد 
که شــمار نرس ها بسیار کمتر از نیاز در مراکز 
صحی و شفاخانه ها است. متخصصان می گویند 
برای مراقبت و رســیدگی هر پنج مریض باید 

یک پرستار وجود داشته باشد. 
براساس آمار ارایه شــده از سوی سازمان 
صحی جهان، هنوزهم از هر هزار والدت، ۱۶۵ 
طفل مرده به دنیا می آینــد و از ۵۰۰۰ طفل 
۲۵۷ طفل پیش از رسیدن به سن پنج سالگی 

جان شان را از دست می دهند. 
این ســازمان گفته اســت با وجودی که 
دســت آوردهای خوبی در بخــش صحت در 
شانزده سال گذشته به دست آمده اما هنوز راه 
درازی تا رسیدن به خدمات معیاری صحی در 
این کشور در پیش است. کمبود کارکنان صحی 
زن، نبود فضای مناسب کاری در شفاخانه ها و 
ســایر مراکز صحی برای نرس - قابله ها مانند 
ساعات طوالنی کار و نبود فضای مصوون کاری 
مشــکالتی است که هنوز افغانستان از آن رنج 
می برد. این سازمان گفته است که نبود ضمانت 
ادامه کار برای نرس ها نیز هنوز یک مشل است. 
وزارت صحت عامه افغانستان می گوید برای 
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عرضه خدمات بهتر صحی افغانستان به شمار 
بیشــتر نرس ها به خصوص پرستاران زن نیاز 
دارد. براســاس اظهارات مقام ها در این وزارت، 
در کنار چالش های دیگــر در  عرصه صحت، 
کمبود نرس ها یکی از دالیلی اســت که عرضه 
خدمات صحی در افغانستان با معیارهای صح 

برابر نیست. 
تاکید  نیــز  متخصصــان عرصــه صحت 
می کنند کــه نرس ها و قابله ها نقش بســیار 
مهمی در عرضه خدمــات صحی دارند. عالمه 
هاشمی آمر بخش نرس ها و قابله ها در وزارت 
صحت عامه در گفتگو با مجله حقوق بشر گفت 
کــه حدود ۸۷ درصد عرضه خدمات صحی در 
مراکز صحی توســط نرس - قابله ها انجام داده 
می شــود. او گفــت که داکتــران تنها وظیفه 
تشــخیص مرض و نوشتن نســخه را دارند در 
حالی که نرس ها مسوولند تا از روند تطبیق دوا 
و مراقبت از مریض به درستی مواظبت و به آن 

رسیدگی نمایند. 
داکتر عنایت ســهیل متخصــص داخله و 
اطفال نیز تاکید می کنــد که تمام جنبه های 
تطبیق خدمات صحی توســط نرس - قابله ها 
تطبیق می شود: »نرس ها اشخاص بسیار مهمی 
انــد و خدمات بســیار ارزنــده ای را در عرضه 

خدمات صحی انجام می دهند.«
کمبود نرس در مناطق دور افتاده

شانزده سال گذشــته برای جوانانی که از 
مکتب ها فارغ می شدند شــانس بسیار خوبی 
بود تا در نهادهای تحصیلی خصوصی و دولتی 
جذب شــوند. در این مدت ده ها انســتیتوت 
صحی ایجاد شــدند که هر کدام رشته نرس - 
قابلگی را تدریس می کردند و این فرصت خوبی 
بــود تا دختران با فراگیری این مهارت صاحب 

شغل و درامد شوند. 
وزارت صحــت عامــه می گوید بــه دلیل 
موجودیت همیــن مراکز حاال شــفاخانه ها و 
کلینک هــا در کابل و شــهرهای بزرگ دیگر 
افغانســتان دارای تعداد تقریبــا کافی نرس-

قابله ها اســت ولی کمبود نرس ها در والیات، 
ولسوالی ها و روســتاهای دورافتاده هنوز یک 
چالش است. خانم هاشمی گفت: »بخاطر نبود 
امنیــت در والیات اکثریت نرس ها - قابله های 
ما رضایت ندارنــد که به والیات بروند و ایفای 
وظیفــه کنند. این هنوز برای ما یک مشــکل 

است.«
داکتر عنایت سهیل نیز می گوید که شمار 
نرس ها تاکنون به اندازه ای نیســت که به همه 
مریضان به درستی رسیدگی کنند: »هنوزهم 
در مناطق دوردســت ضرورت بسیار زیاد برای 
نرس ها و قابله ها و بــه خصوص قابله ها وجود 
دارد. تطبیقات اکثرا توســط نرس ها و قابله ها 
انجام می شود. ما هنوز مشکالت عمده در قرا و 

قصبات داریم.« آقای سهیل می گوید در حالی 
تعداد نرس - قابله ها در مناطق ناامن بســیار 
کم است، حتا در مناطق امن والیات نیز تعداد 
کافی آن ها وجود نــدارد تا خدمات صحی به 

درستی انجام شود. 
وزارت صحت عامه گفته است که هر نرس 
توانایی رســیدگی به چهار تــا پنج مریض را 
دارد ولی در حال حاضــر هر نرس باید از ۲۰ 
مریض در شفاخانه ها مراقبت کنند و این مغایر 
اصول و معیارهای طبابت است. خانم هاشمی 
گفت: »متاسفانه فعال بخاطر رجوع بسیار زیاد 
مریضان و مشکالت مالی شفاخانه ها، این مراکز 
نمی تواننــد تعداد کافی نرس هــا و قابله ها را 
جذب کنند و این مشــکل وجود دارد.« خانم 
هاشمی افزود: »تعداد نرس ها کم است و تعداد 
مریضان زیاد این مشکل در کابل و والیات نیز 

وجود دارد.«
شغل مهمی که بی اهمیت پنداشته می شود

براساس اظهارات مقام ها در وزارت صحت 
عامه، نرس - قابله ها نقش بسیار مهمی در ارایه 
خدمات صحی دارند ولی هنوزهم اهمیت نقش 
این افراد در فرهنگ افغانستان به درستی بیان 

نشده است. 
یکی از مهم تریــن دالیلی که نرس ها فکر 
می کنند از جایــگاه خوبی در اجتماع و مراکز 
صحی برخوردار نیستند برداشت داکتر نبودن 
و سبک جلوه دادن نقش شان در مراکز صحی 
است. آن ها فکر می کنند که چون توانایی انجام 
کارهــای مهم و حیاتی داکتــران را ندارند لذا 
از  جایــگاه و مرتبه خوبی نیز در مراکز صحی 

برخوردار نیستند. 
این در حالیست که داکتران خود بر اهمیت 
نــرس - قابله ها برای ارایــه خدمات معیاری 
صحی تاکید می کنند. داکتر سهیل گفت: »با 
آن که در شــفاخانه ها موجودیت داکتر حتمی 
اســت؛ اما در بخش تطبیقات موجودیت نرس 

- قابله ها بسیار بسیار مهم است.«
اما مقام ها در وزارت صحت عامه می گویند 
که خــالف این تصور نرس هــا همان نقش و 
جایگاهــی را در ارایه خدمات صحی دارند که 
داکتران از آن برخوردارند. خانم هاشــمی اما 
تاکید کرد که حکومت و نهادهای صحی باید 
به نقش مهم نرس - قابله ها اذعان کنند و سهم 
آنــان را برای ارایه خدمات بهتر صحی اهمیت 

دهند. 
خانم هاشــمی گفت: »مــا امیدواریم که 
تالش های بیشتری برای ارتقای ظرفیت نرس 
- قابله ها صورت گیرد. آنــان نباید فکر کنند 
که سطح دانش شان بسیار پایین است و هیچ 
ســهمی از بورس ها و فرصت هــای تحصیلی 

ندارند.«
معاش و امتیازات پایین مشکل دیگریست 

که نــرس - قابله ها با آن روبرو اســت. وزارت 
صحت عامه می گوید این قشر به توجه بیشتر 
نیاز دارد: »معاش نرس ها و قابله های ما بسیار 
کم است. این ها امتیازی که باید داشته باشند 
ماننــد مکافات در بدل کارهای دشــواری که 
انجام می دهند ندارند؛ زیرا آن ها بیشترین وقت 
خودرا با مریضان و برای تداوی آن ها ســپری 
می کنند. نرس ها حق الخطــر ندارند و از این 

امتیازات محرومند.«
جلوگیری از مرگ و میر مادران و نوزادان 

وزارت صحــت عامه می گویــد در برخی 
موارد نرس - قابله ها نقش مهمتر و حیاتی تر از 
داکتران را دارند زیرا آن ها در مناطق دوردست 
در تمــام دوره بارداری، پیــش از والدت و در 
هنــگام والدت خدما صحی را برای زنان انجام 
می دهند و این خدمات ســبب شــده اســت 
تا میزان مــرگ و میر مــادران و کودکان در 

افغانستان کاهش یابد. 
آمــر بخش نرس - قابله های وزارت صحت 
عامــه گفت: »یک قابلــه از زمانی که مادر در 
دوران قبل از بارداری و بعد از بارداری اســت 
همــه خدمات را قابله اجــرا می کند در حالی 
که یک داکتر تنها نســخه می دهد و مریض از 
پیش داکتر می رود. این قابله است که مریض 
را تا آخرین نقطه می رساند و خدمات صحی را 
انجام می دهد. بیشترین وقت مریض با قابله و 

نرس می گذرد نه با داکتر.«
تالش برای ارتقای ظرفیت 

براساس نرم معمول، نرس - قابله ها چهارده 
پاس هســتند به این معنا که پس از فراغت از 
مکتب تنها دو ســال را در این رشته تحصیل 
می کنند اما وزارت صحــت عامه می گوید در 
نتیجه تالش ها پیگیر، حاال تحصیالت نرس ها 
چهار ساله شده و آنان باید در این رشته چهار 
سال تحصیل کنند و به سویه لیسانس از مراکز 

تحصیلی فارغ شوند. 
به باور وزارت صحت، خدمات صحی زمانی 
معیاری تر عرضه خواهد شد که نرس - قابله ها 
از تحصیالت عالی خوب و با کیفیت برخوردار 
شــوند و با یادگیری مهارت ها بیشتر وظایف 

شان را به وجه بهتری انجام دهند. 
داکتران نیز تاکید می کنند که اگر حکومت 
می خواهد خدمــات صحی معیــاری را برای 
مردم عرضــه کند، باید بــه ارتقای ظرفیت و 
آموزش های موثــر و با کیفیت نرس - قابله ها 
توجــه نماید در غیر آن صورت خدمات صحی 

به صورت کامل و معیاری انجام نخواهد شد. 
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دفتر ساحوی بامیان
برگزاری برنامۀ آموزش حقوق 

اطفال برای معلمان مکاتب

مطابق هدف توســعۀ حقوق بشــر، بخش 
حمایت از حقوق اطفال دفتر ســاحوی بامیان 
برنامۀ آموزشــی دوروزه آمــوزش حقوق طفل 
توســط معلمان مکاتب را به تاریــخ ۳۰ و ۳۱ 

حمل در تاالر دفتر ساحوی بامیان برگزار کرد.
در این برنامۀ آموزشــی کــه با هماهنگی 
ریاست معارف والیت بامیان برگزار شده بود، ۱۲ 
معلم زن و مرد از ۱۰ لیسه مرکز بامیان شرکت 
کردند. عزیــزاهلل رحمانی، آمر بخش حمایت و 
انکشــاف حقوق اطفال دفتر ســاحوی بامیان، 
درباره هدف  کارگاه، نحوۀ اجرای  برنامه توسط 
معلمان، تعداد شــاگردان و مستفیدشوندگان 
مکاتب، توضیح داد و بر اهمیت دوران کودکی 

تأکید کرد. 

دفتر ساحوی کندز
تعهدات مقام والیت برای بهبود 

وضعیت حقوق بشری افراد دارای 
معلولیت

با درنظرداشت مشکالت و چالش های فراراه 
افراد دارای معلولیت و با تطبیق نشــدن قانون 
حقوق و امتیازات آن ها در حالی که نمایندگان 
معلوالن و ورثۀ شهدا، رئیس کار و امور اجتماعی 
و مســئول بخش حمایت از حقوق افراد دارای 
معلولیــت با معاون مقام والیــت دیدار کرده و 
روی مشکالت شــان بحث و گفتکو و برای آنها 

دادخواهی شد. 
ســید ســردار به نمایندگی از افراد دارای 
معلولیــت و ورثۀ شــهدا درباره مشــکالت و 
چالش هــای فــراراه معلوالن و ورثۀ شــهدا و 
بهخصوص تطبیق شدن قانون حقوق امتیازات 
اشخاص دارای معلولیت بحث و دولت را متهم به 
بی پروایی در تطبیق قوانین و مقررات به منظور 

احقاق حقوق معلولین کرد.
رئیس اتحادیه معلولین والیت کندز مسئول 

بخش حمایت از حقوق افــراد دارای معلولیت 
دفتر ساحوی کندز نیز درباره مشکالتی از قبیل 
تطبیق نشدن قوانین و مقررات و برخورد نادرست 
ادارات در مقابــل معلوالن یــادآوری کرده و از 
دولت و نهادهای همکار خواست با درنظرداشت 
مشکالت و تأکیدات قوانین و مقررات در ادارات 
خویش تالش کنند و به حقوق اساسی معلوالن 

از هیچ گونه کوششی دریغ نورزند.
حشمتاهلل رحیمی عرضبیگی، معاون مقام 
والیت در پاســخ به اعتراض هــای صورتگرفته 
را از وظایف و مکلفیت هــای دولت و حکومت 
دانســته و تعهد کرد که در آینده نزدیک بعد از 
طی مراحل شدن اسناد به این تقاضا رسیدگی 

صورت خواهد گرفت. 

معرفی کمیسیون و قانون منع آزار 
و اذیت زنان و اطفال

بخش حمایت و انکشــاف حقوق زنان دفتر 
ساحوی کندز، جلسه آگاهیدهی نصفروزهای را 
با اشــتراک ۳۰ تن از دانشجویان دختر، درباره 
معرفی کمیسیون و قانون منع آزار و اذیت زنان 
و اطفال در لیلیه دختران دانشگاه والیت کندز 
برگزار کرد. در جلسه پیرامون اهداف کمیسیون، 
بخش های کاری و وظایف دولت در قبال تأمین 
حقــوق زنان، موارد قانون منع آزار و اذیت زنان 
و اطفال، اهداف این قانون، حقوق متضرران آزار 
و اذیت، اتخاذ تدابیر پیشــگیرانه وی از ســوی 

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 ثور  1397
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ادارات، وظایــف و مکلفیت و مســئولیت های 
ادارات در قبال تطبیق این قانون توضیحات ارائه 

شد. 

نقش شهروندان در مبارزه با 
مواد مخدر و جلوگیری از مصرف 

بی رویه آب

به باور کارشناسان و مسئولین صحت عامه و 
ریاست مبارزه با مواد مخدر والیت کندز، بیشتر 
از ۳۰ هزار نفر به مواد مخدر معتاداند و در مقابل 
اینهمــه معتادین صرف یک شــفاخانه تداوی 
معتادین ۸۰ بستر وجود دارد. بخش حمایت از 
حقوق افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی کندز، 
با درنظرداشت مشــکالت و چالش های فراراه 
معتادین و وجود معتادان و اضرار آن جلسه ای 
را با ۳۰ تن از اصناف و اقشــار مختلف جامعه با 
نام »نقش شهروندان در از بین بردن مواد مخدر 
و نقــش والدین در تربیت و پــرورش اطفال و 
جوانان« و هم چنین جلوگیری از مصارف آب در 
مقر اتحادیه قربانیان جنگ، به تاریخ ۲۹ حمل 

سال ۱۳۹۷ برگزار کرد. 
در این جلسه روی اضرار مواد مخدر، نقش 
نیروهای امنیتی در شناســایی عامالن کشت و 
خریــد و فروش مواد مخدر، نقــش والدین در 
تربیت سالم فرزندانشــان بحث صورت گرفت 
و از اشــتراک کننده ها تقاضا شــد که متوجه 
فرزندان شان باشند و نگذارند که به مواد مخدر 
معتاد شــوند. هم چنین در این جلســه درباره 
نقش آب در حیات شهروندان جامعه و راه های 

جلوگیری از آن بحث شد. 

دفتر والیتی هلمند
جلسه دادخواهی سه ماهه دوم دفتر 

والیتی هلمند 
بخــش نظارت بر عملکــرد پولیس )آمبود 
زمــن( دفتر والیتی هلمند جلســه دادخواهی 
ســهماهه دوم را به تاریــخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۷ ثور 
با حضورداشــت ۱۸ تن از مســئوالن نهادهای 

نظامی، دولتی و جامعه مدنی در تاالر همایش 
دفتر والیتی هلمند برگزار کرد. در این جلســه 
درباره دو موضــوع جداگانه بحث و تبادل نظر 

صورت گرفت:
۱- نقش نظامیان در تأمین امنیت و عدالت 

اجتماعی.
۲- مبارزه با مواد مخدر و فعالیت های ادارات 

ذی ربط در زمینه.

کارگاه آموزشی ارتقای ظرفیت 
مدافعان حقوق بشر

کارگاه آموزشــی دوروزه بــرای ۱۷ تن از 
مدافعــان حقوق بشــر روزهای چهارشــنبه و 
پنجشنبه به تاریخ ۱۲– ۱۳ ماه ثور سال۱۳۹۷ 
در دفتر والیتی هلمند کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان برگزار شد، که روی موضوعاتی 
از قبیل: معرفــی کمیســیون، صالحیت ها و 
وظایف آن، مفهوم و اصول حقوق بشر، چگونگی 
فعالیت های فعاالن حقوق بشــر در گســترش 
حقوق بشــر، انتخابــات و اصول آن، ســاحه 
اثرگذاری فرد و فرهنگ و اخالق حقوق بشــر 

بحث شد. 

برگزاری جلسه با رسانه ها
بخــش تعلیمات دفتــر والیتــی هلمند 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جلسه 
هماهنگی سه ماهه دوم با رسانه ها را به تاریخ ۱۰ 
ثور با حضورداشت ۱۷ تن از صاحبان رسانه ها، 

مسئول اتحادیه ژورنالیستان هلمند و خبرنگاران 
رســانه های جمعــی و همــکاران بخش های 
برنامهای دفتر در تاالر جلســات ریاست دفتر 

هلمند برگزار کرد.
رئیس دفتــر والیتی هلمند در ســخنان 
افتتاحیــه خویش بر بی طرفانی خبر و خبرنگار 
تأکید ورزید و گفت: خبرنگار شــأن اخالقی و 
فرهنگی حقوق بشری و منافع ملی کشور را جداً 

در نظر گرفته خبرهای شان را آماده کنند. 
در این جلســه خبرنــگاران نیز بــا تایید 
حرف های رئیس دفتر والیتــی، اصول رعایت 
اخالق و فرهنگ حقوق بشری را در خبرنویسی 
مسئولیت خبرنگاران رسانه های جمعی خوانده 
و از خبرهای که اذهان عامه را مغشــوش و به 
سوی نگرانی سوق دهد، اجتناب کنند تا که به 
یک خبرنگار واقعی فعال برای ژورنالیزم صلح در 
جامعه باقی بماننــد و در هیچ یک از طرف های 

درگیر منازعه وابسته نشوند. 

دفتر والیتی دایکندی
برنامه آموزش حقوق طفل توسط 

معلمان مکاتب

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر 
والیتی دایکندی کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان به تاریخ ۳ تا ۴ ماه ثور کارگاه آموزشی 
دو روزه ای را با عنوان »آشنایی با حقوق بشری 
اطفــال« برای ده تن از معلمان مکاتب مختلف 
ولســوالی مرکز والیت دایکنــدی برگزار کرده 
است. هد ف از  این برنامه آموزش حقوق بشری 
اطفال با اتکا به قوانین و اسناد ملی و بین   المللی 
حقوق بشــر در زمینه حمایت از حقوق اطفال 
است که یکی از مهم ترین برنامه های کمیسیون 
با هدف اهتمام، رعایت و تأمین حقوق بشــری 

اطفال است. 

کارگاه سه روزه آموزش حقوق 
بشر برای منسوبان ارگان های 

امنیتی و دفاعی 
بخــش آمبودزمن دفتــر والیتی دایکندی 
کمیسیون مستقل حقوق بشــر افغانستان، در 
تاریخ )۱۵-۱۷( ثور سال ۱۳۹۷، کارگاه آموزشی 
سهروزۀ خویش را با عنوان »آمو زش حقوق بشر 
برای منســوبین ارگان های امنیتی و دفاعی« 
برگــزار کرد. در این برنامــه ۳۰ تن )۲۰ مرد و 
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۱۰ زن ( از منسوبان ارگان های امنیتی و دفاعی 
شامل افسران، سربازان و مدیران قوماندانی امنیه 
والیــت دایکندی، محبس دایکندی، ریاســت 
امنیــت ملی و اردوی ملی اشــتراک کرده و با 
موضوعات مهم حقوق بشر و حقوق بین المللی 

بشردوستانه آشنا شدند. 

دفتر ساحوی بلخ
تأکید بر گسترش همکاری میان 
کمیسیون مستقل حقوق بشر و 

ریاست های مبارزه با مواد مخدر
در نشســتی در تــاالر دفتر ســاحوی بلخ 
کمیسیون مســتقل حقوق بشر به روز یازدهم 
ثور، راه های گسترش همکاری میان این دفتر و 
وزارت مبارزه با مواد مخدر بحث و بررسی شد. 
در این نشست که با حضور وزیر، رئیس والیتی 
و شماری از کارمندان وزارت مبارزه با مواد مخدر 
از یک ســوی و رئیس و کارمندان دفتر ساحوی 
بلخ کمیسیون مستقل حقوق بشر از سوی دیگر 
برگزار شــد، قاضی ســید محمد سامع، رئیس 
دفتر ساحوی بلخ کمیســیون مستقل حقوق 
بشر، ضمن خوشآمدگویی به هیأت مهمان، بر 
نقش پررنگ توانمندسازی کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر در عرصه ملی اشــاره کرد و گفت 
خوشبختانه اکنون شاهد کسانی هستیم که در 
گذشته کارمند و عضو این کمیسیون بوده اند و 
در شــرایط کنونی در پست های مهم مدیریتی 
به ایفــای نقش می پردازند. امیدواریم این وضع 
بتواند به بهبود هرچه بیشتر وضعیت حقوق بشر 

بیانجامد.
در این نشست سالمت عظیمی، وزیر مبارزه 
با کشت و قاچاق مواد مخدر گفت، تجربیاتش 
در کمیسیون مستقل حقوق بشر در برنامه ریزی 
برای وزارت مبارزه با مواد مخدر بسیار مؤثر بوده 
است. او با اشاره به هفته بسیج ملی برای مبارزه 

با مــواد مخدر ابراز امیدواری کرد که خانواده ها 
و نهادهــا در این هفتــه روی ضرورت مبارزه با 
مصرف و کشــت مواد مخــدر بحث های خود 
را متمرکز کنند. او برای تطبیق شــفاف قانون 
مبارزه با مواد مخدر خواهان همکاری بیشــتر 
کمیسیون مستقل حقوق بشر به خصوص در امر 

نظارت شد. 

دیدار دوصد کارآموز زن 
از دفتر ساحوی 

کمیسیون مستقل حقوق بشر

دوصد تــن از کارآموزان برنامه جوانه ضمن 
دیدار از دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق 
بشــر در مزارشریف، طی نشســت آموزشی با 
بخش هــای برنامهای، اهداف و دســتاوردهای 
کمیســیون مســتقل حقوق بشــر آشــنایی 
عمیق تری پیدا کردند. ایــن کارآموزان زن که 
از ســوی مؤسســه تحصیالت عالی کاوون در 
مزار شــریف آموزش های ســه ماهه رهبری را 
فرامی گیرند، در قالب دو گروه صدنفری در قبل 
و بعد از چاشت روز نوزدهم ثور به دفتر ساحوی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر مراجعه کردند و 
پس از شرکت در جلســه آموزشی، شماری از 
آنان از کتابخانه و شعبه های برنامه ای این دفتر 
دیدار کردند و از نزدیک در جریان چگونگی کار 

در این شعبه ها قرار گرفتند.
سهیال سبحانی، دانشــجوی زبان و ادبیات 
ترکی در دانشگاه بلخ و دیگر اشتراک کنندگان 
برنامــه کارآموزی جوانه نیز مانند گیتی اکبری 
آگاه شدن از فعالیت کمیسیون درباره حمایت 
از معلوالن را برایشــان جالب خواند. ســهیال 
سبحانی می گوید، من در یکی از دیوارهای شهر 
اطالعیه جوانه را خواندم و شیفته آن شدم. حاال 
خوشــحالم که یکی از کارآموزان آنم. چون که 
به اشتراک کنندگان ســهم زیادی در پیش برد 
مباحث و برنامه هــا می دهد و هم چنین درباره 
اهمیــت برابری زن و مرد و مهارت های رهبری 
آگاهی و آموزش می دهد. ســهیال ســبحانی 
می گویــد، این نوع معلومــات و مهارت ها را در 
شــرایطی به دســت می آورم که فکر می کنم 

بسیاری از خانم ها در فضای عمومی جامعه خود 
را راحت احساس نمی کنند و اکثر خانواده ها از 
ترس، به دختران شان اجازه نمی دهند به تنهایی 

از خانه بیرون شوند. 

دفتر ساحوی هرات
نشست مشترک با معاون 

دوم ریاست جمهوری درباره 
موضوعات حقوق بشری

رئیس دفتر ســاحوی هرات همراه اعضای 
جلسه جی بی وی )کمیته فرعی خشونت مبتنی 
بر جنســیتGBV Sub Cluster( با ســرور 
دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان 
که جهت گشایش نمایشــگاه تولیدات داخلی 
در والیت هرات حضور داشــت، دیدار و گفتگو 
کردنــد. در ایــن دیدار که بــا هماهنگی دفتر 
ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات 
و در تاالر همایش هوتل بین المللی ارگ هرات 
صورت گرفت، درباره موضوعات مختلف حقوق 
بشــری از جمله وضعیت مراکز حمایتی زنان و 

نظارتخانه های زنانه بحث و گفتگو شد. 
الزم به یادآوری است که در بعضی از والیات 
کشــور برای حمایت از زنانی که از محبس رها 
می شوند و جایی برای رفتن یا سرپناهی ندارند و 
هم برای زنانی که به دالیل مختلف خانه خود را 
ترک می کنند و دیگر نمی توانند در کنار فامیل 
باشند محالت امنی تأسیس شده است که آن را 
سرپناه زنان می نامند و در ماده ۱۶ قانون سرپناه 
آمده اســت که »زنان به شــکل داوطلبانه این 
محل را ترک کرده نمی توانند« از این رو بعضی 
از خانم ها ســال ها در این مکان باقی میمانند و 
اجازه برآمدن از آن را ندارد که این دســتکمی 

از زندان ندارد.
به همین منظور اعضای جلسه کمیته فرعی 
خشونت مبتنی بر جنســیت تصمیم گرفتند 
این موضوع را با مقامات بلندپایه دولتی مطرح 
کرده و در این راستا دادخواهی کنند، نشست با 
معاون دوم ریاست جمهوری نیز به همین منظور 

تنظیم و برگزار شد. 
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کارگاه آموزشی سه روزه آموزشی 
برای نیروهای امنیتی و دفاعی

کارگاه آموزشی ســه روزه با عنوان »رعایت 
حقوق بشــری و تأمین حاکمیت قانون در پرتو 
عملکــرد نیروهای امنیتــی و دفاعی« در دفتر 
ســاحوی هرات برگزاری یافت. در این کار گاه 
آموزشــی ۳۷ تن از منصوبان نیروهای امنیتی 
و دفاعــی والیت هــرات از بخش های مختلف 
)قومندانی امنیه، لوای امــن و نظم عامه، زون 
۶۰۶ انصار، حوزه های امنیتی پولیس، ولسوالی 

انجیل و گذره( اشتراک کرده بودند.
در این کارگاه آموزشــی موضوعاتی مانند 
بررســی مفهــوم و جایگاه ارزش هــای حقوق 
بشری، معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر و 
بخش های مربوطه به آن و چگونگی رسیدگی 
به شکایات مردم توسط بخش آمبودزمن، نقش 
پولیس در تأمین حقوق بشر، ممنوعیت شکنجه 
در اسناد ملی و بین المللی، حقوق بشر دوستانه 
بین المللی، اخالق پولیــس، ممنوعیت قاچاق 
انسان، حقوق اطفال از منظر دین، قوانین ملی 
و بین المللی و حق سیاسی زنان از طرف اعضای 
بخش آمبودزمن و به همکاری بخش تعلیمات 
کمیسیون برای اشــتراککنندگان توضیح داده 

شد. 

دفتر ساحوی کابل
نشر گزارش های فرار از منزل و 
وضعیت حقوق بشر در محالت 

سلب آزادی
دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان دو گزارش »قضایای فرار از منزل« 
و »وضعیت حقوق بشر در محالت سلب آزادی« 
را نشر کرد. این گزارش ها در جریان سال مالی 
۱۳۹۶ در نتیجه بازدیدها و مراجعه شاکیان در 

دفتر ساحوی کابل تهیه شده اند. 
داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل 

حقوق بشــر افغانستان روز سهشنبه ۱۸ میزان 
۱۳۹۷ هنــگام ارائه ایــن گزارش ها تأکید کرد 
کمیســیون هیچگاه فرار از منزل را تشــویق 
نمی کنــد ولی او گفت که قضایای ثبت شــده 
نشان می دهند که خشونت های خانوادگی دلیل 
اصلی فرار از منزل اســت زیرا زنان در شرایطی 
قرار می گیرند که بدون فــرار راه دیگری برای 

نجات از وضعیت فعلی ندارند. 
داکتر ســمر گفت کــه در جریان ســال 
۱۳۹۶ در سراسر افغانســتان ۵۲۶ زن از خانه 
فرار کرده انــد. هم چنین در زون کابل ۱۰۸ زن 
به دالیل مختلــف از خانه فرار کرده و به مراکز 
حمایتی پناه برده اند. به گفته داکتر ســمر، ۷۵ 
مورد قضایای فرار از منزل در شــهر کابل اتفاق 
افتاده زیرا جمعیت شهر کابل نسبت به والیات 

اطراف بیشتر است. 
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشــر 
افغانســتان درباره عوامل فــرار از منزل گفت: 
»یکی از دالیل مراعات نشدن حقوق بشری زنان 
است؛ چنانچه ۴۳ تن ادعاد کرده اند که در خانه 
مورد خشونت قرار گرفته و ۳۲ تن گفته اند که 
در خانه بسیار ظلم و خشونت بوده و مجبور به 

فرار شده اند.«
براســاس ایــن گــزارش، ۲۱ زن به دلیل 
خشونت های روانی مجبور به فرار از منزل شده 
 و ده تن از دختران جوان به دلیل این که فریب 

خورده، منزل شان را ترک کرده اند. 
گــزارش دیگر دفتر ســاحوی کابل که روز 
سهشنبه ارائه شــد، وضعیت حقوق بشری در 
محالت سلب آزادی اســت. در حال حاضر در 
سراسر افغانستان ۳۰۳۱۵ تن در محالت سلب 
آزادی مانند زندان ها و مراکز اصالح و تربیت به 
سر می برند. اما گزارشــی که ارائه شد، مربوط 
به زون کابل اســت. در ایــن زون، ۱۳۴۴۸ تن 
در محالت ســلب آزادی به سر می برند. از این 
میان ۱۳۰۷ تن مرد، ۱۶۷ تن زن و ۲۴۷ دیگر 
طفل اند. یافته های این گزارش در نتیجه ۱۱۸۶ 
بار مشاهده مســتقیم کارمندان کمیسیون از 

محالت سلب آزادی به دست آمده است. 
داکتر ســمر در این زمینــه تأکید کرد که 
شــکنجه خالف ارزش ها و اصول حقوق بشــر 
است: »در زندان باید هیچگونه شکنجه صورت 
نگیرد.«در نتیجه نظارت کمیسیون، ۳۳ تن تنها 
در زون کابل به صورت غیرقانونی زندانی شــده 
بودند، آزاد شــده اند. داکتر سمر گفت که ۲۴۴ 
تن در نقاط مختلف افغانســتان که به صورت 
غیرقانونی زندانی شده بودند، پس از دادخواهی 

کمیسیون رها شده اند.  

از صفحه 15

بې کاري ورځ تر بلې زياتيږي!

جمهوررئیــس غنــي د نفوســو او د هېواد 

د اقتصــادي پرمختګ ناســم تــوازن د فقر د 

دوام المل وبالــه ويې ویل: یو پر درېیمه برخه 

هېوادوال مو هره شــپه پــه وږي نس وېديږي 

او واضحــه اړتیــا ده چې د نفوســو د فیصدۍ 

او ودې ترمنــځ توازن تغییر ومومي، څو فقر په 

اسايس ډول له منځه یوسو.

ښاغيل غني همدا راز د بودجې په لګښت 

کې د وړتیا د نشتوايل په اړه وویل: هر میلیارد 

چې نه مرصفوو، یوه سلنه وده له السه ورکوو او 

نه یواځې دا چې د بودجې لګښــت ټيټ دی، 

بلکې د پــروژو بیه بې حده لوړه او کیفیت یې 

خورا ټیټ دی .

جمهوررئیــس د بیــن امللــيل ټولنــې پر 

وړانــدې د افغانســتان حکومــت د متقابلــو 

تعهداتو پــه اړه معلومات ورکــړل او ويې ویل، 

چې موږ باید د بین املليل ټولنې له اتکا څخه 

پر خپل ځان متکي شو.

ښاغيل غني زیاته کړه: د تحول د لسېزې 

قــرارداد، متقابــل قــرارداد و، چــې هغــه د 

اصالحاتو په بدل کې مرســته ده. زموږ مهمه 

ستونزه پراخ فســاد و او د نظام د جوړولو لپاره 

زموږ اصالحات، د قانون د حاکمیت د تامین، 

ټاکنو، د دیموکراســۍ د ټینګښت، د ښځو د 

ونډې او فقر له منځه وړل دي.

محمدارشف غني وويل: د دې لســېزې د 

پــای موخه له بین املليل ټولنــې رسه زموږ د 

اړیکو، له مرســتې څخه سوداګرۍ ته تغییر او 

پانګونه ده.

جمهوررئیــس غنــي همدا راز پــر متوازن 

انکشــاف او ســکتوري توازن ټینګار وکړ ويې 

ویل: رضوري ده چې د کرنې، صنایعو، کانونو، 

خدماتو او ساختامين سکتورونو ترمنځ توازان 

جوړ يش، ځکــه که توازن نه وي موږ دوامداره 

انکشاف نشو کوالی.

جمهوررئیــس پــر بېړنــۍ کارموندنــې او 

دوامدارې ودې ټینګار وکړ ويې ویل: د تولیدي 

اقتصاد لپاره اجامع په کار ده او موږ باید په یوه 

صادرونکي هېواد بدل شو.

د هېــواد جمهوررئیس د ودې په فیصدۍ 

پــر ميل بحــث، د عوایــدو لپــاره د اهدافو پر 

تعییــن، پــر اقتصــادي تولیدي انکشــاف او 

صادرايت نظام ټینګار وکړ ويې ویل: باید د دې 

موخو د ممکن کولــو لپاره هراړخیز اصالحات 

رامنځته کړو.
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خوست:  د برشي حقونو له 
مدافعانو رسه دوه ورځنۍ 

ورکشاپ جوړ شو

په ورکشــاپ کــې د افغانســتان د برشي 

د  پیژندنــه،  کمېســیون  خپلــواک  حقونــو 

افغانســتان پــه اســايس قانون کــې داتباعو 

حقونه او مکلفیتونه، رڼې، عادالنه او شــفافې 

ټاکنــې، د ژوند چاپريیال ســاتنې حقوقو او د 

هغوی پر وړاندې پرتې ستونزې، د برش حقونو 

په دودولو کې د رســنیو رول، د برش حقونو په 

تامني کې د بــرشي حقونو د مدافعینو رول او 

نور اړوند موضوعات بحث شول.

ـ ش کال د غويــي میاشــتې پر  د ۱۳۹۷هــ

)۱۱( او )۱۲( نېټــو پــه خوســت واليــت کې د 

برشي حقونو)۱۲( تنو مدافعینو لپاره  دوه ورځنی 

ورکشاپ جوړ شو، چې  پکې )۷( تنو ښځینه ؤ او 

)۵( تنو نارینه ؤ فعاالنو ګډون کړی و.

خوست : ژورنالیستان وايي 
وروستیو پیښو او نا امنیو 

ننګويل دي
د ۱۳۹۷ کال د غويــي میاشــتې پــر ۱۰ 

نیټه  په خوست والیت کې د رسنیو له ۱۳ تنو 

اســتازو رسه، د دوی د ســتونزو د اوریدو او یو 

شــمیر نورو موضوعاتو اړوند د همغږۍ غونډه 

وشوه.

د غونــډې په پای کې د ګردیز ســیمه يیز 

دفر د مطبوعاتو مرســتیال عــادل عزیزي له 

ژورنالیســتانو مننه وکړه چــې د برشي حقونو 

خپلواک کمیســیون فعالیتونو ته ښه انعکاس 

ورکوي او د کمیســیون په غونــډو کې ګډون 

کوي.

کنړ: د بیان ازادۍ په اړه دوه 
ورځنی ښوونیز ورکشاپ تررسه 

شو
د روان کال د غويــي مياشــتې پــر ۱۱او 

۱۲ نېټو په کونړ والیــت کې د ۳۰ تنو دولتي 

او نادولتــي رســنیو مســئولینو او خپلواکــو 

ژورنالستانو رسه )د بیان ازادي سر برشي حق 

دی( تر عنوان الندې ورکشاپ جوړ شو.

په یاد ښوونیز ورکشــاپ کې د کمیسیون 

لــه پېژندنې ور هاخوا، د برشي حقونو مفهوم، 

د بیان د ازادۍ اهمیت، د شکنجې مخنيوی، 

د برشي حقونو په ترویج کې د رســنیو رول، د 

بــرشي حقونو اخالق، ګروپی کار او خصويص 

حریم ته درناوی، هغه موضوعات و، چې د دوو 

ورځو په بهري کې تر بحث الندې ونیول شول.

د ښوونکو په وسيله 
زده کوونکو ته د برشي 

حقونو موضوعاتو رسولو 
دوه ورځنی ښوونيز 

ورکشاپ پای ته ورسيد
د جالل اباد ســيمه ييز دفر د ماشــومانو 

د حقونو مالتــړ څانګې د کاري پالن له مخې 

د ښــوونکو په وســيله زده کوونکو ته د برشي 

حقونو موضوعاتو د تدريس دوه ورځنی ښوونيز 

ورکشــاپ د روان ۱۳۹۷ کال د ثور پر ۲ميه او 

۳ميه د سيمه ييز دفر د کنفرانسو په تاالر کې 

تررسه شو، په ورکشاپ کې د ننګرهار واليت د 

د افغانستان د برش د حقونو خپلواک کميسيون 
د سيمه ييزو او واليتي دفرتونو فعاليتونه
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مختلفو ليسو ۱۰ تنو ښــوونکو چې ۵ تنه يې 

ښځې ښوونکې وې، دعوت شوي ؤ.

د کارګرو نړیواله ورځ په کونړ 
والیت کې وملانځل شوه

د می لومړۍ نېټه د کارګرو نړیواله ورځ هر 

کال په نړۍ کــې ملانځل کیږي د جالل اباد 

سیمه ییزدفر دغعه ورځ د کونړ والیت په مقام 

کې )راځي د ماشومانو د درنو کارونو مخنیوی 

وکړؤ( تــر عنوان الندې وملانځلــه، چې د یاد 

والیــت د دولتــي او نادولتــي ادارو )۷۰( تنو 

مسئولینو پکې ګډون کړی و.

عديل او قضايي ارګانونو ته 
الرسسی امنیت تامینولی يش!

د روان 1397 کال د وري پــر 12 مــه د 

جالل اباد ســیمه ییز دفر د څارنې او څیړنې 

څانګــې مســؤل د کونــړ والیــت د اســتناف 

محکمې له رئیس جامل الدین رسه د عدالت 

غوښــتنې ناســته وکــړه، چې پکې عــديل او 

قضايي ارګانونو ته د خلکو د الرسيس په 

اړه مفصلې خربې وشوې. 

د محکمې رئیس ښــاغيل جــامل الدین 

شکايتونه ياداښــت کړل او ډاډ یې ور کړ چې 

د ښــځو پر وړانــدي د تاوتریخــوايل مرتکبین 

به د قانون له احکامو رسه ســم مجازات يش، 

همدارنګه ښــاغيل جامل الدیــن دا هم وویل 

چــې پــه راتلونکي کې بــه د یــادؤ  قضایاو د 

رسنوشت په هکله دکمیسیون له استازي رسه 

خپل اجراات رشیکوي.

د کونړ والیت د رسنیو مسوولینو 
رسه د همغږۍ ناسته وشوه

د برش حقونو خپلواک کمیسیون د جالل 

اباد ســیمه ییز دفر د ښوونې څانګې د کونړ 

والیت د رســنیو له اســتازو او ژورنالستانو رسه 

د همغږۍ ناسته وکړه، په دغه ناسته کې چې 

د روانې میاشــتې په ۱۰ مــه نیټه د یاد والیت 

د اطالعاتو و فرهنګ ریاســت د کنفرانســو په 

تاالر کې تررسه شــوه ۳۰ تنو د بیالبیلو رسنیو 

مسوولینو او ژورنالستانو ګډون کړی و.

په پای کــې د هغو ژورنالســتانو روح ته د 

دعا لسونه لپه شول چې د کابل په تروریستي 

پیښه کې يې ژوند له السه ورکړ.

د کنړ والیت د عمومي محبس او 
توقیفخونې څارنه وشوه

د جالل اباد ســیمه يیز دفــر د څارنې او 

ارزونــې د څانګــې امــر عرفان اللــه الروي د 

1397 کال ثــور میاشــتي پر 10 مــه د کونړ 

والیــت د عمومي محبس او توقیفخونې څارنه 

وکــړه، چې پــه ياد محبــس او توقیفخونه کې 

224 زندانیان موجود ؤ، له دې جملې 99 تنه 

محبوســین او نور توقیفان ؤ، چې دوسیې يې 

په ابتداییه، استناف او اړوندو څارنوالیو کې تر 

څېړنو الندې په قانوين میعاد کې وې. 

ننګرهار: د میرمنو  د وضعیت په 
هکله د همغږۍ ناسته وشوه

د روان ۱۳۹۷ کال د غويــي مياشــتې پر 

۲مــه نېټــه د کونړ والیت مقام د کنفرانســونو 

په تاالر کــې د ختیځو والیتونو د ښــځو چارو 

ریاســتونو، د ملګــرو ملتونــو یو نامــا د برشي 

حقونو استازو، د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د 

یونسف خارجي او داخيل استازو په ګډون په 

ختیځ کې د میرمنو د وضعیت په هلکه ناسته 

وشوه.

له اجنډا رسه ســم د کونــړ وايل وحیدالله 

»کلمیزي« پرانســتونکې وینا وکــړه او په کونړ 

کې يې د ښــځو پــر عمومي وضعیــت لنډې 

خربې وکړې.

کندهار: د معلولينو د حقونو 
په اړه د پوهاوي دوه جال، جال 

غونډی وشوې

د افغانســتان د بــرش حقونــو خپلــواک 

کمیســیون د کندهار ســیمه ییز دفر د روان 

۱۳۹۷ کال د وري میاشتې پر )۲۷( د دامان 

ولسوالۍ د ملنګ کاریز په سیمه کې او د ډنډ 

ولســوالۍ د )ده باغ( پــه کيل کې د معلولیت 

لرونکو کســانو د انســاين کرامت د درناوي په 

هکلــه په جال ،جــال توګه د پوهــاوي غونډې 

وکــړې او د معلولیــت لرونکو کســانو د برشي 

حقونــو، په ځانګړي ډول  د هغوی د انســاين 

کرامت په تړاو د نوموړو کلیو )۷۵( تنو کلیوالو 

ته په دې هکله پوهاوی ورکړل شو

ګردیز: د رسمي او غیر رسمي 
عدالت تر رسلیک الندې ورکشاپ 

تررسه شو
د افغانســتان د بــرشي حقونــو خپلواک 

کمیسیون د ګردیز سیمه يیز دفر په تخنیکي 

همــکارۍ د پکتیا والیت د عــديل او قضايی 

ارګانونــو غړو، د امنیتي ارګانونو  اســتازو او د 

مدين ټولنو غړو ته د حمیده برمکي موسســې 

لــه خوا د ۱۳۹۷ کال د غويي میاشــتې له ۲ 

تر ۶ نیټې پورې د )رســمي او او غیر رســمي 

عدالــت( تررسلیــک النــدې څلــور ورځنــۍ 

پاتې په 49 مخ کې
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بررسی وضعیت تاریخی 
حق دسترسی به اطالعات 
در افغانستان

مقدمه
زندگی بشــر از بدو پیدایش تا کنون فراز و 
نشیب های زیادی را پیموده است. رابطه انسان ها 
با قدرت حاکمه همیشه در طول تاریخ یکسان 
نبوده اســت. در طول قرن ها انسان ها از حقوق 
حقه خویش محروم بوده و آنچه که می توانستند 
بدانند و آنچه که باید می دانستند را، قدرت های 
حاکم بر جامعه تعییــن می کردند. تا جایی که 
اندیشیدن بر خالف ارزش های غالب اجتماعی 
به واسطه قدرت عمومی شدیداً منع شده و در 
بســیاری از موارد با مجازات مرگ پاســخ داده 

می شــد. اما رفتهرفته با گذشت زمان انسان به 
طبع بشر بودن خویش دارنده یک سری حقوق 
و آزادی ها دانســته شد. حقوق و آزادی های  که 
طبیعی و فطری بوده مثل حق حیات و دســته 
دیگر از آزادی هــای که در مقابل دولت مفهوم 
پیدا می کند مانند حق دسترسی به اطالعات. بر 
بنیاد اصل آزادی اطالعات هر شهروند حق دارد 
با استفاده از مطبوعات و تکنیک های جدید نشر 
عقاید و افکار، به درســت ترین اخبار و اطالعات 
داخلی و خارجی و تحوالت جهان دسترســی 
داشته باشد. مقامات عمومی حق ندارند با ندادن 

اجازه چاپ و نشر یا سانسور مطبوعات، فیلم و 
نمایش یا انداختن پارازیت بر روی امواج رادیو و 
تلویزیون و یا ممانعت از عبور و مرور خبرنگاران 
و مخبران بین المللی و امثــال آن مانع جریان 
صحیح اخبار، اطالعات و افکار شــوند و افراد را 
از درک حقایق و واقعیت امور که الزمه قضاوت 

صحیح است، باز دارند.
قوانین نافذه افغانســتان به عنوان کشوری 
که تالش دارد به ســوی یک دموکراسی پایدار 
حرکت کند، ســعی کرده حد امکان از این حق 
حمایت کند و همراستا با رویکرد حاکم جهانی 
آزادی اطالعات و برخورداری شهروندان از حق 
دسترســی به اطالعات را به رسمیت شناخته 
اســت، اما با این وجود از یاد نباید برد که صرف 
وجود قانــون، همواره به معنــای وجود امکان 
دسترسی نیســت. افغانستان تا تحقق حقیقی 
حق دسترسی به اطالعات فاصله زیادی دارد و 
زیر ساخت های فنی مورد نیاز هنوز ایجاد نشده 

است.
1. مفهوم حق دسترسی به اطالعات

آزادی اطالعات و حق دسترسی به اطالعات 
به عنوان یکــی از عناصر تحقــق آزادی بیان 
تلقی می شــود و از آن تفکیک ناپذیر است. چرا 
که اطالعات اگر بیان و پخش نشــود بیهوده و 
محرمانه می مانــد و همین طور گفتاری که در 
دسترس افراد قرار نگیرد انعکاس نخواهد داشت. 
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حق دسترسی به اطالعات یکی از حقوق مسلم 
افــراد بوده و نتیجه عملی اصل آزادی اطالعات 

است.
حق دسترسی به اطالعات را می توان توانایی 
شــهروندان در به دست آوردن اطالعاتی که در 
اختیار دولت است تعریف کرد. در دنیاي معاصر، 
آزادي اطالعات الزمه دموکراســي مشــارکتي 
شناخته شــده و به دلیل کارکردهاي مفیدش، 
اکسیژن مردم ساالري لقب گرفته است؛ زیرا اگر 
مردم ندانند کــه در جامعه چه مي گذرد و اگر 
اعمال حاکمــان و مدیران جامعه از آنان پنهان 
باشد، در این صورت چگونه قادر خواهند بود در 
اداره امور جامعه نقش ایفا کنند و سهم مهمي 

داشته باشند.۲
اساس حق دسترسی به اطالعات این است 
که نهادهای عامه اطالعــات را به نمایندگی از 
خود در اختیار ندارنــد، بلکه کاًل به نمایندگی 
از مردم در اختیار دارند، بدین لحاظ مردم حق 
دارند تا به اطالعات دسترســی یابند. از لحاظ 
عملی، دو طریقه برای عملی ســاختن این حق 

وجود دارد:
ـ اوالً، هر شخص می تواند از یک نهاد عامه 
برای کســب اطالعات تقاضا کنــد و در مقابل 
همین نهاد مکلف است معلومات تقاضاشده را 

در اختیار وی قرار دهد.
ـ ثانیاً، نهادهای عامه باید به طور کنشی حتی 
بدون کدام تقاضا، اطالعات را به دیگران فراهم 
سازند. البته در اینجا یک سلسله محدودیت ها 
وجــود دارد طوری که برخــی از اطالعات باید 
محرم نگهداری شود مانند اطالعات خصوصی 
شــخصی و یا اطالعات حساس تجارتی. اما این 
موارد باید اســتثنا باشد و اصل بر دسترسی به 
اطالعات باشد. این بدین معنی است که دولت 

باید هرگونه عدم ارایه اطالعات را توجیه کند.
2. اهمیت حق دسترسی به اطالعات

برخی از دالیل اساســی مبنی بر اینکه چرا 
حق دسترســی به اطالعات اهمیــت دارد قرار 

ذیالند:
الف( فساد. حق دسترســی به اطالعات، 
یک وســیله کلیدی در راه مبارزه علیه فســاد 
و فعالیت های ناشایســته در چهارچوب دولت 
شــمرده می شود. حق دسترســی به اطالعات 
تا حدودی زیادی کمــک می کند که با پدیده 
فســاد مبارزه جدی صورت گیرد. زیرا، فســاد 
زمانی صورت می گیرد که فضا غیرشفاف باشد. 

