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

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

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

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

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

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

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

10- مشخصات کامل نویسنده، محل کار، نشانی پستی و پست الکترونیکی و شماره تماس وی در صفحه 
اول ذکر شود.

تویی ای زن
مرسل نگهت پروانی

رسشــتم باســتم فرجام کردندمن آن رسوم که دخرت نام کردند

نهــال نورســم را خــام کردنــدنهادنــد ســنگی از نامهربانــی

به پایم بند ظلمــت دام کردندبگفنــد هــرزه و ناچیــز گــردد

که صبح روشــنم را شام کردندگرفتند مکتب دفرت بســوختند

به بوســتان ســنبل پرپر نبودممگــر مــن گوهــر نــارس نبودم

ز شــاهین و هام کمــرت نبودمبه صورت چون پــر پروانه لیکن

بودم آتش چو خاکســرت نبودمشکستم سنگ خارا را شکستم

من آن دختم که بداخرت نبودمشــدم رسو رســا و رشــک اغیار

زمانــهتویــی ای زن دلیــر و عاشــقانه فــروزان  و  درخشــان 

کــه صحــرا را بســازد آشــیانهخوشا آن زن که هاجر وار جنگد

آســیه برســان  موســی  آســتانهبنــازد  را  فرعــون  بســوزد 

نثــار دین کــرد جــان و خزانهو یا هــم چون خدیجــه ام زهرا
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21 اسد/12 آگست برابر اســت با سالگرد تصویب پیمان نامه های چهارگانه 
جنوا و تحکیم حقوق بشردوستانه بین المللی که به حقوق جنگ نیز معروف است. 
حقوق بشــر دوستانه بین المللی به مسئولیت ها و حقوق طرف های درگیر جنگ 
و کشورهای بی طرف به ویژه در ارتباط با افراد غیرنظامی تأکید دارد. رعایت این 
قواعد و توجه به آن ها از آن روی مهم و ضروری می باشــد که پیدایش وضعیت 
جنگی، برهم زننده بسیاری از قوانین و مقرراتی است که انسانی بودن وضعیت یا 

شرایط را با تهدید و خطر روبرو می سازد. 
در تعریف حقوق بین المللی بشــر دوســتانه گفته شــده اســت که حقوق 
بین المللی بشردوســتانه به مجموعه بنیادهایی گفته می شــود که اســتفاده از 
سالح ها و روش های جنگی را محدود می کند. این مجموعه بنیادها از آن دسته 
افرادی که در مخاصمات شرکت ندارند حمایت می کند؛ و در چشم انداز دقیق تر 
و اصلی، هدف حقوق بین المللی بشردوســتانه همانا حمایت از کرامت انسانی و 
کاســتن از درد و رنج افراد در هنگام جنگ اســت. آنچه عملیاتی شدن حقوق 
بین المللی بشردوستانه را روشن می سازد تعهد و التزام به رعایت پیمان نامه های 
چهار گانه معاهده جنوا )ســال 1949( در مورد بهبود سرنوشــت مجروحان و 
بیماران نیروهای نظامی؛ بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای 
نظامی در دریا، رفتار با اسیران جنگی و پشتیبانی از اشخاص غیرنظامی در دوران 
جنگ است. تاکنون تقریبا تمام کشورها این پیمان نامه را پذیرفته و تعهد خود را 

به رعایت آن اعالم داشته اند. 
مــورد مهم دیگری که در زمینه کاســتن رنج و درد بشــری افراد و نیز در 
ادامه مناســبت روز حقوق بشــر بین المللی باید یادآورشد که چنین روزی بنام 
روزجهانی امداد رســانی بشر دوستانه نیز یادشده است. این تقارن در واقع عقبه 
و اهمیت به حقوق بین المللی بشردوســتانه را تحکیم می بخشــد. مســئولیت 
اصلی امداد رســانی بشردوســتانه را برای رعایت حقوق بشر، کمیته  بین المللی 
صلیب ســرخ به عنوان محافظ حقوق بین المللی بشردوستانه به عهده دارد. این 
کمیتــه فعالیت های خود را بر مبنای پیمان نامــه چهار گانه جنوا )1949( و دو 
پروتکل الحاقی مصوب )1977( انجام می دهد. پیمان نامه های چهارگانه یادشده 
کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ را قادر می سازد که فعالیت های انسان دوستانه خود 
را، مانند امدادرسانی به مجروحان، بیماران و کشتی شکستگان نظامی، بازدید از 
اسرای جنگی، برقراری مجدد رابطه میان اعضای خانواده هایی که در اثر درگیری 
از هم جدا شــده اند، امدادرسانی به غیرنظامیان و تضمین رفتار مناسب با افراد 

مورد حمایت حقوق بین المللی بشردوستانه، انجام دهد.
بنابراین ضرورت و کارکرد حقوق بشر دوستانه بین المللی برای کاستن از رنج 
و دردهای بشری افراد بدون در نظر داشت تعلقات گوناگون بسیار مهم و حیاتی 
است. زیرا روی دادها و بحران های تاریخی گوناگون نشان داده است در شرایطی 
که آتش جنگ شعله ور می شــود، سوگمندانه »اخالق« نادیده گرفته می شود، 
ارزش »جان« انسان ها زیر ارابه های جنگ نابود می شود. روایت هایی که از وقوع 
جنایت ها و رفتارهای تکان دهنده در میدان های جنگ و حتا در مناطق پشــت 
خــط جنــگ، از ازمنه های دور تا به امروز وجــود دارد همه و همه مصداق های 
آشــکار نقض تکان دهنده حقوق بشر هستند. جامعه بشــری برای بقاء و دوام 
خود و حفظ ارزش های انســانی و اصول اخالقی ضرورت به اقدام های بنیادین و 
اساســی داشت و دارد. تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر و در ادامه آن تصویب 
پیمان نامه های چهارگانه جنوا و پرداختن به حقوق بشــر دوستانه بین المللی در 
واقع گام های بلندی است برای دست یابی به آنچه گفته شد. تجربه های تاریخی 
و دســت آوردهای ارزشمند حقوق بشری برای ما ثابت نمود که اجرای واقعی و 
موثر حقوق بشر بیش از هر چیز مستلزم آن است که یکایك افراد و دولت ها به 
حقوق خود و دیگران آگاهی یابند و در حفظ و رعایت آن بکوشند. فقط در این 
صورت است که ما می توانیم از زندگی بدون جنگ و خشونت بهره مند باشیم، و 

یا حداقل از رنج ها و مصیبت های تحمیلی بکاهیم. 

مدیر مسئول

حقوق بین المللی 
بشردوستانه 

گام بلند دیگر 
در کاستن 

رنج های بشری



ماهنامه حقوق بشر
سال شانزدهم
شماره پنجم
اسد 1397

د زمري ۲۱مه\د اګست ۱۲مه د جنوا د څلورګونو ژمنليکونو د تصويب او د بني املليل 

برشدوستانه حقونو له کليزې رسه برابره ده، چې د جګړې پر حقونو هم شهرت لري. بني 

املليل برشدوستانه حقونه په جګړه کې د ښکېلو غاړو پر مسئولیتونو او حقونو، په ځانګړي 

ډول د ملکي وګړو اړوند، تاکيد کوي. د دې قواعدو رعايت او هغې ته پاملرنه له دې امله 

مهــم او اړين دي، چې د جګړه ييز وضعيت رامنځته کېدل ډېری هغه قوانني او مقررات 

ګډوډوي چې د وضعيت يا رشايطو انساين کېدن له تهديد او خطر رسه مخامخوي.

د برش دوســتانه بني املليل حقونو په تعريف کې ويل شــوي چې برشدوســتانه بني 

املليل حقونه د هغو بنســټونو ټولګې ته ويل کيږي چې د جګړه ييزو وســلو او الرو چارو 

څخه ګټه اخســتنه محدودوي. د بنســټونو دغه ټولګه له هغو افرادو چې په شــخړو کې 

ګډون لري، مالتړ کوي؛ او په دقيق او اصيل لرليد کې د برشدوستانه بني املليل حقونونو 

موخه همغه له انســاين کرامت څخه مالتړ او د جګړې پر مهال د افرادو د درد او تکليف 

کمول دي. هغه څه چې د برشدوســتانه بني املليل حقونو عمليايت کېدل روښانوي، د 

نظامي ځواکونو د ټپيانو او ناروغانو د برخليک ښه والی؛ په سمندر کې د نظامي ځواکونو 

د ټپيانو، ناروغانو او ډوبېدونکو د برخليک ښــه والی، د جګړې له اسريانو رسه چلند او د 

جګړې پر مهال د ملکي اشخاصو د مالتړ اړوند د جنوا معاهدې )۱۹۴۹ کال( د څلورګونو 

ژمنليکونــو رعايت دی. تر اوســه نــږدې ټولو هيوادونو دغه ژمنليکونــه منيل او د هغې د 

رعايت لپاره يې خپله ژمنه ښودلې ده.

بل مهم مورد چې د افرادو د برشي درد او تکليف په برخه کې او د برش حقونو د بني 

املليل ورځې د مناســبت پر دوام بايد ياد يش، چې دا وړ ورځ د برشدوســتانه مرســتنې 

رسونې د نړيوالې ورځې په نوم هم ياده شوې. دا تقارن په واقعيت کې د برشدوستانه بني 

املليل حقونو اهميت پرځای کوي. د برشدوستانه بني املليل حقونو د ساتونکي بنسټ 

په توګه د برش حقونو د رعايت لپاره د برشدوستانه مرستو رسولو مسئوليت د رسه صليب 

د بني املليل کمېټې پر غاړه دی. دا کمېټه خپل فعاليتونه د جنوا د څلورګونو ژمنليکونو 

)۱۹۴۹( او دوو الحاقــي پرټوکولونــو )۱۹۷۷( پــر بنســټ تررسه کوي. يــاد څلورګوين 

ژمنليکونه د رسه صليب نړيوالې کمېټې ته دا قدرت ورکوي چې خپل انســان دوســتانه 

فعاليتونه تررسه کړي، لکه ټپيانو، ناروغانو او د نظامي کشتيو ډوبېدونکو ته مرسته رسول، 

د جنګي اسريانو ليدنه، د هغو کورنيو د غړيو د اړيکو بيا جوړول چې د جګړې له امله له 

يو بل څخه بېل شــوي دي، ملکي خلکو ته مرســتې رسول او د برشدوستانه بني املليل 

حقونو د مالتړ وړ افرادو رسه مناسب چلند.

پر همدې بنســټ د بېالبېلــو تعلقاتو په نظر کې نيولو پرته د افــرادو د برشي دردونو 

او تکليفونــو د کمولو لپاره د بني املليل برشدوســتانه حقونو فعاليت ډېر مهم او حيايت 

دی. ځکه، بېالبېلو تاريخي پېښو او بحرانونو ښودلې، په هغو رشايطو کې چې د جګړې 

اور ملبــې کوي له ډېره بده مرغــه »اخالق« له نظره غورځول کيږي، د انســان د »ځان« 

ارزښت د جګړې تر پښو الندې له منځه ځي. هغه کيسې چې له پخوا زمانو څخه تر نن 

ورځې د جګړې په ميدانونو کې د جنايتونو د پېښېدو او لړزوونکو چلندونو او حتا له هغو 

ســيمو څخه چې د جنګ د کرښــې شاته وي، اورېدل شــوې دي، ټول يې د برش حقونو 

د لړزوونکي نقض ښــکارندويي کوي. برشي ټولنه د خپلې بقا او دوام لپاره او د انســاين 

ارزښــتونو او اخالقي اصولو د ســاتنې په پار اړتيا لري چې بنسټي اقدامات ولري. د برش 

حقونو د نړيوالې اعالميې تصويب او د هغې پر دوام د جنوا د څلورګونو ژمنليکونو تصويب 

او بني املليل برشدوستانه حقونو ته رسېدل په واقعيت کې د هغه څه چې وويل شول د 

ترالســه کولو لپاره غټ ګامونه دي. تاريخي تجربو او ارزښتمنو حقوق برشي السته راوړنو 

موږ ته ثابته کړه چې د برش حقونو واقعي او اغېزمنه اجرا له هر څه زیات د دې غوښــتنه 

کوي چې ټول افراد او دولتونه خپل او د نورو حقونه وپيژين او د هغې په ساتنې او رعايت 

کې هڅه وکړي. يواځې په دې صورت کې ده، چې موږ کولی شــو له جګړې او خشونت 

پرته له ژوند څخه ګټه اخســتونکي اوســو، او يا حد اقل تپل شوي تکليفونو او مصيبتونو 

را کم کړو.  

مسئول  مدیر 

برشدوستانه بني 
املليل حقونه؛ 
د برشي کړاوونو په 
کمولو کې 
بل غټ ګام
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کارگاه آزادی بیان 
و نقش رسانه ها در تامین حقوق بشر

محمدحسین سیرت

دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانســتان کارگاه دو روزه ای را زیر عنوان 
»آزادی بیان و نقش رســانه ها در تامین حقوق 
بشــر« برگزار کرد. در ایــن کارگاه خبرنگاران، 
مدیــران و کارمندان رســانه های مطرح کابل 
شــرکت کرده بودند. مفهوم و مصادیق حقوق 
بشــر، حق آزادی بیان و محدودیت های قانونی 
آن، حق بر حریم خصوصی، رعایت حقوق بشر 
در توســط رسانه ها، ممنوعیت خشونت و آزار و 
اذیت زنان، نقش رســانه ها در تحکیم حاکمیت 
قانون و ختم معافیت و حقوق اشــخاص دارای 
معلولیــت موضوعاتی بودند کــه در این دو روز 
مورد از سوی آموزگاران دفتر ساحوی کابل برای 

خبرنگاران ارایه شدند. 
داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان در سخنرانی افتتاحیه نقش 
رسانه ها در تامین حقوق بشر را مهم و با ارزش 
خواند و تاکید کرد که رسانه ها ممثل آزادی بیان 
هستند و در ترویج و تفهیم حقوق بشری برای 
مردم نقش کلیدی دارند. داکتر ســمر با اشاره 
به پیشینه فعالیت رسانه ای در افغانستان گفت 
در زمــان حکومت های کمونیســتی مردم حتا 
حق دسترســی به اطالعات را نداشتند و قصدا 
از دسترسی به رســانه ها محروم می شدند. او با 

ارایه نمونه هایی از پالیسی رسانه ای حکومت های 
کمونیســتی گفت در آن دوران مردم حتا حق 
شنیدن رادیو را نداشتند و در صورتی که کسی 
به رادیو گوش می داد، به زندان انداخته می شد. 

داکتر سمر تعدد رسانه ها و گسترش فعالیت  
رســانه ای را بخشی از دســت آورد دوران اخیر 
خواند و تاکید کرد که کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانســتان همواره برای دسترسی مردم به 
آزادی بیان تالش کرده و پس از این نیز کوشش 
خواهد کرد تا مردم به این حق بشری دسترسی 
داشــته باشند. رییس کمیســیون حقوق بشر 
افغانســتان گفت که آزادی بیان یکی از حقوق 
بنیادین بشر است زیرا هر کودکی از آوان تولد به 
شیوه های مختلف به سخن گفتن آغاز می کند و 
پیامش را با شیوه های مختلف مانند گریه کردن، 
اشــاره و یا شــیوه های دیگر به دیگران منتقل 
می کنند بنابراین آزادی بیان یك حق بشــری 
است و هر انسان باید از این حق برخوردار باشد. 
آزادی بیان شاخص یك جامعه انکشاف یافته
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشــر 
افغانســتان گفت آزادی بیان شــاخص جوامع 
انکشاف یافته و مدرن است و هر جامعه ای که در 
آن این حق به رسمیت شناخته نشود، نمی توان 
آن را یك جامعه مدرن خطاب کرد. داکتر سمر 

افزود که برخی از کشورها هنوزهم قوانین محدود 
کننده ای دارند و این قوانین به مردم و رسانه ها 
اجازه نمی دهند که فکر و اندیشه شان را آزادانه 
بیان کنند و یا در قالب گفتار، نوشــتار و اشکال 

دیگر ارایه نمایند. 
به باور رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان جامعه ای که در آن آزادی بیان احترام 
نشود در واقع افکار مختلف پذیرفته نمی شود و 
حکومت در تالش محدودیــت کردن این حق 
بشری است. او تاکید کرد که جوامع بشری زمانی 
به عدالت و رفاه می رسند که در آن آزادی بیان 
به رسمیت شناخته شده باشد زیرا در این جوامع 
مردم از طریق رســانه ها صدای شان را به گوش 
مســوولین می رسانند و به این ترتیب کمبودها 
و مشکالت برجسته می شــود و مسووالن وادار 
می شــوند که تا برای حل مشکالت مردم اقدام 
کنند. داکتر ســمر گفت تجارب انسانی نشان 
داده اســت هرگاه مــردم از آزادی بیان محروم 
باشــند و نتوانند فکر و نظر شان را بیان کنند، 
در نتیجه سرکوب افکار، مردم عقده می گیرند و 
در نتیجه تراکم عقده ها سبب خشونت می شود 
و آن هایی که از ارایه افکار شان محروم می شوند 
تالش می کنند همراه افراد خانواده مانند فرزندان 
و همســران شان خشونت کنند و به نحوی این 
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عقده را خالی نمایند. 
آزادی بیان در خدمت عدالت 

داکتر سیما سمر تاکید کرد که آزادی بیان 
زمینه ساز عدالت است و هرگاه مردم به این حق 
انسانی دسترسی داشته باشند، عدالت نیز تقویت 
می شــود. او گفت وقتی حق مردم به اشــکال 
مختلف در یك کشــور پایمال می شــود، آن ها 
با اســتفاده از حق آزادی بیان، شکایت شان را 
ازطریق رسانه ها به گوش مسوولین می رسانند 
و این خود زمینه ساز تامین عدالت و دادخواهی 
برای کســانی می شــود که از حق شان محروم 

شده اند و طالب عدالت اند. 
اســتفاده از رسانه ها و حق آزادی بیان برای 
بهبود اوضاع نکته دیگری بود که داکتر سمر به 
آن اشاره کرد. او گفت رسانه ها مسوولیت دارند تا 
ترویج تحمل پذیری برای وحدت و اتفاق در بین 
تمام مردم افغانستان بکوشند و فرهنگ تسامح و 
مدارا را ترویج نمایند. رییس کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان به خبرنگاران و نمایندگان 
رســانه ها توصیه کرد که هیچگاه با استفاده از 
فضای آزادی بیان برای ترویج خشــونت و نفاق 

استفاده نکنند. 
حاکمیت قانون موضوع دیگری بود که داکتر 
ســمر بر آن تاکید کرد و گفت رسانه ها باید از 
قانونیت و قانونمداری حمایــت کنند و در پی 
ترویــج قانونمندی در جامعه باشــند. او تاکید 
کرد که آگاهی دهی و روشــن سازی افکار عامه 
مسوولیت دیگر رسانه ها است زیرا مسایل زیادی 
وجود دارد که رسانه ها مسوولیت دارند تا مردم را 
آگاهی دهند چنانچه در حال حاضر کمبود آب 
به یك مشکل تبدیل شده و رسانه ها می توانند با 

مردم را به مصرف درست آب تشویق کنند. 
پیوند حقوق بشر و آزادی بیان 

عبداالحد فرزام رئیس دفتر ســاحوی کابل 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این 
کارگاه پیوند حقوق بشر و آزادی بیان را بررسی 
کرد و گفت که آزادی بیان یکی از مصداق های 
حقوق بشــر اســت بنابراین هردو مفهوم رابطه 
نزدیــك و جداناپذیر دارند. آقــای فرزام گفت 
رسانه ها زمینه ساز تعمیم و گسترش حقوق بشر 
است و نقش بس مهمی در ترویج حقوق بشر در 

جوامع دارد. 
اهمیت فعالیت رسانه ها و آزادی بیان در ترویج 
حقوق بشر نیز توسط آقای فرزام به بررسی گرفته 
شد. او گفت که در صورتی که رسانه ها فعالیت 
نکنند، تطبیق و تامین سایر مصداق های حقوق 
بشر مانند حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی نیز ناممکن است. آقای فرزام با تاکید بر 
رابطه سیستماتیك و هماهنگ بین کمیسیون 
مستقل حقوق بشر و رسانه ها گفت کمیسیون 
تالش دارد تا برای ترویج و تعمیم حقوق بشــر، 
رابطه اش را با رســانه ها را تقویت بخشــد  زیرا 

نهادینه سازی حقوق بشــر و اجرای برنامه های 
مشترک، نیازمند رابطه نزدیك با رسانه ها است. 
رییس دفتر ســاحوی کابل گفت کمیســیون 
همواره تالش کرده است تا کمیسیون و رسانه ها 
رابطه نزدیك و فهم مشــترک از مسوولیت های 

حقوق بشری داشته باشند. 
احترام به حقوق بشر در رسانه ها

آقــای فرزام گفت که هدف دوم این کارگاه، 
توجه اصحاب رسانه  به حقوق بشر و مصداق های 
آن است چنانچه تاریخ افغانستان مملو از نقش 
حقوق بشــر بوده و نســل کنونی به خصوص 
فرهنگیان و اهل رسانه مســوولیت دارند تا در 
ترویج حقوق بشر و احترام به ارزش های حقوق 
بشری بیشــتر از پیش بکوشــند و کمیسیون 
مستقل حقوق بشر را در زمینه توسعه حقوق بشر 

و تفهیم ارزش های حقوق بشری یاری رسانند. 
جلوگیری از رفتارهای غیرحقوق بشری در 
رســانه ها موضوع دیگری بود که آقای فرزام به 
آن پرداخت. او گفت کمیسیون مستقل حقوق 
بشــر با نظارت از فعالیت ها و نشــرات رسانه ها 
تالش می کند تا مســووالن رسانه ها را به برخی 
از رفتارهای غیر حقوق بشری متوجه سازد. آقای 
فرزام گفت که حتا امکان دارد  حقوق بشــر با 
بیان یك کلمه نقض شود چنانچه گاهی رسانه ها 
بدون به صورت قصدی و یا غیرقصدی به تبعیض 
دامن زده اند و یا نشرات شان سبب نقض کرامت 
انسانی و توهین به انسان های دیگر شده است. 
آقای فرزام گفــت گاهی اتفاق افتاد که زنان در 
رســانه ها مورد توهین و تحقیر قــرار گرفته اند 
بنابراین یکی از اهداف این کارگاه، جلوگیری از 

نقض حقوق بشر در رسانه ها می باشد. 
هماهنگی برای هدف مشترک 

هماهنگی بین کمیسیون مستقل حقوق بشر 
و رسانه ها موضوع دیگری بود که آقای فرزام به آن 
اشاره کرد و گفت که این نهادها اهداف و مقاصد 
مشترکی دارند که با هماهنگی و کار مشترک، 
می توانند همدیگر را یاری رسانند. توسعه حقوق 
بشــر با استفاده از رســانه ها موضوعی است که 
می تواند رسانه ها نقش مهمی در اجرای آن بازی 
کنند. آقای فرزام همچنین گفت که کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان این صالحیت را 
دارد تــا از حقوق خبرنگاران دفاع نماید. طوری 
که هرگاه حقوق خبرنگاران در داخل رســانه  و 
یا بیرون از آن نقض شود، آن ها می توانند با درج 
شکایت رسمی خواهان رسیدگی به این حقوق 
شوند و کمیسیون می تواند در این راستا همکار 

خبرنگاران باشند. 
رییس دفتر ســاحوی کمیســیون مستقل 
حقوق بشــر افغانســتان گفت در سال ها اخیر 
مواردی از حمله علیه رسانه ها و خبرنگاران وجود 
داشــته که این عمل خالف حقوق بشر و عملی 
علیه آزادی بیان اســت و محدود کننده اســت 

و کمیســیون با دادخواهی هایش می تواند جلو 
هرگونه تالش برای محــدود کردن آزادی بیان 

را بگیرد. 
آقای فرزام همچنین افزود که کمیســیون 
مستقل حقوق بشر تالش می کند تا جلو تصویب 
قوانینــی را بگیرد که محدود کننده آزادی بیان 
اســت و همچنین برای دسترسی خبرنگاران به 

اطالعات تالش کند.
ایــن کارگاه با ارایه موضوعاتی چون: مفهوم 
و مصادیــق حقوق بشــر، حــق آزادی بیان و 
محدودیت هــای قانونــی آن، حق بــر حریم 
خصوصی، رعایت حقوق بشر در توسط رسانه ها، 
ممنوعیت خشــونت و آزار و اذیت زنان، نقش 
رســانه ها در تحکیم حاکمیت قانــون و ختم 
معافیت و حقوق اشخاص دارای معلولیت برای 

دو روز ادامه یافت. 
در موضــوع مفهوم و مصادیق حقوق بشــر 
روی مسائل چون: تعریف و مصایق حقوق بشر، 
اهمیت حقوق بشــر، اصل کرامت انسانی، اصل 
عدالت، اصل آزادی، اصل برابری بحث و گفتگو 
صورت گرفــت. در مبحث حق بر آزادی بیان و 
محدودیت های قانونی آن روی مســائل نظیر: 
تعریف حق بر آزادی بیان، تفاوت آزادی اندیشه 
و بیان و محدودیت های قانونی آن بحث و گفتگو 

صورت گرفت.
در موضــوع حق بر حریــم خصوصی روی 
مسائل مانند: تعریف حریم خصوصی و مصادیق 
آن بحــث و گفتگو صورت گرفــت. در موضوع 
ممنوعیت خشونت و آزار و اذیت علیه زنان روی 
مسائل چون: تعریف خشونت و آزار و اذیت علیه 
زنان و اطفال، قوانین و اسناد حمایتی از زنان و 
اطفــال در برابر خشــونت و آزار و اذیت بحث و 

گفتگو صورت گرفت.
در موضوع حقوق اشــخاص دارای معلولیت 
روی مسائل نظیر: تعریف معلولیت، ترمینولوژی 
در حوزه معلولیت، آمار و ارقام راجع به معلولیت 

در کشور بحث و گفتگو صورت گرفت.
در اخیر در موضوع نقش رسانه ها در تحکیم 
حاکمیت قانون و ختم فرهنگ معافیت مسائل 
مانند: تعریف حاکمیت قانون، تعریف حکومت 
داری خــوب و عناصر آن، ابعاد حاکمیت قانون، 
نقش رسانه ها در تحکیم حاکمیت قانون به بحث 

و بررسی گرفته شد.
پیش از این نیز دفتر ساحوی کابل کمیسیون 
مســتقل حقوق بشــر کارگاه ها و نشست های 
مختلفی را با مسووالن رسانه ها و خبرنگاران انجام 
داده و تالش کرده اســت تا با ایجاد هماهنگی 
بیشتر، زمینه همکاری های بیشتر را فراهم کند.  
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انســاين ځواک د کار ماهــر او غري ماهر 

ځــواک دی، ماهر هغه چې زده کړې لري، د 

کار تجربــه لري او پــر ټکنالوجۍ پوهيږي او 

غري ماهر هغه چې فزيکي کار کوي او خولې 

تويوي. په افغانســتان کې فقــر او بې کاري، 

ناامنــي، پــه دولت کــې فســاد، د ټولنيزې 

هوســاينې نشــتوالی، نــاوړه دودونــه او نور 

ســيايس، فرهنګي، ټولنيز او امنيتي عوامل 

له هيواده د انســاين ځواک د تېښتې الملونه 

ګڼل کيــږي، چې د کارپوهانو پــه وينا، دغه 

تېښته د خلکو، هيواد او ټولنې د ژوند پر ټولو 

ابعادو خورا منفي اغېز لري.

افغانســتان له هغــو هيوادونــو دی چې 

پــه ټوله نړۍ کې تر ټولو ډېــر مهاجر لري او 

ډېری ځوانان له هيواده تېښــتې ته زړه ښــه 

کوي، چــې د هيوادوالــو دا ډول غري قانوين 

د ژوند ناوړه وضعيت
 او له هيواده د انساين ځواک تېښته

نرصت الهام

مهاجرتونــه لــه يوې خــوا په داخــيل او بني 

امللــيل کچه د دولــت اعتبار ته خــورا زيان 

رســوي او له بلې خوا هيواد د انساين ځواک 

له کمښت رسه مخ کوي.

د ميل وحــدت حکومت له رامنځته کېدو 

او له هيــواده د ډېر شــمېر بهرنيــو ځواکونو 

په وتلــو رسه چې په هیواد کــې اقتصادي او 

امنيتــي وضعيــت د مخکې په پرتلــه خراب 

شــو او ســيايس کړکيچ د وضعيــت د ال ډېر 

ترينګيل کېدو وېره پيدا کــړه، ډېری افغانانو 

پــه ځانګړي ډول ځوانانو د هيواد پريښــودلو 

او کډوالۍ تــه مخه کړه، په همغو لومړيو کې 

ولســمرش غني پر ځوانانو غږ وکړ چې هيواد 

پرېښــودلو ته زړه ښــه نه کړي، خــو د کلونو 

په تېرېــدو ال هم په هيواد کــې اقتصادي او 

امنيتي ستونزو له پراخېدو رسه ډېری ځوانان 

هڅه کوي چې هيواد پريږدي او کډوال يش 

او ال هــم له هيواده د ځوانانــو او په ځانګړی 

ډول پــه کار پوهو ځوانانــو او د کار د ماهرې 

قوې، چې ارزښــتمن انساين ځواک او پانګه 

ده، د تېښتې لړۍ روانه ده.

د اســيا فاونډيشــن د تېــر ۲۰۱۷ کال 

رسوې کې راغيل چــې ډېری افغانان په دې 

باور دي کــه چېرې دوی ته فرصت برابر يش 

نو خپل هيواد به پريږدي او په بل هيواد کې 

به استوګنه غوره کړي.

که څه هم يــاده رسوې د ۲۰۱۶ کال په 

پرتله د وضعيت د ښــه کېــدو او د خوړو او د 

کورنــۍ د غړو د روغتیــا کيفيت په برخه کې 

د ودې خــره کړې، خو زياتــوي، چې ال هم 

وضعيت ډېر نه دی ښه شوی.

دوی وايــي چــې پــه افغانســتان کې د 
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ښــې راتلونکې هيلې شــته او د بنسټي عامه 

خدمتونــو وړانــدې کول لکه روغتيــا، تعليم، 

د ســړکونو روغونــه، د څښــاک د اوبو چمتو 

کول، روغتيا ســاتنه او نــور خدمات د خلکو 

پــه ورځني ژونــد کې د لوی بدلون راوســتلو 

اســباب دي، چــې وررسه د ټولنــې وده او د 

ټولنيزې هوساينې زمينې برابريږي.

فقر، بــې کاري او اقتصادي ناتواين هغه 

لــوی الملونه دي، چــې له امله يــې ځوانان 

هيواد پرېښودلو ته زړه ښه کوي؛ د افغانستان 

د مرکــزي احصايې د ادارې تازه رسوې، چې 

پــه ۲۰۱۶ او ۲۰۱۷ کلونو کې تررسه شــوې 

ښــيي، چې ۵۴.۵ فیصده افغانــان د فقر تر 

کرښې الندې ژوند کوي.

دغــه رسوې د افغانســتان د ۳۴ والیتونو 

پــه ۳۴۲ اداري واحدونو کــې له ۱۵۵۶۸۰ 

کسانو رسه د مرکو له الرې تررسه شوې، چې 

د دغــه هیــواد ۶۷ فیصده خاوره پــه کې تر 

پوښښ الندې راوستل شوې.

د مرکــزي احصایــې د ادارې پــه وينا، د 

یادې رسوې پر بنســټ ۴۴ فیصــده افغانان 

غذایي خوندیتوب نه لري او د بې کارۍ کچه 

هم په دغه هیواد کې ۲۴ فیصدو ته رسیږي.

د يــادې رسوې په اړه نړيــوال بانک وييل 

چــې د مرکــزي احصايې د ادارې لــه خوا د 

تــررسه شــوې رسوې موندنې په دغــه هېواد 

کې د شته واقعیتونو په هکله یو مرشح تصوير 

دی، ترالســه شــوي معلومات ښــيي، چې د 

افغانانــو له نیامیي څخه زیــات نفوس د فقر 

تر کرښــې الندې ژوند کوي، چــې دا حالت 

د ۲۰۱۱ – ۲۰۱۲ زېږدیــز کلونــو په پرتله د 

ټولنیــزې- اقتصــادي اوضاع پــه ال خرابېدو 

داللت کوي. دا ارقام او اړونده تحلیيل ټولګه 

يې د افغانستان د خلکو د هوساینې وضعیت 

وروســته له هغه چې پــه ۲۰۱۴ کال کې له 

نړیوالــو ځواکونو څخه د افغانســتان امنیتي 

ځواکونــو ته امنیتي مســوولیتونو لېږد تررسه 

شــو، په تفصیل رسه څېړلی دی، که څه هم 

د دغې رسوې موندنې ناهیلې کوونکې دي، 

خو د حقیقت پربنسټ دي.

د نړيــوال بانــک په اعالميه کــې وړاندې 

راغــيل: دې حقیقــت تــه په پــام رسه، چې 

افغانســتان په تېرو پنځو کلونــو کې له زیاتو 

پېښــو رسه مخامخ شو او ډېرې لوړې او ژورې 

ېې تجربه کړې، نو ځکه په اوس وخت کې د 

فقر او بیوزلۍ د بې ســاري زیاتوايل مته هم 

کېدله. د فقر لوړه کچه د اقتصادي فعالیتونو 

له کمښــت، د نفوس د زیاتوايل او د امنیتي 

وضعیــت لــه خرابېدلو رسه مســتقیمه اړیکه 

لري.

اعالميــه زياتــوي: د ۲۰۱۲ زېږدیز کال 

پــه لومړیو کــې د نړیوال ایتــالف د ځواکونو 

پــه تدریجــي وتلــو رسه، او په ورتــه مهال د 

افغانســتان د ملکي او پوځــي څانګو د مايل 

مرســتو کمېدلو، د اقتصــادي فعالیتونو او د 

خصويص سکټور خدماتو لپاره د تقاضا کچه 

په شــدت رسه زیامننه کــړې. له ۲۰۱۴ کال 

وروســته د امنیتــي وضعیت خــورا خرابوالی 

د دې المــل شــو، چې پر ســیايس اوضاع د 

پانګوالو او مستهلکینو باور کم يش، او له دې 

امله یو ســرت اقتصادي ټکان رامنځته شو. د 

افغانســتان اقتصادي وده له ۲۰۰۳ څخه تر 

۲۰۱۲ کلونو پورې شــاوخوا ۹،۴ ســلنه وه، 

وروسته له هغه چې د ۲۰۱۳ تر ۲۰۱۶ کلونو 

په ترڅ کې امنیتي وضعیت خورا خراب شــو، 

نو له امله ېې اقتصادي وده هم ۲،۱ ســلنې 

ته را ټیته شــوه. د نفوس د کچې د ۳ســلنې 

کلنۍ ودې رسه جوخــت، د ناخالص کورين 

تولید په حساب د رسانه عاید کچه له ۲۰۱۲ 

کال راپدېخوا په دوامداره بڼه را ټيته شوې.

نړيوال بانــک د بــې کارۍ د زياتېدو بل 

المل د ناامنۍ له امله د کورنيو بې ځايه شويو 

زياتوالــی او پــه ۲۰۱۶ کال کې لــه ګاونډيو 

هيوادونــو څخه تــر يو مليــون د زياتو ګډوالو 

راســتنېدل يادوي: د بې ځایه شــویو وګړو د 

زیاتــوايل ترڅنګ، هېواد ته د بېرته راســتانه 

شــویو کډوالو په ډله ییز راتګ رسه ســتونزې 

هــم دوه برابره زیاتې شــوې دي، د بې ځایه 

شــویو وګــړو او د هېواد د ټــول نفوس ترمنځ 

اقتصــادي فرصتونــو تــه د الرسيس لپاره، په 

تېره بیا د کارموندنې په برخه کې د ســیالۍ 

ملن پراخه شوې.

د نړيــوال بانک په وينا، دغــه حالت د یو 

مخ پر ودې ټولنیز بحران ښــکارندويي کوي، 

چې د خوراکي مصؤونیت د نه شتون د کچې 

زیاتــوايل او د کار په بــازار کې د فعالیتونو د 

کمښــت او رکود لــه امله رامنځته شــوی، یو 

په څلورمــه برخــه کاري ځــواک وزګار دی، 

او د امنیتي ســتونزو او ګواښــونو لــه امله د 

کارموندنــې ۸۰ ســلنه برخه په خــورا جدي 

توګه زیامننونکې ده. 

د دې ټولــو تــر څنــګ نړيــوال بانــک د 

بالقوه فرصتونو خره کوي او هيله څرګندوي 

چــې، کــه څه هــم اقتصــادي وده پــه خورا 

ټيتــه کچه کــې ده، خو د پام وړ خوځښــت 

رامنځته شــوی، لــه ۲۰۱۵ کال راپدېخوا په 

اقتصادي وده کې په نســبې توګــه زیاتوالی 

رامنځته شــوی او د پانګوالو او سوداګرو باور 

پــه تدریجي توګه مثبت لــوري ته راغلی، که 

پراختیايي پروګرامونه په سمه توګه پيل يش، 

افغانســتان د خپلو زیاتــو طبېعي رسچینو او 

خپل ســرتاتیژیک موقیعت لــه مخې کیدای 

يش، چې په راتلونکو کلونو کې د یوې چټکې 

اقتصادي ودې شاهد واويس.

د پراخــې بــې کارۍ او امنيتي تهديدونو 

له املــه د هیواد پريښــودونکو ځوانانو تشــه 

يو ســتونزه ده، خو نړيوال بانــک هېواد ته د 

بیرته راســتنو شويو او راستنېدونکو کډوالو له 

مهارتونو او تجربو څخه ګټه اخستل يو فرصت 

ګڼي.

له هيواده د مغزو او مټو د تېښتې بل علت 

هــم ناامني او جګړه ده، چــې هم اقتصادي 

فعاليتونــه ټکني کوي او پــه ټپه يې دروي او 

هــم نهييل او وېره زيــږوي چې د رس خوندي 

کولو له امله ډېری ځوانان هيواد پرېښودو ته 

لومړيتوب ورکوي؛ په وروستيو کلونو کې چې 

د دولت او وســله والو مخالفينو له خوا جګړه 

توده شــوې، ځامنرګي بريدونه او پر ښــارونو 

حملې زیاتې شوې دي او د امنيتي ځواکونو 

او عامــو وګــړو په مــرګ ژوبله کــې د پام وړ 

زياتوالی راغلی، وررسه نهييل هم زياته شوې 

او پــه ځوانانو کې هيواد پرېښــودو ته ميالن 

زيات شوی دی.

همــدا راز په دولتي ادارو کې فســاد او د 

خصويص سکتور د فعالیتونو کمښت بله لويه 

ســتونزه ده، هغــه ځوانان چــې زده کړې يې 

کــړې دي په هيواد کې د ننــه د کار لپاره له 

جذبېــدو څخه نهييل کيږي او د دې پر ځای 

چې په خپــل هيواد کې يې لــه پوهې څخه 

ګټه واخيســتل يش او جذب يش له هيواده 

تېښتې ته زړه ښه کوي، چې هلته بيا د خپلو 

زده کړو له ســاحې ډېر لرې پــر نورو فزيکي 

کارونو بوخت وي او بېالبېل کړاوونه ګايل.

له افغانســتان څخــه د مغزو او انســاين 

ځــواک د تېښــتې ســتونزه نوې نــه ده او له 

اقتصادي، سيايس، ټولنيزو او امنيتي ستونزو 

رسه تړلــې ده، چــې له مــودو را هيســې په 

بېالبېلو هيوادونو کــې د افغان ډيپلوماتانو د 

تېښتې او پناه اخستلو او يا هم د ورزشکارانو 

او يــا د زده کړې او روزنې لپاره د لېږل شــويو 

نظامي منصوبينو د تېښــتې خرونه وخت په 

وخت خپريــږي او دا په حقيقت کې د هيواد 

هغه شــتمني ده چې ضايع کيــږي او هيواد 

ترې بې برخې پاتې کيږي.
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گرامیداشت  روز بین المللی 
یادبود و  قربانیان تروریسم

حسین سیرت

کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان 
برای نخســتین بار »کنفرانس تجلیل  روز بین 
المللی یادبود و گرامیداشِت قربانیان تروریسم« 
را برگزار کرد. این کنفرانس در تاریخ 24 اســد 
1۳97 مصادف با 1۵ اگســت 2۰1۸ در تاالر 
 مرکز رســانه های حکومت برگزار شد و در آن 
به شمول رهبری کمیســیون، رییس اجرائیه 
حکومت وحدت ملی، معاون دبیر کل سازمان 
ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم، مقامات 
حکومتــی، قربانیــان تروریســم و نمایندگان 
نهادهای مدنی شــرکت داشتند. سازمان ملل 
متحد روز 21 اگست را به عنوان روز بین المللی 
یاد بــود و گرامیداشــت  قربانیــان تروریســم 
نام گذاری کرده و این روز در اکثر کشــورهای 

جهان تجلیل می شود. 
داکتر ســیما ســمر، رییس کمیســیون 
مســتقل حقوق بشر افغانستان به عنوان اولین 
سخنران این کنفرانس خاطرنشان کرد که مردم 
افغانستان قربانی ترریسم اند و تلفات و خسارات 
زیادی را در نتیجه فعالیت گروه های تروریستی 
متحمل شــده اند. او با اشــاره به تحقیقی که 
توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
در مورد قربانیان تروریســم در افغانستان تهیه 
شــده گفت که در 9 سال گذشته ۶41۰4 نفر 
در کشور آســیب دیده است و عامل اصلی آن 

فعالیت گروه های تروریستی است. 
آمار قربانیان تروریسم

رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشر 

افغانستان گفت که دولت افغانستان هنوز کاری 
برای حمایت از قربانیان تروریسم انجام نداده و 
باید میکانیزم مشخص قانونی برای حمایت از 
قربانیان ایجاد شود. داکتر سمر گفت، در تحقیقی 
که کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان 
انجام داده، ۶2 درصد مصاحبه شوندگان خود 
قربانیان  یا یکی از وابســتگان آن ها بوده است. 
براساس این تحقیق، ۳۸ درصد مصاحبه شدگان 
گفته انــد کــه در نتیجه حمالت تروریســتی 
زخم برداشته اند، ۵۵ درصد مصاحبه شوندگان 
گفته اند که خــود یا یك عضو خانواده گروگان 
گرفته شــده  و 2۵.4 درصد مصاحبه شــدگان 
گفته اند که در نتیجه حمالت تروریستی مجبور 
به ترک خانه های شــان شــده اند. 1۳.۵ درصد 
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گفته اند که خود  یا یکی از اعضای خانواده شان 
در نتیجه حمالت تروریستی اعضای بدن شان را 
از دســت داده و معلول شده اند. همچنین ۵.4 
درصد مصاحبه شــدگان گفته اند که گروه های 

تروریستی آن ها را شکنجه کرده است. 
داکتر ســمر گفت، براساس این تحقیق از 
جمله ۶41۰4 نفر قربانی تروریسم، ۳۶ درصد 
قربانیان جان شان را از دست داده اند، ۶4 درصد 
دیگر زخم برداشــته که در میــان آنان زنان و 
کودکان نیز شــامل اند. همچنین عامل حدود 
7۰ درصد از حمالت گروه های مخالف مســلح 
دولت خوانده شده است. 1۰.7 درصد عامل این 
تلفات نیروهای حکومتی و حامیان بین المللی 
آنان می باشند. داکتر ســمر در این کنفرانس 
گفت:  »این ۶4 هزار نفر هر کدام فامیل دارند و 
در نتیجه قربانی شدن آنان، فامیل های شان نیز 
صدمه دیده اند و به این ترتیب قربانیان تروریسم 
در افغانستان بسیار وســیع است و دولت باید 
در حمایت از قربانیان تروریســم جدی باشد.« 
داکتر ســمر تأکید کرد که پدیده تروریســم 
محدود به افغانستان نیست بلکه ابعاد منطقه ای 
و جهانی دارد و برای حل این معضل جهان باید 

افغانستان را یاری رساند. 

راه های پیشگیری
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشر 
افغانســتان گفت، بــرای مبارزه با گســترش 
تروریسم حکومت داری خوب ضروری است.  او 
تاکید تا زمانی کــه حکومت داری خوب وجود 
نداشته باشــد، مردم از حکومت بیشتر فاصله 
می گیرنــد در نتیجه، اثرگذاری حکومت کمتر 
می شود و با گذشت هر روز نارضایتی ها گسترش 
می یابد که در نتیجه گروه های تروریســتی از 
این خأل اســتفاده می کنند. تأکید دیگر داکتر 
ســمر این بود که برای مبارزه با تروریسم باید 
حاکمیــت قانون تقویت شــود و همه افراد در 
مقابل قانون پاســخگو باشند. او گفت: »جامعه 
بی قانون، جنگل اســت« و امیدی برای بهبود 

وضعیت در نبود حاکمیت قانون وجود ندارد. 
مبارزه با فقر موضوع دیگری بود که داکتر 
سمر به آن اشاره کرد و گفت، تا زمانی که دولت 
بر فقر مسلط نشود و نتواند زمینه بهبود اقتصاد 
خانواده هــا را فراهم کند، مبارزه با تروریســم 
نتیجه نخواهد داد زیرا به گفته رییس کمیسیون 
مســتقل حقوق بشــر افغانســتان گروه های 
تروریســتی با استفاده از فقر مردم سرباز گیری 
می کنند، بنابراین، فقر خود زمینه ســاز تقویت 
گروه های تروریستی است. او تاکید کرد که فقر 
با »شــعار دادن« از بین نمی رود بلکه حکومت 
باید میکانیزم های مشخصی را برای پایان دادن 
به فقر روی دســت گیرد. دسترسی به عدالت 
موضوع دیگری بود که داکتر سمر به آن اشاره 

کرد و گفت، عدالت حق بشــری هر فرد است 
و حکومت مکلف است  در تمام عملکردهایش 
عدالت را مدنظر گیــرد، زیرا در نتیجه رفتارها 
و کردارهای غیرعادالنه مردم از حکومت ناامید 
می شوند و این ناامیدی خود زمینه را برای رشد 

تروریسم فراهم می کند. 

توصیه کمیسیون 
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشر 
افغانستان گفت، حکومت باید میکانیزم واضح 
و شــفاف حمایت از قربانیان تروریسم را ایجاد 
کند، زیرا در حال حاضر قانون مشخصی برای 
حمایت از این قربانیان وجود ندارد و کمك هایی 
که صورت می گیرد متفاوت است چنانچه برای 
برخی از کشته شدگان 1۰۰ هزار افغانی و برای 
شــماری از زخمی ها ۵۰ افغانــی اکرامیه داده 
می شــود، ولی این کمك عمومی و سراسری 
نیســت و همه از آن برخوردار نیســتند. خانم 
سمر گفت که برای این که درد مردم التیام یابد، 
عامالن قربانیان تروریســم باید پاسخگو باشند 
در غیر آن صورت فرهنــگ انتقام گیری ادامه 
می یابد و تالش ها برای تأمین صلح و ثبات در 
جامعه ناکام می ماند. جبران خساره نیز موضوع 
دیگری بود که داکتر سمر در این کنفرانس به 
آن اشاره کرد و گفت که وقتی مردم در نتیجه 
حمالت تروریستی از نظر مالی آسیب می بینند 
باید مســتحق جبران خسارت باشند تا بتوانند 
بار دیگر روی پای خود بایســتند. او گفت که 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مسوده 
قانون حمایت از قربانیان تروریسم را آماده کرده 
و برای وزارت عدلیه فرســتاده است تا براساس 
آن ، همــه قربانیان مورد حمایــت قرار گیرند. 
داکتر سمر بر تامین امنیت قربانیان نیز تاکید 
کرد و گفت که در حال حاضر بسیاری قربانیان 
به دلیل ترس از گروه های تروریستی نمی توانند 

درد شان را با رســانه ها و سایر نهادها شریك 
کنند زیرا می ترسند که با این کار یك بار دیگر 
قربانی خواهند شد. رییس کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر افغانستان تأکید کرد که حکومت 
باید زمینه حمایت از قربانیان تروریسم را فراهم 

کند تا آنان بار دیگر قربانی نشوند. 
داکتر سیما ســمر گفت، حاال که حکومت 
افغانســتان در تــالش تأمین صلح اســت و 
می خواهــد با گروه های مخالف مســلح دولت 
مذاکره کند، قربانیان نباید فراموش شــوند. او 
افزود صلحی که در آن قربانیان حضور نداشته 
باشد »ناقص« است و نمی تواند منجر به ثبات 
دایمی در ا فغانســتان شود. تاکید دیگر داکتر 
سمر این اســت که حکومت باید زمینه تعلیم 
و تربیه قربانیان تروریســم و دسترسی آنان به 

مراکز صحی را فراهم کند. 
تفیکیــك و فرق گذاشــتن بین گروه های 
تروریســتی موضوع دیگری بود که داکتر سمر 
به آن اشــاره کرد و گفت کــه جامعه جهانی 
باید بدون تفکیك همه گروه های تروریســتی 
را هــدف قرار دهــد زیرا به گفتــه او هرگونه 
امتیاز دادن به گروه های تروریســتی و استفاده 
ابزاری از ایــن گروه ها زمینه تــداوم حمالت 
تروریســتی را فراهم می کند. او تأکید کرد که 
محکمه جزایی بیــن المللی باید زمینه عدالت 
را برای قربانیان تروریســم در افغانستان فراهم 
کنــد زیرا در حال حاضر دولت افغانســتان به 
تنهایی قادر به پیگرد مجرمان و عامالن حمالت 
تروریستی نیســت. داکتر سمر از سازمان ملل 
متحد و جامعه جهانی خواست تا در جنگ علیه 
تروریسم افغانســتان را تنها نگذارد زیرا مردم 
افغانستان با تروریستان بین المللی نیز مواجه اند 
و نیروهــای دولتی با آن ها می جنگند و به این 
ترتیب افغانستان تنها درگیر جنگ با تروریسم 
داخلی نیســت بلکه گروه های تروریســتی از 
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منطقه و جهان در افغانســتان فعالیت دارند و 
دســت به حمالت خونبار می زنند. او از جامعه 
جهانی خواست تا بر کشورهای حامی تروریسم 
در منطقه فشار وارد کنند و به این ترتیب این 
کشــورها را وادار نمایند تا دست از حمایت از 

گروه های تروریستی بردارند. 
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشر 
افغانســتان از جامعــه جهانــی خواســت  به 
حمایت شــان از عدالت و حقوق بشر در کشور 
ادامــه دهند و این یك مســئولیت مشــترک 
بین المللی اســت. داکتر ســمر تأکید کرد که 
»صلح بــدون عدالت« نتیجه ای نــدارد و این 
در واقع بار کجی اســت که بــه منزل نخواهد 

رسید. 

تعهد ملل متحد
ایوانوویچ ورونوکوف، معاون دبیر  والدیمیر 
کل سازمان ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم 
که بــرای اولین بار به منظور اشــتراک در این 
کنفرانس به افغانستان آمده بود از فعالیت های 
داکتر ســیما سمر و کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان در عرصه دادخواهی از قربانیان 
و برگــزاری این کنفرانس »مهــم« قدردانی و 
ســتایش کرد. آقای ورونوکوف گفت که دبیر 
کل سازمان ملل متحد، متعهد است که صدای 
قربانیان و آســیب دیدگان تروریسم را بشنود. 
او گفت: »متأسفانه ادامه خشونت زندگی مردم 
را در افغانســتان صدمه زده است.« او افزود که 
بیش از ۵۰۰۰ تن در نتیجه خشونت ها آسیب 

دیده اند و این رقم بسیار درشتی است. 
بــه گفته این مقام ملــل متحد، جنگ در 
افغانستان نه تنها از مردم کشور قربانی می گیرد 
بلکه تهدیدی برای امنیت جهانی نیز اســت. او 
گفت که هیچ کشــوری از آسیب تروریسم در 
امان نیست زیرا تروریسم از مرزهای جغرافیایی 
عبــور می کند. آقــای ورونوکــوف گفت که با 
شکست داعش در عراق و سوریه، ترویستان یا 
به خانه های شان برگشته و یا هم در کشورهای 
دیگر پراکنده شده و تهدیدهای جدیدی را به 
وجود آورده انــد. او تأکید کرد با آن که صدای 
تروریستان از طریق انترنت و ویدیوهایی که این 
گروه ها پخش و نشــر می کنند بلند است، ولی 
هنوز صدای قربانیانی که در نتیجه حمالت این 
گروه ها کشته و یا زخمی شده اند، شنیده نشده  

و فراموش شده است. 
معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور 
مبارزه با تروریســم گفت: »ما نباید ده ها هزار 
نفــر را فراموش کنیم کــه در نتیجه حمالت 
تروریستی جان شان را از دست داده و یا زخمی  
شده اند. این زمانی است که ما صدای قربانیان 
تروریســم را بشــنویم. حاال زمان آن است که 
صدای آن ها را بلند کنیم و بدانیم که تروریسم 

چه  اثری بر زندگی آن ها گذاشــته اســت.« او 
گفت نگرانی اصلی این است با گذشت هر روز 
کودکانی که از فعالیت های تروریســتی صدمه 
می بینند و یا در سایه ترس گروه های تروریستی 

بزرگ می شوند بیشتر می شود.
حمایت از قربانیان تروریسم موضوع دیگری 
بود که آقای ورونوکوف به آن اشاره کرد و گفت 
کــه این قربانیان بایــد از حمایت های دوامدار 
مالی، آموزشــی، صحــی و اجتماعی برخوردار 
شــوند. او افزود که تحقیقات بیشتری باید در 
مورد حمالت تروریستی انجام شود، واقعیت ها 
برمال شــوند و زمینه برای عدالت فراهم گردد 
و به این ترتیب قربانیان حمالت تروریســتی 
به یکی از خواســت های اصلی شان که عدالت 
است دسترسی پیدا کنند: »این راهی است که 
باید تروریستان پاسخ بدهند و به عدالت سپرده 
شــوند.« او افزود که سازمان ملل متحد بخش 
حمایت از قربانیان تروریســم را ایجاد کرده تا 
از ایــن طریق زمینه حمایت هــای عملی را از 
قربانیان فراهم ســازد. همچنین ملل متحدی 
ســایتی را ایجاد کرده که بیــش از ۳۰۰ هزار 
تن به آن دسترســی دارند و با اســتفاده از آن 
می تواننــد معلوماتــی را راجع بــه حمایت از 
قربانیان به دست آورند. همچنین او خاطر نشان 
کــرد که ملل متحــد برای کشــورهای عضو 
میکانیزم هایی را ایجاد کرده است که از طریق 
آن قربانیان تروریســم حمایت می شوند. آقای 
ورونوکوف گفت که این اقدامات کافی نیســت 
و او برای این که از قربانیان بیشــتر بشنود، به 
افغانستان آمده تا از مقامات حکومتی، نهادهای 
مدنی، رهبران مذهبی و دیپلومات های خارجی 

در این مورد بیشتر بشنود. 

خواست قربانیان 
معاون دبیر کل سازمان  ملل متحد در امور 
مبارزه با تروریســم در یك جلســه جداگانه با 
قربانیان تروریســم خواست آن ها را شنید و به 
توقعاتی که این قربانیان داشتند پاسخ گفت. در 
این جلسه که با حاضر داکتر سیما سمر، رییس 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برگزار 
شد، مهم ترین خواست قربانیات برقراری صلح و 
پایان دادن به حمالت ترویستی در افغانستان 
بود. آقای ورونوکوف گفــت که تالش ها برای 
رســیدن به صلح در افغانستان آغاز شده است 
و سازمان ملل متحد تالش می کند تا راه حلی 
را بــرای پایان دادن به جنگ افغانســتان پیدا 
کند. ایجاد نهادی که متشکل از قربانیان باشد 
و صرف برای براورده شــدن نیازهای قربانیان 
فعالیت کند خواست دیگر قربانیان بود که مورد 

استقبال آقای ورونوکوف قرار گرفت. 
خواست دیگر قربانیان در این جلسه پایان 
دادن بــه فرهنگ معافیــت و محاکمه عامالن 

حمالت تروریســتی بود. آن ها تاکید کردند تا 
زمانی که عدالت اجرا نشــود، این حمالت نیز 
کاهش نخواهد یافت. برخی از قربانیان گفتند که 
دولت وعده های زیادی برای آن ها داده است اما 
این وعده ها عملی نشده اند. قربانیان گفتند که 
همه روزه جوانان در افغانستان در نتیجه حمالت 
تروریستی کشته می شوند ولی حکومت هیچگاه  
قادر به تأمین امنیت نشده است. آن ها خواستار 
اقدام محکمه جزایی بین المللی شدند و گفتند 
که عامالن این حمالت باید به عدالت ســپرده 
شــوند و محکمه جزایی بین المللی مسوولیت 

دارد تا به این حمالت رسیدگی کند. 
برخــی از قربانیان گفتند کــه به کمك و 
حمایت دولت و جهانی نیــاز ندارند بلکه باید 
جامعه جهانی و حکومت مشــترکا تروریسم را 
از بیــن ببرند. آن ها گفتند که وقتی جوانان در 
نتیجه حمالت تروریستی کشته می شوند، هیچ 
کمکی درد خانواده هــا و بازماندگان را درمان 
نمی کند، بلکــه مهم ترین راه حل این اســت 
که بیش از این تروریســم از افغانستان قربانی 
نگیرد و جلو فعالیت های تروریستی گرفته شود. 
آقای ورونوکوف گفت، سازمان ملل متحد تمام 
تالشش را به خرج می دهد تا کشورهای عضو با 
تروریسم مبارزه کنند و میکانیزم های مشخصی 
را برای حمایت از قربانیان تروریســم به وجود 

آورند. 
در ایــن کنفرانــس بــرای قربانیــان نیز 
فرصت داده شــد  دردهای شان را بازگو کنند و 
خواسته های شان را از حکومت و جامعه جهانی 
مطرح کنند. نیاز بی بی ســاکن ولسوالی کوت 
والیت ننگرهار در این کنفرانس گفت که شش 
عضو خانواده اش توسط داعش کشته شده است 
و او حــاال به حمایت حکومت نیــاز دارد. نیاز 
بی بی گفت: »من مادر شــش شهیدی هستم 
که داعش آن ها ذبح کرده است. ما حاال پنجاه 
یتیم داریم و از حکومــت می خواهم که برای 
من ســرپناه بدهد تا فرزندان و نواسه هایم در 
آن زندگی کنند و دختران و پسران در مکتب 

درس بخوانند.«
امان اهلل امینی که اعضــای خانواده اش را 
در حمله بر مســجد امام زمان خیرخانه کابل 
از دست داده است گفت: »از مسوولین محترم 
داخلــی و خارجی تقاضا دارم بخاطر تســلی 
بازماندگان و وارثین شهدا، جنایت کارانی را که 
در این حادثه دست داشته شناسایی و به پنجه 
قانون بســپارند. خواست دیگر ما این است که 
این حادثه در پروســه صلح در نظر گرفته شود 
و به فرهنگ معافیت خاتمه داده شود. مهمتر 
از همه عدالت که رکن اساسی زندگی اجتماعی 
را تشــکیل می دهد تامین گردد. به خصوص از 
محکمه محترم جزایی که مسوولیت رسیدگی 
چنین قضایا را دارد، مســرانه خواهشمندم که 
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برای تامین عدالت تــالش جدی و همه جانبه 
نمایند.«

تعهد حکومت 
داکتــر عبداهلل عبــداهلل، رییــس اجرائیه 
حکومــت وحدت ملــی با ســخنرانی در این 
کنفرانس گفت که افغانستان قربانیان زیادی در 
عرصه مبارزه با تروریسم داده است. او افزود که 
هدف اصلی بزرگداشت از روز قربانیان تروریسم 
حمایت از آن ها ست تا افراد و خانواده هایی که 
در افغانستان و در سطح دنیا از این پدیده آسیب 
می بینند، مورد حمایت قرار گیرند. او تأکید کرد 
که قصه قربانیان از یك ســو بیانگر دردی است 
که آن ها تحمل می کنند و از ســوی دیگر این 
قصه ها بار سنگین مسئولیت را بر دوش دولت ها 
می گذارد تا قربانیان تروریسم را فراموش نکنند 
و برای حمایت از آن ها میکانیزم های مشخصی 

را ایجاد کنند. 
داکتر عبداهلل گفت کــه خواهان برگزاری 
یك کنفرانس در ســطح منطقه شــده است 
زیرا گروه های تروریســتی باهــم هماهنگ اند 
و در ســطح منطقه منسجم عمل می کنند در 
حالی که کشورها هنوز برای حمایت از قربانیان 
هماهنگ نیستند. بنابراین باید عدالت در حق 
قربانیان اجرا شود. تحقیقات عادالنه و منصفانه 
در مورد حوادث، رساندن معلومات به قربانیان 

در مورد آنچه اتفاق افتاده است. 
رییس اجراییه حکومت افغانستان گفت با 
کشته شدن هر فرد در نتیجه حمالت انتحاری، 
چنــد فرد دیگر که عضو خانواده اســت ضربه 
می بینند و پیامدهای بســیار ناگواری متوجه 
فرزندان و زنانی می شــود کــه در نتیجه جان 
باختــن یك فرد پدر، مادر و یا شــوهرش را از 
دســت می دهد. داکتر عبداهلل گفت: »کشور ما 
در جریان سال های اخیر مورد هجوم گروه های 
تروریســتی قرار گرفتند و این گروه ها مذهب، 
قوم و فرهنگ ندارد.« او تاکید کرد که تنها یاد 
کردن از قربانیان تروریســم مسوولیت نیست 
و رفع مســوولیت نیســت بلکه بایــد به تمام 
خواســته های بشری آن ها به شــمول تعلیم، 
صحت و سایر نیازمندی ها آن ها رسیدگی شود. 
افغانســتان  لوی ســارنوال  فرید حمیدی، 
ســخنران دیگر ایــن کنفرانس بــود. او گفت 
که در نتیجــه فعالیت گروه های تروریســتی 
بســیاری خانواده ها به ماتم  نشســته و زخم 
افغان ها خونین است. آقای حمیدی با اشاره به 
قربانی های نیروهای امنیتی گفت که این نیروها 
همه روزه در برابر گروه ها تروریستی می رزمند، 
قربانی می دهند، از کرامت انسانی نه تنها انسان 
افغانستان بلکه تمام انســانیت دفاع می کنند. 
حمیدی خاطر نشــان کرد که افغانســتان به 
تازگی جرایم جنگی، جنایت علیه بشــریت و 

شــکنجه را جرم انگاری کرده و آن را در قانون 
جدید جزا گنجانده است. او گفت که سارنوال 
جرایم تروریستی از اول حمل تاکنون به 2۶۰۰ 
قضیه رســیدگی کرده و در مجموع به 7۵۰۰ 
قضیه جرایم تروریســتی توسط این سارنوالی 
رسیدگی شده اســت. آقای حمیدی گفت که 
افغان ها 41 ســال جنگ و درد و رنج ناشی از 
آن را تحمل کرده اند و قربانیان باید در تمامی 

تصمیم گیری های سیاسی شریك باشند. 
لوی سارنوال افغانستان خاطرنشان کرد که 
قوانین ناظر بر جنگ کهنه شــده و ناکارامد ند، 
بنابراین نیاز است  جامعه جهانی این قوانین را 
یك بار دیگر بازنگری کند. او با اشاره به نوعیت 
جنگ هــای نیابتی گفت کــه در این جنگ ها 
دولت ها مستقیماً طرف نیستند، بلکه بیشتر این 
جنگ ها نیابتی است بنابراین قوانین جنگی باید 
طوری تعدیل شوند که در آن مسوولیت کشورها 
در جنگ های نیابتی نیز مشخص شود. او افزود 
که جامعه جهانی باید میکانیزم مشخصی برای 
کشورهای حامی تروریســم داشته باشند و از 
بیجاشدگان و مهاجران در نتیجه این جنگ ها 
حمایت صورت گیرد. او گفت که تروریسم حد 
و مرز نمی شناســد و مربوط به دین و مذهب 

خاصی هم نیست. 
این کنفرانس با برگــزاری یك پنل که در 
آن قربانیــان نیز حضور داشــتند ادامه یافت. 
عبدالعزیز دانش اســتاد حقوق بین بین الملل 
در ایــن کنفرانس مفهوم تروریســم را تعریف 
کرد و به تشریح ریشه های تروریسم پرداخت. 
او گفت، با آن که تروریسم بیشتر از مردم ملکی 
قربانــی می گیرد و مخاطب اصلــی گروه های 
تروریســتی حکومت ها است تا با حمالت خود 
علیه غیرنظامیان دولت ها را زیر فشار قرار دهد. 
او افزود که تروریسم وسیله ایست که از سوی 
دولت ها علیه دولت دیگر اســتفاده می شــود 
طوری که گروه های تروریستی وسیله و ابزاری 
در اختیار یك دولت برای فشار آوردن بر دولت 

دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. 
قربانیانی که در این  پنل حضور داشــتند 
وضعیت خانواده هایی را بازگو کردند که در فقر 
شدید به ســر می برند و هیچگونه حمایتی از 
سوی حکومت و سایر نهادها صورت نمی گیرد. 
قربانیــان گفتند که در برخی از خانواده ها ۶ تا 
7 کودک زندگی می کنند در حالی که نان آور 
آن ها در حمالت ترویستی جان شان را از دست 
داده و حاال هیچ منبعی برای امرار حیات ندارند. 

از صفحه
جلسه مشورتی برنامه ...

جلسه است که رهنما و رهگشای کارکردهای 
کمیسیون برای پنج سال آینده است. هر نهاد 
زمانی موقف اســت که مردم را با خود داشته 
باشــد و براســاس نظرات مردم فعالیت کند. 
کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان به 
این امر مهم پی برده و ما در اینجا آمده ایم تا 
نظرات خود را با کمیسیون در میان بگذاریم . 
همین ابتکار ســبب می شــود که کمیسیون 
مســتقل حقوق بشر افغانســتان در پنج سال 
آینــده فعالیت هایی را انجــام دهد که مردم 

می خواهند و به آن نیاز دارند.«
عبدالمتین، معاون شورای والیتی نورستان 
درباره اهمیــت حضور نماینــدگان مردم در 
تدوین برنامه استراتژیك کمیسیون گفت: »به 
نظرم حضور من در این جلسه بسیار مهم است. 
من نماینده مردم در نورستانم و این جا آمده ام 
که نظرم را درباره برنامه پنج ســاله  کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان مطرح کنم. این 
بسیار مهم است که کمیسیون طوری فعالیت 
کند که مردم به آن نیــاز دارند. در این جا ما 
تمام توقعات و خواســته های مردم خود را با 
کمیسیون در میان می گذارم . کمیسیون برای 
دفاع از حقوق بشری مردم ایجاد شده و بسیار 
ضرور اســت   بداند که مردم چه می خواهند و 
باید به کدام حقوق مردم رســیدگی شود. در 
والیت زنان و کودکان بسیار زیاد مشکل دارند. 
زورمنــدان باالی آن ها ظلــم می کنند و من 
امــروز این موضوع را مطرح کــردم تا از نفوذ 
زورمندان جلوگیــری و از زنان و کودکان در 

نورستان حمایت شود.«
یلدا سادات، معاون شــورای والیتی لوگر 
اشتراک کننده دیگر  جلســه بود. او بر تأمین 
حقوق بشری مردم در والیات ناامن تأکید کرد: 
»من فعاًل در برنامه برنامه پالن اســتراتژیك 
کمیسیون مســتقل حقوق بشــر آمده ام. در 
این جا نمایندگان 14 والیت شرکت کرده اند. 
ما از والیاتی آمده ایم که مردم در آن مشکالت 
زیادی دارند و باید در پنج ســال آینده برای 
حل این مشــکالت کار شــود. آنگونه که من 
در جریانم، نظــرات ما در این برنامه  گنجانده 
می شود. ما در کارهای گروهی شرکت کردیم 
و در آن اولویت هایــی را مشــخص کردیم که 
کمیســیون باید در پنج ســال آینده روی آن 

تمرکز کند.«
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د ارزګان په والیتي دفرت کې 
د رسنیو له مسئولینو رسه د 

همغږۍ غونډه وشوه

د افغانســتان د بــرشی حقونــو خپلواک 

کمیســیون د ارزګان والیتــي دفــرت د ۱۳۹۷ 

کال د چنګاښ د میاشــتي پر ۱۹مه د ارزګان  

والیت د رســنیو له مسئولینو رسه  د همغږۍ، 

الســته راوړنــو او د بــرش حقونو ســتونزو ته د 

رسیدګۍ په اړه غونډه وکړه.

د والیتــي دفرت رسپرســت ریــس حاجي 

عبداالحد بهایي له ژورنالیستانو وغوښتل چې 

د برش حقونو د نقض د پیښو په رسنیز کولو او 

د برش حقونو د پراختیا په موخه له کمیسیون 

رسه اوږه پــه اوږه کار وکړي څــو په ټولنه کې 

عدالت په ښه ډول تطبیق يش.

لغامن: د عديل او قضايي 
کارکوونکو رسه ورکشاپ جوړ 

شو
د بــرشي حقونو خپلــواک کمیســیون د 

جالل آباد ســيمه ييز دفرت د تعلیامتو څانګې 

لخوا د لغامن والیت عديل او قضايي ادارو ۳۰ 

تنو استازو رسه چې قاضيانو، ملکي څارنواالنو، 

د ميل امنیت څارنواالنو او مدافع وکیالنو پکې 

ګــډون درلود د عامه کتابتون د غونډو په تاالر 

کې ورکشاپ تررسه شو.

د کمیســیون پیژندنه او د ۱۶ کلونو السته 

راوړنې یې، د برش حقونــو مفهوم، جزاګانې – 

موخــې او د هغــه ډولونــه، د عادالنه محاکمو 

اصول او د شــکنجې د مخنيوي کنوانسیون، 

د ماشــومانو حقــوق، د ماشــومانو اختطــاف 

او قاچــاق او په جزایي مســایلو کې د مدافع 

وکیالنو رول هغه موضوعات و، چې په ورکشاپ 

کې پرې بحث وشو.

لغامن: خربیاالنو او د رسنیو له 
استازو رسه غونډه وشوه

د روان ۱۳۹۷ کال د چنــګاښ پر ۲۰مه د 

افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمیسیون 

د جالل آباد سیمه يیز دفرت د تعلیامتو څانګې 

د لغــامن والیت لــه خریاالنو او د رســنیو له 

اســتازو رسه غونډه وکړه، چې ۲۵ سيمه ييزو، 

مــيل او نړیوالو رســنیو خریاالنو او د رســنيو 

استازو پکې ګډون درلود.

د غونډې ګډونوالو خپلې ستونزې رشيکې 

کــړې چــې د کميســيون د اســتازو لــه خوا 

مســئولينو رسه د يادو ستونزو د رشيکولو ژمنه 

وررسه وکړه.

ننګرهار: د برش حقونو پر وړاندې 
د شته ستونزو اړوند له امنیې 

قومندان رسه لیدنه وشوه
د جــالل ابــاد ســیمه ییز دفــرت مرشې د 

روان ۱۳۹۷ کال د زمري پر ۶مه نېټه ننګرهار 

والیت ته له نوي معريف شوي امنیې قومندان 

رسه د برش حقونو پر وړاندې د شــته ستونزو د 

حل په موخه ناسته وکړه.

د ســیمه ییــز دفرت مرشې آغلــې صرینه 

حمیــدي پــه ننګرهار کــې د بــرش حقونو پر 

وړاندې د یو شمیر ستونزو )د کوچنیانو جنيس 

زورونه، د ښــځو د تاوتریخوايل په قضایاؤ کې 

د پولیســو بې غوري او د اچیــن د خلکو هغه 

شــکایت په اړه چې د محيل پاڅون کوونکو له 

يــو مرش څخه یې درلود( د حل په برخه کې د 

د افغانستان د برش د حقونو خپلواک کميسيون 
د سيمه ييزو او واليتي دفرتونو فعاليتونه
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هر اړخیزې همکارۍ غوښتنه وکړه.

د امنیې قومندان پاســوال غالم ســنایي 

ســتانکزي وويــل چې ځــان د بــرش حقونو د 

کورنــۍ غړی احساســوي او هڅــه کوي چې 

هیڅ ګناهګار بی ســزا پــايت نيش او هیڅ بی 

ګناه ته سزا ورنکړ يش. نوموړي زیاته کړه چې 

په اچین کې مطلوب شــخص د پولیسو لخوا 

نیول شــوی، دوســیه يې تکمیل او څارنوالی 

ته اســتول شــوې، نوموړې ژمنه وکــړه چې د 

کوچنیانــو د جنــيس زورونې پــه اړه به جدي 

پلټې کوي او هغه پولیس چې په دندو کې بې 

غوري کوي او قضایاؤ ته پر وخت رســیدګي نه 

کوي د پولیســو د قوانینو پــه رڼا کې به وررسه 

قانوين چلند ويش.

د برش حقونو رعایت اختیاري نه، 
الزامي دی

د هغه دوه ورځني روزنیز ورکشــاپ عنوان 

ؤ چي دافغانســتان د بــرشي حقونو خپلواک 

کمســیون، د جالل اباد ســیمه يیــز دفرت، د 

آمبودزمن څانګــې لخوا د نورســتان والیت د 

امنیــې قوماندانــۍ لــه ۳۰ تنــو افرسانو رسه 

د روان ۱۳۹۷ ملریــز کال د زمــري پر ۷ او ۸ 

نېټو د یــاد والیت مرکز پارون کې د امنیتي او 

دفاعي ځواکونو د همغــږۍ په مرکز کې جوړ 

شوی ؤ.

امنیه قوماندان جرنال سیدعباس سادات 

د برشي حقونو خپلواک کمیسیون مننه وکړه 

چې په لومړي ځل یې نورستان والیت ته سفر 

کــړی او د خپلو فعالیتونو د پيل کولو په موخه 

یې عماًل ښوونیز پروګرامونه جوړ کړي.

ورکشاپ د پولیسو منسوبینو ته د نورستان 

والیــت د وايل حافظ عبدالقیوم لخوا د برشي 

حقونو د رعایت، تعمیم او مالتړ په الرښوونکې 

وینــا او د نورســتان والیــت مرســتیال، امنیه 

قومانــدان او ميل امنیت رییس لخوا ګډونوالو 

تــه د تصدیقونــو او د کميســيون د خپرونو په 

وېش رسه پای ته ورسید.

د ماشومانو د حقونو په برخه 
کې درې ښوونیزې ناستې وشوې

د جــالل ابــاد ســیمه يیز دفرت د ماشــوم 

حقونو د مالتړ څانګې مســئول کونړ والیت ته 

کاري ســفر وکړ، چې د نورو فعالیتونو ترڅنګ 

يې درې ښوونیزې ناستې، په ننګالم ولسوالۍ 

او مرکز اسعد اباد کې جوړې کړې.

په یادو ښــوونیزو ناســتو کې د برش حقونو 

خپلواک کمېســيون لنــډې پېژندنې رسبیره 

د ماشــومانو په اړه اســالمي، ملــی او نړیوالو 

اســنادو، د ماشــومانو په تامین او ساتنه کې 

د والدینــو ونډه، پر ماشــومانو د درندو کارونو 

مخنیوی، د کورين تاوتریخــوايل ناوړه اغیزو، 

تعلیم او صحت ته پاملرنــه هغه موضوعات ؤ، 

چې په اړه یې ګډونوالو ته پوهاوی ورکړل شو. 

په دې ناســتو کې ۹۵ تنــو ګډون کړی و چې 

له هغې جملــې ۳۰ تنه يې د ســواد زده کړو 

ښځینه شاګردانې وې.

د افغانستان د برشي حقونو 
خپلواک کمیسیون رییسې ډاکټر 

سیام سمر د کندهار له وايل رسه 
وکتل

د روان ۱۳۹۷ کال د زمــري پر ۹مه نېټه د 

افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمیسیون 

رئيسې ډاکټر ســیام سمر چې کندهار والیت 

ته یې د بــرش حقونو د وضعیــت د څرنګوايل 

څخه د څارنې په موخه سفر کړی و، د دولتي 

او نادولتي ادارو او بنســټونو له مسئولینو رسه 

د لیدنــو او کتنو په لــړ کې  د کندهار له وايل 

زملي ویســا رسه د کندهار والیــت د مقام په 

دفرت کــې په داســې حال کې وکتــل چې د 

کندهــار  امنیه قومانــدان، د مــيل امنیت،.

پوهنې، استيناف څارنوالۍ، عدلیې، روغتیا او 

د ټولګټوچارو رییسان هم حارض ؤ.

ډاکټر ســيام ســمر پــه دې کتنــه کې په 

کندهــار کــې د بــرش حقونو په برخــه کې پر 

يو شــمېر مــواردو خپله اندېښــنه وښــودله او 

د مســولینو  پاملرنــه یــې ورتــه راواړوله، چې 

مســئولینو د ســتونزو د هــواري ډاډ ورکړ او د 

جدي اقداماتو ژمنه وکړه.

قاضيانو او څارنواالنو رسه درې 
ورځنی ورکشاپ جوړشو

د ګردېز سیمه يیز دفرت د ښوونې او روزنې 

څانګې مسئولینو د پکتیا والیت اړوند قاضيانو، 

څارنواالنو، مدافع وکیالنو، حقوقي مساعدینو، 

د پوهنتون اســتادانو، د ښــځینه ؤ استازیو په 

ګډون )۲۸( تنو ته )د برشي حقونو پېژندنې( 

تر رسلیک الندې درې ورځنی ورکشــاپ جوړ 

کــړ. یــاد ورکشــاپ د ګردېز ســیمه يیز دفرت 

دغونډو په تاالر کې د زمري میاشــتې له )۷ــ 

۹( نېټې پورې تررسه شو.

د نورستان په پارون کې لس 
ورځنی کورس تررسه شو

د روان ۱۳۹۷ کال د زمــري لــه ۶مــې تر 

۱۵مــې نېټې د جالل آباد ســيمه ييز دفرت د 

تعليامتــو څانګې له خوا د نورســتان واليت په 

پــارون کــې د اوو کليو اړوندو شــلو تنو قومي 

مرشانو او مدين فعاالنو لپــاره د برش حقونو د 

پوهــاوی لس ورځنی کورس تررسه شــو، چې 

پکې د برش حقونو اړوند بېالبېل مواد تدريس 

شول، د يادونې وړ ده چې د کورس په پای کې 

پر ګډونوالو تصديق پاڼې هم ووېشل شوې.

د اطالعاتو او فرهنګ ریاست د 
معلوماتو څانکه په کتابونو او د 

برشي حقونو په موادو سمبال 
شوه

د روان ۱۳۹۷ کال د اســد د میاشــتی پر 

۱۳ نیټــه د اطالعــات او فرهنګ ریاســت په 

کتابتون  کــې د ارزګان والیتي دفرت د برشي 

حقونو  د معلوماتو پــه څانګه کې پنځه جلده 

د برش حقونو د زده کړې رســالې، درې جلده 
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د معلولیــت لرونکو اشــخاصو د برشي حقونو 

رســالې او د افغانســتان د بــرشي حقونــو د 

خپلواک کمیســیون مجلې کښیښودل شوې 

او د يــادې معلومايت څانګــې ترتیب او څارنه 

وشوه.

کندهار: د کمیسیون د نوي 
سرتاتیژیک پالن مشوريت غونډه 

جوړه شوه

د روان ۱۳۹۷ کال د زمــري د میاشــتی 

پــر )۷( نېټــه د افغانســتان د بــرشي حقونو 

د خپلــواک کمیســیون د مرشتابــه یو پالوی 

کندهــار والیت تــه راغلی و پــه ۷/ ۵/ ۱۳۹۷ 

نیټه يې د کندهار د برشي حقونو د سیمه ییز 

دفــرت او د هلمند والیتي دفرت لــه کار مندانو 

رسه د افغانســتان د بــرشي حقونو د خپلواک 

کمیســیون د )۲۰۱۹-۲۰۲۲( م کالــه پورې 

د نــوي ســرتاتیژیک پالن د تدوین پــه تړاو د 

کندهــار د برشي حقونو د ســیمه ییز دفرت د 

کنفرانســونو په تاالر کې مشوريت غونډه جوړه 

کړه.

په ۸/ ۵/ ۱۳۹۷ نیټه د افغانستان دبرشي 

حقونــو دخپلواک کمیســیون رئيســې ډاکټر 

سیام )ســمر( هم په هغه مشوريت غونډه کې 

چې د کمیســیون د نوي ســرتاتیژیک پالن د 

تدوین په موخه جوړه شوې وه برخه واخیسته.

همدارنګــه پــه ۹/ ۵/ ۱۳۹۷نیټــه ډاکټر 

ســيام سمر او وررسه پالوي د کندهار د سیمه 

ییز دفرت او د هلمند د والیتي دفرت د کارمندانو 

رسه غونډه جوړه کړه، په غونډه کی دکمیسیون 

د دفرتونو دکار پر څرنګوايل خرې وشوې، په 

کارونو کې نیمګړتیاوې په ګوته شوې او د کار 

د ال ښه وايل په موخه یې الرښوونې وکړې.

په ودانیو کې د معلولیت لرونکو 
لپاره د فزیکي اسانتیا په تړاو د 

پوهاوي غونډه وشوه

د روان ۱۳۹۷ کال د زمــري میاشــتې پر 

)۱۵( نیټــه د کندهار په پنجوایی ولســوالۍ 

کې د ښــاروالۍ له مدیریت او یو شمېر قومي 

مرشانو رسه په ودانیو کــې د معلولیت لرونکو 

کســانو لپــاره د فزیکي اســانتیاوو د رامنځته 

کیدو په تــړاو د کندهار د ســیمه ییز دفرت  د 

معلولیت لرونکو کسانو د برشي حقونو  د ودې 

او پراختیا د څانګې لخوا د يادې ولســوالۍ د 

ښــاروالۍ په دفرت کې د پوهاوي غونډه جوړه 

شوه.

د شکنجې د ممنوعیت په تړاو 
له امنیتي منسوبینو رسه درې 

ورځنی ورکشاپ جوړ شو

د روان )۱۳۹۷( د زمــري میاشــتې )۱۵-

۱۷( پــورې د کندهــار د امنیــه قوماندانــۍ 

د نظارتخانــې او یــو شــمېر امنیتــي حوزو له 

منسوبینو رسه د کندهار د برشي حقونو سیمه 

ییــز دفرت د آمبودزمن څانګی لخوا د ښــوونې 

او روزنــې د څانګــې په همکارۍ د اســالمي 

اصولو او د ميل او نړیوالو قوانینو او اســنادو له 

مخې د شــکنجې د ممنوعیت په تړاو د يادې 

قوماندانی د غونډو پــه تاالر کې درې ورځنی 

ورکشاپ جوړ شو.