شفافیت باعث جلوگیری از فساد می گردد.
ب( دموکراســی و مشارکت. اطالعات 
در تعدادی از ســطوح موضوع اساســی برای 
دموکراسی پنداشته می شود. اساساً دموکراسی 
برای قابلیت افراد اســت تا در تصمیمگیری که 
آنها را متأثر می سازد مشــارکت ورزند. جوامع 
دموکراتیــک دارای یک سلســله مکانیزم های 

مشــارکتیاند که از انتخابات منظم شــروع تا 
نهادهای نظارتی شهروندی را احتوا می کند.

ج( شفافیت. دموکراســی بــه شفافیت و 
حکومتداری خــوب نیز اطالق می گــردد. در 
چنین حالت، مــردم حق دارنــد فعالیت های 
رهبرانشــان را ارزیابــی کــرده و در بحث های 
آزاد درباره این کارکردها اشــتراک ورزند. اینها 
می توانند اجراآت دولت را در کل بررسی کنند 
که بدون شک این کار وابسته به حق دسترسی 
به اطالعات سیستم های اقتصادی، اجتماعی و 

سایر موضوعات مربوط به مردم است.
د( احترام به حقوق بشر. تخطی از حقوق 
بشر، بهسان فســاد، در یک فضای سری رشد 
می کند. برخی از بدتریــن تخطی های حقوق 
بشر مانند شــکنجه چیزی است که در پشت 
دروازه های بسته صورت می گیرد. یگانه راهکار 
آزاد در برابر دولت همانا نشر تحقیقات در مورد 
اتهامات تخطی های حقوق بشــری است که به 
احتمــال قوی منتج به احترام به حقوق بشــر 

می گردد.
3. اصول نه گانه آزادی اطالعات

این اصول به عنوان استندردهای مطلوب در 
مورد آزادی اطالعات از طرف نهاد ماده  ۱۹  که 
نام خود را از اصــل ۱۹ اعالمیه جهانی حقوق 
بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 

اقتباس کرده است.
اصل اول: افشای حداکثر 
اصل دوم: الزام به انتشار

اصل سوم: تقویت شفافیت در حکومت 
ســاختن  مشــخص  چهــارم:  اصــل 
محدودیت هایی که در این راستا وضع شده است

اصل پنجم: ایجاد سهولت 
اصل ششم: کم بودن هزینه دریافت اطالعات 

اصل هفتم: مذاکرات علنی 
اصل هشتم: هماهنگ سازی سایر قوانین با 

اصل آزادی اطالعات
اصل نهم: حمایت از هشدار دهندگان ۳

4. چهارچوب حقوقی افغانستان برای 
حق دسترسی به اطالعات

سه عنصر اساسی: ۱- قانون اساسی ۱۳۸۲. 
۲- قانون رسانه های همگانی ۱۳۸۶. ۳- قانون 

دسترسی به اطالعات ۱۳۹۳.
ماده ۵۰ قانون اساسی: اتباع افغانستان حق 
دسترسی به اطالعات را در حدود احکام قانون 
دارا می باشــند . این حق جــز صدمه به حقوق 

دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد .
- مــاده ۵ قانون رســانه های همگانی: هر 
شــخص حق دارد، معلومات را طلب و دریافت 
نماید. دولت بنا بر تقاضای اتباع کشور، معلوماتی 
را که مطالبه می شود، فراهم می نماید، مگر اینکه 
معلومات مطالبه شده راز محرم بوده، افشای آن 
امنیت، منافع ملی و تمامیت ارضی کشور را به 

خطر مواجه سازد و یا به حقوق دیگران صدمه 
وارد نماید.

البته ناگفته نباید گذاشــت کــه، آنچه در 
اسناد بین المللی حقوق بشر یا در قوانین اساسی 
کشورها درباره آزادی اطالعات آمده است قابل 
اعمال و اجرا نیست مگر آن که نحوه اجرای آن ها 
در قوانین و مقررات جزئی و قابل اعمال مشخص 

شود.۴
5. دسترسی به اطالعات در بستر تاریخ
تحقیقات و مطالعاتی کــه در زمینه آزادی 
اطالعات جمعی و دسترســی بــه اطالعات در 
افغانستان صورت گرفته است بیانگر این است 
که در افغانســتان دسترسی به اطالعات وجود 
نداشــته اســت و اگر وجود هم داشــته است 
همیشه تحت قیادت، آزار و سانسور حکومت ها 
و رژیم های سابق بوده است. اطالعات در دست 
حکومت بوده است و حکومت در حقیقت خود 
را مالک اطالعات میدانسته است. کمتر موردی 
مشاهده شده است که شهروندان افغانستان به 
اطالعات دسترسی یافته است. شهروندان تنها 
به اطالعات دسترســی یافته است که از سوی 
حاکمان به نشــر رسیده است. شــاید یکی از 
دالیل عدم دسترسی به اطالعات، حاکم بودن 
نظام سیاسی استبدادی بوده است. در نظام های 
غیردموکراتیک دسترســی به اطالعات نه تنها 
حق شــهروندان دانسته نمی شــود بلکه حق 
حکومت است و حکومت حق دارد که اطالعات 
را نشــرکند و یا اینکه در آرشیو خود نگهدارد. 
اما در نظام های دموکراتیک، نشــر اطالعات و 
دسترسی به اطالعات تنها حق حکومت نیست 
بلکه شــهروندان نیز حق دارد که به اطالعات 
دسترسی داشته باشد. دموکراتیک شدن نظام 
سیاســی و به رسمیت شــناخته شدن حقوق 
اساســی مردم نیازمندآن است که اطالعات در 

دسترس شهروندان قرار بگیرد.
الف( سال های 1873 – 2001

ســال های ۱۸۷۳ تا ۱۹۷۳ کــه در تاریخ 
مطبوعات و رســانه ها به نــام دوره طالیی یاد 
می شود. زیرا برای بارنخست اولین اخبار یعنی 
)شمس النهار( در ســال ۱۸۷۳ به چاپ رسید 
که بعدا ًبا داشتن مشــکالت و عوامل سیاسی 
آن زمان دیگر نتوانســت این نشریه به فعالیت 
فرهنگــی خویــش ادامه بدهد. اولین نشــریه 
افغانســتان به نــام »افغان« بوده که توســط 
دانشــمند و فیلسوف افغان ســیدجمال الدین 
افغانی تهیه و ترتیب شــد که از طرف حکومت 
آن زمان و عوامل سیاسی اجازه چاپ و نشر آن 
داده نشــد. اما از آغاز ۱۹۰۲ تا ۱۹۱۹ فعالیت 
در عرصه های فرهنگ، رســانه ها و سیســتم 
مطبوعاتی بطئی بود، تا به قدرت رسیدن امیر 
اماناهلل خان غازی که توانســت انقالب فرهنگی 
و تغییرات بنیادی را در سیســتم تشــکیالتی 
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مطبوعــات و مطبوعات آزاد به وجــود بیاورد. 
امان اهلل خان در ساختار سیستم و پالیسی سازی 
در عرصه های مختلف نقش عمده و به سزایی را 
ایفا کرده است. در جریان این سال های متمادی 
افغانستان دارای ۲۳ نشــریه آزاد و مستقل در 
بازار آزاد مطبوعات داشته که در قانون اساسی 
آن زمان تذکر رفته است. باید خاطرنشان کرد 
که برای نخســتین بار رادیو در افغانستان یعنی 
رادیوکابل در ســال ۱۹۲۸ در جریان حکومت 
امیر امان اهلل خان به نشرات خود آغاز کرد و این 
یگانه وســیله اطالعاتی جمعی بود که مردم از 
جریانات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی 
و بین المللی آگاه می ساخت. امیر امان اهلل خان 
سرانجام در سال ۱۹۲۹ تحت فشار های درونی 
و ناهنجاری ها و بی سروسامانی های داخلی قرار 

گرفته و از افغانستان تبعید شد.
بعد از حکومــت امان اهلل خان مطبوعات در 
حالت انزوا و ورشکســتگی فرهنگی درآمد. در 
جریان حکومت ۴ ساله نادرخان کدام تغییری 
بنیادی در سیستم مطبوعاتی کشور رونما نشد. 
بعد از حکومت نادرشــاه در ســال های ۱۹۳۳ 
تــا ۱۹۷۳ یعنی حکومت ظاهرشــاه جریانات 
فرهنگی یعنی مطبوعات با آهســتگی رشــد 
می کرد، امــا تغییرات چشــمگیری در عرصه 
مطبوعات آزاد و جهانی شدن سیستم مطبوعات 

به میان نیامد.
ســرانجام در ســال ۱۹۴۰ اولیــن ارگان 
نشــراتی یعنی »آژانس اطالعاتی باختر« پا به 
عرصه فعالیت گذاشــت و آغازگــر مطبوعات 
چاپی در کشــور شد. روی هم رفته مطبوعات و 
رسانه های همگانی داشت جایگاه اصلی خود را 
در جامعه پیدا می کرد، اما در سال ۱۹۵۱ قوانین 
سانسورشیپ یا )تصریع( در مطبوعات و رسانه ها 
رسماً اعالن شد که یک شکست بزرگ فرهنگی 
در عرصه مطبوعات آزاد در کشــور محســوب 
می شــد. از جانب دیگر چندین حزب سیاسی 
پا به عرصه فعالیت گذاشــت و به فعالیت های 

فرهنگی و طباعتی خویش آغاز کردند.
افغانستان در ســال ۱۹۷۳ یعنی به قدرت 
رسیدن سردار محمدداود به جمهوری بدل شد 
که در جریان دولت ۵ ساله داودخان مطبوعات 
آهستهآهسته داشت ترقی و پیشرفت می کرد 
و چندین نشــریه آزاد و مســتقل پا به عرصه 
فعالیت گذاشته بودند، اما بعد از کودتای ۷ ثور 
۱۳۵۸ مطابق به ۱۹۷۸ تــا ۱۹۷۹ و به قدرت 
رسیدن دولت کمونیست ها در افغانستان تمامی 
مطبوعات و فرهنگ رسانه های همگانی چه در 
مرکز و چــه در والیات تحت کنترول و قیادت 
رژیم کمونیســت ها آمده بود و تمام برنامه های 
شوروی ســابق توســط رادیو مرکز، رادیوهای 
والیــات و تلویزیــون ملی و نشــرات چاپی به 
شــکل پروپاگاند پخش و نشر می شدند، یعنی 

نشریه های دولتی مانند انیس و هیواد کاماًل از 
اهداف رژیم پشتیبانی می کردند و تمام مقاالت و 
تحلیل های سیاسی اهداف کمونیست ها را بیان 
می کرد و بس، و اطالعاتی که از ســوی دولت 
در اختیار شــهروندان قرار داده می شد، همگی 
در راستای اهداف کمونیســتی بود. در جریان 
رژیــم طالبان در ســال ۱۹۹۶ تمام مطبوعات 
تحت کنترول این رژیم قرار داشــت، رادیوها و 
چندین نشریه محدود فقط منابع پروپاگاند این 
رژیم و خط مشــی این نظــام را بیان می کرد. 
رژیم طالبان که مانع تمام پیشرفت ها در جامعه 
بودند و تحریم را در ســاحات علمی، فرهنگی 
و موضوعات اجتماعــی از قبیل رفتن دختران 
به مکتب و دانشــگاهها، تلویزیون و غیره وضع 
کرده و مطبوعات زنده در جامعه نبوده، چندین 
نشریه اگر بود تنها فعالیت های سیاسی طالبان 

را انعکاس می دادند.۵
ب( سال های 2001 - 2003 

بعــد از روی کار آمــدن اداره موقت، تبادل 
اطالعات و دسترســی به آن به نوعی عامتر شد 
و مردم توانستند معلومات و اطالعات را از منابع 
نسبتاً وسیع تر و متنوعتر به دست آورند. با آنکه 
این دسترســی، گاهی همراه با مشکالت بوده 
اســت، اما روی همرفته، تجهیز اطالعاتی مردم 
از نظر کیفی، در مقایســه به گذشته، به مراتب 

بهتر است.۶
ج( سال های 2003-تا کنون 

افزایش چشــم گیر رســانه ها در کشــور، 
شــاید یکی از بزرگترین دستاوردهای حکومت 
افغانستان طی دوره ریاســت جمهوری حامد 
کرزی است. مدارای حکومت کرزی با رسانه های 
منتقــد، باعث تعدد و تنوع قابل مالحظه یی  در 
صحنه  مطبوعات افغانستان شد. در کنار ترویج 
فرهنگ آزادی بیان، و اطالع رســانی همگانی، 
رســانه ها تا حد زیادی توانســته اند در تحکیم 
پایه های لرزان دموکراسی افغانی نیز مؤثر باشند.
تصویب قانــون رســانه های همگانی یکی 
از دســتاوردهای مهم در ایــن دوره بوده،که به 
گســترش آزادی اطالعات و حق دسترسی به 
اطالعــات تأکید و از آن حمایت کرده اســت، 
چنانچــه در این قانون آمده: هر شــخص حق 
دارد، معلومات را طلــب و دریافت کند. دولت 
بنابر تقاضای اتباع کشور، معلوماتی را که مطالبه 
می شود، فراهم می نماید، مگر این که معلومات 
مطالبه شده راز محرم بوده، افشای آن امنیت، 
منافع ملی و تمامیت ارضی کشــور را به خطر 
مواجه ســازد و یا به حقوق دیگران صدمه وارد 

نماید ۷.
قانون رسانه های همگانی افغانستان با رعایت 
ماده نوزدهم اعالمیه جهانی حقوق بشر، آزادی 
دسترسی و انتشار اطالعات با تمام وسایل ممکن 
را تضمین کرده اســت. بدون شــک در اینجا، 

کسب هر نوع اطالعات، منظور نظر نمي باشد. اما 
مهم است به مردم دربارۀ تصامیم و کارکردهایی 
که با سرنوشــت، امنیت، اقتصاد و امور امروز و 

فردایشان اثر مي گذارد، اطالعاتی برسد.
در دوره حکومت داکتر اشرف غنی احمدزی 
یکــی از دســتاوردهای آن، تصویب قانون حق 
دسترسی به اطالعات بوده که در شش فصل و 
سی  و دو ماده در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۶ به تصویب 
رســید . این قانون متضمن حق دسترسی همه 
شهروندان کشــور به اطالعاتی است که آن را 
مطالبه می کنند و بر اســاس آن هیچ اطالعاتی 
کتمان شــده نمی تواند جز این که همین قانون 
آن را منــع کرده باشــد. تصویــب قانون حق 
دسترســی به اطالعات بــه ادارات و نهادهایی 
که علیه فســاد اداری مبــارزه می کنند، کمک 
می نمایــد تا به اســناد و مــدارک الزم جهت 
افشــای چهره های فاسد دســت یابد. براساس 
قانون حق دسترســی به اطالعات، مسئوالن و 
نهادهای دولتی پــس از این بهانه ای برای عدم 
ارائــه اطالعات، مطرح کرده نمی توانند. تطبیق 
قانون حق دسترســی به اطالعات مشکالتی را 
که طی ســال های گذشته در زمینه دسترسی 
به اطالعات وجود داشته، از میان برداشته شود. 
نشراطالعات و دسترســی به اطالعات یکی از 
مهم ترین شــاخص های توســعه یافتگی است. 
زیرا، دسترسی به اطالعات منجربه دگرگونی در 
سطح آگاهی شهروندان می شود. جامعه پذیری 
سیاسی از طریق دسترسی به اطالعات ممکن 
می گــردد و این مســئله دگرگونی در فرهنگ 
سیاســی جامعه به وجود مــی آورد. زیرا حق 
دسترســی به اطالعات منجر به افزایش آگاهی 
شــهروندان در نهایت تغییر در جهت دهی دید 
و نگاه شهروندان می شود. شهروندان نسبت به 
رفتارهای سیاسی و دگرگونی های که در کشور 
صورت می گیرد حســاس می شود و نسبت به 
رفتارها واکنش نشان می دهد. این مسئله منجر 
به این می شود که تا حدودی زیادی کارگزاران 
سیاسی و نهادهای سیاسی مسئولیت پذیر شوند. 
از این جهت قانون حق دسترســی به اطالعات، 
دگرگونی در جامعه پذیری سیاســی به وجود 
می آورد که این مهم فرهنگ سیاسی جامعه را 
دگرگون می کند و دگرگونی در فرهنگ سیاسی 
منجر به مســئولیت پذیر شدن کارگزاران نظام 
سیاسی و نهادهای سیاســی می شود. بنابر این 
می توان گفت که این قانون کمک شــایان در 
دســت یابی به توســعه یافتگی به صورت کل 

می کند.

نتیجه گیری 
در گذشته، حق دسترسی به اطالعات برای 
شهروندان به رسمیت شناخته نمی شد و تصور 
ادامه در صفحه ۳۵
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دويم پاراګراف

له دوميې نړیوالې جګړې وروسته  د خاصو 

جزایي محکمو تشکیل:

له دوميــې نړیوالې جګړې وروســته د بین 

امللــيل جنایاتو بحث پــوره بدل شــو. له دې 

توضیح رسه چــې برشي ټولنه پــه ډېره جدي 

توګه د نړیوالو مجرمینو د تعقیب او محاکمې په 

فکر کې ولویده او دې وضعیت د خاصو نړیوالو 

محکمــو په رامنځته کیــدا رسه ډیره جدي بڼه 

ونیوله.

لکه ومو چې ویل د برشیت پر ضد د جنایت 

پلټنې، څیړنې او ګروېږنې د ورســای د ســولې 

د تړون له مهاله رامنځته شــوې، خو د نورنربګ 

محکمې په اساسنامه کې يې تحقق وموند، چی 

په الندې کرښــو کې د يادې محکمی په هکله 

معلومات ورکول کیږي.

1- د نورنربګ محکمه 

په داســې حال کې چــې د ملګرو ملتونو د 

جنګــي جنایاتو کمېټــه د جنګــي جنایاتو په 

راغونډولــو بوخته وه، د متحدینو څلورو ســرو 

ځواکونو په دې غور کاوه چې د جنګي جنایاتو د 

مجرمینو د محاکمه کولو او دوی ته د جزا اورولو 

پــه هکله یــوې ځانګړې موافقې ته ورســیږي. 

ځکــه، تاریخ پــه هغه دهشــت رسه جنایات او 

پــه هغه کچه له جنایت نــه ډک عملیات، چې 

د هټلریــزم له خــوا د دوميــې نړیوالې جګړې 

پر مهال تررسه شــول، په یــاد نه لري. پنځوس  

ملیونه مړي او په دې رسبیره وران ویجاړ ښارونه 

او کيل دا وه د نړیوال قتل او وژنې نتیجه چې د 

نازیزم له خوا رامنځته شوه.

نړیوالوجنایی 

محکموته یوه لنډه 

کتنه  دوميه برخه

قضاوتپوه حرضت ګل حسامی

د 1942ع کال د ډســمرب پــر 17- مه او د 

1943ع کال د جنــورۍ پنځمه نېټه متحدینو 

دوه بیانیې صادرې کړې چې په دواړو کې یې د 

هغــه املاين افرادو په محاکمه کولو کې چې د 

دوميی نړیوالې جګړې پرمهال د جنګي او نورو 

جنایاتو مرتکب شوي ؤ  خپل تصمیم اعالم کړ، 

په هغې پسې ســم د 1943 ع کال د فربورۍ 

په 11مه نېټه د یالتا په کنفرانس کې روزولت، 

چرچل او ســتالین یوه مشابه قطعنامه )پریکړه 

لیک( تصویب کړ.

د یوې دارنګه ګډې محکمې رامنځته کېدل 

د امریکا له خوا طرحه شول. دغه نړیواله نظامي 

محکمه په 1945ع کال کې د اګست پر امته د 

لندن تړون پر اساس جوړه شوه او وررسه ضمیمه 

یوبل ملحق هم خپورشــو چې د دې محکمې 

اساسنامه وه.

د موافقتنامې د درېیمې مادې پر اســاس، 

هر یو الســلیک کوونکی دولــت موظف ؤ چې 

جنګي جنایتګاران له نیولو وروســته د تحقیق 

او محاکمې لپاره د نړیوالې نظامي محکمې په 

واک کې ورکړي.

په واقعیت کې د دې محکمې د تشکیل له 

مهاله د برشیت ضد جنایاتــو تعقیب نوي پړاو 

ته داخل شــو چې پخپلــه دا محکمه د دایمي 

نړیوالې جزایي محکمې له بنسټیزو جرړو څخه 

ګڼل کیږي، تر هغه ځایه چې ویل شــوي دي 

د نورنربګ محکمې نسبت نورو محکمو ته چې 

وروســته په همدې لوري )بین املللی جنایاتو( 

کــې رامنځته شــوې زیاتــې ځانګړتیــاوې یې 

درلودې.

د نورنربګ په محکمه کې ډېر جزایي بنسټیز 

اصول رعایت شول د بېلګې په توګه متهمینو د 

وکیل د غوره کولو حق درلود یا دا چې متهمینو 

د هغوی د حقوقو په نه تر پښو الندې کیدلو کې 

له ژباړن څخه د استفادې حق درلود.

پــه حقیقت کــې هغه مهال چې فرانســه، 

امریکا، انګلیس او روســیه پر املــان، ایټالیا او 

جاپان بریايل شول او هغوی ته یې ماتې ورکړه د 

املان د رنسانس په مرکز )نورنربګ ښار( کې يې 

یوه اساسنامه ولیکله، چې جنګي جنایتکاران 

محاکمه او مجازات يش. په واقعیت کې د دې 

دلیل چې اساســنامه په دې ښار کې تصویب 

يش دا و چــې هر کال به د نــازي ګوند کنګره 

په دې ښــار کې تشــکیلیده او په حقیقت کې 

متحدینو په خپــل دې کار او په مرکز او د نازي 

ګوند په زړه کې د جلسې تشکیلول له دې حزب 

څخه خپلې کینــې او ټپ ته تر یوه حده التیام 

و باخښــه او همدا مساله په واقعیت کې د دې 

محکمې د مشــهورتیا او د ژبــې په رس د لویدو 

اصيل دلیل ؤ.

باالخره محکمــې د 1945 ع کال د نوامرب 

پر 20مه نېټه په رسمي توګه په کار پیل وکړ او 

د 1946ع کال د اکتوبــر پر لومړۍ نېټه يې د 

املاين متهمینو په هکله خپله رایه صادره کړه، 

په دې ترتیــب رسه ډیره تاریخــي بین املللی 

محکمه یوولس میاشتی اوږده شوه.

له محاکمې څخه ډار او هغه غوغا چې د دې 

محکمې تشــکیل رامنځته کړې وه باعث شوه، 

چې هټلر او د ده دوه مرستیاالن، د محکمې له 

تشکیل څخه وړاندی ځان وژنه وکړي.
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که څه هم د نورنربګ محکمې تر یوه حده د 

محاکمې اصول مراعات کړي ؤ خو دا مسئله په 

هغې کې د بشپړ عدالت په معنا نه ده. د بیلګې 

پــه ډول د دې محکمــې له بــې عدالتیو څخه 

یوه دا وه چې ټــول قاضیان د جګړې له فاتحو 

او بریالیو هیوادونو څخه غوره شوي ؤ په داسې 

حال کې چې دا ډېره منطقي برېښېدله چې د 

ماتې خوړلو هیوادونو له قاضیانو هم اســتفاده 

ويش او یــا لږ تر لــږه له هغــوی څخه قضایي 

مشوره ترالسه يش.

وروســتۍ مســاله دا چې فاتحــو هیوادونو 

پخپلــه هــم ډېر جنایــات رس ته رســويل ؤ، په 

واقعیت کې هامغــه جرایم چې د نازي ګوند د 

محاکمې موضوع وه هامغــه جرایم یې پخپله 

هم رسته رســويل ؤ، چې هیڅکله ورته پاملرنه 

ونه شوه.

په پای کې )58( کســه املاين قوماندانان 

ونیول شول، چې له دې جملې )21( کسان یې 

تر جدي او ســختې محاکمې الندې راغلل، له 

دی )21( کســانو څخه یې )12( تنه په اعدام 

محکوم شول. د اعدام پریکړې د 1946ع کال 

د اکتوبر د 16مې نېټې ســهار وختي د یوولسو 

محکومانو په هکله د محکمې د ځای تر څنګ 

سالون کې اجراء شوې.

د نورنــربګ محاکمه له 1945ع کال څخه 

تــر1949ع کال پورې څلور کاله اوږده شــوه. 

دا محکمه له دې کبله چې و یې کوالی شــول 

ډیری نړیوال قواعد لکــه د دولتونو د مرشانو د 

مصؤنیت اصــل- د جزایي حقوقو د رسحداتو د 

ننه اصل او نورو ډیرو بین املليل حقوقو ته تغییر 

ورکــړي د نړیوالو جزایي حقوقو په تاریخ کې د 

عطف ټکی ګڼل کیږي. البته داســې بريښي، 

چې یوه ډله حقوقپوهان دا محکمه په دې دلیل 

چــې په جګړه کې د بریالیو څلــورو هیوادونو د 

تصمیم پر بنسټ تشکیل شوه د نړیوال اړخ نه 

درلودونکــې بويل، خو په ځواب کې باید ووایو، 

ټیک ده چې دا محکمــه د دې څلوروهیوادونو 

د تصمیم پر بنســټ رامنځته شــوه خو د هغې 

په اعالم پسې ســم، دا محکمه د نړۍ د )19( 

هیوادونو له خوا د تائید وړوګرځیده، په پایله کې 

د نورنــربګ د محکمې رایه د نړیوالې ټولنې په 

نامه صادره شوې ده.

په هرصورت د نورنربګ محکمه د خپلو ټولو 

لــوړو ژورو رسه رسه د جزایي محکمې )دیوان( 

د الرې پــر رس د ډېرو مهمو او اغیزناکو محکمو 

په عنــوان ګڼل کیږي. په هر حــال د نورنربګ 

محکمې له تشــکیل وروســته چې له پولو آخوا 

جنایاتو ته په رســیده ګۍ کــې د بین املليل 

تحــول د رامنځه کیدا المل شــوه او تریوه حده 

یې په هغه زمــاين مقطع کې د نړیوالې ټولنې 

ستاینه ترالســه کړه، د توکیو محکمې ته نوبت 

ورسید، چې په واقعیت کې د توکیو محکمې د 

نورنربګ له محکمې وروســته د نړیوالې جزایي 

محکمی په رامنځته کیدو کې سر رول درلود، 

که څه هم د توکیو محکمه د نورنربګ محکمې 

په حد او اندازه کې نه وه خو په خپله اندازه کې 

یې له خپل ځان څخه وروسته د نړیوالو محکمو 

د تاسیس لپاره مثبت او اغیزناک ټکي درلودل 

چې په الندې کرښو کې ورته نغوته کیږي.

2- د توکیو محکمه:

وروســته له هغې چې جاپانیان د 1945ع 

کال د سپټمرب په دوميه نېټه د دوميې نړیوالې 

جګړې په ترڅ کې تسلیم شول، بریالیومتحدینو، 

جاپاين سیاســتوال او جرناالن د هغه جنایاتو 

په جرم چې د جګړې پر مهال مرتکب شــوي ؤ 

محاکمې ته راکش کړل.

په حقیقــت کــې د نورنــربګ محکمې له 

جوړولو او د هغې له پای ته رسیدو وروسته کوم 

وخت چې د متحدینو اوضاع او احوال یو څه ښه 

شو او تر یوه حده سیايس فضا د هغوی په ګټه 

آرامه شــوه په دارنګه آرامه فضــا کې یې د لرې 

ختیځ لپاره د نظامي محکمې جوړولو ته اقدام 

وکړ، چې د توکیو په محکمه مشهوره شوه.

د 1946ع کال د جنــورۍ پــر 19مه نېټه 

جرنال دوګالس مک آرتور د پاسفیک سمندر په 

سیمه کې د متحدینو د ځواکونو د سرقوماندان 

په صفت د لرې ختیــځ لپاره د نړیوالې نظامي 

محکمــې )IMTFE( د جوړیدو اعالن وکړ. کله 

کلــه ال د توکیو له محکمې څخــه د نورنربګ د 

اسیایي محکمې په عنوان هم یادونه کیږي.

باید ووایو چې دا محکمه د توکیو د منشور پر 

بنسټ چې په جاپان کې د متحده ایالتونو د لوړ 

رتبه قوماندان )مک آرتور( د اعالمیې په واسطه 

چې پخپله دا اعالمیه د لندن د منشور پر بنسټ 

صادره شوې وه جوړه شوه.

په هر حال دې محکمــې د )11( قاضیانو 

په حضور چې ټول یې مک آرتور منصوب کړي 

ؤ پــه کار پیل وکړ. يادو محاکامتــو د 1946ع 

کال د می میاشــتې لــه درېیمې نېټې څخه د 

1948 ع کال د نوامرب تر دولسمې نېټې پورې 

دوام وموند. په محاکامتو پورې اړوند د ټولو پاڼو 

مجموعه )49858( مخه وه. له همدې کبله د 

محکمې لوی څارنوال ياده محکمه )د تاریخ په 

اوږدو کې ډیره سره محاکمه( ونوموله.

لکه چــې پورته مو وویــل )11( قاضیانو له 

جاپان رسه په جګړه کې ښکېلو هیوادونو څخه 

 )IMTFE( د لرې ختیځ  لپاره نظامي محکمې

کې په قضــاوت الس پورې کــړ. دې محکمې 

هــم د نورنــربګ د محکمــې په څیر یــوازې د 

اصيل مجرمینو جرایمو ته رســیده ګي وکړه او 

د دې افرادو تر منځ داســې مقاماتو لکه لومړی 

وزیر)هید کی توجو( څلور د بهرنیو چارو وزیرانو، 

د جنګ پنځو وزیرانو او ځینو نورو افرادو شتون 

درلود.

البته په سیايس دالیلو او د جاپان له امپراتور 

یعنــې )هیروهیتــو( څخه د امریــکا د مالتړ پر 

بنسټ نوموړی په صورت دعوی کې د مندرجو 

متهمینو له لیســت څخه حذف شو. په داسې 

حال کې چــې د توکیو د محکمــې د جوړیدو 

پر مهال د هټلر دا همپیامنه )حلیف( شــخص 

ژونــدی ؤ او که کومې محکمې د ده جنایاتو ته 

رسیده ګي کوله هغه همدا د توکیو محکمه وه، 

چې په هــر صورت نومــوړی د محاکمې له بار 

څخه وتښتید. دا په داسې حال کې ده چې فکر 

کیږي د مطرح شویو جنایاتو د مسئولیت ډیربار 

په دې محکمه کې د همدې سړي پر اوږو دی.

پــه پای کې پــه دې محکمه کــې د )28( 

جاپانیانو پر ضد صورت دعوی ترتیب شوه، چې 

پــه پایله کــی ځینې په اعــدام او ځینې نور په 

ابدي حبس یا میعادي حبس محکوم شول. په 

دې محکمه کې هیڅ  کوم متهم برائت ترالســه 

نه کړ.

باید دې موضوع ته اشاره وکړو چې د توکیو 

پــه محکمه کې د )419( شــاهدانو شــاهدي 

واوریــدل شــوه او د )779( کســانو لیــکيل 

شهادتونه هم تر څیړنې او ارزونې الندې ونیول 

شول.

کــه وغواړو چې د توکیــو له محکمې څخه 

کيل نتیجه وړاندې کــړو باید ووایو چې په دې 

محکمه کې ټوله یا لږ ترلږه ډیره پاملرنه د سولې 

پر ضد جرایمــو ته وه او نــورو جنایاتو ته دومره 

توجه ونه شوه.

د نورنــربګ او توکیــو محکمــو د محاکمې 

او احکامــو تر منځ په پرتلنــه  کې یې معمواٌل د 

نورنربګ  د محکمــې رویه د توکیو له محکمې 

څخه ډیره عادالنه بللې ده، ځکه د توکیو محکمه 

په بشپړه توګه د جرنال مک آرتور تر نفوذ او د ده 

د سیايس مالحظاتو تراغیز الندې وه.

3- د راشتات نړیواله محکمه:

د نورنــربګ او توکیــو لــه نړیوالــو محکمو 

وروســته  درېیمه نړیواله محکمه چې د جنګي 

جنایتکارانو او برشیت ضد جنایاتو د محاکمې 

لپاره تشکیل شوه د راشتات محکمه وه.

دا محکمــه په املان کی د میشــت پوځ د 

قوماندانۍ له خوا د صادر شوي متحد املال پر 

موجب د 1946ع کال له ډسمرب څخه تشکیل 

شوه. دې محکمې د برشیت پرضد جنایتکارانو 
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د محاکمې صالحیت درلود چې د ناتس ویلز، 

اشــرودت، هوف او شــیرمک پوځي کمپونو د 

محافظانو او ســاتونکو او همدارنګــه د ایزن او 

اشتاهل ورکه د صنعتي کمپلکسونو د خاوندانو 

د محاکمــې په موخــه وه. د دې جنایتکارانو د 

جرایمو نســبت د کوم ځانګړي هیواد افرادو ته 

نه ؤ، ځکه په دې کمپونو کې د بېالبېلو تابعیتونو 

افــراد موجــود ؤ او د ایــزن او اشــتاهل ورکه د 

مجتمع اعاملو هم په بیالبیلو هیوادونو پورې اړه 

پیدا کوله.

د راشــتات محکمه له هغــه قاضیانو څخه 

تشــکیل شــوې وه چې د بېالبېلو هیوادونو له 

خوا ټاکل شوي ؤ او څارنوالۍ یې هم د هم ګټو 

)ذینفع( هیوادونو له څارنواالنو څخه تشــکیل 

شوې وه.

د نورنربګ او توکیو له محکمو رسه په پرتلنه 

د راشــتات د محکمــې محاکمــې خورازیاتې 

بیطرفانه وې.

4- د پخوانــۍ یوګوســاویا د جنګــي 

جنایتکارانــو لپاره نړیوالــه جنایي محکمه 

)ICTY(

باید یادونه وکړو چې د نړیوال جزایي دیوان 

په تاســیس کــې وړاندې ذکرشــوې محکمې 

هومره اغیزناکې نه وې او د وروستیو محکمو رول 

زیات ؤ د بېلګې په توګه د یوګوســالویا نړیواله 

محکمه هغه جنایاتو ته د رســیده ګۍ په موخه 

جوړه شوه چې د رصبانو له خوا د بوسنیا د خلکو 

او د دې هیواد د مســلامنانو پــر ضد د )قومي 

تصفیې( پــه منظور تررسه کــړي ؤ. په واقعیت 

کــې د پخواين شــوروي له ړنګیدلو وروســته د 

ختیــځ بالک هیوادونــه د جدایي غوښــتونکو 

پاڅونونو ښکار شول او له هغې جملې پخوانۍ 

یوګوســالویا هم له تجزیې رسه مخامخ شــوه. 

کروايس په 1991 ع کال او بوسني هرزه ګوین 

په 1992ع کال کې هر یو د یو خپلواک هیواد 

پــه عنــوان د موجودیت اعالم وکــړ. رصب قوم 

چې د کروايس او هرزه ګوین په دواړو برخو کې 

پروت ؤ په دې لټه کې شو چې یو له بل رسه په 

یوځای کیدو، هغوی هم د )سر رصبستان( په 

یو خپلواک هیــواد تبدیل يش. له همدې امله 

یې په یوې بشپړې کورنۍ جګړې الس پورې کړ 

او د بوسني هرزه ګوین د مسلامنو وګړیو پر ضد 

د بوګنوونکو جنایاتو مرتکب شول.

رصب مرشانــو پــه ځانګــړي ډول )رادووان 

کارادزیــچ( جمهــور رئیــس او )جــرنال راتکو 

مالدیــچ( د رصب دولت د اردو قوماندان په دې 

پســې ؤ چې له رصبانو څخه یو اصالح شــوی 

نسل او خورا لوړ نژاد منځته راوړي.

پر همدې بنسټ دې کسانو د څلورو کلونو 

په موده کې د غیر نظامیانو په عام وژنې، جنيس 

جرایمو، د استوګنې د سیمو په مببارۍ، جنګي 

جنایاتو او نورو ډېرو بوګنوونکو جنایاتوالس پورې 

کړ.

د 1992ع کال د اکتوبــر په شــپږمه نېټه 

د ملګرو ملتونو ســازمان د امنیت شورا )780( 

یمــه ګڼه پریکــړه لیک صادر کــړ او د هغې پر 

اساس یې د کارپوهانو کمېټه جوړه کړه، چې د 

یوګوسالویا په شخړه کې د جینوا د معاهدې او 

نړیوال برشي قانون څخه بهر د شویو تجاوزاتو او 

مخالفتونو په هکله څیړنه او تحقیق وکړي.

د کارپوهانو د کمیټې د لومړي موقت رپوټ 

په تعقیب د ملګروملتونو د امنیت شورا د 1993 

ع کال د فــربورۍ پر 22- مه نیټــه )808( مه 

ګڼه پریکړه لیک صــادر کړ چې پکې راغيل ؤ: 

د ملګروملتونــو د امنیــت شــورا وپتییله چې د 

یوګوســالویا په خاوره کې د پیښوشویو جنایاتو 

او د بــرشي نړیوال قانون څخــه د رسغړونې د 

مسئولینو محاکمه کولو لپاره یوه نړیواله جنایي 

محکمه جوړه کړي.

پــه دې پریکــړه لیک کې د ملګــرو ملتونو 

له عمومي منيش څخه غوښــتل شوي ؤ، چې 

په )60( شــپیتو ورځو کــې د ځانګړې جنایي 

محکمې د جوړیدو په اړوند رپوټ برابرکړي.

د همدې پریکړه لیک د غوښتنې پر اساس 

عمومي منيش د محکمې اساســنامه او د دې 

اساســنامې په هکله تعلیقات برابر کړل. د دې 

قــدم له اخیســتلو رسه ســم د امنیت شــورا د 

محکمــې د جوړیدلــو پــه اړه )827( – مه ګڼه 

پریکړه لیک صادرکړ، په همدې توګه د 1993 

ع کال د می د میاشتې پر 25- مه  نیټه د يادې 

محکمې قاضیان انتخاب شول او لوی څارنوال 

یې د 1994 ع کال د اګست پر پنځلسمه نېټه 

په خپل کارپیل وکړ.

دا محکمــه د پخوانۍ یوګوســالویا لپاره د 

نړیوالې جنایي محکمې په نوم ونومول شوه. د 

محکمې د اساسنامې په لومړۍ ماده کې راغيل 

دي چې:

دا محکمه حق لري هغه مســئول اشخاص 

محاکمه کړي چې په پخوانۍ یوګوســالویا کې 

یــې له 1991ع کال راهیســې د بــرش نړیوال 

قانون پر خالف په لویو جنایاتو الس پورې کړی 

دی.

همدارنګــه د محکمــې په اساســنامه کې 

فردي جنایي مســئولیت هم ذکر شوی چې په 

دې لیکه کې جمهور رئیس هم راځي.

دې نړیوالې محکمې د هغه افرادو د تعقیب 

لپاره چې په پخوانۍ یوګوسالویا  کې د نړیوالو 

برشي حقوقو پر ضد د جدي جرایمو د ارتکاب 

شــک پرې کیږي د برش په بین املليل حقوقو 

کې یې یو نوی فصل پرانیستی دی. د نورنربګ 

او توکیو د محاکامتو له مهاله دا لومړی ځل دی 

چې یونړیوال جزایي دیوان د بین امللل حقوقو 

په ترپښو الندې کولو متهامنو لپاره تشکیلیږي، 

پــه دې توپیر رسه چې په نورنربګ او توکیو کې 

بیــن املليل نظامي دیوانونه پــه دوميه نړیواله 

جګړه کې د بریالیو دولتونو په واســطه تشکیل 

شــوی ؤ خو دا دیوان یــو دارنګه مرجع ده چې 

د ملګرو ملتونو ســازمان امنیت شورا د نړیوالې 

سولې او امنیت د ساتنې لپاره د خپل مسئولیت 

د اجــرا په مقام کې د ټولــې نړیوالې ټولنې له 

اړخه تاسیس کړی. دا دیوان په عین حال کې 

چې د ملګرو ملتونو سازمان له ارکانو څخه دی او 

مقر یې هم په الهه کې دی د عدالت له نړیوال 

دیوان څخه په بشپړه توګه جال او خپلواک دی.

باالخره د 1996ع کال د جوالی میاشــتې 

د یوولسمې نېټې د نړیوال قرار او په الهه کې د 

مستقرې پخوانۍ یوګوسالویا د نړیوالې جزایي 

محکمې د لومړۍ څانګې له خوا صادر شــوي 

د تســلیمۍ د امر په موجب ټولو دولتونو ته په 

خطــاب کــې د را دووان کارادزیــچ او جــرنال 

راتکومالدیچ د توقیف، نیولو او انتقال غوښتنه 

صادرشوه.

پــه 1993 ع کال کــې د ملګــرو ملتونو د 

امنیت شــورا په واســطه د پخوانۍ یوګوسالویا 

لپاره د نړیوالې جنایي محکمــې د جوړیدو له 

مهاله تراوســه د )162( تنو سیايس او نظامی 

رهربانو او ترټیټې کچې پورې جګړه مارانو پورې 

یې د جرم اعالم کړی دی.

لــه شــک پرتــه د هغوی تــر ټولــو نامتو د 

رصبســتان پخوانــی جمهور رئیس ســلو بدان 

میلوشــویچ ؤ. میلوشویچ چې د محکمې د رس 

مستنطق له خوا د پخوانۍ یوګوسالویا په لس 

کلنه جګړه کې د کلیدي شخص په عنوان وګڼل 

شو، لومړی له خپلې دندې لیرې کړای شو او بیا 

د )2001( ع کال په جون کې د نسل وژنې، د 

برشیت پر ضد جنایت او جنګي جنایاتو په جرم 

د هاګ محکمې  ته وسپارل شو. خو د بلګراد د 

دې پیاوړي ســړي محاکمه چې د )2002( ع 

کال د فربورۍ په میاشــت کی پیل شوه، ډیره 

ژر متوقف شوه. ځکه د 2006 ع کال د مارچ پر 

12مه نېټه میلوشویچ په زندان کې مړ شو، چې 

په نتیجه کې په قانوين بڼه بیګناه پاتې شــو. د 

کروايس پخوانی جمهور رئیس فرانجوتود جمن 

او د بوسني جمهور رئیس الیاعزت بیکویچ هم 

دواړه  مــړه دي او د اتهــام د اعــالم له الرسيس 

لرې دي.

د یوګوســالویا د محکمــې غونډې ټولې په 
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علني او ډاګیــزه توګه تررسه کیدې او دا پخپله 

د یــوې عادالنه محاکمې په رس ته رســولو کې 

د دې محکمــې  د قاضیانو پــه دقت او ځیرتیا 

کــې خو رامهم عامل ؤ. له بلــې خوا د دیوان د 

اساســنامې پر موجب، قاضیان ملــزم ؤ چې د 

ناپلويتــوب اصل چې د هرې عادالنه محاکمې 

له بنسټیزو او اسايس اصولو څخه دی په دقیق 

ډول مراعات کړي، همدارنګه د اقرار اخیســتل 

چې یو له دالیلو څخه دی د شکنجې په کاروړلو 

رسه ممنوع اعالم شول.

یــو بل مهم ټکــی چې د یادونــې وړ دی د 

دیوان د اساسنامې له مخې د غیايب محاکمې 

په ممنوعیت ټینګار وشو او همدارنګه د اعدام د 

مجازاتو له حکم څخه د محکمې په منعه کولو 

ترصیح وشوه.

5- پــه 1994ع کال کــې د روآنــدا لپاره 

نړیواله جنایي محکمه:

د روآندا د جمهور رئیــس ژونال هابیاریامنا 

) Juvenal  Habyar imana  ( پــر ضــد د ناوړه 

قصد او په یوه هوایي پېښــه کــې د ده له وژل 

کیدو وروسته په دې هیواد کې د هوتواوتوتيس 

دوه قبیلې په 1994ع کال کې رسه ونښتې او 

د څلورو میاشتو په ترڅ کې په سلګونو زره کسان 

ووژل شول.

که چیرې وغواړو په روآندا کې د پیښو شویو 

فجایعــو او غمیزو له موضوع څخه یو ســاده او 

کيل تحلیــل وړاندې کړو باید ووایو چې دا ټول 

وژنــې، لوټ او تــاالن او تیري یوازې د حکومت 

پــه راس کې د یوه ځای پــر ځای کیدو له امله 

وې. پــه دې توضیح رسه کله چې د )هوتو قوم( 

د هابیاریامنا په مــرشۍ د پخواين حکومت په 

ځای چې د )توتيس اقلیت( څخه ؤ رامنځته شو 

د پخوانــی حکومت د قوم او نورو اقوامو په عامه 

وژنه یې پیل وکړ، دا په داسې حال کې ده چې 

دا ټول افراد د یــوه هیواد او یوې اوبو او خاورې 

خلک ؤ.

د هوتو د قوم مرشانو د توتسیانو په تصفیې 

دارنګه الس پورې کــړ چې حتی د هوتو د قوم 

ځینو کســانو هم د دې وضعیت او وژلو زغم نه 

درلــود او د اعراض غږ یې پورته کړ، خو هغوی 

هم له منځه یووړل شول.

په واقعیت کې د هوتو د قوم مرشانو د خپل 

قوم په افرادو هم رحم ونه کړ. په پای کې له دې 

ټولو جنایاتو وروسته، یو ځل بیا د یو لړ پیښو په 

اثر، بیا ځلې د توتيس قوم قدرت وموند. دا ځل 

دوی د هوتو قوم په تصفیې پیل وکړ.

باید ووایو همدې ساده غچ اخیستنې چې د 

یو هیواد د افرادو تر منځ پیښه شوه د برشیت په 

تاریخ کې یې یو خورا خونړۍ او دردناکه پیښــه 

ثبت کړه.

د دې پېښــې رامنځتــه کیــدا د دې المل 

شوه چې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا 

)918مه او925( مه ګڼه پریکړه لیکونه تصویب 

کړي. شــورا په دې پریکړه لیکونو کې روآندا ته 

د مرســتې د عملیاتو د پراخولــو په ترڅ کې له 

عمومي منشــی څخه غواړي چې په ياد هیواد 

کې د برشدوستانه نړیوالو حقوقو د خورا شدیدو 

تر پښــو الندې کولو په هکله یــوه څیړنه تررسه 

کړي.

د 1994 ع کال د جوالی په میاشت کې د 

امنیت شــورا )935( مه ګڼه پریکړه لیک صادر 

کړ او پــه دې رسه یــې د کارپوهانو یوه کمیټه 

جوړه کړه، چې په روآندا کې د کورنیو شــخړو پر 

مهال د نړیوال بــرشي قانون څخه په رسغړونو 

او بې ناموســیو کــې څیړنه وکــړي او په هکله 

یــې معلومات را ټول او د یــوه رپوټ  په بڼه یې 

د ملګروملتونو عمومي منيش ته وړاندې کړي، 

دې کمیټې د څلورو میاشــتو لپاره په دې دنده 

کار وکړ چې دا وخت کمیټې ته د ورسپارل شویو 

دندو د رســیده ګۍ لپاره کايف نه ؤ نو د امنیت 

شــورا ورته ځانګړې دندې وســپارلې چې باید 

په درېو میاشــتو کې یې رس ته ورســوي، يادې 

کمېټې درې میاشتې خپلو څیړنو ته دوام ورکړ، 

له دې څخه یوه اونۍ د پیښو په ځای کې پرته 

له تحقیقاتو او په اخیر کې یې نهایي رپوټ برابر 

کړ، مګر هغه دقت او ځانګړتیاوې یې نه درلودې 

چې د پخوانیو کارپوهانو پــه نهایي رپوټ کې 

وې. د روانــدا پــه هکله د جنایــي کارپوهانو د 

کمیټې رپوټ د نورو رسچینو او ټولیزو رسچینو 

او تلویزیــوين رپوټونــو څخه جوړشــوی ؤ. دې 

کمیټې د 1994 ع کال د اکتوبر پر څلورمه نېټه 

خپل ابتدایي رپوټ او په همدې کال د ډسمرب 

پــر نهمه نهایي رپوټ د ملګــرو ملتونو عمومي 

منشی ته وړاندې کړ، باالخره د همدې رپوټونو 

په رڼا کې د امنیت شورا، هغه هم د روآندا د نوي 

حکومت په غوښــتنه مداخله وکړه، که څه هم 

په ډېر ځنډ رسه یې د نړیوالې ســولې او امنیت 

د خوندیتابــه په اړوند د خپلــې دندې په رسته 

رسولو الس پورې کړ او د 1994ع کال د نوامرب 

پر امته نېټه د )955( مې ګڼې پریکړه لیک پر 

موجب د تانزانیا هیواد د آروشــا په ښــار کې د 

روآنده اجزایي نړیواله محکمه تشکیل شوه او ياد 

پریکړه  لیک د روآندا د محکمې اساسنامه او نور 

قضایي وسایل  ذکرکړل.

د مجرمینو د جنایي مســئولیت په هکله د 

نوموړې محکمې په اساسنامه  کې کټ مټ هغه 

ماده ذکرشوې چې د پخوانۍ یوګوسالویا لپاره د 

نړیوالې جنایي محکمې په اساسنامه کې راغلې 

وه. په حقیقــت کې د روآنــدا جنایي محکمې 

اساسنامه د یوګوســالویا د جنایي محکمې له 

اساسنامې څخه  جوړه شوې وه. البته د رواندا د 

حاالتو په پام کی نیولو رسه.

د روآندا نړیوالې جنایي محکمې ته د 1994 

ع کال د جنورۍ له لومړۍ نیټی څخه د ډسمرب 

تر ۳۱ نیټې پورې موقتي صالحیت  ورکړ شــو. 

يادې محکمې د یوګوسالویا د محکمې په څیر 

حق درلود چې د ټــول وژنې، برشي جنایاتو او 

جنګي جنایاتو په تــور د دغه جرمونو مرتکبین 

محاکمه کړي.

د روآندا حکومت تراوســه پورې )75000( 

تورن کســان بندیان کړي، چې د خپلو کورنیو 

محاکمو په وړاندې محاکمه يش. مګر د روآندا 

حکومت دا توان نه لري چې د دغه ګڼ شــمېر 

مجرمینو محاکمه رس ته ورسوي، د دې له امله 

چی د روآندا په کورنیو شــخړو کې ډیره تباهي 

شوې، پر همدې بنسټ د ملګرو ملتونو د امنیت 

شــورا د روآندا د جنایي محکمې په جوړیدو له 

ډیرو سیايس او عميل ستونزو رسه مخامخ شوه.

پــه واقعیت کــې د روآنــدا محکمې اصيل 

صالحیــت د نســل وژنې جرایمــو او د برشیت 

پر ضد جنایاتو ته رســیده ګــي وه. د دې دواړو 

محکمو )یوګوسالویا اوروآندا( اهمیت د نورنربګ 

او توکیو له محکمورسه په پرتلنه کې دا دی چې 

دا دواړه محکمــې پــه یوه جګړه کــې د بریالیو 

اړخونو له خوا نه دي تشــکیل شــوې، بلکې د 

ملګرو ملتونو د امنیت شورا له خوا چې د ملګرو 

ملتونو منشــور د اووم فصل پر بنسټ د نړیوالې 

سولې او امنیت د خوندیتابه مسئولیت پر غاړه 

لري، تشکیل شوې دي.

دا دواړه محکمې نه یوازې دا چې د بریالیو 

اړخونو د هیلو د پرځای کولو لپاره ندي تشکیل 

شــوي، د دې پرعکــس، ډیــری د هغــه اړخ پر 

ضــد چې په نښــتو کې یــې لــوی الس درلود 

منځتــه راغلــې دي. په دې ترتیــب رسه د دې 

دواړو محکمــو رول د بین امللل جزایي حقوقو 

پــه پراختیا او د یــوې دایمــي نړیوالې جزایي 

محکمــې د تشــکیل د مقدماتو پــه ایجاد کې 

انکارنه منونکی دی.

په هر صــورت دا پنځــه واړه محکمې چې 

تفصیل یې وړاندې شــو د خپلــو ټولو لوړو ژورو 

رسه رسه د دایمــي نړیوالې جزایي محکمې  د 

تشکیل بنســټ او چوکاټ تشــکیلوي چې په 

راتلونکي څپرکي، کې څیړل کیږي.

پاتې په بله ګڼه کې ...
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زموږ انساين حقوق او د برش حقوق

د برش حقونو نړيواله اعالميه

پنځمه برخه

حمیدحمیدی

ژباړه: ميوند

د مدين ټولنې د بنسټونو عنارص

۱. د مدين ټولنې د بنسټونو تر ټولو مهمه 

ځانګړنه له دولتي او حکومتي بنسټونو رسه د 

هغوی نه تړلتيا او استقالل دی. دا ځانګړنه په 

سيايس حوزه کې ډېره مهمه ده. په اقتصادي 

حوزه کې او په هغو هيوادونو کې چې د مدين 

بنســټونو وجود په رســميت پيژين، له ټاکليو 

ضوابطــو رسه ســم دې بنســټونو رسه مــايل 

مرستې کيږي.

۲. په دولتي بنسټونو کې ګډو لېوالتاوو ته 

د مدين ټولنې د بنسټونو الرسسی، د دولت د 

تعهداتــو په حفظ کولــو رسه د مدين ټولنې د 

بنسټونو د اســتقالل په رسميت پيژندل خورا 

مهم دي. 

۳. د پلورليــزم پراختيــا او د مدين ټولنې 

د خپلواکو بنســټونو ډېرېدل، د مدين ټولنې 

يــوه بله برخه ده، چې پر بنســټ يې بېالبېلې 

موسســې او انجمنونه د خپلو فعاليتونو چارې 

په خپلواکه توګه اداره کړي، څو د ټولنيز نظم 

د رامنځته کېدو اړتياوې برابرې يش.

۴. د مدين ټولنې بنســټونه چې په داسې 

رشايطو کې تشکيليږي او پراختيا پيدا کوي د 

ټولو هيوادوالو لپاره د الرسيس او منلو وړ وي، 

څو له دې الرې د مفکورو، متو او نظرياتو په لړ 

کې له حکومتي بنسټونو رسه د ټولنې د چارو 

په پرمخ وړلو کې ګډون وکړي.

۵. د مدين ټولنې بنسټونه بايد حکومتي او 

عمومي بنسټونو ته الرسسی ولري، څو وکوالی 

يش د دې اړيکو په تحرک کې مرسته وکړي.

ټولنيزې ډلــې او د مدين ټولنې رغوونکي  

بايد يو بنسټ ته د قدرت د تصاحب او له حده 

ډېرو امتيازونو، چې د ډميوکراســۍ د عادالنه 

نورمونو د ماتېدو سبب کيږي، فرصت په الس 

ور نه کــړي. دا انحصار او قدرت خوښــونه، د 

مدين ټولنې پر مســئوليت او صالحيت ناوړه 

اغېزې کوي. 

په هغو هيوادونو او ټولنو کې چې آزادۍ او 

ډميوکراسۍ ته رسيږي، غري دولتي موسسې د 

مدين ټولنې مفهوم خپلوي. دا مفهوم په دې 

معنــا دی چې غري دولتي موسســې چې غري 

انتفاعي دي او غټه موخه يې ســيايس قدرت 

ته رسېدل نه دي، د مدين ټولنې برخه دي.

ســيايس، اقتصادي، ټولنيــزو او فرهنګي 

ځانګړنــو تــه په پــام رسه، د نړۍ پــه بېالبېلو 

هيوادونو کې د مدين ټولنې شکل بندي توپري 

کوي او په نړۍ کې د مدين ټولنې وده د تاريخ 

په بېالبېلو مرحلو کې تررسه شوې. له دوميې 

نړيوالــې جګړې او د قانــون د حاکميت تابعو 

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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اســتقالل دی؛ په دې معنا چې دا بنســټونه 

بايد د خپلې ســيايس رهربې په ټاکلو کې، د 

خپل سراتيژيک لرليد په ټاکلو کې او د هغې 

په اجرايي همغږۍ کې په ميل او نړيواله کچه 

آزاد دي او له هر ډول حکومتي فشــارونو بايد 

خوندي وي.

دويم مورد د هغوی تخصيص خپلواکي ده. 

دا ډول خپلواکــي د يــو دولت په جغرافيه کې 

د برش حقونو د ارزښــتونو د شعوري درک او د 

هغې په سمه توګه اجرا کولو کې خورا اهميت 

لري. ځکه خو تخصيص خپلواکي له سيايس 

خپلواکــۍ رسه نږدې اړيکه لــري. تخصيص 

اســتقالل د بــرش حقونــو د مــيل بنســټونو 

اغېزمنتيا تضمينوي او د هغوی پر محبوبيت او 

د محبوبيت پر نشتوايل ډېر اغېز لري.

اجرايــي  بنســټونو  دې  د  مــورد  درېيــم 

خپلواکــي ده. اجرايي خپلواکي د يو خپلواک 

حقوقي شخصيت په توګه د دې بنسټونو زمينه 

برابروونکې او تضمينوونکې ده، چې د دولتي 

او غري دولتي بنســټو پــه مرکز کې ځای لري. 

ځينــې حقوق پوهان د چلنــد دغه طريقه يوه 

استثنا ګڼي.

ځکه خو له دواړو ميکانيزمونو، پعنې دولتي 

او غري دولتي څخه خپلواکي د دې بنســټونو 

مــيل څېره مطرح کوي او بيا هم ځکه خو دې 

بنســټونو ته »د برش حقونو ميل بنسټونه« ويل 

کيــږي. بايد هېره نه کړو چې د دې بنســټونو 

قانونيت د دولتونو له خــوا تفويضيږي. لکه د 

دې ټولنيزو بنســټونو حقوقــي حضور د ميل 

قوانينــو لــه خــوا او د بــني امللــيل اصولو او 

ضوابطو پر بنسټ قانونيت پيدا کوي او د يادو 

ټولنو د رامنځته کېدو د بســرونو پراختيا او د 

بــرش حقونو د معيارونو نړيــوال کېدلو په نړۍ 

کې د مدين ټولنې د بنســټونو د پراختيا لپاره 

ښه زمينه برابره کړه. په دې برخه کې، اروپايي 

هيوادونو ډېر برياليتوبونه درلودل، چې د دې 

هيوادونــو په ســيايس، ټولنيــز، اقتصادي او 

فرهنګــی ژوند کې د لويو ټولنيــزو ډلو پراخ او 

فعال ګډون د دې برياليتوبونو شاهدي وايي.

د مدين ټولنې په بنســټونو کې غړيتوب، 

فرد له درې ډوله حقونو او آزاديو برخه منوي:

۱. مدين حقونه او آزادۍ: مدين حقونه 

او آزادۍ شــخيص آزادۍ، پــه ټولنــه کــې د 

آزادۍ او امنيت حق، د وينا، عقيدې، ښوونې 

روزنې د آزادۍ حق، هرني او اديب آزادۍ او د 

مطبوعاتو، غونډو او انجمنونو آزادۍ ته وايي.

۲- ســيايس حقونه او آزادۍ: ســيايس 

حقونــه او آزادۍ هم په ټاکنــو کې د ټولنې د 

وګړو د فعال يا منفعل ګډون حق او د سيايس، 

دولتــي او ټولنيــزو فعاليتونو تــر رسه کولو ته 

وايي.

فرهنګــي  او  ټولنيــز  اقتصــادي،   -۳

حقونه: اقتصادي، ټولنيز او فرهنګي حقونه د 

اقتصادي ژوند )د بېلګې پــه توګه بوختيا(، د 

ټولنيزې او فرهنګي رغونې او پراختيا په برخه 

کې د هيوادوالو نقش او آزادۍ فعالوي.

د برش حقونو ميل بنسټونه

د برش حقونو ميل بنسټونه د برش حقونو په 

قامــوس کې عرصي مفهوم دی. د برش حقونو 

ميل بنسټ داسې تعريفيږي:

»هغــه بنســټونه چې د دولت لــه الرې، د 

اسايس قانون او ميل قوانينو پر بنسټ رامنځته 

کيږي او د فعالیت يې په ځانګړې ډول د برش 

حقونــو د دودولو او مالتــړ په برخه کې دی. د 

دې بنســټونو رامنځته کول د پاريس د نړيوال 

تــړون پر نبســټ د ۱۹۹۱ کال په اکتوبر کې 

مطرح او وړانديز شو. دا وړانديز په ۱۹۹۳ کې 

د ملګرو ملتونو د برش حقونو په کميســيون او 

د ملګــرو ملتونو په عمومي غونډه کې تصويب 

شو.

له يــادو پريکــړه لیکونو رسه ســم، د برش 

حقونو د دودولــو او مالتړ په الره کې له پراخو 

واکونــو رسه واک لرونکــي مــيل بنســټونه د 

هيواد په ميل قوانينو کې ذکر کيږي. د تړلتيا 

نشتوالی او د عمل استقالل د دې بنسټونو يو 

له مهمو ځانګړنو څخه شمېرل کيږي.«

د برش حقونو ميل بنسټونه مهمې ځانګړنې 

لري چــې هغوی لــه دولتــي او غــري دولتي 

بنســټونو څخه بيلــوي. دا ځانګړنــه د دولت 

لــه اغېز څخه د دوی پــه درې ګونو خپلواکيو 

کې نغښــتې. لومړی د دې بنســټونو سيايس 

بنســټونو د فعاليتونو قانــون د دولتونو له خوا 

تصويبيږي.

د بــرش حقونو مــيل بنســټونه الندې 

دندې او واکونه لري:

د بــرش حقونو د منــل شــويو معيارونو پر 

بنســټ د قانوين او اداري مقرراتو د ښه وايل 

لپاره دولت ته د طرحــو، وړانديزونو او رپوټونو 

وړاندې کول؛

د بــرش حقونو له بني امللــيل قوانينو رسه 

د ميل قوانينــو د انطباق لپــاره د الزمو زمينو 

برابرول: په دې برخه کې کوالی شــو د دولت 

د تشويقوونکو په توګه، په ځانګړي ډول نړيوالو 

کنوانســيونونو او د بــرش حقونو نــورو معتربو 

اســنادو رسه پــه يوځای کېدو کــې د دولتونو 

د قانــون جوړونــې سيســتم او د بني املليل 

منل شــويو نورمونو پر نبسټ د ميل قوانينو د 

تصوپب يادونه کړو؛

د برش حقونو بني املليل مراجعو او ناظرانو 

رسه د بــرش حقونــو د وضعيــت پــه اړه رپوټ 

برابرولو کې مرســته: پــه دې برخه کې د برش 

حقونو ميل بنســټونه مســئوليت لري چې پر 

خپلو متبوعو هيوادونو د برش حقونو د وضعيت 

اړونــد رپوټونــه برابر کــړي او لــه بني املليل 

بنسټونو رسه همکاري وکړي؛

د برش حقونو د ښوونيزو پروګرامونو تنظيم 

او اجرا: په دې برخه کې هم د برش حقونو ميل 

بنســټونه مســئوليت لري چې د ورکشــاپونو، 

سيمينارونو، کنفرانسونو او ښوونيزو او روزنيزو 

پروګرامونو د جوړولو له الرې د رســنيو په مټ 

د برش حقونو موخې خلکو ته روښانه کړي او د 

بــرش حقونو د فرهنګ په لوړولو او پراختيا کې 

د يو هيواد خلکو رسه مرسته وکړي؛

د خلکــو د بــرش حقونــو پــر نقــض والړو 

شــکايتونو ارزونه او د دا ډول معضلو د هواري 

لپاره پرله پسې هڅې؛

او د ملګــرو ملتونــو ســازمان او نــورو بني 

املليل ســازمانونو او بنسټونو رسه همکاري او 

د هغوی له تجربو استفاده.

په ځينو هيوادونو کــې د برش حقونو ميل 

بنسټونو ته د دولت او ټولنې »څارونکي سپي« 

اصطالح کارول کيږي. د دې اصطالح د کارولو 

موخه بنسټونو ته ســپکاوی نه دی؛ برعکس، 

دې بنســټونو دغه اصطالح لــه جنايتکارانو او 

لــه برش حقونو د رسغړوونکــو څخه د دولت او 

ټولنې د ســاتونکو په توګه ځان ته خپله کړې. 

د برش حقونو ميل بنسټونه په بېالبېلو هيوادونو 

کې په بېالبېلو نومونو رامنځته کیږي.

د بــرش حقونــو اعالميې پــه مقدمه کې، 

وحشــيانه او جنايــت کارانــه اعــامل هم ياد 

شــوي، چې د برش وجدان يې په غوسه کړی. 

د برش حقونو ميل بنسټونه 

د برش حقونو په قاموس 

کې عرصي مفهوم دی. د 

برش حقونو ميل بنسټ 

داسې تعريفيږي:

»هغه بنسټونه چې د دولت 

له الرې، د اسايس قانون 

او ميل قوانينو پر بنسټ 

رامنځته کيږي او د فعالیت 

يې په ځانګړې ډول د برش 

حقونو د دودولو او مالتړ په 

برخه کې دی. 
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»د جنايت قربانيان« مفهوم په فرد يا افرادو 

داللت کوي، چې په منفرده يا ډله ييزه بڼه د نه 

پاملرنې، غلفت او په ټولنه کې د الزمو حقوقي 

نورمونو د کمښــت له امله يــې صدمه ليدلې 

وي؛ داســې چې دا کمښــتونه پر خلکو د ظم 

او ستم المل يش، لکه فزيکي صدمه، بدين او 

اخالقي زخمونه، اقتصادي او معنوي زيانونه، 

چې تر ټولو بنســټي حقوق برشي معيارونو او 

انســاين تفکراتو ته رضر ورســوي. د بېلګې په 

توګه که د وسله والو افرادو له خوا یو هيوادوال 

ته ســپکاوی ويش او رواين او فزيکي شکنجه 

ورکــړل يش، دا هيــوادوال د جنايــت قرباين 

شمېرل کيږي. ځکه چې د قانون د حاکميت 

نشــتوالی د دا ډول جنايت باعــث کيږي، په 

دې حالت کې دولت او حکومت هم د جرم او 

جنايت تورن پېژندل کيږي.

جنګي جنايت

د »جنګي جنايت« مفهوم پر هغه وضعيت 

داللــت کوي چې قوانــني او نورمونه د جنګي 

عملياتو له امله د جګړو د عامالنو لخوا ناليدلې 

وګڼــل يش. له بده مرغــه دا نه پاملرنه په هغه 

حــال کــې وي چــې دولتونه د بــني املليل 

قوانينو پر وړاندې خپلو ژمنو ته پام و نه کړي او 

د دې جنايتونو لپاره زمينه ال پراخه يش.

د ژنيو د ۱۹۴۹ کال کنوانسيون د دا ډول 

جنايتونو موارد تر ډېره د برشيت ضد جنايتونو 

ته ځانګــړې کړي؛ خو بايــد يادونه ويش چې 

جنګــي جنايتونه کېدای يش کلــه د داخيل 

افــرادو له خوا هــم د جګړې پــه رشايطو کې 

پېــښ يش. دا ډول جنايتونه معمواًل د داخيل 

جګــړو او له پولې پــورې جګړو په رشايطو کې 

پيښيږي؛ او په همدې دليل جنګي جنايتونه 

بلل کيږي. 

پــه الهه ښــار )دنهــاګ يا دنهــاخ( کې د 

جنګي جنايتکارانو محکمــه په هالنډ کې ده 

او د ملګرو ملتونو سازمان تر رسپرستۍ الندې 

دنــده تررسه کوي. په معارصه دوره کې په دې 

محکمه کې د جنګــي جناياتو تر ټولو له لويو 

محاکمــو څخه کوالی شــو د بالکان ســيمې 

)د پخوانۍ يوګوســالويا هيوادونــه( د عواملو 

محاکمه او په روواندا کې نســل وژنې ته اشاره 

وکړو. دلته د جنګي جناياتو څو بېلګو ته، چې 

د نســل وژنې )ژينوســايډ( او عام قتل په بڼه 

وې، اشاره کوو.

نسل وژنه )ژينوسايډ(

هغــه جنايت ته وايي چــې د اجرا په پايله 

کې يې لــه ميل، قومــي، نــژادي، جنيس يا 

ديني-مذهبي ليده يوه ډله يا نســل له منځه 

والړ يش. دا تعريف د ملګرو ملتونو سازمان له 

خوا »له ژينوسايډ څخه مخنيوی« په نوم، چې 

د برشيــت ضــد جنايــت څــه دی؟ د جنايت 

قربانيان څوک دي؟ او د دې جنايتونو تر ټولو 

بدې بڼې کومې دي؟

د برشيت ضد جنايت

د برشيــت ضــد هــر ډول جنايــت، څه د 

جګړې په حالت کې او څه د ســولې په حالت 

کــې، برشي جنايت شــمېرل کیــږي. د برش 

حقونــو نړيواله اعالميه پــه رصاحت رسه وايي 

»هر وحشــيانه او ظاملانه عمل چې د انســان 

وجــدان تر پښــو النــدې کــړي« برشيت ضد 

جنايت ګڼل کيــږي. د بېلګې په توګه، پوپناه 

کول، غالمول، تبعيد، څارل، تعقيب، شکنجه 

او پــر هيوادوالــو تېری، برشيــت ضد جنايات 

نومول کیږي.

د برشيــت ضد جنايت اصــيل قربانيان د 

ديکتاتوري او استبدادي سيستمونو تر سلطې 

الندې خلک او ټولنــې دي. دا ډول جنايتونه 

په له پولو پورې، سيمه ييزو او داخيل جګړو او 

ځپنو کې ډېر پيښيږي.

برشيت ضد جنايت، »د بني املليل حقونو 

د قلمرو اړوند يو جرم دی«:

د ملګرو ملتونو ســازمان عمومي غونډې د 

۱۹۴۶ کال د ډسامرب ۱۱ په پريکړه ليک کې 

د برشيــت ضد جنايت د ميل حقونو له حوزې 

بهــر کړ او هغه يې په بــني املليل حقونو کې 

داخل کړ. دې پريکړه ليک »د ډله ييز جنايت 

د مخنيوي او مجازاتو کنوانسيون« لپاره زمينه 

برابره کړه چې د ۱۹۴۸ کال د ډسامرب پر ۹مه 

د رايو په اتفاق رسه ومنل شو او په ۱۹۵۱ کال 

کې د اجرا وړ وګرځېد. دا کنوانســيون چې د 

بني املليل عامه حقونو پــر محور والړ دی، د 

بني امللــيل حقونو د رسچينې په توګه د ټولو 

دولتونو لپاره سنديت او اوليت لري

د دې کنوانســيون له دوميــې مادې رسه 

ســم: »له ډله ييزې وژنې مــراد الندې اعامل 

دي چې د يوې ميل، قومي، نژادي يا مذهبي 

ډلې د بشــپړې يا يوې برخــې د له منځه وړلو 

نيت پکې وي. 

الف( د ډلې د غړو وژل؛

ب( د ډلې د غړو جسمي يا روحي متاميت 

ته لويه صدمه رسول؛

ج( په عمدي ډول په داســې رشايطو کې 

د يوې ډلې ښکېلول چې د ډلې په بشپړ ډول 

يا د يوې برخې د جســمي )فزيکي( له منځه 

تللو المل يش؛

د( هغــه اقدامــات چې په يــوه ډله کې د 

زېږولو او تولد د مخنيوي په موخه تررسه يش؛

هـ( په اجباري ډول د يوې ډلې د ماشومانو 

انتقالول بلې ډلې ته.«

د جنايت قربانيان

د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي شورا له خوا 

تصويب شو، وړاندې شوی.

يواځنی عامل چې د بني املليل حقونو د 

ارزونې په سيستم کې د ژينوسايډ د داخلېدو 

المل شــو، له ۱۹۳۰ څخه تر ۱۹۴۰ کلونو د 

املــان د نازيانو له خوا د يهــودو ډله ييزه وژنه 

وه. د دې جنايــت تر ټولو بــد ډول په ۱۹۹۴ 

کال کې پېښ شــو چې په يــو لنډ وخت کې 

په روانډا کې سلګونو زره بې ګناه خلک ووژل 

شــول. کويف عنــان، د ملګرو ملتونــو د هغه 

وخت رسمنيش، د ملګرو ملتونو د برش حقونو 

کميسيون په عمومي شــوری کې )وروسته د 

برش حقونو په عمومي شورا بدله شوه(، د دې 

نړيوالې فاجعې د لسمې کليزې په مناسبت، 

د روانډا ژينوسايډ ته د برشيت رشم نوم ورکړ.

قتل عام

هغو ډلــه ييزو وژنو ته ويــل کيږي چې په 

خاص ځای او ټاکيل وخت کې تررسه کيږي. 

دا انسان ضد عمل د عمر، جنس، نسل و نژاد 

په نظر کــې نيولو پرته تررسه کيږي. د دا ډول 

جنايتونو قربانيان په غالب ګومان ســيمه ييز 

خلک، جنګي اســريان او تر محارصې الندې 

ســيمو کې اوســيدونکي خلک دي. عام وژنه 

کله د بدل اخستلو په منظور هم تررسه کيږي، 

په داســې وضعيت کې ماته خوړيل جنګيايل 

د هغــو بې ګناه خلکو په عــام وژنه الس پورې 

کــوي، چې له مخالف لــوري رسه تړاو لري او 

په دې بڼه خپل بــدل اخيل. دوميې نړيوالې 

جګــړې د دا ډول عام وژنو تر ټولــو بد ډولونه 

درلودل.

د عــام وژنې او ژينوســايډ تر منځ ښــکاره 

توپري په دې کې دی چې ژينوســايډ يا نســل 

وژنــه د خلکــو د يوې ډلې د لــه منځه وړلو په 

منظور تررسه کيږي، چې يو خاص نسل، نژاد، 

مذهــب، قوم يا مليت ولــري. لکه که د صدام 

حســني دولت کردان د عراق په شامل کې له 

دې املــه په ډله ييزه توګه لــه منځه وړل چې 

کردان دي، دې ته ژينوسايډ وايي؛ خو په عام 

وژنه کې قربانيان کېدای يش د بېالبېلو ډلو، 

نســلونو، مذهبونــو، قومي ډلو او لــه بېالبېلو 

نژادونو څخه وي.

د عــام وژنې اصطالح تر ډېــره د دې لوی 

بــرشي جنايت په اجــرا کولو اطــالق کيږي. 

يعنــې ژينوســايډ د عام وژنې پــه توګه عميل 

کيږي. هغه وژنه چــې د ۱۳۶۷ کال په اوړي 

کې په ايران کې پېښه شوه، د عقيدې او بيان 

د زندانيانــو عام وژنه وه، چې په يوه کمه موده 

کــې لــه ۴۰۰۰ څخــه د زياتو خلکــو په وژلو 

متامه شوه.
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در این مقاله سعی شده به سؤاالتی از 
این قبیل پاسخ داده شود:

اینکه واقعاً خشــونت و پرخاشــگری چه 
مفهومــی دارد؟ انواع آن کدام اســت؟ به چه 
علت یا عللی از افراد در جامعه ســر می زند؟ 
خشــونت با انسان متولد می شــود یا معلول 

محیط و یادگیری های اجتماعی است؟
از حدود ســه دهه قبل پدیده خشــونت 
خانوادگی در کشورهای غربی مورد توجه قرار 
گرفته و سر آغاز بررسی های خشونت از چاپ 
مقاله ای به قلم هنری کمپ )۱۹۶۲( آغاز شد 
که بر اساس مشــاهدات بالینی او از کودکان 

صفحات حوادث روزنامه ها، هفته نامه ها و اخبار رادیو و تلویزیون بازتاب دهنده صور 
مختلف پرخاشگری و خشونت اند که بیشترین مخاطب را نیز دارند. این گونه رفتارها 
چنان رو به رشــد اســت که گویی در جان جامعه جای گرفته و بخشی از رفتارهای 
معمولی افراد شــده اســت. هر روز با انواع خشونت و پرخاشــگری از قبیل قتل های 

خانوادگی، آدمربایی، نوزاددزدی، نزاع های خیابانی و... مواجهیم.
خانواده امروزی با ویژگی شــاخص محبــت و صمیمیت و روابط عاطفی میان زن 
و شــوهر و فرزندان در نظر گرفته می شود. این خانواده مطلوب می تواند که با کاهش 
تنش ها و فشــارهای ناشــی از جامعه افراد را کمک کرده و امکان رشــد و شکوفایی 

مطلوب برای اعضای خود را به وجود آورد.
تصویر خانواده مطلوب در اثر بررســی های مربوط به خشــونت مورد تردید قرار 
گرفته است. نتایج بررسی هایی که دارای سابقه ای در حدود سه دهه اند، مشخص کرد 
که خشــونت در بسیاری از خانواده ها نســبت به زنان و کودکان و بعضاً سالخوردگان 
وجــود دارد و برخالف آنچه تا قبل گمــان می رفت، تنها در میــان خانواده هایی با 
مشکالت مادی و سطح سواد و فرهنگ پایین دیده نمی شود، بلکه هم چنین در میان 

خانواده هایی با ظاهر مطلوب نیز دیده می شود.

خشونت خانوادگی 
از دیدگاه جامعه شناسی

که در خانواده لت وکوب شــده و در شفاخانه 
بستری شده بودند، نوشته شد.

او در ایــن مقالــه بــه توصیف و شــرح 
ســوختگی ها، شکستگی ها و ســایر جراحات 
پرداخــت. این مقاله بــرای اولین بار بر وجود 
خشــونت والدیــن تأکید کــرد، به تدریج در 
دهه ۷۰ میالدی افراد مختلفی ســعی کردند 
ایــن پدیــده را توصیف کنند. ایــن افراد در 
آغاز کســانی بودند که در محیط کاری خود 
با خشــونت خانگی مواجه می شــوند. مانند 
مددکاران و مشــاوران مــدارس، داکتران و 
پرســتاران و افراد پلیس و جرم شناســان که 

ســعی در شــناخت و تبیین عوامل مؤثر در 
ظهــور این پدیده را داشــتند و بعــد از آن 
جنبش های حقوقــی زنان و کودکان نیز نگاه 
خــود را متوجه این پدیــده کردند و با انجام 
گردهمایی، راهپیمایی و سخنرانی ها سعی در 
جلب افکار عمومی ایجاد تغییراتی در قوانین 

به نفع قربانیان خشونت کردند.
تأثیر مهم بررســی های خشــونت، تغییر 
نگرش جامعه نســبت به پدیده خشــونت در 
خانواده بود. اگر در ســال۱۹۷۶ تنها ۱۰% از 
آمریکایی ها این پدیده را در جامعه خود مهم 
تلقی می کردند، در سال ۱۹۸۲، ۹۰% آن ها به 

نگرش فوق رسیده بودند.
کار بسیار مهمی که در زمینه بررسی های 
خشــونت انجام شــده این بود کــه تنها بر 
وجود خشــونت در خانواده که در بســیاری 
از روش هــای تربیتی والدین یا رفتار معمولی 
زن و شــوهر نسبت به یکدیگر تلقی می شود، 
تأکید شــد و جنبه های اعمال خشــونت در 
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درون خانواده مشــخص گردیــد، بلکه حتی 
بر تأثیرات آشکار و پنهان اعمال خشونت در 
جامعه تأکید گردید و مشخص شد که چگونه 
رفتاری در محدوده کاماًل » خصوصی« مانند 
خانــواده دارای نتایــج برای محــدوده های 

»عمومی« است.

تعریف خشونت و انواع آن:
از آنجا که خشــونت بدنی ساده ترین نوع 
خشونت اســت تا به امروز هم اکثر محققان 
در ایــن زمینه کار می کنند. تعاریف اولی های 
که برای خشــونت ارائه شــدند نیز بیشتر در 
رابطه با خشونت بدنی است. گلز و استراوس 
دو پژوهشگری که سال ها در زمینه خشونت 
خانگی فعالیت کرده اند، خشونت را به عنوان 
رفتاری با قصد و نیت آشــکار و یا رفتاری با 
قصد و نیت پوشــیده اما قابــل درک جهت 
وارد کردن آســیب بدنی به فرد دیگر تعریف 
کرده اند. مــگارژی، محقق دیگــر در زمینه 
خشــونت معتقد اســت تعریف او انواع دیگر 
خشــونت را نیز در بر می گیرد، او از خشونت 
به عنوان شکل افراطی پرخاشگرانه نام می برد 
کــه احتماال باعث آســیب مشــخص به فرد 

قربانی می گردد.
شــهال اعزازی، جامعه شناس، خشونت را 
اینگونــه تعریف می کنند: وقتی شــخصی در 
درون خانواده مقتدر است و از این اقتدار ـاز 
هر نوعی که می خواهد باشدـ بدنی، اجتماعی 
یا اقتصــادی در جهت پیشــبرد امیال خود، 
بدون توجه به تمایل دیگری استفاده می کند، 
این کارخشــونت اســت. فکر می کنم که این 
تعریف بسیار گســترده است و انواع خشونت 

را دربر می گیرد.

نظریه محرومیت:
بروکویتر معتقد اســت اعمــال منتهی به 
ایجــاد محدودیت هم چون محرکی برای بروز 
انگیزه  رفتارهای تهاجمی عمــل می نماید و 
افراد را برای توســل به خشــونت و اقدام به 
تهاجــم باال می برد؛ به عبارت دیگر اگر فردی 
در نیل به هدف خود با شکســت مواجه شود 
ناکامی حاصل احتمال پاســخ پرخاش گرانه 
او را افزایــش می دهد. در ایــن نظریه افراد 
به واســطه نیروهای محرومیت ســاز بیرونی 
برای توســل به خشــونت و اقــدام به هجوم 
تهییج می شوند. بنابراین چنانچه خشونت در 
جامعه کنترل شــود به واسطه علت اصلی که 
همان محرومیت اســت، فقط محل آن تغییر 
می کند و در مواردی که مجال بیشتری دارند 
)مثاًل در خانــواده( ظهور می یابد. البته واضح 
اســت که بروز رفتارهــای تهاجمی عالوه بر 
محرومیت نیاز به زمینه ها و پیش شــرط های 

دیگــری نیز دارد در محرومیت را باید یکی از 
علل این پدیده دانست.

نظریه فراگیری اجتماعی:
عنصر ثابت و مهم کلیه نظریه های جامعه 
شــناختی احتماالً همان اســت کــه باندورا 
از آن تحت عنــوان فراگیــری اجتماعی نام 
می برد. باندورا ریشــه رفتارهای خشن را در 
محیط تعلیمی افراد می یابد ولی معتقد است 
فراگیری معموال تحت شرایط مستقیم )تنبیه 
یا تشویق( مشاهدات فردی صورت می گیرد و 
می تواند نتیجه تجارب شخصی فرد یا برگرفته 
از نتایج مرتب با رفتار ســایر افراد باشد. برای 
تبدیل از مشــاهده به رفتار الزم اســت تا آن 
رفتــار در ذهن فرد ثبت شــود. آنگاه عناصر 
ثبت شــده ذهنی در مرحله بعــدی به رفتار 
مشهود تبدیل می شود. این فرایند با توجه به 
میزان مهــارت و توانایی افراد تفاوت می کند. 
ابعــاد تنبیهی و تشــویقی رفتار در ســطح 
خارجی و وجود انگیزه الزم فاعل برای انجام 
فعل از دیگر مواردیاند که بر تعدیل ذهنیت به 
رفتار و عبور از ذهن به عین تأثیر می گذارند. 
با توجه به اینکه رفتار افراد در زندگی روزمره 
متأثر از الگوهای متفاوتی اســت. باندورا سه 
الگوی شــخصی تأثیر گذار بر رفتار خشــن 
را مــورد توجه قــرار داده اســت: خانواده و 
فرهنگ های فرعــی )خرده فرهنگ های مورد 
قبول افــراد مانند گروه های هم ســن و...( و 
فرهنگ )در قالب نهادهایی چون تلویزیون و 
فیلم(. بنابراین تعلیم رفتارهای خشونت آمیز 
ممکن اســت از طریق القای الگوهای رفتاری 
در خانواده، در گروه هایی که افراد عضو آناند 

یا از طریق رسانه ها صورت می گیرد.
پژوهش های اجتماعی، تأکیدکننده نظریه 
فراگیــری اجتماعی اند. مثــاًل فرزندان اعمال 
خشــن را از والدین می گیرنــد در دو تحقیق 
پاترســون »تحلیل الگوی رفتاری پسران« و 
تحقیق ارن و همکاران »تحلیل الگوی رفتاری 
فرزنــدان« از مهم ترین عوامل شــکل گیری 
رفتــار تهاجمی فرزندان عــدم حمایت پدر و 
مادر از آن هاســت. والدیــن روحیه تهاجمی 
را بــه فرزندان خود آموختــه و آن را تقویت 
می کنند، حال اگر این واقعیت با ضعف فنون 
مدیریتی والدین در خانه و کاربرد روش هایی 
چون تنبیه بدنی سخت همراه گردد، کودکان 
متوجه رفتارهای خشــن و حتی اموری فراتر 
از آن می شــوند. تجمع عناصر مختلفی چون 
کاربرد زیــاد رفتارهای تنــد و عدم توجه به 
اصول تربیتــی، رفتار ناشایســت والدین در 
خانه به معنای پیدایش الگویی از تهاجم است 
که کودکان را به ســوی خــود جلب می کند. 
بنابراین قسمتی از خشونت های بزرگ ساالن 

ریشــه در دوران کودکی دارد، به این ترتیب 
خشونت خانوادگی به یک فرد ختم نمی یابد 
و قربانی در بزرگ ســالی و پس از تشــکیل 
خانواده همان رفتــار فرا گرفته در خانواده را 
در حل تعارض ها و تنش های خانوادگی به کار 
می گیرند، پدیده ای کــه درج از آن به عنوان 
»گردش خشونت« نام می برد. اروینسون نیز 
معتقد است که مشــاهده رفتار پرخاشگرانه 
در محیط خانواده، نه تنهــا موجب تقلید آن 
می شود، بلکه انواع پرخاشگری جدید و بدیع 
خلق می کند.) از ۱۸ مطالعه انجام شــده در 
ایــن زمینــه، ۱۶ مطالعه نشــان دهنده این 
اســت که مشاهده خشــونت موجب افزایش 

پرخاشگری است(.
البتــه در پژوهش های اخیر که نســبت 
به شناخت هر چه بیشــتر خشونت و تهاجم 
صــورت گرفته نظریه فراگیــری اجتماعی تا 
حدی متحول شــده، مثــاًل در نظریه باندورا 
ارتباط ســهگانه برای شناخت خشونت  یک 
طراحی و پیشنهاد شده، این مدل مشتمل بر 
رفتارها، محیط، باورها و تمام چیزهای مورد 
عالقه شــخص اســت؛ و هر دو فرایند زیست 
شــناختی و محیطی برای تحلیل خشونت و 
تهاجم مورد توجه قــرار می گیرد، به عبارت 
دیگر نظریه فراگیری اجتماعی با اســتفاده از 

عوامل دیگر تقویت شده است.
تئوری هایی که بیشــتر بر ارائه تنبیه های 
درونــی برای تهاجم و خشــونت اســتواراند 
در نهایــت الگویی عملــی )تک خطی( برای 
تحلیــل طراحــی می کنند کــه مطابق آن 
اصول و گرایش های فردی بر رفتار شــخص 
تأثیــر می گذارند. از ایــن منظر، گرایش های 
نهادینه شده کودکان در مراحل بدوی زندگی 
آنان نمــود می یابد در حالی کــه نظریه های 
جدید هم چون پاترسون قایل به وجود روابط 

پاندولی بین فرد و محیطاند.
توجه به برداشت های هر فرد از توانایی و 
دانش خود و تأثیر این برداشت بر رفتار خود 
از نکاتی انــد که معموالً در تحلیل خشــونت 
نادیده انگاشته می شوند. به همین علت باندورا 
معتقد است رفتار فرد نباید بسان یک متغیر 
نــاب و خالص در نظر گرفت، بلکه همیشــه 
باید متوجه روابط ظریــف بین فرد و محیط 
بود. اســتراوس معتقداســت نظریه فراگیری 
اجتماعی بر رابطه میان خشــونت خانوادگی 
و ساختار اجتماعی تأکید دارد. این نظریه در 
پژوهشی که توسط کارتر و دیگران )۱۹۸۹( 
انجام شــده نیز تأیید می گردد. کارتر معتقد 
است مســئله مهم در مقابل تحلیل خشونت 
توجه بــه نزدیکی یا دوری تلقی افراد و تلقی 
جامعه از خشونت و روحیه تهاجمی نیز بسیار 

حائز اهمیت است.
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چنانچه این دو تلقی شبیه به هم و مثبت 
باشــد بدیهی اســت که افراد تأیید و انگیزه 

بیشتری برای تهاجم و خشونت می یابند.

خشونت به مثابه امری فطری
اریک فروم معتقد اســت که انسان دارای 
نوعی از پرخاشــگری بالقوه و ذاتی است که 
اساســاً در پاسخ به تهدید عالیق حیاتی او به 
طور اعم بروز می کند. این خشونت برای حفظ 
زیست، دفاعی ضروری است ولی نوع دیگر آن 
غریزی نیســت، بلکه تحت تأثیر یادگیری و 

محیط فرهنگی و اجتماعی انسان است.
فالسفه و دانشــمندان هر یک به فراخور 
دیدگاه خود انسان را تعریف کرده اند. براساس 
این تعاریــف؛ یکی از ویژگی های او را در نظر 
گرفته انــد مانند تفکر، نطق، اجتماعی بودن، 
خنده و… در یکی از تعاریف، الیوت ارنسون 
می گوید: انســان، حیوان پرخاشگر و ستیزه 

جوست.

خشونت به مثابه امری آموختنی
ژان ژاک روسو می گوید: انسان در محیط 
طبیعی، موجودی مهربان، شاد و خوب است. 
قیود اجتماعی او را مجبور به پرخاشــگری و 
فساد می کند این نظریه و نمونه های دیگر به 
جنبه اکتســابی یادگیری پرخاشگری تأکید 
دارند، هم چنانکه فرزند خانواده خشــن هرگز 

مهربان و صبور نخواهد بود.
بسیاری از اندیشمندان از جمله پروفسور 
عــدل معتقــد بوده اند که انســان در محیط 
طبیعی خشن و بی رحم است و تنها برقراری 
نظم و تربیت در جامعه می تواند او را مهار کند 
و یا سبب تشدید غرایز طبیعی پرخاشگرانه او 

بشود.
نوربرت الیاس، جامعه شــناس آلمانی در 
کتاب فرآینــد تمــدن )۱۹۳۹( چنین بیان 
می کند کــه در تمدن های ابتدایی بشــری، 
اســتفاده از زور و اجبار عاملــی بود که افراد 
در جامعه را مجبور بــه قبول حقوق و حد و 
مــرز زندگی دیگران می کــرد. این تعریف از 
متدیــن بودن را می توان تا حــد قابل قبولی 
به مفهوم »تقوا« منطبق دانست که در ادیان 
الهی نســبت به آن تأکید بســیار شده است. 
نتیجه این که متدین بودن و تقوا داشتن عامل 
مهمــی در رعایت حقوق، مــدارا و پرهیز از 
رفتار خشونتآمیز با دیگران است. واقعیت نیز 
چنین است که شخص هنگامی از روش های 
نتوانسته  که  می کند  استفاده  خشونت گرایانه 
باشد دیگران را تحمل کند و در مواجه شدن 
بــا دیگران بــرای رعایت و تحمــل دیگری، 

ترمزهای درونش عمل نکنند.
نوربرت الیاس معتقد اســت که خشونت 

پدیدهای اســت کــه در فرآینــد اجتماعی 
شــدن آموخته می شود و از آن جایی که عدم 
خشــونت ورزی به سطح تمدن جامعه و رشد 
فرهنگ احترام به شخصیت و عقاید دیگران و 
روش های زندگی و شیوه های رفتاری دیگری 
و شــکل گیری فرهنگ دموکراسی در جامعه 
مربوط است، به نظر می رسد که محو خشونت 
ممکن نیســت مگر آن کــه در همه نهادهای 
رسمی و غیررسمی )مانند مدرسه و خانواده( 
خرد و کالن جامعــه تغییر و تحولی بنیادین 
و مســتمر و پایدار صورت گیرد، تنها در این 
صورت فرهنگ خشونت ورزی جای خود را به 

مدارای اجتماعی خواهد سپرد.