از صفحه 24
تنظیم خانواده، ...

نشود، تا 2۰ سال آینده در کابل و تا ۵۰ سال 
آینده در افغانستان ما با مشکالت واقعا بزرگ 

مواجه خواهیم شد.«
کاهش منابع طبیعی مشکل دیگری است 
که به دلیل افزایش نفــوس به میان می آید. 
حکومت می  گوید در حال حاضر در شهر کابل 
آب زیــر زمینی پایین رفتــه و منبع دیگری 
برای تامین آب در این شــهر در حال حاضر 
وجود ندارد و این در حالی اســت که آب های 
ســطح به کار گرفته نشــده اســت. بیکاری 
معضل دیگری اســت کــه به بــاور مقامات 
حکومتی دلیل آن رشد نفوس است از سوی 
دیگر نیروهای کار افغانستان مسلکی نیست تا 
برای کار در کشورهای دیگر فرستاده شوند. 

در همیــن حــال وزارت صحــت عامــه 
افغانســتان می  گویــد برنامه هایــی را برای 
وقفه دهی بین والدت ها روی دست دارد و این 
برنامه از ســوی علمای دینی نیز تأکید شده 
اســت. هرچند این وزارت پالیسی مشخصی 
برای کنتــرول جمعیت ندارد اما مســئوالن 
می گوینــد همــواره تالش کرده انــد تا برای 
خانواده ها در مورد اهمیــت فاصله دهی بین 

والدت ها آگاهی دهند. 
وزارت صحت عامــه می گوید حدود 9۰ 
درصد زنانی که عروسی می کنند از روش های 
فاصله دهــی بین والدت هــا آگاهند ولی تنها 
2۰ درصد این زنان از این روش ها اســتفاده 
می کنند. همچنین زنان شهری بیشتر از زنان 
روستایی از روش های تنظیم خانواده استفاده 

می کنند. 
چالش اساســی به باور مســئوالن وزارت 
صحت عامــه این اســت کــه خانواده ها در 
افغانستان از معلومات واقعی در مورد تنظیم 
خانواده محروم اند و بیشــتر به سوء تعبیرها 
در ایــن مــورد باورمند ند. ناتوانــی زنان در 
مورد تنظیم خانواده مشــکل دیگری اســت 
که ســبب شــده تا خانواده ها نتوانند بر این 
مشــکل فایق آیند. نهادهای حکومتی تأکید 
دارند تا زمانی که همه نهادهای ذی ربط برای 
تنظیم خانواده بسیج نشوند، یك وزارت خانه 
نمی توانــد بر این معضل فایــق آید. تأکید بر 
این اســت که وزارت حج و اوقاف مالامامان 
را تشــویق کند تا در منابــر و تکایا در مورد 
اهمیت تنظیــم خانواده به مــردم معلومات 
دهند و همچنیــن وزارت اطالعات و فرهنگ 
نیــز در این زمینه نقش اساســی اش را بازی 

کند. 
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 دفتر ساحوی کندز 
 اعالم همکاری مقامات دولتی والیت 

تخار با دفتر ساحوی کندز

سید حفیظ اهلل  فطرت، رئیس دفتر ساحوی 
کندز در حالی که مسئوالن بخش های نظارت و 
بررســی از تخطی ها، حمایت و انکشاف حقوق 
اطفال و افراد دارای معلولیت نیز حضور داشتند، 
طی یك سفر کاری به والیت تخار رفته با آقای 
داکتر فضل اهلل مجددی، والی والیت، مسئوالن 
امنیتی و رؤســای ادارات دولتی دیدار و درباره 
گسترش حاکمیت قانون، مبارزه با فساد اداری، 
رعایــت، حمایت و نظارت بــر وضعیت حقوق 

بشری شهروندان، گفتگو کرد. 
داکتر فضل اهلل مجددی  با سپاس از فعالیت 
و نظارت دوامدار کارمندان دفتر ساحوی کندز 
در موارد نقض حقوق بشــر، آن هــا را همکار 
خوب اداره محلی تخار دانســته و از ریاســت 
دفتر ســاحوی خواست که مقام والیت تخار را 
از نقض های حقوق بشــری آگاه سازند تا این 

اداره بتواند بدون تأخیر موارد نقض حقوق بشر 
را پیگیری و عامالن شــان را به ادارات عدلی و 

قضایی بسپارد.
رئیس دفتر ســاحوی کندز د ر این ســفر 
همچنین با قوماندان امنیه، رئیس امنیت ملی، 
رئیس محکمه استیناف، رئیس عدلیه، رئیس 
معارف، رئیس امــور زنان، رئیس صحت عامه، 
رئیس و اعضای شــورای والیتی، ســرطبیب 
شــفاخانه والیتی، رئیس رادیو و تلویزیون ملی 
و رئیس شبکه جامعه مدنی والیت تخار را نیز 
مالقات و گفتگوهای جداگانه پیرامون موضوع ها 

و مسایل حقوق بشری انجام دادند.

 برگزاری کارگاه »توانمند سازی 
مدافعان حقوق بشر« در والیت 

بغالن
بخش آموزش حقوق بشــر دفتر ساحوی 
کندز با هدف گســترش و نهادینه ســاختن 
حقوق بشر، کارگاه آموزشی دو روزه را با عنوان 
»توانمند ســازی مدافعان حقوق بشر در زمینۀ 
شیوه های آموزش حقوق بشر و دادخواهی« با 
اشــتراک 41 تن از مدافعان حقوق بشر والیت 
بغالن در تاالر باغ بی بی صبری شهر پلخمری، 
برگزار کرد. کارگاه آموزشــی با جمع بندی و به 
امید تحقق ارزش های حقوق بشری در جامعه 
توســط آقای زمانی یکــی از مدافعان حقوق 
بشــر، پایان یافته و گزارش خبری آن از طریق 

رسانه های والیت بغالن به نشر رسید.

 برگزاری جلسه نظر خواهی درباره 
برنامه استراتیژیک کمیسیون

برای گرفتن نظرها و پیشنهادهای سازنده 
و مفید برای تدوین پالن استراتژیك کمیسیون 
مستقل بشــر افغانســتان، در حالی که هیأت 
مؤظف دفتــر مرکزی کمیســیون نیز حضور 
داشــتند، جلسه ای با شــرکت کارمندان دفتر 
ساحوی کندز و دفتر والیتی بدخشان در تاالر 
کنفرانس دفتر ساحوی کندز، به تاریخ ۸ اسد 

1۳97 خورشیدی برگزار شد.
در این جلسه درباره موضوع و طرح پرسش 

و پاسخ، بحث های زیاد صورت گرفت. 

 جلسه مشورتی برنامه استراتژیک 
در والیت کندز

جلســه مشــورتی تهیه برنامه استراتژیك 

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 اسد  1397
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کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان روز 
سه شــنبه 9 اســد در والیت کنــدز با حضور 
هئیت دفترمرکزی، مقام والیت کندز، رؤسای 
دفاتر دولتــی والیت کنــدز، نهادهای مدنی، 
علمای دینی و رســانه ها برگزار شــد. در این 
مراســم آقای فطــرت، رئیس دفتر ســاحوی 
کندز راجع به اهمیت برنامه استراتژیك، آقای 
عبدالجبار نعیمی، والی  کنــدز درباره نهادینه 
شــدن ارزش های حقــوق بشــری در جامعه 
صحبــت کردنــد و در ادامه همــکاران دفتر 
مرکــزی رهنمودهای معلوماتــی خود را برای 

اشتراک کنندگان عرضه کردند. 

  گرامیداشت  »روز جهانی منع کار 
شاقه اطفال « در والیت بغالن

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر 
ساحوی کندز با برگزاری کنفرانس یك روزه در 
تــاالر مقام والیت بغــالن روز جهانی منع کار 

شاقه اطفال  را گرامی داشت .
در این کنفرانس آقای فطرت، رئیس دفتر 
ســاحوی کندز، عزیزالرحمن عزیز رئیس دفتر 
مقــام والیت بغــالن، آقای ســید عبدالهادی 
اندیشمند، رئیس دیوان جزای محکمه ابتدائیه 
شــهر پلخمری، آقای نیاز محمد راسخ رئیس 
سارنوالی استیناف، مولوی عبدالنصیر حمیدی، 
نمایندۀ ریاســت حج و اوقاف، آقای غالم رسول 
قانع، نماینده ریاســت کار و امــور اجتماعی، 
آقای محمد محسن شیرزاده، آمر مرکز اصالح 
و تربیت اطفال و سرپرست ریاست عدلیه، شاه 
محمود فیض زاد، رئیس معادن، خانم اورانوس، 
مدیر حقوقی ریاست امور زنان، آقای جواد توانا، 
عضو شــبکه جامعه مدنی، آقای محمد اسحق 
شــینواری، آموزگار مؤسسه صحی و انکشافی 
جوانان و آقای اول خان احمدزی، رئیس انکشاف 
دهات بغالن هرکدام به ترتیب پیرامون موضوع 
صحبت کرده با برشــمردن چالش های موجود 
تأکید ورزیدنــد که در زمینــه رعایت حقوق 
اطفال با در نظرداشت قوانین ملی و بین المللی 
و کنوانســیون های حقوق بشری و طفل توجه 

جدی صورت گیرد. 

 پیامدهای ناگوار مواد مخدر و 
شیوه های جلوگیری از اعتیاد

بخش افراد دارای معلولیت دفتر ســاحوی 
کندز به مناسبت »هفتۀ مبارزه با مواد مخدر« 

جلسۀ نیم روزه ای را با شرکت ۳۰ تن از اصناف 
و اقشــار مختلف جامعه، به تاریخ 2۶ سرطان 
1۳97 خورشــیدی در مقر اتحادیۀ معلولین و 

ورثه شهدا در شهر کندز برگزار کرد. 
در این جلســه برعالوۀ اشتراک کنندگان، 
رئیــس دفتر ســاحوی حقــوق بشــر حوزه 
شمال شرق، رئیس مبارزه با مواد مخدر والیت 
کنــدز و تعدادی از متنفذیــن محل و علمای 

دینی نیز اشتراک ورزیده بودند.
  جلســه با ارائه پیشنهادها و نظر ات مثبت 
معلولین و با امید تحقق جامعۀ بدور از خشونت 

و محو کامل مواد مخدر به پایان رسید. 

برگزاری کارگاه »آموزش حقوق 
بشر برای پولیس« در ولسوالی 

فرخار
بخش آموزش حقوق بشــر دفتر ساحوی 
کندز کارگاه آموزشــی سه روزه را تحت عنوان 
»آموزش حقوق بشر برای پولیس« در ولسوالی 
فرخار والیت تخار با اشــتراک )۳1( نفر شامل 
ولســوال، قوماندان امنیه، مدیــر امنیت ملی، 
مســؤولین حوزه هــای امنی تی، مســؤولین 
نظارت خانه، آمر تعلیم و تربیه، کارمند پولیس 
زن، کارمنــدان اداری، آمر جلب و جذب، آمر 
اوپراســیون و مدیر مبارزه با تروریزم و برخی 
دیگــر از افســران پولیس، در تاالر جلســات 

ولسوالی فرخار، برگزار نمود.

 دفتر والیتی ارزگان 
 امضای قرار داد نشر برنامه های 

آموزشی حقوق بشر با ترون رغ  در 
ارزگان

قرار داد نشــر برنامه های آموزشــی حقوق 
بشر برای نشر برنامه های آموزشی حقوق بشر 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانیستان سال 
جاری با رادیوی ترون  رغ در ارزگان امضا   شد. 
حاجی عبداالحد  بهایی، سرپرست دفتر والیتي 

ارزگان در نشســت با مسئول رادیوی ترون رغ 
خواستار نشر منظم  برنامه های آموزشی حقوق 
بشر شد و همچنین گفت که به نشر برنامه های 
آموزشی کمیســیون حقوق بشر اشخاص که 
بی سواد است از مفاهیم و ارزش های حقوق بشر 
و همچنین از حقوق خود آگاهی داده خواهند 

شد. 
 دفتر والیتی غور

 برگزاری کارگاه سه روزه آموزش 
حقوق بشر برای نیروهای امنیتی 

در ولسوالی لعل

بخش آمبودزمن دفتر والیتی غور کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان، با همکاری بخش 
تعلیمات کارگاه سه روزه  آموزش حقوق بشر را 
برای نیروهای امنیتی در مرکز ولسوالی لعل و 
ســر جنگل  والیت غور برگزار کرد. این کارگاه 
از تاریخ 19 تا 21 ســرطان 1۳97 با اشتراک 
۳۵ تن از منســوبین قوماندانی امنیه و امنیت 
ملی ولسوالی لعل و سرجنگل برگزار شد. هدف 
از برگزاری این کارگاه ارتقای ظرفیت نیروهای 
امنیتی در مورد حقوق بشــری بوده تا اجرائات 
مراجع امنیتی بر مبنی قوانین ملی و ارزش های 
انســانی مندرج در اسناد حقوق بشری صورت 
گیرد و پولیس و منسوبین امنیت ملی بتوانند 
در روشــنی این اســناد هم از حاکمیت قانون 
دفاع کنند و هم اعتماد مردم را با ارائه خدمات 
شایسته و دور از هر نوع برخوردهای غیرقانونی 

به دست آورند.

برگزاری کارگاه دو روزه مدافعان و 
فعاالن حقوق بشر

دفتر والیتی غور کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانســتان کارگاه دو روزه آموزشی حقوق 
بشر را برای 29 تن )17 تن مرد و 12 تن زن( 
از مدافعان و فعاالن  حقوق بشــر از تاریخ 2 تا 
۳ اســد 1۳97 در تــاالر  همایش دفتر والیتی 
غور کمیســیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
برگــزار کرد. کارگاه به منظــور تطبیق برنامه 
عمل کمیسیون و نیز برای ارتقای سطح آگاهی 
مدافعان حقوق بشــر درباره حقوق بشر و دفاع 
از حقوق بشــر و آشنایی بیشــتر با وظایف و 
مسئولیت های مدافعان که از یك طرف مدافعان 
در دفــاع و حمایت از حقوق بشــری بیشــتر 
ترغیب شــده و از طرف دیگر با شبکه سازی و 
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سازمان دهی این افراد هم در حمایت از حقوق 
بشری در شرایط دشوار مؤثر واقع خواهند شد 
و نیز برای حمایت مدافعان حقوق بشــر کمك 

خواهد کرد.

 دفتر ساحوی بلخ
 تأکید بر سهم گیری زنان در 

جرگه های محلی

طی نشســت های آگاهی بخشــی در گذر 
نورخدای شــهر مزارشریف، هفتاد تن از زنان و 
مردان این گــذر با حقوق خانواده و قانون منع 
خشونت علیه زنان آگاهی عمیق تری به دست 
آوردند. در نشست اول در روز 24 سرطان، ۳۵ 
تــن از بانوان این گذر پس از دریافت معلومات 
در بــاره صالحیت های کمیســیون مســتقل 
حقوق بشر با طرح پرســش هایی، نگرانی ها و 

خواست های خود را در میان گذاشتند. 
در این نشســت گروهی از بانوان خواهان 
نشست مشــابهی برای مردان گذر شان شدند 
که بر این اســاس چهار روز بعد در 2۸ سرطان 
نشستی برای ۳۶ تن از مردان به شمول مالامام 

و کالنتر کوچه برگزار شد.
در نشست دیگر که بتاریخ 2۸ سرطان برای 
۳۶ تن از مردان به شمول مالامام و وکیل گذر 
برگزار شده بود، موضوع حمایت از حقوق زنان 
در فیصلــه جرگه های قومی مــورد تأکید قرار 
گرفته و گفته شد که در این موارد، به دیدگاه ها 
و خواست های زنان توجه بیشتری صورت گیرد. 

 شکل گیری شبکه مدافعان حقوق 
بشر در سطح محلی

طــی کارگاه آموزشــی دو روزه، ۳۰ تن از 
مدافعان حقوق بشر، شــیوه های دادخواهی و 
حمایت از حقوق بشــر را مورد بحث و بررسی 
قرار دادند. در این کارگاه آموزشــی که  بخش 
آموزش های دفتر ساحوی بلخ به روزهای سوم 
و چهارم اســد در تاالر  ایــن دفتر برگزار کرده 
بــود، قواعد و حقوق سیاســی در انتخابات، و 
راه های دادخواهی از ارزش های حقوق بشــر از 
جمله موضوعاتی بود که  مربیان بخش آموزش 
با اشــتراک کنندگان در میان گذاشتند. آن ها 
هم چنین با وظایف و اهداف کمیسیون مستقل 

حقوق بشر آشنایی عمیق تری پیدا کردند.

ارزیابی عملکرد کمیسیون مستقل 
حقوق بشر از سوی کارمندان این 

کمیسیون
هیات رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر 
به روز 1۶ اسد طی نشست مشورتی با کارمندان 
دفاتر این کمیســیون در میمنه و مزار شریف، 
چگونگی تدوین پالن اســتراتژیك پنجســاله 
کمیســیون را مورد بحث و بررسی قرار داد. در 
این نشســت که در تــاالر کنفرانس های دفتر 
ساحوی مزار شریف دایر شد، قاضی سید محمد 
سامع رئیس دفتر ســاحوی بلخ ابراز امیداوری 
کرد که مباحث امروز بتوانــد به تدوین برنامه 

استراتژیك آینده کمك موثرواقع شود.
در این نشســت محمد موســی محمودی 
رئیس اجرائیه کمیســیون مستقل حقوق بشر، 
هدف عمده تدوین پالن استراتژیك را پیشگیری 
از سردرگمی کارمندان در جریان اجرای وظایف 
دانســت. او گفت نکته یی را که در آینده باید 
بیشتر مورد توجه قرار دهیم، افشاگری کسانی 
هســت که در برابر مسئولیت شــان پاسخگو 
نیســتند. ما باید پیدا کنیم کــه روحیه عدم 
پاسخگویی ریشه در ساختار نهاد دارد یا اینکه 
فرد خاصی با زیر پاکردن ساختارهای نهادی، از 

پاسخگویی سرباز زده است.
در این نشست اشــتراک کنندگان پس از 
تقسیم به چهار کارگروه و با درنظرداشت اهداف 
حمایتی، نظارتی و آموزشی کمیسیون مستقل 
حقوق بش ر، روی نقاط ضعف و قوت عملکرد 
کمیسیون بحث کردند و همچنین فرصت ها و 
چالش هایی را به بررســی گرفتند که فرا روی 
این کمیسیون وجود دارد. آن ها سپس به نوبت 
نتایج کارهای گروهی شــان را با سایر اشتراک 

کنندگان در میان گذاشتند.
ســترجنرال محمــد ایوب اصیــل معاون 
کمیسیون مستقل حقوق بشــر افغانستان در 
پایان این نشســت گفت اوضاع نابسامان کشور 
روی ارائه خدمات تمام اداره های این کشور تاثیر 
منفی داشــته، اما تاثیر منفی بر روی خدمات 
کمیسیون مستقل حقوق بشر کمتر بوده است.

 دفتر ساحوی بامیان 
 مالقات رئیس دفتر ساحوی بامیان 

با هیأت سفارت بریتانیا
هیأتی از سفارت بریتانیا در سفری به والیت 
بامیان، با حضور در دفترســاحوی کمیسیون 

مستقل حقوق بشر در بامیان، با خانم معتمدی، 
رئیس این دفتر مالقات و گفتگو کرد . این هیأت 
 که هدف سفر ش را بررسی وضعیت نظارتخانه ها 
اعالم داشت ، درباره به وضعیت نظارتخانه های 
پولیس، وضعیت زنان تحت نظارت و محبوس 
و فعالیت های کمیسیون خواستار آگاهی  شد . 
خانم معتمدی با اشاره به ضرورت حضور جامعه 
جهانی و حمایت آنها از روند تحکیم دموکراسی، 
حاکمیت قانون و حقوق بشر، برخی از مشکالت 
را مطرح کرد. در پایان، هیأت یادشــده  ضمن 
قدردانی از ریاســت کمیســیون، وعده داد  که 
هرگونه برنامه هایی را که با هرنهادی به منظور 
بهبود وضعیت حقوق بشــر روی دست گیر د، 
آن را منوط به همکاری و مشارکت کمیسیون 

خواهد کرد.

 جلسه  هماهنگی سه ماهه با 
خبرنگاران والیت بامیان

بخش آموزش حقوق بشــر دفتر ساحوی 
بامیان به منظور دریافت مشکالت و چالش های 
فرا راه کار و فعالیــت خبرنگاران والیت بامیان 
جلســه ای را به تاریخ 21 ســرطان 1۳97 با 
حضور 9 خبرنگار ملی و محلی برگزار کرد. در 
این جلسه موضوعاتی مانند وضعیت آزادی بیان 
و چگونگی عملی و رعایت شدن قانون دسترسی 

به اطالعات در والیت بامیان بحث شد.
خبرنگاران حاضر در جلسه وضعیت آزادی 
بیان در والیت بامیان را نســبت با سایر والیات 
دیگر بهتــر ارزیابی کردنــد و در بعضی موارد 
گفتنــد که عده  محــدودی از ادارات حاضر به 
مصاحبه و دادن معلومات نیستند. خبرنگاران 
از کمیسیون خواستند که بیشتر قضایای حقوق 
بشری با آن ها شریك شــود و مانند سال های 

گذشته کنفرانس های مطبوعاتی برگزار کند. 
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 کارگاه سه روزه نقش 
ارگان های عدلی و قضایی 

در تأمین حقوق بشر

دفترساحوی  بشــر  آموزش حقوق  بخش 
بامیان به تاریخ ۳1 ســرطان تا 2 اسد 1۳97 
کارگاه آموزشی سه روزه ای را با عنوان »نقش 
ارگان هــای عدلی و قضایــی در تأمین حقوق 
بشــر« برای قضات محکمه اســتناف والیت 
بامیان، سارنواالن، مساعدین حقوقی، وکالی 
مدافع، موظفین پلیس و امنیت ملی، کارمندان 
مرکز اصالح و تربیت اطفال و کارمندان ریاست 
کار و امور اجتماعی برگزار کرد. در این کارگاه 
2۵ نفر که شــامل 19 مرد و ۶ زن می شدند 
از نهادهای فوق اشــتراک  کرده بودند. هدف 
این کارگاه ارتقای ظرفیت اشــتراک کنندگان 
در حوزه حقوق بشر و ایجاد هماهنگی بیشتر 

میان نهاد مرتبط به هم عنوان شد. 

 اشتراک بیش از صد خانم 
سواد آموز در یک مسابقه 

کتابخوانی در بامیان
دفتر ســاحوی بامیان کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر، ریاســت امور انتخاباتی، آمریت 
معارف، مؤسســه علمی فرهنگی ملل متحد 
)یونسکو( و اداره محلی بامیان، مسابقه بزرگ 
کتابخوانــی را به منظور تشــویق و حمایت از 
خانم های سواد آموز در این والیت برگزار کرد. 
این مســابقه  که ویژه خانم های فارغ شــده از 
دوره های سواد آموزی بود 1۰۶ اشتراک کننده 

داشت. 
مســابقه بــا حضــور داوراِن از نهادهای 
برگزار کننده اجرا  و برای برندگان این مسابقه 
جوایزی نیز اهدا شــد. در پایان مسابقه، زهرا 
معتمدی، رئیس دفتر ســاحوی کمیســیون 
حقــوق بشــر در بامیــان، محمدآصف مبلغ، 
معــاون مقام والیــت بامیان، آقای شــریفی، 
معاون ریاســت معــارف و علی شــاه مصباح، 
رییــس امور انتخاباتی این والیت ســخنرانی 
کرده و هریــك درباره اهمیت ســوادآموزی 
بانوان بزرگسال و باال رفتن سطح آگاهی بانوان 
نسبت به انتخابات صحبت کرده و نقش چنین 
برنامه هایی را برای تشویق بانوان در این راستا 

مؤثر خواندند. 

برگزاری جلسه مشورتی پالن 
استراتژیک کمیسیون مستقل 

حقوق بشر افغانستان 
جلسه مشورتی پالن استراتژیك کمیسیون 
مستقل حقوق بشر به تاریخ 1۳ ماه اسد 1۳97 
با حضور هیئت رهبري کمیســیون مســتقل 
حقــوق بشرافغانســتان )معاون کمیســیون 
ســترجنرال محمدایوب اصیل، محمدموسي 
محمودي رییس اجرائیه کمیســیون، محمد 
بالل صدیقی ســخنگویي کمیســیون، ثنااهلل 
توخي عضو بخش نطــارت، ارزیابي و گزارش 
دهی و خانم فرنگیس، سکرتر ریاست اجرائیه( 
کار منــدان دفاتــر والیتی غــور و دایکندی، 
مســوولین ارگان هاي عدلي، قضایي، امنیتي، 
علما، نهادهاي مدني، رسانه ها، فعالین حقوق 
بشر، فعالین حقوق زنان، مسوولین ارگان هاي 
انجمن هاي  نماینده هاي  وغیردولتــي  دولتي 
اشخاص داراي معلولیت در بامیان برگزار شد.

در این برنامه ســخنرانان درمورد اهمیت 
داشتن پالن استراتژیك، اصل مشارکت جامعه 
مخاطب در تدوین پالن اســتراتیژیك، اصل 
مشــوره با صنف های مختلف اجتماعی، اصل 
انعطاف پذیری، تعیین اولویت ها و... صحبت 

نمودند.

 دفتر ساحوی هرات
 اولین نشست مشورتی تهیه برنامه 

استراتیژیک کمیسیون در والیت 
هرات برگزار شد

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 
به منظور تهیه برنامه اســتراتیژیك پنج ساله، 
اولین جلســه مشــورتی را با حضــور هیأت 
رهبری کمیسیون روز یك شنبه اول اسد، در 

والیت هرات برگزار شد. 
در این جلســه داکتر ســیما سمر، رئیس 
کمیسیون مســتقل حقوق بشــر افغانستان، 
اجرائیه  رئیــس  محمــودی،  محمدموســی 
کمیسیون و هیأت همراه شان از دفتر مرکزی 
و همچنیــن محمد آصف رحیمی، مقام والیت 
هرات، رؤســای ادارات دولتی والیت هرات و 

نهادهای مدنی حضور داشتند. 
داکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان در این جلسه سخنرانی 
کرده و به نکات مهم مسایل حقوق بشری در 
افغانســتان اشــاره کرد. داکتر سمر استقالل  
کمیســیون را یك اصل مهــم خوانده و افزود 
که کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان 
توانســته مقــام الف را در میان 12۰ کشــور 
حفظ کند و این بیانگــر مؤثریت و بی طرفی 

کمیسیون شمرده می شود. 
داکتــر ســمر اظهار داشــت کــه دولت 

مســئولیت دارد  برنامه های شان را در مطابقت 
بــا ارزش های حقوق بشــری تنظیــم کند و 
پالن هــای جدید انکشــافی و اقتصادی را که 
با هدف بهبود وضعیت حقوق بشر مؤثر است 

روی دست گیرد. 
رئیس کمیســیون مســتقل حقوق بشر 
افغانســتان افزود: »با وجودی کــه در عرصه 
حقوق بشر کارهای چشــم گیر و خوبی انجام 
شــده، اما هنوز هم مشــکالت و چالش های 
جدی و اساسی در افغانستان فرا راه حقوق بشر 

وجود دارد.« 
در ادامه آقــای محمد آصف رحیمی، والی 
هرات ســخنرانی کرده و از تصمیم کمیسیون 
مبنی بر تهیه برنامه استراتیژیك استقبال کرد. 
آقای رحیمی اظهار داشت که مقامات والیت 
هرات خــود را متعهد به رعایــت ارزش های 
حقوق بشــری می دانند و به این منظور تالش 
کرده انــد. والی هرات افزود کــه کارکرد مؤثر 
و مســتقالنه کمیسیون مســتقل حقوق بشر 
افغانستان طی سال های گذشته قابل تحسین 
است. وی گفت که والیت هرات، فعالیت های 
کیمســیون در زمینه نظارت و توسعه حقوق 

بشر را به دیده قدر می نگرد. 
والی هرات اظهار داشــت که ادارات هرات 
برای افزایش حضور زنان در ادارات کوشــیده 
و این میزان را تا بیش از ۳۰ درصد رســانده 
اســت. همچنیــن وی گفت که مســئولین 
حکومتی هــرات تالش کــرده  زمینه آزادی 
اجتماعات را برای شــهروندان فراهم ســازد. 
آقای رحیمی بیان داشــت که در حال حاضر 
مهم ترین موانع در برابر حقوق بشر گروه های 
تروریستی و افراطی اند که مانع تأمین حقوق 
بشر می شــوند و همه روزه جنایات سنگین را 

مرتکب می شوند. 
سپس آقای محمدموسی محمودی، رئیس 
اجرائیه کمیســیون به ســخنرانی پرداخته و 
راجع به اهداف و مقاصد جلسه و تهیه برنامه 
اســتراتیژیك صحبت کرد. آقــای محمودی 
اظهار داشــت که برنامه اســتراتیژیك برای 
کمیســیون یکی از ابزارهای ســازمانی مؤثر 
بوده که کمیســیون توانسته فعالیت های خود 
را مطابق آن به صورت دقیق و اساســی انجام 

دهد. 
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آقــای محمودی گفت که کمیســیون در 
آستانه سومین برنامه استراتیژیك قرار دارد و 
امید می رود که این برنامه کمیســیون مانند 
برنامه های گذشته نظر ات و مشوره های مردم 
را داشته باشد. وی افزود که تجربیات گذشته 
نشان داده که نظریات مردم و سهم و اشتراک 
شــهروندان در تهیه برنامه استراتیژیك مؤثر 
و مفید بوده اســت. آقای محمودی گفت که 
کمیســیون تالش می کند کــه در تهیه این 
برنامه اســتراتیژیك که روی کار است، اصل 
همه شــمول بودن را رعایت کند و به صورت 
فراگیر نظر ات و دیدگاه هــای مردم را با خود 

داشته باشد. 

 دفتر والیتی فاریاب
 تدریس برنامه »آموزش حقوق 
طفل برای معلمین« به ده مکتب 

دخترانه و پسرانه شهر میمنه 

بخــش حمایت و انکشــاف حقوق اطفال 
دفتر والیتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان مطابق برنامه عمل کمیسیون و 
هدف استراتیژیك توسعه حقوق بشر، به تاریخ  
1۸ تا  19 ثور برنامه آموزشــی دو روزه ای را با 
عنوان »آموزش حقــوق طفل برای معلمین« 
در هماهنگی با ریاست معارف فاریاب با حضور 
و اشــتراک  1۰ تن از معلمان )۵ معلم زن و 
۵ معلم مرد( از مکاتب مختلف شــهر میمنه 
مرکز والیت فاریاب برگزار کرده بود، بر جریان 
تدریس آمــوزگاران و چگونگی تطبیق آن در 
مکاتب مذکور نظارت به عمل آورد. اســتادان 
و شاگردان شامل این برنامه ضمن خرسندی 
از کار کردهای کمیسیون، آموزش موضوعات 
حقوق بشری را موثر و ارزنده دانسته افزودند 
که این برنامه باعث شــد تا آن ها موضوعاتی 

زیادی را درباره حقوق اطفال بیاموزند. 

 برگزاری جلسه نیم روزه »حق 
تعلیم و تربیه در قوانین ملی و 

بین المللی«
بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر 
والیتی فاریاب، جلسه آموزشی نیم روزه ای را با 
عنوان »حق تعلیــم و تربیه در قوانین ملی و 
بین المللی« به تاریخ 1۳97/4/1۸ با اشتراک 

 ۳۳  از شاگردان لیســه پسرانه قریه ده عزیزان 
ناحیه اول شــهر میمنه برگزار کــرد. دراین 
نشست آموزشــی درباره اهداف و فعالیت های 
کمیسیون مستقل حقوق بشــر افغانستان، و 
همچنین درمورد حق تعلیم و تربیه طفل در 
قوانین ملی و بین المللی معلومات مفصل ارائه 

شد.

دفتر والیتی هلمند
 کارگاه سه روزه برای قضات، 

سارنواالن، وکالی مدافع و 
مساعدین حقوقی 

بخــش تعلیمــات دفتر والیتــی هلمند 
افغانستان  کمیسیون مســتقل حقوق بشــر 
کارگاه آموزشــی ســه روزه ای را از تاریخ )2۵ 
تا 27( ماه ســرطان با حضورداشــت ۳۰ نفر 
اشــتراک کننده ) 2 زن و 2۸ مــرد( از اعضای 
ســارنوالی اســتیناف، اعضای انجمن وکالی 
مدافع و مســاعدین حقوقی ریاســت محترم 
عدلیه در تاالر جلســات دفتر والیتی هلمند 
برگزار کرد. اشــتراک کنندگان این کارگاه به 
بحث ها و موضوعات مرتبط آگاهی به دســت 
آورده و از کمیســیون بــرای برگزاری چنین 
برنامه های آموزشــی و ظرفیت ســازی تشکر 

کردند.

دفتر ساحوی کابل
 برگزاری کارگاه آموزشی حقوق 

بشر برای پولیس سرحدی میدان 
هوایی بین المللی حامد کرزی

بخش آمبودزمن دفتر ساحوی کابل برای 
ارتقاء ظرفیت نهادهــای دفاعی و امنیتی در 
زمینه موازین حقوق بشــر، کارگاه آموزشــی 
بــرای ۳2 تــن )1۵ زن و 17 مــرد( از افراد 
هوایی  میــدان  پولیس ســرحدی  قومندانی 
بین المللی حامد کــرزی در کابل برگزار کرد. 
این کارگاه آموزشــی در مدت سه روز از 9 تا 
11 اسد تطبیق و عملی شــد. در این کارگاه 
آموزشــی، آموزگاران حقوق بشــر مفاهیم و 
مضامین مختلف مربوط به موازین حقوق بشر 

را برای اشتراک کنندگان عرضه کردند. 

از صفحه ۳7
دوجنبه حقوق بشر

بیشتر حقوق سیاسی و مدنی حقوق منفی اند 
به این معنی که تا زمانی که دولت هیچ اقدامی 
برای نقــض آن ها انجام نداده اســت، تضمین 
شده اند. برای نمونه الیحه حقوق 1971 ایاالت 
متحده )متمم به قانون اساسی( بر حمایت منفی 
از مذهب، آزادی بیان و... تمرکز می کند. با این 
وجود این بدان معنی نیســت که دولت ها نمی 
تواننــد اقداماتی برای تضمین این حقوق انجام 

دهند. 
از سوی دیگر تحقق و برآورده شدن بیشتر 
»حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی« نیازمند 
مداخله دولت اســت. این حقــوق »مثبت« در 
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی بر شمرده شــده اند و تنها در صورتی 
تحقق می یابند که دولت ها »اقداماتی« را برای 
دست یابی تدریجی به تحقق کامل آن ها انجام 
دهند. حقوق مثبت حق و ادعا در برابر دولت اند 
و دولت در تضمین این حقوق برای شهروندانش 
تعهــد اخالقی دارد. بعضــی از حقوق مثبت از 
طریق دادگاه ها تأمین می شــوند ولی این طرز 
تلقی قابلیــت انعطاف دولت را محدود می کند. 
تعهد اخالقی دولت برای تضمین حقوق بشــر 
مثبت باید تمام برنامه ها و قانونگذاری های دولت 

را هدایت کند. 
گســترش مفهوم حقوق بشر به منظور در 
برگرفتن به اصطالح حقوق »نسل سوم« برای 
همبســتگی، می تواند بعضی از حقوق مثبت و 
منفی شناخته شــده در اعالمیه جهانی حقوق 
بشر را زیر ســوال ببرد. مفهوم قدیمی حقوق، 
جامعــه را از دولت تفکیك کرده و اولویت را به 
افراد می دهد. حقوق ادعایی بر مبنای همبستگی 
گروه، دیگر حقوق بشر نیستند چرا که این حقوق 
بعضی از افراد را در بر نمی گیرند. حقوق جمعی 
حقوق فــردی را تهدید می کند. همان طور که 
پروفسور روبین)Rubin( اشاره می کند تعریف 
حقوق بشــر با تأکید بر تعهدات اخالقی دولت، 
تطبیق احتیاجات جمعی نســبت به امور نسل 
سوم نظیر حقوق محیط زیست، حق برخورداری 

از صلح و توسعه را راحت تر برآورده می کند. 
همان طور که پروفسور روبین اشاره می کند 
استنباط و درک حقوق بشــر در مفهوم تعهد 
اخالقی دولت در برابر شهروندانش، مشکالتش 
ایجاد شده توسط اصطالحات قدیمی را مرتفع 
می کند. از آنجایی که بسیاری از حقوق مثبت از 
طریق مداخله دولت تضمین می شوند منطقی 
است که این حقوق به عنوان تعهد و محدودیت 
برای دولت شناخته شوند نه فرمی از مالکیت که 

افراد دارایند. 
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جلسه مشورتی برنامه استراتژیک 
زون مرکز برگزار شد
حسین سیرت

جلسه مشــورتی تدوین برنامه استراتژیك 
افغانستان  کمیسیون مســتقل حقوق بشــر 
برای پنج ســال آینده روز یك شنبه 14 اسد 
1۳97 در تــاالر دفتــر مرکزی کمیســیون 
مســتقل حقوق بشر افغانســتان برگزار شد. 
در این جلســه نماینــدگان ارگان های دولتی 
و نهادهای مدنی از 14 والیت شــرکت کرده 
بودند و نظرات و پیشــنهادهای شان را برای 
تدوین این برنامه عرضه کردند. قرار است تمام 
فعالیت های کمیســیون مســتقل حقوق بشر 
افغانســتان در پنج سال آینده براساس همین 

برنامه استراتژیك  پیش برده شود. 

 بانو داکتر سیما ســمر، رییس کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانســتان در سخنرانی 
افتتاحیه خود از دســت آوردهای کمیســیون 
در شانزده سال گذشته و چالش های فراه این 
نهاد ســخن گفت و تأکید کرد که افغانستان 
در شانزده سال گذشته دست آوردهای خوبی 
در عرصه تأمین حقوق بشری مردم افغانستان 

داشته است. 
داکتر سمر گفت: »اعالمیه جهانی حقوق 
بشر خط فاصل بین وحشت و انسانیت« است 
و این اعالمیه برای تأمین حقوق و آزادی های 
انسان در سراســر جهان و بدون در نظرداشت 

رنــگ، نژاد، جنس، قومیــت و مذهب تدوین 
شده و تمام انسان ها از مزایای آن برخوردار ند. 
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشر 
افغانســتان با اشاره به 2۵ ســالگی اصولنامه 
پاریــس و اهمیــت آن گفت، ایــن اصولنامه 
سبب شــده اســت تا کمیســیون های ملی 
مســتقل از حکومت ها فعالیت کنند و تحت 
تاثیر سیاست های دولت ها نباشند. داکتر سمر 
خاطرنشان کرد که کمیسیون مستقل حقوق 
حقوق بشر افغانســتان نیز براساس اصولنامه 
پاریس تشکیل شده و مستقالنه عمل می کند 
 »A« بنا بر همین دلیل توانســته است درجه
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را کســب کند و در تصمیم گیری های جهانی 
در عرصه حقوق بشــر نیز شامل باشد. داکتر 
ســمر افزود که فعالیت ها و دســت آوردهای 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سبب 
شــده است تا این کمیســیون عضویت کامل 
APF یا نهادهای ملی حقوق بشــر کشورهای 

آسیا ـ پاســفیك را داشته باشد و برای دو سال 
آینده ریاســت این نهادها را بــه عهده گیرد. 
او افزود که کمیســیون مســتقل حقوق بشر 
این توانایی را دارد کــه نهادهای ملی حقوق 
بشر را در کشــورهای آسیا ـ پاسفیك آموزش 
دهد و مهارت هــا و توانایی هایش را برای این 

کمیسیون ها انتقال دهد. 
داکتر ســمر افزود که کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانســتان در تصمیم گیری های 
جهانی در عرصه حقوق بشر نیز حضور دارد و 
می تواند در کمیسیون های کشورهای اروپایی 
و امریکایی نیز نظر دهد. رییس کمیســیون 
مستقل حقوق بشــر عالوه کرد که قرار است 
دو کنوانسیون دیگر نیز در عرصه حقوق بشر 
تدوین شــود که یکی کنوانسیون حمایت از 
اشــخاص کهن ســال و دیگری کنوانســیون 
»تجارت و حقوق بشــر« است تا شرکت ها و 
دولت ها در عرصه تجارت نیز ارزش های حقوق 
بشــری را رعایت کننــد و در نتیجه فعالیت  
تجارتــی دولت هــا و شــرکت ها نباید حقوق 
کارگران تلف شــود و به محیط زیست صدمه 

برسد. 
شانزده  در  کارکردهای کمیســیون  مرور 
ســال گذشــته موضوع دیگری بود که داکتر 
ســمر به آن اشــاره کرد و گفت که در نتیجه 
فعالیت های کمیســیون، ۵۰ زندان شــخصی 
غیرقانونی مسدود شده، عمل شنیع بچه بازی 
جرم انــگاری گردیــده و دیگر کســی آزادانه 
نمی تواند کودکان پســر را در محافل برقصاند 
و از آنان سوء استفاده کنند. داکتر سمر گفت، 
رهبری کمیسیون همواره در برابر عملکردهای 
ضد حقوق بشری موضع گیری کرده و بر دولت 
فشــار وارد کرده تا تمام اجراتش با ارزش های 
حقوق بشری منطبق باشد. او خاطرنشان کرد 
که گاهی اعتراض می شود که کمیسیون هیچ 
کاری انجام نداده اســت در حالی که فعالیت 
افغانستان  کمیسیون مســتقل حقوق بشــر 

نظارتی و آموزشی است تا اجرایی. 
حمایت و انکشــاف حقوق زنان و کودکان 
فعالیت دیگر کمیســیون بوده اســت. داکتر 
ســمر گفت کمیسیون توانسته است از طریق 
دادخواهــی در وزارت معارف اصالحاتی را در 
نصاب تعلیمــی وارد کند تا نصــاب تعلیمی 
حقوق برابر زن و مرد را به رســمیت بشناسد 
و کتب درسی ترویج کننده خشونت در جامعه 

نباشد. 

تهدیدها در برابر حقوق بشر
فقر، ازدیاد فاصله بین فقیر و غنی، تاثیرات 
ناگوار محیط زیســتی، خدمــات بی کیفیت 
صحی، و عدم کنترول زاد و ولد در افغانستان 
نگرانی هایی بود که داکتر سمر به آن ها اشاره 
کرد و گفت که کمیسیون مستقل حقوق بشر 
همواره از دسترسی نابرابر مردم افغانستان به 
این حقوق بشــری شــان نگران است و برای 
بهبود وضعیت تالش خواهد کرد. خانم ســمر 
گفت که این مسایل تهدیدهای اصلی در برابر 
تأمین حقوق بشــری مردم افغانستان است و 
تــا زمانی که حکومت برای پایان دادن به این 
مشکالت اقدام نکند، حقوق بشر در افغانستان 
همچنان نقض خواهد شــد. او تأکید کرد که 
»حکومــت داری بد« نیز ســبب نقض حقوق 
بشری مردم می شود و فاصله حکومت با مردم 
را با گذشــت هر روز بیشــتر می کند بنابراین 
کمیسیون مســتقل حقوق بشر همواره تأکید 
کرده اســت که برای تطبیق قانون و گسترش 
حاکمیت حکومت در تمام نقاط افغانســتان، 
ابتدا باید حکومت داری اصالح شــود و فساد 
از بین برود در غیر آن بی اعتمادی نســبت به 
حکومت با گذشت هر روز بیشتر خواهد شد. 

داکتر سمر تأکید کرد که فرهنگ معافیت 
از مجازات سبب شده است تا مردم به عدالت 
دسترسی نداشته باشــند، مردم اعتماد شان 
بر سیســتم عدلی و قضایی دولتی را از دست 
دهند. او افزود که کمیســیون در پنج ســال 
آینــده نیز تــالش خواهد کرد تا با شــکنجه 
مبارزه کند و کرامت انســانی مردم افغانستان 

در نتیجه شکنجه زیر پا نگردد. 
رییس کمیسیون مســتقل حقوق حقوق 
بشــر افغانستان با اشاره به پروسه صلح تأکید 
کرد که »صلح قطع جنگ نیست« بلکه صلح 
زمانی تأمین می شــود که انســان ها در یك 
جامعــه »با کرامت و عدالــت« زندگی کنند. 
به باور رییس کمیســیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان صلح زمانی تأمین می شود که مردم 
افغانســتان خود دســت به دست هم دهند و 
بــرای آوردن صلح و ثبات دایمی تالش کنند 
زیرا به گفته داکتر سمر: »آتش بس یك طرفه، 

صلح نیست.«
نقش مؤثر رهبری کمیسیون 

نیز  کابل  والــی  محمد یعقوب حیــدری، 
در این جلســه ســخنرانی کرد. او با قدردانی 
از زحمات و تالش های داکتر ســیما ســمر و 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت 
که در نتیجه همین فعالیت ها حاال حقوق بشر 
در جامعه نهادینه شده و تمام فیصله ها مطابق 
با ارزش های حقوق بشــری صورت می گیرد. 
آقای حیدری با ابراز سپاس از عبداالحد فرزام، 
رییس دفتر ســاحوی کابل کمیسیون گفت 

کــه آقای فرزام به صورت منظم در جلســات 
والیت شرکت می کند و همواره تأکید دارد که 
ارزش های حقوق بشــری باید در تمام مراحل 
برنامه ســازی و اجرایی والیــت کابل مدنظر 

گرفته شود. 
والی کابل گفت، حضور زنان در این والیت 
نسبت به گذشته بهبود یافته و در حال حاضر 
۳ میلیــون زن فعال در والیــت کابل زندگی 
می کننــد و در فعالیت های مختلف اجتماعی، 
سیاســی و اقتصادی ســهم دارند. او گفت با 
وجودی که مشــارکت زنان در شــهر بهبود 
یافته ولی هنــوز هم تبعیض علیــه زنان در 
ولســوالی های کابل ادامه دارد و کار بیشتری 
نیاز اســت  زنان در ولســوالی ها نیز از حقوق 

بشری شان برخوردار شوند. 
قانون شــکنی زورمنــدان در والیت کابل 
موضوع دیگری بود که آقــای حیدری به آن 
اشاره کرد و گفت: »کمیسیون مستقل حقوق 
بشــر از قــدرت الزم برای مهــار زورمندان و 
غاصبان زمین برخوردار است و غاصبان زمین 

با شنیدن نام کمیسیون می لرزند.« 
حیات اهلل امیری، مسئول بخش لوژستیك 
افغانستان   کمیسیون مســتقل حقوق بشــر 
گفت که کمیســیون مشــوره هایش را برای 
تدوین پنجمین برنامه اســتراتژیك به صورت 
گسترده آغاز کرده و با نهادهای تمام زون های 
افغانســتان در این مورد مشوره شده است. او 
افزود که هدف از این مشــورت ها رسیدن به 
دورنمایی است که در آن یك جامعه عادالنه، 
آزاد و دموکراتیك و صلح آمیز که در آن حقوق 
بشری تمام افراد جامعه رعایت و حمایت شود، 

می باشد. 
نحوه فعالیت کمیسیون 

عبداالحد فرزام، رییس دفتر ساحوی کابل 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این 
جلسه مبنای قانونی تشکیل و صالحیت های 
کمیسیون را برای اشــتراک کنندگان معرفی 
کرد و گفت، کمیســیون براســاس ماده ۵۸ 
قانون اساســی تشکیل شده است. آقای فرزام 
در یــك ارائه جزئیات فعالیت ها و کارکردهای 
کمیسیون مستقل حقوق بشر را برای حاضران 

تشریح کرد. 
آقای فرزام گفت که براساس قانون اساسی 
افغانستان  کمیسیون مســتقل حقوق بشــر 
مســتقل اســت و فعالیت هایش را مستقالنه 
 پیش می برد و با هیچ حزب یا جریان سیاسی 
و نهاد دولت وابســتگی نــدارد. او تأکید کرد: 
»اصل اســتقالل  بسیار اساســی است که در 
نتیجه نقض این اصل، ماهیت کار کمیسیون 

به مخاطره می افتد.«
به گفته آقای فرزام، کمیســیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان در چهار عرصه مستقل 
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اســت. اول؛ توانایــی تصمیم گیــری و عمل 
مستقالنه اســت که هیچ نهادی حق مداخله 
در تصمیم گیری های کمیســیون ندارد. دوم؛ 
از نظر بودجه نیز کمیســیون مستقل است و 
بودجــه اش را بدون مداخله نهادهای دیگر به 
مصرف می رساند. سوم؛ از نظر اداری کمیسیون 
بــه صــورت مســتقالنه از نظر تشــکیالتی 
کارمندانش را اســتخدام و یا به قرارداد آن ها 
خاتمه دهد. چهارم؛ هیات رهبری کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان از سوی رییس 
جمهور تعیین می شود ولی هیچ نهاد دیگری 
تا پایان مأموریت هیات رهبری یا کمیشنران 

کمیسیون، حق عزل هیات رهبری را ندارد. 
رییس دفتر ســاحوی کابل کمیســیون 
مســتقل حقوق بشــر افغانســتان گفت که 
کمیســیون براســاس اصولنامه پاریس ایجاد 
شــده و این نهاد بایــد دارای صالحیت های 
گســترده و تعریف شــده باشــد. آقای فرزام 
گفت که اختیارات و صالحیت های کمیسیون 
تعریف و مشــخص شــده و دارای اختیارات 
واضح است و ابهامی در آن وجود ندراد. آقای 
فرزام تأکید کرد: »با توجه به حساســیتی که 
فعالیت کمیســیون دارد، اختیــارات آن نیز 

تعریف شده است.« 
براساس اظهارات آقای فرزام، کمیسیون از 
تمام محالت ســلب آزادی نظارت می کند، به 
موارد نقض حقوق بشــری افراد رسیدگی و از 
آن نظارت می کند تا هیچ کسی از حق بشری 
خود محروم نشــود. از سوی دیگر کمیسیون 
صالحیــت دارد تــا از اجــراآت فعالیت های 
حقوق بشــری تمام نهادهــای دولتی نظارت 
کند. همچنین کمیســیون از طریق برگزاری 
کارگاه ها، ســمینارها و همکاری با دانشــگاه 
و مراکــز تحصیلــی برای مــردم در رابطه به 
حقوق بشــر آگاهی می دهد. آقای فرزام گفت 
که کمیســیون از گروه ها و افراد آســیب پذیر 
حمایت می کند تا این افراد از حقوق بشــری 

شان برخوردار شوند. 
دست آوردها

فعالیت شانزده ســاله کمیســیون مستقل 
حقوق بشــر افغانستان سبب شــده است تا 
کمیسیون دست آوردهای قابل مالحظه ای در 
عرصه های آموزش، توســعه، نظارت و حمایت 
از حقوق بشر داشته باشد. آقای فرزام توضیح 
داد که در این مدت کمیسیون توانسته است 
حــدود 7۰۰ هزار نفر را در سراســر کشــور 
آموزش دهــد و از ارزش های حقوق بشــری 
آگاه سازد. همچنین بیش از 4۵ هزار شکایت 
مردم را پیگری، ثبت و رسیدگی کرده و برای 
تامین این حقوق بــرای متضررین دادخواهی 
کرده اســت. در عرصه مبارزه با خشونت علیه 
زنان نیز کمیسیون به بیش از 4۵ هزار قضیه 

خشونت علیه زنان رســیدگی کرده و 7۰۰۰ 
زندانی غیرقانونی از زندان ها رها شده اند. بدین 
ترتیــب ۵۰ زندانی شــخصی و غیرقانونی که 
توســط افراد زورمند ایجاد شده بودند، توسط 
کمیسیون مسدود شــده است. از سوی دیگر 
بخــش تحقیق کمیســیون 91 مورد گزارش 
تحقیقی نشر کرده که منبع بسیار خوبی برای 
محققان و دانشجویانی است که پایان نامه های 

شان را در عرصه حقوق بشر می نویسند. 
آقای فرزام گفت، فعالیت های کمیســیون 
مســتقل حقوق بشــر سبب شــده است که 
شــماری از افراد خود به صــورت داوطلبانه 
فعالیت های حقوق بشــری را انجام می دهند 
و صنف تازه ای در افغانســتان شکل گرفته که 
عبارت از مدافعان حقوق بشر است. آقای فرزام 
گفت که کمیســیون میکانیزم مشخصی برای 
حمایت و دفاع از مدافعان حقوق بشر نیز دارد. 
نحوه اجرای برنامه استراتژیک پیشین
هماهنگ کننده  ببرکزی،  زدران  نجیب اهلل 
بخش اطفال کمیســیون مستقل حقوق بشر 
افغانســتان در مورد برنامه اســتراتژیك قبلی 
افغانستان  کمیسیون مســتقل حقوق بشــر 
معلومــات داد و گفــت که کمیســیون تمام 
فعالیت هایش را در سال های گذشته براساس 
همیــن برنامه تطبیق کــرده و در عرصه های 
حمایت، نظارت، آموزش و دفاع از حقوق بشر 
فعالیت هایش را به پیش برده است. او با اشاره 
به نقش مهم رهبری کمیســیون گفت که در 
نتیجه فعالیت های رهبری کمیســیون قوانین 
به نفع تأمین حقوق بشــری مردم افغانستان 
تعدیل شــده و قوانینی که بــرای تأمین این 
حقــوق نیــاز بودنــد، در نتیجــه تالش های 

کمیسیون تصویب شده است. 
آقای ببرکزی با ارائه آمار و ارقام نشان داد 
که کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان 
زمینه درج شکایت، رســیدگی به شکایات و 
دفــاع و حمایت از اشــخاص قربانی را فراهم 
کــرده اســت. آمارهای مربوط به ســال های 
گذشــته توســط آقای ببرکزی بــه صورت 
جداگانه ترتیب شــده بود و نشان می داد که 
در هرسال کمیسیون چه اندازه مراجعه کننده 

داشته است. 
هماهنگ کننده بخش اطفال کمیســیون 
با ارائه جزئیات از کنفرانس های برگزار شــده 
توســط کمیســیون گفت، نامزدانــی که در 
انتخابات ریاست جمهوری نامزد شده بودند به 
کمیسیون فراخوانده می شدند و از آن ها تعهد 
گرفته می شــد که به ارزش های حقوق بشــر 

متعهد باشند و این ارزش ها را نقض نکنند. 
نقش مردم در تهیه برنامه استراتژیک 
لطیفــه ســلطانی، هماهنگ کننده بخش 
حمایت و انکشــاف حقوق زنان در کمیسیون 

مستقل حقوق بشر افغانستان وضعیت کنونی 
را بــرای تدویــن برنامه جدید اســتراتژیك 
کمیســیون تحلیل کرد. خانم سلطانی تأکید 
کرد کــه هماننــد برنامه اســتراتژیك قبلی 
کمیســیون، برنامه جدید نیز براساس نظرات 
و پیشنهادهای مردم افغانستان تدوین می شود 
و هدف از برگزاری این جلســه نیز جمع آوری 

نظرات مردم در مورد این برنامه است . 
که  خانم سلطانی گفت: »دست آوردهایی 
امروز در عرصه حقوق بشــر داریم در گذشته 
نداشــتیم و با اتکا به تجاربی که کسب شده، 
کمیســیون به آینده می نگــرد و برای بهبود 
وضعیــت حقوق بشــر در افغانســتان تالش 
می کند.« هماهنگ کننده بخش زنان با خطاب 
قرار دادن اشــتراک کنندگان این جلسه گفت 
که »نظرات شما« رهنمای کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر افغانســتان برای تدوین برنامه 
اســتراتژیك جدید است تا در پنج سال آینده 
براساس همین برنامه، فعالیت های کمیسیون 

 پیش برده شود. 
کار گروهی

از چهارده والیت  اشــتراک کنندگانی که 
به دفتر مرکزی کمیســیون مســتقل حقوق 
بشــر دعوت شده بودند، به گروه  های مختلفی 
تقسیم شدند و درباره ارزش های حقوق بشری 
بحث و تبــادل نظر کردنــد. فعالیت گروهی 
طوری بود که هر گروه یکی از چندین فعالیت 
حقــوق بشــری را در اولویت قــرار می داد و 
نظرات خــودرا در مورد ضعف، قوت، تهدید و 

فرصت های این فعالیت مشخص می کرد. 
گروه های کاری پس از بحث و تبادل نظر، 
یافته های شــان را ارائه کردند و قرار است که 
همین نظرات نقشــه راه کمیســیون مستقل 
حقوق بشــر افغانســتان بــرای اولویت دهی 
فعالیت های حقوق بشــری در پنج سال آینده 
باشــد. همین نظرات اســت که براساس آن 
برنامه استراتژی پنج ســال آینده کمیسیون 
تدوین می شــود و کمیسیون فعالیت هایش را 

براساس آن  پیش می برد. 
نظرات مردم 

بر  این جلســه عالوه  اشــتراک کنندگان 
نظراتــی که در مــورد بهبود حقوق بشــر به 
صــورت کل ارائه کردند، هر کــدام بر تأمین 
حقوق بشــر در مناطق شان نیز تأکید کردند. 
چنان کــه شــماری از اشــتراک کنندگان در 
گفتگو با بخش نشرات کمیسیون چالش های 
مشــخصی را ذکر کردند که مردم در مناطق 

شان با آن روبه رویند. 
احمد فرید عمری، مسئول رادیو تلویزیون 
»غزنویان« در والیت غزنی گفت: »این جلسه 
بســیار مفید، جامع و ارزنــده بود زیرا همین 
ادامه در صفحه 
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تنظیم خانواده، یک حق بشری است
هشدارهای تکان دهنده در باره افزایش جمعیت در افغانستان

حسین سیرت

تنظیم خانواده، یك حق بشــری است و 
کمیسیون مســتقل حقوق بشــر افغانستان 
همــواره تأکید کرده اســت که بــه منظور 
دسترســی همــه افــراد جامعه بــه حقوق 
بشری شــان و همچنین داشتن زندگی مرفه، 
خانواده ها فاصله دهی بین والدت ها را در نظر 
گیرند و با کنتــرول زاد و ولد، زمینه زندگی 
بهتر را برای خود و فرزندان شان مهیا کنند. 

داشــتن فرزندان زیاد پیامدش فقر و عدم 
دسترسی به حقوق بشری است. خانواده هایی 
که فرزندان بیشــتری به دنیا می آورند خود 
و فرزندان شــان از حق دسترسی به خدمات 
صحی، آموزش، تفریح سالم و بسیاری حقوق 
دیگــر محروم انــد. به همین دلیــل، رهبری 

کمیسیون مســتقل حقوق بشــر افغانستان 
همــواره تأکید کــرده که مردم افغانســتان 
بــرای بهبود زندگــی و فایق آمــدن بر فقر، 
تنظیم خانواده را جدی بگیرند. داکتر ســیما 
سمر، رییس کمیســیون مستقل حقوق بشر 
افغانســتان اخیراً در جلسه برنامه استراتژیك 
بین والدت ها  فاصله دهی   کمیســیون گفت، 
ربطی مســتقیم به دسترســی خانواده ها به 
خدمــات صحــی دارد: »دو فرزند را می توان 
به خوبی   بزرگ کرد تا ده فرزند را. کســی که 
1۰ تا 1۵ هزار افغانــی حقوق دارد، می تواند 
هزینه دو فرزندش را تأمین کند، ولی اگر ده 
فرزند داشته باشد، این حقوق تنها نان خشك  

خانواده را هم کفایت نمی کند.«

رهبری کمیســیون مســتقل حقوق بشر 
افغانســتان به این باور اســت که بی توجهی 
به تنظیم خانــواده پیامدش فقر و محرومیت 
از حقوق بشــری خانواده اســت و زمانی که 
پدرهــای خانــواده نتوانند از عهــده تأمین 
مصارف خانواده شــان برایند، دست به چاق، 
ســرقت و جرایم دیگر می زننــد و در نتیجه 
میــزان جرایم در جامعه بلند می روند و ثبات 
جوامع انسانی را برهم می زند. داکتر سمر در 
این مــورد گفت:  »به همین دلیل اســت که 
یکــی از راه های پایــان آوردن فقر، کنترول 
نفوس اســت.« او افــزود با وضعیــت فعلی 
افزایش جمعیت »مردم افغانســتان تا ســال 

2۰۵۰ نان خوردن نخواهند داشت.«
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توسعه و جمعیت 
جمعیــت، یکی از شــاخص های بســیار 
مهــم در تصمیم گیری ها و سیاســت گزاری 
از  آمار  عرضه شده  براســاس  حکومت ها ست. 
سوی نهادهای دولتی افغانستان، پنجاه سال 
پیش یعنی در سال 19۶۸ حدود 1۰ میلیون 
تــن بوده و در مدت پنجاه ســال این رقم به 
حــدود ۳2 میلیون تن )ســه برابر( رســیده 
 اســت. حکومت افغانستان از هم اکنون نگران 
رشد سریع جمعیت در کشور است. چنان که 
مصطفی مســتور، وزیر اقتصاد افغانستان در 
برنامه تجلیــل از روز جهانی جمعیت گفت : 
»اگر نفوس افغانســتان در پنجاه سال آینده 
سه برابر شود، این به این معنا است که نفوس 
پنجاه ســال بعد ما 1۰۰ میلیون نفر خواهد 

بود و این واقعا نگران کننده است.«
مقام ها در حکومت افغانســتان می گویند، 
در صورتی که برنامه های منظم و عملی برای 
کنترول نفوس در کشور وجود نداشته باشد، 
فراهم کردن خدمات در سال های آینده بسیار 
دشــوار خواهد بود، زیرا افغانستان به عنوان 
یك کشــور در حال جنــگ هم اکنون با فقر 
شــدید مواجه اســت و تنها منبع درآمد آن 
کمك جامعه جهانی اســت. براســاس آمارها 
در ســال 19۶۸ نفوس افغانســتان ســاالنه 
2۳۰ هــزار نفر افزایش می یافت. در حالی که 
براساس این آمار، در سال 1۳97 حدود 7۰۰ 
هزار نفر نسبت به جمعیت این کشور در سال 
1۳9۶ اضافه شــده و به ایــن ترتیب، روزانه 
حدود 1۸۰۰ کودک به جمعیت افغانســتان 

افزوده می شود. 
نگرانــی اصلــی حکومت این اســت که 
افزوده  افغانســتان  بــه جمعیــت  همه روزه 
می شــود، ولی منابعی که بتواند غذا و ســایر 
خدمات را برای این جمعیت فراهم کند عماًل 
وجود ندارد و کودکانی که تازه به دنیا می آیند 
با دســترخوان های خالی و بدون تنوع روبه رو 
خواهند شــد. حکومت می گوید به هر اندازه 
که جمعیت زیاد می شود به همان اندازه باید 
»عایدات کمتر برای افراد بیشتر توزیع شود.« 
و این امر در درازمدت دشواری های زیادی را 

به بار خواهد آورد. 

فقر و جمعیت 
آمارهای عرضه شــده از ســوی حکومت 
افغانســتان نشــان می دهد که به دلیل نبود 
از رشــد جمعیت،  برنامه هــای جلوگیــری 
خانواده ها مجبورند عاید کمتری را برای افراد 
و اعضای بیشتر خانواده تقسیم کنند و نتیجه 
آن جز گســترش فقر چیز  دیگــری نخواهد 
بود. در ســطح ملی نیز همین موضوع صدق 
می کند. چنان که درآمد ســرانه افغانستان در 

سال 2۰11 حدود ۶۰۳ دالر در هر تن بود، اما 
در ســال 2۰1۸ این رقم به ۵۶9 دالر رسیده 
اســت. این آمار نشان می دهد که جمعیت در 
افغانستان نسبت به اقتصاد و درآمدها سریع تر 

رشد می کند. 
بهبود خدمات صحی در کشور در شانزده 
ســال گذشته ســبب شده اســت  کودکان و 
مادران کمتری در هنــگام والدت و بارداری 
جان شان را از دست دهند. این یك دست آورد 
برای حکومت افغانستان و نظام صحی کشور 
است، ولی در طرف دیگر قضیه نگرانی اصلی 
این اســت کــه وزارت صحت عامه و ســایر 
نهادهای دولتی نتوانسته اند برنامه منظمی را 
برای کنترول جمعیت تطبیق کنند تا از رشد 

بی رویه جمعیت در کشور جلوگیری شود. 
چالش دیگر  رشــد نفوس در افغانستان، 
ســاختار ســنتی خانواده اســت. براســاس 
آمــار اداره احصائیــه مرکــزی هــر خانواده 
در افغانســتان بیش از 7 تــن عضو دارد، در 
حالی کــه در هر خانواده تنها یك نفر نان آور 
است و دیگران جز مصرف کنندگان محسوب 
می شــوند. زنان به دلیل ســاختار ســنتی و 
باورهای موجود فرصــت آموزش، تحصیل و 
کار را ندارند. بنابراین، منبع درآمد خانواده ها 
محدود به یك تن می ماند و این خود ســبب 

گسترش فقر می شود. 
رشــد نفوس پیامد دیگری نیز دارد و آن 
عدم مصونیت غذایی اســت. آمــار حکومت 
نشان می دهد که 44 درصد مردم افغانستان 
مصونیت غذایی ندارند و فرزندان شــان غذای 
کافی و مغذی برای خوردن ندارند. همچنین 
افزایش نفوس ســبب کاهش سطح آموزش 
نیز می شــود. بیشــتر خانواده ها برای این که 
درآمدی داشته باشــند، فرزندان شان را برای 
کار به بازار  کار می فرســتند و این خود زمینه 
رشد بی ســوادی و وضعیت ناهنجار اقتصادی 

را فراهم می کند. 

کار و نفوس 
افغانستان  براساس آمارهایی که  حکومت 
عرضه کرده، 1۵ میلیون جمعیت افغانســتان 
واجد شرایط کار ند، یعنی توانایی کار را دارند 
و از ایــن میان ۸ میلیون تن مشــغول اند. در 
حالــی که 7 میلیــون کار ندارند و 2 میلیون 
دیگر در جســتجوی کار نــد و کار ندارند. ۵ 
میلیون جمعیــت افغانســتان زنان اند که با 
وجودی که واجد شــرایط کار ند و می توانند 
کار کننــد؛ امــا عمــاًل کار نمی کننــد، زیرا 
باورهای ســنتی و عرف  به آن ها اجازه کار را 
نمی دهند. مقامــات حکومتی گفتند که این 
اصل نیز هشدار دیگری است، زیرا با گذشت 
هر روز جمعیت افزوده می شــود، ولی توانایی 

کار و عاید برای آن ها موجود نیست. 
مشــکل دیگری که رشــد بی رویه نفوس 
به وجود مــی آورد، کمبود زمین های زراعتی 
اســت زیرا با گســترگش نفوس، زمین های 
بیشــتر زراعتی که برای خانواده ها غذا و عاید 
تهیه می کرد، تبدیل به ســرپناه می شود و در 
چنین حالتی خانواده ها کمترین شانس برای 
داشتن عاید از زمین را نیز از دست می دهند 
و عمال زمینه برای فقر بیشــتر در خانواده ها 

فراهم می شود.  
در شانزده سال گذشته نه تنها برنامه عملی 
برای جلوگیری از جمعیت وجود نداشــته و 
مردم در ایــن زمینه آگاهی داده نشــده اند، 
بلکه مقاومت هایی نیز وجود دارد. شماری به 
این باورند که جلوگیــری از زاد و ولد، مغایر 
با ارزش های دینی اســت و شریعت به مردم 
اجازه نمی دهد که از رشــد نفوس جلوگیری 
کنند، اما در عمل کشــورهای اســالمی در 
ســال های اخیر برنامه هــای منظمی در این 
مورد داشته و آن را تطبیق کرده اند. حکومت 
افغانستان نیز به این باور است که با استفاده 
از روش ها و تجارب کشورهای اسالمی دیگر، 
افغانستان نیز می تواند برنامه های آگاهی دهی 
و برنامه هــای جلوگیــری از رشــد بی رویه 

جمعیت را به پیش ببرد. 

مدیریت نفوس
افغانستان تاکنون پالیسی مشخصی برای 
کنترول جمعیت ندارد. این در حالیســت که 
جمعیت در هر کشــور نقش بســیار مهمی 
در رشد و توســعه دارد. کشورهای پیشرفته 
با مدیریت نفوس توانســته اند ســطح تولید 
جمعیت شان را بلند ببرند و برنامه های مفید 
و مشــخصی را برای موثر شــدن نفوس روی 
دست گیرند. اداره مرکزی احصائیه می گوید 
مشکل جمعیت در افغانستان در ناتوانی افراد 
برای تولید است. حســیب اهلل موحد، معاون 
اداره احصائیــه در برنامــه روز جهانی نفوس 
گفت: »معضل جدی در کشور ما این است که 
مولدیت هر فرد تولید کننده به مراتب کمتر از 

مصرفش است.« 
نشــان  احصائیــه مرکــزی  اداره  آمــار 
می دهد که 4۸ درصد نفوس افغانســتان زیر 
سن هستند و واجد شــرایط کار نمی باشند. 
مســئوالن در ایــن اداره می گویند درصدی 
باالی جمعیت غیر مولد فشــار بسیار زیادی 
را بر افراد تولید کننده وارد می کنند، زیرا این 
افراد خود توانایی تولید و کار را ندارند. آقای 
موحــد تأکید کرد که مدیریــت نفوس برای 
افغانســتان به یك اولویت جدی  بد ل شــده 
اســت: »اگر به  اثرات افزایــش نفوس توجه 
ادامه در صفحه 14
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انسانان د خپل ژوند د بقا لپاره د خوراک ، 

څښاک او نورو اړتیا وو ترڅنګ پاک چاپیریال 

ته هم اړتیا لری ، چې وکوالی يش پرته له کوم 

ګواښ او ویرې خپل ژونــد ته دوام ورکړي او د 

خپلې بقا مته ولري .

چاپیریــال د مخلوقاتــو ، هــوا او توکو ګډ 

ماحول دی  ، چې  د ســاتنې په برخه کې یې  

انسانان ډیر رول لوبولی يش ، انسانان کوالی 

يش د چاپیریــال په پاک ســاتلو رسه خپل او 

د نورو ژوند خوندي وســايت او برعکس کوالی 

يش چې ځان او نور وګړي له زیانونو او ګواښونو 

رسه الس او ګریوان کړي .

د انســان د ژونــد د کولو شــاوخوا ســیمه 

چاپیریــال بلل کیږي. چاپیریال د انســان له 

وخت تیرۍ رسه نه شــلیدونکې او مســتقیمه 

اړیکــه لري. د چاپیریال د کلمــې په اوریدو د 

انسان ذهن ته دهغه پاکوالۍ او ساتنه راځي، 

کله چې اسالمي احکام مطالعه کوو، نو موږ ته 

د ملانځه د ادا کولــو اجازه نه راکوي، تر هغې 

پالستیک کارونه! 

برشي ژوند ته لوی ګواښ
اوډنه او ترتیب: عادل عزیزی

چې بدن، لباس او د ملانځه لپاره ټاکل شوی 

ځای مو پاک نه وي.

د چاپیریــال په ککړتیا او زهرجن کولو کې 

د نــوورو موادو ترڅنګ پالســتیک هم یو لوی 

ګواښ شــمیرل کیږي چــې اوس اوس ورته د 

روغتیا او چاپیریال ســاتنې برخې د کارپوهانو  

پام شوی او په نړیوالو او ميل کچو یې د ملنځه 

وړلو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي .

پالستیک څه شی دی؟

پالســتیک د بســپارش او پلیمویزاســیون 

مــوادو ګــډ ترکیــب دی او په بیالبیلــو ډولونو 

جوړیــږي ، چــې د نورو صنعتي مــوادو د پلور 

لپاره د انتی اکسید ،پلی بوتادین ، او یو شمیر 

نورو موا په ترکیبې جوړښــت ورڅخه ګټه پورته 

کیږي .

په سوداکریزه توګه  لومړی پالستیک نیرتت 

ســولولز وو چې  د امریکا په متحده ایاالتو کې 

یوه پیړۍ وړاندې وکارول شو او  د لوبو توکي به 

ترې جوړیدل او بازار ته به وړاندې کیدل ، چې 

وروسته بیا د کڅوړو او شمیر نورو برخو کې هم 

ترې کار واخیستل شو .

که لــه یوې خوا پالســتیک د دیــرو مهمو 

وړتیــاوو لکه د رطوبت ضــد ، ژر نه ملنځه تګ 

او یو شــمیر نورو خاصیتونــو درلودونکی دی ، 

خو له بلې خوا دغه صنعت د انســانانو ژوند ته 

هم لوی ګــواښ دی او په مرضه زهرجنو موادو 

بدلیدی يش .

همــدا اوس پــه نړی او افغانســتان کې له 

دغه صنعــت څخه په زیاته کچــه د کڅوړو په 

شــکل ګټه پورته کیږي ،  امریــکا او کاناډا په 

کال کې تر ۱۰۰ میلیونه ُټنه زیات پالســتیک 

تولیدوي. دغه پالسټیک د کڅوړو، پالستیکي 

لوښو او نورو توکو په بڼه کاریږي. په کابل ښار 

کې په لسګونو دوکانونه پالسټیکي کڅوړې او 

پالسټیکي توکي پلوري. تر ۱۰۰۰ پورې کسان 

په ښار کې پالســتیکي کڅوړې ګرځوي. ویل 

کیږي په کابل کې د ورځې تر ۴۰۰ زرو پورې 

پاتې په 59 مخ کې
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توجه
ارائــه شده  و موضوعات  به کار رفتــه  تعابیر 
در این نوشتار متضمن بیان هیچ گونــه نظری 
درباره  ملل متحد  دبیرخانــه سازمان  از سوی 
وضعیت حقوقي کشور، سرزمین، شهر یا منطقه 
خاص، یا مقامات آنجا، یا مربوط به تحدید حدود 

و مرزهایش نیست.
از  متحد  ملل  سازمان  اسناد  نشانه هــای 
حروف بزرگ همراه با ارقام تشکیل شده  و اشاره 
بــه چنین ارقامي نشانگر ارجاع به سند سازمان 

ملل متحد است.
کلمات اختصاری و حروف مخفف: 

- اتحادیــه کشورهای آسیای جنوب شرقي 
)ASEAN(؛ 

- اتحادیه اروپا )EU(؛ 
- سازمان جهانی کار )ILO (؛

- دفتر کمیساریای عالي سازمان ملل متحد 
)OHCHR( برای حقوق بشر

- دفتر کمیساریای عالي سازمان ملل متحد 
در امور پناهندگان )UNHCR(؛

متحد  ملل  سازمان  کودکان  صندوق   -
)UNICEF(؛ 

- دفتر مواد مخدر و جرایــم سازمان ملل 
متحد )UNODC(؛

اساس،  این  بشر  حقوق  پانهادن هــای  زیر 
هم علت و هم نتیجه قاچاق انســان اســت. بر 
این اســاس، ضروری است پشتیباني از تمامي 
حقوق بشر را در کانون هرگونه اقدام انجام شده 
برای پیشگیری و پایان دادن به قاچاق قرار داد. 
و  بشر  حقوق  روی  نباید  قاچاق  ضد  اقدامات 
منزلت افراد، به ویــژه حقوق کساني که قاچاق 
شده اند، مهاجران، آوارگان داخلي، پناهندگان و 

پناهجویان اثر گذارد. 

و  بشر  در حقوق  توصیــه شده  اصول 
قاچاق انسان

مقدمه 
اصطالح »قاچاق انسان« بــه طور کلي برای 
فهــم روندی استعمال مي شود که در آن افراد 
در وضعیتي استثماری با هــدف کسب منافع 

اقتصادی مستقر و نگهداشــته مي شوند. قاچاق 
مي تواند در یك کشور رخ دهــد یا ممکن است 
همــراه با جابه  جایي میان مرزهــا باشد. زنان، 
مردان و کودکان برای طیف وسیعی از هدف ها، 
از جملــه کار اجباری و استثمار در کارخانه ها، 
مزارع و درون خانواده ها بهره کشــی جنسی و 
ازدواج اجباری، مورد قاچاق قرار گیرند. قاچاق 
بر همــه مناطق و بسیاری کشورهای جهان اثر 

مي گذارد. 
در حالي کــه تأمین اطالعات در الگوهــا و 
اعداد دشوار است، درک ما از این کهچرا قاچاق 
اتفاق مي افتد بهتر شده است. نابرابری های درون 
و میان کشورها، سیاست های مهاجرتي به طور 
فزاینده محدودکننده، و تقاضا رو به رشــد برای 
نیــروی کار ارزان و مستضعف، تنهــا پاره ای از 
علل ریشــه ای شناسایي شده به شمار مي آیند. 
در  فرد  آسیب پذیری  افزاینده  عوامل  بسیاری 
قبال قاچاق، دربردارنده فقر، خشونت و تبعیض 

است.
بهره برداری از افراد برای تحصیل سود دارای 

حقوق بشر و قاچاق انسان-1
 دفتر کمیساریای عالی حـقـوق بشـــر سازمان ملل متحـد 2۰14 
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سابقــه ای طوالني بوده تالش هــای بین المللي 
برای برخورد با آن مي تواند بــه حداقل یك قرن 
حقوق  نوین  نظام  پیدایي  از  پیش  بسیار  قبل، 
بشر بازگردد .اگرچه، تنها در دهه گذشــته بود 
که قاچاق به دغدغه عمده بدل شد. طي همین 
دوره، چارچوب قانوني جامعي در این باب توسعه 
یافته است. این تغییرات مبین تحول اساسي در 
نحوه تفکر جامعه بین المللي در موضوع استثمار 
تحول  مبین  تغییرات همچنیــن  است.  انسان 
در خواسته ها و باســته های دولت و دیگران در 
مقابلــه با قاچاق و  پیشگیری از آن است. از این 
رو، رهیافــت قرباني محور نیز پشتیباني فزاینده 
جامعه بین المللي را به دست آورده است. حقوق 
بشر تشکیل دهنــده چهارچوب مفهومي جدید 
است و در حال حاضر نیاز به رویکرد مورد قبول 
پدیده  قبال  در  بشر  حقوق  اساس  بر  گسترده 
قاچاق احساس مي شود. همــانطور کــه پیشتر 
در این برگــه توضیح داده شد، چنین رویکردی 
نیازمند درک درستي از طرق نقض حقوق بشر 
در چرخــه قاچاق است و همچنین مقوالتي را 
باید شناسایي کرد که در آن پای تعهدات دولت 
بر اساس حقوق بین الملل بشر بــه میان مي آید. 
هــدف این رویکرد هــم شناسایي و هم اصالح 
نابرابر قدرتي  توزیع  و  تبعیض آمیز  شیوه هــای 
است کــه مبنای قاچاق بوده، حافظ مصونیت 
برابر  از مجازات  است و عدالت در  قاچاقچیان 

قربانیان را نفي مي کند.
این جزوه بــه دنبال ارائــه بررسي کوتاه اما 
انسان  قاچاق  و  بشر  رابطــه حقوق  از  جامعي 
است. با کاوش در چهارچوب سیاست ها و حقوق  
قابل اعمال، جزوه بر دو اعالم کمیساریای عالي 
 )OHCHR( سازمان ملل متحد در حقوق بشر در
تکیــه دارد: اصول و رهنمودهــای توصیه شده 
سال 2۰۰2 بشر در مورد حقوق بشر و قاچاق 
انسان و تفسیر موسع آن1 برگــه به چهار فصل 
تقسیم شده است. فصل اول بــه تعریف قاچاق 
پرداختــه و عناصر اصلي آن را بررسي مي کند. 
برگه همچنین به بررسي برخي اسطوره ها و سوء 
تفاهم هــا در خصوص تعریف مي پردازد. فصل 
دوم بــه رابطــه بین حقوق بشر و قاچاق انسان 
توجــه دارد. این برگه، حقوق بشری که معموال 
تحت تاثیر قاچاق قرار دارد را شناسایي مي کند 
و وضعیت گروه هــای خاص را با توجه به حقوق 
اضافي یا متفاوتي کــه به آن ممکن است محق 
باشند در نظر مي گیرد. این فصل همچنین آنچه 
پدیده  قبال  اتخاذ رویکرد حقوق بشری در  در 
قاچاق دخیل است را خالصــه مي کند. فصل 
سوم به تعهدات دولت ها می پردازد، آنگاه منابع 
این تعهدات شناسایي و توضیح داده مي شود که 
چگونــه یك دولت ممکن است از لحاظ حقوقي 
مسئول زیان های ناشي از قاچاق باشــد، ولو آن 
را بــه طور مستقیم ایجاد نکرده است. تعهدات 

خاص دولت ها با اشــاره به حمایت از قرباني و 
پشتیباني از او؛ بازگشت بــه وطن و راهکارهــا؛ 
پاسخ های عدالت کیفری؛ و ضرورت پیشگیری 
مورد بحث قرار مي گیرد. فصل چهارم به این امر 
مي پردازد که چگونه تعهدات مذکور را با هدف 
حصول اطمینان از این کــه دولت ها و دیگران 
دارند  مسوولیت  خود  فعل  ترک  و  فعل  بابت 

مي توان مورد اجراء و نظارت قرار داد.