عوامل مؤثر در بروز خشونت:
1- زمینه خانوادگی:

از عوامل  ناشی  خشم های کنترل ناشــده 
الگوهای  نداشتن  ناراحتی های عاطفی،  ارثی، 

مناسب و یا ترکیبی از همه اینهاست.
۲- عوامل روان پزشکی و روان شناختی:

یورگمن روانکاو ســوئدی در توضیح علت 
اعمال خشــونت در تمامی خانواده ها بر نقش 
عوامل فردی تأکید می کند؛ او نشان می دهد 
در خانواده هایی که اعضای آن خود در معرض 
خشونت قرار گرفته اند، احتمال بروز خشونت 
و یا تن دادن به آن به مراتب بیشــتر اســت. 
هم چنین در میان شخصیت های پرخاشگر و 
خود شــیفته نیز احتمال بروز خشونت بیشتر 

است.
پرایس، معتقد است که سبک پرخاشگری 
کاماًل متناسب با نوع شــخصیت افراد است، 
حــال آن که گروهــی دیگر ماننــد گیلبرت 
)۱۹۸۹( اســتدالل می کننــد کــه ســبک 
پرخاشــگری به نوع شخصیت خاصی بستگی 
نــدارد، بلکه توصیفی عام اســت که در بین 
انواع شــخصیت ها از جمله شــخصیت خود 
شــیفته و شــخصیت خود اجتماعــی یافت 
می گردد، تمرکز کلیــدی بر تجربه حیات به 
نسبت  بدگمانی  رقابت آمیز،  منازعه ای  عنوان 
به دیگران، ناچیز شــمردن نیازهای دیگران 
و آمادگــی برای پرخاشــگری یــا تهدید در 
موقعیت منازعه از جمله باورها و خصوصیاتی 
اســت و عدم مقابله بــا آن می کند. خجالت 
نیز از جمله موضوعاتی که آســیب پذیری از 
حیث آن از همان ابتدای زندگی آغاز شــده 
و در سراســر دوره زندگی بــه صورت فعال 
عمل می کند. خجالت نه تنها به عنوان عامل 
محرکه خشــونت، بلکه به مثابه عامل اصلی 
بروز بســیاری از اشــکال دیگر رفتار مطرح 
می باشــند. خجالت ارتباط نزدیکی با موضوع 
رتبــه و مقام تجربه و تــرس از ناتوانی دارد. 
خشــونت در موقعیت های ناشــی از خجالت 

در صورتی کــه فــرد کارآیی آن را احســاس 
کند ) یعنی می تواند برنده شــود( و همدلی 
برای قربانی مانع او نگردد، می تواند توســط 
وی صــورت گیــرد. برخــی درمان کنندگان 
منشأ بسیاری از کشــمکش ها در ازدواج های 

ناسازگار را خجالت می دانند.
حسادت از ناحیه مرد اگر احساس کمیاب 
و زودگذر نباشد، شــرایط خطر زایی را برای 
زن ایجاد می کند. مردی که عزت نفس کمی 
دارد، ســایر مردها را دزد و راهزن می بیند و 
به همین دلیل ممکن اســت در مقان آزار و 
مجازات کســی برآید که برای او ارزش قایل 
است. مســلماً بســیاری از این عوامل حالت 
ناخودآگاه دارند و رفتار ناشــی از آن بســیار 

غیرمنطقی است.
3- عوامل اجتماعی:

صرف نظر از خصوصیات فردی، شــرایط 
اجتماعــی افراد نیــز در کاهش یــا افزایش 
خشــونت مؤثر اســت، برای مثال فشارهای 
روانــی و تنش های حاصل از آن یا بحران های 
اقتصادی اجتماعــی خطــر بروز خشــونت را 

افزایش می دهد.
4- باورها:

عامل مهمی که در خشــونت نقش دارد، 
جنســیت اســت. زنان به دالیل مختلف در 
بســیاری از جوامع در جایگاه های پایین قرار 
دارنــد و هنگامی که در چنین نقش هایی قرار 
می گیرند، احتمال وقوع اشــکالی از خشونت 
علیه آن ها بیشــتر شده و نسبت به بی عدالتی 
در مورد آن ها توجهی وجود نخواهد داشــت. 
مسئله این اســت که زنان به دلیل زن بودن 
شان بسیار زودتر از مردان دچار آسیب شده و 
از روابط اجتماعی طرد می شوند که از عوامل 
مؤثر در این زمینه اســتدالل هایی منسوب به 

مذهب است.
5- اقتصاد و ساختارهای اقتصادی:

این امر به طرق مختلف به اعمال خشونت 
منجر می شود. در بررسی های گذشته محققان 
به این نتیجه رســیدند که مشکالت اشتغال 
و مســایل مالی به ایجاد خشونت در خانواده 
کمــک می کند. انتظــارات زنــان و مردان از 
اشتغال نقش شوهر به عنوان یک تأمین کننده، 
اهمیت موفقیت های شغلی و رضایت خاطر از 
درآمــد خانواده می تواند بر بروز خشــونت در 
روابط میان زن و شــوهر تأثیــر تعیین کننده 
داشــته باشــد که به تبع آن زنان و فرزندان 
آن ها تحت تأثیر قرار می گیرند. در بســیاری 
از مواقع نیز انتظارات خانواده با ســطح درآمد 
خانواده هم خوانی ندارد، در فاصله ســال های 
۱۹۷۰-۷۵ به دلیل وجود بحران های شــغلی 
در اقتصاد منازعات خانوادگی به مقدار زیاد باال 
گرفت، به طــور کلی با افزایش بیکاری میزان 
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خشــونت میان زن و شــوهر افزایش می یابد. 
مردان بیکار در مقایسه با مردانی که کار پاره 
وقت دارند در مقایسه با مردان شاغل خشونت 
بیشــتری در خانواده اعمال می کنند، مردانی 
که نمی توانند شــغلی به دست آورند، ممکن 
است به تالفی سرخوردگی و ناکامی انسان در 
جامعه، برتریشان را نسبت به اعضای خانواده 

ثابت کنند.
اگر زن و شوهر نقش تقسیم کار سنتی را 
پذیرفته باشند، اگر شــوهر نان آور خانواده و 
زن مسئول امور خانه باشد، اشتغال زن ممکن 
اســت نقش مردان را به مخاطره بی اندازد، از 
سوی دیگر زنان که مسئولیت سنتی در قبال 
موفقیت ازدواج شــان را پذیرا شــده اند، وقتی 
ازدواج شان به خشــونت می کشد به احتمال 

زیاد احساس گناه می کنند.
بــا نگاهی بــه پرونده های خشــونت های 
خانوادگــی می تــوان یک نقطه مشــترک را 
مشــاهده کرد. عامل اقتصادی کــه در حال 
حاضر از علل مهم خشــونت و پرخاشــگری 
در خانــواده اســت. والدین که بــرای تأمین 
مخارج خود بعضا در دو شــیفت کار می کنند 
و هرگز نمی توانند آرام و خون سرد، مهربان و 
صمیمی باشند و کارشناسان مسائل اجتماعی 
بیکاری را نیز جز اولین و مهم ترین آسیب های 
اجتماعی کشور عنوان می کنند که خود عامل 

اصلی پرخاشگری نیز محسوب می شود.
۶- آداب و رسوم و سنت ها:

عملکرد ســنتی بازتابی است از ارزش ها و 
عقاید اعضای یک اجتمــاع که اغلب چندین 
نسل را دربر می گیرد. طبق اظهارات کمیسیون 
حقوق بشــر اعمال منسوب از جهات مختلف، 
مانند اعمالی که مربوط به نابرابری های قدرتی 
عمیقاً ریشــه دار در جامعه می شــوند، اغلب 
ارتکاب خشــونت بر زنان و کودکان را تشکیل 
می دهنــد. پیروی کورکورانــه از این اعمال و 
عدم پیگیری قوی در مورد علت وجود چنین 
عملکردهایی کمبود اطالعــات و آموزش در 
نواحی بســیاری که چنیــن عملکردهایی در 
آن ها حکم فرماست و هم چنین عدم برخورد 
حکومــت با این اعمال رایج و ســنتی همگی 
اعمالی اند که در تــداوم و بقای عملکردهای 
سنتی که امروزه سالمتی زنان و کودکان را در 

آفریقا و آسیا به خطر می اندازد، مؤثرند.
باید تأکید کرد که همه آداب و رســوم ها 
و ســنت ها در جهت عدم حفــظ حقوق زنان 
نیســتند و اعمالی خاص در حقیقت حقوق و 
شــخصیت زنان را ارتقا می بخشــد و از آن ها 
دفاع می کند. با این وجود نمی توان آن دسته 
از اعمال را که شــکل های مشخصی از اعمال 
خشونت را تشکیل می دهد بر پایه زمینه های 
سنتی و فرهنگی توجیه کرد. تهیه جهیزیه که 

خانواده عروس موظف به پرداخت آن هستند 
در هند به طور متوســط روزانه ۵ زن به علت 
درگیری های مرتبط با جهیزیه توسط شوهر یا 
خانواده شوهر سوزانده می شود و البته بسیاری 

مواردی هرگز گزارش نمی شود.
7- رسانه های گروهی:

نیــز با نشــان دادن خشــونت، از عوامل 
تقویت کننده خشونت اند.

از آن جایــی که تلویزیون بــه عنوان تنها 
سرگرمی در دسترس خانواده ها همواره حضور 
دارد شایسته است که خانواده ها نکته های زیر 

را رعایت کنند:
– برنامه های مشخصی را تعقیب کنند که 

عاری از خشونت باشد.
– برای جای گزینی تلویزیون از وســایل 
مورد عالقه کــودکان مثل پــازل، بازی های 
فکری، پنســیل رنگی، کاغذ، کتاب و مجالت 

استفاده کنند.
– تمام رســانه های حاوی خشونت را نفی 
نموده و این اصل را به عنوان قانون خانوادگی 
بپذیرنــد کــه در خانه جایی برای خشــونت 
وجــود ندارد. چه در فیلم هــای ویدئویی، چه 
در بازی هــای کامپیوتری، بــرای فعالیت های 
روزانه برنامهریزی کرده و کودکان را به انجام 
فعالیت های دیگر تشویق کنند و به گروه های 
مخالف نمایش خشونت در تلویزیون بپیوندند. 
چون امروزه استفاده از شیوه های خشونت آمیز 
در رســانه های گروهی به امری بدیهی تبدیل 
شــده و خشــونت عریان از طریق تلویزیون، 
ســینما و رایانه به نمایش گذاشته می شود به 
طوری که در بازی های رایانه ای، فرد به تعداد 
آدم هایی که به قتل می رســاند امتیاز کسب 
می کند. این خود باعث نهادینه شدن خشونت 

در نظام شخصیتی رفتاری افراد می شود.
8- مشکالت نقش ها:

افراد خانــواده تحت تأثیــر عواملی چون 
تحصیالت، گســترش ارتباطات، رســانه های 
گروهــی و... انتظار آن هــا را از نقش یکدیگر 
متحول ســاخته است. هرگاه در این مجموعه 
به هم پیوســته نقش های اجتماعی )خانواده( 
طرفین نتوانند انتظــارات همدیگر را برآورده 
ســازند ناســازگاری پدید می آید و شــدت و 
وســعت این ناســازگاری به تعداد انتظارات و 
میزان درونی بودن آن ها بستگی دارد. افراد در 
مواجهه با ناسازگاری چند استراتژی در پیش 
رو دارنــد، عده ای به ســرکوب انتظارات خود 
پرداخته و از ارضای آن ها چشــم می پوشند. 
عده ای دیگر با توسل به شیوه های مختلف در 
مورد برآورده ساختن انتظارات خود برمی آیند. 
در این میان گروهی با اســتفاده از شیوه ه ای 
اقناعی تا حدودی از انتظارات خود کاســته و 
به نوعی با یکدیگر به تفاهم دســت می یابند، 

عده ای دیگر با استفاده از شیوه هایی که غالباً 
صیغه آمرانه دارند دیگری را مجبور به برآورده 
ســاختن انتظارات خود می کننــد. جلوه های 
این نوع اخیر مواجهه بیشــتر خود را در غالب 

خشونت می نمایاند.

خشونت علیه زنان
یکــی از بارزترین خشــونت ها در جامعه 
امروزی، خشونت علیه زنان است. زنانی که در 
معرض خشونت قرار می گیرند انواع سوءرفتار 
را در زندگی فــردی و اجتماعی خود تحمل 
می کنند. بارداری، تحصیالت عالیه و دسترسی 
به منابع مالی و اســتقالل اقتصادی و کسب 
درآمد، زنان را در مقابل ســوءرفتار و خشونت 
حفاظت نمی کنــد. حتی در مــواردی، زنان 
تحصیل کرده و دارای استقالل اقتصادی بهای 
بیشتری بابت خشونت می پردازند که از نظرها 
پنهان است. با وجود این یافته های مطالعاتی، 
هنوز تعریف مانع و جامعی از خشــونت علیه 
زنان به دســت نیامده اســت. آیا خشونت در 
لت وکوب خالصه می شــود؟ و یــا زن آزاری 
از موارد شــناخته شده خشــونت در خانواده 
محســوب می شود. پزشــکی قانونی از جمله 
مراجع مهمی است که روزانه با شکایت زنانی 
که از ایراد ضرب و جرح توســط شوهران شان 
شــاکی اند، مواجه می باشد. در شرح حالی که 
پزشــکان قانونی در بدو معاینه از قربانیان زن 
آزاری می گیرنــد این نتیجه به دســت آمده 
است که مردهای همســرآزار غالباً افرادی با 
شخصیتی پرخاشگرند در حالی که تعدادی از 
آن ها به هنگام ابتال به بیماری روانی معموالً از 
نوع افسردگی اقدام به کتک زدن همسر خود 
می کنند و ســایر خصوصیــات چنین مردانی 
عبارت اســت از حســادت بیمارگونه و افراط 
در میگساری ، همچنین این افراد در کودکی، 

خشونت های خانوادگی را تجربه کرده اند.

خشونت علیه کودکان
خشونت متقابل والدین نسبت به یکدیگر 
گاهــی اوقات به رفتار با فرزنــدان نیز تعمیم 
داده می شــود و آن ها قربانی روابط خشونت 
و فضــای خشــونتآمیز در محیــط خانواده 
می شــوند. به هر حال خشــونت، خشــونت 
می آفرینــد و در یک رابطه متقابــل، ابعاد و 
پیچیده تری می یابــد. کودکانی که  اشــکال 
در چنیــن محیط خانوادگی رشــد می کنند 
و شخصیت شــان شــکل می گیرد، خشونت 
را می آموزند. آنها یــاد می گیرند که هرگاه با 
رفتار و گفتار کســی مخالف باشند، او را مورد 
تهدید قرار دهند، یا او را به زور وادار به انجام 
ادامه در صفحه ۴۰
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موږ په مايض کې نشــو اوسېداى؛ خو آرزو 

مو ده، چې پکې واوســو. انســان مايض ته په 

دې خاطر نه هوسېږي، چې ګنې هلته آرامي 

ده يا ژوند طبيعت ته نېژدې دى، بلکې غواړي، 

چې پخوانۍ زمانه لکه يوه نوې سيمه په خپلو 

ســرګو وويني، چــې خلکو څنګه فکــر کاوه، 

څنګــه ژوند يې درلوده، څه يې اغوســتل، څه 

يې خوړل او څنګه يې خوړل؟ 

مايض ته تګ شوىن نه دى. تاريخ او هرن د 

انسان د دې تندې د ماتولو هڅه کوي. انسان 

تل غــواړي، چې له زمانه مــاورا يش او په هر 

وخــت او هر ځاى کې واويس، هرن د انســان 

دې ارمــان تــه هرکىل وايــي او تاريــخ ورته د 

مايض ور پرانيزي.

لرغوين آثار د هرن او تاريخ دواړو لپاره خام 

مواد دي. تاريــخ د دې لپاره هم لولو، چې په 

حال کې ترې استفاده وکړو؛ خو د لرغونو آثارو 

مهمــه ځانګړنــه دا ده، چې موږ تــه د پخوانو 

لرغوين آثار ولې
 خوندي کړو؟

خلکو په تجربو کې د رشيکولو چانس راکوي. 

ما چې د خوشال په اړه ډېرې کيسې اورېديل، 

د خوشــال د ژوند ژواک د وسايلو د ليدو تنده 

رارسه ده، چــې ده څنګه ژونــد کاوه؟ څه يې 

اغوســتل؟ او داســې نورې بلها پوښــتنې. دا 

هغه پوښــتنې دي، چې ليکني تاريخونه او د 

ده شــاعري يې راته نه وايي؛ خو د ده د زمانې 

له وسايلو پرې پوهېداى شو. لرغوين آثار ځکه 

خوښــوو، چې د مايض پــه اړه راتــه جزييات 

وايي. 

تاريخونــه چې راته واقعيتونــه د کلياتو په 

بڼــه بيانوي، د تصــور او خيال کولــو مخه مو 

نييس؛ خــو لرغوين آثار زموږ خيــال فعالوي، 

چې د پخواين وخت پــه اړه حدس ووهو او له 

خيايل کولو يې خوند واخلو؛ خو وررسه په دې 

ځان ډاډه کړو، چې د پخوانو خلکو په اړه مو ال 

دقيق معلومات ترالسه کړل.

پخواىن وخت يو واقعيت دى او تاريخ پرې 

هم د يوه واقعيت په توګه بحث کوي؛ خو وخت 

چې څومره لرې کېــږي، لومړى د فرد او بيا د 

ټولنې له شــعوره وځي، له واقعيته لرې کېږي 

او خيال ته ورنېژدې کېږي. بيا موږ هڅه کوو، 

چې د خيال په مرسته يې ورغوو.

هرن د خيــال زېږنــده دی. پخواىن وخت 

چــې د واقعيت له منګولو وىت، پر موږ د جادو 

غوندې اغېز کوي، لکه يو ښــه شــعر چې لولو 

او لکــه موناليزا چــې راته د مــايض په انځور 

کې موســکۍ وي. لرغوين اثار بالعموم هرني 

ارزښــت لري. هغه کــه خاورين لوښــي دي، 

که د بودا مجســمه، که د يوه واکمن پر نقش 

و نګار ســينګاريل توره. پخواين انسان دا هر 

څه يوازې د دې لپاره نه ايجادول چې استفاده 

ترې وکړي، د بودا مجســمې ته عبادت وکړي 

يــا واکمن پر خپله توره د دوښــمن رس ووهي، 

بلکې د هرن د ايجاد هڅه يې هم تر شــا والړه 

وه. پر دې بنســټ، موږ له لرغونيــو آثارو نه د 
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هرني شهکارونو په توګه هم خوند اخلو.

له هرنه خوند اخيستل د انسان فطرت دى، 

بيا چې وررسه د تاريخ جادويي خصوصيت هم 

يوځــاى يش او هرني اثار لرغوىن خصوصيت 

هم ومومى، نو پر نندارچي د هرن او مايض ګډ 

اغيز د ده په روان کې ژورې جرړې زغلوي او دا 

هم راته د لرغونو آثارو اهميت ښيي.

انســان غواړي، چې خوشحاله واويس او د 

دې لپــاره ځان ته د ژوند د ښــکيل کولو هلې 

ځلې کوي. کوم خلــک چې خپل ذوق پايل، 

کاميــاب خلک بلل کېــږي او لــه رواين پلوه 

سامل وي. په نوره دنيا کې د انسان د ښکالييز 

ذوق او ذهني هوساينې او تفريح خيال ساتل 

کېږي. لرغوين آثار پــه لرغونتونونو او بېالبېلو 

ځايونو کې ايښــودل کېږي، چــې نندارچيان 

ورته رايش او له نندارې يې خوند واخيل. موږ 

چــې د ژوند له لومړنيو اړتياوو محروم ولس يو، 

ښــايي د خوند کلمه راته خوند رانه کړي او يا 

په تش نس يې د ســندرو د ويلــو خربه وګڼو. 

دا ســمه ده، چې خلک بايــد اول په نس ماړه 

يش، بيا بــه د تفريح فکر کــوي؛ خو دا خربه 

هــم غلطه نــه ده، چې تفريح هم لــه لومړنيو 

اړتيــاوو رسه څنګ پر څنګ پکار وي. انســان 

چې له کاره ســتړى يش، تفريح ته اړتيا لري. 

که د بودا مجســمې طالبانو نــه واى نړولې او 

دولــت، امکانات برابر کړي واى، نندارې ته به 

ورتلو او له بودا رسه به مو په پخواين ژوند کې د 

ګډون احساس کاوه، خوند به مو ترې اخيسته 

او له دې الرې به د دولت جيب ته هم پيســې 

ورتلې، چې بېرته به د هېواد په ابادۍ لګېدې. 

انســان د ژوند د پېژندلو لپاره فردي شعور 

لــري، چې دى يــې د ژونــد پــه اوږدو کې د 

تجربــې او مشــاهدې له الرې ترالســه کوي. 

دا فردي شــعور د ټولنيز شــعور پر بنسټ جوړ 

شوى. څه ښــه دي؟ څه ښه نه دي؟ زه څوک 

يم؟ څــه بايد وکړم؟ څه بايــد ونه کړم؟ خپلې 

هيلې څنګه پوره کړم؟ او داسې نورې پوښتنې 

د ټولنيز شعور په رڼا کې ځوابوو. ټولنيز شعور 

فرد ته له ټولنې رسه د تعامل الر هواروي او په 

اصل کې د افرادو ترمنځ له ارتباطه وده مومي. 

څرنګه چې فردي شــعور د مهال په اوږدو کې 

ترالســه کېــږي، دغســې ټولنيز شــعور هم د 

زمان په اوږدو کې ترالســه کېږي. څرنګه چې 

د ټولنــې عمر تر فرد په کراتــو کراتو اوږد وي، 

دغسې د ټولنيز شعور د ودې او لوېدو عمر هم 

تر فرد اوږد وي او په دې توګه د تاريخ علم راته 

د برش د ټولنيز شــعور کيسه کوي او داسې له 

تاريخي شعور رسه اړيکه جوړوي.

دلته راتــه د تاريخ يو بل اهميت ثابتېږي. 

کوم ولس چې لــه خپل تاريخه خرب نه وي، د 

هغه ټولنيز شــعور نيمګړى وي او له دې امله 

دې د زه څوک يم؟ له کومه راغىل يم؟ څه مې 

کړي دي؟ او څه بايد وکړم؟ غوندې پوښتنو ته 

رسا ځواب نيش ويالى، ځکه نو د راتلونکې الر 

ترې ورکه وي او د خپل دوست و دښمن توپري 

ورته ګران وي او له دې امله د نورو هېوادونو په 

الس لوبېږي. 

د پښــتونخوا د ملتپالې شاعرۍ او په ټوله 

کې د پښتو آثارو په اړه له ما رسه تل دا پوښتنه 

وه، چــې په پښــتونخوا کې نصاب پــه اردو او 

انګلييس دى، پښتانه خپله ژبه نيش لوستى، 

ډوډۍ پکــې نيش پيــدا کوىل؛ نو يــوازې په 

پښــتو پښتو ويلو او د پښــتون د ننګ پر خربو 

به ګنــې دا ژبه او دا قوم هوســا يش؟ او چې 

کله به مې دا پوښتنه واقعي نړۍ ته راوايسته؛ 

له يوه ډبرين غره رسه به مخ شــوم او داسې به 

راته د پښــتو اکاډميو، خپرو ورو اديب ټولنو او 

ملتپالو شاعرانو شعرونه بې مانا غوندې شول، 

ځکــه چې ما ليــدل، چې پښــتانه ځوانان له 

خپــل تاريخه دومــره ناخربه دي، چــې آن تر 

پاکستان مخکې ورته خپله جغرافيه يوه صحرا 

ښکاري، چې دوى ورته د پاکستان په جوړېدو 

راکوچېــديل دي او د دې علــت دا دى، چې 

پاکســتان له لومړۍ ورځې د رسنىو، قوانينو، 

تاريخونــو او نصابونــو پــه مــټ د دوى د ميل 

هويت د مســخه کولو هــره ممکنه هڅه کړې 

وه او دوى تاريخي شعور يې تر قيام پاکستانه 

پورې محدود کړى و.

خو په پښــتونخوا کې وروستيو بدلونونو د 

تاريخي شــعور په اړه زما دا تصور ناســم ثابت 

کړ. ومو ليدل، چې نوي پښــتانه ځوانان چې 

د پاکســتان تــر ســيوري النــدې کالجونو او 

پوهنتونونــو کې يې زده کړې کــړي، له خپل 

تاريخــي هويتــه خرب دي او لــه دې رسه زموږ 

دا تصور هم ناســم شو، چې ګنې د يوه ټاکيل 

نصاب له مخې ترالسه کړى تعليم هم يو ولس 

له خپل هويته پردى سايت.

له خپل هويته د پښتنو ځوانانو په خربولو 

کــې د هغو شــاعرانو او پوهانو الس دى، چې 

دوى ته يې شــعرونه ويلې او ليکنې او څېړنې 

يې ورته کړې دي.

وايي، چې که يو قوم زر کاله هم غالم او له 

خپل هويته پردى وســاتل يش؛ هغه حامسې 

به يې راژونــدی او د خپل هويت د بيا ګټلو او 

خپلواکۍ تراليس ته وهڅوي، چې دوى نسل 

په نسل خپلو ماشــومان ته وييل. يهود د دنيا 

په ګوټ ګوټ کې وګرځېــدل؛ خو هر ځاى د 

خپل فرهنــګ خونديتابه له خپــل تاريخ رسه 

تړيل وساتل. 

دا خــربه تــل د حامســو د ارزښــت په اړه 

کېږي، چې حامســې چې ميل ارزښت لري، 

ولســونه له خپل هويته خربوي؛ خو دا د ټولو 

لرغونو آثــارو په اړه هم ســمه خېژي. لرغوين 

آثــار د تاريخ د زنځري هغه کړۍ دي، چې زموږ 

پرون، نن او ســبا پکې پېييل دي او موږ پکې 

خپل ورک پرون موندالى شــو. که خپل ورک 

پرون ونه مومو، د نن پر اکر نشو پوهېداى او د 

ســبا لپاره هېڅ نشو کوالى. د ټي ايس ايليټ 

خربه ده، چې موږ د مايض په حال کې اوسو. 

کــه د مايض معرفت رارسه نه وي، نن او ســبا 

به رانــه ورک وي. موږ چــې افراطيت ته مخه 

کړې، د خپل اســالمي او ميل فرهنګ علمي 

پرمختګونــه او هرني شــهکارونه مو هېر کړي 

او فکــر مو کړى، چې يوازې توپک مو ژغورالى 

يش.

د رساج االخبار افغانيه نه راواخله تر اوســه 

په افغاين رســنيو کې ډېر بدلونونــه راغيل يا 

مثال د کوشانيانو د وخت د ژوند وسايل له موږ 

نه ډېر مختلــف دي. دا څــه ډول توپري دى؟ 

دا توپــري څنګه راغــىل او ټولنې څنګه بدلون 

کوي؟ د ټولنيزو بدلونونو تر شا کوم الملونه پټ 

وي؟ د دې پوښتنو ځواب په ابتدايي بڼه د هر 

انسان او په علمي کچ د هر څېړونکي غوښتنه 

ده؛ خو دا پوښتنې هله دقيقې ځوابوالى شو، 

چې له خپل تېر تاريخ نه خرب شو.

پر دې بنســټ دا د نظام او ولس دنده ده، 

چې خپل پروين آثار راټول او خوندي کړي. په 

افغانستان کې د جګړو له امله ډېرې خپلرسې 

کېندنې شوې او لرغوين آثار لوټ شوي، ولس 

ته پکار دي، چې د يو څو ټنګو د ګټې پرځاى 

ســر ميل زيان تــه وګوري، څــوک خپلرسي 

کيندنو ته پرېنــږدي او که چېرته کوم لرغوىن 

اثر ومومي، ژر تر ژره يې دولت ته وسپاري.

زمــوږ د هېواد په لر و بر کې ډېرې تاريخي 

ودانــۍ او څيل دي، دولت بايد دا لرغوين آثار 

خونــدي کړي او د ســيالنيانو د ورتــګ لپاره 

ورته ټول امکانات برابر کړي. د افغانســتان د 

لرغوين آثارو له پلوه يو غني هېواد دى، چې په 

اقتصادي ثبات کې وررسه مرسته کوالى يش.

دولت ته لرغوين آثار يوازې ميل ارزښت نه 

لري، بلکې د پيسو د ګټلو ښه وسيله هم ده او 

دا د لرغونيو آثارو د خوندي کولو بله ګټه ده.
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اصول بنیادین حقوق بشر
حقوق بشــر، به صورت کلی، بر ســه اصل 
اساسی و به هم پیوسته اســتوار است: کرامت، 
آزادی و برابری. این سه اصل اساسی، زیربنای 
حقوق بشــر را تشــکیل می دهد و مــوارد و 
مصادیق حقوق بشر همه به شکلی از این سه 
اصل ناشی می شود. این سه اصل که در اعالمیه 
جهانی حقوق بشر مورد تأکید قرارگرفته است، 

به صورت مختصر بررسی می شود:
الف: کرامت ذاتی

 انسان ها ذاتاً حرمت و کرامت دارند و این 
کرامت ذاتی مبنای حقوق برابر آن ها اســت. 
)برگرفته از اعالمیه جهانی حقوق بشر، مقدمه و 
ماده اول( مقصود از کرامت ذاتی، ارج و حرمتی 
است که انســان فقط به خاطر انسان بودن، از 
آن برخورداراست و این برخورداری ارتباطی با 
عقیــده، نژاد، رنگ و مانند این ها ندارد و حتی 
با ارتکاب جنایت و انکار و نافرمانی خداوند نیز 
این منزلت از آدمی سلب نمی شود.  این اصل 
بر فضیلت، شــرافت و بزرگواری ذاتی انسان ها 
تأکید دارد و همه انسان ها را به طور یکسان از آن 
برخوردار می داند؛ مقام و منزلتی که موجودات 
دیگــر از آن برخوردار نیســتند. این منزلت، 
انســان را از امتیازات ویژه برخوردار می سازد 
و رفتــار و برخورد بزرگوارانــه و احترام آمیز را 
مناســب و شایسته او می داند و تأکید می کند 
که نباید این شــأن و منزلت وی نادیده گرفته 

شــود. الزمه حفظ کرامت ذاتی و شأن واالی 
انســان، رعایت برخی از حقوق مشخص برای 
او و مصونیت او از رفتارهای تحقیرآمیز است. 
مفهوم کرامت، مبنایی قوی برای حقوق بشــر 
و احتماالًجذاب تریــن رویکرد نظری را فراهم 
می آورد. ازاین رو، رونالد دورکین مدعی شــده 
است که »هر کس ادعا می کند حقوق را جدی 
می گیرد... باید دســت کم... اندیشــه هرچند 
مبهم، اما قدرتمند کرامت انسانی را بپذیرد.« 

ادیان نیز کرامت انســانی را پذیرفته و آن 
را ناشــی از اراده خداوند و خلقت ویژه انسان 
می شــمارند. در دین یهود و مسیحیت، انسان 
موجود ارزشــمند و صاحب کرامت و جانشین 
خدا درروی زمین است و هدف از خلقت اشیا 
و حیوانات این است که انسان از آن ها استفاده 

کند.
در قرآن آمــده که خداونــد از روح خود 
در انســان دمیده، او را جانشین خود درروی 
زمین قرار داده و فرزندان آدم را گرامی داشته 
است .بنابراین ازنظر قرآن، همه انسان ها دارای 

کرامت و ارزش هستند.
ب: برابری

 همه انسان ها از حقوق و آزادی های مندرج 
در اعالمیه جهانی حقوق بشــر به صورت برابر 
برخوردارنــد و هیچ گونه تمایز و تبعیض نباید 
وجود داشــته باشــد. )ماده یک و دو اعالمیه 

جهانی حقوق بشر(

 برابری به این معناست که همه این افراد 
باآنکه تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند، همه 
در انســان بودن و خلقت با یکدیگر مشترک 
هســتند و بنابراین کسی از کس دیگر برتر یا 
کمتر نیســت و همه باید حقوق برابر داشــته 
باشند. اندیشــه برابری زمانی به صورت جدی 
مطرح شد که انســان ها صاحب حق شناخته 
شــدند. اگر حق داشتن ناشــی از ذات انسان 
اســت، پس همه انســان ها در این ویژگی با 
همدیگر برابرند و تمایزات دیگر، از قبیل رنگ، 
قد، نژاد، زبان، دین، جنسیت و غیره نمی تواند 
ایــن برابری در حقوق را از بیــن ببرد. به این 
دلیل که انســان ها در خلقت بــا یکدیگر برابر 
هستند، در حقوق هم با یکدیگر برابر خواهند 
بود. مثاًل همه مردم یک کشــور حق دارند که 
تحصیــل کنند، کار کنند، خود را در انتخابات 
کاندید کنند یا در رأی گیری شــرکت کنند، 
برای خود خانه و مســکن بســازند، دارایی و 

ملکیت داشته باشند.
اگر به کســی اجازه داده نشود که به طور 
برابر با دیگران از حقوق خود اســتفاده نماید، 
گفته می شــود که علیه او تبعیض شده است. 
مثاًل بــه طفل دختــر اجازه داده نشــود که 
تحصیل نماید، دولتی به یک قوم اجازه ندهد 
که در رأی گیری شرکت کرده و رئیس جمهور 
یــا نمایندگان پارلمــان را انتخاب کنند، یا به 
زن ها اجازه داده نشود که در انتخابات شرکت 
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از اصول بنیادین حقوق بشــر است. بر اساس 
تعریف ساده نقل شده از امانوئل کانت فیلسوف 
معروف آلمانی، »آزادی عبارت از آن است که 
انســان مجبور به اطاعت از اراده انسانی دیگر 
نباشد. » اصل آزادی ناشی از این ویژگی ذاتی 
انسان است که انســان صاحب نیروی خرد و 
اراده است و می تواند مستقل از دیگران، مسائل 
را درک کند و درســت و نادرست را تشخیص 
دهــد و تصمیم به اجرا یا انتخاب آن ها بگیرد. 
به عبارت دیگر، چون انســان موجودی صاحب 
عقل و اراده اســت، موجود آزاد اســت و چون 
موجود آزاد است، باید از حقوقی که این آزادی 

را تأمین می کند، برخوردار باشد.
در کتاب های دینی نیز بر آزادی تأکید شده 
اســت. در قرآن کریم آمده است که در دین، 
اکراه و اجبار نیســت.  هــدف از بعثت پیامبر، 
باز کردن زنجیر از دســت و پای مردم اســت.  
از حضرت علی نقل شــده است که: خداوند تو 

را آزاد آفریده است، پس برده دیگری نباش. 
 آزادی موردنظر در گفتمان حقوق بشــر، 
به معنــای بی بندوباری اخالقــی و ضدیت با 
ارزش های اصیل دینی نیست بلکه در ارتباط با 
رابطه انسان با هم نوعان خودش است به گفته 

عالمه محمد اقبال الهوری:
آدم از بی بصری بندگی آدم کرد / گوهری 

داشت ولی نذر قباد و جم کرد
یعنی از خوی غالمی ز سگان خوارتر است 
/ من ندیدم که سگی پیش سگی سر خم کرد

جمع بندی
در پایان به عنوان جمع بندی می توان گفت: 
حقوق بشــر، ریشــه های قدیمی در ادیان و 
تمدن های مختلف دارد از جمله در دین اسالم 
نیــز آموزه هایی وجود دارد که از حقوق بشــر 
حمایت می کند. درعین حال واقعیت این است 
که حقوق بشر به عنوان یک اندیشه منسجم و 
منظم در قرن هفدهم در اروپا شکل گرفته است. 
جنایات ارتکاب یافته در جریان جنگ جهانی 
دوم باعث شد این اندیشه به هدف کاهش درد 
و رنج انسان و برقراری آزادی، عدالت و صلح در 
قالب یک نظام حقوقی بین المللی جهان شود.

منابع برای مطالعه
• حقوق بشــر، عبدالعزیز نوری، کابل، انتشارات 

دانشگاه کاتب.
• حقوق بشــر؛ روی کرد میان رشــته ای، مایکل 

فریمن، ترجمه محمد کیوانفر، تهران، نشر هرمس.
حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، ناصر قربان نیا، 

تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

کنند یا خود را کاندید نمایند، گفته می شود که 
تبعیض صورت گرفته است. تبعیض می تواند بر 
اساس جنسیت، نژاد، مذهب، یا ظاهر چهره و 
رنگ پوســت باشد. مثاًل اگر زن از حقوق خود 
محروم شود یا مردم متعلق به نژادی یا پیروان 
یک مذهب یا کســانی که شکل چهره آن ها با 
دیگــران فرق می کند، از حقــوق خود محروم 
شوند؛ گفته می شود که در مقابل آن ها تبعیض 
جنسیتی، نژادی و مذهبی صورت گرفته است.

 اصــل برابــری و ممنوعیــت تبعیــض 
غیرازاینکه یکی از اصول حقوق بشــر اســت، 
در قوانین ملی ما نیز مــورد تأکید قرارگرفته 
است. قانون اساسی در ماده ۲۲ گفته است که 
»هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان 
ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد 
در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مســاوی 
می باشــند«. بنابراین دولت وظیفــه دارد که 
تبعیض را از بین ببرد. دولت نه تنها خود اجازه 
ندارد که علیه هیچ کسی تبعیض داشته باشد، 
بلکه باید با تمام تالش خود هر شکل از تبعیض 
را از کشــور از بین برده و بــا آن مبارزه کند. 
تمام کســانی که در دولت کار می کنند، نباید 
بین مردم فرق گذاشــته و کسانی را نسبت به 
دیگران برتر دانسته یا علیه آن ها تبعیض داشته 
باشند. در دین اسالم هم بر برابری، ممنوعیت 

تبعیض و عدالت بین مردم تأکید شده است:
• خداوند در قرآن شــریف می فرماید: ای 
مردم، بی تردید ما همه شمارا از یک مرد و زن 
ـ آدم و حّواـ  آفریدیم و شمارا قبیله های بزرگ 
و کوچک قراردادیم تا همدیگر را بشناســید. 
مســلماً گرامی ترین شــما در نزد خدا پرهیز 
کار ترین شماســت«.  بر اساس این آیه، همه 
انســان ها در خلقت با یکدیگر برابر هستند و 
کسی نمی تواند ادعا کند که او یا قبیله یا نژاد 

او برتر از دیگران آفریده  شده است.
• در قرآن کریم گفته شده است که هدف 
از بعثت پیامبران، این است که مردم بین خود 

عدالت برقرار کنند. 
• حضرت پیامبر )ص( در آخرین حج خود 
در یک سخنرانی فرموده است:« عرب بر عجم 
و عجم بر عرب، سیاه بر سفید و سفید بر سیاه 
فضیلت و برتری ندارد جز با تقوا و پرهیزگاری. 
همه شــما از آدم و حوا هستید و آن ها نیز از 
خاک بودند.«  پس افتخار به نژاد، قوم و قبیله 

کار نادرست و مخالف ارزش های دینی است.

ج:آزادی
در مــاده اول اعالمیه جهانی حقوق بشــر 
آمده اســت که تمــام افراد بشــر آزاد به دنیا 
می آیند و از لحاظ کرامت و حقوق باهم برابرند. 
توجه به آزادی انسان در ماده اول، نشانگر این 
است که آزادی در کنار کرامت و برابری، یکی 

از صفحه ۳۵
بررسی وضعیت تاریخی 

می شد که دولت ها و زمامداران بر اطالعات، به 
صورت انحصاری تملک دارند و می توانند مطابق 
میل شان و به صورت گزینشی، اطالعات را در 
اختیار شــهروندان قرار دهنــد. از این رو آن ها 
جریان آزاد اطالعات را به شدت کنترل می کردند 
و حتی کســانی که محدودیت های وضع شده 
توسط آنان را در نشر اطالعات و حتی دریافت 
اطالعات رعایت نمی کردند، به مجازات بســیار 
سنگینی مواجه می شدند. نظام های استبدادی 
در افغانســتان در مقابل اطالعات سیاســی و 
اجتماعی بسیار حساس بودند و تا حد امکان از 
نشر آن جلوگیری می کردند، زیرا این اطالعات 
قدرت مطلقه آنان را تهدید می کرد. اما بر اساس 
اصول دموکراتیــک، در زمینه اطالعات علمی 
و فرهنگــی و تاریخی، محدودیت هــا به طور 
کامل برداشته شده است و اطالعات سیاسی و 
اجتماعی نیز محدودیت های بسیار اندک دارند. 
حق دسترسی به اطالعات سیاسی و اجتماعی 
بهویژه در زمان ما، از اهمیت بســیار فوق العاده 
برخوردار است، زیرا شهروندان، به نیروهای فعال 
اجتماعی و سیاسی در جامعه بدل شده اند. آن ها 
زمانی می توانند تصمیم دقیق و مناسب بگیرند 
که از مســایل جاری و اتفاقات، آگاهی داشــته 

باشند.  

منابع
۱- انصاری، باقر، حقوق ارتباط جمعی، تهران ،انتشارات 

سمت .۱۳۸۶.چاپ اول .ص ۳۳
۲- انصــاری، باقر، آزادی اطالعات، تهران، انتشــارات 

دادگستری، ۱۳۸۷.ص۵۱.
۳- عالمه، غالمحیدر، حقوق بشــر در قانون اساسی 

افغانستان، تهران ، انتشارات عرفان، ۱۳۸۷،ص۱۷.
۴- فرهنگ، محمدصدیق، افغانستان در پنج قرن اخیر، 

جلد دوم، انتشارات وفایی،۱۳۷۴.
۵- فرهنگ، محمدصدیق، پیشین. 

۶- ماده ۵ قانون رسانه های همگانی، ۱۳۸۶.

پی نوشت ها:
۱. ماستر حقوق جزا و جرم شناسی،استاد در دانشگاه 

اشراق،
۲. انصــاری ، باقر ،حقــوق ارتباط جمعــی ، تهران 

،انتشارات سمت .۱۳۸۶.چاپ اول .ص ۳۳.
۳. انصــاری ،باقر ،آزادی اطالعات ،تهران ، انتشــارات 

دادگستری ،۱۳۸۷.ص۵۱.
۴. عالمه ،غالم حیدر ،حقوق بشــر در قانون اساسی 

افغانستان، تهران، انتشارات عرفان ، ۱۳۸۷، ص۱۷.
۵. فرهنگ، محمدصدیق، افغانستان در پنج قرن اخیر، 

جلد دوم، انتشارات وفایی، ۱۳۷۴.
۶. فرهنگ، محمدصدیق، پیشین. 

همگانــی،  رســانههای  قانــون   ۵ مــاده   .۷
 .۱۳۸۶
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آزادی بیــان یکی از بنیان های اساســی 
جامعــه دموکراتیک به شــمار می رود؛ عالوه 
بر آن بســیاری معتقدنــد رعایت این حقوق 
از شــروط اساســی پیشــرفت و توسعه در 
جوامع انسانی اســت. لیکن با تحول زندگی 
بشــر مفاهیم موجود در حقوق بشر از جمله 
آزادی هــای مختلــف بشــری نیــز متحول 
می گردنــد. هرچند چنددهه  پیــش، آزادی 

حقوق بشر و اینترنت
)27 ثور/17می،  روز بین المللی ارتباطات و روزجهانی مخابرات(

بیــان و آزادی مطبوعــات به عنــوان عناصر 
بسیار پیشرفته حقوق بین المللی بشر به شمار 
می رفتنــد، لیکن امروزه و در ســایه تحوالت 
تکنولوژیک، بشر به حقوق جدیدی نیاز دارد 
که هرچند پایه های آن همان هایی اســت که 
پیش از این نیز مورد اســتناد بوده اند، لیکن 
با توجه به پیشــرفت های جوامع بشری تغییر 
و تحــوالت الزم را به دســت آورده اند. وقتی 

مطبوعــات و روزنامه ها بــه عنوان یک عنصر 
اطالع رسانی جدید در اختیار بشر قرار گرفت، 
آزادی بیان گامی به پیش گذاشــت و در این 
مرحلــه این حــق به حــق آزادی مطبوعات 
متحــول aد. البته ذکر این نکتــه نیز خالی 
از فایده نخواهد بود که ابتدا آزادی ها شــکل 

منفی داشتند. 
دولت ها ابتــدا به حقوق بشــر به عنوان 
مالیات های ســنگینی می نگریســتند که بنا 
به اجبــار پرداخــت می شــدند، و حتی اگر 
زمینه های آن نیز فراهم می شد سرکشی هایی 
نیــز در مقابل آن به وقوع می پیوســت. این 
مرحلــه وقتی متحول شــد، تبدیل به آزادی 
منفی شــد؛ بدین معنی که هرچند دولت ها 
دیگر به حقوق بشــر به عنــوان مالیات های 
ســنگین علیه حاکمیت خود نمی نگریستند، 
لیکن این آزادی ها به معنای آزادی از مداخله 
و محدودیت بود. معنای واضح تر آزادی منفی 
این است که اصل بر مداخله و محدودیت بود، 
لیکن دولت ها تحت شرایطی به انسان ها حق 
می دادند کــه از مداخله و محدودیت در امان 
باشند. این مسأله معنای ادنای آزادی نسبت 
به فلسفه های جدید آن است. زیرا هم اکنون 
آزادی مثبت جای آن را فراگرفته است. اینجا 
دیگر آزادی برای خدمت به نســل بشریت و 
جامعه انســانی تلقی می گردد و سخن آزادی 
از محدودیت نیز از بین رفته اســت. هرچند 
هــم اینک نیز رعایت آزادی و فلســفه آن را 
که مثبت یا منفی یا حتی به مثابه مالیات بر 
حاکمیت باشــد در تمام کشورهای جهان به 

یک نحو نمی توان سراغ گرفت. 
در عین حال که بســیاری از کشــورهای 
جهان حتی هــم اینک نیز دربــاره آزادی ها 
تصورات عجیــب و غریبی دارنــد؛ نمی توان 
تصور کــرد کــه هم اینــک آزادی منفی در 
هیچ جا وجود ندارد. اگــر تصور کنیم امکان 
دارد که در همین ســال های اخیر، انتخاباتی 
در نقطــه ای از جهان برگزار شــود و در آن 
هنوز به زنان  نه تنها حق انتخاب شــدن، بلکه 
حــق انتخاب کــردن نیز داده نشــود چنین 
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واقعیت هایی ملموس تر نیز خواهد بود.
به هر نحــو آزادی مطبوعــات به عنوان 
یک حق بســیار مترقی جایــگاه خود را رفته 
رفتــه پیدا کــرد، ولی این تــا زمانی بود که 
مطبوعات و رســانه های جدیــد پدید آمدند. 
آزادی مطبوعــات در ایــن برهه یک قدم نیز 
جلوتــر رفت و با پیشــرفت خود جایش را به 
آزادی اطالعات داد. آزادی اطالع در زمانی به 
وجود آمد که اطالعــات جای پای خود را به 
عنوان خمیرمایه تمدن جدید محکم می کرد. 
رفتــه رفته دانشــمندان و متفکــران به این 
نتیجه می رسیدند که هر کسی در هزاره سوم 
بر اطالعات دسترسی بیشــتری داشته باشد 
جایگاه مناسب تری را در رینکینگ جهانی به 
دســت خواهد آورد. تحت همین شرایط بود 
که حــق اطالع به عنوان اصلــی مترقی وارد 
حقوق بشر شد. ولی چرخه تحوالت به همین 
جا نیز محدود نگردید. زیرا به زودی انسان ها 
از این که تنها دریافت کننده اطالعات باشــند 
خسته شدند و تصمیم گرفتند تصور دیگری 
را بــه عنوان حقــی مترقــی و جدید مطرح 

سازند، این حق جدید حق ارتباط بود. 
ایــن حق یک تفــاوت با تمامــی حقوق 
مشــابه خود که قبل از این در زمینه آزادی 
بیان مطرح شــده بودند داشت. تمامی حقوق 
پیشــین هر چنــد مراتب مختلفی را نشــان 
می دادنــد، لیکن همه از یــک قماش بودند. 
ولی حق ارتباط بر عکس همه آن ها زمینه ای 
دوجانبه داشت یعنی نه تنها بر حق به دست 
آوردن دانایی تأکیــد می ورزید، بلکه بر حق 
انتقال آن نیز اصرار داشــت. تفاوت دیگر آن 
نیز با زمینه های پیشــین در این است که در 
حقــوق قبلی نقط ثقل و مســأله مهم قضیه 
رســاندن اطالع به شخص بود، لیکن در حق 
ارتبــاط هر چند همین عنصر نیز باقی اســت 
ولــی نقطه ثقل حــق اطالع بر حــق انتقال 
اطالعات ســنگینی می کند نه حق به دست 
آوردن آن هــا. در مقایســه ترجیحی حقوق 
پیشــین و موجود بایســتی اشــاره کرد که 
هر چند آزادی مطبوعــات تمامی آزادی هایی 
که آزادی اطالعات شــامل آن می شــوند را 
در برنمی گیــرد، در عین حال همین مقیاس 
در مــورد آزادی اطالع و آزادی ارتباط وجود 
دارد. زیــرا هــر مرحله که پیش تــر می رویم 
آزادی های موجود رنــگ و بوی متکامل تری 
می یابد. مسأله  دیگر، اصطکاک های موجود بر 
سر راه این حقوق است. هر چند تحول آزادی 
مطبوعــات به آزادی اطالع به خاطر مبارزاتی 
کــه در راه آزادی مطبوعات انجام گرفته بود 
متوجه  را  اصطکاک های سیاســی کمتــری 
آزادی جدید کرده بود، لیکن آزادی ارتباط با 
دشواری های حقوقی متعددی مواجه گردیده 

است.
به هر نحو آنچه قابل توجه اســت این که 
اعالمیــه جهانی حقوق بشــر که در ماده ۱۹ 
خود حق انســان برای اطالع را به رســمیت 
شــناخته بود امروزه در آســتانه تحول قرار 
گرفته است و الزم است تا یک حق گسترده تر 
را که آن هم حق انسان برای ارتباط است نیز 
به رســمیت بشناسد. ماده ۱۹ اعالمیه حقوق 
بشــر بیان می کند: هرکس حق آزادی عقیده 
و بیان دارد و حق مزبور شــامل آن است که 
از داشــتن عقاید خود بیم و اضطراب نداشته 
باشد و در کســب اطالعات و افکار و در اخذ 
و انتشــار آن به تمام وســائل ممکنه و بدون 
مالحظات مرزی آزاد باشد. عالوه بر ماده ۱۹ 
اعالمیه مذکور، میثاق بین المللی حقوق مدنی 
و سیاسی، کنوانســیون اروپایی حقوق بشر، 
کنوانســیون آمریکایی حقوق بشــر و منشور 
آفریقایــی ایــن حقوق نیز بر همین مســأله 

تأکید کرده اند.
هم اکنــون و بــا رونــق گرفتــن جامعه 
اطالعاتــی به هیــچ عنوان نمی تــوان نقش 
اطالعات، ارتباطات و موارد مربوط به آن ها را 
از نظر دور داشــت هم اکنون از سویی محیط 
اینترنــت تبدیــل به مکانی بــرای تهاجم به 
آزادی های مختلف شده است و عالوه بر انجام 
این قبیل تجاوزات به حقوق اساســی بشری 
کار به جایی رســیده است که آموزش قتل و 
دیگر جرائم به عالوه تجاوز به حریم خصوصی 
و اطالعــات خصوصــی در آن به امری عادی 
بدل شده است، و از سوی دیگر جدیداً مبحث 
قانونگذاری بــرای اینترنت آن هم در محیط 

بین المللی رونق گرفته است.
در مباحــث جامعــه اطالعاتــی مقصود 
از زیرســاخت های آن دیگــر توجه صرف به 
کمیت هــای فنی نیســت. بلکه هــم اکنون 
وقتــی ســازمان های غیردولتــی و دولتی از 
اطالعات ســخن  فنــاوری  زیرســاخت های 
می گوینــد دقیقاً به موضوع حقوق بشــر نیز 
توجه دارند برای نمونه اعالمیه اصولی اجالس 
ســران جامعه اطالعاتی در همان بخش های 
نخســتین خود به قضیه حقوق بشر به عنوان 
یکی از مباحث بنیادی خود توجه کرده است. 
ولی بر عکس اروپایی ها که قصد دارند تنها به 
حق اطالع و ارتباط بپردازند کشــورهای در 
حال توســعه ســعی فراوانی به خرج دادند تا 
حق توســعه را به عنوان یکی از مبنایی ترین 
حقوق بشر امروز وارد جامعه اطالعاتی کنند. 
این کشــورها موفق نیز بودنــد. زیرا چنانچه 
از متــون اعالمیه اصول نیــز برمی آید وقتی 
صحبت از حقوق بشــر در آن می شود بیشتر 
بحث حق توســعه در آن مطرح اســت، ولی 
متأســفانه به خاطر آنکه حقوق بشــر صیغه 

غربی دارد این کشورها تاکنون اجازه نداده اند 
که مبحث حقوق توســعه به طــور اصولی و 
جامــع وارد مباحث حقوق بین المللی بشــر 
گردد. البته چنانچه گفتیم در اعالمیه اصولی 
این مسأله تا حدود قابل توجهی مرتفع شده 

است.