1. قاچاق انسان چیست؟ 
وفاق بین المللي بر آنچــه » قاچاق انسان« را 
تشکیل مي دهد بسیار اخیر اســت. در واقع ، از 
اواخر دهه 199۰ میالدی بود که دولت ها وظیفه 
تفکیك قاچاق از روش های دیگر معموال همراه 
با آن، از قبیــل مهاجرت های بي رویه تســهیل 
شده، را آغاز کردند. اولین تعریف بــه اجماع از 
قاچاق در پروتکل سال 2۰۰۰ میالدی در زمینه 
انسان،  قاچاق  مجازات  و  سرکوب  پیشگیری، 
بــه ویژه زنان و کودکان در تکمیل کنوانسیون 
سازمان ملل متحد علیــه جرایم سازمان یافته 
فراملي )پروتکل قاچاق( گنجانده شده بود. این 
اسناد  دیگر  از  بسیاری  در  زمان  آن  از  تعریف 
حقوقي و سیاسي و همچنین قوانین ملي آمده 

است.
الف. تعریف بین المللی قاچاق

پروتکل قاچاق اصطالح »قاچاق انسان« را به 
شرح زیر تعریف مي کند:

معني  در  باید  انسان«  »قاچاق  )الف(. 
یا  دادن  پناه  انتقال،  کردن،  جابجا  استخدام، 
تحویل گرفتن افراد، با استفاده از تهــدید یا به 
کارگیری زور یا دیگر اشکال اجبار، آدم ربایي، 
یا  از قدرت  کالهبــرداری، فریب، سوءاستفاده 
پول  گرفتن  یا  دادن  یا  آسیب پذیری  موقعیت 
یا منافع برای اخذ رضایت یك شخص کــه بر 
فرد دیگر نظارت دارد، بــا هــدف بهره برداری، 
استعمال شود. بهره برداری باید دست کم شامل 
بهره برداری از تن فروشي دیگران یا دیگر اشکال 
اجباری،  خدمات  یا  کار  جنسي،  بهــره کشي 
یا  بندگي  برده داری،  مشابــه  اعمال  یا  بردگي 

برداشتن اعضای بدن باشد؛
بــه  انسان  قاچاق  قرباني  رضایت  )ب(. 
بهــره برداری در نظر گرفته شده مندرج در بند 
)الف( این ماده، آنجا که هر یك از طرق مندرج 
در بند )الف( به کارگرفته شده است باید نادیده 

انگاشته شود؛...)ماده ۳(.
بنابر این ســه عنصر کلیدی هست که برای 
پیدایي وضعیت قاچاق )بزرگساالن( باید وجود 
)دوم(  فعل)استخدام،...(؛  )اول(  باشد:  داشــته 

وسیله )تهدید، ...( ؛ و )سوم( هدف )استثمار(.
حقوق بین الملل تعریف متفاوتي برای قاچاق 
کودکان )یعني، افراد زیر 1۸ سال( مقرر کرده 
این خصوص الزم  در  است . عنصر »وســیله« 

نیست . این عنصر تنهــا برای نشان دادن این 
موارد الزم است: )اول( »فعل« از قبیل استخدام، 
خرید و فروش؛ و )دوم( این کــه فعل مذکور 
برای هدف خاص استثمار بوده است. به عبارت 
دیگر، قاچاق کودک زماني وجود دارد که کودک 
موضوع برخی افعال مانند استخدام یا جابجایی، 
با هــدف بهره بــرداری از آن کودک قرار گرفته 

باشد. 
ب. ویژگی های مهم تعریف

ویژگي های کلیدی زیر مبین مفهوم حقوق 
بین الملل نوین از قاچاق است:

- قاچاق زنان، برمردان و کودکان اثر گذاشته، 
شــامل طیفی از شیوه های اســتثماری است. 
قاچاق به طور سنتي با جابجایي زنان و دختران 
برای بهره کشي جنسي همراه بوده است. تعریف 
حقوق بین الملل مندرج در فوق، روشن مي سازد 
همگي  دختران  و  پسران  زنان،  و  مردان  کــه 
بالقوه  اقدامات  مي توانند قاچاق شوند- و طیف 
گسترده از شیوه هــای استثماری در امر قاچاق 
بسیار وسیع است. فهــرست مثال های مندرج 
نو  استثماری  مقاصد   و  است  باز  تعریف  برای 

یا اضافي ممکن است در آینده شناسایي شود.
- قاچاق مستلزم عبور از مرزهای بین المللی 
نیســت. تعریــف، قاچاق داخلــی و هم چنین 
برون مرزی را پوشــش می دهد. در این مفهوم، 
قاچاق به لحاظ حقوقی ممکن است درون یك 
کشور، از جمله کشور خود قربانی حادث شود. 

- مــراد از قاچاق، قاچــاق مهاجران نیست. 
قاچاق مهــاجران متضمن عبور غیرقانونــی و 
تســهیل شــده فرای یك مرز بین المللی برای 
تحصیل سود است. در حالي کــه این امر ممکن 
است با فریب یا بد رفتاری همــراه باشد، هدف 
قاچاق مهاجران سودبردن از جابجایي است، نه 

بهره برداری نهایي از اشخاص موضوع قاچاق.
- قاچاق همیشه مستلزم جابجایی نیست. 
تعریف قاچاق، جابجایــی را تنها به عنوان یك 
طریق ممکن مي داند که عنصر »فعل« مي تواند 
در آن شناسایي و احراز شود. واژه هــایي مانند 
»تحویل گیری« و »پناه دادن« بــه این معني 
است که قاچاق نه فقط به روندی اشاره دارد که 
به موجب آن شخصي را در موقعیت استثماری 
قرار داده اند؛ بلکــه مفهــوم آن بــه نگهداشتن 

شخص در وضعیت استثمار هم توسعه مي یابد.
- ممکن نیست بــه قاچاق »رضایت« داد. 
حقوق بین الملل بشر همــواره اذعان داشــته 
انکار ناپذیــر بــودن ذاتی آزادی شــخصی، در 
موقعیتي کــه در آن آزادی شخصي از بیــن 
رفتــه، رضایت را بي ربط کرده است. این مفهوم 
در عنصر »وســیله« در تعریف قاچاق منعکس 
شده است. همانطور که توسط تدوین کنندگان 
پروتکل قاچاق انسان اشاره شده است: »پس از 
آن کــه احراز شد فریب، اجبار، زور یا دیگر طرق 
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ممنوع به کار گرفته شده است. رضایت نامرتبط 
بوده و نمی تواند در مقام دفاع مورد استفاده قرار 

گیرد.2 
قاچاق  و  بشر  میان حقوق  رابطــه   .2

انسان چیست؟
قاچاق  با  مبارزه  و  بشر  حقوق  بین  ارتباط 
بــه خوبي استقرار یافته است. حقوق بشر از روز 
پیدایش تا بــه کنون، به صراحت از غیراخالقي 
بودن بنیادین و قانون شکني فرد تصرف کننده 
شخصیت حقوقي، کار یا انسانیت دیگری سخن 
بــه میان آورده است. حقوق بشر تبعیض بر پایه 
نژاد و جنس را ممنوع کرده اســت. این حقوق، 
خواهــان حقوق برابر، یــا حداقل برخی حقوق 
اصلي برای غیر شــهروندان است؛ حقوق بشر 
بازداشت خودسرانــه، کار اجباری، اسارت ناشي 
از بدهکاری، ازدواج اجباری، و بهره کشي جنسي 
کودکان و زنان را تقبیح و غیرقانوني اعالم کرده؛ 
و از آزادی حرکت و حق ترک و بازگشت شخص 

به کشور خود دفاع کرده است.

مرتبــط ترین حقوق بشــر با 
قاچاق

• ممنوعیت تبعیض بر اساس نژاد، 
رنگ، جنس، زبان، مذهــب، عقاید 
خاستگاه  عقاید،  دیگر  یا  سیاسی 
یا  تولد،  دارایی،  اجتماعی،  یا  ملی 

هر وضعیت دیگر. 
• حق حیات. 

• حق آزادی و امنیت. 
معرض  در  نگرفتن  قرار  حق   •
برده داری، بندگی، کار اجباری یا 

ناشی از بدهکاری. 
معرض  در  نگرفتن  قرار  حق   •
مجازات  یا  رفتار  یا  شــکنجه 

ظالمانه، غیرانسانی واهانت آمیز.
• حق رهایی از خشونت جنسیتی. 

• حق آزادی انجمن. 
• حق آزادی حرکت. 

باالترین  از  برخورداری  حق   •
سالمت  حصول  قابل  سطح 

جسمی و روانی.
• حق برخورداری از شرایط کار 

منصفانه و مساعد.
• حق برخورداری از سطح زندگی 

مناسب.
• حق به امنیت اجتماعی.

• حق کودکان بــه برخورداری از 
حمایت ویژه.

حقوق مختلف بشر به جنبه های گوناگون 
چرخــه قاچاق مربوط مي شود. برخي به ویژه 
مثال، حق  )برای  ارتباطند  در  قاچاق  علل  با 

برخي  مناسب(؛  زندگي  از سطح  برخورداری 
دیگر با روند عملي قاچاق )بــه عنوان مثال، 
حق آزاد بودن از بردگي( ؛ و برخي دیگر هم با 
پاسخ دهــی به پدیده قاچاق )به عنوان مثال، 
حق متهمــان بــه برخورداری از محاکمه ای 
عادالنــه( پیوند دارند. برخي حقوق بــه طور 
گسترده نسبت به هر یك از این جنبه ها قابل 

اجرایند.
زیرپانهادن  عنــوان  به  قاچاق  الف. 

حقوق بشر 
همانطور کــه در باال اشاره شد، بسیاری 
شیوه های مرتبط با قاچاق امروزین، به وضوح 
در حقوق بین الملل بشر ممنوع شده اند. بــه 
عنوان مثــال، حقــوق بشــر بندگي ناشي از 
مدیونیت را ممنوع کرده است: تعهد خدمات 
شخصي بــه عنوان ما بــه ازای دین، آنجا که 
بهاء ایــن خدمات بــرای ارزیابي بدهی قابل 
جنس  یا  ارائــه  زمان  مدت  یا  نبوده  اعمال 
خدمات محدود و تعریف شده نیست، محلي 
قبال  در  شده  قاچاق  افراد  بسیاری  ندارد. 
)برای  مي شوند  بدهــکار  استثمارگران شان 
جابجایي(  یا  استقرار  هزینههــای  در  مثال 
از  ناشي  اسارت  وضعیت  گرفتار  را  خود  و 
بدهکاری مي بینند. بدهی به عنوان وسیله ای 
آنان استفاده  از  برای کنترل و بهــره برداری 

مي شود.
تعریف  بموجب  همچنیــن  بشر  حقوق 
کنوانسیون شماره 29 سازمان بین المللی کار 
)ILO( در خصوص کار اجباری، آن را ممنوع 
کرده است. تعریف مذکور از کار اجباری: »هر 
گونــه کار یا خدمتي است کــه از هر شخص 
تحت تهدید به اخذ هــر قسم جریمه گرفته 
مذکور  شخص  آن،  تادیــه  برای  و  مي شود 
نداده  قرار  اختیار  در  داوطلبانــه  را  )خود( 
است. برده داری، اسارت، بهره کشي جنسي از 
کودکان، ازدواج اجباری، اشکال برده دارانــه 
اجباری  فروشي  تن  کودکان،  ازدواج  ازدواج، 
از  نیز  دیگران  تن فروشي  از  سود  تحصیل  و 
شیوه هــای مرتبط با قاچاق اند که به موجب 

حقوق بین الملل بشر ممنوع اعالم شده اند. 
آیا حقوق بین الملل بشر در واقع »قاچاق 
انسان« را علیه »شیوه های مرتبط با قاچاق« 
از جمله موارد ذکر شده در فوق ممنوع کرده 
است؟ این سوال مهمی است، چرا که مي تواند 
بر ماهیــت تعهــدات و مسئولیت های دولت 
تأثیر داشــته باشد. تنها دو فقره از معاهدات  
حقوق بشری عمده - کنوانسیون رفع هرگونه 
کنوانسیون  و   )۶ )ماده  زنان  علیــه  تبعیض 
حقوق کودک )ماده ۳۵(- اشاره ای در خور به 
قاچاق کرده اند. با این حال، طی دهه گذشته، 
توافق کلي در جامعه بین المللي حاصل آمده 
که خود قاچاق نقض جدی حقوق بشر است. 

به عنوان مثال، هم کنوانســیون شورای اروپا 
در اقدام علیه قاچاق انسان و هم دستورالعمل 
اتحادیــه اروپــا در پیشــگیری و مبــارزه با 
قاچاق انســان و حمایــت از قربانیان قاچاق، 
این پدیده را تحت عنوان نقض حقوق بشــر 
مورد شناسایی قرار داده اند. مجمع عمومی و 
شورای حقوق بشر ســازمان ملل متحد بارها 
اعالم کرده اند قاچاق، حقوق بنیادین بشــر و 
هم چنین بسیاری ساز و کارهای حقوق بشری 

را نقض و تخدیش می کند. 
ب. حقوق بشر اشخاص قاچاق شده 

هم منشــور ســازمان ملل متحــد و هم 
اعالمیــه جهانی حقوق بشــر تأیید می کنند 
این حقوق جهانی اند: آن ها نسبت به هرکس 
صرف نظر از نژاد، جنس، خاســتگاه نژادی یا 
تمایزات دیگر اعمال می شــوند. افزاد قاچاق 
شده مستحق برخورداری از طیف گسترده ای 
از حقوق بشــرند، حتی اگر آنان خارج کشور 
اقامت شــان باشــند. حقوق بین الملل  محل 
صراحــت دارد افراد قاچاق شــده نمی توانند 
صرفا به ســبب شــهروند نبودن شــان مورد 
تبعیض قرار گیرند. به بیان دیگر، به جز چند 
مورد اســتثناء نیازمند توجیه منطقی، حقوق 
بین الملل بشــر بر همه افراد در قلمرو تحت 
حاکمیت یا حوزه صالحیت یك دولت اعمال 
می شــود، صرف نظر از ملیت، یا شهروندی و 
این که چگونه در قلمرو تحت حاکمیت دولت 

به سر می برند. 
حقــوق بین الملل بشــر اشــعار می دارد 
گروه هایی خاص بــه حمایت اضافی یا خاص 
نیــاز دارند. ایــن امر ممکن اســت به علت 
تبعیض های گذشته باشــد و یا به این دلیل 
کــه اعضای گروه ها آســیب پذیری خاصی را 
به اشــتراک دارند. گروه های مرتبط با پدیده 
قاچاق، زنان، کــودکان، مهاجران و کارگران 
مهاجــر، پناهندگان و پناهجویــان، آوارگان 
داخلی، و افراد معلول را شــامل است. گاهی 
اوقات، اعضای یــك گروه به طور خاص برای 
قاچــاق هدف قــرار می گیرند. بــرای مثال، 
ممکن اســت کودکان برای اهداف مرتبط با 
سن شــان، مانند سوء استفاده جنسی، اشکال 
مختلــف کار اجباری و تکدی قاچاق شــوند. 
اشــخاص معلول نیــز می توانند بــرای انواع 
خاصی از کار اســتثماری و تکدی گری هدف 
قرار گیرند. زنان ودختران برای موقعیت های 
خاص بهره کشی جنســیتی مانند تن فروشی 
استثماری و گردشگری جنسی و کاراجباری 
در بخش های خصوصــی و خدماتی موضوع 
قاچاق قــرار می گیرنــد. آنــان هم چنین با 
اشکال خاص جنسیتی آسیب و عواقب ناشی 
از قاچاق شــدن ) برای مثال، تجاوز، ازدواج 
اجباری، بارداری ناخواســته یا اجباری، ختم 
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اجباری بارداری و بیماری های آمیزشــی، از 
جمله HIV/AIDS گرفتارند. 

حقوق بیگانگان
بیگانگان ... حق طبیعی بر زندگی، 
تحــت حمایــت قانــون، دارند و 
نمی تواننــد به طور خود ســرانه 
از زندگــی محروم شــوند. آنان 
نمی توانند در معرض مجازات یا 
رفتار بی رحمانه، غیرانســانی یا 
تحقیرآمیز قرار گیرند؛ و نه ممکن 
اســت آنان را در بردگی یا بندگی 
نگاه داشت. بیگانگان حق کامل بر 
آزادی و امنیت شــخصی دارند. 
اگر به طور قانونی از آزادی شان 
محروم شوند، باید با انسانیت و 
احتــرام به حیثیت ذاتی شــخص 
با آنــان رفتار کــرد. بیگانگان را 
نمی توان بابت عــدم ایفاء تعهدی 
قراردادی زندانــی کرد. آنان حق 
آزادی رفــت و آمــد و انتخابات 
آزادانه محل اقامت خود شــان را 
دارند. آنان باید آزادانه کشــورها 
را ترک کننــد. بیگانگان در مقابل 
دادگاه هــا و محاکم دادگســتری 
باید برابر باشند، و محق اند در یک 
دادگاه صالح، مستقل و بی طرف 
تأسیس شده به موجب قانون در 
تعیین هر اتهام جزایی یا هرگونه 
حقــوق و تعهــدات در دعــوای 
حقوقی از دادرســی منصفانه و 
علنی برخوردار شــوند. بیگانگان 
قانون گــذاری  موضــوع  نبایــد 
کیفری معطوف به ماســبق واقع 
شــوند، و حق دارند در پیشــگاه 
قانــون بــه رســمیت شــناخته 
شــوند. آنان نمی توانند موضوع 
مداخالت خودسرانه و غیرقانونی 
در زندگــی خصوصی، شــئون 
مکاتبات شان  یا  منزل  خانوادگی، 
قــرار گیرنــد. آنان حــق آزادی 
اندیشــه، مرام و مذهب دارند، و 
حــق دارند عقایدی داشــته آن ها 
را ابراز کنند. بیگانــگان از منافع 
و  حق گردهمایی مســالمت آمیز 
برخوردارنــد.  انجمن هــا  آزادی 
آنــان می توانند با تدابیر مقتضی 
ازدواج کننــد.  ســن زناشــویی 
فرزندان آنان مســتحق آن دسته 
از تدابیر حمایتی مقتضی وضعیت 
صغرشــان اند. در چنین مواردی 

که بیگانــگان اقلیتــی در معنای 
ماده 27 را تشکیل می دهند، آنان 
نباید از حق بهره مندی از فرهنگ 
خــود، اعتقاد و عمل به مناســک 
مذهبی و به کارگیری زبان شــان 
بــا دیگــر اعضــای گروه شــان 
محروم شــوند. بیگانگان از حق 
بهره منــدی از حمایت قانونی یک 
ســان برخوردارنــد. نبایــد هیچ 
گونــه تبعیضی بیــن بیگانگان و 
شــهروندان در اعمال این حقوق 
وجود داشــته باشــد. این حقوق 
بیگانگان تنهــا می تواند در حدود 
مقــرر قانونــی موضــوع میثاق 

توصیف شود. 
منبع: کمیتــه حقوق بشــر، نظر 
عمومــی شــماره 15 )1986( در 
وضعیــت بیگانگان تحــت بند 7 

میثاق . 

افراد متعلــق به گروه های خاص در معرض 
قاچاق انسان، ممکن اســت در موقعیتی برای 
مطالبــه حقوق متفــاوت یا اضافی شــان قرار 
داشته باشند. برای مثال، حقوق بین الملل بشر 
مسئولیت های مهم و اضافی بر دولت ها تحمیل 
می کند، آنجا که پای شناسایی کودکان قربانی 
قاچاق و هم چنین پای حصول اطمینان از امنیت 
کوتاه و دراز مدت و رفاه شان در میان است. قاعده 
اصلی از تعهدات مندرج در کنوانســیون حقوق 
کودک گرفته شــده است: رعایت مصالح عالیه 
کودک باید در همــه زمان ها در رأس امور قرار 
داشته باشد. به عبارت دیگر، دولت ها نمی توانند 
مالحظات دیگر، ماننــد آن هایی که مربوط به 
کنترل مهاجرت یا نظم عمومی است، را بر منافع 
کودک قربانی قاچاق اولویت بخشــند. عالوه بر 
این ، به دلیل اعمال کنوانسیون بر همه کودکان 
تحت صالحیت یا نظــارت یك دولت، کودکان 
قربانی قاچاق غیرشهروند به همان حمایت هایی 
محق اند کــه اتباع در تمام امــور، از جمله در 
امــور مربوط به حفاظــت از حریم خصوصی و 
تمامیت جسمی و روحی شان مستحق اند. دیگر 
معاهدات می توانند این حقوق را بیشتر مشخص 
کنند. به عنوان مثال، پروتکل قاچاق اقتضاء به 
کارگیری برخی تدابیر ویژه نســبت به کودکان 
قربانی را دارد، همان گونه که کنوانسیون اقدام 

علیه قاچاق انسان چنین اقتضایی را دارد. 
ج. اهمیت رویکرد حقوق بشــری در 

مقابل قاچاق
در حالی که رابطه حقوق بشر با قاچاق انسان 
روشن است، لزوما نمی توان نتیجه گرفت حقوق 
بشر به طور طبیعی در کانون پاسخ ها به قاچاق 
خواهد بود. به عنوان مثال، به قاچاق بین کشورها 

می توان به عنوان مساله ای مهاجرتی پرداخت، با 
حقوق بشری که تنها در وهله بعد مد نظر قرار 
می گیرد. هم چنین دولت ها می توانند در درجه 
اول بــه قاچاق به عنــوان موضوعی کیفری یا 
مربوط به نظم عمومی پردازند. در دهه گذشته، 
اجماع بین المللی در نیاز به یك رویکرد مبتنی 
بر حقوق بشر د رمقوله قاچاق توسعه یافته است. 
بــرای مثال، هم مجمع عمومی و هم شــورای 
حقوق بشر، همانند بسیاری سازوکارهای حقوق 
بشر، از جمله ارکان روش های ویژه و معاهدات ا 
زچنین رویکردی حمایت کرده اند. اتخاذ رویکرد 
مبتنی بر حقوق بشر در پدیده قاچاق در عمل 
به چه معنی اســت؟ رویکرد مبتنی بر حقوق 
بشر چارچوب مفهومی اســت برای برخورد با 
پدیــده ای چون قاچاق که از منظر هنجاری بر 
موازین بین المللی حقوق بشــر شالوده گذاری 
شــده و از نگاه عملیاتــی در ارتقاء و حمایت از 
حقوق بشر راهبری شده است. چنین رویکردی 
نیازمند تجزیه و تحلیل طرقی اســت که موارد 
نقض حقوق بشــر در چرخه قاچــاق، همراه با 
تعهدات بین المللی حقوق بشری کشورها با آن 
بوجود می آیند. این رویکرد به دنبال آن اســت 
که شــیوه های تبعیض آمیز و توزیع ناعادالنه 
قدرت پس زمینــه قاچاق که حافظ مصئونیت 
قاچاقچیــان از مجــازات و مانــع عدالت برای 
قربانیان است را هم شناسایی و هم اصالح کند. 
در پرتو رویکردی مبتنی بر حقوق بشر، همه 
جنبه های پاســخ ملی، منطقه ای و بین المللی 
به قاچاق حول محورحقــوق و تعهدات حقوق 
بین المللی بشــر قرار دارد. درس های آموخته 
شده در طرح و اعمال رویکرد مبتنی بر حقوق 
بشــر در حوزه های دیگر از جمله در توســعه، 
امکان فهم درست ویژگی های اصلی این رویکرد 
و این که چگونه می تــوان آن را در قاچاق مورد 
استفاده قرار داد را فراهم می کند. در ذیل، نکات 
کلیدی که می توان به موازات طرح سیاست ها و 
برنامه ها، هدف اصلی شان را باید ترویج و حمایت 

از حقوق قرار داد؛ 
رویکرد مبتنی بر حقوق بشر، صاحبان حقوق 
)مثال، افراد قاچاق شده، در معرض خطر قاچاق، 
متهم یا محکــوم در جرایم مربوط به قاچاق( و 
حقوق شان و صاحبان تکلیف )معموال دولت ها( 
و تعهدات شــان را شناســایی می کند. رویکرد 
مذکور در جهــت تقویت ظرفیت های صاحبان 
حقوق برای تأمین حقوق شان و صاحبان تکلیف 

در ایفای تعهدات شان کوشش می کند. 
اصول و موازین اصلی برخاســته از حقوق 
بین الملل بشــر )مانند برابری و عدم تبعیض، 
جهان شــمولی همه حقوق، و حاکمیت قانون( 
باید همه جنبه های پاسخ دهی در تمام مراحل 

را راهبری کنند. 
بخش هــای زیر به وضوح نشــان می دهند 
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چگونه تحــوالت اخیر در ســطح بین المللی ، 
منطقه ای و ملی به روشن کردن آنچه در قاچاق 
رویکردی مبتنی بر حقــوق معنی می دهد در 

عمل کمك کرده است. 
3. تعهدات دولت ها در قاچاق کدام اند؟ 
تعهــدات و حقوق دو روی یك سکه اند. در 
اغلب موارد، تعهــدات ناشي از حقوق بین الملل 
بر دولت هــا تحمیل شده اند. با وجــود این ، در 
حالي که جزوه حاضر به طور خاص بر این جنبه 
تمرکز دارد، مهم است به خاطر داشــته باشیم 
کــه افراد و اشخاص خصوصي، مانند شرکت ها، 
هم مي توانند موضوع تعهدات قانوني قرار گیرند. 

الف. منابع تعهدات 
منبــع اصلی تعهــدات دولــت در موضوع 
قاچاق، معاهدات اســت. دولت ها با عضویت در 
یك معاهده، تعهدات الزام آور حقوق بین الملل 
را می پذیرنــد و متعهد می شــوند از مطابقت 
قوانین ملی، سیاســت ها یا شیوه های شــان با 
اقتضائات معاهده و هماهنگی با موازین اطمینان 
حاصل کنند. این تعهدات در دادگاه ها و محاکم 
بین المللی دارای صالحیت مناسب، مانند دیوان 
دادگستری بین المللی، دیوان کیفری بین المللی 
یا دادگاه حقوق بشــر اروپا، قابــل اجرا بوده و 
در دادگاه هــای داخلی بر پایــه قوانین داخلی 

می توانند قابل اجرا باشند.
از آنجا که قاچاق موضوعی پیچیده اســت 
که می توانــد از دیدگاه های مختلــف در نظر 
گرفته شــود، بســیاری معاهدات دخیل اند. به 
عنوان مثــال ، معاهدات راجع به بــرده داری و 
تجارت بــرده، کاراجبــاری، کارکودک، حقوق 
زنان، حقوق کودکان، اشخاص و کارگران مهاجر 
گرفتار معلولیــت، و هم چنین معاهدات کلی تر 
مربــوط به حقوق مدنی، فرهنگــی، اقتصادی، 
سیاســی یا اجتماعی، در موضــوع قاچاق قابل 
اجرا می باشــد. عمده معاهدات کنترل جرایم، 
مانند کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم 
سازمان یافته فراملی و کنوانسیون سازمان ملل 
متحد علیه فســاد نیز همانند اساسنامه دیوان 
کیفری بین المللی به قاچاق انســان مربوط اند. 
این معاهدات مکمکل معاهداتی است که به طور 

خاص و انحصاری به قاچاق می پردازند. 
دیگر منابع پذیرفته شده حقوق بین الملل، 
مانند عرف، اصول کلی و تصمیمات دادگاه های 
بین المللی، هم می توانند ذی مدخل باشند، آنجا 
که دقیقاً تعیین می کننــد چه چیز از دولت ها 
در پاسخ دهی شــان به قاچاق خواســته شــده 
اســت. ممنوعیت برده داری به عنوان بخشی از 
حقوق بین الملل عرفی به طور گســترده ای به 
رسمیت شناخته شده است، و بر تمام دولت ها 
الزام آور است. صرف نظر از این که آن ها در عمل 
عضو یــك یا چند معاهده خاص ممنوع کننده 
برده داری باشند. یك اصل کلی حقوقی آن است 

که میان تمام نظام های عمده حقوقی مشترک 
و در نتیجه بخشــی از حقوق بین الملل باشد. 
اصل کلی حقوقی مربوط به قاچاق آن است که 
شخص نباید بابت جرم و جنایتی که به ارتکابش 
مجبور بوده و مسئول شناخته شود. نمونه ای از 
رأی محکمــه بین المللی که به ایجاد چارچوب 
حقوقی عام در موضــوع قاچاق کمك کرده در 
پرونده Rantsev علیه قبرس و روســیه است 
که در دادگاه حقوق بشــر اروپا در سال 2۰۰9 

تصمیم گیری شده است. 

معاهــدات و دیگر اســناد ویژه 
مربوط به قاچاق

پروتــکل پیشــگیری، ســرکوب 
و مجــازات قاچــاق انســان، به 
ویژه زنــان و کودکان، در تکمیل 
کنوانسیون ســازمان ملل متحد 
علیه جرایم سازمان یافته فراملی 

سال 2000 )پروتکل قاچاق(. 
تبعیض  کنوانسیون رفع هرگونه 

علیه زنان، 1979
کنوانسیون حقوق کودک، 1989

کنوانســیون  اختیاری  پروتــکل 
حقوق کودک در فروش کودکان، 
تــن فروشــی و هرزنــگاری با 

موضوع کودکان، 2000
کنوانسیون ســازمان ملل متحد 
علیه جرایم سازمان یافته فراملی، 

2000
کنوانســیون بین المللی حمایت از 
حقــوق تمام کارگــران مهاجر و 

اعضای خانواده آنان، 1990
میثاق بین المللی حقــوق مدنی و 

سیاسی، 1966
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی، 1966
کنوانســیون  اروپــا،  شــورای 
اقدام علیه قاچاق انســان، 2005 

)کنوانسیون قاچاق اروپا(
منشور حقوق اساسی در اتحادیه 
و  پنجــم،  مــاده  اروپــا، 2000، 
 2011/36 شــماره  دستورالعمل 
EU پارلمــان اروپــا و شــورای 
پیشــگیری و مبارزه بــا قاچاق 
انســان و حمایت از قربانیان آن، 

2011
منطقه ای  همکاری هــای  اتحادیه 
جنوب آسیا، کنوانسیون جلوگیری 
و مبارزه با قاچاق زنان و کودکان 

برای تن فروشی، 2002

در نهایت، مهم اســت به اســناد بسیاری 

در موضــوع قاچــاق توجه شــود کــه دقیقا 
قانون نیســت. این اســناد عبارتند از اصول و 
دســتورالعمل های توصیه شــده حقوق بشر و 
قاچاق انسان؛ دستورالعمل های راجع به قاچاق 
کودکان، که از ســوی صندوق کودکان سازمان 
ملل متحد )یونیســف( صادر شــده است، و یا 
دستورالعمل های راجع به قاچاق و پناهندگی، از 
سوی دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد 
در امور پناهندگان )UNHCR(؛ قطعنامه های 
تصویب شده در مجمع عمومی و شورای حقوق 
بشر سازمان ملل متحد؛ یافته ها و گزارش های 
ســازوکارهای بین المللی حقوق بشــری مانند 
معاهدات و رویه های ویژه؛ و توافقات معاهداتی 
میان کشورها د رمورد مسایلی مانند بازگشت به 

وطن و همگرایی مجدد اشخاص قاچاق شده. 
این منابع متنوع »حقــوق نرم« ۳ به طور 
مستقیم بر دولت ها تعهدی تحمیل یا حقوقی 
در موضوع افراد یا گروه ها اعطا نمی کنند. از این 
رو برای یکپارچگی حقوق بین الملل مهم است 
که در اعتبار حقوقی شــان اغراق نشده باشد. با 
این حال ، برخی اسناد حقوق نرم به عنوان مثال 
با کمك به شناسایی یا تأیید روند حقوق خاص 
یــا حتی با کمك به توســعه حقوق بین الملل 
عرفی در جنبه خاصی از قاچاق، می تواند بخشی 
از چارچوب حقوقی بین المللی قرار گیرد. حقوق 
نرم هم چنیــن می تواند در محتوای اساســی 
هنجارهای کلی تــر حقوق موجود در معاهدات 
نظراتی ارائه کند. به عنوان مثال ، پروتکل قاچاق 
انسان از دولت ها می خواهد برخی تدابیر را اتخاذ 
کنند تا دسترسی قربانیان قاچاق به راهکارهای 
میســر آید. متون حقوق نــرم، مانند اصول و 
دســتورالعمل های توصیه ، و هم چنین گزارش 
گزارشــگر ویژه ســازمان ملل متحد در مورد 
قاچاق ، منابع کلیــدی در تعیین اقدامات الزم 

دولت ها در انجام این تعهد خاص است. 

مهم  غیرمعاهداتی  اسناد  بعضی 
مربوط به قاچاق

دســتورالعمل های  و  اصــول 
توصیه شده حقوق بشر و قاچاق 
انسان )اصول و دستورالعمل های 

توصیه شده(
اصول و رهنمودهای اساسی در 
حق دادخواهی و دریافت خسارت 
بــرای قربانیــان نقــض فاحش 
بین الملل بشر و زیر پا نهادن های 
جدی حقوق بین الملل بشردوستانه 
)اصــول و رهنمودهــای بنیادین 
مربــوط بــه حــق دادخواهی و 

دریافت خسارت(

از  دستورالعمل های یونیســف در حمایت 
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)UNICEF کودکان قربانی قاچاق )دستورالعمل
پاسخ های عدالت کیفری به قاچاق انسان: 

 ASEAN دستورالعمل های حرفه ای
راهنمای UNHCR درحمایت بین المللی: 
اعمال ماده )A1 )2 کنوانســیون 19۵1 و یا 
پروتکل 19۶7 مربوط به وضعیت پناهندگان 
بر قربانیان قاچاق و اشــخاص در معرض خطر 

)  UNHCRقاچاق )رهنمودهای قاچاق
برای  کشورها  مســئولیت  درک  ب. 

برخورد با قاچاق
دولت ها تا چه اندازه مســئول آسیب های 
مرتبط با قاچاق اند؟ این ســوال مهمی است، 
زیرا آنچه آن ها برای جلوگیری و یا پاســخ به 
قاچاق ملزم به انجام دادن می باشند را تعیین 
خواهد کرد. ممکن است دولت ها گاهی اوقات 
تمایلی به قبول مسئولیت حقوقی بابت قاچاق 
و نقض همراه با آن در حقوق بشــر نداشــته 
باشــند. آن ها ممکن اســت به عنــوان مثال 
اســتدالل کنند که خطا در وهله نخســت از 
ســوی مجرمان خصوصی و نه بشخصه توسط 
دولت ارتــکاب یافته اســت. آن ها هم چنین 
ممکن اســت ادعا کنند همه کارهای ممکن 
برای پیشگیری از ورود آسیب را انجام داده اند. 
اگرچه تعیین مسئولیت دولت ها به دلیل 
ماهیــت پیچیــده قاچاق وچارچــوب قانونی 
مرتبط با آن، می تواند مشــکل باشد دولت ها 
در شرایط بســیار کلی، مسئول افعال یا ترک 
فعل هــای ناقض تعهدات حقــوق بین المللی 
شان، از جمله در زمینه حقوق بشر اند. عالوه 
بر این، دولت ها به طور کلی قادر نخواهند بود 
از مسئولیت در قبال اعمال اشخاص خصوصی 
جلوگیــری کننــد، آنجا کــه در تأثیر بر یك 
جایگزین توانایی دارند، نتیجه مثبت بیشتری 
را می توان تحصیل کــرد. در چنین مواردی، 
منشأ مسئولیت خود فعل نیست، بلکه ناکامی 
دولت در اتخاذ تدابیر پیشگیری یا ارائه پاسخ 
وفق موازین مورد نیاز است که معموال در یك 

معاهده یافت می شود. 
ج. تعهــد به شناســایی، حمایت و 

پشتیبانی از قربانیان قاچاق
در طول دهه گذشته تبیین حقوق قربانیان 
قاچاق در برخورداری از حمایت و پشتیبانی و 
تعهدات مربوط به دولت ها پیشــرفت زیادی 
کرده اســت. با این که هنــوز پاره ای حوزه ها 
نیازمنــد تعیین تکلیــف اســت، وفاقی عام 
پیرامون چندین تعهد اصلی، همگی مبتنی بر 
وظیفه ای عمومی به شناسایی قربانیان قاچاق 
در وهله اول، وجود دارد. برخی از این تعهدات 
عبارتند از: فراهم آوردن حمایت و پشــتیبانی 
فوری؛ ارائه کمك های حقوقی، از جمله اقامت 

موقت و مجرم نشناختن قربانیان. 

شناسایی قربانیان
اغلب شناسایی نمی شوند  قربانیان قاچاق 
و در نتیجه، به سادگی قابل مشاهده نیستند. 
هنگامی کــه قربانیــان قاچاق مــورد توجه 
رســمی قرار می گیرند، ممکن است به عنوان 
مهاجران غیرقانونی یا قاچاق شناســایی شده 
باشند. این امر مهم اســت، زیرا همانطور که 
در اصول و دســتورالعمل های توصیه شــده 
توضیح داده شده است، »شکست در شناسایی 
درست شخص قاچاق شده به احتمال زیاد به 
انکار بیشــتر حقوق آن شــخص می انجامد.« 

)دستورالعمل 2(
اگر شــخص قاچاق شــده اصال مشخص 
نشده اســت و یا به اشــتباه به عنوان مجرم 
یا مهاجر غیرقانونی و قاچاق شناســایی شده 
باشــد، آنگاه این امر به طور مستقیم توانایی 
فرد در دسترســی به حقوقی که مستحق آن 
اســت را تحت تأثیر قرار می دهــد . در کوتاه 
سخن، شکست در شناســایی سریع و دقیق 
قربانیان قاچاق، هرگونه حقوق اعطایی به این 

افراد را مبهم می سازد. 
تعهــد به شناســایی قربانیــان قاچاق در 
تمام اســناد حقوقی که در حمایت از قربانی 
و پشــتیبانی از او نگاشــته شده بطور ضمنی 
آمده اســت. اصول و دستورالعمل های توصیه 
شده طیف وسیعی از گام های عملی مورد نیاز 
برای حصول اطمینان از شناســایی ســریع و 
دقیق قربانیان قاچاق را مشخص کرده اند. این 
اقدامات عبارتند از آماده کردن ابزار شناسایی 
مکتــوب مانند دســتورالعمل ها و آیین نامه ها 
که برای پشتیبانی شناســایی می تواند مورد 
اســتفاده قرار گیرد؛ و آموزش مقامات مربوط 
)از جملــه پولیس، نگهبانان مــرزی، مقامات 
مهاجرت و سایر اشخاص دخیل در شناسایی، 
بازداشت، تحویل گرفتن و رسیدگی به پرونده 
مهاجــران غیرقانونی( با شناســایی دقیق و 
اعمال صحیــح دســتورالعمل ها و روش های 

مورد توافق.
فراهم آوردن حمایت و پشتیبانی فوری

قربانیــان که از دســت قاچاقچیان شــان 
رهایی می یابند اغلب اوقات در وضعیت ناامنی 
و آســیب پذیری گرفتار می شوند. آنان ممکن 
اســت از لحاظ جســمی و هم چنین عاطفی 
دچار آسیب هایی شــوند. آنان ممکن است از 
اقدامات تالفی جویانه در هراس باشند. آنان به 
احتمال زیاد، تازه اگر این چنین باشد، وسایل 
معاش اندکی دارند. متاســفانه ، آسیب تجربه 
شده قربانیان قاچاق لزوما زمانی که در معرض 
توجه مقامــات قرار می گیرند خاتمه نمی یابد. 
بد رفتاری مقامات دولتی ممکن است به ادامه 
وضعیت اســتثماری یا ظهور وضعیت جدید 
منجر شــود. آسیب قبال وارد شده به قربانیان 

می تواند با شکست در ارائه حمایت های طبی 
و دیگر اشکال پشتیبانی عجین شود یا با تعهد 
به همکاری که قربانیان ممکن اســت مایل یا 

قادر به انجامش نباشند پیوند زده شود. 
کشوری که قربانی در آن قرار گرفته است 
مسئول ارائه حمایت و پشتیبانی فوری به آن 
شخص است. این مســئولیت زمانی عملیاتی 
می شود که دولت می داند یا باید بداند که یك 
فرد در حوزه قضایی خود قربانی قاچاق است. 
این اصــل در تمام کشــورهایی که در قلمرو 
شان قربانی قرار گرفته قابل اعمال است. این 
اصل نسبت به تمام اشخاص قاچاق شده، خواه 
قربانی قاچاق ملــی و خواه بین المللی، اعمال 

می شود. 
اولیــن و فوری ترین تعهــد دولت حصول 
اطمینان از این امر اســت که قربانی در قبال 
بهره برداری و آســیب بیشتر ـ کسانی که قبال 
شخص مذکور را مورد سوء استفاده قرار داده اند 
و هم چنین اشخاص دیگرـ حمایت شده باشد. 
آنچه این موضــوع در عمل معنی می دهد به 
شرایط هر مورد بســتگی دارد. موازین سعی 
ودقت مورد بحث در قسمت های مختلف این 
برگــه، قطعا دولت ها را ملــزم می کند تدابیر 
مناســب برای این منظــور را اتخاذ کنند. در 
بیشــتر مواقع، حفاظت معقول از آســیب به 

موارد ذیل نیازمند است: 
• جابه جاکردن فرد قاچاق شــده از محل 

بهره کشی به محلی امن.
• توجــه به نیازهــای فــوری طبی فرد 

قاچاق شده؛ 
• بررســی این که آیا فرد قاچاق شده در 
معــرض خطر خاص ارعاب یــا مقابله به مثل 

قرار دارد. 
درحالی کــه تعهد فوری بــه حمایت در 
مقابل آســیب بیشــتر البته مربوط به قربانی 
است، این تعهد هم چنین می تواند به دیگرانی 
توســعه یابد که به طور بالقوه مورد آسیب یا 
ارعاب قاچاقچیان و هم دســتان شــان قرار 
دارند. عالوه بر قربانیان، این فهرست می تواند 
شــهادت دهندگان،  اطالع دهندگان،  شــامل 
ارائه دهندگان خدمات پشــتیبانی به اشخاص 

قاچاق شده و اعضای خانواده شان باشد. 
حــق بر حریم خصوصی از جنبه های مهم 
حمایت از قربانیان در قبال آسیب بیشتر است. 
عدم محافظت از حریم خصوصی می تواند خطر 
تهدید و مقابله به مثل را افزایش دهد. این امر 
می تواند تحقیر را ســبب شــود و به قربانیان 
آســیب رســاند و بازیابی آنان را به مخاطره 
افکند. مقررات کلیدی مربوط به حق قربانیان 
قاچاق بر حریم خصوصی در چهارچوب متن 
زیر منظم شده است. این مقررات تایید می کند 
که حفاظت از حریم خصوصــی باید به همه 
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افراد قاچاق شــده گسترش یابد، مگر این که 
دالیل منطقی  ـ مانند توجه به حقوق متهمان 
در برخورداری از محاکمه ای منصفانه ـ دخالت 

را توجیه کند. 