حمایت از فــرد در حقوق بین المللی 
اینترنت

ایــن مســأله را از دو دیــدگاه می توان 
بررســی کرد یکی از دیدگاه اومانیستی فرد، 
و دیگــری حمایت از خانواده. پیش از این در 
اروپا رهنمــود اتحادیه اروپــا درباره حمایت 
از فــرد به تصویب رســیده بــود که طی آن 
از افراد در مورد پــردازش و انتقال داده های 
مربوط به زندگی شــخصی فرد مورد حمایت 
قرار می گرفت. این رهنمود در ســال ۱۹۹۴ 
به تصویب رســیده بود و آغاز اجرای آن سال 
۱۹۹۸ میالدی بود. البته در ایاالت متحده از 
این قواعد هیچ خبری نبوده است. در اعالمیه 
اصول اجالس ســران جامعــه اطالعاتی نیز 
حمایت از حرمت زندگی خصوصی به عنوان 
یکی از مهم ترین مســائل حقوق بشــر مورد 
توجه بوده و علی الخصوص این مسأله در آغاز 
هزاره جدید مورد عنایت بیشــتری واقع شده 
است. شــاید ذکر چند نکته اهمیت بها دادن 
به حرمت زندگی خصوصی را بیشتر مشخص 
سازد. شبکه اطالعاتی به نام اشلون وجود دارد 
کــه تحت نظارت آژانس امنیت ملی آمریکا و 
تحت پیمان همکاری اطالعاتی ایاالت متحده 
و انگلیس با همکاری کانادا، استرالیا و نیوزلند 
به فعالیت مشغول است. این شبکه اطالعاتی 
یــا به عبارت بهتر شــبکه جاسوســی روزانه 
بیش از ۳ میلیارد پیام تلفنی، فاکس و پست 
الکترونیکی را در سراسر جهان شنود می کند. 
این مســأله یکی از واقعیت های حقوق بشری 
در سراســر جهان است و نشــان می دهد که 
حذف اعــدام چه تأثیــرات مثبتی بر نگرش 
غرب بر حقوق بشــر داشته اســت. عالوه بر 
اشــلون کمپانی های بزرگ جاسوسی دیگری 
هم هســتند کــه در زمینه هــای اقتصادی، 
اجتماعــی و غیــر از آن در ســطح جهان به 
فعالیت مشــغول بوده و وظایفی شبیه همین 
کمپانــی را بر عهده دارند. وقتی در یک آمار، 
یک میلیون کامپیوتر مورد بررسی قرار گرفت 
سه میلیون نرم افزار جاسوسی از آن ها کشف 
شــد. یعنی به طور متوسط هر کامپیوتر النه 
حداقل سه نرم افزار جاسوسی است که تمامی 
اطالعات شــخصی افراد را بــه مراکز کنترل 
خود انتقال می دهند. بســیاری شــرکت های 
تجاری وجود دارند که حاضرند به هر شــیوه 
مجاز یا غیر آن دست زده و اطالعات اشخاص 
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را جمع آوری نموده و به مؤسســاتی که برای 
آن ســر و دست می شکنند بفروشند. چنانچه 
امروزه فروش اطالعات شــخصی و محرمانه 
افراد به یک تجارت سودآور تبدیل شده است. 
در این شرایط است که حمایت از فرد در این 
بحبوحه اهمیت می یابــد. جالب اینکه عامل 
اصلی این تهاجمات بــه حقوق افراد دولت ها 

و آن هم دولت های غربی می باشند.
دیدگاه دوم در مورد حقوق بشــر مذکور 
از ارزش هــای خانواده می باشــد.  حمایــت 
این مســأله در اروپا و بــه خصوص آمریکا از 
می باشــد.  برخوردار  ممکن  اهمیت  کمترین 
زیرا در غرب ارزشــهای خانواده سست شده 
است. در چنین شــرایطی پرداختن اعالمیه 
اصول اجالس سران در ژنو به مسأله خانواده 
می تواند قدم مثبت بزرگی باشد یک پاراگراف 
از ایــن اعالمیه با عنوان حمایت و حفاظت از 
ایــن موضوع پرداخته  ارزش های خانواده به 

است.

حق اطــالع به عنوان یــك پایه از 
حقوق بشری 

در ســال ۱۹۴۹ بــرای اولین بــار در دو 
ایالت آلمان حق اطــالع به عنوان یک قانون 
درآمد. پروفســور کلــوس از اســاتید علوم 
ارتباطات معتقد اســت در کنار آزادی عقیده 
و بیان و آزادی مطبوعات، اندک اندک مفهوم 
جدید دیگر و یک حــق بالقوه به عنوان حق 
همگانی بــرای آگاهــی از رویدادها یا همان 
)حق اطالع( پدید آمد. این مفهوم نشانگر آن 
اســت که دیگر آزادی های سنتی که در این 
زمینــه وجود دارند کافــی نبوده اند. این حق 
به عنوان یک واقعیــت هم اینک مورد تأکید 
جامعه بشری است فرانسیس بال دیگر استاد 
علوم ارتباطــات در معرفی آن می گوید: حق 
اطالع به معنــی ضرورت برخــورداری همه 
شــهروندان از امکان دسترسی به تمام اخبار 
و گزارش های جاری چه درباره خود رویدادها 
و چه در مورد بیان و تشــریح نظرات و عقاید 
مربوط به آن ها می باشد. البته مشروط به آن 
که روی دادها و بازتاب های آن به شــیوه قابل 
درک برای هر فرد ارائه شود و گرنه آزادی به 
امتیازی برای چند نفر تبدیل خواهد شد. این 

شرط کاماًل عقالنی به نظر می رسد.
بدیــن منظــور ارائه یک مثــال می تواند 
نقشی روشــنگر داشته باشد. معاهده کره ماه 
که در بین چند کشــور دارای فناوری مربوط 
به امضا رســیده است یک سیستم بین المللی 
اســت. در این معاهده کســی از اینکه کشور 
افغانســتان یا نیجریه عضویت ندارد ناراحت 
نیســت، زیرا همه پذیرفته اند وقتی کســی 
دارای فناوری هــای مربوط نیســت از حقوق 

و مزیت هــا و در عین حــال تکالیف موجود 
بــر کنار خواهد ماند. شــرط مذکــور نیز بر 
همین مبناســت. مثاًل یک قاعده فیزیک که 
در سطح مقطع PH.D آن مطرح می شود بر 
طبق این حق باید به اطالع مردم برســد ولی 
کارشناســان رشته ادبیات در این باره از هیچ 
حقی برخوردار نیســتند زیرا این حق با آنکه 
وجود دارد ولی مختص افرادی اســت که در 

این سطح قرار دارند.

حق ارتباط
تاکنون هیچ مرجع قانونگذاری بین المللی 
بر وجود حق ارتباط به عنوان یک حق بشری 
تأکید نکرده است. برای اولین بار ژان دارسی 
فرانسوی در ســال ۱۹۶۹ این مسأله را مورد 
توجه قرار داد. پیروزی های بشر علی الخصوص 
در زمینه چیره شــدن بر زمــان و فضا باعث 
شد تا توقعات بشر نیز باالتر رود، دیگر بشری 
که راضی بود تا اگر حق اطالع او به رســمیت 
شناخته شود آرام بگیرد، حاضر نیست تا قبل 
از گفتن و رساندن عقاید خود به دیگران کنار 
بکشــد. البته در سال های ۱۹۳۰ و زمانی که 
رادیو متولد شده بود نیز برتولت برشت ایجاد 
این حق را پیش بینی کرده بود. پس از اظهار 
نظرات دارسی کسی توجه جدی بر آن نکرد، 
ولی دارسی ده سال بعد دوباره این حق را به 
عنوان یکی از اجزای حقوق بشر جدید مطرح 
نمود. از نظر وی حراســت از هویت های ملی 
و فولکلور نیز در این حق مســتتر است. وی 
معتقد اســت طرز تفکر رسانه ای یا به عبارت 
دیگر یک ســوم بودن پیام ها را مشکل پیش 
روی حق ارتبــاط می دانســت و معتقد بود 
حق ارتباط با ایجاد تفکــر ارتباطی می تواند 
به اسطوره  زدایی از رسانه ها بپردازد. مشکلی 
که طــی آن هر آنچه رســانه  می گوید وحی 
منزل و هر کس که وارد آن می شود به عنوان 
فرشته آســمانی تلقی می گردد. تصور این که 
هنرپیشه ای بی سواد تنها به خاطر چهره زمان 
خود بــه عنوان یک اســطوره تلقی می گردد 
برای بسیاری آزاردهنده است ولی حق ارتباط 
و امکان مســاوی دسترسی و ارائه اطالعات از 
هر دو ســو می تواند به این معظل بزرگ نیز 

پایان دهد.
واضعان نظریه حق ارتباط درصدد نیستند 
تا با آوردن این حق، حقوق پیشــین را فسخ 
نمایند. بلکه منظور آن هــا ایجاد آزادی های 
بیشــتر برای بشریت اســت. زیرا این حق و 
حقــوق ماقبــل مانعه الجمع نیســتند که با 
آمدن یکی، مابقــی از بین بروند. حق ارتباط 
از دو دیــدگاه قابل توجه اســت. در دیدگاه 
اول حــق ارتباط به عنــوان تعهد دولت برای 
انتقال اطالعات به تمام کســانی که خواستار 

آن هســتند می باشــد؛ ولی دیــدگاه دوم بر 
ایجاد یک بســتانکاری معتقد است که در آن 
شهروندان قدرت عمومی را وادار می کنند که 
شرایط الزم برای تســهیل جریان اندیشه را 

فراهم سازد.
درباره آینده حق ارتبــاط نظرات چندان 
امیدوارکننده ای وجود ندارند. فرانســیس بال 
معتقد اســت نهتنها این حق به ثمر نخواهند 
نشست، بلکه تأثیرات عدم پذیرش آن بر حق 
اطالع نیز اثر منفی خواهد داشت. وی معتقد 
اســت لزوم حمایــت از کثرت گرایی که هم 
اینک توســط قدرت های سیاسی مورد تأکید 
قرار می گیرد برای نابــودی آزادی مطبوعات 
طراحی شده است. وی بحث لزوم حمایت از 
هویت فرهنگی را نیز تله ای برای از بین بردن 

آزادی انتخاب خوانندگان تلقی می کند.
در عین حال برخی همانند ســزهاملینک 
هنــوز به ایجــاد و اجــرای این حــق امید 
 WSIS بســته اند. وی در ســخنرانی خود در
پیشــنهاد کرد نــام آن از جامعه اطالعاتی به 
جامعه ارتباطی تغییر کند. پیشــنهاد دیگر او 
تصویب یــک اعالمیه جهانی حق ارتباط بود. 
البته هاملینک نیز معترف اســت که در حال 
حاضر حق ارتباط هنوز در حقوق بشری مورد 

تصریح قرار نگرفته است.

حق توسعه
تالش کشــورهای در حال توسعه همواره 
بــر القای تفکر توســعه بر تحــوالت حقوقی 
مختلــف از جمله موضوعات مربوط به حقوق 
بشــر اســت. بیانیه هزاره که در سال ۲۰۰۰ 
میالدی تصویب شده بر عناصر ۸ گانه توسعه 
این کشــورها تأکید داشته و این کشورها در 
تالشــاند تمام فعالیت های کنونی خود را به 
نحوی به این بیانیه مرتبط سازند. در اعالمیه 
اصول اجالس جامعه اطالعاتی نیز ســمت و 
ســوی مباحث مربوط به حقوق بشــر بیشتر 
حالتی توســعه ای داشته است. چنانچه حتی 
یک پاراگــراف از اعالمیه درباره ضرورت عدم 
تبعیض در برخورداری کشــورها از اطالعات 

مورد تأکید قرار گرفته است.
هم چنین کشــورها پس از تالش فراوان 
توانستند درست در پارگراف های نهایی لزوم 
فراهم کــردن امکانات در نقاط دوردســت و 
روســتایی را بــه تصویب برســانند. در یک 
پاراگــراف دیگر نیــز از جامعــه بین المللی 
خواسته شده است تا به انتقال فناوری به این 

نقاط کمک کند.
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هرني شهکارونو په توګه هم خوند اخلو.

له هرنه خوند اخيستل د انسان فطرت دى، 

بيا چې وررسه د تاريخ جادويي خصوصيت هم 

يوځــاى يش او هرني اثار لرغوىن خصوصيت 

هم ومومى، نو پر نندارچي د هرن او مايض ګډ 

اغيز د ده په روان کې ژورې جرړې زغلوي او دا 

هم راته د لرغونو آثارو اهميت ښيي.

انســان غواړي، چې خوشحاله واويس او د 

دې لپــاره ځان ته د ژوند د ښــکيل کولو هلې 

ځلې کوي. کوم خلــک چې خپل ذوق پايل، 

کاميــاب خلک بلل کېــږي او لــه رواين پلوه 

سامل وي. په نوره دنيا کې د انسان د ښکالييز 

ذوق او ذهني هوساينې او تفريح خيال ساتل 

کېږي. لرغوين آثار پــه لرغونتونونو او بېالبېلو 

ځايونو کې ايښــودل کېږي، چــې نندارچيان 

ورته رايش او له نندارې يې خوند واخيل. موږ 

چــې د ژوند له لومړنيو اړتياوو محروم ولس يو، 

ښــايي د خوند کلمه راته خوند رانه کړي او يا 

په تش نس يې د ســندرو د ويلــو خربه وګڼو. 

دا ســمه ده، چې خلک بايــد اول په نس ماړه 

يش، بيا بــه د تفريح فکر کــوي؛ خو دا خربه 

هــم غلطه نــه ده، چې تفريح هم لــه لومړنيو 

اړتيــاوو رسه څنګ پر څنګ پکار وي. انســان 

چې له کاره ســتړى يش، تفريح ته اړتيا لري. 

که د بودا مجســمې طالبانو نــه واى نړولې او 

دولــت، امکانات برابر کړي واى، نندارې ته به 

ورتلو او له بودا رسه به مو په پخواين ژوند کې د 

ګډون احساس کاوه، خوند به مو ترې اخيسته 

او له دې الرې به د دولت جيب ته هم پيســې 

ورتلې، چې بېرته به د هېواد په ابادۍ لګېدې. 

انســان د ژوند د پېژندلو لپاره فردي شعور 

لــري، چې دى يــې د ژونــد پــه اوږدو کې د 

تجربــې او مشــاهدې له الرې ترالســه کوي. 

دا فردي شــعور د ټولنيز شــعور پر بنسټ جوړ 

شوى. څه ښــه دي؟ څه ښه نه دي؟ زه څوک 

يم؟ څــه بايد وکړم؟ څه بايــد ونه کړم؟ خپلې 

هيلې څنګه پوره کړم؟ او داسې نورې پوښتنې 

د ټولنيز شعور په رڼا کې ځوابوو. ټولنيز شعور 

فرد ته له ټولنې رسه د تعامل الر هواروي او په 

اصل کې د افرادو ترمنځ له ارتباطه وده مومي. 

څرنګه چې فردي شــعور د مهال په اوږدو کې 

ترالســه کېــږي، دغســې ټولنيز شــعور هم د 

زمان په اوږدو کې ترالســه کېږي. څرنګه چې 

د ټولنــې عمر تر فرد په کراتــو کراتو اوږد وي، 

دغسې د ټولنيز شعور د ودې او لوېدو عمر هم 

تر فرد اوږد وي او په دې توګه د تاريخ علم راته 

ښوونه روزنه 
او ماشوم ته 
پاملرنه

انسان د ژوند د پېژندلو لپاره فردي شعور لري، چې دى يې 

د ژوند په اوږدو کې د تجربې او مشاهدې له الرې ترالسه 

کوي. دا فردي شعور د ټولنيز شعور پر بنسټ جوړ شوى. 

څه ښه دي؟ څه ښه نه دي؟ زه څوک يم؟ څه بايد وکړم؟ 

څه بايد ونه کړم؟ خپلې هيلې څنګه پوره کړم؟ او داسې 

نورې پوښتنې د ټولنيز شعور په رڼا کې ځوابوو. 
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د برش د ټولنيز شــعور کيسه کوي او داسې له 

تاريخي شعور رسه اړيکه جوړوي.

دلته راتــه د تاريخ يو بل اهميت ثابتېږي. 

کوم ولس چې لــه خپل تاريخه خرب نه وي، د 

هغه ټولنيز شــعور نيمګړى وي او له دې امله 

دې د زه څوک يم؟ له کومه راغىل يم؟ څه مې 

کړي دي؟ او څه بايد وکړم؟ غوندې پوښتنو ته 

رسا ځواب نيش ويالى، ځکه نو د راتلونکې الر 

ترې ورکه وي او د خپل دوست و دښمن توپري 

ورته ګران وي او له دې امله د نورو هېوادونو په 

الس لوبېږي. 

د پښــتونخوا د ملتپالې شاعرۍ او په ټوله 

کې د پښتو آثارو په اړه له ما رسه تل دا پوښتنه 

وه، چــې په پښــتونخوا کې نصاب پــه اردو او 

انګلييس دى، پښتانه خپله ژبه نيش لوستى، 

ډوډۍ پکــې نيش پيــدا کوىل؛ نو يــوازې په 

پښــتو پښتو ويلو او د پښــتون د ننګ پر خربو 

به ګنــې دا ژبه او دا قوم هوســا يش؟ او چې 

کله به مې دا پوښتنه واقعي نړۍ ته راوايسته؛ 

له يوه ډبرين غره رسه به مخ شــوم او داسې به 

راته د پښــتو اکاډميو، خپرو ورو اديب ټولنو او 

ملتپالو شاعرانو شعرونه بې مانا غوندې شول، 

ځکــه چې ما ليــدل، چې پښــتانه ځوانان له 

خپــل تاريخه دومــره ناخربه دي، چــې آن تر 

پاکستان مخکې ورته خپله جغرافيه يوه صحرا 

ښکاري، چې دوى ورته د پاکستان په جوړېدو 

راکوچېــديل دي او د دې علــت دا دى، چې 

پاکســتان له لومړۍ ورځې د رسنىو، قوانينو، 

تاريخونــو او نصابونــو پــه مــټ د دوى د ميل 

هويت د مســخه کولو هــره ممکنه هڅه کړې 

وه او دوى تاريخي شعور يې تر قيام پاکستانه 

پورې محدود کړى و.

خو په پښــتونخوا کې وروستيو بدلونونو د 

تاريخي شــعور په اړه زما دا تصور ناســم ثابت 

کړ. ومو ليدل، چې نوي پښــتانه ځوانان چې 

د پاکســتان تــر ســيوري النــدې کالجونو او 

پوهنتونونــو کې يې زده کړې کــړي، له خپل 

تاريخــي هويتــه خرب دي او لــه دې رسه زموږ 

دا تصور هم ناســم شو، چې ګنې د يوه ټاکيل 

نصاب له مخې ترالسه کړى تعليم هم يو ولس 

له خپل هويته پردى سايت.

له خپل هويته د پښتنو ځوانانو په خربولو 

کــې د هغو شــاعرانو او پوهانو الس دى، چې 

دوى ته يې شــعرونه ويلې او ليکنې او څېړنې 

يې ورته کړې دي.

وايي، چې که يو قوم زر کاله هم غالم او له 

خپل هويته پردى وســاتل يش؛ هغه حامسې 

به يې راژونــدی او د خپل هويت د بيا ګټلو او 

خپلواکۍ تراليس ته وهڅوي، چې دوى نسل 

په نسل خپلو ماشــومان ته وييل. يهود د دنيا 

په ګوټ ګوټ کې وګرځېــدل؛ خو هر ځاى د 

خپل فرهنــګ خونديتابه له خپــل تاريخ رسه 

تړيل وساتل. 

دا خــربه تــل د حامســو د ارزښــت په اړه 

کېږي، چې حامســې چې ميل ارزښت لري، 

ولســونه له خپل هويته خربوي؛ خو دا د ټولو 

لرغونو آثــارو په اړه هم ســمه خېژي. لرغوين 

آثــار د تاريخ د زنځري هغه کړۍ دي، چې زموږ 

پرون، نن او ســبا پکې پېييل دي او موږ پکې 

خپل ورک پرون موندالى شــو. که خپل ورک 

پرون ونه مومو، د نن پر اکر نشو پوهېداى او د 

ســبا لپاره هېڅ نشو کوالى. د ټي ايس ايليټ 

خربه ده، چې موږ د مايض په حال کې اوسو. 

کــه د مايض معرفت رارسه نه وي، نن او ســبا 

به رانــه ورک وي. موږ چــې افراطيت ته مخه 

کړې، د خپل اســالمي او ميل فرهنګ علمي 

پرمختګونــه او هرني شــهکارونه مو هېر کړي 

او فکــر مو کړى، چې يوازې توپک مو ژغورالى 

يش.

د رساج االخبار افغانيه نه راواخله تر اوســه 

په افغاين رســنيو کې ډېر بدلونونــه راغيل يا 

مثال د کوشانيانو د وخت د ژوند وسايل له موږ 

نه ډېر مختلــف دي. دا څــه ډول توپري دى؟ 

دا توپــري څنګه راغــىل او ټولنې څنګه بدلون 

کوي؟ د ټولنيزو بدلونونو تر شا کوم الملونه پټ 

وي؟ د دې پوښتنو ځواب په ابتدايي بڼه د هر 

انسان او په علمي کچ د هر څېړونکي غوښتنه 

ده؛ خو دا پوښتنې هله دقيقې ځوابوالى شو، 

چې له خپل تېر تاريخ نه خرب شو.

پر دې بنســټ دا د نظام او ولس دنده ده، 

چې خپل پروين آثار راټول او خوندي کړي. په 

افغانستان کې د جګړو له امله ډېرې خپلرسې 

کېندنې شوې او لرغوين آثار لوټ شوي، ولس 

ته پکار دي، چې د يو څو ټنګو د ګټې پرځاى 

ســر ميل زيان تــه وګوري، څــوک خپلرسي 

کيندنو ته پرېنــږدي او که چېرته کوم لرغوىن 

اثر ومومي، ژر تر ژره يې دولت ته وسپاري.

زمــوږ د هېواد په لر و بر کې ډېرې تاريخي 

ودانــۍ او څيل دي، دولت بايد دا لرغوين آثار 

خونــدي کړي او د ســيالنيانو د ورتــګ لپاره 

ورته ټول امکانات برابر کړي. د افغانســتان د 

لرغوين آثارو له پلوه يو غني هېواد دى، چې په 

اقتصادي ثبات کې وررسه مرسته کوالى يش.

دولت ته لرغوين آثار يوازې ميل ارزښت نه 

لري، بلکې د پيسو د ګټلو ښه وسيله هم ده او 

دا د لرغونيو آثارو د خوندي کولو بله ګټه ده.

از صفحه ۳۱
خشونت خانوادگی

عملی کنند و یا حتی با او برخوردی فیزیکی 
صــورت دهند. ناراحتی و نارضایتی از دیگری 
با این نمادها ابراز می شــود. کودکی  معموالً 
که رفتار خشــونت آمیز را در چنین خانواده 
ای که مــدارا و تحمل دیگری در آن معنایی 
نــدارد، می آمــوزد و در مراحل بعدی زندگی 
خود آن را به کوچه می کشــاند. خشونت در 
نظــام ذهنی و شــخصیتی او تبدیل به امری 
مشروع می شود. او می آموزد که هرگاه حق را 
به جانب او ندهند، به دیگران پرخاش و حمله 
کند و اگــر نظر او را نپذیرنــد حتی دیگران 
را مورد ضرب و شــتم قــرار دهد. در دومین 
مرحله، کودک وارد مدرســه می شود. در این 
محیط، اشکال دیگری از خشونت را مشاهده 
و تجربه می کند که انجام ندادن تکالیف منجر 
به تنبیه او می شــود و شخصیت او در هنگام 
تنبیه آســیب می بیند و در یک رابطه متقابل 
مترصد فرصــت می ماند تا خشــونتی را که 
نسبت به او روا داشته شــده را علیه دیگری 

به کار گیرد.

خشونت در تقسیم بندی اجتماعی
هــر گاه در جامعه یک گروه از گروه دیگر 
متمایز و تفکیک شــود فاصلــه اجتماعی رخ 
می دهد و این امر عواقــب دیگری با خود به 
همــراه می آورد. افرادی کــه خود را در گروه 
خــودی قرار می دهند اعمال خشــونت را در 
مــورد گروه بیرونی امری مشــروع و طبیعی 
تلقی می نمایند و نســبت به ســایرین، خود 
را محق می داننــد همانند تماشــاگران تیم 
فوتبال کــه هرکدام گروه خــود را خودی و 
گروه دیگــری را بیرونــی می خوانند. عواقب 
چنین تقســیم بندی را بارها بین تماشاگران 
شاهد بوده ایم. برخوردهای خشونت آمیز حتی 
در بیرون از زمین فوتبال، خردکردن شیشــه 
موترها، پــاره کردن پوش چوکی ها به طوری 
کــه درگیری دو گروه فوتبال، کشــته نیز بر 

جای نهاده است.
بــه طور کلی در جوامع توســعه نیافته از 
لحاظ سیاسی این معضل خود را بیشتر نشان 
می دهد. در جوامعی که فرهنگ گفت و شنود 
و بحث دو طرفه و تبادل نظر دموکراتیک وجود 
نداشته و یا قوت ندارد، روابط نابرابر قدرت نیز 
عامل اعمال خشونت از جانب اشخاص دارای 
قدرت بیشتر نسبت به اشخاص دارای قدرت 
کمتر روا می شود و نارضایتی گروه مقابل نیز 

از طریق رفتار خشونتآمیز ابراز می گردد.
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هرکس حق دارد در هرجا که باشد به عنوان 
یک شخص در برابر قانون به رسمیت شناخته 

شود.
همه در برابِر قانون برابرند و حق دارند بدوِن 
هیچ تبعیضی از حمایِت یک ساِن قانون بر خوردار 
شوند. همه حق دارند در مقابِل هر تبعیضی که 
ناقِض این حق باشــد و نیــز در مقابِل هر نوع 
تحریکی که به منظــورِ چنان تبعیضی صورت 
گیرد، از حمایت یک ساِن قانون برخوردار باشند.

ارســطو در مــورِد قانــون و حاکمیت آن 
می گوید: »برترین قــدرت را در جامعه به هیچ 
آدمی نباید واگذار کرد، بلکه به قانونی که تمامی 
آحاد جامعه را پوشش می دهد، باید واگذار کرد. 
چنان چه فردی بیش ترین قدرت را داشته باشد، 
طبیعی است که فراقانونی و برای تأمیِن منافع 

خود و هم فکرانش عمل خواهد کرد.«
برای اینکه قانون و حاکمیِت آن را در اجتماع 
بشناسیم، مروری بر حاکمیِت قانون، مؤلفه ها و 

قابلیت های اجرایی آن می کنیم.
اعالمیه  جهانی حقوق بشر با صراحت اعالم 
می دارد که حقوق بشــر، بــدوِن حفاظت چتِر 
حاکمیت قانون، غیِر قابِل اجرا می شود. بنابراین 
دولت ها باید برای تطبیق استانداردهای حقوق 
بشر، حاکمیت قانون را در سرلوحه فعالیت های 

خویش قرار دهند.
مهم ترین عنصر و مفهــوم حاکمیت قانون 

را چنین مطرح می کنند: »هیچ کسی نسبت به 
قانون ارجحیت ندارد.« هم چنان که گفته شده 
است: »حاکمیت قانون، تمثیِل اراده ی خداست، 
پس باید حاکمیت قانون را که بر اصوِل حقوق 

بشر استوار است، مقدس شمرد.«
نظریه  حکومت یا حاکمیِت قانون یک اصِل 
مهِم سیاسی و حقوقی است که گاهی به مفهوِم 
برابری و مساوات در برابِر قانون تعبیر شده است 
و گاهی با ویژگی هایی هم چون، عمومیت داشتن، 
استمرار و صراحت در قوانین، معرفی شده است. 
اگر هردو نظریه را با هم در نظر بگیریم، می توان 

چنین نتیجه گرفت:
اســتفاده   قانون،  مطابِق نظریــه  حکومت 
در  قــدرت  از  مســتبدانه  و  خودســرانه 
تصمیم گیری هــای حکومتی مردود اســت. بر 
این اساس، مســئولین و مأموریِن امورِ دولتی، 
فقــط و باید مطابِق قانون عمــل کنند و قانون 
باید متضمــِن امنیِت فــردی و اجتماعی افراِد 
جامعه باشــد. به زباِن ســاده، حاکمیِت قانون، 
یعنی حاکمیِت اراده ی ملت. این نظریه، از قرِن 
نوزدهم، در انگلستان، مورد توجه قرار گرفت و 
توسعه یافت. جوهِر این اصل آن است که حیات 
اجتماعی انسان ها، به وسیله ی قوانین و قواعدی 
که انسان ها در به  وجود آوردن آن سهیم بوده و 
مشارکت داشته اند،اداره شود. مسئولیِن دولتی، 
تنها بر اســاِس قانون، و نه برون از آن محدوده، 

عمل کنند و از هرعمــِل خالف آن جلوگیری 
کــرده، در برابِر متخلفین ایســتادگی کرده، تا 
عدالت برای همگان محقق شود. نبود حاکمیت 
قانون، باعث آنارشــی و خودسری هایی می شود 
که جهان بشری، نمونه های بی شماری را تجربه 
کرده است. کشورهای سومالی و افغانستان، در 
آغــازِ دهه ی نود، و تعداد زیادی از کشــورهای 
آفریقایی و آسیایی از جمله ایران نمونه های بارِز 
عدِم حاکمیت قانون بوده و هستند. مسئولیت 
دولــت، تأمیِن حاکمیت و اجرای آن براســاِس 
قانون است و مسئولیت شــهروندان، احترام و 
رعایت قانونی اســت که خود در شکلگیری آن 

سهیم بوده اند.

مؤلفه های حکومِت قانون 
ـ وجود قوانیــِن اثرگذار بر حقوق بشــر و 

آزادی های اساسی؛
ـ قوه  قضائیه  مستقل، که از هرنوع دخالت و 

حتی اثرگذاری دیگران به دور باشد؛
ـ ابزارها و اسناد مؤثِر حقوقی که در دسترِس 

افراِد جامعه باشند؛
ـ نظاِم حقوقی با تضمین برابر حقوقی همه  

شهروندان در برابِر قانون؛
ـ سیستِم کیفری با رعایِت احترام به مقام و 

منزلت انسان؛
ـ نیروی های امنیتــی و یا محافظیِن قانون 

هرکس حق دارد در هرجا 
که باشد به عنوان یک 

شخص در برابر قانون به 
رسمیت شناخته شود.

همه در برابرِ قانون 
برابرند و حق دارند بدوِن 
هیچ تبعیضی از حمایِت 

یک ساِن قانون بر خوردار 
شوند. همه حق دارند 
در مقابِل هر تبعیضی 

که ناقِض این حق باشد 
و نیز در مقابِل هر نوع 
تحریکی که به منظوِر 

چنان تبعیضی صورت 
گیرد، از حمایت یک ساِن 
قانون برخوردار باشند.

حقوق انسانی ما 
و حقوق بشر
بخش یازدهم

حاکمیت قانون )کوتاه شده(
حمید حمیدی
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در جامعه، به مثابه خدمتگزاران و تأمین کننده  
آســایش و امنیت شــهروندان )پولیس و سایِر 

نیروهای امنیت و تأمینکننده  قانون(؛
ـ قوه  اجراییه ی مؤثر و کمک کننده به اجرای 

قانون.

اصل قانونیت
روِح نظریه  قانونیت در حاکمیت قانون شکل 
گرفته اســت. این مفهوم بدان معنی است که 
اســتفاده از قدرت و اجرای وظایف توسط قوه  
اجرایی دولت )حکومت(، باید بر اساِس قانون و 
در چهارچوب تعیین شده در قوانین صورت گیرد. 
نکته  مهِم دیگر آن اســت که عملکرد حکومت 
برای مردم مطلوب باشــد و یا بهتر است گفته 
شود، حکومت، مورد تأیید مردم باشد. چنان چه 
در مبحث حاکمیت قانون اشــاره شــد، اصِل 
قانونیت، مالک تأمین و اجرای قانون است و به 
شهروندان مجال می دهد تا در روابط خویش با 
دولت، نه سلیقه ها و خواست های مسئولیِن اداره  

امور را بلکه قانون را مالک قرار دهند.

عمومیِت قوانین
عمومیت قوانین، اصــِل مهمی از حکومت 
قانون به حساب می آید. مطابِق این اصل، قانون 
باید خطاب به تماِم گروه ها و دسته های مختلف 
مردم باشــد. اصِل عمومیــت قانون، با صراحت 
حکــم می کند: قوانینی کــه عمومیت و جنبه  
فراگیر نداشته باشند، اساســاً به عنوان قاعده و 
یا قانون نبــوده و باعث تبعیض واختالف دروِن 
جامعه می شــوند. بنابراین موضــوع، عمومیت 
قانون، هم ردیف برابری همــگان در برابِر قانون 
شناخته می شود و هیچ گونه تبعیض در آن راه 

ندارد.

اعالِم عمومی قوانین
اعالِم عمومی قوانین به صورِت شــفاف، در 
برابِر احکام و قوانیِن مخفی و پنهاِن، یک سیستِم 
سیاسی به کار می رود. عدول از این اصل، باعث 
می شود که شهروندان نتوانند دسترسی آزاد به 

اطالعات و معلومات حقوقی داشته باشند.
بر اســاِس این اصل، مــردم باید از حقوق و 
مســئولیت های خود در برابِر قانون آگاه باشند. 
عموماً عدم اطالع رسانی دقیق به مردم، توسِط 
رژیم های دیکتاتور و مستبد صورت می گیرد تا 
مردم از حقوق و مسئولیت های شــان بی اطالع 
و در احقاق خواســته های خویش منفعل باقی 
بمانند. ایــن عمل عموماً تحــت عنوان منافع 

»ملی« و حفظ »نظام« صورت می گیرد.
صراحت و روشنی قوانین

صراحت و روشــنی قوانین، اصِل مهمی از 
حضورِ حاکمیت قانون در جامعه به شمار می رود. 
هدف از حکومت قانون، راهنمایی و تنظیِم اعمال 

و رفتارِ افراد اجتماع است. بنابراین، قوانین باید 
صریح، قابِل فهم و روشن باشند. در ارائه قوانین 
نباید مصلحت ها جای واقعیت نگری ها را پر کند. 
در اجتماعاتی که سطِح سواد عامه پایین است 
قوانین باید با زباِن بسیار ساده و روشن ارائه شود.

قابلیت اجرا و پیروی از قانون
عملی کردن و اجرای صحیح قوانین، یکی از 
جنبه های مهم، در فراهم آوری حاکمیت قانون 
است. قوانیِن غیرعادالنه وایجاد مسئولیت بدوِن 
اختیار مجاز نیســت. این امر باعث عدِم اعتماد 
مردم به قانون شــده و از احتراِم مردم نسبت به 

قانون می کاهد.
قانون باید ناظر بر وقایعی باشــد که پس از 
وضِع قانون اتفاق می افتد و قابلیت اجرا و انطباق 

در آینده را داشته باشد.

استمرار و ثبات قوانین
اســتمرار و ثبات قوانیــِن عادالنه، موجب 
پیــروی خردمندانه ی مــردم در بهره برداری از 
آنها می شود. تصمیم ها، سیاست ها و قوانینی که 
پی درپی و بهسرعت تغییر می یابند، قابلیت اجرای 
ضعیف دارند و مردم را از رعایت قوانین، عاجز و 
ناتوان می سازند. در بعضی از کشورها، دولت ها به 
هر دلیلی ناتوان از انجام مسئولیت های محوله 
می شوند، و برای موفق جلوه دادن خود، قوانین را 
در جهت تثبیت وضعیت خویش تغییر می دهند. 
ایــن موضوع به دلیل عدم نگــرش همه جانبه، 
موجب مشکالت دیگر در اجرای تسلسل قوانین 

می شود.

قانوِن اساسی
هرکــس حق دارد در برابِر اعمالی که ناقِض 
حقوِق بنیادی ای می شــود که قانوِن اساسی یا 
قوانیِن دیگر برای او مقرر داشــته، به محاکم با 
صالحیت ملــی مراجعه کند و جبران کامل آن 

را خواستار شود.
قانــوِن اساســی، واالترین ســند حقوقی 
اجتماع اســت که در مطابقت و الحاق با قوانیِن 
پذیرفته شده ی بین المللی، زمینه های وسیعی 
را در مشــارکت زندگی اجتماعی و سیاســی 
شهروندان ایجاد می کند. پیوند میثاق ها و سایِر 
اسناد با اعتبار بین المللی با قوانین ملی و رعایت 
هنجارهای جهانی حقــوِق بین المللی اهمیت 
سترگی در تأمیِن حاکمیت قانون در جامعه دارد.
در ماده هشــتم، بر حصوِل غرامت و جبراِن 
خســارات نیز مکث شده است. با نگاهی به این 

موضوع ببینیم غرامت چیست؟
نخست اینکه قانوِن اساسی چیست و الحاِق 
قوانیِن بین المللــی با قوانیِن ملی به چه ترتیب 

صورت می گیرد؟
ترکیب ها،  تعیین کننــده   اساســی،  قانوِن 

هنجارها و قواعد میان شــهروندان و ارگان های 
رهبری جامعه و دولت اســت. قانوِن اساســی، 
مهم تریــن و واالترین ســند حقوقــی مردم و 
حکومت است. دولت، مجری و ناظِر قانون است. 
حقوق به عبارتی، الزام قوانین در جامعه اســت. 
قوانین، براســاِس هنجارهای حقوقی تدوین و 

تبیین می شوند.
برای مثال: حِق آزادی بیان، جزئی از حقوِق 
سیاسی و مدنی شهروند است و براساِس این حِق 
اساسی، قوانین باید زمینه ساز و یا متضمِن آزادی 
بیان شــهروندان باشند. قانوِن اساسی راهنمای 
قوانیِن فرعی اســت که در زمینه های مختلف، 
تصویب می شوند. قانوِن اساسی، تعیین کننده ی 
روابط مردم و حکومت، بــه صورت کل، بوده و 
تعریف کننده  خطوط اساســی سیستِم سیاسی 
و ضوابــط ناظر بر آن از جملــه دولت، مجلس 
قانون گذاری)پارلمــان(، سیســتِم قضایی )قوه 
قضائیــه(، تقســیمات اداری، حقوِق اساســی، 

امتیازات و مسئولیت های شهروندی است.
قانوِن اساسی، راهنمای عامه است و بر اساِس 
آن، قوانین و هنجارهای مشخِص دیگر، در موارِد 
معین، تصویب می شود. در اکثِر کشورهای جهان، 
نهاد نظارت بر قوانیِن اساسی ایجاد می شود، تا از 
موارد تخلف از قانوِن اساســی نظارت کنند. در 
حقوِق کالسیک جهانی بر ارجعیِت قانون تأکید 
صورت گرفته که مطابِق آن هیچ فردی، در هر 
موقعیــت و مقامی که باشــد، نمی تواند مافوِق 
قانون عمل کند. قوانیِن اساسی، باید با مشارکت 
فعاِل تمام افراد جامعه تدوین شــود. زیرا قانون 
اساســی، به قوی ترین مرجــِع حفاظت و دفاِع 
شهروندان مبدل می شود. به همین دلیل، نکته  
مهم این است که نقِش شــهروندان در آن بارز 
و تعیین کننده باشــد. در اکثِر کشورها، نخست 
طرِح قانوِن اساسی، توسط گروهی از متخصصیِن 
حقوق، مردم شناسی، متخصصیِن علوِم جامعه و 
سیاست، روشنفکران و افراد با نفوذ، با مشارکت 

وسیعی از نمایندگاِن مردم آماده می شود.
ایــن گروه، بــا جمع آوری نظریــات مردم، 
پیش نویس قانوِن اساســی را آماده کرده و آن 
را برای همه پرســی یا رفراندوم در اختیار مراکز 
ذی صالح قرار می دهد. صاحب نظراِن امورِ حقوِق 
بین المللی، مشارکِت ملی در تهیه قانوِن اساسی 
و نقِش تعیین کننده  اراده  مردم در تصویب قانوِن 
اساسی را مظهِر برجسته ترین عنصِر دموکراسی 

می دانند.
قدیمی ترین قانوِن اساسی دنیا قانوِن اساسی 
ایــاالت متحده ی امریکاســت و جالب تریِن آن 
قانوِن اساســی انگلستان اســت که به صورت 
دســت نویس، از اوایِل قــرِن هجدهم به میراث 

مانده است.
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په افغانستان کې د ښځو سيايس ګډون

په سياســت او قدرت کې د ګډون لپاره د 

ښځو آزادۍ د افغانســتان په تاريخ کې ډېره 

مخينه نه لري. لومړي ګامونه چې د ښــځو د 

ګډون او آزادۍ لپاره پورته شول د امري حبيب 

الله خــان پــه دور)۱۹۰۱-۱۹۱۹( کې ؤ. د 

امري حبيب الله په دربار کې د محمود طرزي 

موجوديت د دې سبب شو چې د ښځو اړوند 

په محدود ډول روښــانه ليدلوري د درباريانو 

په منځ کې رامنځتــه يش. محمود طرزي يو 

لوســتی شخصيت و، په ترکيه کې يې د ژوند 

تجربه درلوده او په نورو هيوادونو کې د ښځو 

له حضور او فعاليت رسه اشنا و.

په نړۍ او افغانستان کې، 
ښځې په سياست کې )2(

ليک: روح الله حقجو

ژباړه: نسيم وطنمل

محمود طــرزي په رساج االخبــار جريده 

کې »د نړۍ مشهورې ښځې« تر عنوان الندې 

يــو کامل ځانګړی کړ چــې په دې کامل کې د 

ښــځو د پرمختګ او پــه ټولنه کې د هغوی د 

حضور پــه اړه ليکنې خپرېــدې. د دې کامل 

مخاطبان يواځې درباريان او د کابل يو شمېر 

باســواده خلک و، په داســې حال کې چې د 

افغانســتان په کليو کې چا نشــول کوالی دا 

ډول مقالــې ولــويل. د دې کامل چاپېــدل د 

محافظه کارو کړيو له مخالفت رسه مخامخ ؤ، 

خو بيا هم خپرېده. )۱۲(

لومړی: د امان الله خان له دورې د بن 

تر هوکړې

د   )۱۹۲۹-۱۹۱۹۱  ( دوره  امــاين 

افغانســتان د معارص تاريخ يوه تــر ټولو ډېره 

بدلون لرونکې دوره او د شلمې پېړې په اوږدو 

کې له ټولو لوړو ژورو رسه په هيواد کې د ټولو 

وروســتيو بدلونونو پيالمه ده. ليکوال د ښځو 

په اړه په رصاحت رسه وايي چې: د ښــځو په 

حقوقــي وضعيــت کې تــر ټولو لــوی مثبت 

بدلون د پاچا امان الله په دوران کې ښــکاره 

شو، ځکه په دې دوران کې ښځې له حقوقي 

اړخــه لــه نرانو رسه مســاوي ګڼــل کیږي. د 

ښوونځيو او مدرســو دروازې د هيواد د ښځو 
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پر مخ پرانســتل کيږي او نجونې دا حق پيدا 

کوي چې د هلکانو په څېر ښوونځي ته والړې 

يش او د سواد، علم او دانش خاوندانې يش. 

)۱۳(

د ملکــې ثريا په غوښــتنه، د ۱۹۲۸ کال 

په اوړي کې »د ښــځو د مالتړ ټولنه=انجمن 

حاميت نسوان« جوړه شوه، د کابل دولس تنو 

پوهو ښــځو د يادې ټولنــې اداره په الس کې 

واخسته او د پاچا خور کربا جان د دې ټولنې 

مســئوليت پر غاړه واخيســت. په دې ډول د 

لومــړي ځل لپــاره ښــځې د هيــواد د اداره 

کولو په کار کې له نرانو رسه رشيکې شــوې. 

شــاروالۍ تــه امر وشــو چې د کونــډو او بې 

رسپرســته ښځو ليست جوړ کړي او هغوی په 

روغتونونــو او البراتوارونو کې وګامري. پخپله 

ملکــې ثريا د مســتوراتو د ښــوونځي اداره د 

کابل د يو شمېر روښانفکرو ښځو په همکارۍ 

پر غاړه واخيسته. د »ارشاد النسوان« د مجلې 

کار د ملکــې مور )اســام رئيســه( او روح افزا 

طرزي؛ د محمد زمان خــان طرزي لور، چې 

د ملکې کاکا و، پر غاړه واخیســت، چې دا د 

ښــځو لپاره ځانګړې شوې لومړۍ خپرونه وه. 

)۱۴(

۱. امري حبيب الله کلکانی

امــري حبيب الله کلکانــی په ۱۹۲۹ کال 

کې ســلطنت ته ورســېد او د هغــه حکومت 

نهه مياشــتې دوام وکــړ. د هغه په وخت کې 

د امــان اللــه خان په دوره کې الســته راغلې 

آزادۍ محدودې شــوې او ښــځې يو ځل بيا 

اړې شــوې چې کلــک حجــاب واغوندي. د 

افغانستان ښــځې په دې دوره کې له ټولنيز 

حضور او فعاليتونو محرومې شوې.

۲. محمد نادرشاه

د محمد نادرشــاه په دوران کې پر ښــځو 

محدوديتونــو دوام پيــدا کــړ، خو بيــا هم د 

ښځو خرييه موسسه )موسسه خرييه نسوان( 

د هغه په دور کې تاســيس شــوه. په شاهي 

کورنيو پورې تړليو ښــځو او د کابل يو شــمېر 

رسمايه دارو ښــځو په دې موسسه کې ټولنيز 

فعاليتونه پيل کړل. د ښــځو آزادي يواځې په 

خصويص محفلونو پورې محدوده وه او ښځو 

په عمومــي او ټولنيزو محافلــو کې حضور نه 

درلود. دې بهري د محمد داود خان د صدارت 

تــر دورې، يعنــې تــر ۱۹۷۴ کال پورې دوام 

پيدا کړ. )۱۵( 

۳. محمد ظاهر شاه

د محمــد ظاهر شــاه د واکمنۍ پر مهال 

)۱۹۳۳-۱۹۷۳(پــر ښــځو محدوديتونو دوام 

پيدا کړ. ښــځو د ټولنيــزو فعاليتونو اجازه نه 

درلــوده او دا آزادۍ د کورنــۍ او د کورنۍ په 

يو شــمېر محفلونو پورې محــدودې وې. خو 

پــه ۱۹۷۴ کال کې رسدار محمد داوود خان 

لومړی وزير شــو او د ښځو زده کړه د حکومت 

د ســراتيژۍ برخه شوه. په همدې دوره کې 

د نجونــو لومــړين ښــوونځي جوړ شــول، په 

حکومتــي کورنيو پورې تړليو ښــځو او همدا 

رنګــه د شــتمنو کورنيو ښــځو، په يو شــمېر 

حکومتي ادارو کې کار پيل کړ.