تعهد به رهاندن از خطر آسیب
در حکمی تــازه، دادگاه اروپایی 
حقوق بشر تایید کرد اگر مقامات 
دولتی از خطر قاچاق احتمالی آگاه 
بوده یا می بایست آگاه بودند، عدم 
اتخاذ تدابیر مناســب در محدوده 
اختیارات شان برای رهاندن فرد 
از موقعیت یا خطر مذکور، نقض 

حقوق فرد به حساب می آید. 
منبــع: پرونــده Rantsev علیــه 
قبرس و روسیه، در خواست شما 
25965/04، حکم مورخ 7 جنوری 

2010، بند 286. 

کشوری که شخص قاچاق شده آنجا ساکن 
است هم باید مراقبت های جسمی و روحی کافی 
برای رفع حداقل نیازهای فوری آن شــخص را 
فراهــم آورد. نکتــه مهم آن کــه، ارائه چنین 
مراقبت هایی به طور گســترده به عنوان حقی 
بی چون و چرا برای قربانی به رسمیت شناخته 
می شود: حقی است که باید به رسمیت شناخته 
شود و صرف نظر از اهلیت آن شخص یا تمایلش 
به همکاری با مقامــات عدالت کیفری، به اجرا 
درآید. نظر در حال شیوعی هست که برا ساس 
آن، تفکیك حمایت و پشــتیبانی از همکاری با 
قربانــی بدین طریق بخش اساســی رویکردی 

حقوق بشری در پدیده قاچاق است. 

حــق برخــورداری از حریــم 
خصوصی

»هویت قربانیــان قاچاق نباید به 
هیچگونه ای در عموم افشاء شود 
از انسان و حریم خصوصی آنان 
باید محترم شمرده و از آن تا حد 
این  امکان محافظت شود، ضمن 
که حق هر متهمی به برخورداری 
از محاکمه عادالنه در نظرگرفته 

شود.«
دســتورالعمل های  و  اصــول 
دســتورالعمل  شــده،  توصیــه 

شماره 6.
در مــوارد مقتضی و حدالمقدور 
تحــت قوانین داخلــی خود، »یک 
دولت عضــو، حریم خصوصی 
و هویت قربانیــان قاچاق را باید 

محافظت کند.«
پروتکل قاچاق ، ماده 6 

»حفاظت  بــه  دولت هــای عضو 
از زندگــی خصوصــی و هویت 

قربانیان« ملزم اند. 
کنوانسیون قاچاق اروپا، ماده 11 

دامنه شــمول و ماهیت تعهــد دولت ها به 
ارائه مراقبت و پشــتیبانی از قربانیان قاچاق به 
عوامل بسیاری بســتگی خواهد داشت، چرا که 
مبنای حقوقی چنین حمایتی بســیار گسترده 
است. پروتکل قاچاق، برای مثال، طیف وسیعی 
از اقدامات پشتیبانی که دولت های عضو در نظر 
گرفتن اجرایش ملتزم اند )ماده ۶( را مقرر ساخته 
است. کنوانســیون قاچاق اروپا جزئیات پاره ای 
اقدامات بســیار خاص واجب را آورده است )مواد 
1۰-17( . حقوق بشــر منبع مهم دیگر تعهدات 
در این زمینه است. برای مثال، اگر قربانی قاچاق 
کودک باشــد آنگاه قاعده عــام »مصالح عالیه 
کودک« است که باید تصمیم گیری در خصوص 
پشــتیبانی را راهبری کند )نگاه کنید به مورد 
باال( . وفق اصول و رهنمودهای مربوط به حق به 
دادخواهی و جبران خسارت، اشخاص قاچاق شده 
به عنوان قربانیان جرم و نقض حقوق بشر از حق 
برخورداری از رفتار توأم با انســانیت و احترام به 
حیثیت و حقوق انسانی شان و به برخورداری از 
تدابیر تأمین کننده رفاه و جلوگیری از قربانی شدن 

مجددشان )بند1۰( بهره مند می باشند. 
یك رویکرد حقوق بشری مستلزم آن است که 
ارائه مراقبت و پشتیبانی باید هم آگاهانه و هم غیر 
اجباری باشد. به عنوان مثال، قربانیان قاچاق باید 
اطالعات مربوط به حقوق شان را دریافت کنند، به 
طوری که بتوانند تصمیم آگاهانه در مورد آنچه 
انجام می دهند اتخاذ نمایند. همانطور که در باال 
مــورد بحث قرار گرفته، مراقبت و حمایت نباید 
به گونه مشــروط به همکاری با مقامات عدالت 
کیفری ارائه شــود. قربانیان هم چنین باید قادر 
باشــند مراقبت و حمایت را رد کنند. آنان نباید 

مجبور به پذیرش یا دریافت کمك شوند. 

عدم اجبار در هنگام ارائه پشتیبانی
و  بهداشــتی  مراقبت هــای  در 
مشاوره، »افراد قاچاق شده نباید 
ملزم بــه قبول هرگونــه حمایت 
و کمکــی شــوند و نبایــد مورد 
آزمایش اجباری بیماری ها از جمله 

اچ آی وی/ایدز قرارگیرند.«
و  توصیه شــده  اصــول 
دســتورالعمل  دســتورالعمل ها، 

شماره 6
در کلیــه اقدامات امــداد مقرر در 
کنوانســیون قاچاق اروپایی، ارائه 
شــده ، دولت های عضــو ملزم اند 
از ارائه خدمــات مربوط اطمینان 

حاصل کنند و ایــن ارائه خدمات 
»براساس رضایت و آگاهی طرفین، 
با در نظرگرفتــن نیازهای خاص 
افراد در موقعیت آســیب پذیری و 
حقوق کودکان با لحاظ محل اقامت، 
تحصیل و مراقبت های بهداشــتی 

مناسب« صورت انجام می پذیرد. 
کنوانسیون قاچاق اروپا، ماده 12 

معاضدت قضایی و مشارکت 
افراد قاچاق شده نقشی مهم و منافعی مشروع 
در رسیدگی های قضایی علیه استثمارگران دارند. 
رویکرد حقوق بشری در قاچاق مستلزم آن است 
که تمام تالش ها صورت گیرد تا اطمینان حاصل 
شود قربانیان قادرند در رسیدگی های قضایی به 
طور آزادانه، با امنیت و بر اساس اطالعات کامل 
شــرکت کنند. ورود قربانی در رسیدگی قضایی 
می تواند اشکال مختلفی داشــته باشد. افرادی 
که قاچاق شــده اند ممکن اســت ادله ای علیه 
اســتثمارگران خود ارائه دهند، خــواه از طریق 
اظهارات مکتوب و خواه با حضور به عنوان یکی 
از طرف های دادرســی. هم چنین ممکن اســت 
از آنان خواســته شــود اظهارات خود به عنوان 
قربانی در تأثیر جــرم را ارائه دهند که می تواند 
بخشی از یك جلســه استماع برای صدور حکم 
قرار گیرد. افراد قاچاق شــده ، در دعاوی مدنی 
علیه استثمارگران شان، ممکن است خواهان یا 
از گواهان باشــند. حتی یك فرد قاچاق شده که 
به ادای شــهادت مایل یا قادر نیســت هنوز در 

رسیدگی قضایی صاحب منافع مشروع است.
قربانیــان قاچاق که وارد ـ یــا به طور بالقوه 
واردـ رسیدگی قضایی شده اند، به نیازهای ویژه 
و آسیب پذیری گرفتار اند که باید به آن پرداخته 
شود. تکالیفی که از این مهم ناشی شده در تکمیل 
تعهدات حمایت، کمك و پشتیبانی است که برای 
همه اشــخاص قاچاق شده تکلیف شده و در باال 

مورد بحث قرار گرفته است. مثالً:
• معاضدت قضایی و دیگر کمك ها به افراد 
قاچاق شــده در هر رســیدگی قضایی یا اداری 
به زبانی که درک می کنند باید ارائه شــود. این 
کمك ها باید نگاه داشتن قربانیان از دامنه شمول، 
زمان و پیشرفت رسیدگی و نتیجه پرونده های شان 

را در برداشته باشد. 
• افــراد قاچاق شــده حق حضــور و بیان 
دیدگاه های شــان در طول رسیدگی قضایی را 

دارند. 

اشخاص قاچاق شــده در جایگاه 
بزه دیده و گواه

پاســخ دهی رسیدگی های قضایی 
و اداری به نیازهای قربانیان باید 

تسهیل شود، با:
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الف( اطالع رسانی به قربانیان در 
مورد نقش شــان و دامنه شمول، 
زمان و روند پیشــرفت رسیدگی 
و نتیجــه پرونده های شــان، بــه 
خصوص جایی که پای جرایم مهم 
درکار اســت و جایی که قربانیان 

اطالعات را درخواست کرده اند. 
ب( تجویــز ایــن کــه دیدگاه ها و 
دغدغه های قربانیان ابراز شود و 
در مراحل مقتضی در رســیدگی 
که منافع شخصی شان تحت تأثیر 
قــرار دارد بدون تعصب نســبت 
به متهم، و همســاز با نظام عدالت 
کیفری ملی مربــوط، مورد توجه 

قرار گیرد؛
ج( ارائه کمک مناسب به قربانیان 

در خالل رسیدگی های قضایی؛
د( رهگیری اقدامات برای به حداقل 
قربانیان،  ناراحتی های  رســاندن 
محافظــت از حریــم خصوصی 
آنــان، در صورت نیاز، و اطمینان 
از ایمنی شــان، و هم چنیــن ایمنی 
خانواده ها و شهود معرفی شده از 
سوی آنان، در قبال ارعاب و مقابله 

به مثل؛ 
ذ( اجتنــاب از تأخیر غیرضروری 
در حــل و فصل قضایــا و اجراء 
دستورها و اوامر در صدور رأی 

برای قربانیان. 
منبع: اعالمیه اصول اساسی عدالت 
برای قربانیان جرم و سوء استفاده 

از قدرت، بند 6. 

خالصــه آن که ، به افراد قاچاق شــده باید 
فرصتی واقعی داده شود تا گزینه های قانونی شان 
مورد بررسی قرارگیرد. این امر دست کم نیازمند 
ارائه اطالعات از یك جنس و به شیوه ای است که 
به آنان اجازه خواهد داد انتخابی آگاهانه کنند. اگر 
افراد قاچاق شده وارد هر نوع اقدام قانونی شوند، یا 
این که از آن پشتیبانی کنند، حق دارند در این 
رسیدگی نقش معنی داری داشته باشند و حمایت 
و پشــتیبانی در طول مدت حضور شان دریافت 

نمایند. 
مجوزهای اقامت موقت و دوره های بررسی

قربانیــان قاچــاق که در کشــوری به طور 
غیرقانونی به ســر می برنــد، در نتیجه وضعیت 
غیرقانونی شــان با مخاطرات و آســیب پذیری 
خاصی روبه رویند. برای مثال، آنان ممکن است به 
دسترسی به منابع مهم امرار معاش و پشتیبانی، 
از قبیل مسکن و فرصت های شغلی قادر نباشند. 
آنان ممکن است در برابر بهره کشی و هم چنین 
ارعاب و انتقام گیری بیشتر آسیب پذیر باشند. این 
خطر برای آنان وجود دارد که از مشارکت مؤثر و 

معنی دارشان در رسیدگی قضایی علیه قاچاقچیان 
جلوگیری شود. بدون نظام مند کردن وضعیت این 
عده، قربانیان هم چنین در معرض خطر حبس 
شدن در مراکز یا پناهگاه های مهاجرت قرار دارند. 
عالوه بر این، آنان در معرض اخراج در هر زمانی 

قرار دارند. 
در عمل، مشــاهده شــده که ممکن است 
وضعیــت قربانیان قاچاق به دالیــل و از راه های 

زیادی، نظام مند شود، به عنوان مثال از طریق: 
• اعطــاء دوره تأمل و بازیابــی که طی آن، 
حمایت بی قید و شــرط در فراهم آوردن زمان 
و مکان تصمیم گیری در گزینه ها برای قربانیان 
وجود دارد، از جمله در این که آیا آنان با کارگزاران 
عدالت کیفــری در تعقیب استثمارگران شــان 

همکاری خواهند داشت یا خیر؛ 
• اعطاء اجــازه اقامت موقــت در ارتباط با 
رســیدگی )معموال کیفری( علیه قاچاقچیان؛ 
چنین ویزاهایی معموال همکاری قربانی را الزم 

دارد و با ختم مراحل رسیدگی تمام می شوند؛
• اعطاء اجازه اقامت موقت به جهات اجتماعی 
یا انسان دوســتانه که ممکن است برای مثال، 
مربوط باشــد به احترام به اصل عــدم باز پس 
فرستادن )برای بحث بیشتر رجوع کنید به ذیل(، 
ناتوانی در تضمین بازگشــت امن و خطر قاچاق 

دوباره. 
اصول و تعهدات مهم زیر، که در طیف وسیعی 
از اسناد بین المللی و منطقه ای یافته شده، مربوط 
به هرگونه تأملی است در این که آیا حق اقامت 

موقت به قربانی قاچاق باید اعطا بشود یا خیر:
• حق قربانیان به شــرکت در رسیدگی های 
قانونی علیه قاچاقچیان شــان و باقی ماندن در 

کشور طی داد رسی. 
• حــق قربانیان به برخورداری از حمایت در 

مقابل آسیب بیشتر؛ 
• حق دسترســی قربانیان بــه راه های مؤثر 

جبران زیان؛
• تعهد دولت ها به عدم بازگرداندن قربانیان، 
زمانی که در معرض خطر جدی آسیب، از جمله 
ناشــی از ارعاب، اقدامات تالفی جویانه و قاچاق 

دوباره قرار دارند؛ و 
• حقوق ویژه کودکان قربانی قاچاق، از جمله 
تعهد به ملحوظ داشتن کامل مصالح عالیه کودک. 

جرم زدایی از اشخاص قاچاق شده

پینوشتها
 Recommended Principles and Guidelines on.1
 Human Rights and Human Trafficking: Commentary

.)1.XIV.10.(United Nations publication,Sales No.E
خود اصول و دستورالعمل های راهنما به طور جداگانه صادر شده اند 

)HR/PUB/3/02( و به نشانی www.ohchr.org در دسترس اند. 
 Legislative Guides for the Implementation of.2
 the United Nations Convention against Transnational
 Organized Crime and the Protocols Thereto )United

.270.p,(2.V.05.Nations Publication ,Sales No.E
Soft Law .3

از صفحه 51

زندانيانو رسه
ضميمه

زندانيانو رسه د چلند د اسايس اصولو بيانيه

۱( لــه ټولو زندانيانــو رسه چلند به د هغوی 

ذايت حيثيت او د برش په توګه د هغوی ارزښــت 

ته په درناوي رسه وي.

۲( د نــژاد، رنــګ، جنــس، ژبــې، مذهب، 

ســيايس او نورو عقايدو، ميل او ټولنيزو ريښــو، 

شتمنۍ، تولد او نورو ټولو وضعيتونو پر بنسټ به 

هيڅ ډول تبعيض نه وي.

۳( مذهبي معتقداتو او د هغې ډلې فرهنګي 

احکامو ته چې زندانيان وررسه تړاو لري درناوی، 

په هغو مواردو کې چې ســيمه ييــز رشايط يې 

وټاکي، مطلوب دی.

۴( د جراميو په مقابل کې د زندانيانو د ساتلو 

او د ټولنې د مالتړ لپاره د زندانونو مسئوليت بايد 

د نورو ټولنيزو موخو په رعايت رسه هر دولت او د 

هغوی بنسټي مسئوليتونه د ټولنې د ټولو افرادو 

د هوساينې او رفاه لپاره پيل يش.

۵( د نيولو له مســئلې څخه له راپيدا شويو 

محدوديتونــو ور هاخــوا، ټول زندانيــان د برش 

حقونو په نړيواله اعالميــه، د اقتصادي، ټولنيزو 

او فرهنګي حقونو بــني املليل ميثاق، د مدين 

او ســيايس حقونو بني املليل ميثاق او د هغې 

اختياري پروټوکولونــو او د ملګرو ملتونو په نورو 

اسنادو کې درج شويو برشي حقونو او آزاديو څخه 

برخه من دي.

۶( ټول زندانيان بايد په فرهنګي او پوهنيزو 

فعاليتونو کې د ګډون حق ولري چې موخه يې د 

انسان د شخصيت پوره پراختيا ده.

۷( د مجازاتو يا د هغې د کارونې د محدوديت 

پــه توګه بايد د انفرادي حبس د لغوه کولو لپاره 

هڅې ويش او تشويق يش.

۸( بايد داســې رشايــط رامنځته يش چې 

زندانيان وکولی يش ګټور کار تررسه کړي چې د 

کار په بازار کې د هغوی د ادغام اسانتيا رامنځته 

کــوي او د خپــل ځــان او کورنۍ لپــاره د مايل 

مرستې امکان ايجادوي.

۹( زندانيان بايد هغو روغتيايي خدمتونو ته 

الرسســی ولري چې په هيواد کې شته او په دې 

برخه کې د خپل حقوقي وضعيت له امله تبعيض 

وررسه و نه يش.

۱۰( د ټولنې او ټولنيزو موسسو په ګډون او 

مرستې رسه او د قربانيانو ګټو ته په پام رسه، بايد 

د پخوانيو زندانيانو لپاره په ټولنه کې د ادغام لپاره 

رشايط په ښه توګه رامنځته يش.

۱۱( پورته اصــول بايد په بې پرې توګه پيل 

يش.



ماهنامه حقوق بشر |  سال شانزدهم |  شماره پنجم| اسد 1397

د ۲۰۱۷ ميالدي کال د اګست ۱۲مه چې 

د ۱۳۹۶ ملريــز کال د زمــري له ۲۱ نېټې رسه 

برابره ده، د ځوانانو نړيواله ورځ ده. ځوان څوک 

دی؟ په لنډ ډول ويالی شــو چې د ماشومتوب 

لــه دورې څخــه د بلــوغ دورې تــه انتقــال، د 

ځوانۍ دوره بلل کيږي1، چې د تنکۍ ځوانۍ 

او د ځوانۍ مرحلــې د ځوانۍ د مرحلې په نوم 

ياديږي. 

دغه دوره ډېره مهمه او برخليک جوړوونکې 

ده په دې دروه کې د اوالد ســمه پالنه هغوی د 

نېکرغۍ پر لور روانوي او د ناسمې روزنې په ترڅ 

کې يې د تباهۍ کندې ته بيايي او کيدای يش 

چي اوالدونه د تل لپاره له السه ووځي. 

مــور، پــالر او مربيان بايد د ټولــو ځوانانو د 

ځانګړتيــاوو، اړتياوو او د هغوی د احساســاتو او 

غوښــتنو په پيژندلو له هغوی رسه د ســتونزو د 

پېښېدو په صورت کې عميل او منطقي مرسته 

د ځوانانو ستونزې
 او مسئوليتونه
ليک: غالم رسور گالبزی

وکــړي او د بې ځايــه اقداماتو او بې سنجشــه 

الرښــوونو او نازونو څخه ځان وسايت.2 ځوانان 

زمــوږ د هيواد خزانې، قيمتي پانګــې او وارثان 

دي.

په کليوايل اصطالح کې ځوان هغه چاته هم 

ويل کېږي چې ښــه کارونه کــوي، د خلکو او د 

ولس خدمتګار وي او هغه څوک چې ناوړه چارې 

رسته رســوي، د انســانانو قدر وررسه نه وي او د 

الله تعالی په مخلوق رحم نه کوي هغه شخص 

که څه هم چې په فزيکي ډول ځوان دی خو په 

ټولنه کې ورته خلک ناځوانه انسان وايي.

 د ابن کثري په تفســري کې ليکل شوي دي 

چــې: ))د الله َجــلَّ َجاَلُله دوســتان او د حق 

منونکي انســانان هم ځوانان وي او د زاړه عمر 

خاوندان زياتره د حق د منلو څخه منکر وي((.3

حرضت ابراهيم عليه السالم هم په قرآنکريم 

کې د ځوان په نوم ياد شوی دی او کله چې يې 

د حق په مالتړ پاڅــون وکړ هغه مهال ځوان و، 

د منــرود پــه پاچاهۍ کې د ده د پــالر )ازر( په 

الرښوونه په عراق کې خلک په رشک او خرافاتو 

کــې اختــه وو، انســانانو د الله تعالــی په بدل 

کې بتانو او بې روحه مجســموته رسونه ټيټول، 

ابراهيم )عليه السالم( د وخت څخه په استفادې 

رسه چې عبادتخانه د خلکو څخه خايل وه تر را 

واخيست، ټول بتان يې مات کړل او د ازموينې 

لپاره يې تر د لوی بت پر اوږه کېښود، کوم وخت 

چې خلک خپلې عبادتخانې ته راستانه شول، 

تر د لوی بت پر اوږه پروت و، نور ټول بتان ټوټه 

ټوټه او مات پراته وو، ټول حريان شول، يو تربله 

يې پوښتنې مطرح کولې، په پای کې دې خرې 

ته ورسيدل، ژباړه: ))ځينو )کافرانو( وويل: موږ له 

يوه ځوان څخه اوريديل و چې د دې بتانو غندنه 

به يې کوله، هغه ته ابراهيم ويل کېږي((4.

 )اصحــاب کهفو( چــې د پخــواين روم په 
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سلطنت کې د وخت د فاسد او مرشک نظام په 

وړانــدې پاڅون کړی و، هغوی هــم ځوانان وو، 

قرآنکريم يې داسې يادونه کوي.

ژبــاړه: ))په حقيقت رسه موږ تاته د هغوی د 

خر کيسه کوو، هغوی داســې ځوانان وو چې 

په خپل رب باندې يې اميان درلود، موږ هغوی 

زيــات کړي وو په هدايــت کې او ټينګ کړي وو 

مــوږ زړونه د هغوی په )قــوت او صر( رسه. کله 

چې هغوی پاڅــون وکړ نو ټولو وويل چې: زموږ 

رب د اســامنونو رب او د ځمکې رب دی، موږ د 

هغې رب څخه پرته د نورو أِلَهه و بندګي نه کوو 

)او که بل څوک موږ په الوهيت رسه را وبله، نو بيا 

به موږ لوی درواغ وييل وي((5

دغــو ځوانانو په خپــل هېــواد )روم( کې د 

رشک، ظلم او د فساد پر ضد د ټولنې د سمون 

او اصالح په هوډ پاڅون وکړ، الله تعالی د هغوی 

رسه مرسته وکړه او د غره په يوه غار کې يې ۳۰۹ 

کاله د خوب په حالت کې ژوندي وساتل، اوس 

هم زرونه کلونه وروسته د نړۍ د زياترو انسانانو 

له خوا په قرآنکريم او په نورو اسامين او تاريخي 

کتابونو کې د دغو ځوانانو يادونه کېږي. 

اوســنۍ نړۍ هم د ځوانانو د اهميت څخه 

سرتګې نه پټوي، بلکې د دوی مقام ته په درنده 

سرتګه ګوري، له همدې امله يې )د اګست ۱۲( 

مه ورځ د ځوانانو د نړيوالې ورځې په نوم نومولې 

ده.

د نړۍ په ټولو هيوادنو کې دغه ورځ هر کال 

په بېالبېلو بڼو ملانځل کېــږي، چې په نړيواله 

کچه ځوانان يــووايل، ملګرتيا، ســولې او يو له 

بل رسه مرســتې کولو ته رابويل، د دې ورځې د 

سهار نسيم د ويده ځوان او ځوانې په غوږ کې د 

بيدارۍ او وېښېدلو سندره زمزمه کوي، د ختيځ 

له لورې د ملر په څرک وهلو د طبيعت د ښکيل 

مخ څخه د ظلمتونو او تورمتونو پردې لرې کېږي 

او په زرينو وړانګو کې يې د انســانانو، حيواناتو، 

نباتاتــو او د ټولو کايناتو لپاره د خري ښــېګڼې، 

ودې، ترقۍ، ځان او نورو ته د ګټې رســولو او د 

خدمت کولو رمزونه نغښتي دي.

څرنګه چې زمــوږ ګران هېواد افغانســتان 

د دريو لســيزو را په دې خوا د پرديو په ملسون 

او د خپــل منځــي اختالفونو له کبلــه د جګړو 

په ملبوکې ســوځي، دې جګړو او نا امنيو زموږ 

د هيواد ټولــو وګړو ته زيات زيانونــه اړويل دي 

او د همدې جګړو په بهــري کې هره ورځ برشي 

حقونه تر پښــو الندې کېږي، د جګړې اسالمي 

او نړيــوال اصــول او اداب په پام کــې نه نيول 

کېــږي، زموږ د ټولو هيوادوالو، په ځانګړي ډول 

د ځوانانو پر وړاندې هره ورځ نوې نوې ستونزې 

را مــخ ته کېږي، د ځوانانو رول، روزنه او ځوانانو 

ته پاملرنه خورا لويو بحثونو ته اړتيا لري، په دې 

مقاله کې به هڅــه وکړو چې د هېواد د ځوانانو 

ستونزو، د بې الريتوب الملونو، د کورنيو د مرشانو 

مسووليتونو، د چارواکو مسووليتونو او په پای کې 

د ځوانانو مسئووليتونو ته د ګرانو لوستونکو پام 

را  ګرځوو.

۱- ځوانانــو تــه د زده کړو پــه برخه کې 

خنډونه:

دالرو اوږدوالــی او ناامني: روانو جګړو زموږ 

په هيواد کې د ښــوونې او روزنــې بهري له غټ 

ګواښ رسه مخ کړی، په لرې پرتو ســيمو کې د 

زياتو ښوونځيو دروازې يا تړلې دي او يا په بشپړه 

توګــه له منځه تليل دي او کوم ښــوونځي چې 

نسبتا فعاله دي، نجونې او هلکان د الرو د واټن 

د اوږدوايل او خرابوايل او يا خو د ناامنۍ له کبله 

ځانونه ښــوونځيو او مدرســو ته نه يش رسولی، 

چــې په دې رسه زموږ زيات ځوانان او پيغلې له 

زده کړو او سواد څخه بې برخې پاتې کېږي.

بېوزيل: ))بې وزلۍ او اقتصادي محروميت 

د افغان ولس د ډيرو خلکو ســتوين زندۍ کړي 

دي. د ورځني عايد د کچې ټيټوالی د دې المل 

شــوی، چې د هېواد د زياترو خلکو وس د خپلو 

اوالدونــو، په ځانګــړي ډول د نجونو د ژوندانه د 

لومړنيو اړتياوو پوره کولو ته و نه رسېږي او نه يش 

کولی چې ښوونځيو ته يې ولېږي او يا د لوست 

توکي ورته چمتو کړي.((.6

روانــو جگړو که نېغ په نېغــه د هيواد زېربنا 

ټکولې ده، بل لوري ته يې زموږ د ولس په ســلو 

کې له پنځو ســو زياتو کورنيو څخه د ډوډۍ او 

نفقې پيداکوونکي هم اخېســتيل دي، تنکۍ 

پېغلــې، تنکی ځوانــان او ځوانان د ښــوونځي 

او مدرســې پر ځای، د بازار پــر لور درومي او پر 

سختو کارونو بوخت دي.

۲. د کور او استوګنځي ستونزې:

د نورو ډيرو ســتونزو تر څنــګ زموږ د هېواد 

ډېــر ځوانان او د ځوانانو کورنۍ د رس ســيوري 

او کورونه نه لري، کومې پيســې چې په خوارۍ 

او مزدورۍ رسه الس تــه راوړي هغه ترې د کور 

په کرايه کې ځــي او د ژوند اړتياوو پوره کولو ته 

مناسب مايل امکانات نه لري.

۳. د واده ستونزې: 

د اســالم په سپيڅيل دين کې د واده خره 

ډيره اســانه او ســاده ده خو ز موږ په هېواد کې 

زموږ خلکو ځانته ســخته کړې ده، هغه دا چې 

د واده په کولو او د ژوند د ملګري په خوښــولو او 

ټاکلو کې زياتره پلرونه چې تل د اســالم او برش 

دوستۍ ټټرونه وهي خو خپلو اوالدونو خصوصًا 

لورګانو ته د واده د ټاکلو په اړه د نظر د څرګندولو 

حق نه ورکوي، بلکې پرته له مشــورې يې يا په 

کوچنيوايل کې، يا يې د ډېرو پيسو په بدل کې 

سپني ږيرو ته، يايې په بله نجلۍ باندې په بدل 

کې او يايې دښمنې کورنۍ ته په بدو کې ورکوي 

او د واده پــه مهال هم دومــره زيات او بې ځايه 

لګښــتونه کوي چې په راتلونکــي کې د هلک 

کورنۍ د درندو پورونو او زيانونو رسه مخ کېږي او 

همدا ناروا دودونه د کورنيو د بې اتفاقيو، د پرديو 

ځوانانــو رسه د پرديو پيغلو د تښــتيدلو، د ځان 

وژنو او د داسې نورو بدو او ناوړو پېښو د رامنځته 

کېدلو المل ګرځي.

۴- له زده کړو وروسته د کار ستونزه:

هغه ځوانان چې له ډېرو ســتونزو رسه رسه 

يــې په پياوړي هــوډ زده کړې کړي دي، ښــې 

ښې وړتياوې هم لري خو بيا هم بې کاره دي، د 

هېواد په سلګونو وزګار ځوانان چې د بېکارۍ او 

وزګارتيا له امله وخت پر وخت خپلې پوهنتوين 

پوهې او زده کړې په بازارونو کې د مزدوريو او غري 

مســلکي کارونو له کبله له السه ورکوي او يا خو 

زياتره په اروايي ناروغيو اخته کېږي.

۵- د ځوانانو د انحراف الملونه: 

څرنګه چې ځوانان او تنکي ځوانان د ټولنې 

ډېر حســاس او مهم قرش دی، مــرشان بايد له 

دوی رسه پــه دې مرحله کــې له ډير احتياط او 

دقت څخــه کار واخيل او په مناســبه توګه يې 

څارنه وکړي، کنه نو د دوی لږه خطا او ښوييدنه، 

سرتې ټولنيزې ســتونزې را منځته کوي، چې 

ځينې سرت الملونه يې دا دي:

۱- د مــور، پــالر، کورنيــو، د ښــوونځيو د 

ښــوونکو او د نورو مرشانو له خوا د خپلو ځوانانو 

په ځانګړې توګه د تنکيــو ځوانانو او د نجونو د 

ســتونزو، عادتونو، هيلو او د هغــوی د اړتياوو د 

حــل په اړه بې غوري، يا ځينې وختونه د هغوی 

د رواين ســتونزې او د پــټ غم پــه اړه د هغوی 

پر وړاندې بې پروايي او الزمه مرســته نه کول د 

ځوانانو په غال کولو، نشــه يــي توکو ته په الس 

غځولو د ښوونځي او مدرسې په پرېښودلو او آن 

چې په ځان وژنه پای ته رسېږي.

۲- د منحرفو او بې الرې ځوانانو او د بدخويه 

نجونــو رسه د ښــو ځوانانــو او نجونو هميشــه 

کيناستل او ملګرتيا هم د هغوی د بې الرې توب 

المل ګرځي.

۳- د ځوان او ځوانې د مشــورې او سال پرته 

او يا په نامناسبه او يا د نظرونو په مخالفه کورنۍ 

کې د هغــوۍ واده او خپلوي، چې په دې چاره 

کې دقت نــه کول نه يوازې د ځــوان او ځوانې 

پاتې په 59 مخ کې
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مباحث حقوق بشــر غالباً بــدون توجه به 
تعهدات اخالقی مرتبــط با این حقوق، به طور 
انحصاری بر روی خــود این حقوق متمرکز ند. 
در عین حال مرجع اصلی حقوق بشــر، احترام 
به شــأن و مقام انسان است که تعهداتی را نیز 
نسبت به دیگران اعمال می کند. بعضی از حقوق 
و تعهدات مثبت تنهــا از طریق اقدامات دولت 
تحقق می یابنــد. این حقوق مثبت شایســته 
توجهی برابر در توســعه تئوری جهانی حقوق 

بشر ند.

الف- حقوق بشــر به عنــوان حقوق 
معنوی

شأن و مقام انسان، یکی از مواردی است که 
صاحب نظران در مورد حقوق بشــر درباره آن 
اتفاق نظر دارند. بشــر برای پیشرفت و کامیابی 
به شــرایط معین و خاصی نیــاز دارد که بدون 
آن ها انســانیت به طور کامل محقق نمی شود. 
بنابراین حقوق بشــر به تمام بشریت تعلق دارد 
و بر مفهوم برابری که از طبیعت عمومی انسان 

نشأت می گیرد متکی است. 
انســان ها موجوداتی اجتماعی اند و شأن و 
مقام انســان نمی تواند در خأل و تنهایی شکوفا 
شود. انســان ها نیازمند آزادی تفکر و اندیشه و 
تبادل نظر افکار شــان با ســایر اعضای جامعه 
هستند. آزادی عقیده و بیان از طریق تباد نظر 
به حقیقت منتهی می شــود و برای کل جامعه 

مفید است. 
با وجود این ، آزادی بیان و عقیده به تنهایی 

دوجنبه حقوق بشر
• جین-شوفن
• دانشگاه شندانگ، چین

کافی نیستند. بشر هم چنین نیازمند منابع برای 
تنــازع بقا و تضمین امنیت شــخصی در برابر 
خشونت های غیرقانونی و اعمال خودسرانه دولت 
می باشــد. همه انسان ها از حق حیات برخوردار 
بوده و عالوه بر آن نســبت به ملزومات اساسی 
این حق از جمله غذا، پوشان و مسکن مناسب 
و کافی محق می باشــند. این ضروریات به نوبه 
خود وابســته به حــق کار و حمایت اجتماعی 
توسط دولت در دوران بیکاری می باشند. بدون 



ماهنامه حقوق بشر |  سال شانزدهم |  شماره پنجم| اسد 1397

برخــورداری از این ضروریات، انســانیت کامل 
وجود نخواهد داشت. 

مالکیت و داریی، حق کارگر بر ثمره کارش 
از جمله ابتدایی ترین شــرایط مادی بقاســت. 
در جامعــه ای که مالکیت به طور خودســرانه 
توسط دولت مورد تعرض قرار می گیرد حق بقا 
نمی تواند تضمین شود و زندگی بسیار نامطمئن 

و بی ثبات خواهد بود. 
حق مســکن منعکس کننده حق مالکیت 
و حــق برخورداری از زندگی خصوصی اســت. 
اقامتگاه هیچ کس نباید مورد تعرض قرار بگیرد 
مگر با حکم مسکن منعکس کننده حق مالکیت 
و حق برخورداری از سوی دادگاه صورت پذیرد. 
این محدودیت ها با دور نگهداشتن دولت و منع 
آن از تعرض به زندگی خصوصی شــهروندان، 
آرامــش را برای آنــان فراهم مــی آورد. نقض 
بی جای حقوق شخصی با در معرض قرار دادن 
امور شخصی در برابر عموم، شأن و مقام انسان را 
تهدید می کند. منزل و مسکن باید خدشه ناپذیر 

و مقدس باشد. 
در صورتی که حق عمومی نسبت به آزادی 
شــخصی ـ برای عمل و بیان آزادانه در مطالبه 
خواسته های شخصی ـ وجود نداشته باشد، حق 
دسترسی به غذا، مسکن و پوشاک بی مفهوم و 

بی محتوا خواهد بود.
این موارد حقوق اساسی اند که همه انسان ها 
باید به طور برابر از آن ها برخوردار باشــند. انکار 
حــق آزادی بیان، آزادی عقیــده، حیات، غذا، 
مســکن، مالکیت، زندگی خصوصــی یا آزادی 
جهانی انســانیت انســان را تحت الشعاع قرار 

می دهد. 
امانوئل کانت )Immanuel Kant( شأن 
و مقام انســان را پایه و اساس سایر حقوق بشر 
می داند. فقــر یا بیماری ممکن اســت حیات 
شــخص را به مخاطره بیاندازنــد ولی دولت و 
سایر شهروندان وظیفه دارند تا آن شخص را به 
عنوان انسان به شکل برابر مورد توجه و احترام 
قرار دهد. این امر یکی از اصول اساسی اعالمیه 
اســتقالل 177۶ آمریکا، اعالمیه حقوق بشــر 
و شــهروندان 17۸9 فرانسه، و اعالمیه جهانی 

حقوق بشر 194۸ بود. 
حقــوق آزادی تفکر، بیان، حیات، مالکیت، 
آزادی و برابــری، از پیش نیازهای یك زندگی 
شایسته و آبرومند ند و بنابراین صرف نظر از به 
رسمیت شناخته شدن یا نشدن توسط دولت، 

حقوق معنوی محسوب می شوند. 
حقوق بشــر حقوقی اند که همه انسان ها به 
علت انسانیت مشترک شان دارایند. این حقوق، 
حقوق معنوی اند که انسان ها می توانند از آن ها 
در برابر دیگران دفاع کنند یا مدعی آن ها شوند. 
برخالف حقوق قانونی، حقوق بشر صرف نظر از 
به رسمیت شناخته شدن یا نشدن توسط دولت 

وجود دارنــد. آن ها در برابــر دولت و حکومت 
الزم االجرایند. 

حقوق جمعی را نباید با حقوق بشر اشتباه 
کرد چرا که حقوق جمعی به طور مســتقیم از 
طبیعت انســان نشــأت نگرفته اند. شرکت ها و 
ســایر گروه ها از حقوق یك سانی در مقایسه با 
افراد برخوردار نیستند. حقوق جمعی از صفات 
و خصوصیات مشترک اعضای جامعه سرچشمه 
می گیرند. این خصوصیات باعث پذیرش بعضی 
در گروه و عدم پذیرش دیگران در گروه می شود. 
چنین حقوقی حقوق بشــر نیستند بلکه حق 

عضویت اند. 
حقوقی که بر مبنای طبیعت انسان نباشند. 
حقوق بشر نیستند. حقوق بشر نمی تواند از هیچ 
جنبه دیگر انسان مگر صرف انسانیت او نشأت 
بگیرد چرا که طبیعت عمومی انسان ها حقوق 
بشر را تشکیل می دهد در حالی که گروه ها برای 
تقسیم بندی انسان ها تشکیل می شوند. حقوق 
اجتماعــی، اقتصادی و فرهنگی بــرای ترفیع 
شــأن و مقام انســان ها وجود دارند. در جوامع 
مدرن، اگر شخصی حقوق اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی اش را از دســت بدهد نمی تواند یك 
زندگی آبرومندانه و شایســته داشته باشد یا به 
طور کامل از حقوق طبیعی اش برخوردار شود. 
حقوق در درجه اول برای حمایت افراد در برابر 
دولت وجود دارند نه در برابر ســایر افراد. افراد 
عموماً در برابر گروه ها حــق دارند ولی گروه ها 
از چنین حقی در برابر افراد برخوردار نیســتند. 
استفاده از »حقوق« جمعی معموالً بهانه بهتری 
برای نقض حقوق فردی است. گسترش معنی 
لغوی حقوق که شامل گروه ها هم بشود مفهوم 
حقوقی که با دشــواری و سختی فراوان پس از 
مبارزه با فئودالیســم توسعه پیدا کرده است را 

زیر سوال می برد.
حقوق گروهی هم چنین فاصله و تفاوت بین 
حقوق بشــر و حقوق قانونــی را از بین می برد. 
حقوق بشر حقوق معنوی اند که به طور مستقل 
از دولت وجود دارند. در حالی که حقوق قانونی 
را دولت ایجاد می کند. حقوق گروهی توســط 
انجمن ها ایجاد می شوند و اعتبار مستقل و جامع 

حقوق بشر را دارا نیستند. 
حقوق بشــر و حقوق قانونی از نظر توانایی 
و قدرت در ایجاد تعهد در موضوع شــان با هم 
متفاوت اند. حقوق قانونــی هیچ اعتباری بیش 
از سیســتم قانونی که آن هــا را ایجاد کرده اند، 
ندارند. در حالی که حقوق بشــر به طور جهانی 
و همگانی اند. حقوق بشــر از طبیعت انسانیت 
شرچشمه می گیرند در حالی که حقوق قانونی 

گذرا و مشروط اند. 
صاحب نظران چین حقوق بشــر را به ســه 
گروه تقســیم کرده اند: حقوق بشــر ضروری، 
حقوق بشــر قانونی و حقوق بشــر واقعی. این 

اشتباه است. تمام حقوق بشر برای تمام انسان ها 
»ضروری« انــد بنابراین اســتفاده از این صفت 
غیرضروری اســت. به طور ســاده حقوق بشر 
»قانونی« حقوقی اند که توسط قانون به رسمیت 
شناخته شده اند. آنچه که حقوق بشر را انسانی 
می کند اعتبار اخالقی آن اســت نه به رسمیت 
شناخته شدن توسط قانون. حقوق بشر حقوق 
قانونی را توجیه می کند نه برعکس. حقوق بشر 
»واقعــی« حقوقی اند که شــهروندان در عمل 
دارایند؛ خواه قانون آن ها حمایت کرده باشد یا 
خیر. قانون فقط به طور مشــروع وجود دارد تا 

حقوق افراد را تضمین کند. 
حقوق بشــر حقوق معنوی ای اند که صرف 
نظر از به رســمیت شناخته شدن توسط دولت 
وجود دارند ولی از دیدگاه عملی بسیار مهم است 

که دولت ها این حقوق را به رسمیت بشناسند.
ب- حقوق بشر به عنوان تعهد اخالقی

حقوق بشر به عنوان حقوق معنوی به همه 
انســان ها تعلق دارد. حقوق بشر به عنوان تعهد 
اخالقی دامنه محدودتری را شــامل می شود و 
فقط دولت را در بر می گیرد. فقط دولت می تواند 
 Karl( حقوق بشــر را نقض کند. کارل مارکس
Marx( اعالمیه اســتقالل ایــاالت متحده را 
»اولین اعالمیه حقوق بشر در دنیا« می خواند. 
این اعالمیه دولت را نســبت بــه تعهداتش در 
تضمیــن حــق حیــات، آزادی و خوش بختی 
شــهروندانش مــورد خطــاب قــرار می دهد. 
دولت هایی که در اجــرای این وظیفه کوتاهی 
می کنند سزاوار برکناری اند. اعالمیه حقوق بشر 
و شــهروندان 17۸9 فرانسه تمام بدبختی های 
عمومی را نتیجه به رســمیت نشناختن حقوق 
بشــر همگانی توســط دولت می داند. اعالمیه 
جهانی حقوق بشــر 194۸ هم چنین در پاسخ 
به نقض حقوق بشر توســط دولت ها و به طور 
اخص در مورد جرایم دولت نازی علیه انسانیت 
بود. این اعالمیه جهانی روشــن می کند که این 
حقوق پیروزی و دســت آورد مشترک در برابر 
تمام حکومت های جهــان و برای همه مردم و 
ملیت هاینــد. وقتی دولت هــا از انجام تعهدات 
شان کوتاهی کنند مشروعیت خود برای ادامه 

حکومت را از دست می دهند. 
از آنجایی که حقوق بشــر بــرای دولت ها 
تعهــدات اخالقی ایجاد می کنند، طرز نگرش و 
برخورد دولت ها نسبت به این حقوق در تشخیص 
مشروعیت آن ها کمك می کند. این امر نه تنها 
تعهدات منفی دولت در نقض نکردن حقوق بشر 
را شامل می شود بلکه تعهدات مثبت دولت در 
شناسایی حقوق بشر برای همه شهروندانش را 
در برمی گیرد. دولت موظف است طوری عمل 

کند که حقوق شهروندانش تضمین شود. 
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اعليحرضت امان الله شاه تر تخت ناستې 

وروســته تــر ټولــو لومــړى کار دا وکــړ، چې 

انګرېزي ســفريان يې راوغوښــتل او ورته ويې 

ويل:

افغانســتان رس له ننه يو بشپړ او خپلواک 

)هېواد( دى. ددې په کورنۍ او بهرنۍ کړنالر 

کې د چا د السوهنې حق نشته، نن موږ د هر 

ځــواک له اغېزه ازاد يو او هېڅ ځواک زموږ په 

چارو کې د السوهنې حق نه لري. تاسې زموږ 

له دې اعالنه خپل حکومت هم خر کړئ.

د افغان ولس په نامه پيغام

د خپلواکۍ تر اعالن وروســته اعيحرضت 

د افغانانــو په نامه پــه دې منځپانګه يو پيغام 

خپور کړ:

غرييت ولس او زړورو عسکرو!

د خــداى خــوار بنده ستاســې خدمتګار 

امــان الله خان لــه مينــې او د زړه له کومې 

عرض کوي، چې څه وخت تاســې د سلطنت 

خول )تاج( زما پر رس ايښــوده، مــا په لوړ غږ 

تاسې ته وييل ؤ، چې خول و پالز )تاج وتخت( 

په دې رشط منم، چې موږ او تاسې به په ګډه 

يو سوچ لرو او په هوډ او خپلواکۍ به د خاورې 

خدمــت کوو، نو ځکه درتــه وايم، چې راځئ، 

پــه ټينګ هوډ او خپلواکۍ د هېواد د خدمت 

ژمنه تررسه کړئ. ما د افغانستان د خپلواکۍ 

اعــالن کــړى دى او انګرېزان مــې خر کړى 

دي، چــې د افغان دولت پــه کورنيو او بهرنيو 

چارو کې له هر ډول اغېز نه کورټ ازاد دى او 

موږ نن ګرد رسه خپلواک يو. له ننه افغانستان 

همغــه حقونــه لري، چــې د نړۍ نــور ازاد او 

خپلواکې واکمنۍ او سلطنتونه يې لري.

زه اوس خپل ملګــري دولتي چارواکي او 

پوځي منصبوال خروم، چــې په پوره ژمنه او 

لــوړې وړتيا رسه خپلې ژمنې تــررسه کړي، د 

اولس سوکايل يې په پام کې ولري، پر

چــا هيڅ ډول زور تېرى او زياىت نه وي. د 

رشعي احکامو درنــاوى دې ويش او پر ملکي 

قوانينو دې ټينګار وي.

)د امان الله خان السليک(

له انګرېزانو رسه جګړه

اعليحــرضت شــاه امــان الله خــان چې 

د افغانســتان د خپلواکــۍ اعــالن وکــړ. د 

ټولواکمنۍ او شاهنشــاهۍ په پلوي ډلو کې 

شــور زوږ جوړ شــو. پېرنګي سفري تلويل شو، 

کله چې يې خپل حکومــت د اعليحرضت له 

اعالنــه خرکړ؛ نو هېښــنده ګونګويس رشوع 

شــول. د افغانستان او برتانيا ترمنځ د مخامخ 

خرو لړۍ ونښــته، پر له پسې يادښتونه او يو 

بل ته ځوابونه تلل راتلل، چې ناڅاپه د جګړې 

ملبې په غرغنډو شوې، د جګړې لومړى بهري 

او څرنګتيــا دا وه، چې د )1919(ع د مۍ پر 

9 يوه 4000 کسيز افغاين لښکر له اتو توپونو 

رسه لــه لنډي کوتــل )کمکي خيــر( نه مخ 

پــر پوله وخوځېد او د عيــش خيلو په نامه يوه 

مشهوره ســيمه يې الندې کړه او بيا پسې مخ 

پر شــامل پر مخ الړل او ټولې هغه سيمې يې 

چې د هند په رسحدي)!( ايالت کې راتلې او 

د هنــد د حکومت په ګــورت کې وې، ونيوې. 

غازي امان الله خان 
پر خپلواکۍ مئني پاچا
مولينا زاهدالقادري 

ژباړن: اجمل ښکىل
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دغې افغاين بريد حکومت ترور کړ او دا خره 

بېخي په ډاګه شوه، چې افغانان پاريديل او د 

افغانستان له خوا د منظم جنګ اعالن شوى 

دى. افغاين لښــکر په دومره چټکتيا په جګړه 

الس پورې کړ، چې هندي پوځ يې سماليس 

دفــاع ته تيار نشــو. په هر حال هندوســتاىن 

پوځ د افغاين لښکر د مخنيوي لپاره د جرنال 

کرداکــر په مرشۍ لــه خېره روان شــو او تر 

بشــپړ چمتوايل وروسته په عيش خېلو کې له 

افغانانو رسه ونښــت. افغاين لښکر شاتګ ته 

اړووت او دواړو خواو ته يوڅه زيانونه واوښــتل. 

تر دوه ســاعته وروسته افغاين لښکر پرمختګ 

وکــړ او ډېــر ژر يې د رسحــدي صوبې ځينې 

ســيمې الندې کړې. پر لنډي کوتل )کمکي 

خېر( رسبېره يې کرکاىل ونيو او اکرم سيمې 

ته نــږدې يې په چــرتال کې ســنګرونه جوړ 

کړل. د بنو او وزيرســتان شــاوخوا ســيمو ته 

ورسېدل او تر کندهار هاخوا په چمن کې يې 

د مورچــو جوړونې هوډ وکړ. د افغاين لښــکر 

دغو حريانوونکو پرمختګونو هندوســتاىن پوځ 

مرستې ته اړايست او برتانوي چارواکيو په زور 

زيايت په پېښــور کې د خلکو پــه تګ وراتګ 

بنديز  ولګاوه، افغان ډاکي يې ونيو او د الوتکو 

په مرســته يې د افغانستان پر ښارونو مبباري 

وکــړه چــې له کبلــه يــې د افغانســتان لوى 

درســتيز د خير سيايس اســتازي )پوليټکل 

ايجنټ( ته وليکل:

د خپلواک افغانســتان د دولت د مرشتابه 

امــان الله خــان لخــوا دې پر افغانســتان د 

برتانــوي چارواکيو لــه هوايــي بريدونو، چې 

اخالقي جرم ګڼل کېږي، خروم. موږ د هندي 

وايــرسا رارســېدىل ليک ولوســت. انګلييس 

افــرسان دې له داســې کړنــو الس واخيل. د 

خيــر پوليټکل ايجنټ په دغــه ليک څه غوږ 

ونــه ګــراوه او پــه دې کار رسه يــې د افغانانو 

احساســات راوپــارول، افغانانــو د مبباريو په 

مخنيوي الس پورې کړ او د 1919 کال دمۍ 

پر 1٧مه يې يوه هندوســتانۍ الوتکه، چې پر 

افغانســتان يې مبباري کوله، راوغورځوله او د 

الوتکــې پلوټان يې ووژل. تر دې وروســته  پر 

افغانستان د الوتکو مبباري بنده شوه.

د 1919 کال د مۍ پر 18مه نېټه افغاين 

ځواکونو اريانوونکى پرمختګ وکړ او د رسحد 

ايالــت مشــهوره ســيمه )ډکه( يــې ونيوله. د 

هندوســتاين پــوځ د زيــات مقاومت لــه امله 

نښــته يو څه اوږده شوه، خو افغاين لښکر بيا 

هم پياوړى ثابت شو او افغان توپويشتونکو پر 

دښمن سختې ګولې وورولې او دښمن ته يې 

ډېــر زيانونه واړول. د برتانيــا خپرونو دا جګړه 

خونړۍ جګړه وبلله.

د 1919کال د مــۍ پر19مه په )جمرود( 

او )عيل مســجد( کې نښــتې وشوې او دومره 

ســختې شوې چې شــپې ته هم وغزېدې. پر 

سهار يې جمرود ته له پېښوره د پوځ نوى ټوىل 

واستول شــو چې په ليدو يې افغانان په بيديا 

کې تيت شول. دا د افغانانو عادت دى چې د 

جګړې پر مهال دښمن پرځاى پرېږدي او بل 

لوري ته مخه کوي )داســې تورونه د پښتنو پر 

مېړانه سرتګې پټول او د تاريخ لېکنې له ارونو 

رسغړونه ده(.

د 1919کال د مــۍ پر 20مــه افغانانو د 

رسحدي سيمو پر ځينو ځايونو سخت بريدونو 

وکړل او د پالن له مخې يې جګړه دومره اوږده 

کړه چې هندوستاىن لښکر يې له ستونزو رسه 

مخ کړ. د مۍ پر يويشتمه هم په ټولو سنګرونو 

کې جګړه روانه وه او دواړو خواو ته ډېر زيانونه 

واوښــتل. هندوســتاىن پوځ ځکه ډېر زيامنن 

شــو چې افغاين لښــکر له غرونو رسه بلد دى 

او کله چې له ســتونزو رسه مخ يش، د جګړې 

ډګر پرځاى پرېږدي او په غرونو کې تيت يش 

چې بيا پر مناســب وخت له رسه بريدونه پيل 

کــړي، له دې المله يــې زيانونه هم لږ وي. له 

بله پلوه هندوستاىن لښکر له غرنيو سيمو رسه 

نابلده دى او د يوه لوېشــت ځاى لپاره بايد له 

رسه تېــر يش. د 1919 کال د مۍ پر 26مه 

نېټــه د افغانانو تازه ټويل چې مرشي يې نادر 

خان کوله د رسحد مشــهوره ســيمه )ســپني 

وام( النــدې کړه او هندي لښــکر مصلحتَا په 

شــاتګ ته اړووت. د مۍ پــر 2٧مه  افغانانو د 

غره پر څوکه بريد وکړ او هندي لښــکر يې په 

شــاتګ ته اړايســت. د مۍ پر 28مــه نېټه په 

خوســت کې افغاين لښــکر د مناسب ځواک 

ښــکارندويي وکړه او د ټل پر سيمه يې سخت 

بريدونــه وکړل. د افغاين توپونو د  پرله پســې 

بريدونو له کبله هندي پوځ ډېر زيامنن شو او 

د اړتيا په انګېرنه د هندي پوځونو مرش د نويو 

پوځي ټوليو د لېږد پرېکړه وکړه.

د مــۍ پــر 29مــه جــرنال نادر خــان پر 

وزيرســتان بريــد وکړ، هندي پوځ ښــه جنګ 

وکړ، خو د نادر خان مخه يې ونه نيوالى شــوه 

او نــادر خان وزيرســتان ته ننــووت. د مۍ پر 

30مه څرګنده شــوه چې رسحدي قبايل هم 

د افغانانو په هڅونه په جګړه کې برخه اخيل. 

د جون پر لومړۍ نېټه مسودو پر جنډوله بريد 

وکړ.

د 1919کال د جون په لومړيو شپو ورځو 

کــې جنــګ روان و او رسحــدي قبايلو هم پر 

هنــدي پوځونــو يرغلونه کول، تــر دې چې د 

رسحدي جرګو خلک د شــپې لخوا پېښور ته 

ننوتــل، صدربازار يې ولــوټ او په کچه ګړۍ 

کــې يــې د اورګاډي پــر متځــي يــو نظامي 

اورګاډى له پټلۍ وغورځاوه.

د جــون پــه منځيو کــې ځينــو قبايلو پر 

مريان شــاه بريد وکړ او کال منــډۍ ته نږدې 

يې دولتي ليکې )تارونه( وشــلولې. مســودو 

کوهــاټ ته نږدې پر هندي پوځ ډزې وکړې او 

د اورګاډو غځېدلې ليکې يې ويجاړې کړې. د 

مســودو ځينو ډلو پر ټوچي سيند ورواوښتلې 

او د اســامعيل خان ډېرې پر پولو يې بريدونه 

وکړل. دغــو خلکو به له عجبــو الرو چارو کار 

اخيســته، د هنــدي پــوځ د دريشــيو په څېر 

خړرنګه دريشــۍ به يې واغوســتې، له غرونو 

بــه راووتل او له پرينګي پوځونو رسه به يوځاى 

شــول، تر يو څه مزله وروســته بــه د پرينګي 

پوځونو پر ليکو راوګرځېدل او ســخت زيانونه 

به يې ورواړول. تر بريد وروسته به په غرونو کې 

ورک شــول او د دښمن له منګولو به يې ځان 

وژغوره.

د جون په منځيو کې اپريديو لښکر چمتو 

کړ او د خير پر ځينو پوځي چوڼيو يې بريدونه 

وکړل چې د ډېرښت له امله يې هندى پوځ په 

شــاتګ ته اړووت او زيامنن شــو. تر ټولو لويه 

ســتونزه په قباييل ســيمو کې د غرونو اوږدې 

لړۍ، لــوړې څوکــې او ويروونکــې درې دي 

چې څلورو خواوو ته يې په نوو وســلو سمبال 

خپلــواک قبايــل پراته دي چې لــه فطرته له 

جنګ رسه مينه او بلدتيا لري.

داســې ښــکاري چې امان الله خان ال تر 

جنــګ له مخــه ددې خرې غم خــوړىل و او 

خپلــو جنګياليو ته يې وييل وو، چې د هندي 

دولت پوځــي ځواک پريوه ځــاى راټولېدو ته 

پرېنــږدي او نــه دومره وخت ورکــړي چې له 

ټول ځــواک رسه پر يــوه ځاى يرغــل وکړي؛ 

بلکې خواره واره دې وســاتل يش. همدا المل 

و چې پر يونيم زرکيلومــرته اوږده پوله باندې 

انګرېزانو ته سخت زيانونه ورواوښتل.

سوله:

لخــوا  افغانســتان  د  چارواکيــو  هنــدي 

وراوښتي زيانونه وليدل، پوه شول چې د زغم 

وړ نه دي؛ نو ســم له واره يې د سولې وړانديز 

وکــړ، ځکــه د جګــړې پــر مهــال د يونيم زر 

کيلومرته اوږده ســنګر سمبالښت ډېر سخت 

کار و، پــه تېره پــه برياليتــوب رسه د جګړې 

اوږدول خو ځکه ناشــوين ؤ، چې په رسحدي 

سيمو کې خلکو پاڅون کړى و.

د 1919 کال د جــوالى پــر 24مه نېټه د 
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دواړو خواوو استازيو په راولپېنډۍ کې غونډه 

وکــړه. د انګرېزانو اســتازويل رسهملټن او د 

افغانستان اســتازويل رسدار عيل احمد خان 

کوله. تر تودو خرو اترو وروسته د 1919کال 

د اګســت پر 8مه نېټه د سولې تړون السليک 

شو او جګړه پاى ته ورسېده.

ټــول کارپوهان په يوه خولــه دا وايي چې 

افغانستان په دې جګړه کې  پاموړ بريا ترالسه 

کړه او خپلواکي يې وګټله.

د خپلواکۍ جشن

 تر جګړې وروســته اعليحــرضت په کابل 

کې يــوه پرمتينه غونډه جــوړه کړه. د غونډې 

ګډونوالــو ته چې د بهرنيو هېوادونو اســتازي 

هــم پکــې وو، اعليحرضت له ولولــو ډکه وينا 

وکړ. د اعليحرضت د وينا لنډيزدادى:

ورونــو! په دې غونډه کې د ګډون له کبله 

درته ښــه راغالست وايم. ستاسې په ليدو ډېر 

خوښ شوم. د څښنت شکر ادا کوم چې د يوه 

خپلواک افغانستان د خادم په توګه نن تاسې 

ته والړيم، خرې کوم.

ورونــو! خپلواکــي د هــر انســان طبيعي 

حــق دى. که څوک دغه حق تــروړل غواړي، 

بلوســګر بلل کېږي. هر انســان بايــد په زړه 

کــې د خپلواکۍ جذبه ولــري او د خپلواکۍ 

د جذبې تر څنګ ښــايي د برابرۍ جذبه هم 

وپايل. هغه وخت تلىل چې د قبايلو مرشانو او 

د ښارونو امريانو به ځان د خداى استازي بلل 

او پر بې وســو وګړو به يې ظلمونه کول. اوس 

د برابرۍ زمانه ده. کاشــکې تاســې هم ځان 

وپېژنئ او پر دې پوه شــئ چې په نړۍ کې تر 

تاسې غوره خلک نشته.

ډېرى وګړي ماته باچا وايي، خو زه خداى 

شته باچا نه يم، يو عام وګړى يم. ددې هېواد 

او ملــت خادم يم. زما په اند يو بېوزىل کاريګر 

او لوى وزير يو شــان دي، زه د يوه لوى حاکم 

او بزګر ترمنځ کوم توپري نه وينم.

ملګــرو! زمــا هنــدى ډرايور چــې لومړى 

راغــى، نو د هرې پوښــتنې ځواب بــه يې په 

غرګو الســونو راکاوه او له ويــرې به رېږدېده. 

ما د هغه پر داســې ذهنيت خواشيني وښوده 

او ورتــه ومې ويل چې ته زما ورور يې، زه او ته 

هيڅ توپري نلرو او له نن وروســته زما د پوښتنو 

ځواب په تړلو، غرګو السونو مه راکوه. هغه زما 

خــره ومنله او اوس ځان تر ما کم نه ګڼي. ما 

هغه ته ډېر ځل وييل دي چې انسانان يواځې 

د دندو او مسوليتونو له مخې رسه توپري لري، 

د ارزښــت له پلوه برابــر دي، د امــان الله او 

ډرايور ترمنځ يې د ويښته هومره توپري نشته.

ملګرو! خپل زړه او فکر مضبوط ســاتئ او 

ټينــګ هوډ او پخه عقيــده ولرئ . خداى ډېر 

مهربان دى. څوک چې د يوه کار د تررساينې 

پخه اراده وکړي، نو څښنت يې په هغه کار کې 

برياىل کوي.

تر واکمنۍ ډېــر کلونه مخکې ما يو خوب 

ليــدىل و، چې د يوې ښــکلې ماڼۍ ترڅنګ 

پر شــنه ځمکه والړيم چې يــو د برخې خاوند 

رايش. غــواړي، زمــا پــر ولــو يو لــوى پېټى  

کېــږدي؛ خو زه نــه يواځې د پيټي لــه پورته 

کولــو نټه وکړم، بلکې له دغې لويې هســتۍ 

لېرې وتښــتم. دغه شان د برخې خاوند خپله 

غوښــتنه څو ځــل تکرار کــړي، خــو زه ورته 

هرځل په نه ځواب ورکــوم، په دې کې زما يو 

هندى ښوونکى رايش او ما ځان ته وروبويل. 

ښــوونکى راته د درود په ويلــو رسه د پېټي د 

پورتــه کولو امــر وکړي. زه د ښــوونکي له امر 

رسه سم درود  ووايم او پېټى ولو ته پورته کړم. 

داسې يې تر ډېره ځايه يوسم.

که څه هم هغه وخت ددغه خوب پر تعبري 

پوه نشــوم، خو چې اندازه مــې ولګوله، نو له 

همغه پيله مې په زړه کې د خپلواکۍ ټينګې 

جذبــې ځاى نيــوىل و او دغه خــوب زړورتيا، 

ناماىت هوډ او د ملت د چوپړ احساس رابښىل 

و. دا هــم بايد ووايم چې د باور او هوډ په مټ 

هره ربړه او ستونزه هوارېدالى يش.

د 1919کال کړېکچنــو ســيايس حاالتو 

ته که ســړى وګوري، نو زمــا د واکمنۍ راتګ 

به ورته يو خوب ښــکاره يش، ځکه په ښــکاره 

هېڅ داســې نه برېښــېده چې زه دې واکمن 

شــم او د افغــان ملت د چوپړ خــول مې دې 

پر رس کېښــودل يش. زما پــالر په جالل اباد 

کې شــهيد کړاى شو، د ســلطنت غړي او زما 

ټول خپلوان له ما لريې په جالل اباد کې وو، 

حاالت بېړين وو او هېڅ مالتړى مې نه درلود. 

پــه کابل کې هم يواځې وم، خو څښــنت مې 

مل او مرستندوى و. که څه هم د دود له مخې 

زما مرش ورور عنايت الله خان او له هغه کرش، 

خو تر مــا مرش حيات الله خان شــته وو؛ خو 

څښنت زه وګومارمل او ماته يې د افغان ملت او 

اسالمي امت د چوپړ وياړ راپه برخه کړ؛ نو هله 

د خپل خوب په تعبري پوه شوم.

تــر واکنيــوي وروســته يواځــې د يــوې 

ســيمې د پاڅون خر راغى، خــو چې ما څو 

پام وراړاوه، د څښــنت کړه ؤ، خلکو پاڅونکي 

نيــويل او کابل ته يې راســتويل وو. په غزين 

کې رامنځته شــوې رسغړونې او خرخشې هم 

د څښــنت په مهربانــۍ له منځــه والړې او د 

غزين خلکو رسغړوونکى حاکم الس تړىل زما 

دربار ته راواســتاوه. لنډه دا چې د څښنت په 

فضل او لورېينه هرڅه په ښه ډول تررسه شو.

چې يو څه ډاډمن شــوم؛ نــو ترغور وفکر 

وروسته مې د افغانستان د خپلواکۍ موضوع 

وڅېړلــه او د هېوادونو اســتازي مې پرې خر 

کړل. همدا راز خپلو خلکو او د دولت غړيو ته 

مې هم په ډاګه وويــل: اوس مو چې د افغان 

ملت مــرشي راســپارلې، نو پر افغانســتان د 

پرديــو اغېز او واکمني نشــم زغمالى. په دغه 

وخت کې راته د افغاين پوځونو لوى درســتيز 

د پوځونو د لږوايل او د وســلې د نشــت خره 

وکړه. هغه له دې الرې پوره زيار وايســت چې 

ما له خپلواکۍ غوښتنې الس پر رس کړي، خو 

زه د ملت د غوښــتنو په ډاډ پر خپل هوډ والړ 

پاتې شوم، ځکه ما د خپلواکۍ پر تراليس پوخ 

يقــني الره، نو ترهرڅه له مخه مې د انګرېزانو 

ســفري راوغوښت او ورته ومې وويل چې له نن 

نه افغانستان ازاد دى.

تردې وروســته رشايطو اړ ايستو چې تورې 

ته الس کړو او جګړه وکړو. په جګړه کې خداى 

برى راکړ او خپلواکي مو په برخه شــوه، نو زه 

باور لرم چې که د يوه ملت وګړي د خپلواکۍ 

لپــاره مبارزه وکــړي، هرومرو بــه خپله موخه 

ترالســه کړي چې يوه ژوندۍ بېلګه يې پخپله 

د افغان ملت مبارزه ده.

دا هم بايد ووايم چې زه د ختيځ له ملتونو 

رسه د زړه لــه کومې خواخــوږي لرم او دا ورته 

وايــم چې که منزل ته رســېدل غــواړئ؛ نو د 

امــان الله الره ونيســئ. زه په بــاور رسه وايم 

چې خپلواکي د هر وګـــړي طبيعي حق دى 

او مســلامنان خو بيا بېخــي مرييتوب منالى 

نيش. )له جميعته څخه نقل شو(

دا پــه زړه پــورې وينــا د اعليحــرضت پر 

خپلواکۍ پالنې، ملتپالنې او برابرۍ خوښونې 

داللت کوي او د نوموړي د غوره افکارو او نېکو 

احساساتو ښه بېلګه يې ګڼالى شو.

يادونه:

دا ليکنــه )اروپا ته د اعليحرضت امان الله 

خان ســفر( تر عنــوان النــدې د يونليک يوه 

برخه ده، چې مولينــا زاهدالقادري ليکلی او 

استاد اجمل ښکيل پښتو ته ژباړلی دی. 
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د- بهبود وضع حلبی آبادها
1۳4- طی نســل آینده، جمعیت شهری 
جهان دو برابر خواهد شــد و از 2/۵ میلیارد 
به ۵ میلیارد نفر خواهد رســید. تقریباً تمام 
افزایش در کشــورهای در حال توسعه خواهد 
بود. غالباً شهرها به عنوان مهد تمدن، و منابع 
تجدید حیات فرهنگــی و اقتصادی توصیف 
می شــوند، ولی در مــورد تقریباً یك ســوم 
جمعیت شهرنشــین جهان در حال توســعه 
که در فقر مفرط زندگــی می کنند، وضع به 
هیچ وجه چنین نیســت. اغلب ایــن فقیران 
شــهری چاره ای جز ســکونت در خانه های 
کثیف و ناســالم یا حلبی آبادهــا را ندارند. با 
وجودی که ســن جمعیت در شهرها، همانند 
کشــورها، بطور متوسط باال می رود، ولی حد 
متوسط ســن ســاکنان حلبی آبادها جوانتر 

می شود.
1۳۵ - حلبی آبادهــا با اســامی مختلف 
نامیده می شود، مانند کپرنشینی وغیره، ولی 
معنای آن در تمام نقاط دنیا یکی است: شرایط 
زندگی نکبت بار که فاقد خدمات شهری مانند 
آب، بهداشــت، جمع آوری زباله و فاضالب اند. 
مدرســه یا کلینیك در نزدیکی های آن وجود 
ندارد، جایی برای مالقات و پرداختن به امور 
اجتماعــی، و نیــز محوطه امنی بــرای بازی 
کودکان موجود نیســت. ساکنان حلبی آبادها 

با تأســف، هنگامی که بخش دوم مقاله آماده نشــر 
می گردیــد، کوفی عطا عنان، متولــد ۸ آپریل 19۳۸ در 
قاره آفریقا، کشــور غنا، نویســنده ایــن مقاله و هفتمین 
دبیرکل ســازمان ملل متحد به تاریخ 27 اسد/1۸/1۳97 
آگســت/2۰1۸ در سن ۸۰ سالگی در شفاخانه ای در برن 
ســوییس پس از ســپری کردن یك دوره کوتاه بیماری 
درگذشت. وی از سال 1997 تا 2۰۰۶ به عنوان هفتمین 
دبیرکل ســازمان ملل فعالیت کرد، عنان اخیرا به عنوان 
رییس کمیسیون مسئول رسیدگی به بحران میانمار فعال 
بــود و پیش از آن هم نماینده ویژه ســازمان ملل در امور 

سوریه بود.
کوفی عنان در دسامبر 199۶ به سمت دبیرکل سازمان 
ملل متحد انتخاب شــد، ودر دسامبر  2۰۰۶ از مقام خود 
کنــاره گرفت و جای خود را به بــان کی مون، از کوریای 
جنوبی داد. در دوره ده ساله مدیریت کوفی عنان در سازمان 
ملل حوادث مهمی در جهان رخ داد که اثرات بســیاری از 
آن ها تاکنون هم چنان باقی است. حوادثی چون: شیوع ایدز 
در جهان، حمالت تروریستی 11 سپتامبر، سقوط طالبان 
در پــی اقدام جامعه بین المللی، حملــه آمریکا به عراق و 

بسیاری درگیری های خونین در افریقا و خاورمیانه. 
کوفی عنان در دوره طوالنی فعالیتش برای ســازمان 
ملل، چندین جایزه صلح و حقوق بشری، از جمله 4 عنوان 
دکترای افتخــاری از 4 قاره، جایزه صلــح نوبل به همراه 
ســازمان ملل )2۰۰1( و جایزه ســاخاروف پارلمان اورپا 

)2۰۰۳( را دریافت کرد.

در شــرایط ناامنی زندگــی و کار می کنند، و 
در معرض بیماری، جنایت و خطرات زیســت 

محیطی اند.
1۳۶ - کمبود منابع تنها بخشــی از علت 
به وجود آمدن حلبی آبادها و مســاکن کثیف 
اســت. علل دیگر عبارتند از عملکرد ناقص و 
ضعیــف بازار برای مســتغالت و زمین، نظام 
مالی غیرمسئول، سیاست های شکست خورده، 
فساد و فقدان اساسی اراده سیاسی. ولی این 
شهرک ها در داخل شهرها، سرچشمه انرژی و 
ابتکار هستند که می توانند جهت بهبود امور 
رفاهی برای ســاکنان آن و کل جامعه تجهیز 

شوند.
 1۳7 - بانك جهانی و سازمان ملل متحد 
دست به دست هم داده تا با تشکیل اتحادیه 
جهانی شهرها و شرکای آن ها در امر توسعه، 
با این چالش مقابله نماید. در دسامبر 1999 
یــك برنامه اقــدام آرمان گرایانه موســوم به 
شهرهای بدون محله های فقیرنشین و کثیف 
با حمایت نلســون ماندال معرفی شــد. هدف 
آن این اســت که تا قبل از ســال 2۰2۰ در 
زندگی 1۰۰ میلیون نفر ساکنان حلبی آبادها 
بهبودی ایجاد کند )جنبه هــای کلیدی این 
برنامه در جدول ارایه داده شــده( این اقدام 
مستلزم آن اســت که رهبران جهان خود را 
به بهبود شــرایط زندگی فقیران شهر نشین 

متعهد سازند و جامعه توسعه بین المللی بدان 
توجه نماید.

1۳۸ - مــن از ابتــکار شــهرهای بدون 
محله های فقیرنشــین و کثیف قویاً پشتیبانی 
کرده و از کلیه کشــورهای عضو درخواســت 
می کنــم آن را تاییــد و بر اســاس آن عمل 

نمایند.
هـ - در نظر داشتن آفریقا

1۳9 - در هیچ نقطه دنیا به اندازه آفریقا، 
جنوب صحــرا لزوم تعهد جهانی نســبت به 
کاهش فقر بیشــتر احســاس نمی شود، زیرا 
هیچ منطقه دنیا رنج انســانی را بیشتر تحمل 
نمی کند. آخرین برآوردهای بعمل آمده حاکی 
اســت که جنوب صحرا در آفریقا بیشــترین 
نســبت مردمی را دارد که با کمتر از یك دالر 
در روز زندگی می نمایند. رشد متوسط درآمد 
ســرانه 1/۵ و ۰/۸ و 1/2% بــه ترتیب برای 
دهه های ۶۰ ، 7۰ و ۸۰ بوده اســت. در دهه 
9۰ این منطقه کمتر از کشــورهای با درآمد 

کم یا متوسط رشد کرده است.
 14۰- امروزه درآمد سرانه فقط ۵۰۰ دالر 
در ســال است. جریان ســرمایه خصوصی به 
آفریقا فقط قسمت ناچیزی از جریان جهانی 
اســت، و در مورد بعضی کشورها فرار سرمایه 
چندین برابر تولید ناخالص داخلی است. کل 
بدهی خارجی غالباً از مجموع تولید ناخالص 

ما  مردمان:
نقش سازمان 

ملل متحد
در قرن 

بیست و یکم-2
کوفی عنان  )دبیر کل سابق سازمان ملل متحد(
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ملی فراتــر می رود، و غیر عادی نیســت که 
الزامات بازپرداخت بدهی از 2۵ درصد درآمد 
صــادرات تجاوز کند. معکوس ســاختن این 
روندهــا چالش عظیمی برای سیاســتگزاران 
داخلی و بین المللی بوده، و شدت بحران ایدز 
در آفریقا مشکالت این وظیفه را چندین برابر 

کرده است.
141- صنایع استخراجی بر اقتصاد منطقه 
تسلط دارد، و منابع با سرعت وحشتناکی رو 
به تحلیل می رود. نیازهای زیربنایی، مخصوصاً 
در مورد تولید نیرو و مخابرات وســیع است. 
مصرف ســرانه نیروی برق کمترین میزان در 
دنیاســت. آفریقا 14 خط تلفن برای 1۰۰۰ 
نفــر دارد و کمتر از نیمــی از یك درصد کل 
آفریقایی ها از انترنت استفاده می نمایند. فقط 
17 درصد از ســطح جاده ها ســنگ فرش و 
تسطیح شده اســت. این فهرست را می توان 

همچنان ادامه داد.
142- ولی سال گذشته و قبل از سیل های 
مخرب اخیر رشــد تولید ناخالص داخلی در 
موزامبیك باالترین حــد در جهان بود. البته 
قیمت های باالی اجنــاس عامل مهمی بوده، 
ولــی موزامبیك، که گرفتار فقــر مفرط و تا 
چند ســال قبل در چنگال یك جنگ داخلی 
ظاهراً ســرکش اســیر بود، در نتیجه مساعی 
خود گام های بلندی به جلو برداشــته اشت. 
بوتســوانا، که در فهرســت فوق مقام دوم را 
داشــت، و نیز چند کشور دیگر منطقه مدتی 
اســت که از فعالیــت مناســب اقتصادی و 
حکومت مطلوب برخوردارند. موانع در ســایر 

نقاط دقیقاً کدام است.
14۳- از لحــاظ اقتصادی بــه بهره  وری 
در آفریقا لطمــه وارد آمده زیر دولت کنترل 
شــدیدی بر رژیم های اقتصادی اعمال و آن 
را خــوب اداره نمی کند. ایــن وضع به موانع 
زیاد تجارتی و انجام خدمات عمومی ضعیتف 
منجر می شــود و به معنای شــیوع فساد نیز 
قادر  بخش خصوصی  شــرکت های  هســت. 
نیســتند در ســطح بین المللی رقابت نمایند 
زیرا به فن آوری و اطالعات مناسب دسترسی 

ندارند.
144- بخــش کشــاورزی آفریقــا هنوز 
انقالب ســبز را تجربه نکرده اســت. برعکس 
ســایر مناطق دنیا، محصول کاالهای غذایی 
اساســی این منطقــه به نحو قابــل توجهی 
افزایش نیافته است. بارش متغیر، خاک بسیار 
فرســوده، بیماری و حشرات نیز مزید بر علت 
شــده اند. فن آوری های کشاورزی که در سایر 
مناطق اقلیمی و زیســت محیطی ایجاد شده 
بــه این منطقه بخوبی راه نیافته اســت. مواد 
مصرفی مانند کود شــیمیایی غالباً توســط 
انحصارات دولتی کنترل شده و به قیمت های 

رقابتی در دسترس کشاورزان قرار نمی گیرد، 
مثــاًل در اوایــل دهــه 9۰ قیمت هــای کود 
شــیمیایی تخمیناً دو تا چهار برابر قیمت در 
آسیا بود. زیر بنای نامطلوب نقل و انتقال کاال 
را محدود می کند، بدین سبب هزینه حمل و 

نقل همچنان بسیار باالست.
14۵- بخش کشاورزی آفریقا قادر نیست 
به طور مســتمر منبع غذایــی ارزان قیمت 
برای جمعیت های شــهری تولیــد نماید. در 
واقع قســمت اعظم مواد غذایی جنوب صحرا 
وارداتی اســت. مراکز شهری آن در مقایسه با 
معیارهای بین المللی کوچك بوده، و سرمایه 
انســانی الزم برای توســعه صنعتی را تامین 

ننموده است.

برنامه اقدام شهرهای بدون محله های 
فقیرنشین و کثیف

 14۶- من از کارشناســان برجسته دنیا 

دعــوت می کنم تا دربــاره موانــع بهره وری 
پایین کشــاورزی در آفریقا بیندیشند. من از 
بنیادهای انسان دوســتانه )کــه موجب انجام 
تحقیقات خــوب و عملی درباره کشــاورزی 
شــده اند( تقاضــا می کنم که بــا این چالش 

حیاتی مقابله نمایند.
147- در بسیاری از کشورهای آفریقایی 
موانع سیاسی سر راه پیشرفت اقتصادی وجود 
دارد. مــن در آوریل 199۸ طی گزارشــی به 
شــورای امنیت متعرض این موضوعات شدم، 
خالصه کالم این اســت که در رقابت سیاسی 
نگرش »برنده همه چیز را تصاحب می کند«، 
و نیــز کنترل ثروت و منابــع جامعه و قدرت 
نگهداری و امتیازات مقام حاکم اســت و در 
بسیاری از موراد با تجاوزات وحشتناک نسبت 
به حقوق اساسی و آمادگی توسل بزور جهت 

رفع اختالفات و حفظ قدرت توام است.
14۸- در آن گزارش به این نتیجه رسیدم 
که فقــط آفریقایی ها می توانند این دور باطل 
را بشــکنند و از آن رهایی یابند. خرسندم که 
بسیاری از آفریقایی ها چنین کاری را کردند و 
حکمرانانی که علیه مردم خود مرتکب جنایت 
شــده بودند به نحو فزاینده ای پاسخگو تلقی 
می شــوند، با این حال نکته غیرقابل توضیح 
و درک آن اســت که حتی امروز فقط تعداد 
اندکی از دولت های آفریقایی، در سیاست های 
ملی اقتصادی و اجتماعی، به اندازه الزم خود 

را نسبت به تقلیل فقر متعهد ساخته اند.
149- ما این امــکان را داریم که جریان 
را برعکس کنیم، جریانــات مثبتی در آفریقا 
موجود است، و جامعه جهانی عالقه فزاینده ای 
برای کمــك به آن کشــورهای آفریقایی که 
دســتخوش پریشــانی و غم و اندوه هستند، 

نشان داده است.