د يوې ښــځې لومړی غــږ د داوود خان د 

صدارت په دوره کې د راډيو له څپو خپور شو. 

دا ښځه مېرمن پروين نومېده. په ۱۹۵۹ کې 

داوود خان د دربار له ښــځو وغوښتل چې له 

چادري پرته د اســتقالل د جشن په مراسمو 

کې ګډون وکړي. د ښــځو منځني ښوونځي 

او د قابلګۍ ښــوونځی هــم د داوود خان پر 

مهال تاسيس شول. د لومړي ځل لپاره ښځو 

پــه ۱۹۶۴ کال کې د رایې حق ترالســه کړ. 

د افغانســتان دوو ښــځو د لومــړي ځل لپاره 

د اســايس قانون د تصويب په کمېټه کې په 

۱۹۶۴ کال کې ګډون وکړ او دوو نورو ښــځو 

په ميل شورا کې د انتصايب سناتورانو په توګه 

په کار پيل وکړ.

د حکومت لومړي خپلواک مدين بنســټ 

پــه ۱۹۶۵ کال کې پر فعاليــت پيل وکړ. دا 

مدين بنسټ د خلق دميوکراتيک ګوند اړوند 

و. که څه هم دې بنســټ ډېــره ايډيولوژيکه 

بڼــه درلــوده او د طبقاتــو اړوند مســائل يې 

مطــرح کول، خو د ښــځو اړوند مســئلې هم 

پکــې مطرح کېــدې. دې بنســټ په ۱۹۶۸ 

کې يو لړ مــدين الريونونه وکړل. دا الريونونه 

له افغانســتان څخه بهر د ښــځو د زده کړو د 

ممنوعيت د مسودې په مخالفت کې وشول. 

که څه هــم ډېر پراخه الريونونــه نه و، خو په 

افغانســتان کې د خپلو حقونو لپاره د ښــځو 

لومړی سمبوليک حرکت و. )۱۶(

۴. داوود خان

د ۱۹۵۰ )۱۳۲۹( کال په وروســتيو کې 

د افغانســتان د ښځو لومړي پالوي د اسيايي 

ښځو په کنفرانس کې، چې په رسيالنکا کې 

جوړ شوی و، برخه واخسته. نهه کاله وروسته 

په ۱۹۵۹ کې يوه افغانه ښــځه د افغانستان 

د اســتازولۍ لــه پــالوي رسه ملګــرو ملتونو 

ســازمان او يوه بله ښځه هم په واشنګټن کې 

د افغانستان سفارت ته ولېږل شوې.

که په وروســتيو ســلو کلونو کــې، افغانو 

ښــځو د آرام ساه اخســتې وي، دا آرامه ساه 

يواځــې د داوود خان د صــدارت په دوره کې 

په ۱۳۹۵ کې د مــخ لوڅولو له نهضت څخه 

وروســته اخســتل شــوې او له هغې وروسته 

يې فرصت پيدا کړ چې د خپلو ښــو مدين او 

انساين حقونو څخه برخه منې يش. )۱۷(

۵. د خلک دميوکراتيک ګوند

د خلک دميوکراتيک ګوند د رژيم په دوره 

کې هم ښــځه د داوود خــان د جمهوريت د 

مهــال او له هغې د وړانــدې مهال په څېر له 

خپل ښايسته انســاين مقام څخه برخمنه وه 

او کوالی يې شــول له نــر رسه اوږه په اوږه په 

کار او ټولنيزو، اقتصادي، فرهنګي و سيايس 

فعاليتونو کې برخه واخيل او د ژوند د بېالبېلو 

چارو په تررسه کولو کې خپل نقش په اغېزمن 

او د ستاينې وړ ډول تررسه کړي.

۶. مجاهدين

کابل ته د جهادي تنظيمونو په ننوتلو او د 

قدرت پر رس جنګونو له پيل رسه، ښــځو ته د 

خپل حق رسېدل خو پر ځای پرېږده، چې د 

وسله والو له خوا يې د تاوتريخوايل تر ټولو بد 

ډولونه وزغمل، پر ښځو ډله ييز جنيس تريي 

وشول او دومره په بې رحمۍ رسه تاوتريخوالی 

وررسه وشو، چې حتی د ښځو خېټې و څريل 

شــوې او په جربي توګه زيږونونه پرې وشول، 

له تريي وروســته ووژل شوې او جسدونه يې 

بربنډ پر سړکونو وغورځول شول، او يا دا چې 

بېالبېلو ډلو به نجونې او ښځې تښتولې چې 

د خپلو تنظيمــي مخالفانو په زړه کې وېره او 

رعب واچوي. د قــدرت مراکز زيات ؤ او هيڅ 

کومانــدان له هيــڅ يوې مرجع څخــه امر نه 

اخيست او هيڅ مرجع چې د خلکو کشايتونو 

ته رســيدګي وکــړي او د دې هــرج و مرج او 

انارشــۍ مخه ونييس، نــه وه. د پالزمېنې او 

لويو ښارونو ډېر خلک د مجاهدينو د اسالمي 

نظــام په راتلو رسه مجبور شــول خپل کورونه 

او مېنــې پريږدي او پاکســتان او يــا ايران او 

تاجکستان او يا هم روسيې ته وتښتي. )۱۸(

۷. طالبان

د افغانســتان ښــځو تر ټولو تور دوران د 

طالبان پــه وخت کــې )۱۹۹۶-۲۰۰۱( تېر 

کړ. طالبانو هيڅ ښــځې ته اجــازه ور نه کړه 

چــې په دولتــي ادارو کــې کار وکــړي. دې 

ډلې له رشعي محرم پرته د ښــځو ســفر منع 

کړ. د طالبانو پــه ايډيولوژيک نظام کې هغه 

قوانني چــې د رباين په اســالمي دولت کې 

وضع شــوي ؤ په کلکه تطبيق شول. ښځې د 

زده کــړې او په دولتــي ادارو کې له کار کولو 

محرومې شــوې او حتی له کــوره پر وتلو يې 

سخت قيودات وضعه شــول. د سنګسار او د 

الس او پښــې پرې کولو قوانينــو رونق وموند 

او ميل ســټيډيم د ورزش او ورزيش ســياليو 
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پر ځای، د انســانانو د قصابۍ پر ميدان بدل 

شــو. د عمومي حاممونو دروازې وتړل شوې 

او د پاکو جامو اغوســتل ګنــاه ګڼل کېده. د 

عکس اخســتل او ډاکر ته د ناروغې ښــځې 

ورتلــل منــع شــول. او ډېری ښــځو د زيږون 

پــر مهــال د متخصصــو ډاکټرانــو د پالنې د 

نشــتوايل په سبب، چې نران ؤ، ژوند له السه 

ورکاوه. ټيکــيس چلوونکو او بســونو اجازه نه 

درلوده هغه ښــځې موټر تــه پورته کړي چې 

چــادري ونلري. هر ســړی چې بــه له کومې 

ښــځې رسه بهــر وتلو بايد اســناد وررسه وای 

چې د ښــځې او نر محرميت ثابت کړي، کنه 

نو له بد برخليک رسه مخ کېدل. همداســې 

هغه ښــځې چې رشعي محرم يې نه درلود د 

اړتياوړ توکو په پېرلو کې له ســخت کړاو رسه 

مخ وې، حتی که کومه ښځه له رشعي محرم 

رسه بهــر تله حق يــې نه درلود چــې آرايش 

وکړي او فيشــني او پاک کايل وغوندي، چې 

په دې رسه بالغ نران په وسوســه کې نيش او 

په عمومي توګه ښــځو د کار او زده کړو هيڅ 

حق نه درلود )۱۹( 

دوم: د بن له هوکړې )۲۰۰۱( د حامد 

کرزي د حکومت تر پايه

د ۱۱ ســپټمرب له پېښــې وروسته امريکا 

لســتوڼي بډوهــل، طالبي نظام يې نســکور 

کــړ او د بن د کنفرانس پر بنســټ يو عبوري 

حکومــت منــځ ته راغلــو، خو دا چــې د دې 

حکومــت لويه برخه لــه عقب ګــرا تنظيمي 

ځواکونــو جوړه ده، په هيواد کې ســيايس او 

ټولنيز وضعيــت د طالبانو لــه مهاله چندان 

توپري و نه کړ. 

د بــن د کنفرانــس لــه پــای ته رســېدو 

وروســته يوه بله ناسته په بروکسل کې د اروپا 

د پارملــان په مرکز کــې د ۴۰ افغانو مېرمنو 

پــه ګډون جوړه شــوه، چې د هيــواد له دننه 

او بهر څخه رسه راټولې شــوې وې. دا ناسته 

چې د امريکايي او روپايي موسســو په مرسته 

جوړه شــوې وه، له څلور ورځو ناستو وروسته 

يې د اروپــا پارملان ته يوه پنځه مخه اعالميه 

وســپارله چې په هغې کــې د يو هيوادوال په 

توګه د ښــځو ټول حقونه او د اســايس قانون 

پــه ګــډون د قوانينو پــه طرحه کولــو کې د 

حقوقپوهو ښــځو د ګډون غوښــتنه شوې وه 

او رسبېــره پر دې هغوی د ښــځو د روغتيايي 

چارو په ښــه وايل او د ښځو پر ښوونه او روزنه 

تاکيــد وکړ او په دې برخه کــې يې د نړۍ د 

مالتړ او مرســتې غوښــتنه وکړه. هغه ښځې 

چې له افغانســتانه دې کنفرانــس ته راغلې 

وې، د بــني املليل ســوله ســاتو ځواکونو د 

موجوديت ښــکاره اړتيا ته په اشارې يې زياته 

کړه چې:«ډېری طالبانو اوس ږيرې خرييل او 

خپلې لونګۍ يې بدلې کړې دي، خو د ښځو 

په اړه يې فکرونه همغه دي. ښــځې له هغوی 

ويريــږي او جرات نه کوي چــې چادري لرې 

کــړي او په آزاده توګه عام محرض ته راوځي«. 

)۲۰(

په بــن کنفرانس پســې د ۲۰۰۱ کال د 

ډســمرب پر ۲۲مــه د حامد کــرزي په مرشۍ 

موقــت حکومت د چــارو واګي پــه الس کې 

واخســتل او د موقت حکومــت د کار له پېل 

رسه سم د ښځو د چارو وزارت هم تشکيل شو 

او پــه کار يې پيل وکړ، چې د ښــځو لومړنۍ 

السته راوړنه ګڼل کيږي. د ښځو دوميه السته 

راوړنه په کابل کې د ښــځو د نړيوالې ورځې 

اتم د مارچ ملانځل ؤ.

د حامد کرزي په لومړي انتخايب حکومت 

کې درې ښــځو، مســعوده جالل د ښــځو د 

چــارو وزيرې، امنه افضــيل د ځوانانو د چارو 

د وزيــرې او صديقــه بلخــي د معيوبينــو او 

شــهيدانو د وزيــرې پــه توګه ګــډون درلود. 

لــه دې ور هاخوا د لومړي ځــل لپاره حبيبه 

رسايب د باميان واليت د والۍ په حيث وټاکل 

شــوه او ډاکټر سيام سمر د افغانستان د برش 

حقونو خپلواک کميســيون د رئيسې په توګه 

له يوې لسيزې زیاته موده کيږي چې پر ځپل 

ځــای ده او فاطمه ګيالين د رسې مياشــتې 

د ســکرتر جرنالې په توګه دنده تررسه کوي. 

)۲۱(

»انتقــايل حکومــت د ۱۳۸۱ کال د تلې 

پــر ۱۳مه )۲۰۰۲ د اکتوبــر ۱۵مه( د نعمت 

الله شــهراين )د دولت د رئيس مرستيال( په 

رياست کې  يو نهه کسيز کميسيون د اسايس 

قانون د مســودې د برابرولو لپاره وټاکه، چې 

پــه هغې کــې دوه ښــځې قاضيانــې، آصفه 

کاکړ او مکرمه اکرمي شــاملې وې. د اسايس 

قانون د مسودې کليات له هغې وړاندې د يو 

شمېر خارجي متخصصينو، په ځانګړي ډول 

له نيويــارک پوهنتون څخه د افغانســتان په 

چــارو کې لوی مشــاور پروفيرس بارنت روبني 

په مرســته تياره شــوې وه او کمېټې پر هغې 

کار پيل کړ« . )۲۲(

انتقايل حکومت د ۱۳۸۲ د غويي د ۶مې 

د فرمان په صادرولو يو ۳۵ کســيز کميسيون 

بيــا هم د پوهاند شــهراين په رياســت کې د 

مســودې د تدقيق لپاره وټاکه، چې په هغې 

کــې اووه تنــه ښــځو غړيتوب درلــود. پروين 

مومند، فاطمه ګيــالين، پروين عيل مجروح، 

شکريه بارکزۍ، صديقه بلخي، حاکمه مشعل 

او آمنه افضيل د دې کميسيون غړې وې، په 

عني وخت کې د لويې جرګې د جوړېدو لپاره 

د انتخاباتو د تنظیم يو ګډ دفر چې د افغانو 

غړو او د ملګرو ملتونو ســازمان له څو استازو 

جوړ و، د ډاکټر فاروق وردګ په رياســت کې 

جوړ شو، چې د لويې جرګې اجرائیوي چارې 

او د وکيالنو ټاکنې تنظيم او کنټرول کړي.

دلتــه بايــد يادونه وکــړو چې د ښــځو د 

حقونــو د ال ډېر تدقيق په منظــور د محبوبه 

حقوقمل )د ښځو په چارو کې د دولت وزيره( 

تــر نظــر الندې يــوه ځانګړې کمېټــه له ۲۰ 

تنو مېرمنو څخه جوړه شــوه چې د اســايس 

قانون پر مســوده غور وکــړي. دې کمېټې له 

ځينــو نظرونــو رسه وړانديز وکړ چــې په ۱۲ 

فقــرو دلودونکې مقدمه کې يــوه بله فقره په 

دې عبارت رسه زياته يش: »د ښځو او نرانو د 

مساوي حقونو تضمني او ښځو رسه د تبعيض 

او تاوتريخــوايل د ټولــو بڼو له منځــه وړل«. 

همدارنګــه کمېټې توصيه وکــړه چې د يوې 

ښځې پر ځای ښه ده چې له هر واليت څخه 

دوه تنه ښــځې په ولــيس جرګه کې عضويت 

ولــري او همدا راز په واليتي شــورا ګانو کې. 

)۲۳(

د اســايس قانون لويې جرګې ۵۰۰ غړي 

درلودل، له دې څخه ۴۵۰ تنه د خلکو ټاکنه 

او ۵۰ تنــه د دولت د رئيــس په انتصاب چې 

نيمې يــې )۲۵( تنه ښــځې وې، په مجموع 

کې له ټولو انتخايب وکيالنو ۱۵٪ يې ښــځې 

وې. رسبېره پر دې ۶۲ ښځې له ۳۳ واليتونو 

څخه د ښــځو له خوا انتخاب شــوې چې په 

لويه جرګه کې د واليتونو د ښــځو اســتازويل 

وکړي. يواځې د ښــارونو په مرکزونو کې چې 

خپلواکــې ناحيې لــري )کابل، جــالل آباد، 

هــرات، باميان، کندز، مــزار رشيف، کندهار 

او ګرديــز( ښــارونو کې وکيالن پــه آزاده رايه 

اخســتنه کې مخامخ وټاکل شول. د ۱۳۸۲ 

کال د لينــدۍ پر ۲۵مه )۲۰۰۳ د ډســمرب 

۱۴مه( د لويې جرګې غونډې حرضت صبغت 

اللــه مجددي له څلــورو کانديدانــو څخه په 

ډېــرو رايو )۵۲٪( د لويــې جرګې د رئيس په 

توګــه وټاکه. په ســبا ۱۶ کســان د جرګې د 

مرســتيالۍ درې مقامونو ته کانديدان شــول 

چې څلور يې ښځې وې. جميله مجاهد، ثريا 

پرليکا، صفيه صديقي او فاطمه ګيالين، چې 

يوې هم و نشول کولی ډېرې رايې واخيل، خو 

د يوې ښــځې وکيلې پــه ارصار، چې ويل يې 

يوه مرستياله بايد ښــځه وي، صفيه صديقي 

چې په ښځو کې يې ډېرې رايې ترالسه کړې 

وې، د لويې جرګې د څلورمې مرســتيالې په 
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توګه وټاکل شــوه. جميله مجاهــد او فاطمه 

ګيالين له هغې وروســته چې ثريــا پرليکا د 

هغوی په ګټه له خپل حق څخه تېره شوه، د 

دوو منشيانو په توګه ومنل شوې، چې درېيم 

منــيش عبدالحق شــفق و. وروســته د لوې 

جرګــې رئيس حرضت صبغــت الله مجددي 

صفيــه صديقــي د لويې جرګــې د نطاقې په 

توګه هم وټاکله.

پــه هر حــال، د اســايس قانون پــه لويه 

جرګــه کې چې د ۲۰۰۳ کال په ليندۍ کې 

په کابل کې جوړه شوه، افغانو ښځو د جرګې 

په څلورو کې يــوه برخه جوړه کړه. په همدې 

تاريخي لويه جرګه کې هغوی د ماللۍ جويا 

په مالتړ، چې يوه ځوانه ښــځه وه او د جنګ 

ســاالرانو پر ضــد د څرګندونو لــه امله يې د 

هغوی غوســه راپارولې وه او د جنجال باعث 

شوه، له هغې رسه خپل پيوستون او يووالی په 

حريانوونکې توګه وښود. او بيا په همدې لويه 

جرګه کې، ښــځو اســتازو په پريکنده توګه د 

اسايس قانون پر يوه ماده، چې د افغانستان 

د اتباعــو د حقوقو برابروالی يې په رســميت 

پېژندلــو، تاکيــد وکړ. هغوی د دې غوښــتنه 

کوله چې دا ماده په شــفاف او روښــانه توګه 

بيان کړي، چې ښــځه او نر د افغانســتان په 

مدين حقونــو کې په ټولو مواردو کې د برابرو 

او مســاوي حقونو درلودونکي دي، دا ماده د 

ښځو اســتازو له نظر رسه ســمه بدله شوه او 

د اســايس قانون په ۲۲مه ماده کې رصاحت 

وشو چې »د افغانستان د اتباعو تر منځ هر راز 

تبعيض او امتياز منع دی. د افغانستان اتباع 

ښــځې او نارينه د قانون پر وړاندې مســاوي 

حقــوق او وجايب لــري.« دا لومړی ځل دی 

چې په مشــخص ډول د ښځې او نر د حقوقو 

پر تســاوي تاکيد کيږي. په داسې حال کې 

چې په تېرو اسايس قوانينو کې په عامه توګه 

د ۱۳۲۰ په اســايس قانون کــې د تبعه او د 

۱۳۴۳ په اســايس قانون کې د خلک په ذکر 

کولو اکتفا شوې ده. )۲۴(

پايله دا چې له دې وروســته ښــځې لوړو 

دولتي پوســتونو ته په ارتقا کې حقوقي خنډ 

نه لري. د دې قانوين السته راوړنې په پريوۍ، 

ښــځې چې له جګړې او هر جنګساالر څخه 

کرکه لــري، د طالبانو او نورو وســله والو ډلو 

لــه تهديدونو رسه په پراخــه کچه د جمهوري 

رياســت پــه ټاکنو کــې په يــوه نســبتًا يخه 

ورځ د رايــو صندوقونو ته ورغلــې او د خپلې 

خوښــې کانديد ته د خپلې رايــې په کارولو، 

چې غالبًا ښاغلی کرزی و، يې ثابته کړه چې 

لــه زړه د ډميوکراســۍ او د قانون د حکومت 

غوښــتونکې دي. حامــد کــرزي د لومــړي 

جمهور رئيس په توګه له ټاکل کېدو وروســته 

درې بريالۍ ښــځې ډاکټر مسعوده جالل د 

ښــځو د چارو وزيرې، مېرمن صديقه بلخي د 

شــهيدانو او معلولينو د وزيرې او مېرمن آمنه 

افضيل د ځوانانــو د وزيرې په توګه په کابينه 

کې شــاملې کړې او مېرمــن حبيبه رسايب د 

ښــځو د چارو پخوانــۍ وزيره يــې د لومړنۍ 

والۍ په توګه په هزاره ميشــتي واليت باميان 

کــې د والۍ پــه توګه وټاکلــه. دوی په خپل 

ګــډون رسه د هيواد د چارو په اداره کولو کې 

د ښــځو نقش نندارې ته وړانــدې کوي او د 

ټولنيز وضعيت د ښــه کېدو لپاره يې د افغانو 

ښځو هيلې غوړولې دي.

کــه څــه هــم دا مهــال د افغانســتان د 

پارملــان ۲۵ فيصــده چوکــۍ د ښــځو پــه 

واک کــې دي خو ښــځينه سياســتمدارانې 

او ســيايس فعاالنې غالبًا لــه وېرولو او حتی 

تاوتريخوايل رسه مخامخيږي. د دودونو، پرله 

پســې بحرانونو او مرسوم فرهنګ پر بنسټ د 

افغانو ښــځو آزادي په پوره توګه محدوده ده. 

د بېلګــې په توګه ماللۍ جويــا د يوې آزادي 

غوښــتونکې او د ښــځو د حقونــو د مدافعې 

ښــځې له دريځــه، افغانې ښــځې او عدالت 

غوښــتونکي نران د آزادۍ، ډميوکراسۍ او د 

ټولنيــز عدالت د تحقق لپــاره هڅو ته رابليل 

او پر دې فکري کرښــه يې مــزل کړی. همدا 

دريځ نيونه يې سبب شوه چې په ۲۰۰۵ کال 

کې د فراه د خلکو د منتخبې وکيلې په توګه 

پارملان ته الره پيدا کړي او همدا دريځ نيونه 

يې ســبب شوه چې د جنګي جنايت کارانو د 

توطئې ښکار يش او په پارملان کې د وکالت 

دنــده يې تعليــق يش، خــو هغــه د جنګي 

مجرمينو او د برش حقونو د ناقضينو پر ضد له 

خپلې مبارزې څخه تر اوســه يو ويښته هم نه 

ده شاته شوې.

حجــاب يــوه قانوين چــاره نــه ده، بلکې 

د تاوتريخــوايل د رفعــه کولو په پار د ښــځې 

لپــاره يوه اړتيــا ده. د چادري اغوســتل هره 

ښــځه د محيل رسمونو په نظر کې نيولو رسه 

رعايتوي. د هرې ښــځې لپاره په هر موقعيت 

کــې چې وي، لــه کوره د وتلو لپــاره له خپل 

سړي څخه اجازه اخستل يو حتمي چاره ده.

دا مهــال د افغانســتان په ډېری ســيمو 

کې ښــځې په ټوليزو رسنيو کې ګډون کوي. 

سيمه ييزې راډيوګانې هم د ښځو د حقونو په 

اړه ځانګړي پروګرامونه خپروي. 

د املــان غږ د ښــځو د نړيوالې ورځې په 

مناســبت رپوټ ورکړ چې په وروســتيو کلونو 

کې ښځو، د ښــځو د حقونو مدافعو بنسټونو 

او دولت ته ډېرې ســرګې نيولې وې، چې پر 

ټولو هيوادوالو د قوانينو يو ډول او له تبعيض 

پرته تطبيق به په هيواد کې داسې فضا جوړه 

کړي، چې له دوی رسه د انسان په توګه چلند 

ويش، خــو له بده مرغــه د بهرنيو ځواکونو په 

حضور کــې په هيواد کې نه يواځې د ښــځو 

د ســتونزو غوټه خالصه نه شوه، بلکې ورځ په 

ورځ يې ستونزې او مصيبتونه زيات شول.

د املان غږ رپوټ وايي: په ننګرهار واليت 

کې د ښــځو د ســتونزو يوه څنډه مو د ښځو 

د ټولنيزو مســائلو له ښــوونکې مېرمن عاليه 

خاوري رسه بحث کــړې، ننګرهار هغه واليت 

دی چې له پراخو ســتونزو رسه يې د ښځو غږ 

ډېر کم منعکس شــوی. عاليه خاورې په دې 

واليت کې د ښځو غټه ستونزه داسې بيانوي: 

د افغانستان ښــځې بېچاره او مظلومې دي، 

له ســختيو رسه الس او ګريــوان دي او نران، 

ښــځې د مال په توګه اخيل او خرڅوي. هغه 

ښځې چې اخستل کيږي او خرڅول کيږي د 

۵ يا ۶ ماشــومانو ميندې دي. په بدو او بدل 

ورکولو کې ځينې سيمو کې بدلون راغلی: بد 

او بدل په مرکز کې کم شوی خو په ولسواليو 

کــې زيــات پاتې دی، پــه ځانګــړي ډول په 

خوږياڼو، شريزادو او د شينوارو ولسواليو کې 

ډېر دی. په شــينوارو کې د دې پر ځای چې 

د ښــځو پېر او پلور کم يش، زيات شوی دی. 

د دې لپاره چې ښځه کله زړيږي رسه له دې 

چې د ۴ يا ۵ ماشــومانو مــور وي هغه پلوري 

او يوه ځوانه ښــځه اخيل. هلته د ښــځو پېر 

او پلور لــه پخوا څخه خپلــه عنعنه ګڼي، که 

ورته ووايو ولې دا کار کوئ؟ وايي، که يو سړی 

خپله ښــځه خرڅه نه کــړي او تر پايه له يوې 

ښــځې رسه ژوند وکړي، خلــک وايي ته نر نه 

يې، چې نشې کوالی بله ښځه و پېرې، دا يو 

رشم دی او پېغــور درکــوي. هغوی وايي، موږ 

مجبور يو که له خپلې ښځې رايض هم اوسو 

هغــه خرڅه کړو او يوه بلــه و پېرو. څو ورځې 

وړاندې يوه ښــځه چې کاکا يې په زوره خپل 

زوی ته پــه نوم کړې وه، دا چې نجلۍ رايض 

نه وه ځانوژنه يې وکړه. 

عاليه خــاورې وايي: دلتــه د برش حقونو 

اداره، د ښــځو د چــارو رياســت او د ښــځو 

مرکزونه شته، خو کله چې ښځې دې مرکزونو 

ته مراجعه کوي، رســمونه او رواجونه په منځ 

کــې دي، يواځــې قانون خو نه دی. ســپني 

ږيري راغــواړي او منځګړتوب کوي او ښــځه 

بېرته د ســړي کورنۍ ته ورکــول کيږي او په 

دې صــورت کــې د ښــځې ګنــاه دوه برابره 
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کيږي او کورنۍ هم عقده اخيل چې بيا پرې 

ال ډېر ظلم کوي او زوروي يې. حتی داســې 

کسان هم شته چې کله يې قانوين مراجعو ته 

مراجعه کړې او بېرته کورنۍ ته ســتنې شوې 

دي، کورنۍ يې هغوی وژلې دي.

هغــه زياتــوي، د هغو ښــځو شــمېر چې 

تاوتريخوالی وررسه کيــږي ورځ په ورځ زيات 

شوی، ځکه داسې نران شته چې شتمن دي 

او ډېرې پيســې لري او بل خوا د افغانســتان 

ډېر خلک فقري دي او خپلې لوڼې د پيسو په 

بدل کې ورکوي او حتی کوښښ کوي داسې 

سړي ته خپلې لوڼې ورکړي چې ډېرې پيسې 

پرې واخــيل او په دې فکر نــه دي چې هغه 

سړی ښــځه لري، بچي لري او واده يې کړی 

که نه. )۲۵(

که معجزه په يي توګه د وهلو او ټپي کولو 

رپوټ او شــکايت او يا پر ښــځو تېری سرې 

محکمــې ته ورســيږي په ډېری مــواردو کې 

داســې چلنــد وررسه کيږي: دې ښــځې څه 

کار کړی، چې مجرم يې د جرم تررسه کولو ته 

پارولی؟ پايله دا چې خپله ښــځه د دې عمل 

مسئوله وګڼل يش، د دې د ځان د ساتنې په 

بهانه د نامعلومې مودې لپاره زندان ته اچول 

کيږي، په داســې حال کې چې اصيل مقرص 

به ډېره کمه جزا ويني.

د برش حقونو د څار سازمان په رپوټ کې 

داسې اســناد شته چې ښيي: د هرات خلک 

او هغه ښــځې او نجونې چې له نرانو رسه يې 

قدم وهلــی يا يې په موټر کې ســپره شــوې 

او يــا حتــی د کور له نرانــو رسه په خصويص 

حريم کې يواځې شــوې، نيول شوې دي. له 

دې نيونې وروسته ښــځې د ډاکټرانو له خوا 

معاينه کيږي، چې معلومه کړي جنيس اړيکه 

يې نيولې که نه او يا باکره ده که نه؟. )۲۶(

لــه دې ننګونــو رسه رسه په ټوليــزه توګه 

ويلی شــو چې د حامد کــرزي دوره )۲۰۰۱-

۲۰۱۴( پــه ســيايس، اقتصــادي او ټولنيزو 

برخو کې د ښځو د ګډون لپاره طاليي فرصت 

و. اســايس قانــون د هيوادوالو ښــځې او نر 

حقونه مساوي اعالن کړل او ښځې يو ځل بيا 

بېالبېلو برخو ته ور ننوتې. د ښځو تحصيل او 

تعليم آزاد شــو او ميليونونــه نجونې د هلکانو 

تر څنګ ښوونځي ته والړې. د جمهور رئيس 

کــرزي د حاکميت پــه دوران کې کم تر کمه 

درې ښــځو په کابينه کې ګــډون درلود او د 

ښځو د چارو وزارت د ښځو د ستونزو د هواري 

لپاره ځانګړی شو.

د افغانســتان د بــرش حقونــو خپلــواک 

کميســيون رامنځتــه کېدل د حامــد کرزي 

په دوره کې د ښــځو د حقونــو د احقاق لپاره 

تر ټولو لويه الســته راوړنه وه. دې کميسيون 

د بــرش حقونو د نقــض د رپوټونو پــه خپرولو 

د افغانســتان د ښــځو د وضعيــت د بدلــون 

لپــاره زمينه برابــره کړه. هغــه پوهه چې دې 

کميسيون د ورکشاپونو او سيمينارونو په پايله 

کې ښــځو ته ورکړه، د هغوی ليــد يې تر يوه 

حده بــدل کړ او زرګونه ښــځې د دې پوهې 

په نتيجه کې له هغو حقونو خربې شوې چې 

قانون ورته په نظر کې نيويل دي.

په دې دوره کې ښــځې پــه ملکي دولتي 

بنســټونو کې پــر حضــور رسبېــره د اردو او 

پوليســو ليکو ته هم داخلې شــوې. دا مهال 

ســلګونه ښــځې په دې دوو وزارتونــو کې پر 

فعاليــت بوختې دي. ښــځې حتــی په دفاع 

وزارت کې تر ټولو سخت جګړه ييز ماموريتونه 

پر مــخ وړي او د مــيل اردو د کامنډو قطعې 

غړې دي. په دې کې لسګونه مدين بنسټونو 

فعاليت پيل کړ چې يو شــمېر يې د ښځو له 

خوا رهربي کيږي. په ټولو مدين بنسټونو کې 

هم ښځې کارمندانې په کايف اندازه شته خو 

ښــځې د دې بنســټونو په تصميم نيونو کې 

اغېزمنه برخه نه لري.

پايله:

 پــه پايله کې ويالی شــو، چــې په غريب 

نړۍ کې ښــځې په پېړيــو له خپلــو لومړنیو 

حقونو، حتی د مالکيت له حق او په سيايس 

برخليــک کــې د مداخلــې لــه حــق څخــه 

محرومې وې. خو د ښــځو د سيايس ګډون د 

فکر تاريخي مخينه بايد د فرانسې له انقالب 

راوروســته تعقيب کړو. په ۱۹۲۱ کال کې د 

ماري ولســتونګرافت په نوم يو انګرېز ليکوال 

د ښځو د حقونو مالتړ په اړه د يوې رسالې په 

ليکلو د عمومي افکارو پام د ښــځو ســيايس 

موقعيت تــه راواړاوه چې دا بيــا په غرب کې 

د ښځو د ســيايس ګډون د مخينې پيل شو. 

خو د اوســني ايران پر ځمکه د شته معلوماتو 

پر بنســټ چې له ډبرليکونو او مذهبي متونو 

اخستل شوي، کوالی شو ووايو: په ايران کې 

د ښــځو موقعيت او حرمــت د هم عرصو نورو 

هيوادونو په نســبت ښــه و، لکه د هخامنيش 

په دربار کې د )اســر( يوې ښــځې پر وخت 

مداخلې د زرګونو خلکو ژوند وژغوره.

د افغانســتان پــه تاريخ کې په سياســت 

او قــدرت کــې د ګډون لپاره د ښــځو آزادۍ 

ډېــره مخينه نــه لري. لومــړي ګامونه چې د 

ښــځو د مشــارکت او آزادۍ لپاره پورته شول 

د امــري حبيــب الله خان پر مهــال )۱۹۰۱-

۱۹۱۹( و. د امــري حبيب الله په دربار کې د 

محمود طرزی حضور د دې سبب شو، چې د 

درباريانو په منځ کې په محدوده توګه د ښځو 

په اړه روښــانه ليدلوري رامنځته يش. محود 

طرزی چې يو پوه شخصيت و او په ترکيه کې 

يې د ژونــد تجربه درلوده، په نــورو هيوادونو 

کې د ښــځو له حضور او فعاليت رسه آشنا و. 

له دې وروســته په افغانســتان کې د ښځو د 

سيايس مشــارکت تاريخي بهري ډېرې لوړې 

ژورې درلودې، چــې د طالبانو توره دوره او د 

مجاهدينو حکومت د ښــځو د سيايس ګډون 

د تاريخ تر ټولو تورې او وېروونکې دورې وې.

ماخذونه:
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خاوند د کورنۍ په نوم بدل کړي، په داســې حال کې چې 

نران حق لري خپل کورنی نوم د ژوند ترپایه وسايت.
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4. مصّفا، نرسين، مشــارکت سیاســی زنان در ایران، 

تهران: وزارت امور خارجه، 1375، صص 73و 74.

5. همغه رسچينه، ص 79.

6. بشرييه، حسني، پيشني، ص 290.

 Mitchell,:لــه اخســتنه   289 ص   هــامن،   .7

.)1974,Psychoanalysis and Feminism. )Pengin

8. مصّفا، نرسين، پيشني، صصص 102ـ101و104.

9. همغه رسچينه، ص105.

10. تكميــل هاميون، »برريس موقــع و منزلت زن در 

تاريخ ايران«، مجله فرهنگ و زندگي، ش 19و20 )خزان او 

ژمی(، 1354، ص19.

11. طلوعــي، محمــود، زن بــر رسیر قــدرت، تهران:  

اسپرگ،1371، ص 10.

.142-http://shaharnosh.blogfa.com/post  .12

aspx

13. کاظم، ســید عبدالله؛ زنان افغان زیر فشار عنعنه 

و تجدد )يــوه تحلييل تاريخي ارزونــه(، کالیفورنیا، لومړی 

چاپ، نوامرب 2005- 1384، ص117.

14. سیســتانی، اعظــم؛ وضع حقوقی زنــان افغان از 

عهــد امانی تا عهد کــرزی، 2002-جون 2013 میالدی – 

سوئد، چاپ ځای، دانش خپرندویه ټولنه، ص 47.

15. کاظم، ســید عبدالله؛ زنان افغان زير فشار عنعنه 

و تجدد، ص 130.

http://womenpress.af .16

17. سیستانی، اعظم؛ همغه رسچينه، ص56.

18. همغه، ص87.

19. همغه، صص104-103.

20. کاظم، سید عبدالله؛ پورته اثر، ص510 .

21. راپــور: جیمز بورزانگیرا، مرکــوری نیوز، نېټه 14 

دسمرب2011.

22. کاظم، سید عبدالله؛ پورته اثر، صص512، 546. 

همغه اثر ص523-524.  .23

24. کاظم، سید عبدالله، همغه اثر، ص534.

25. سیستانی، اعظم،پیشین، صص165-164.

26. همغه اثر، ص149.



ماهنامه حقوق بشر
سال شانزدهم
شماره دوم
ثور 1397

په محرمانه توګه غړي دولت ته ورسوي، د شپږو 

مياشــتو په اوږدو کې د ليک ترالســه کوونکی 

دولــت بايد کمېټې ته وضاحت او ليکلی رپوټ 

چې موضوع روښــانه کړي او د هغې د حل الره 

وښيي وړاندې کړي، البته چې پيل کول يې د 

اړوند دولت له خوا وي.

)۴( ماده:

۱- هــر وخــت د يو ليــک له ترالســه کولو 

وروســته او د هغې د سموايل له ټاکلو وړاندې، 

کمېټه کوالی يش يوه غوښته د بيړنۍ پاملرنې 

او موقتي اقداماتــو لپاره غړي دولت ته وليږي، 

چې ممکن قرباين او يا د تاوتريخوايل قربانيانو 

ته د نــه جربانيدونکو زيانونــو د مخنيوي لپاره 

اړين وي.

۲- د کمېټې لــه خوا د دې مادې د لومړي 

بنــد اجــرا کــول د ليــک د صحت او ســقم د 

تشخيص معنی نه لري.

 )۵( ماده:

کمېټه بايد د دې پورټوکول اړوندو ليکونو د 

ارزونې پر مهال خپلې ناستې د تړليو دروازو تر 

شا وکړي او د ليک له ارزونې وروسته بايد کمېټه 

احتــاميل وړانديزونه او توصيې غړي دولت او د 

ليک ليکونکي ته وليږي.

 )۶( ماده:

۱- کــه کمېټــه د يو غړي دولــت له خوا په 

کنوانســيون کې د اعالن شــويو حقونو د ناوړه 

او پروګــرام شــوي تضييع په اړه کــره اطالعات 

ترالسه کړي، بايد کمېټه غړی دولت د اطالعاتو 

د ارزونــې او د يادو اطالعاتــو اړوند د نظرونو د 

ورسپارلو لپاره راوبيل. 

۲- د هــر وضاحت چې کېدای يش د اړوند 

غــړي دولت له خــوا ومنل يش او همــدا راز د 

ټولو موثقو اطالعات په نظر کې نيولو تر څنګ، 

کمېټــه کــوالی يش يو يا څو غــړي د یو فوري 

تحقيــق او رپوټ د الرښــوونې لپاره کمېټې ته 

د دې پروټوکول غــړي دولتونه هوکړه کوي 

چې:

 )۱( ماده:

۱- د دې پورټوکــول هر غــړی دولت )غړی 

دولــت(، د افــرادو د ليکلــې ارزونې د ترالســه 

کولو لپاره، يا په هغــه برخه کې دعوه کوونکې 

ډلــې او افراد چې د اړوندو غړيو دولتونو له خوا 

د کنوانســيون د مفادو د ماتيدو قرباين شــوي 

دي؛ د معلولينــو د حقونو د کمېټې صالحيت 

)کمېټه( په رسميت پيژين.

۲- د هغه دولت په اړه چې د دې پروټوکول 

غړی نه دی، هيڅ ليک بايد ترالسه نه يش.

 )۲( ماده:

کمېټې ته بايد الندې ليکونه »د نه منلو وړ« 

وي:

 )الف( بې نومه ليک.

)ب( د دا ډول ليکونو د سپارلو له حق څخه 

د ناوړې ګټې اخستنې پر بنسټ ليک، يا د دې 

کنوانسيون د مفادو پر خالف ليکونه.

)پ( ورتــه موضــوع چې مخکــې د کېټې 

له خوا ارزول شــوې وي؛ يــا د بلې بني املليل 

څېړنې په بهري کې د ارزونې په حال کې وي.

)ت( د الرسيس وړ ټولــې حل الرې د بحث 

وړ نه دي ګرځېدلې. دا مورد بايد په هغه ځای 

کې چې د ســتونزې هواری له دليل پرته اوږد 

يش يا ســخته وي چې ســتونزه هــواره يش، د 

قاعدې په توګه وګرځي.

)ث( که ښکاره بې بنسټه وي يا په اغېزمنه 

توګه نه وي تائيد شوي.

)ج( د ليک د موضوع حقايق د کنوانسيون 

له اجرايي کېدو وړاندې پېښ شــوي وي؛ يا دا 

چې تر دې وخته يې دوام پيدا کړی وي.

)۳( ماده:

د دې پورټوکول د دوميــې مادې مفادو ته 

په پام رسه، کمېټه بايد هر ورسپارل شوی ليک 

د معلولينو د حقونو د بني املليل

کنوانسيون الحاقي پروټوکول

وټاکي. د جواز لرلو په صورت کې، د غړي دولت 

په رضايت رسه د تحقيق ډله کوالی يش سيمه 

وګوري.

۳- د دې تحقيــق د موندونــو لــه ارزونــې 

وروســته بايد دا موندنې له توضيحاتو او اړوندو 

توصيو رسه غړي دولت ته وليږي.

غړی دولت بايد د کېټــې د داډول موندنو، 

توضيحاتو او توصيو له ترالســه کولو روســته، د 

شپږو مياشتو په اوږدو کې خپل نظرونه کمېټې 

ته وسپاري.

۴- دا تحقيــق بايد محرمانــه وي او د غړي 

دولــت همکاري بايد په ټولو مرحلو کې تعقيب 

کړي.

)۷( ماده:

۱- کمېټه کــوالی يش اړوند غړي دولت ته 

بلنه ورکړي چې د کنوانسيون له ۳۵مې مادې 

رسه ســم په خپل رپوټ کې، د يو تررسه شوي 

تحقيق پــه ځواب کې د تررسه شــويو اقداماتو 

جزئيات د دې پوټوکول له شــپږمې مادې رسه 

سم يوځای کړي.

۲- کمېټــه د اړتيــا په صورت کــې کوالی 

يش، د شــپږ مياشتنۍ دورې له پای ته رسېدو 

وروسته، چې په ۴\۶ مادو کې ورته اشاره شوې؛ 

لــه غړي دولت څخــه وغواړي، چــې د دا ډول 

څېړنې په ځــواب کې د تررسه شــويو اقداماتو 

رپوټ وړاندې کړي. 

 )۸( ماده:

هر غــړی دولت کولــی يش د پورټوکول د 

السليک يا تصويب پر مهال يا ورپسې سمدستي 

اعــالن کړي چې په ۶ او ۷ مادو کې د کمېټې 

اټکل شوی صالحيت په رسميت نه پيژين.

)۹( ماده:

دا پروټوکــول بايد د ملګرو ملتونو ســازمان 

عمومي رئيس ته وسپارل يش.

)۱۰( ماده:
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)۱۴( ماده:

۱- هغــه قيدونــه او رشطونــه چــې د دې 

پورټوکــول له موخې رسه همغــږي نه وي؛ بايد 

مجاز و نه ګڼل يش.

۲- قيدونــه او رشطونــه پــه هــر وخت کې 

کېدای يش بېرته واخستل يش.

)۱۵( ماده:

۱- هر غړی دولت کولی يش دې پورټوکول 

تــه الحاقيه وړانديز کړي او هغه د ملګرو ملتونو 

ســازمان رسمنــيش ومنــي. د ملګــرو ملتونو 

رسمنيش بايد هر وړانديز په غوښــتنيز انضامم 

رسه – پــر دې بنســټ چــې آيا هغــوی د دې 

وړانديز په اړه د ارزونې او تصميم نيونې لپاره د 

غړو دولتونو د راټولېدو مالتړ کوي که نه؟- غړيو 

دولتونو ته وليږي. 

په هغه صورت کې چــې د دا ډول لیک له 

نېټې د څلورو مياشــتو په اوږدو کې کم تر کمه 

د غــړو دولتونو په درې کې يوه برخه له داســې 

راټولېــدو رسه موافقــه وکړي، د ملګــرو ملتونو 

رسمنيش بايــد دا راټولېدنــه د ملګرو ملتونو د 

سازمان په مالتړ جوړه کړي.

هره الحاقيه چې د حــارضو غړو دولتونو په 

درې کې د دوه برخــو او رايه ورکوونکي له خوا 

تصويب يش؛ بايد د رسمنيش له خوا د تصويب 

لپــاره عمومي غونډې ته او له هغې وروســته د 

منلو لپاره ټولو غړو دولتونو ته وليږل يش.

تصويب شــوې یا تائيــد شــوې الحاقيه د 

لومړي پراګراف رسه ســم بايد له هغې وروسته 

په دېرشــمه ورځ اجرا يش، چــې د الحاقيې د 

تصويب پر مهال د سپارل شويو سندونو شمېر، 

د غړو دولتونو په درې کې دوو برخو ته ورسيږي. 

)۱۶( ماده:

هر غړی دولت کولــی يش د ملګرو ملتونو 

ســازمان رسمنيش ته په کتبي اعــالن رسه له 

پوټوکــول څخه وځي. له پورټوکــول څخه وتل 

رسمنيش ته تــر کتبي اعالن يو کال وروســته 

جاري کيږي. 

)۱۷( ماده:

د دې پروټوکول منت بايد په اســانه توګه د 

الرسيس وړ وي.

)۱۸( ماده:

 دې پورټوکــول عريب، چينايي، انګلييس، 

فرانسوي، رويس او هسپانوي متنونه يو ارزښت 

لري. د شــاهدۍ په مقــام کې، تــام االختيار 

منصوبني د متبوعو دولتونو له امر رسه سم، دا 

پورټوکول السليکوي.

دا پروټوکول بايد د دولتونو او د ســيمه ييز 

اتالف ســازمانونو له خــوا د الســليک لپاره په 

نيويارک کې د ملګرو ملتونو سازمان په مرکزي 

دفر کــې د ۲۰۰۷ کال د مــارچ له ۳۰ څخه 

پرانستی وي.

)۱۱( ماده:

دا پورټوکول بايد د ســيمه ييز اتالف د هغو 

ســازمانونو د رســمي تائید وړ وګرځي، چې دا 

پورټوکول يې الســليک کړی او په رسمي توګه 

يې دا کنوانسيون تصويب کړی دی.

دا پروټوکول بايد د هر هغه دولت يا سيمه ييز 

اتالف د سازمان له خوا د تصويب لپاره پرانستی 

وي، چې کنوانسيون يې په رسمي توګه تصويب 

کړی، تاييد کړی او موافقه يې وررسه کړې، خو 

دا پروټوکول يې نه دی السليک کړی. 

 )۱۲( ماده:

۱. د ســيمه ييــز اتــالف ســازمانونو څخه 

مراد هغه ســازمانونه دي، چې د يوې سيمې د 

هيوادونو له خوا مشــخص شــوي وي او په دې 

کنوانســيون او پورټوکــول کې د مطرح شــويو 

موضوعاتو اړوند د غړو دولتونو له خوا الزم واک 

ور کړل شوی وي.

دا ســازمانونه بايد په رســمي اسنادو کې، 

د هغــو موضوعاتو اړوند چې په کنوانســيون او 

پروټوکول کې مطرح شــوي دي د خپلو واکونو 

حدود په خپله تائيديــه يا توافقنامه کې اعالن 

کــړي. او بيا بايد د واکونــو په حدودو کې د هر 

ډول بدلون  اطالع ورکړي.

۲- د ۱۳مــې مادې لومړي بند او د ۱۵مې 

مــادې دويم بند په اړه د ســيمه ييــز اتالف د 

ســازمانونو له خوا هيڅ سپارل شوی سند بايد 

منظور نه يش.

۳- د ســيمه ييــز اتالف ســازمانونه د خپلو 

واکونو په محدوده کې کولی يش؛ د غړو دولتونو 

په ناستو کې د رايې حق ولري او د هغوی د رايو 

شــمېر د هغو غړيو دولتونو د رايو له شمېر رسه 

مســاوي دی، چې د دې پورټوکول لوري دي. 

که کــوم دولت وغواړي د رايې حق ولري، اړوند 

ســازمان نيش کوالی د هغې هيــواد د رايې له 

حق څخه برخه من يش او پرعکس. 

 )۱۳( ماده:

۱- د کنوانسيون په اجرا پسې دا پورټوکول 

بايد د تصويب د سند د سپارلو يا د عضويت په 

دېرشمه ورځ اجرا يش.

۲- د دولتونو يا د سيمه ييز اتالف سازمانونو 

لپاره، چې د لسم اړوند سند له سپارلو وروسته 

يې پورټوکول تصويب کړی وي يا يې په رسمي 

توګه تائيدوي، پروټوکول بايد د خپل ســند له 

سپارلو وروسته په دېرشمه ورځ اجرايئ يش.

ورکشــاپ تــررسه شــو. ورکشــاپ د ننګرهار 

پوهنتون د حقوقو او سیايس علومو پوهنځي د 

استاد پوهنوال بشارت الله شینواري له لوري 

پر مخ وړ کیده او له ۴ ورځو وروسته د تصدیق 

پاڼو په ویشلو پای ته ورسید.

کونړ: د پولیسو منسوبینو رسه 
د ماشومانو د حقونو په باب د 

پوهاوي ناسته تررسه شوه. 
د جــالل اباد ســیمه ییز دفر د ماشــومانو 

حقونو مالتړ څانګې ۱۳۹۷/۱/۱۲ نېټه د کونړ 

والیت د خاص کنړ ولســوالئ دامنیه قومندانئ 

کارمندانو ته چې تعداد یې )35( تنو ته رسیده 

د ماشــومانو ملی او نړیوالو حقونو او همدارنګه 

دماشومانو د حقونو په تامین کې دپولیسو نقش، 

دجرم کشــف او وقایه ترعنوان الندې ښــوونیزه 

غونډه جوړه کړه. دیادې ولسوالئ امنیه قومندان 

ډاډ څرګند کړ چې دماشومانو دحقونو په اعاده 

اوتامني کې  به خپلې هلې ځلې جاري سايت. 

کندهار: ښوونکو رسه د 
ماشومانو د حقونو په اړه 

ورکشاپ جوړ شو

د روان ۱۳۹۷ ل کال د غوایی میاشتې پر 

۵ او ۶ نېټو د کندهار سیمه ییز دفر د غونډو 

په تاالر کې د ماشــومانو د حقونو د پراختیا  د 

څانګې لخــوا د حقوقي تعلیامتو د څانګې په 

همکارۍ، د نازوانا، زرغونې انا د نجونو لومړي 

او د ويم منرب ښــوونځیو او  د احمد شــاه بابا، 

کاکا سید احمد او فاضل کندهاري د هلکانو 

د ښــوونځیو لسو تنو ښــوونکو رسه د ماشوم د 

بــرشي حقونــو د زده کړې پــه اړه دوه ورځنی 

ورکشاپ جوړ شو.

از صفحه 17

د افغانستان د برش د حقونو...
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اعالمیه حقوق افراد معلول ذهنی
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطع نامه شماره 2856

مورخ 20 دسامبر 1971
با توجه به تعهد اعضا تحت عنوان منشــور 
ســازمان ملل متحد برای اقدامات مشــترک و 
جداگانه با همکاری سازمان ملل متحد به منظور 
کمک به ایجاد معیارهای بهتر زندگی، اشتغال 
کامل و شرایط پیشــرفت و توسعه اقتصادی و 
اجتماعی، و با اذعان بر حقوق بشر و آزادی های 
اساســی و مبانی صلح، کرامت و ارزش انسانی و 
عدالت اجتماعی که در منشور بیان گردیده است. 
با یادآوری اصول اعالمیه جهانی حقوق بشر، 
میثاق های بین المللی درباره حقوق بشر، اعالمیه 
حقوق کــودک و اعالمیه حقــوق عقبماندگان 
ذهنی و نیز ضوابط و معیارهایی که از قبل برای 
پیشــرفت اجتماعی در قانون اساسی کشورها، 
کنوانسیون ها، توصیه ها و قطعنامه های سازمان 
بین الملل کار، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی 
ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی و صندوق 
ملل متحد و سایر سازمان های مربوطه پیشبینی 

شده، 
هم چنین با یــادآوری قطعنامــه )پنجاه و 
هشــت( ۱۹۲۱ مــورخ ۶ می ۱۹۷۵ شــورای 
اقتصادی و اجتماعی، درباره پیش گیری از ناتوانی 

و توانبخشی معلوالن،
با تأکید بر این که اعالمیه پیشرفت و توسعه 
اجتماعی ضــرورت حمایت از حقوق و تضمین 
رفاه و توانبخشی آسیب دیدگان جسمی و روانی 

را اعالم کرده،
با توجه به ضرورت پیشگیری از ناتوانی های 
جسمی و روانی و کمک به افراد معلول برای ایجاد 
توانایی ها در متنوع ترین زمینه های فعالیت ها و 
حداکثر کمک ممکــن به آنان برای برخورداری 

از زندگی عادی،
با آگاهی از این که بعضی از کشورها، در مرحله 
کنونی توســعه خود، می توانند فقط تالش ها و 
منابع محدودی را به این منظور اختصاص دهند،

این اعالمیه درباره حقوق افراد معلول را اعالم 
مــی دارد و خواهان اقدام ملی و بین المللی برای 
تضمین این امر است که از این اعالمیه به عنوان 
مبنا و چارچوب اقدام مشــترک برای حمایت از 

این حقوق استفاده شود:
۱ـ عبــارت »شــخص معلــول« یعنی هر 

شخصی که نمی تواند به تنهایی، تمام یا بخشی 
از نیازهای فرد عادی یا زندگی اجتماعی عادی را 
به علت نقص، اعم از مادرزادی یا غیر مادرزادی، 

توانایی های جسمی یا روانی خود تأمین کند.
۲ـ معلوالن باید از همه حقوق تصریح شده 
دراین اعالمیه برخوردار باشــند. این حقوق باید 
بدون هیچ گونه استثناء و بدون تمایز یا تبعیض 
بر مبنای نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین، 
عقیده سیاســی یا عقاید دیگر، خاستگاه ملی 
یا اجتماعی، وضع مالــی و ثروت، محل تولد یا 
هر موقعیت دیگر که درباره شــخص معلول یا 

خانواده اش صدق می کند، اعطا شود.
۳ـ معلوالن از حق ذاتی احترام برای منزلت 
انســانی خود برخوردارند. اشخاص معلول بدون 
توجه به منشــأ، ماهیت و جدی و شدید بودن 
نقص ها و ناتوانی های خود از حقوق بنیادی مشابه 
سایر شهروندان هم ســن خود برخوردارند که 
مقدم بر همه متضمن حق برخورداری از زندگی 
شــرافتمندانه و با منزلت است که تا حد امکان 

عادی و کامل باشد.
۴ـ معلوالن دارای حقوق مدنی و سیاســی 
مشابه سایر انسان ها هستند؛ پاراگراف ۷ اعالمیه 
حقوق عقب ماندگان روانــی و ذهنی درباره هر 
محدودیت احتمالی یا جلوگیری از تحقق حقوق 

فوق برای معلوالن ذهنی صدق می کند.
۵ـ معلوالن حق دارند از تدابیری که طراحی 
شده تا بتوانند تا حد امکان متکی به خود باشند، 

برخوردار شوند.
۶ـ  معلــوالن حــق دارنــد از درمان طبی، 
روانشناســی و کارکــردی، ازجملــه اندام های 
مصنوعی و وســایل orthetic ، تا توانبخشــی 
دارویی و اجتماعــی، آموزش و پرورش، آموزش 
حرفه ای و توانبخشــی، کمک، مشاوره، خدمات 
تعیین شغل و خدمات دیگری برخوردار باشند 
که آنان را قادر می سازد توانایی ها و مهارت های 
خود را به حداکثر برسانند و سرعت فرآیندهای 
الحاق یا پیوستن دوباره آنان را به اجتماع بیشتر 

کند.
۷ـ معلوالن حق دارنــد از امنیت اقتصادی 
و اجتماعی و سطح زندگی محترمانه و مطلوب 

برخوردار باشــند. آنــان حق دارند، براســاس 
توانایی های خود، شــاغل باشند و شغل خود را 
حفظ کنند یا در حرفه ای مفید، مولد و سازنده، 
پولساز مشغول باشند و به اتحادیه های صنفی و 

کارگری بپیوندند .
۸ـ معلوالن حق دارند به نیازهای ویژه آنان 
در کلیه مراحل برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی 

توجه و رسیدگی شود.
۹ـ  معلوالن حق دارند با خانواده ها یا والدین 
رضاعی خــود زندگی و در کلیــه فعالیت های 
اجتماعی، خالقه یا تفریحی شرکت کنند. هیچ 
فرد معلولی نبایــد، تا آنجا که به محل اقامتش 
مربوط می شــود، در معرض رفتار متفاوت غیر 
از آنچه شــرایط او ایجاب می کند یا بهبودی و 
تسهیالتی که ممکن است از آن نصیب وی شود، 
قرار گیرد. اگر اقامت معلولی در اقامتگاهی ویژه 
و تخصصی اجتناب ناپذیر باشد، محیط و شرایط 
زندگی در آنجا باید تا حد امکان مشابه شرایط و 

محیط زندگی عادی اشخاص همسن او باشد.
۱۰ـ از معلوالن باید در برابر کلیه اشــکال 
استثمار و بهره کشی، کلیه مقررات و رفتارهای 
تبعیض آمیز و دارای ماهیت توهین آمیز و موهن 

محافظت به عمل آید.
۱۱ـ معلــوالن باید بتوانند وقتی اســتفاده 
از کمک هــای حقوقی بــرای محافظت از خود 
و اموال شــان اجتناب ناپذیر باشد از کمک های 
حقوقی واجد شرایط بهره مند شوند. اگر فرآیند 
قضایی علیه آنان شــکل گرفته، فرآیند حقوقی 
اعمال شده باید شرایط جسمی و روانی آنان را به 

طور کامل در نظر بگیرد.
۱۲ـ با سازمان های ویژه معلوالن باید در کلیۀ 
مسایل مربوط به حقوق معلوالن به نحوی مفید 

مشورت شود.
۱۳ـ کلیه حقوق تصریح شده در این اعالمیه 
باید با کلیه وســایل و امکانات مناسب به طور 
کامل به معلوالن، خانواده ها و انجمن های آنان 

اطالع داده شود.

منبع: دفتر منطقه ای سازمان ملل متحد
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مقدمه:
دولت های عضو کنوانسیون حاضر،

الف( با یادآوری اصول اعالم شده در منشور 
ســازمان ملل متحد که منزلت و ارزش ذاتی و 
حقوق برابر و الینفک همه اعضای خانواده بشری 
را به عنوان بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان 

به رسمیت می شناسد.
ب( با شناسایی این که سازمان ملل در اعالمیه 
جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق 
بشر اعالم و موافقت نموده است که  همگان بدون 
هر گونه تمایــزی، از تمامی حقوق و آزادی های 

مندرج در اسناد مذکور، برخوردار می باشند.
ج( باتأکیــد مجدد بر جهان شــمولی، عدم 
انفکاک، وابستگی متقابل و ارتباط میان تمامی 
حقوق بشر و آزادی های بنیادین و نیاز افراد دارای 
معلولیت به بهره مندی کامل آن ها بدون تبعیض.

د( بــا یــادآوری میثــاق بین المللی حقوق 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی 
حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی 
حذف تمامی اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون 

کنوانسیون حقوق 
افراد دارای معلولیت 

یادآوری:
مصوب ۱۳ دســامبر ۲۰۰۶ ســازمان ملل متحد، و پس از تصویب مجلسین شورای ملی، به تاریخ 
۱۳۹۰/۳/۱۴ به توشــیح ریاست جمهوری رســید؛ و در جریده شماره مسلسل )۱۰۵۲( مورخ ۲۵ 

جوزای سال ۱۳۹۰ وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان نشر شده است. 

رفع اشکال تبعیض نسبت به زنان، کنوانسیون 
منع شــکنجه و ســایر مجازات ها یا رفتارهای 
تحقیرآمیز غیرانســانی و ظالمانه، کنوانسیون 
حقوق کودک و کنوانسیون بین المللی حمایت 
از حقــوق تمامــی کارگران مهاجــر و اعضای 

خانواده های آنان.
ه( با اذعان به این که معلولیت مفهومی تحول 
پذیر بوده و این که معلولیت منتج از تعامل افراد 
دارای معلولیت بــا موانع و نگرش های محیطی 
اســت که مانع مشارکت برابر، کامل و موثر آنان 

در جامعه، میگردد.
و( با اذعان به اهمیت اصول، رهنمودها و خط 
مشی مندرج در برنامه عمل جهانی در مورد افراد 
دارای معلولیت و در قواعد معیاری در خصوص 
یکسان سازی فرصت ها برای افراد دارای معلولیت 
در تاثیر گذاری بر ارتقای، طرح ریزی، و ارزیابی 
سیاســت ها، برنامه ها و اقدامات در سطوح ملی، 
منطقه و بین المللی به منظور آنکه فرصت ها برای 

افراد دارای معلولیت بیشتر یکسان گردد.
ز( با تأکید بــر اهمیت تعمیمدهی موضوع 
معلولیت به عنوان جزء جداییناپذیر راهبردهای 

مرتبط با توسعه پایدار.

ح( با اذعان به اینکه تبعیض علیه هر فرد بر 
مبنای معلولیت تخطی از منزلت و ارزش ذاتی هر 

فرد انسانی است.
ط( با اذعان بیشــتر بر تنوع بین افراد دارای 

معلولیت.
ی( بــا اذعان بــه نیاز و ارتقــای حمایت از 
حقوق بشری تمامی افراد دارای معلولیت شامل 

کسانی که نیازمند حمایت شدیدتری می باشند.
ک( با نگرانی از این که علیرغم وجود اینگونه 
اســناد و تعهدات، افراد دارای معلولیت کماکان 
با موانعی در مشارکت شان به عنوان عضو برابر 
جامعه، همچنین نقض حقوق بشــری آنان در 

تمامی نقاط جهان مواجه می باشند.
ل( بــا اذعــان بــر اهمیــت همکاری های 
بین المللی برای بهبود شرایط زندگی افراد دارای 
معلولیت در تمامی کشورها به ویژه در کشورهای 

در حال توسعه.
م( با اذعان به مشارکت های ارزشمند بالفعل 
و بالقــوه افراد دارای معلولیت در مورد رفاه کلی 
و تنوع جوامع شــان و اینکه ارتقای بهرهمندی 
کامــل افــراد دارای معلولیت از حقوق بشــر و 
آزادی های بنیادین و اینکه مشارآت کامل افراد 
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دارای معلولیت منتج به گسترش حس تعلق و 
پیشرفت های مهم در توسعه اقتصادی، اجتماعی 

و انسانی جامعه و فقرزدایی می گردد.
ن( بــا اذعان به اینکــه برای افــراد دارای 
معلولیت، استقالل فردی و عدم وابستگی از جمله 

آزادی انتخاب، مهم می باشد.
س( بــا درنظرگرفتــن این که افــراد دارای 
معلولیت بایستی این فرصت را داشته باشند که 
فعاالنه در روند تصمیم گیری ها در مورد سیاست ها 
و برنامه ها از جمله مواردی که مستقیماً به خود 

آن ها مربوط می شوند، سهیم باشند.
ع( با ابراز نگرانی از وضعیت دشوار افراد دارای 
معلولیت که دچار چند نوع و یا اشــکال تشدید 
یافتــه تبعیض برمبنای نژاد، رنگ، جنســیت، 
زبان، مذهب، عقاید سیاســی و یا دیگر عقاید، و 
یا با منشأ ملی، قومی، بومی و یا اجتماعی، سطح 
دارایی، تولد، ســن و یا سایر خصوصیات با آنان 

مواجه می گردند.
ف( بــا اذعان بــه این که زنــان و دختران 
دارای معلولیت غالباً در معرض خطر بیشــتری 
هم در درون و هم در بیرون خانه می باشــند و 
مورد خشونت، آســیب، یا سوء استفاده غفلت، 
یا برخوردهای ناآگاهانه، و رفتار ناشایســته و یا 

استثمار واقع می گردند.
ص( بــا اذعان بــه این که کــودکان دارای 
معلولیت بایستی به صورت کامل از حقوق بشر 
و آزدای های بنیادین بر مبنای برابری با ســایر 
کودکان برخوردار گردند، بــا یادآوری تعهدات 
دولت های عضــو در مورد کنوانســیون حقوق 

کودک.
ق( بــا تأکید بــر گنجانیــدن دیدگاه های 
جنســیتی در تمامی تالش ها در جهت ارتقای 
بهره منــدی کامل از حقوق بشــر و آزادی های 

بنیادین، توسط افراد دارای معلولیت.
ر( با تأکید بر این حقیقت که اکثر افراد دارای 
معلولیت در شرایط فقیرانه ای زندگی می نمایند 
و در این ارتباط، نیاز اساسی برای بررسی پیامد 
منفی فقــر بر افــراد دارای معلولیت را تصدیق 

می نماید.
ش( با در نظر داشــت اینکه شرایط صلح و 
امنیت بر مبنای احترام کامل برای اهداف و اصول 
مندرج در منشــور ملل متحد و رعایت اســناد 
حقوق بشــری نافذ جهت حمایت کامل از افراد 
دارای معلولیت به ویژه در منازعات مســلحانه و 

اشغال بیگانگان ضروری می باشد.
ت( اذعان به اهمیت دسترســی به محیط 
فرهنگــی، اقتصادی، اجتماعــی و فیزیکی، به 
صحــت، آموزش و به اطالعــات و ارتباطات در 
جهت توانمند ســاختن افــراد دارای معلولیت 
در بهره منــدی کامل از تمامی حقوق بشــر و 

آزادی های بنیادین.
ث( وقوف به این که فرد نسبت به سایر افراد 

و جامعــه ای که به آن تعلق دارد، دارای وظایفی 
می باشد، مســئولیت دارند تا در جهت ارتقاء و 
رعایت حقوق رسمیت شناخته شده در منشور 

حقوق بشر تالش نماید.
خ( با اعتقاد به این که خانواده، واحد بنیادین و 
طبیعی در جامعه است و از حمایت جامعه و دولت 
برخوردار می باشد و به منظور آنکه خانواده ها در 
جهت مشارکت برای بهره مندی کامل و یکسان 
ویژه افراد دارای معلولیت توانمند گردند، بایستی 
افــراد دارای معلولیت و اعضــای خانوادۀ آنها از 

حمایت ها و مساعدت های الزم برخوردار گردند.
ذ( بــا اعتقاد به این که کنوانســیونی جامع 
و کامل بین المللی، در جهــت ارتقاء و حمایت 
از حقوق افراد دارای معلولیت، ســهم عمده ای 
در جبــران کمبودهای اجتماعی افــراد دارای 
معلولیت و ارتقای مشــارکت آنها در عرصه های 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مدنی 
با فرصت های برابر در کشورهای در حال توسعه 
و توسعه یافته ایفاء می نماید، به شرح زیر توافق 

نمودهاند:
هدف
ماده 1

هدف کنوانســیون حاضر، ارتقــاء، حمایت 
و تضمین بهره مندی برابــر و کامل افراد دارای 
معلولیت از کلیۀ حقوق بشر و آزادی های بنیادین 
و ارتقاء احترام نســبت به منزلــت ذاتی آن ها 
می باشــد. افراد دارای معلولیت شــامل کسانی 
می شــوند که دارای عارضه دراز مدت فیزیکی، 
ذهنی، فکری و یا حسی می باشند که در تعامل با 
موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و مؤثر 
آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف 

گردد.
تعاریف

ماده دوم:
درکنوانسیون حاضر اصطالحات زیر چنین 

معنی می گردد:
ارتباطات: شــامل زبان، نمایش متن، خط 
بریل، ارتباطات حسی، چاپ درشت، روش های 
چندرسانه یی قابل دسترس و همچنین روش ها 
و اشــکال ارتباطاتی کتبی، شفاهی، زبان ساده، 
انسان خوان و روش های تقویت کننده و جایگزین، 
شیوه ها و اشکال ارتباطاتی شامل فناوری اطالعات 

و ارتباطات قابل دسترس می گردد.
زبان: شــامل زبان های گفتاری و اشاره یی و 

سایر اشکال زبان های غیرکالمی می گردد.
تبعیض برپایــه معلولیت: به معنای هرگونه 
تمایز، حذف و یا محدودیت بر پایۀ معلولیت است 
که هدف و تأثیر آن ناتوانی یا نفی شناســایی، 
بهره مندی یا اعمال کلیۀ حقوق بشر و آزادی های 
بنیادیــن بر مبنای برابر با دیگران در زمینه های 
مدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و یا 
هر زمینۀ دیگری می باشد. همچنین در برگیرندۀ 

تمام اشکال تبعیض ازجمله نفی انطباق منطقی 
 Reasonable نیز می گــردد. انطباق منطقــی
Accomodation(( بــه معنای تطابقات ایجاد 

تغییرات مقتضی و ضروری اســت و نه تحمیل 
فشــار به صورت نامتناســب در موقع خاص تا 
بهره مندی و اعمال کلیۀ حقوق بشر و آزادی های 
بنیادین، توسط افراد دارای معلولیت در شرایط 

برابر با دیگران را تضمین نماید.
طراحی جهانــی )Universal Design( به 

معنای طراحی تولیــدات، محیط ها، برنامه ها و 
خدماتی است که تا سرحد امکان، برای تمامی 
افــراد، بدون نیاز به تطبیق یا طراحی ویژه قابل 
استفاده باشد. نباید تهیه وسایل امدادی که برای 
گروه های خاصی از افراد دارای معلولیت ضرورت 

است از طراحی جهانی حذف گردد.
اصول عمومی

مادۀ سوم: 
الف( احتــرام به منزلت ذاتی، خود مختاری 

فردی شامل آزادی انتخاب و استقالل افراد.
ب( عدم تبعیض.

ج( مشارکت کامل و مؤثر و ورود در جامعه.
د( احتــرام به تفاوت ها و پذیرش افراد دارای 
معلولیت به عنوان بخشی از تنوع انسانی و بشری.

ه( برابری فرصت ها.
و( دسترسی.

ز( برابری بین زن و مرد.
ح( احترام به ظرفیت های قابل تحول کودکان 
دارای معلولیت و احترام به حقوق کودکان دارای 

معلولیت در جهت حفظ هویت شان.
تعهدات کلی
ماده چهارم: 

۱- دولت هــای عضو متعهــد می گردند که 
تحقق کلیۀ حقوق بشــر و آزادی های بنیادین 
بــرای تمامی افــراد دارای معلولیت را بدون هر 
گونه تبعیض بر مبنای معلولیت تضمین نموده، و 
ارتقاء دهند. بدین منظور، دولت های عضو متعهد 

می گردند:
الف( تمامی تدابیرقانونی، اداری و سایر تدابیر 
را در جهت اجرای حقوق به رســمیت شناخته 

شده در کنوانسیون حاضر را اتخاذ نمایند.
ب( تمامی تدابیر مقتضی از جمله قانونگذاری، 
به منظور تغییر و یا الغای قوانین موجود، مقررات، 
آداب و رسوم و اعمالی که موجب ایجاد تبعیض 
علیه افراد دارای معلولیت می شود را اتخاذ نمایند.
ج( حمایت و ارتقاء حقوق بشری افراد دارای 
معلولیت را در تمامی سیاســت ها و برنامه ها مد 

نظر قرار دهند.
د( از اعمال هر گونه اقدام و یا روشی که مغایر 
با کنوانســیون حاضر می باشد، خودداری شود و 
اطمینان حاصل گردد کــه مقامات و نهادهای 
دولتی مطابق کنوانسیون حاضر عمل می نمایند.

ه( تمامــی تدابیر الزم جهت حذف تبعیض 
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مبتنی بر معلولیت توســط هر فرد، سازمان یا 
تشکیالت شخصی را به کار گیرد.

و( تحقیق و توسعۀ کاالها، خدمات، تجهیزات 
و کاالهای منطبق بــا طراحی جهانی مطابق با 
اصل دوم کنوانسیون حاضر را انجام داده یا ارتقاء 
بخشــد. به نوعی که نیازمند کمترین سازگاری 
و هزینــه در تأمین نیازهای ویژۀ افــراد دارای 
معلولیت باشد، دسترســی و بهره مندی از آنان 
را ارتقاء بخشیده و طراحی جهانی را در توسعه 

استندردها و دستورالعمل ها ارتقاء بخشد.
ز( تحقیق و توسعه را به منظور میسر سازی 
و استفاده از تکنالوژی جدید از جملۀ تکنالوژی 
معلوماتی و ارتباطات و تکنالوژی کمک به تردد 
وسایل کمکی مناسب برای افراد دارای معلولیت 
را بــا قبــول اولویت به توان خرید افــراد دارای 

معلولیت، انجام و ارتقاء دهند. 
ه( اطالعات قابل دسترس در مورد کمک های 
ترددی، وسایل و تکنالوژی های کمکی از جمله 
تکنالوژی های نوین و ســایر اشــکال امدادی، 
خدمات و امکانات حمایتــی را برای افراد دارای 

معلولیت، تأمین نماید.
ط( آموزش کارکنان و متخصصانی را که با 
افــراد دارای معلولیت در زمینۀ اجرای حقوق به 
رسمیت شناخته شــده در این کنوانسیون کار 
می نمایند ارتقاء بخشــند تا به اشــخاص دارای 
معلولیت خدمات و کمک ها ی تضمین شــده 

توسط حقوق مذکور رسانده شود. 
۲- هــر یک از دولت های عضــو با توجه به 
حقوق فرهنگی، اجتماعــی و اقتصادی متعهد 
می گردد، تدابیری با باالترین حد منابع موجود 
شــان در چارچوب همکاری های بین المللی، با 
نیت حصول تصاعدی تحقق کامل حقوق مذکور 
بدون پیش داوری نسبت به تعهدات مندرج در 
کنوانسیون حاضر که بالفاصله بر اساس حقوق 

بین الملل قابل اجراء می باشند اتخاذ نماید. 
۳- در جهــت اجــرای کنوانســیون حاضر 
در توســعه و اجرای سیاست ها و قوانین و سایر 
روندهای تصمیم گیری مربوط بــه افراد دارای 
معلولیت، دولت های عضو از نزدیک با افراد دارای 
معلولیــت از جمله کــودکان دارای معلولیت از 
طریق سازمان های که نمایندگی آن ها را به عهده 
دارند مشورت نموده و آن ها را بطور فعال به کار 

گیرند .
۴- هیــچ مطلبی در کنوانســیون حاضر بر 
مفادی کــه موجب تحقق حقوق افــراد دارای 
معلولیــت در قانــون دولت عضــو و یا حقوق 
بین الملل که در آن کشور اجراء می گردد، تاثیری 
نخواهد داشت. هیچگونه محدودیت و یا فسخی 
در مورد حقوق بشــر و آزادی های بنیادینی که 
توسط دولت عضو به رسمیت شناخته شده و یا 
موجود می باشد نسبت به کنوانسیون حاضر، به 
موجب قانون، کنوانسیون ها، مقرارات یا رسوم به 

بهانi اینکه کنوانسیون حاضر آن دسته از حقوق 
و آزادی ها را به رســمیت نمی شناسد و یا آنها را 
با درجۀ اهمیت کمتری به رسمیت می شناسد، 

اعمال نمی گردد.
۵- مفاد کنوانسیون حاضر به تمامی مناطق 
دولت های فــدرال بدون هیچگونه محدودیت و 

استثنایی گسترش می یابد.
برابری و عدم تبعیض

مادۀ پنجم:
۱- دولت هــای عضو، تمامی افراد را در برابر 
قانون مساوی دانسته و بدون هیچگونه تبعیضی 
از حمایت برابر و منافع برابــر قانونی برخوردار 

می باشند.
۲. دولت های عضو تمامی تبعیضات منبعث از 
معلولیت را ممنوع نموده و حمایت حقوقی مؤثر 
و مســاوی را برای افراد دارای معلولیت در برابر 

تبعیض در تمام زمینه ها، تضمین می نماید.
۳- بــه منظور ارتقای برابری و رفع تبعیض، 
دولت های عضــو، اقدامات مناســبی را جهت 

تضمین انطباق منطقی اتخاذ می نمایند.
۴- تدابیر ویژه که برای تســریع یا دستیابی 
به برابری عملی افــراد دارای معلولیت ضروری 
است، بر اساس کنوانسیون حاضر تبعیض تلقی 

نمی گردد.
زنان دارای معلولیت

ماده ششم:
۱- دولت های عضو اذعان می دارند که زنان و 
دختران دارای معلولیت دچار تبعیضات چندگانه 
می باشــند و در این ارتبــاط تدابیری را جهت 
تضمین بهره مندی برابر و کامل آن ها را از تمامی 
حقو ق بشر و آزادی های بنیادین اتخاذ می نمایند.

۲- دولت های عضو، تمامی تدابیر مناسب را 
جهت تضمین توسعۀ کامل، پیشرفت و توانمند 
ســازی زنان به منظور تضمین برخوردای آنان 
از بهره مندی و اعمال حقوق بشــر و آزادی های 
بنیادین منــدرج در کنوانســیون حاضر اتخاذ 

می نمایند.
کودکان دارای معلولیت 

ماده هفتم:
۱-دولت هــای عضو تدابیــر الزم را جهت 
اطمینان از این که کــودکان دارای معلولیت از 
تمامی حقوق بشر و آزادی های بنیادین بر مبنای 
برابر با ســایر کودکان بهره مند می باشند، اتخاذ 

می نمایند.
۲- در تمامــی اقدامات مربــوط به کودکان 
دارای معلولیــت، عالی ترین منافــع کودک در 

اولویت نخست می باشد.
۳- دولت هــای عضو تضمین می نمایند که 
کــودکان دارای معلولیت از حق بیــان آزادانۀ 
نظریات خــود در تمامی امور تأثیرگذار بر آن ها 
برخوردار می باشــند، نظریات آن ها بر اســاس 
ســن و بلوغ و بر مبنای برابر با سایر کودکان از 

سنجش مناسب برخوردار می گردد و در تحقق 
حقوق آن ها کمک های متناســب با سن و نوع 

معلولیت شان ارائه می گردد.
آگاه سازی

ماده هشتم:
۱-.دولت های عضو متعهد می گردند تدابیر 

فوری، مؤثر و مناسب را اتخاذ نمایند: 
الف- افزایش آگاهی در تمامی جامعه از جمله 
در ســطح خانواده در مورد افراد دارای معلولیت 
ارتقاء داده، احترام و منزلت افراد دارای معلولیت 

را پرورش دهند.
ب- با اقدامات کلیشه یی، متعصبانه و مضر 
مرتبط با افراد دارای معلولیت از جمله آن دسته 
از مواردی که بر مبنای جنسیت و سن می باشد 

در تمامی حوزه های زندگی مبارزه نمایند.
ج- آگاهی در مورد ظرفیت ها و مشــارکت 

افراد دارای معلولیت را ارتقاء بخشند.
۲- تدابیر نیل به این هدف عبارتاند از:

الف- ابتکار و تداوم جریان آگاه سازی عمومی 
مؤثر، طراحی شده جهت:

اول: تقویــت پذیــرش حقوق افــراد دارای 
معلولیت.

دوم: ارتقای ذهنیت ها و تعبیرهای مثبت و 
آگاهی های اجتماعی بیشتر نسبت به افراد دارای 

معلولیت.
ســوم: ارتقــای مهارت ها، شایســتگی ها و 
توانایی های افراد دارای معلولیت و مشارکت آن ها 

در محیط کار و بازار کار.
ب- پــرورش نگرش احترام بــه افراد دارای 
معلولیت در تمامی سطوح نظام آموزشی ازجمله 

تمامی کودکان از سنین آغازین.
ج- ترغیب تمامی ارگان های رسانه یی جهت 
به تصویر کشاندن افراد دارای معلولیت به روشی 

که سازگار با اهداف کنوانسیون حاضر باشد.
د- ارتقای برنامه های آموزشــی آگاه سازی 
مرتبط با افراد دارای معلولیت و حقوق افراد دارای 

معلولیت.
دسترسی
ماده نهم: 

۱- برای تواناسازی افراد دارای معلولیت جهت 
مستقل زندگی نمودن و مشارکت کامل در تمامی 
عرصه های زندگی، دولت های عضو تدابیر مناسبی 
را جهت تضمین دسترسی افراد دارای معلولیت 
بر مبنای برابر با دیگران به محیط فیزیکی، حمل 
و نقل، اطالعات و ارتباطات ازجمله سیســتم و 
تکنالوژی اطالعات و ارتباطات و سایر تسهیالت 
و خدمات ارائه و یا فراهم گردیده جهت عموم در 
مناطق شهری و روستایی اتخاذ می نمایند. تدابیر 
مذکور که در برگیرنده تشخیص و رفع موانع و 
مشکالت در دسترسی می باشــد، در برگیرندۀ 

موارد زیر از جمله:
الف- ساختمان ها، جاده ها،حمل و نقل و سایر 
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تسهیالت درون و بیرون سقفی شامل مدارس، 
خانه ها، تسهیالت طبی و محیط کار.

ب- اطالعات، ارتباطات و سایر خدمات شامل 
خدمات الکترونیکی و خدمات اضطراری.

۲- دولت های عضو همچنین تدابیر مناسبی 
را به منظور ذیل اتخاذ می نمایند: 

الف- توسعه، اعالم و نظارت بر اجرای حداقل 
معیارها و خط مشی های مربوط به دسترسی به 

تسهیالت و خدمات آزاد شده برای عموم .
ب- تضمیــن این که  مؤسســات خصوصی 
ارائه کننده تسهیالت و خدمات آزاد جهت عموم، 
تمامی جنبه های دسترسی افراد دارای معلولیت 

را مد نظر قرار می دهند.
ج- جهت مرتبطان با موضوع دسترسی افراد 

دارای معلولیت، آموزش تدارک ببینند.
د- در ساختمان ها و سایر تسهیالت ارائهشده 
برای عموم، عالیمی به خط بریل و سایر اشکال به 

سهولت قابل فهم و خواندن ارائه نمایند.
ه- انــواع کمک های حضوری و متوســط از 
جمله راهنماهــا، قرائت گر و مترجمان حرفه یی 
زبان های اشــاره را جهت تسهیل در دسترسی 
به ساختمان ها و سایر تسهیالت ارائه و یا فراهم 

گردیده جهت عموم ارائه نمایند.
و- سایر اشکال مناسب، یاری و کمک از افراد 
دارای معلولیت، جهت اطمینان از دسترسی آن ها 

به اطالعات را ارتقاء بخشند.
ز- دسترسی افراد دارای معلولیت به سیستم 
و تکنالوژی جدید اطالعات و ارتباطات از جمله 

انترنت را ارتقاء بخشند.
ح- طراحی، توسعه، تولید و توزیع سیستم ها و 
تکنالوژی های اطالعات و ارتباطات قابل دسترس 
در مراحــل آغازین به منظور آنکه این نظام ها و 
تکنالوژی  با کمترین هزینه قابل دسترس گردد، 

را ارتقاء بخشند.
حق حیات
ماده دهم: 

دولت های عضو مجدداً تأیید می نمایند که 
هر انســانی از حق ذاتی حیات برخوردار است و 
تمامی تدابیــر الزم را برای تضمین بهره مندی 
مؤثر توسط افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر 

با دیگران، اتخاذ می نمایند.
وضعیت های مخاطره آمیز 

و فوریت های انسانی
ماده یازدهم:

دولت های عضو می بایســت برابر با تعهدات 
آنــان در چارچوب حقوق بین الملــل از جمله 
حقوق بشر دوســتانۀ بین المللی و حقوق بشر 
بین المللی، تمامی تدابیر الزم را جهت اطمینان از 
حمایت و ایمنی شخصی افراد دارای معلولیت در 
شرایط مخاطرهآمیزی شامل وضعیت مناقشات 
مسلحانه، فوریت های انســانی و وقوع آفت های 

طبیعی اتخاذ می نمایند.

شناسایی برابر در پیشگاه قانون
ماده دوازدهم:

۱- دولت های عضو مجددا تأیید می نمایند 
که افراد دارای معلولیت از حق شناسایی در هر 
کجا، به عنوان افراد در پیشگاه قانون، برخوردار 

می باشند.
۲- دولت های عضو بر این اعتقاداند که افراد 
دارای معلولیت از ظرفیت قانونی بر مبنای برابر 
با دیگران در تمامی جنبه های زندگی برخوردار 

می باشند.
۳- دولت  های عضو تمامی تدابیر مناســب 
جهــت دسترســی افــراد دارای معلولیــت به 
حمایت هایی که ممکن اســت آن ها در اعمال 
ظرفیت های قانونی شان بدان نیاز داشته باشند، 

اتخاذ می نمایند.
۴- دولت هــای عضــو اطمینــان حاصل 
می نمایند تمامی تدابیــری که مرتبط با اعمال 
ظرفیت های قانونی باشد، برای ارائه حفاظت های 
مناسب و مؤثر بر اساس حقوق بشر بین المللی که 
جهت جلوگیری از سوء استفاده می باشد، اتخاذ 
می نمایند. چنین حفاظت ها تضمین می نمایند که 
تدابیر مرتبط با اعمال ظرفیت های قانونی، حقوق، 
اراده و رجحان فرد را محترم شمرده، عاری از تضاد 
منافع و تأثیرات بی مورد بوده، منطبق و متناسب با 
شر ایط فرد، در کوتاهترین زمان ممکن به اجراء 
درآورده می شود و منوط به بازنگری منظم توسط 
رکن قضایی یا مســئوالن بی طرف، مستقل و با 
صالحیت می باشد. این حفاظت ها می بایست با 
مراتبی که اینگونه، تدابیر، منافع و حقوق افراد را 

تحت تأثیر قرار می دهند، متناسب باشند.
۵- براساس مفاد این ماده، دولت های عضو، 
تمامی تدابیر مؤثر و مناســب را جهت اطمینان 
از حقــوق برابر افراد دارای معلولیت برای تملک 
و یــا میراث بردن دارایی، کنترل امور مالی خود 
و دسترســی برابر به وام هــای بانکی، رهن ها و 
سایر اشــکال اعتبارات مالی اتخاذ می نمایند، و 
تضمین می نمایند که افــراد دارای معلولیت به 

طور خودسرانه از داراییشان محروم نمی گردند.

دسترسی به عدالت
ماده سیزدهم:

۱- دولت هــای عضو دسترســی مؤثر افراد 
دارای معلولیت به عدالت بر مبنای برابر با دیگران 
از جمله از طریق انطباق مناســب با ســن ، به 
منظور تسهیل نقش مؤثر آنان به عنوان حضور 
یابندۀ مستقیم و غیرمســتقیم مانند شهود در 
کلیه امور عدلیه و قضایی برای رسیدگی حقوق 
شامل بازجویی و تحقیق و مراحل اولیه رسیدگی 

را تضمین می نمایند.
۲- به منظور کمک در تضمین دسترســی 
مؤثر بــه عدالت بــرای افــراد دارای معلولیت، 
دولت های عضو، آموزش مناسب برای افرادی که 

در حوزۀ اجرای عدالت از جمله پولیس و کارکنان 
محابس کار می نمایند را ارتقاء می بخشند.

آزادی و امنیت شخصی
ماده چهاردهم:

۱- دولت های عضو اطمینان حاصل می نمایند 
که  افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با دیگران:
الف- از حق آزادی و امنیت فردی برخوردار 

هستند.
ب - به طور خود ســرانه و یــا غیرقانونی از 
حق خود محروم نگردیده اند، و ا ین که هرگونه 
محرومیت از آزادی منطبق بر قانون می باشد، و 
این که وجود معلولیت به هیچوجه محرومیت از 

آزادی را توجیه نمی نماید.
۲- دولت هــای عضــو اطمینــان حاصل 
می نمایند، در صورتی که افراد دارای معلولیت از 
آزادی در طی هر روندی محروم گردیده باشند، 
آنها بر مبنای برابر با دیگران از ضمانت منطبق 
بر حقوق بشر بین المللی برخوردار می باشند و با 
آنها در راستای که اهداف و اصول این کنوانسیون 

شامل مفاد انطباق منطقی رفتار می گردد.
آزادی از شکنجه یا مجازات یا رفتاری 

ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز
ماده پانزدهم: 

۱- احدی مســتوجب شکنجه یا مجازات یا 
رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز نمی باشد. 
به ویــژه احدی بــدون رضایــت آزادانه، تحت 

آزمایش های علمی یا طبی واقع نمی گرد.
۲- دولت های عضو تمامــی تدابیر قانونی، 
اداری، قضایــی مؤثر و یا دیگر تدابیر را در مورد 
افــراد دارای معلولیــت بر پایه برابــر با دیگران 
اتخاذ می نمایند تا از قرار گرفتن آنان در معرض 
شکنجه یا رفتارتحقیر آمیز یا غیرانسانی یا ظالمانه 

یا مجازات ممانعت ورزند.
آزادی از استثمار، خشونت، آزار و اذیت

ماده شانزدهم:
.۱- دولت های عضــو، تمامی تدابیر قانونی، 
اداری، اجتماعی و آموزشــی مناسب و یا سایر 
تدابیر را جهت حمایت از افراد دارای معلولیت در 
درون و بیرون از خانه از تمامی اشکال استثمار، 
خشونت، آزار و اذیت شامل جنبه های مبتنی بر 

جنسیت را اتخاذ می نمایند.
۲- دولت های عضو همچنین تدابیر مناسبی 
را جهت جلوگیری از تمامی اشــکال استثمار، 
خشونت، آزار و اذیت با تضمین مواردی از جمله 
اشکال مناســب کمک های حساس جنسیتی 
و ســنی و حمایــت از افــراد دارای معلولیت و 
خانواده هــا و مراقبان آنها از جمله از طریق ارائه 
اطالعــات و آموزش در مــورد چگونگی پرهیز، 
شناســایی و گــزارش در مــورد نمونه هایی از 
استثمار، خشونت، آزار و اذیت اتخاذ می نمایند. 
دولت های عضو تضمین می نمایند که خدمات 
حمایتی نســبت به سن، جنسیت و معلولیت از 
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حساسیت برخوردارند.
۳- به منظور جلوگیری از وقوع تمامی اشکال 
استثمار، خشونت، آزار و اذیت، دولت های عضو 
اطمینان حاصل می نمایند که تمامی تسهیالت 
و برنامه های طراحی شــده برای خدمت به افراد 
دارای معلولیــت به طور مؤثر توســط مقامات 

مستقل نظارت می گردد.
۴- دولت های عضو تمامی تدابیر مناســب 
از جملــه ارائه خدمات حمایتــی جهت ارتقای 
فیزیکی، شــناختی، بهبود روانی، توانبخشی و 
پیوســتن مجدد اجتماعی در مورد افراد دارای 
معلولیت که به نوعی قربانی استثمار، خشونت یا 

آزار و اذیت گردیده اند، را اتخاذ می نمایند.
۵- دولت های عضو، قوانین و سیاســت های 
موثر شامل قوانین و سیاست های متمر بر زنان 
و کودکان را بــه منظور تضمین این که مواردی 
از استثمار، خشونت، آزار و اذیت نسبت به افراد 
دارای معلولیت شناســایی، رسیدگی شده و در 
موقــع مقتضی مورد تعقیب قــرار گیرد، اتخاذ 

می نمایند.
حمایت از سالمت فرد

ماده هفدهم:
هر فــرد دارای معلولیت از حــق احترام به 
ســالمت جســمانی و روحی بر مبنای برابر با 

سایرین برخوردار می باشد.
آزادی تردد و تابعیت

ماده هجدهم:
 ۱- دولت هــای عضــو حقوق افــراد دارای 
معلولیت در مــورد آزادی، تردد، آزادی انتخاب 
محل اقامــت و تابعیت بر مبنای برابر با دیگران 
را به رسمیت می شناسند از جمله تضمین این که 

افراد دارای معلولیت :
الف- داشــتن حق اخذ و تغییــر تابعیت و 
این که از تابعیت خود به طور خودســرانه یا به 

دلیل معلولیت محروم نمی گردند.
ب- عــدم محرومیت به دلیــل معلولیت از 
توانایی اخذ، کسب و استفاده از اسناد تابعیت شان 
و یا سایر اســناد هویت یا بهکارگیری روندهای 
مرتبط نظیــر روند مهاجرت که ممکن اســت 

نیازمند تسهیل در اعمال حق آزادی تردد باشد.
ج- آزاد می باشند تا هر کشوری شامل کشور 

خودشان را ترک نمایند.
د- به طور خودسرانه و یا به دلیل معلولیت از 

حق ورود به کشورشان محروم نمی گردند.
۲- کودکان دارای معلولیت بالفاصله پس از 
والدت ثبت گردیده و از زمان والدت دارای حق 
برخورداری از نام، حق اخذ تابعیت و تا آنجایی که 
ممکن است از حق شــناخت و مراقبت توسط 

والدین برخوردار می گردند.
زندگی مستقل و حضور در جامعه

ماده نزدهم: 
دولت های عضو این کنوانسیون حقوق برابر 

را جهت تمامی افــراد دارای معلولیت در مورد 
زندگی در جامعه با شرایط برابر نسبت به سایرین 
به رسمیت می شناسند و تدابیر مناسب و مؤثر 
جهت تســهیل در بهره مندی کامل افراد دارای 
معلولیت از این حق حضور و مشارکت کامل آنها 
در جامعه را اتخــاذ می نمایند از جمله تضمین 

این که:
الف- افــراد دارای معلولیــت این فرصت را 
دارنــد که مکان اقامت خود و محل و افرادی که 
می خواهند با آن ها زندگی نمایند را بر مبنای برابر 
با دیگران برگزینند و مجبور به زندگی در شرایط 

زیستی ویژه ای نیستند.
ب- افراد دارای معلولیت دارای دسترســی 
به خدمات حمایتی خانگی، مســکونی، و سایر 
خدمات حمایتی اجتماعی شامل مساعدت های 
شــخصی ضروری بــرای حمایــت از زندگی و 
شــمولیت در جامعه و پرهیز از انزوا یا جدایی از 

اجتماع می باشند.
ج- خدمات و تســهیالت اجتماعی که برای 
عموم مــردم فراهم می گردد بــرای افراد دارای 
معلولیت بر مبنای برابر مهیا بوده و پاســخگوی 

نیازهای شان باشد.
تحرک شخصی 

ماده بیستم:
دولت های عضو، اطمینان از تحرک شخصی 
افراد دارای معلولیت با باالترین استقالل ممکن 

تدابیر مؤثری را اتخاذ می نمایند، شامل:
الف- تسهیل تحرک شــخصی افراد دارای 
معلولیت، به شیوه و در زمان مورد نظرشان و با 

هرینۀ متناسب.
ب- تسهیل دسترسی افراد دارای معلولیت 
به کمک ها، وسایل، تکنالوژی های کمکی و انواع 
مســاعدت های حضوری و واســطه  یی از جمله 

فراهم بودن آنان با هزینۀ متناسب.
ج- ارائه آموزش در مورد مهارت های حرکتی 
به افراد دارای معلولیت و به کارکنان متخصص 

که با افراد دارای معلولیت کار می نمایند.
د- ترغیب نهادهایی که کمک ها، وســایل و 
تکنالوژی های کمکی حرکتی را تولید می نمایند 
در جهت مد نظر قــرار دادن تمامی جنبه های 

حرکتی افراد دارای معلولیت.
آزادی بیــان و عقیده و دسترســی به 

اطالعات
ماده بیست و یکم:

دولت هــای عضو، تمامی تدابیر مناســب را 
جهت تضمین این کــه افــراد دارای معلولیت 
می توانند حق آزادی بیان، عقیده، از جمله آزادی 
تجســس، دریافت و سهیم شــدن در اطالعات 
و عقاید را بر مبنای برابر با ســایرین و از طریق 
تمامی اشــکال ارتباطی به انتخاب خودشــان، 
و بــر مبنای تعریف به عمل آمــده در ماده دوم 
کنوانسیون حاضر اعمال نمایند، اتخاذ می نمایند 

از جمله :
الف- ارائه اطالعات در نظر گرفته شده برای 
عموم مردم به افراد دارای معلولیت در اشکال و 
تکنالوژی های قابل دســترس و متناسب با انواع 

معلولیت، به موقع و بدون هرینۀ اضافی.
ب- پذیــرش و تســهیل اســتفاده از زبان 
اشــاره، بریل، روش های ارتباطاتی تقویت شده 
و جایگزین و ســایر شــیوه ها، روش ها و اشکال 
ارتباطی قابل دسترس افراد دارای معلولیت به ا 

نتخاب خودشان در تعامالت رسمی.
ج- ملزم ســاختن نهادهــای خصوصی که 
ارائه کننــدۀ خدمات به عموم مــردم از جمله از 
طریق انترنت می باشــند جهت ارائه اطالعات و 
خدمات در اشــکال مفید و قابل دسترس برای 

افراد دارای معلولیت.
د- ترغیــب رســانه های همگانی شــامل 
ارائهکنندگان اطالعــات از طریق انترنت جهت 
قابل دســترس نمودن خود برای افــراد دارای 

معلولیت.
ه- شناسایی و ترویج اســتفاده از زبان های 

اشاره.
احترام به حریم خصوصی

ماده بیست و دوم:
هیچ فرد دارای معلولیت صرف نظر از مکان 
اقامت یا زندگی، مشمول دخالت های خودسرانه 
یا غیرقانونی در امور شــخصی خــود، خانواده، 
خانه، مکاتبات یا سایر اشکال ارتباطی یا حملۀ 
غیرقانونی به شخصیت و اعتبارش نمی گردد. افراد 
دارای معلولیــت از حق حمایت قانونی از چنین 

مداخالت یا حمالتی برخوردار می باشند.
دولت های عضو، حریم اطالعات شــخصی، 
صحی و توانبخشــی افراد دارای معلولیت را بر 
مبنای برابر با سایرین مورد حمایت قرار می دهند.

احترام به خانه و خانواده
ماده بیست و سوم:

۱-.دولت های عضو، برای رفع تبعیض نسبت 
به افراد دارای معلولیت در تمامی موارد مرتبط با 
ازدواج، خانواده، وظایف والدین و روابط مربوطه بر 
مبنای برابر با سایرین تدابیر مؤثر و مناسبی اتخاذ 

می نمایند، به منظور تضمین این که:
الف- حقوق تمامی افراد دارای معلولیت را که 
به سن ازدواج رسیدهاند، جهت ازدواج و تشکیل 
خانواده بر مبنای رضایت کامل و آزادانۀ همسران 

متقاضی به رسمیت می شناسد.
ب- حقوق افراد دارای معلولیت، جهت اتخاذ 
تصمیم به طور آزادانه و مسئوالنه در مورد تعداد 
و فواصــل تولد کودکان آن هــا و برخورداری از 
دسترسی به اطالعات متناسب با سن، آموزش، 
تشــکیل خانواده و باروری به رسمیت شناخته 
شده و وسایل ضروری جهت اعمال حقوق مذکور 

تأمین می گردد.
ج- افــراد دارای معلولیت، از جمله کودکان، 
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باروری خود را بر مبنای برابر با ســایرین حفظ 
می نمایند.

۳- دولت های عضو حقوق و مسئولیت های 
افراد دارای معلولیت را با در نظر گرفتن قیومیت، 
سرپرستی، مسئولیت، فرزندخواندگی و یا سایر 
رسوم مشابه که اینگونه مفاهیم در قوانین ملی 
وجــود دارد، در تمامی مــوارد عالی ترین منافع 
کودک حائز اولویت می باشــد. دولت های عضو 
کمک های مناسبی را جهت افراد دارای معلولیت 
در اجرای مسئولیت های مرتبط با تربیت کودکان 

آن ها ارائه می نمایند.
۳- دولت های عضو اطمینان حاصل می نمایند 
که کودکان دارای معلولیت در ارتباط با زندگی 
خانوادگی از حقوق برابر برخوردارند. دولت های 
عضــو با هدف تحقق حقوق مذکور و جلوگیری 
از اختفــا، ترک، غفلت و تفکیک کودکان دارای 
معلولیت، تعهد می نمایند تا اطالعات، خدمات 
و حمایت های اولیه و جامع بــه کودکان دارای 

معلولیت و خانوادۀ آن ها ارائه نمایند.
حاصل  اطمینــان  عضــو  ۴-.دولت هــای 
می نمایندکــه کودک از والدیــن خود بر خالف 
ارادۀ وی جدا نگردد مگر زمانی که مقامات صالحه 
منوط به رسیدگی قضایی تصمیم می گیرند که بر 
اساس قوانین و آیین های مربوطه چنین جدایی 
جهت عالی ترین منافع کودک ضروری می باشد. 
بــه هیچ وجه کــودک از والدین خود بر مبنای 
معلولیت کودک و یا یکی و یا والدین هر دو جدا 

نمی گردد.
۵- دولت هــای عضو، آنجا کــه والدین قادر 
نمی باشند از کودک دارای معلولیت شان مراقبت 
نمایند، متعهد می گردند هر گونه تالشی را جهت 
ارائه مراقبت های جای گزیــن در درون خانوادۀ 
بزرگتــر و در صورت ناتوانی، در درون جامعه در 

شرایط خانوادگی به عمل آورند.
آموزش

ماده بیست و چهارم:
۱- دولت های عضو، حق آموزش را برای افراد 
دارای معلولیت به رسمیت می شناسند. با هدف 
تحقق این حق، بدون تبعیض و بر مبنای فرصت 
برابر، دولت های عضو نظام آموزشی فراگیری را 
در تمامی سطوح و به صورت آموزش مادام العمر 

تضمین می نمایند، با هدف :
الف- توسعه کامل توانایی ها و حس منزلت 
و خود ارزشــی و تحکیم احترام به حقوق بشر، 

آزادی های بنیادین و تنوع انسانی.
ب- توسعه شــخصیت، استعداد و خالقیت 
توأم با توانایی های جســمی و ذهنی افراد دارای 

معلولیت در جهت نهایت توانمندی های شان.
ج- توانمند ســاختن افراد دارای معلولیت 

جهت مشارکت مؤثر آنان در جامعه آزاد.
۲-.در تحقــق این حــق، دولت های عضو 

تضمین می نمایند که :

الف- افــراد دارای معلولیت از نظام آموزش 
همگانی بر مبنای معلولیت مستثنی نمی گردند، 
و بــه همین منوال کــودکان دارای معلولیت از 
آموزش اجباری رایگان ابتدایی و یا متوسطه بر 

مبنای معلولیت مستثنی نمی گردند.
ب- افراد دارای معلولیت می توانند به آموزش 
ابتدایی و متوســطه رایگان، با کیفیت، و فراگیر 
بر مبنای برابر با ســایرین در جوامعی که در آن 

زندگی می نمایند، دسترسی داشته باشند.
ج- انطباق منطقی در مورد نیازهای فردی 

ارائه می گردد.
د- افراد دارای معلولیت حمایت الزم در حوزه 
نظام آموزش همگانی را به منظور تســهیل در 

آموزش مؤثر آن ها دریافت می نمایند.
ه- تدابیر حمایتی فردی مؤثر در محیط هایی 
ارائــه می گردد که حداکثر توســعه اجتماعی و 
اقتصادی متناسب با اهداف حضور کامل را سبب 

گردد.
۳- دولت های عضو، افراد دارای معلولیت را 
قادر می سازند که مهارت های توسعۀ اجتماعی و 
زندگی جهت تسهیل در مشارکت کامل و برابر 
آن هــا در امر آموزش را به عنوان اعضای جامعه 
فرا گیرند. بدین منظــور دولت های عضو تدابیر 

مناسبی را اتخاذ می نمایند، از جمله:
الف- تسهیل آموزش خط بریل و خط های 
جای گزین، شــیوه های تقویتــی و جای گزین، 
روش هــا و قالب هــای ارتباطــی و مهارت های 
ترددی و جهت یابی، و تسهیل حمایت و رهنمایی 

همسان.
ب- تسهیل در یادگیری زبان اشاره و ارتقاء 

هویت زبانی جامعۀ ناشنوایان.
ج- اطمینــان حاصل گردد که آموزش افراد 
و بــه ویــژه کودکانی که نابینا و ناشــنوایند به 
مناسب ترین زبان ها، شیوه ها و روش های ارتباطی 
برای افراد و در محیط هایی که توسعۀاجتماعی و 
اکادمیــک را به باالترین میزان افزایش می دهد، 

ارائه می گردد.
۴- به منظور یــاری در تضمین تحقق این 
حــق، دولت های عضــو تدابیر مناســبی را در 
استخدام معلمان، از جمله معلمان دارای معلولیت 
که از شایستگی در زبان اشاره یی و یا خط بریل 
برخوردارند، اتخاذ می نماینــد و افراد حرفه یی 
و کارکنانی که در تمامی ســطوح آموزشی کار 
می کنند را آمــوزش دهند. چنین آموزش هایی 
بایستی آگاهی از معلولیت و استفاده از شیوه های 
جای گزیــن و تقویتــی و روش هــا و قالب های 
ارتباطی، تکنیک های آموزشی و مواد مورد نیاز 
جهت حمایت از افــراد دارای معلولیت را در بر 

گیرد.
۴- دولت های عضو بایســتی از این که افراد 
دارای معلولیت قادرند از آموزش های تحصیالت 
عالی، آموزش هــای فنی و حرفه یــی، آموزش 

ویژۀ بزرگساالن و آموزش های مادامالعمر بدون 
تبعیض و بر مبنای برابر با ســایریین دسترسی 
می یابند، اطمینان حاصل نمایند. بدین منظور، 
دولت های عضو، ارائه انطباق منطقی برای افراد 

دارای معلولیت را تضمین می نمایند. 
صحت

ماده بیست و پنجم:
دولت های عضو، برای افراد دارای معلولیت، 
حق برخورداری از باالترین معیارهای نائل شدنی 
از صحت را بدون تبعیض بر مبنای معلولیت، به 

رسمیت می شناسند. 
دولت های عضو تمامی تدابیرمناسب را برای 
اطمینان از دسترســی افراد دارای معلولیت به 
خدمات صحی که دارای حساسیت های جنسیتی 
می باشند، از جمله توانبخشی مرتبط با صحت را 
اتخاذ می نمایند. به ویژه این که دولت های عضو 

بایستی:
الف- بــرای افراد دارای معلولیت همان حد، 
کیفیت و معیارهــای رایگان و قابل پرداخت در 
مورد مراقبت هــا و برنامه های صحی را که برای 
سایرین ارائه می گردد از جمله در زمینۀ صحت 
جنســی و باروری و برنامه های صحت عمومی 

مبتنی بر جمعیت، فراهم نمایند.
ب- خدمات صحی مورد نیاز برای افراد دارای 
معلولیت به ویژه به واسطۀ معلولیت آن ها از جمله 
شناســایی و اقدام زودهنگام، و خدمات طراحی 
گردیده برای به حداقل رســاندن و جلوگیری از 
ناتوانایی های بیشتر از جمله در میان کودکان و 

افراد سالخورده در زمان مقتضی ارائه گردد.
ج- اینگونه خدمات صحی، درصورت امکان 
در نزدیکترین محل به جوامع آنها از جمله مناطق 

روستایی ارائه گردد.
د- کارمندان صحی حرفه یی، ارائه مراقبت را 
با همان کیفیت که برای سایرین، برای افراد دارای 
معلولیت از طریق آمــوزش و ترویج معیارهای 
اخالقی برای مراقبت های صحی فردی و عمومی 
از جمله بر مبنای رضایت آگآهانه وآزادانه نظیر 
ارتقاء آگاهی حقوق بشــری، منزلت، استقالل و 

احتیاجات افراد دارای معلولیت ضروری بدانند.
ه- تبعیض علیــه افراد دارای معلولیت را در 
مفاد بیمۀ درمانی و بیمۀ عمر که اینگونه بیمه ها 
در قانون ملی مجاز شــناخته شده باشد ممنوع 
قرار داده، این خدمات را به طور عادالنه و منطقی 

ارائه نمایند.
و- از ابــاورزی تبعیض آمیــز مراقبت های 
صحی، خدمات صحی یا غذا و مایعات بر مبنای 

معلولیت جلوگیری نمایند.
توانبخشی و بازپروری

ماده بیست و ششم:
۱- دولت های عضو جهت توانمند ســاختن 
افراد دارای معلولیت، تدابیر مناسب و مؤثری را از 
جمله از طریق حمایت از همتایان خود به منظور 
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کسب و حفظ حداکثر استقالل، فیزیکی، توانایی 
فنی و حرفهیی، جســمی، ذهنی و اجتماعی و 
شمولیت و مشارکت کامل در تمامی جنبه های 
زندگی اتخاذ می نمایند. بدین منظور، دولت های 
عضو برنامه ها و خدمات جامع توانبخشی و توانایی 
را به ویژه در حوزۀ صحت، اســتخدام، آموزش و 
خدمات اجتماعی سامان داده، تحکیم نموده یا 
تدوام می بخشند، بگونه ای که اینگونه برنامه ها و 

خدمات :
الف- تا ســرحد امــکان از مراحــل اولیه و 
برمبنای ارزیابی چند جانبه نیازها و توانایی های 

فردی آغاز نمایند.
ب- مشارکت و حضور در اجتماع را حمایت 
نموده، و تمامی جنبه های جامعه داوطلبانه بوده 
و در دسترس افراد دارای معلولیت قرار گیرد و تا 
سرحد امکان به اجتماعات آنان از جمله مناطق 

روستایی نزدیک باشند.
۲- دولت های عضو، توسعه، تکوین و استمرار 
آموزش افراد حرفه یی و کارکنانی را که با خدمات 

توانبخشی و بازتوانی کار می کنند ارتقاء بخشند.
۳- دولت هــای عضــو، دانش و اســتفاده و 
دسترســی به وســایل و تکنالوژی های امدادی 
طراحــی گردیده برای افــراد دارای معلولیت را 
همان گونه که به توانبخشی و بازپروری مرتبط 

می گردند، ارتقاء بخشند.
کار و استخدام

ماده بیست و هفتم:
۱- دولت های عضو، حق افراد دارای معلولیت 
را جهت کار کردن بر مبنای برابر با ســایرین به 
رسمیت می شناسند و این شامل حق برخورداری 
از فرصت امرار معاش از طریق انتخاب آزادانه یا 
مقبول کارکر دربازارکار و محیط کاری می گردد 
که برای افــراد دارای معلولیت، بازفراگیر و قابل 
دسترس باشد. دولت های عضو، تحقق حق کار 
را از طریق اقدامات مناســب از جمله از طریق 
قانونگذاری برای آن دسته از افرادی که در دوران 
اشتغال دچار معلولیت می گردند صیانت نموده، 

ارتقاء می خشند، از جمله:
الف- تبعیض بر مبنای معلولیت را با توجه 
به تمامی موارد مرتبط با تمامی اشکال استخدام، 
از جمله شرایط جذب، استخدام و اشتغال، تداوم 
اشتغال، پیشبرد حرفه یی و شرایط کاری صحی و 

ایمنی را ممنوع سازند.
ب- حقوق افراد دارای معلولیت را بر مبنای 
برابر با سایرین و شرایط کاری مناسب و عادالنه 
شــامل فرصت های برابر و دست مزد برابر برای 
کارهــای دارای ارزش، شــرایط کاری صحی و 
ایمنی برابر از جمله محافظــت از آزار و اذیت و 

فریادرسی از آالم مورد حمایت قرار دهند.
ج- اطمینان حاصل گردد کــه افراد دارای 
معلولیت قادر می باشند حقوق اتحادیۀ تجاری و 
کارگری خود را بر مبنای برابر با سایرین اعمال 

نمایند.
د- افــراد دارای معلولیت را قادر ســازند تا 
دسترسی مؤثر و مستمری به برنامه های عمومی 

آشنایی فنی و حرفه یی، داشته باشند.
ه- فرصت هــای شــغلی و پیشــرفت های 
حرفه یی افراد دارای معلولیت را در بازار کار ارتقاء 
داده، همچنین در یافتن، کسب، حفظ و بازگشت 

به اشتغال آنان را یاری نمایند.
و- فرصت هــای مربوط به خود اشــتغالی، 
کارآفرینی، توســعۀ تعاونی ها و خود پیشگی را 

ارتقاء دهند.
ز- افــراد دارای معلولیت را در بخش دولتی 

استخدام نمایند.
ح- استخدام افراد دارای معلولیت در بخش 
خصوصــی را از طریــق تدابیر و بــه کارگیری 
سیاست های مناســب که می تواند در برگیرندۀ 
برنامه های اقدامی ترجیحی، تشــویقی و سایر 

تدابیر گردد ارتقاء دهند.
ط- اطمینــان حاصل گــردد در مورد افراد 
دارای معلولیت، انطباق منطقی در محیط کاری 

ارائه می گردد.
ی- کسب تجربه افراد دارای معلولیت را در 

بازار کار آزاد ارتقاء دهند.
ک- توانبخشــی حرفه یی و تخصصی، ابقاء 
شغلی و برنامه های بازگشت به کار را برای افراد 

دارای معلولیت، ارتقاء بخشند.
ل- دولت هــای عضــو اطمینــان حاصل 
می نماینــد، افراد دارای معلولیــت به بردگی و 
بندگی گماشته نمی شــوند و بر مبنای برابر با 
سایرین در برابر کار به اجبار و اکراه مورد حمایت 

واقع می گردند.

معیارهــای کافــی بــرای زندگی و 
حمایت های اجتماعی

ماده بیست و هشتم: 
۱- دولت های عضو، حق افراد دارای معلولیت 
را در مورد معیارهای کافــی برای زندگی آن ها 
و خانوادهای شــان شامل غدا، پوشاک و مسکن 
مکفی، و تداوم بهبود شرایط زندگی را به رسمیت 
شناخته، اقدامات مناسبی را جهت پاسداری از 
این حــق و ارتقاء تحقــق آن، بدون تبعیض بر 

مبنای معلولیت، اتخاذ می نمایند.
۲- دولت های عضو، حق افراد دارای معلولیت 
را در مــورد حمایت های اجتماعی و بهره مندی 
از ایــن حق بدون تبعیض بــر مبنای معلولیت 
به رسمیت شــناخته، اقدامات مناسبی را برای 
پاســداری از این حق و ارتقــاء تحقق آن اتخاذ 

می نمایند، از جمله تدابیر:
الف- اطمینان حاصل نماینــد، افراد دارای 
معلولیت از دسترسی برابر به خدمات تهیۀ آب 
صحــی برخوردارند، و دسترســی به خدمات و 
وسایل مناسب و قابل پرداخت و سایر کمک های 

مربوط به نیازهای مرتبط با معلولیت را تضمین 
نمایند.

ب- دسترســی افراد دارای معلولیت به ویژه 
زنا ن و دختران دارای معلولیت و افراد سالخورده 
دارای معلولیت را به برنامه های اجتماعی حمایتی 

و برنامه های فقر زدایی تضمین نمایند.
ج- دسترســی افــراد دارای معلولیــت و 
خانواده های آنها که در شــرایط تنگدستی بسر 
می برند به کمک های دولتی مربوط به هزینه های 
مرتبط با معلولیت، از جمله مهلت های مراقبتی، 
کمک های مالی، مشاوره و آموزش های کافی را 

تضمین نمایند.
د- دسترســی افــراد دارای معلولیت را به 

برنامه های عمومی اسکان تضمین نمایند.
ه- دسترسی برابر افراد دارای معلولیت را به 

برنامه ها و مزایای بازنشستگی تضمین نمایند.
مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی

ماده بیست و نهم:
دولت های عضو بــرای افراد دارای معلولیت، 
حقوق سیاسی و فرصت هایی را جهت بهره مندی 
آنان بر مبنای برابر با ســایرین، تضمین نموده و 

متعهد می گردند که :
الف- تضمین نماینــد، افراد دارای معلولیت 
می توانند به طور مؤثر و کامل در زندگی سیاسی 
و عمومی بر مبنای برابر با سایرین، مستقیما یا از 
طریق نمایندگانی که آزادانه برگزیدهاند از جمله 
حق و فرصت افــراد دارای معلولیت جهت رأی 
دادن و برگزیده شدن، مشارکت نمایند، از جمله 

توسط:
اول: تضمین نمایند که روند تســهیالت و 
منابع رأی گیری مناســب، قابل دســترس و به 

سهولت قابل فهم و بهرهگیری می باشند.
دوم: از حق افراد دارای معلولیت جهت رأی 
دادن به طور مخفی و بدون هراس در انتخابات 
و رفراندوم های عمومی، نامــزدی در انتخابات، 
مدیریت مؤثــر اداری و ایفــای تمامی وظایف 
عمومی در سطوح دولتی حمایت نموده، استفاده 
از تکنالوژی های جدید و کمکــی را در صورت 
مقتضی تسهیل بخشــند و تسهیل در استفاده 
از تکنالوژی های جدید و کمکــی را در صورت 

مقتضی مورد حمایت قرار دهند.
سوم: بیان آزادانۀ ارادۀ افراد دارای معلولیت 
به عنوان رأیدهندگان را تضمین نموده، در این 
جهت و در جایی که ضروری باشد با درخواست 
آنان، اجازۀ یاری در رأیگیری به فرد مورد انتخاب 

آن ها اعطاء گردد.
ب- به طور فعال محیطی را که افراد دارای 
معلولیت می توانند بــه طور مؤثر و کامل، بدون 
تبعیض و بر مبنای برابر با سایرین، در چارچوب 
امور عمومی مشــارکت نمایند، ارتقاء بخشند و 
مشارکت آنان را در امور عمومی ترغیب نمایند، 

از جمله :
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اول: مشــارکت در مجمع ها و سازمان های 
غیردولتی مرتبط با حیات سیاســی و عمومی 

کشور، و در فعالیت ها و ادارۀ احزاب سیاسی.
دوم: شکلدهی و عضویت سازمان های ویژۀ 
افراد دارای معلولیــت جهت معرفی افراد دارای 
معلولیت در ســطوح محلی، منطقه یی، ملی و 

بین المللی .
مشــارکت در حیات فرهنگی، تفریح، 

فراغت و ورزش
مادۀ سی ام:

۱- دولت های عضو، حق افراد دارای معلولیت 
در جهت مشارکت در زندگی فرهنگی بر مبنای 
برابر با ســایرین را به رسمیت شناخته، تمامی 
تدابیر مناسب را اتخاذ می نمایند جهت اطمینان 

از این که افراد دارای معلولیت :
الف- از دسترسی به مواد فرهنگی به صورت 

قابل دسترس برخوردار گردند.
ب- از دسترسی به برنامه های تلویزیونی، فلم، 
تیاتر و سایر فعالیت های فرهنگی به صورت قابل 

دسترس برخوردار گردند.
ج- از دسترسی به اماکن ویژۀ اجرای برنامه ها 
یا خدمات فرهنگی نظیر تیاتر، موزیم، ســینما، 
کتابخانه و خدمات سیاحتی برخوردار گردیده، تا 
سرحد اماکن تاریخی که از نظر ملی و فرهنگی 

حایز اهمیت می باشند دسترسی داشته باشند. 
۲- دولت های عضو، تدابیر مناسبی را برای 
توانمند ســاختن افــراد دارای معلولیت جهت 
برخــورداری از فرصت توســعه و بهره گیری از 
توانایی های خالقانه، فکری و هنری آنها نه تنها به 
واسطۀ انتفاع شخصی آنها بلکه جهت غنامندی 

جامعه، اتخاذ می نمایند .
۲- دولت های عضو، تدابیر مناسبی را منطبق 
بر قوانین بین المللــی در جهت اطمینان از این 
حقوق مالکیت معنوی، مانعی تبعیض آمیز و یا 
غیرمنطقی را در جهت دســت یابی افراد دارای 
معلولیت به مواد فرهنگی ایجــاد نماید، اتخاذ 

می نمایند. 
۴- افراد دارای معلولیــت، بر مبنای برابر با 
سایرین از حق شناسایی و حمایت از هویت زبانی 
و فرهنگی مختص به خودشان، شامل زبان اشاره 

و فرهنگ ناشنوایان برخوردار می باشند.
دولت های عضو، تدابیر مناســبی را   -۵
با نیت توانمند ساختن افراد دارای معلولیت در 
جهت مشــارکت آنان در فعالیت های تفریحی، 
فراغتی و ورزشی، بر مبنای برابر با دیگران، اتخاذ 

می نمایند:
الف- مشــارکت افــراد دارای معلولیت را تا 
ســرحد امکان در تمامی ســطوح فعالیت های 

ورزشی ارتقاء و تعمیم دهند.
ب - اطمینــان حاصل نمایند که افراد دارای 
معلولیــت، از فرصت ســازماندهی، توســعه و 
مشارکت در ورزش ها و فعالیت های تفریحی ویژۀ 

معلــوالن برخوردارند، و بدین منظور، بر مبنای 
برابر با سایرین، تدارک چارچوب، آموزش و منابع 

مناسب را ترغیب می نمایند.
ج- اطمینــان حاصل نمایند، افــراد دارای 
معلولیت از دسترسی به اماکن ورزشی، تفریحی و 

سیاحتی برخوردار می باشند.
د- از دسترســی کــودکان دارای معلولیت، 
برابر با ســایر کــودکان در مشــارکت در بازی، 
تفریح و فعالیت های ورزشی و فراغتی که شامل 
فعالیت هــای درون نظام مکاتب نیز می شــود، 

اطمینان حاصل گردد.
ه- اطمینان حاصل گردد، افراد دارای معلولیت 
از دسترسی به خدمات آنهایی که در سازماندهی 
فعالیت های ورزشی، فراغتی، سیاحتی و تفریحی 

مصروفاند، برخوردار می باشند.
جمع آوری احصائیه ها، آمار و ارقام

مادۀ سی و یکم:
۱- دولت هــای عضو متعهــد می گردند تا 
اطالعات مناسب از جمله ارقام احصائیوی، آماری 
و تحقیقی را در جهت قادر ســاختن آنها برای 
طرح ریزی و اجرای سیاســت ها برای اثربخشی 
به کنوانســیون حاضر، جمع آوری نمایند. روند 

جمع آوری و حفظ این اطالعات بایستی:
الف- موازین حفاظتی پذیرفته شــدۀ حقوق 
شــامل قوانین مربوط به حفــظ اطالعات را در 
جهت اطمینان از محرمانه بودن آنها و احترام به 

حریم شخصی افراد دارای معلولیت را بپذیرند.
ب- هنجارهای پذیرفته شدۀ بین المللی را در 
جهت حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین 
و اصول اخالقی، در جمع آوری و استفاده از آمار 

بپذیرند.
۲- اطالعات جمع آوری شــده بر مبنای این 
اصل، در صورت مقتضی بایستی به تفکیک ارائه 
گردد و در جهت کمک به ارزیابی اجرای تعهدات 
دولت های عضو تحت کنوانسیون حاضر، استفاده 
گردد و موانعی که افراد دارای معلولیت در اعمال 
حقوق شان با آنها مواجه می گردند را شناسایی و 

بررسی نمایند.
۳- دولت های عضو، مسئولیت نشر اینگونه 
اطالعات را به عهده گرفته، از دسترســی افراد 
دارای معلولیت و دیگران به آنها، اطمینان حاصل 

نمایند .
همکاری های بین المللی

مادۀ سی و دوم: 
۱- دولت هــای عضو اهمیــت همکاریهای 
بین المللی و ارتقای آن را در حمایت از تالش های 
ملی برای تحقق اهداف و مقاصد کنوانسیون حاضر 
را به رسمیت شناخته، تدابیر مناسب و مؤثری را 
در مشارکت با جامعۀ مدنی، سازمان های مرتبط 
منطقه یی و بین المللی به ویژه سازمان های مربوط 
به افراد دارای معلولیت، اتخاذ می نمایند. تدابیر 

مذکور می تواند از جمله در برگیرندۀ :

الــف- اطمینــان از این کــه همکاری های 
بین المللی از جمله برنامه های توسعۀ بین المللی 
در برگیرنده و قابل دسترس افراد دارای معلولیت، 

می باشد.
ب- ظرفیت سازی را از جمله از طریق تبادل 
و تقسیم اطالعات، تجربیات، برنامه های آموزشی 

و رویه های مناسب، تسهیل و تقویت نمایند.
ج- همکاری تحقیقی و دسترسی به دانش 

فنی و علمی را تسهیل نمایند.
د- در صــورت مقتضــی، از طریــق انتقال 
تکنالوژی ها، کمک های اقتصادی و فنی شــامل 
تسهیل دسترسی به تکنالوژی های کمکی و قابل 

دسترس را تأمین نمایند.
۲- مفــاد این ماده فاقد هرگونه پیش داوری 
نســبت به تعهدات هر یــک از دولت های عضو 
در ایفای تعهدات خود تحت کنوانسیون حاضر 

می باشد.
نظارت و اجرای ملی

مادۀ سی و سوم:
۱- دولت هــای عضو، بر مبنای نظام داخلی 
خود، یک یا چند مرجع ملی درون دولتی را برای 
موضوعات مرتبط با اجرای کنوانســیون حاضر 
تعیین نموده، توجــه کافی در ایجاد و یا تعیین 
میکانیزم های همگانی در درون دولت را به منظور 
تسهیل در اقدامات مرتبط در بخش های گوناگون 

و سطوح مختلف مبذول دارند.
۲- دولت های عضو، بر مبنای نظام اداری و 
حقوقی خودشان، در درون دولت عضو، در صورت 
مقتضی، چارچوبی از جمله یک و یا چند میکانیزم 
مستقل را به منظور ارتقای، حمایت و نظارت بر 
اجرای کنوانسیون حاضر ایجاد، تعیین، تحکیم یا 
حفظ می نمایند. آنگاه که چنین سازوکاری تعیین 
و یا ایجاد گردد، دولت های عضو، اصول مرتبط با 
نهادهــای ملی در مورد حمایت و ارتقای حقوق 

بشر را مد نظر قرار می دهند.
۳- جامعۀ مدنی و بــه خصوص افراد دارای 
معلولیــت و ســازمان هایی که نماینــدۀ آن ها 
می باشند در روند نظارتی، به طور کامل بایستی 

مشارکت و مداخله نمایند.
کمیته حقوق افراد دارای معلولی

مادۀ سی و چهارم:
۱- کمیته یی درمــورد افراد دارای معلولیت 
)که از این بعد »کمیته« اطالق می گردد( ایجاد 
خواهد گردیــد تا وظایفی را که از این پس ارائه 

می گردد منعکس شود.
۲- کمیته در زمان اجرایی شدن کنوانسیون 
حاضر، مرکب از دوازده کارشــناس خواهد بود. 
پس از تصویب یا الحاق شــصت دولت دیگر به 
این کنوانســیون عضویت در کمیته تا شــش 
عضو افزایش یافته، حداکثر به هجده عضو بالغ 

می گردد.
۳- اعضای کمیته در ظرفیت شــخصی به 
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انجام وظیفه خواهد پرداخت و بایستی از جایگاه 
واالی اخالقی، حسن تجربه و توانمندی در زمینۀ 
کاری کنوانســیون حاضر برخوردار باشــند. از 
دولت های عضو به هنگام معرفی نامزدهای خود، 
دعوت خواهد گردید تا توجه کافی به مفاد مندرج 

در مادۀ )۴۳( کنوانسیون نمایند.
۴- دولت های عضو، با در نظر گرفتن تعداد 
مساوی نمایندگی برمبنای تقسیمات جغرافیایی، 
دربرگیرندۀ اشکال گوناگون تمدن ها مقامات حقو 
قی آنان، حضور جنســیتی متوازن و مشارکت 
کارشناســان دارای معلولیت، اعضای کمیته را 

برمی گزینند.
۵- اعضــای کمیتــه بــا رأی مخفی، طی 
جلســات گردهمایی دولت های عضــو، از میان 
فهرست نامزدهای دول عضوی که از میان اتباع 
خود برگزیده اند، انتخاب می گردند. در جلسات 
مذکــور، که با حضور دو ســوم دولت های عضو 
رسمیت خواهند یافت، افرادی که بیشترین تعداد 
آراء، و اکثریــت مطلق آرای نمایندگان حاضر و 
رأی دهنده دولت های عضو را به دست آورند، به 

عضویت کمیته انتخاب خواهند شد.
۶- اولین انتخابات کمیتــه، حداکثر ظرف 
شــش ماه پس از قابل اجرا شــدن کنوانسیون 
حاضر برگزار می گردد. حداقل چهار ماه پیش از 
برگزاری هر یک از انتخابات، دبیر کل ســازمان 
ملل متحد طی نامهای خطاب به دولت های عضو، 
از آنان دعوت خواهد کرد، ظرف دو ماه نامزدهای 
خود را معرفی نمایند. دبیر کل متعاقباً، فهرستی 
از اسامی همه نامزدها، به ترتیب حروف الفبا، و با 
ذکر نام دولتی که آنها را نامزد نموده است، تهیه 
و به دولت های عضو کنوانســیون حاضر تسلیم 

خواهد کرد.
۷- اعضای کمیته برای یک دورۀ چهارساله 
انتخاب خواهند شد. تنها برای یک بار دیگر واجد 
انتخاب می باشند. هرچند که دورۀ عضویت شش 
نفر از اعضای منتخب در اولین انتخابات، در پایان 

دو سال
خاتمــه خواهد یافــت، بالفاصلــه پس از 
اولین انتخابات، اســامی این شش نفر از طریق 
قرعه کشی توسط رئیس جلسه مورد اشاره در بند 

۵ این ماده، تعیین خواهد شد.
۸- انتخاب شــش نفر دیگر جهت عضویت 
در کمیته، طی انتخابات منظم و منطبق بر مفاد 

مرتبط این ماده صورت می گیرد.
۹- در صورتــی که یکــی از اعضای کمیته 
فوت کند یا اســتعفاء دهد، یا به هر دلیلی اعالم 
نماید که دیگر قادر به انجام وظیفه نمی باشــد، 
دولت عضوی که این عضو را نامزد کرده اســت، 
کارشــناس دیگری که دارای شایستگی و واجد 
شرایط مندرج در مفاد مرتبط با این اصل باشد 
منصوب خواهد کــرد تا باقیماندۀ دوره به انجام 

وظیفه بپردازد.

۱۰- کمیته، مقررۀ داخلی مختص به خود را 
تنظیم می نماید.

۱۱- منشی عمومی ســازمان ملل متحد، 
کارکنــان و تجهیزات الزم را برای عملکرد مؤثر 
کمیته، تحت کنوانسیون حاضر فراهم می نماید و 

جلسۀ مقدماتی خود را تدویر می نماید.
۱۲- با تأیید مجمع عمومی، اعضای کمیته 
یی که به موجب کنوانیســیون حاضر تشکیل 
می شود از محل منابع ســازمان ملل متحد، بر 
اساس شــرایط و مقتضیاتی که مجمع عمومی 
تعییــن می نماید و با در نظر گرفتن که اهمیت 
مسئولیت های کمیته، مقرری دریافت می نمایند.

۱۳- اعضــای کمیته از تســهیالت، مزایا و 
مصئونیت های ویژه کارشناســان در ماموریت 
سازمان ملل متحد، مندرج در بخش های ذیربط 
کنوانســیون مرتبط به مزایــا و مصئونیت های 

سازمان ملل متحد، برخوردار می گردند.
گزارش دولت های عضو

مادۀ سی و پنجم:
۱- دولت های عضو، از طریق منشی عمومی 
سازمان ملل متحد گزارش جامعی از تدابیر اتخاذ 
گردیده در مورد به اجراء گذاشتن تعهدات شان 
تحت کنوانسیون حاضر و همچنین پیشرفت های 
حاصله در این زمینه برای دولت عضو از اجرایی 

شدن کنوانسیون حاضر به کمیته تسلیم نماید.
۲- پس از آن دولت های عضو، گزارش های 
آتی را حداقل هر دو ســال یکبار و از این زمان 
به بعد، هرگاه که  کمیته درخواست کند، تسلیم 

می نمایند.
۳- کمیته، هر گونه راهنمایی را که در مورد 

محتوای گزارش الزم باشد، اعمال می نماید.
۴- دولــت عضوی که گــزارش اولیۀ جامع 
را به کمیته تســلیم کرده است، نیاز نیست در 
گزارش های بعدی خود، اطالعاتی را که قبال ارائه 
نموده است تکرار نماید. به هنگام تهیۀ گزارش 
بــرای کمیتــه، از دولت های عضو درخواســت 
می گردد که این عمل را در روندی شــفاف و باز 
انجام داده، و توجه کافی به مفاد مندرج در مواد 

)۴ و ۳( این کنوانسیون مبذول نمایند.
۵- می توان درگزارش عوامل و مشــکالتی 
را که تحت کنوانســیون حاضر، بر میزان اجرای 

تعهدات تأثیر می گذارند مشخص ساخت.
بررسی گزارش ها

مادۀ سی و ششم:
۱- هر یک از گزارش ها، توسط کمیته، مورد 
بررسی قرار می گیرد و بنا بر اقتضا، پیشنهادها و 
توصیه های کلی را در مورد گزارش ارائه داده به 
دولت ذیربط ابالغ می نماید. دولت عضو می تواند 
طی اطالعاتی که خــود برمی گزیند، به کمیته 
پاسخ دهد. کمیته می تواند اطالعات بیشتری را 
از دولت ذیربط در مورد اجرای کنوانسیون حاضر 

درخواست نماید.

۲- در صورتی که دولت عضو تأخیر عمده یی 
در ارایۀ گــزارش خود نماید، کمیته می تواند به 
دولت ذیربط نیاز بررسی نحوۀ اجرای کنوانیسون 
حاضر در آن دولت را برمبنای اطالعات موجود و 
موثــق در اختیار کمیته ابالغ نماید. اگر گزارش 
مربوطه ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ، تسلیم 
کمیتــه نگردد، کمیته از دولــت ذیربط دعوت 
خواهد نمود که در چنین اقدامی مشارکت ورزد. 
در صورتی که دولت عضو با ارایۀ گزارش مربوطه 
به پاسخگویی بپردازد، مفاد بند )۱( این ماده نافذ 

خواهد بود.
۳- منشــی عمومی ســازمان ملل متحد، 
گزارش ها را در اختیــار تمامی دولت های عضو 

قرارخواهد داد .
۴- دولت هــای عضو، گزارش های خود را به 
طور گسترده، در کشورشان در اختیار عموم قرار 
داده و دسترسی به پیشنهادها و توصیه های کلی 

مربوط به این گزارشها را تسهیل می نمایند .
۵- کمیتــه می تواند در صــورت مقتضی، 
گزارش هــای دولت هــای عضو را کــه حاوی 
درخواســت برای مشــاوره یا مســاعدت فنی 
یا نمایانگر نیاز باشــد همرکه بــا مالحظات و 
توصیه هایی که ممکن اســت کمیتــه در این 
زمینه داشته باشد، برای سازمان های تخصصی، 
صندوق ها و برنامه های ســازمان ملل و ســایر 

نهادهای واجد صالحیت ارسال نماید.
همکاری بین دولت عضو و کمیته

مادۀ سی و هفتم:
۱- هر یــک از دولت های عضــو با کمیته 
همکاری می نمایــد و کمیته، اعضای خود را در 

مأموریت شان یاری می نماید.
۲- کمیته در ارتباط با دولت های عضو، توجه 
کافی به راه ها و روش های گسترش ظرفیت ملی 
در اجرای کنوانســیون حاضر از جمله از طریق 

همکاری های بین المللی مبذول می نماید.
ارتباط کمیته با سایر نهادها

مادۀ سی و هشتم 
به منظور پیشــبرد اجرای مؤثر کنوانسیون 
حاضــر و ترغیب همکاری هــای بین المللی در 

زمینه های مورد پوشش کنوانسیون حاضر :
الف- سازمان های تخصصی و سایر نهادهای 
سازمان ملل متحد از حق حضور و بررسی اجرای 
مفاد کنوانســیون حاضر تا آنجایی که در حوزۀ 
اختیارات آنان قرار می گیرد، برخوردار می گردند. 
کمیته می تواند از سازمان های تخصصی و سایر 
نهادهــای واجد صالحیت، جهــت ارائه توصیه 
کارشناسانه در اجرای کنوانسیون در زمینه هایی 
که در حوزه اختیارات آنان قرار می گیرد، دعوت 
نماید، کمیته می تواند در سازمان های تخصصی 
و سایر نهادهای ســازمان ملل متحد برای ارائه 
گزارش در مورد اجرای کنوانسیون در زمینه هایی 
که در حوزۀ اختیارات شان قرار می گیرد، دعوت 
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نماید.
ب- کمیتــه در صورت مقتضــی در اعمال 
اختیاراتش با سایر نهادهای ذیربط که به موجب 
معاهدات حقوق بشری تأســیس گردیده اند، با 
هدف تضمین پیوستگی در هدایت گزارش دهی، 
پیشنهادها و توصیه های کلی مربوطه و پرهیز از 
دوباره کاری و همپوشی در اجرای عملکرد آنان، به 

مشاوره می پردازد.
گزارش کمیته

مادۀ سی و نهم:
کمیته هر دو ســال یکبار به مجمع عمومی 
و شــورای اقتصــادی و اجتماعــی در مــورد 
فعالیت هایــش گزارش می دهــد، و می تواند بر 
مبنای بررســی گزارش ها و اطالعــات واصله از 
دولت عضو، پیشــنهادها و توصیه های کلی ارائه 
نماید. در گزارش کمیته، چنین پیشــنهادها و 
توصیه هــای کلی توأم با نظرات دولت های عضو 

در صورت امکان، درج خواهد گردید.
کنفرانس دولت های عضو

مادۀ چهلم:
۱- دولت هــای عضــو، بع منظور بررســی 
موضوعات مرتبط با اجرای کنوانسیون حاضر، به 
طور منظم درکنفرانس دولت های عضو گردهم 

می آیند.
۲- حداکثر شــش ماه پس از به مورد اجراء 
در آمدن کنوانسیون حاضر، کنفرانس دولت های 
عضو توسط منشی عمومی سازمان ملل متحد 
برگزار خواهد شد. نشست های آتی توسط منشی 
عمومی سازمان ملل متحد در هر دو سال یکبار و 
یا بنا به تصمیم اتخاذ شده در کنفرانس دولت های 

عضو، برگزار خواهد شد.
امانت

مادۀ چهل و یکم:
منشی عمومی ســازمان ملل متحد، امین 

کنوانسیون حاضر محسوب می گردد.
امضاء

مادۀ چهل و دوم:
کنوانســیون حاضر جهت امضــای تمامی 
دولت ها و سازمان های ائتالف منطقهیی در مقر 
سازمان ملل متحد در نیویارک از تاریخ ۳۰ مارچ 

۲۰۰۷ مفتوح می باشد.
قید رضایت

مادۀ چهل و سوم:
کنوانسیون حاضر منوط به تصویب دولت های 
امضاکننده و تأیید رســمی سازمان های ائتالف 
منطقه یی امضاء کننده می باشد. کنوانسیون برای 
الحاق هر یک از دولت ها یا ســازمان های ائتالف 

منطقه یی که امضاء نکرده اند، مفتوح می باشد.
سازمان های ائتالف منطقه یی

مادۀ چهل و چهارم:
۱- سازمان ائتالف منطقه یی »عبارت است از 
سازمانی که توسط دولت های منطقه یی تأسیس 

گردیده انــد و دولت های عضو این ســازمان ها، 
صالحیت خود را در ارتباط با موضوعات مرتبط 
این کنوانســیون با آنان احاله نموده اند. چنین 
ســازمان هایی رســماً مراتب تأیید یا الحاق به 
کنوانسیون و محدودۀ صالحیت خود در ارتباط 
بــا موضوعات مرتبط این کنوانســیون را اعالم 
می نمایند. متعاقباً، آن ها تأمیــن را از هر گونه 
تغییرات بالقوه در محدودۀ صالحیت خود مطلع 

خواهد ساخت.
۲- در کنوانسیون حاضر، اطالق دولت های 
عضو به چنین سازمان هایی در محدودۀ صالحیت 

آنان نافذ است.
۳- در مــورد اهــداف مــادۀ )۴۵( بند )۱( 
و مادۀ) ۴۷( بندهای )۲ و ۳( هر گونه ســندی 
نزد سازمان های ائتالف منطقه یی در نظر گرفته 

نخواهد شد.
۴- سازمان های ائتالف منطقه یی می توانند 
در زمینۀ موضوعــات در حیطۀ صالحیت آنان، 
حــق خود را مبنی بر شــرکت در رأی دادن در 
کنفرانــس دولت های عضو اعمــال نمایند، که 
تعداد آرای آنان برابر تعداد دولت های عضو آنان 
می باشــد که عضو کنوانسیون حاضر باشند. در 
صورتی که هر یک از دولت های عضو سازمان های 
مذکور، حق خود را در رأی دادن اعمال نمایند، 
در آن صورت، چنین سازمانی نمی تواند در رأی 

دادن شرکت نماید و بالعکس .
قابلیت اجراء

مادۀ چهل و پنجم:
کنوانسیون حاضر، ســی روز پس از سپرده 
شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق، قابل اجراء 

خواهد بود.
 تاریخ قابل اجراء شــدن کنوانسیون حاضر 
جهت هر یک از دولت ها و سازمان های ائتالفی 
منطقه یی که پس از سپرده شدن بیستمین سند 
تأیید یا الحاق، کنوانسیون را تصویب می نمایند، 
ســی روز پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا 

الحاق، توسط آنان خواهد بود.
مالحظات

مادۀ چهل و ششم:
۱- مالحظــه یی کــه با هــدف و مقصود 
کنوانســیون حاضر، مغایرت داشته باشد، مجاز 

نیست.
۲- مالحظه در هر زمان، قابل بازگیری است.

تعدیل
مادۀ چهل و هفتم:

هریــک از دولت های عضو می تواند تعدیلی 
را در مورد کنوانسیون حاضر پیشنهاد نموده آن 
را به منشی عمومی سازمان ملل متحد تسلیم 
نماید. منشی عمومی، تعدیل پیشنهادی را برای 
دولت های عضو ارســال خواهد نمود و از آن ها 
درخواست خواهد کرد تا نظر خود را در برگزاری 
کنفرانس دولت های عضو به منظور بررســی و 

تصمیم در مورد پیشنهادها، اعالم نمایند. 
چنانچه ظرف چهار ماه از تاریخ ارسال مذکور، 
حداقل یک ســوم دولت های عضو موافق چنین 
کنفرانسی باشند، منشی عمومی کنفرانس آن 
را با پشتیبانی سازمان ملل متحد برگزار خواهد 
کرد. هر تعدیلی که به تصویب اکثریت دو سوم 
دولت های عضــو حاضر و رأی دهنده برســد، 
توسط منشی عمومی به مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد برای تصویب و متعاقباً جهت تمامی 

دولت های عضو برای قبول تسلیم خواهد شد.
تعدیلی که مطابق بنــد )۱( این ماده مورد 
پذیرش و تصویــب قرار گرفته ســی روز پس 
از این که اســناد پذیرفته شده به دو سوم تعداد 
دولت های عضو از تاریخ تعدیل ابالغ گردد، قابل 
اجراء می شود. از این زمان به بعد، سی روز پس از 
سپری شدن شمارش از سوی دولت عضو، تعدیل 
برای آن دولت قابل اجراء می باشــد یک تعدیل 
تنها برای آن دســته از دولت های عضو که آن را 

پذیرفتهاند، الزام آور است.
در صورتی که تعدیل طی اجماع در کنفرانس 
دولت های عضو که انحصار مطابق را ... مرتبط با 
مواد )۳۴،۳۸،۳۹ و ۴۰( می باشــد مورد پذیرش 
تصویب قرار گیرد، برای تمامی دولت های عضو، 
ســی روز پس از آن که سپرده شــده در مورد 
پذیرش به دو سوم تعداد دولت های عضو ا زتاریخ 

پذیرش ابالغ گردد، قابل اجراء می باشد. 
خروج از کنوانسیون
مادۀ چهل و هشتم:

هر یک از دولت های عضو می تواند با ارسال 
اعالمیۀ کتبی برای منشی عمومی سازمان ملل 
متحد از عضویت کنوانسیون حاضر خارج گردد. 
خروج از عضویت کنوانســیون یک سال پس از 
تاریخ دریافت اعالمیه، توســط منشی عمومی 

صورت می پذیرد.
قالب های قابل دسترس 

مادۀ چهل و نهم:
متن کنوانسیون حاضر بایستی در قالب های 

قابل دسترس ارائه گردد.
متون اصلی

مادۀ پنجاهم:
متون عربی، چینی، انگلیســی، فرانســوی، 
روسی و هســپانوی کنوانسیون حاضر از اعتبار 

یکسان برخورداراند .
با حضور امضاکنندگان تام االختیار زیر که از 
طرف دولت های متبوع خود برای این امر کاماًل 
مجاز می باشند، کنوانسیون حاضر به امضاء رسید.