و- ساخت پل های ارتباطی دیجیتالی.
1۵۰- جهان به مراحل اولیه از یك انقالب 
فن آوری دیگر وارد شــده است. این وضع را 
می توان در رشــته های طبی و داروســازی و 
بیوتکنولوژی مشــاهده کرد. این مرزهای نو 
هم امیدبخش وهم ترســناک است. بهداشت 
بهتر و امنیت غذایی بیشــتر در دســترس ما 
است، ولی ضمن اســتفاده از فرصت هایی که 
بیوتکنولوژی در اختیار ما قرار می دهد، نباید 
از ریســك های موجود غافل باشیم. مخصوصاً 
باید اطمینان حاصــل نمایییم که اطالعاتی 
که پژوهشــگران در نتیجه کشف رمز ژنتیك 
بدست می آورند، آزادانه در دسترس همه قرا 
رگیرد. کلیه رمــوز ژنتیکی مربوط به زندگی 

انسانی به کل بشریت تعلق دارد.
1۵1- میــل دارم بــه یــك تغییر وضع 

2006-2020 2001 2000 اقدامات
  اجرای 50 برنامه در سطح ملی*

 با بهبودی وضع حلبی آبادها – که
 عنصر محوریاستراتژی های توسعه

شهری در اغلب کشورها است.
  100 میلیون نفر ساکن*

حلبی آبادهای با خدمت اساسی.
 توقف تشکیل حلبی آباد*

  20 برنامه در*
 گسترده شهری و یا

 در گستره ملی در
 پنج منطقه به جریان
 درآید که زندگی 5

 میلیون فقیران شهر
را تغییر می دهد نشین

 تقویت تعهدات
 سیاسی و مالی
 جهانی نسبت

 به ارتقاء وضع
 حلبی آبادها و

 افزایش ظرفیت
 حمایت از اقدامات

با معیار وسیع

 

180 میلیون دالر 111 میلیون دالر 4 میلیون دالر  حمایت از
 اعطای کمك

100 میلیون  دالر 3/5 میلیون 35 میلیون  افزایش
بودجه شهری

47500 میلیون دالر 2300 میلیون 200 میلیون  ارتقاء
سرمایه گذاری
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فــن آوری که تاکنــون زندگــی اجتماعی و 
اقتصــادی را دگرگون ســاخته، یعنی انقالب 
دیجیتــال تاکید کنــم. در صنایع مخابرات و 
اطالعات تغییرات اساسی با سرعت، فوق العاده 

به وقوع می پیوندد. 
1۵2- ۳۸ سال طول کشید تا ۵۰ میلیون 
نفر رادیو در دسترس داشته باشند، و در مورد 
تلویزیــون مدت مزبور 1۳ ســال بود. همان 
تعداد مردم تنها در مدت 4 ســال از انترنت 
توانستند استفاده کنند. در سال 199۳ فقط 
 Web در    )Home page( صفحــه   ۵۰
جهانــی وجود داشــت، در حالی کــه امروز 
بیــش از ۵۰ میلیون صفحه وجــود دارد. در 
ســال 199۸ تنها 14۳ میلیون نفر به انترنت 
روی آورده و از آن اســتفاده کردنــد، ولی در 
سال 2۰۰1 تعداد اســتفاده کنندگان تا 7۰۰ 
میلیون نفر افزایــش خواهد یافت. در 199۶ 
بازار تجارت الکترونیك مبلغ 2/۶ میلیارد دالر 
بود، و انتظار می رود در ســال 2۰۰2 به ۳۰۰ 
میلیارد دالر برسد و تاکنون موارد استفاده از 
انترنت خیلی بیشــتر از هر وســیله ارتباطی 

دیگر که قباًل اختراع شده بود، است. 
1۵۳- در حــال حاضر هنوز یك اختالف 
فاحش دیجیتالی در دنیا وجود دارد. شــمار 
کامپیوترهای ایاالت متحده امریکا بیشــتر از 
مجموع بقیه در دنیاســت. تعــداد تلفن ها در 
توکیو به اندازه تعداد آن در کل آفریقا است.

1۵4- ایــن فاصله دیجیتالــی را می توان 
پرکــرد و پر نیز خواهد شــد. تاکنون شــهر 
بنگلــور )Bangalore( در هند به یك مرکز 
پویای نوآوری تبدیل شــده و دارای بیش از 
۳۰۰ شرکت با فن آوری باالست، تنها صادرات 
نرم افــزاری هند امســال متجــاوز از مبلغ 4 
میلیارد دالر خواهد بود، که 9 درصد مجموع 
صادرات هند است و پیش بینی می شود که تا 
ســال 2۰۰۸ به مبلغ ۵۰ میلیارد دالر خواهد 

رسید.
1۵۵- رشــد اقتصــادی کاســتاریکا در 
1999 بــه ۸/۳ درصد رســید، کــه باالترین 
رقم در آمریکای التین اســت. رشــد مزبور 
 microchip از صادرات محصوالت  ناشــی 
اســت، که اکنون ۳۸ درصــد کل صادرات را 
تشــکیل می دهد. می توانم نمونه های دیگری 
از کشــورهای در حال توسعه ذکر کنم که از 
فرصتی که این انقــالب و تحول ایجاد کرده 
استفاده کرده اند. این امر امکانات زیادی برای 
رشــد و توســعه اقتصادی بالقوه برای کلیه 

کشورها فراهم می کند.
1۵۶- برای آنکه کاماًل درک کنیم چگونه 
انقــالب دیجیتالی موجب رشــد و توســعه 
اقتصادی می شــود، بایســتی به چند جنبه 
اساســی آن توجه کنیم. اول آنکه این تحول 

یــك بخش جدید اقتصــادی ایجاد کرده که 
قباًل وجود نداشــت. چون کشورهای پیشگام 
در این زمینه بخش عمده تری از اقتصاد خود 
را صرف آن می کنند، فضای ارزشمندی برای 
دیگران باز می شود، و این وضع در اقتصاد دنیا 
ادامــه می یابد. این در واقــع همان طریقه ای 
است که اقتصادهای در حال پیدایش از ابتدا 
ظهور پیدا کردند در حالی که ســایر بخش ها 
کنار گذاشته شدند. جهانی شدن این تغییرات 

را تسهیل می نماید.
1۵7 - ثانیاً سرمایه ای که بیش از هر چیز 
دیگر در انقالب دیجیتال اهمیت دارد، به طور 
فزاینده ای سرمایه معنوی است. هزینه سخت 
افزار به نرم افزار بعنوان لبه برنده این صنعت، 
کمك می کند که بتوان بــر آنچه مانع اصلی 
توسعه بوده، یعنی کمبود پول و سرمایه، فایق 
آمد. همچنین فرصت بهتری به کشــورهای 
فقیــر می دهد تا از بعضــی مراحل طوالنی و 
دردناک در روند توســعه عبور نمایند. روشن 
است که سرمایه معنوی الزم به طور همگانی 
وجود ندارد، ولی در جهان در حال توســعه و 
در اقتصاد انتقالی بیشتر از سرمایه مالی، قابل 

دستیابی است.
1۵۸ - ثالثــاً انقــالب دیجیتالــی، عالوه 
بر آنکه یــك بخش جدید اقتصــادی ایجاد 
می کنــد، وســیله ای برای تحــول و افزایش 
بســیاری از فعالیت های دیگر هســت. مثاًل 
جزیره موریــس از انترنت برای تعیین موضع 
صنعت نساجی خود در سطح جهان استفاده 
 UNCTAD ( می کند. برنامه تجارت آونکتاد
( بــه شــرکت کنندگان امــکان می دهد به 
طور مســتقیم از طریق کامپیوتــر به معامله 
 ) Mali ( محصــوالت بپردازند. دولــت مالی
انترنتی تاســیس کرده تا خدمات موثر اداری 
ارایه دهد. فرصت هــای متعدد دیگری نیز از 
جمله پزشــکی از راه دور و یــاد گیری از راه 
دور، بانکداری تــوام با اعتبارات خرد، کنترل 
پیش بینی های هوا شناســی قبل از کاشت و 
بدســت آوردن قیمت محصوالت کشــاورزی 
قبل از برداشــت، در اختیار داشتن بزرگترین 
کتابخانه جهان در دستان خود، وغیره وجود 
دارد. بطور خالصه، بخش فن آوری اطالعاتی 
می تواند، اگر نه تمامی، الاقل بسیاری از سایر 
بخش هــای اقتصــادی و اجتماعی را متحول 

سازد.
1۵9 - باألخره، محصول اصلی این بخش، 
یعنی اطالعات، مشــخصاتی دارد که ســایر 
بخش هــا ندارنــد. فوالدی که بــرای احداث 
ســاختمان آن بــکار می رود یا مــوزه ای که 
کارگران ســازنده آن به پا می کنند، نمی تواند 
توسط هیچکس دیگر مصرف شود. اطالعات 
مقوله متفاوتی اســت. نه تنهــا برای مصارف 

گوناگون و توسط استفاده کنندگان متعدد به 
کار می رود، بلکه هر چه بیشــتر به کار رود به 
ارزش آن افزوده می شود. این سخن در مورد 
شــبکه هایی که منابع مختلف اطالعات را با 
یکدیگر پیوند می دهند نیز صادق اســت. ما 
در دنیای سیاســتگزاری باید بفهمیم چگونه 
اقتصاد اطالعات با اقتصاد کاالهای مختلف و 
کمیاب متفاوت اســت، و از آن جهت پیشبرد 

اهداف خط مشی خود استفاده نماییم.
1۶۰ - ایــن حــرف بدان معنی نیســت 
که انتقال برای کشــورهای در حال توســعه، 
مخصوصاً کشــورهای فقیر آسان است. نبود 
منابع و مهارت، عدم تکافوی زیربنای اساسی، 
بی ســوادی و زبان همگی از جمله مشکالت 
اســت، و البتــه در مورد جنبــه خصوصی و 
محتوایی نیز نگرانی هایی وجــود دارد. برای 
بسیاری از این مســایل راه حل های فنی در 
دسترس قرار خواهد گرفت، از جمله بی سیم، 
و حتــی برنامه های ســاده و خــودکار برای 
ترجمــه که به ما امکان خواهــد داد از موانع 
زبانــی عبور و ارتباط برقرار کنیم و به تجارت 

الکترونیك )comemrce - E( بپردازیم.
1۶1 - در مورد آینــده نزدیك باید گفت 
که الگوی مصرف انفرادی جهت اســتفاده از 
فن آوری اطالعاتی که در کشــورهای صنعتی 
شایع اســت، برای کشورهای در حال توسعه 
خیلی گران تمام می شود. ولی این محدودیت 
را می تــوان رفع کرد. مراکز عمومی از راه دور 
در نقاط مختلف از پرو گرفته تا قزاقســتان، 
نصب شده اند. مثاًل در مصر برنامه عمران ملل 
متحد کمك کرده تا مراکز دسترســی جوامع 
به فن آوری تاســیس شده و خدمات انترنت و 
فاکس به نواحی فقیر و روستایی آورده شود. 
با کمك ســازمان های جامعه مدنی و بخش 
خصوصی این برنامه های آزمایشی را می توان 
توسعه داد و به دورافتاده ترین گوشه های دنیا 

منتقل کرد.
1۶2 - ولی در بســیاری از کشورهای در 
حال توســعه هیچ راه حل ساده ای برای رفع 
موانع نهادی وجود نــدارد، که از همه مهم تر 
وجــود محیط های نهادی و نیــز هزینه های 
سرســام آوری است که توســط مقامات ملی 

تحمیل می شود. 
1۶۳ - مــن دولت هــای عضو را تشــویق 
می کنم که سیاســت و ترتیبات در این زمینه 
را مورد بررســی قرار داده و اطمینان حاصل 
نمایند که مردم خــود را از فرصت های پدید 

آمده توسط انقالب دیجیتالی محروم نکنند.
1۶4 - بــه عنوان نمــادی ملموس درباره 
اینکه چگونــه می تــوان روی فاصله موجود 
ناشــی از انقــالب دیجیتالــی پل ســاخت، 
خرسندم برقراری یك شــبکه داخلی جدید 
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بهداشتی برای کشــورهای در حال توسعه را 
اعالم نمایم.

 )Sites( 1۶۵ - این شبکه 1۰۰۰۰ عرصه
را که به طور مســتقم قابل دسترســی است 
)line - on( در بیمارســتان ها، کلینیك ها و 
تسهیالت بهداشت عمومی سرتاسر جهان در 
حال توسعه راه اندازی می کند. هدف آن این 
است که اطالعات بهنگام بهداشتی و پزشکی 
که برای کشورهای خاص یا گروهی از ممالك 
آماده شده را در دسترس قرار دهد. تجهیزات 
و انترنت، بی ســیم در صورت لزوم، توســط 
 web بنیاد  کنسرسیومی تحت سرپرســتی 
med، با همکاری ســایر بنیادها و شرکت ها 
تامین خواهد شد. آموزش و ظرفیت سازی در 
کشــورهای در حال توسعه جزو الینفك این 
طرح اســت. سازمان جهانی بهداشت از طرف 
ملل متحد سرپرســتی این ابتکار را به عهده 
دارد، شــرکای خارجی از جملــه بنیاد ملل 

متحد نیز در این اقدام سهیم هستند.
1۶۶ - من دومیــن ابتکار در زمینه ایجاد 
پل دیجیتالی، کــه برقراری خدمات فن آوری 
اطالعاتــی ملل متحد اســت، را نیــز اعالم 
می دارم و پیشنهاد می کنم UNITeS نامیده 

شود.
1۶7 - ایــن کنسرســیومی خواهــد بود 
مرکب از هیئت های داوطلب فن آوری ســطح 
باال، از جمله هیئت های کانادایی و هیئت های 
آمریکایی، کــه داوطلبان ملل متحد به ایجاد 

هماهنگی بین آن ها کمك خواهند کرد.
UNITeS  به گروه هایی از کشورهای در 
حال توسعه در استفاده و فرصت های موجود 
در فــن آوری اطالعاتی آمــوزش خواهد داد، 
و ایجــاد هیئت های دیجیتال را در شــمال و 
جنوب تشــویق خواهد نمود؛ در حال حاضر 
مشغول بررســی منابع خارجی جهت تامین 
 UNITeS اعتبــار به منظــور پشــتیبانی از

هستیم.
هیچ کشــوری در حال توســعه ای بیشتر 
از هنــد از انقالب دیجیتالی ســود نبرده، و 
انتظار می رود که صنعت نرم افزار این کشــور 
تا ســال 2۰۰۸ هشت برابر شــده و به مبلغ 
۸۵ میلیارد دالر برســد. صنعــت فوق مقدار 
معتنابهی اشــتغال و ثروت و گروه جدیدی از 
دست اندرکاران و مبتکران فن آوری پیشرفته 
ایجاد کرده اســت. ارزش یك شرکت هندی، 
موســوم بــه Infosys Technologies از 
مــارچ 1999 که نامش در فهرســت بورس 
Nasdaq ایاالت متحده ذکر شــد، ده برابر 
گردیده اســت. انقــالب نرم افــزار در هند با 
ســرمایه گذاری خارجی و بــه کمك اقتصاد 
آزاد و ایجاد مراکز و ایســتگاه های نرم افزاری 
با حمایت دولت تســریع گردیده است. هند 

نرم افزار  زیــادی متخصصان  تعداد  همچنین 
دارد که در گوشه و کنار دنیا در حرکت اند.

شرکت های هندی در طراحی خروج هایی 
که با محیط )web( ســازگار باشــند مقام 
برجسته ای در دنیا کسب کرده اند، و با ساخت 
سیستم های مخابراتی خود و ارایه محصوالت 
نرم افزار در سرتاسر دنیا، توانستند با موفقیت 
از کنار کندی کار ناشــی از دیوان ســاالری 
شــیوه های قدیمی رد شــده و این موانع را 
پشت سر گذارند. دسترسی به انترنت در هند 
ســریعاً در حال افزایش است، و چنین برآورد 
می شود که تا 2۰۰1 شش میلیون نفر در هند 
از انترنت اســتفاده خواهند کرد، که این امر 
بــا کمك فقر زدایــی در بخش های مخابرات 
و فن آوری اطالعات صــورت می گیرد. معهذا 
هند، مانند بسیاری از سایر کشورها، با چالش 
»اختالف دیجیتالی« مواجه می باشــد. هنوز 
هــم فاصله زیادی در داخل این کشــور بین 
آن هایی که جزیی از انقالب انترنت هستند و 
اشخاصی که از آن دور مانده اند وجود دارد. در 
تشکیل جمهوری  سالگرد  پنجاهمین  آستانه 
هند، رئیس جمهور آن کشــور هشدار داد که 
کشــورش دارای »یکــی از بزرگترین ذخایر 
پرسنل فنی و در عین حال بیشترین بی سواد 
در دنیا، بیشترین تعداد افراد که زیر خط فقر 
زندگی می کنند و بیشــترین تعداد کودکانی 
است که از سوء تغذیه رنج می برند.« موفقیت 
هند در دستیابی به انقالب اطالعات مستقیماً 
با موفقیت این کشور در پرورش تعداد زیادی 
فارغ التحصیــل متبحر در رشــته های فنی و 
علمی ارتباط دارد. شــبکه های اطالعاتی که 
بالقوه  این فارغ التحصیالن احــداث می کنند 
می تواند منابع تعلیم و تربیت را به مردمی که 
در وضع چندان مساعدی قرار ندارند گسترش 

دهد.
ز - نمایش همبستگی جهانی.

1۶۸ - ایجــاد یك بازار جامع جهانی یکی 
از چالش های محوری انترنت در قرن بیســت 
و یکم است. چنانچه فقرا از فرصت های امرار 
معاش محروم شوند همه ما فقیر خواهیم شد. 
و در قدرت ماست که این فرصت را به همگان 

تعمیم دهیم.
1۶9 - کشــورهای غنــی بــا بــاز کردن 
بازارهای خود به میزان بیشــتر، با بخشودگی 
بیشتر و سریعتر بدهی  ها و نیز اعطای کمك 
برای توســعه به میزان قابل توجه تر با اهداف 

دقیق تر می توانند نقش اساسی ایفا نمایند.

 دسترسی به تجارت
دهه هــای  گذشــته  علی رغــم   - 17۰
آزادســازی، سیســتم تجارت جهانی زیر بار 
تعرفه ها و ســهمیه ها باقی مانده  است. اغلب 

کشــورهای صنعتی هنوز از بازارهای خود در 
مقابل محصوالت کشاورزی از بازارهای خویش 
در مقابل منسوجات محافظت می کنند، یعنی 
دو بخشــی کــه در آن کشــورهای در حال 
توســعه دارای مزیت نســبی شــناخته شده 
می باشــند. عالوه بر این کمك های کشاورزی 
در کشــورهای صنعتی قیمت های جهانی را 
پایین می آورد، که این امر لطمه بیشــتری به 

کشاورزان کشورهای فقیر وارد می آورد.
171 - همه بهای سنگینی بابت این رویه ها 
می پردازند. هزینه تقریبی که بابت هر شــغل 
در کشورهای صنعتی »صرفه جویی« می شود، 
بسته به نوع صنعت از ۳۰/۰۰۰ تا ۰۰۰/ 2۰۰ 
دالر است. زیان های جهانی اقتصادی ناشی از 
حمایت کشاورزی ممکن است به مبلغ 1۵۰ 
میلیارد دالر در سال برســد، که 2۰ میلیارد 
دالر آن بابت صادرات از دست رفته کشورهای 
در حال توســعه است. کشــورهای در حال 
توسعه همچنین با سیاست های حمایتی خود 
در کشاورزی و سایر موارد، خسارت هنگفتی 

به خود وارد می آورند.
172 - رهبــران سیاســی به جــای آنکه 
بکوشــند صنایع در حال ســقوط را ســرپا 
نگهدارند، که همیشــه دراز مدت به شکست 
می انجامد، باید مهارت هــا را از طریق تعلیم 
و تربیت و آمــوزش باال برند و کمك تعدیلی 

تامین نمایند.
ملل  کنفرانس  اجالســیه  17۳ - دهمین 
متحــد درباره تجارت و توســعه که اخیراً در 
بانکــوک برگزار گردید لزوم دسترســی بهتر 
به بازار محصوالت کشاورزی و صنعتی که از 
کشورهای کمتر توسعه یافته صادر می شود را 
مورد تاکید قــرار داد. این امر مخصوصاً برای 

جنوب صحرا در آفریقا مفید است.
174 - مــن از کشــورهای صنعتــی قویاً 
درخواســت می کنــم که در مــورد صادرات 
کشــورهای کمتر توســعه یافته، معافیت از 
مالیات و سهمیه را مورد بررسی قرار دهند، و 
حاضر باشند در سومین کنفرانس ملل متحد 
درباره کشورهای کمتر توســعه یافته که در 
مــارچ 2۰۰1 برگزار می گردد تعهد خود را به 

امضاء رسانند.
17۵ - یك موضوع مرتبــط با تجارت در 
ســال های اخیر بروز کرده اســت. به تمایل 
عده ای اشــاره می کنم که آزاد سازی تجارت 
را به تأمین پاره ای معیارها در زمینه مســایل 
کارگــری، محیط زیســت و حقوق بشــر از 
کشــورهای در حال توسعه مشروط می کنند. 
در ایــن امر بایــد دقت زیاد بــه عمل آید تا 
به بهانه گیری برای اتخاذ سیاســت حمایتی 

تبدیل نشود.
17۶ - مــن راه حــل متفاوتی پیشــنهاد 
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می کنم. اول اینکه، در بســیاری از این موارد 
موافقت نامه هایــی دربــاره ارزش های جهانی 
و معیارهای مشــترک وجــود دارد، که ثمره 
کنفرانس هــای متعدد و مذاکــرات طوالنی 
اســت. آنچه اکنون مورد لزوم می باشــد این 
اســت که کشــورها به تعهدات خــود عمل 
نمایند و کارگزاری هــای ذی ربط ملل متحد 
منابع و حمایت در اختیار داشــته باشند تا به 
آن ها کمك نمایند. اگر این سخن بدان معی 
باشــد که مثاًل دنیا باید یك سازمان جهانی و 
زیست محیطی قوی تری داشته باشد، یا اینکه 
ســازمان جهانی کار باید تقویت شود، در آن 
صورت بگذارید این امکانات را مورد بررســی 

قرار دهیم.
177 - ثانیاً شــرکت های جهانی باید یك 
نقش رهبــری ایفا نمایند. این شــرکت ها با 
صــرف هزینه انــدک، اگر اصوالً برای شــان 
هزینه ای در بر داشــته باشــد، می توانند در 
محــدوده شــرکت خــود، در هر جــا که به 
عملیــات می پردازند رویه هــای خوبی اعمال 
نمایند. این حرکت یك اثر نمایشــی مفیدی 
در سرتاســر جهان خواهد داشــت. به همین 
علت از جامعه بازرگانــی دعوت کردم که در 
یــك »پیمان جهانی« به مــن بپیوندند و در 
ارزش های  رویه های شــرکت خود یك سری 
محوری در ســه زمینه اعمــال نمایند، یعنی 
معیارهــای کارگــری، حقوق بشــر و محیط 
زیســت. این ابتکار مورد تایید طیف وسیعی 
در انجمن های بازرگانــی، گروه های کارگری 
و ســازمان های غیردولتی قرار گرفته است و 
امیدوارم بــه زودی اولین رهبران بازرگانی را 
که به ما می پیوندند تا پیمان جهانی را به یك 

واقعیت روزمره تبدیل نمایند را اعالم کنم.

 تخفیف بدهی ها
17۸ - سطح باالی بدهی خارجی به منزله 
بار ســنگینی بر رشد اقتصادی در بسیاری از 
کشــورهای فقیر می باشــد. الزامات پرداخت 
بدهــی از طریق ارز با پشــتوانه قــوی مانع 
می شــود که آن ها بتوانند در تعلیم و تربیت 
و مراقبت طبی سرمایه گذاری کافی به عمل 
آورند و در قبال بالیای طبیعی و ســایر موارد 
اضطراری به نحو موثری واکنش نشان دهند. 
بنابراین تخفیف بدهی ها برای کشورهای فقیر 
که شدیداً مقروض اند باید جزو الینفك سطح 

جامعه جهانی در مورد توسعه باشد. 
برای همکاری   پیمان جهانی؛ چهارچوبی 

بین سازمان ملل و بخش خصوصی
پیمان جهانی که در اوایل 1999 توســط 
دبیــر کل اعــالم گردید، یك تعهــد و اقدام 
مشترک ســازمان جهانی کار، برنامه محیط 
زیســت ملل متحد کمیســاریای عالی امور 

پناهندگان ملل متحد است.
این پیمان خواستار آن است که شرکت ها 
به ترویج معیارهــای عادالنه کارگری، احترام 
نسبت به حقوق بشــر و حفظ محیط زیست 
بپردازند. از شــرکت ها درخواســت شده که 
تعهدات خود را نســبت به اصــول کلی این 
ســه زمینه به صــورت رویه های مشــخص 
مدیریتــی درآورند. پیمــان جهانی مبتنی بر 
این عقیده اســت که وارد کــردن ارزش های 
جهان شــمول در بافت بازارهــای جهانی و 
رویه های شرکتی به پیشبرد اهداف گسترده 
اجتماعــی کمك کرده در عین حال بازار آزاد 
فراهم می آورد. به منظور پی گیری این دستور 
کار آرمان گرایانــه، تیم مربــوط به پیمان در 
ســازمان ملل متحد یك )web site( ایجاد 
کرده که اطالعاتی دربــاره پیمان در اختیار 
می گذارد، و دسترسی به بانك های اطالعاتی 
ســازمان ملل مستقر در کشــورها را فراهم 
می کند و »بهترین رویه «های شــرکت را در 
زمینه های حقوق بشــر، معیارهای کارگری و 
حفظ محیط زیســت را توصیف می نماید، و 
گفتگو درباره برنامه های حمایتی و مشارکت 
را ترویج می کند و می توان با این آدرس بدان 

دسترسی پیدا کرد.
ptth/: gro.tcapmoclabolgnU 

مؤسســات زیر از پیمــان جهانی فعاالنه 
حمایت می کنند:

اطــاق  تجــارت جهانــی،  انجمن هــای 
بین المللــی بازرگانــی، ســازمان بین المللی 
کارفرمایان، شــورای جهانی تجــارت درباره 
توســعه پایدار و مجمع رهبران بازرگانی که 
به نام ولیعهد انگلستان نامگذاری شده است.

ســایر انجمن های جهانی کــه به این امر 
پیوســته اند یا در شــرف پیوســتن اند شامل 

مؤسسات زیر ند:
کود شیمیایی،  بین المللی صنعت  انجمن 
فدراســیون بین المللی مهندســین مشــاور، 
فدراســیون جهانی صنعت کاالهای ورزشی، 
موسسه بین المللی آهن و فوالد، انجمن حفظ 
محیط زیست، صنعت بین المللی نفت، انجمن 
حفط محیط زیســت و شــورای بین المللی 
انجمن های شیمیایی، کنفدراسیون بین المللی 
اتحادیه هــای آزاد کارگــری، ســازمان های 
غیردولتــی موضوع گــرا که به امور زیســت، 

حقوق بشر و توسعه می پردازند.
179 - زمــان بنــدی مکــرر بدهی های 
دوجانبه این کشــورها موجــب کاهش قابل 
مالحظه ای در کل دیون آن ها نشــده اســت. 
بنابراین در ســال 199۶ ، جامعه بین المللی 
اعطا کنندگان به ابتکاری دســت زد تا بدهی 
این کشورها را تا ســطح قابل تحملی تقلیل 
اقــدام HIPC نامیده  دهد. کــه اصطالحــاً 

می شــود. در مدت سه سالی که اقدام فوق به 
تصویب رســیده، فقط چهار کشور واقعاً واجد 
شــرایط شناخته شده اند. 9 کشور دیگر به آن 
حد نزدیك می شوند، در حالی که پنج کشور 
دیگر مشغول مذاکرات مقدماتی هستند، ولی 

پیشرفت کند بوده است.
 HIPC  1۸۰ - پیشنهاد گســترش برنامه
)که اجالس هشــت کشــور بزرگ صنعتی۸ 
 Cologne در ژوئــن 1999 در کلــن )G
بــاآن موافقت کرد و در ســپتمبر مورد تایید 
نهادهای مالــی بین المللی قرار گرفت ( مقرر 
داشــته که بدهی ها به نحو عمیق تر، سریع تر 
و وسیع تر تخفیف یابد. ولی این موضوع هنوز 
اجرا نشده اســت. موانع دیگر نیز وجود دارد. 
مثاًل هنوز ســاز و کاری برای تجدید ساختار 
به مقیاس وســیع در مورد مبالغی بسیاری از 
وام گیرندگان خصوصــی در بخش بانکداری 
و شرکت ها در کشــورهای در حال توسعه به 
وام دهندگان خارجی بدهکار اند، وجود ندارد.

1۸1 - من از کشــورهای یاری رســان و 
نهادهای مالی بین المللی درخواســت می کنم 
که موضــوع حــذف کلیه بدهی ها رســمی 
کشــورهای فقیری که بدهی سنگین دارند از 
دفاتر خود، در مقابل تعهد این کشورها مبنی 

بر کاهش فقر، را مورد بررسی قرار دهند.
1۸2 - دولت هــا در طرح ریزی این قبیل 
برنامه های ملی تقلیل فقر تشویق می شوند با 

جامعه مدنی از نزدیك مشورت نمایند.
1۸۳ - مــن گامی فراتر نهاده، پیشــنهاد 
می کنم کــه در آینــده روش کاماًل جدیدی 
برای حل مســئله بدهی اتخاذ کنیم. اجزای 
اصلی چنین روشی می تواند شامل لغو فوری 
بدهی کشــورهایی باشد که دچار مخاصمات 
عمــده یــا بالیای طبیعــی شــده اند، تعداد 
کشــورهای برنامه HIPC را می توان بسط و 
به آن ها امکان داد تا تنها بر مبنای فقر احراز 
شــرایط کنند، بازپرداخت بدهی را تا حداکثر 
درصدی از درآمد ارز خارجی ثابت نگاه دارند، 
یك روند داوری در مورد بدهی می توان برقرار 
ســاخت یا بین منافع طلبکاران و بدهکاران 
مســتقل تعادل ایجاد شود و نظم بیشتری در 

روابط آن ها ایجاد گردد.
1۸4 - فراتر از همه اجازه دهید به صراحت 
و روشــنی اذعان کنیم که بــدون یك برنامه 
متقاعد کننــده درمورد تخفیــف بدهی ها، در 
آغاز هــزاره جدید، هدف ما مبنی بر به نصف 
رســانیدن فقر جهانی تا قبل از سال 2۰1۵ 

فقط یك رؤیا خواهد بود.
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ال اکراه فی الدین )د دین په منلو کې هیڅ 

اجبار نشته( 

اسالم انســان د خپلې عقیدې تغییرولو او 

اســالم ته په غاړه ایښودلو نه مجبوروي که څه 

هم انسان د هغه لوري ته رابويل؛ خو دا بلنه د 

هغه د منلو لپــاره د اجبار په معنا نه ده، بلکې 

اسالم ته بلنه یو څیز دی او پر هغه مجبورول بل 

څیز، لومړی مورد جایز دی خو دوميه مســئله 

ممنوع او نــاروا ده. الله تعالی د اســالم لوري 

ته د بلنې په اړوند داســې فرمایي. ژباړه: )بلنه 

کوه )ای محمده خلکو تــه( د خپل رب لیارې 

ته )چــې توحید او اســالم دی( په حکمت )د 

قــرآن په محکمو خرو( رسه او نیک پند رسه او 

مباحثه کوه له دوی رسه )په ښه ډول( په هغی 

)طریقی رسه( چې هغه ډیره ښه وي. د النحل 

ســورت -125- آیت. د اجبار پــه هکله دارنګه 

فرمایــي. ژباړه: په منلو د دیــن کې هیڅ زورنه 

شــته، په تحقیق رسه ســمه الره )د ایامن( له 

ګمراهۍ )کفر( ځنې ښکاره شوې ده. د البقره 

ســورت – 256- آیت. دهغــو قواعدو له جملې 

څخه چې په اسالمي رشیعت کې ټاکل شوي 

دي دا دي چــې: )نرتکهم ومایدینــون( ژباړه: 

)هغوی او هغه څه چې ملانځي یې پریږدو یې( 

پردې بنسټ اسالمي حکومت په خپلو عقایدو 

او عبادتونــو کې له غیر مســلامنانو رسه کارنه 

لري. د نجران خلکو ته د پیغمر صلی الله علیه 

وسلم په لیک کې راغيل دي. ژباړه: )د نجران 

او شاوخوا اوسیدونکي یې د خپلو مالونو، دین 

او پیرودلــو او پلورلو او هر هغه څه چې په واک 

کې یې لري د الله په پناه او د الله د رســول او 

پیغمر محمد پــه ذمه کې قرار لري.( الخراج، 

اسالمي حکومت کې 

د افرادو حقوق )2(

لیکوال: ډاکټر عبدالکریم  زیدان

ژباړن: قضاوتپوه حرضت ګل حسامي

البــی یوســف، ص91. اوس هم په اســالمي 

ښــارونو کې داسې کلیساوې او کنیسې شته، 

چې د اسالمي حکومت په بېالبېلودورانونو کې 

نه د مسلامنانو له لوري او نه هم د حکومت له 

خوا ورتــه کوم زیان رســیدلی، بلکې حکومت 

ترې مالتــړ او ننګه کړې، د هغو د پیروانو لپاره 

یــې په هغوی کــې د عبادتونو د رسته رســولو 

امکان برابرکړی دی.

په لوړه کچه دعقیدې آزادي:

په اســالمي فقــه کې د عقیــدې آزادي په 

داســې حد کې ده چې داسې تصور نه کیږي 

هیــڅ قانون او بــل پروګــرام دې دې کچې ته 

رســیدلی وي. امام شــافعي د غیر مســلامنو 

زوجینو څخه د یوه د اسالم راوړلو په مورد کې، 

اســالم بل زوج ته نه وړاندې کوي، د حنفیه پر 

خالف چې د حجت د امتام )التیامتوم( لپاره د 

هغه په عرضه کولو )وړاندې کولو( معتقد دی، 

د امام شــافعي د وینا له مخــې. ژباړه: )په دې 

وړانــدې کولو کې مونږ پر هغوی تېری کوو، په 

داســې حال کې چې د ذمي د قرارداد په تړلو 

رسه  مونږ ملزم شوي یو چې پر هغوی تیری ونه 

کړو( رشح الکنز، زیلعی، ج۲ ص1٧4. د امام 

شافعي په نظر د اسالم وړاندې کول هغه زوجې 

ته چې مســلامنه شــوې نه ده پر هغې یو ډول 

یرغل او د اســالم د مننې لپــاره اجبار انګیرل 

کیږي او جایز نه دی. وینو چې په اسالمي فقه 

کې د عقیدې آزادي په لوړ دریځ کې قرار لري.

د مرتــد مجــازات د عقیدې پــه ازادۍ 

پورې کوم تړاو نه لري:

له هغه څه چې مو وویل نه ښــایي د مرتد 

یا له اسالم څخه د وتيل مسلامن د مجازاتو له 

مسئلې رسه ګډ يش، ځکه دا پخپله یوه مسئله 

ده او هغــه څــه چې مو د عقیــدې د آزادۍ په 

هکلــه وویل بله مســئله ده. مســلامن په دې 

دلیل چې اســالم یې منلی دی، باید د هغه پر 

احکامو او عقایــدو پابند وي او که چیرې مرتد 

يش خپــل تړون او التزام یې په پام کې نه دی 

نیولی او له حکومت رسه یې خیانت کړی دی 

او پر هغه باندې زړه ورشــوی دی. له دې کبله 

د مجازاتو وړ دی هامغسې چې په حقوقو کې 

مشــهوره ده، هر کله که یو څوک هغه څه چې 

پرې پابند وي له منځه یويس د مجازاتو وړ دی.

درېیم: د استوګنځي درناوی

په اسالمي حکومت کې، فرد د استوګنځي 

له درنــاوي برخمن دی او هیڅــوک د هغه له 

اجازې او رضایت پرته د ده د اوســیدو ځای ته 

نه ننوځي. ځکه د اشخاصو استوګنځی د ده د 

کورنۍ د اســتقرار ځای او د ده د ارسارو ځای 

دی او هر ډول تېری پرې پخپله شــخص ته د 

الس اچول دي، چې جایز نه دي. په قرآن کریم 

کــې د افرادو له اجــازې پرته کور ته د ننوتلو د 

ممنوعیت په هکله رصیح نص شته.

ژباړه: ای هغو کسانو چې ایامن یې راوړی 

دی مه ننوځئ  )هغــو( کورونو ته چې غیر وي 

ستاســې له کورونو تر هغه پــورې چې )اجازه 

وغــواړئ او( رسه وغږیــږئ )لــه بهــره او اذن 

واخلئ( او ســالم واچوئ پــر اهل د دوی، دغه 
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ستاســې )اخبار او اســتیذان( ډیــر غوره دی 

تاسې ته )له بې اجازې ننوتلو څخه( ښایي چې 

تاسې پند واخلئ )په دې رسه( پس که چیرې 

و نه مومئ په دې کورونو کې څوک )چې اجازه 

درکړي( پس مــه ننوځئ په دې کورونو کې تر 

هغه پورې چې اذن وکړی يش تاســې ته او که 

چیرې وویل يش تاسې ته )د اجازې غوښتلو په 

وخت کې( چې بېرته وګرځئ )او د ننوتلو سعی 

مــه کوئ( چې دغه بیرته ګرځیدل ډیرغوره )او 

پاک( دي تاســې ته او الله په هغه کارونو چی 

کوئ یې ښه عامل دی )او جزا درکوي(. د النور 

سورت 2٧-28 آیتونه.

څلورم : د کار آزادي

د فــرد لپــاره د کار د آزادۍ محــدوده 

)چوکاټ(:

کار کول په رشیعت کې تر هغه مهاله چې 

مرشوع وي محرتم دی پیغمر صلی الله علیه 

وســلم فرمایي، ژباړه: )انســان هیــڅ خواړه نه 

خــوري چې له هغه خوړو څخــه غوره وي چې 

د خپــل الس په زحمت  یې تهیه کړي وي. په 

تحقیق رسه، د الله تعالــی پیغمر داؤد )ع( د 

خپل الس لــه تڼاکو څخــه ډوډۍ خوړله(. له 

دې امله فرد کوالی يش په اســالمي حکومت 

کې ځينــې کارونه لکه ســوداګري، صنعت او 

کرنه )زراعت( رس ته ورســوي. په دې رشط له 

هغــه څه څخه چــی رشیعت حــرام کړي دي 

ځــان وژغورئ، لکه د ســود معاملې او په هغو 

کارونو کې چې مباح ګڼل شوي دي، اخالقي 

ارزښــتونه مراعات کړئ او پــه دې کارونو رسه 

نــورو ته تاوان ونه رســوئ چې اســالمي دولت 

منعــه کړي دي. هرکله که فــرد مرشوع کار ته 

اقدام وکړي، مېوه یې د ده نګه حق دی، ځکه 

د ده د خپل کوښښ او زیار څخه ترالسه شوې 

ده. اللــه تعالی فرمایی، ژبــاړه: )او بله دا چې 

نشته هیڅ انسان لره مګر )جزا دهغه يش( چې 

کړي یې دي( د النجم سورت – 39- آیت.

حکومت باید د خپلــو مامورینو )عاملو( له 

سوداګرۍ څخه مخنیوی وکړي:

)روا نــه ده چې حکومت فرد د مباح کارونو 

لــه تــررسه کولــو څخــه را وګرځــوي، مګر په 

رشعي دلیــل رسه. له هغې جملې د مامورینو 

له ســوداګرۍ او د شــتمنیو لــه راټولولو څخه 

مخنیــوی دی، تر څــو د خپل قــدرت او نفوذ 

په وســیله زیاتی ونــه کړي. په همــدې دلیل 

حرضت عمربن الخطــاب رضی الله عنه خپل 

والیان د هغه اموالو پــه مورد کې چې له دوی 

رسه ؤ محاســبه کوله او که چیــرې کوم یو یې 

ویل مــا تجارت کړی دی او ګټــه مې کړې ده 

عمــر ورته فرمایل: په تحقیق رسه مونږ تاســې 

د ســوداګرۍ لپاره اســتويل نه واست( مالمح 

الرشع االسالمي، استاد مصطفی الزرقا، مجله  

املسلمون، شامره٧- ص48.

له کار څخه اعتصاب:

هغه مهال چې فرد د هغه کار د رسته رسولو 

له حق څخه چې وررسه مینه لري، برخمن وي، 

دا حــق هم لــري چې هر وخت یې وغوښــتل 

خوشې یې کړي )پرې یې ږدي( خو دا حق پر 

دې مرشوط دی چې عمومي ګټو ته تاوان ونه 

رسوي. له دې کبله فقها وایي )جایز ده چې او 

لی االمر کسبګران او صنعتګران چې د کار له 

رسته رســولو څخه ډډه کوي او خلک د هغوی 

صنعت او کسب ته اړ وي، د کار په رسته رسولو 

ملزم کــړي او د ورځې په نرخ ورته اجوره )مزد( 

ورکړي. الطرق الحکمیة، ابن قیم ، ص14.  له 

دې امله په اســالمي حکومــت کې د کارګرانو 

په وســیله د کار څخه د عمومي اعتصاب لپاره 

د مننې وړهیڅ دلیل نشــته، ځکه دا اعتصاب 

د تولیداتــو د معطل کیــدو اوعمومي ګټو ته د 

تاوان رسولو المل ګرځي. که چیرې وویل يش 

چې هغه د اجورو د انډولیز کیدو په لوري کې 

لــه کارګرانو رسه د انصاف پــه مراعاتولو کې د 

کارفرمایانو د اړ ایســتلو لپاره یوه وسیله ده، دا 

خیرغوښــتنه په اســالمي حکومــت کې ځای 

ځایګی نه لري، ځکه حکومت مکلف دی چې 

عدالــت اجرا کړي او دعدالــت له موخو یوه دا 

ده؛ هغه کارګران چې په حکومتي تشــکیالتو 

کــې کار کوي عادالنه اجوره ترالســه کړي. که 

د خپلو هیوادوالو پر وړاندې هم په کارمشغول 

دی، واجبــه ده چې هغوی تــه عادالنه اجوره 

ورکــړل يش او که چیــرې د هغه له تادیه کولو 

څخــه رسغړونــه وکــړي اســالمي حکومت د 

عدالــت د اجرا لپاره مداخله کــوي او دلته ده 

چــې نه کارګر رضر او تاوان مومي او نه کارفرما 

او پــه پایله کې د ټولنې چارې له په ټپه دریدو 

او ګډوډېــدو څخه خالصون مومــي او پیاوړې 

کیږي.

پنځم: د ملکیت آزادي

د ملکیت پر حق د رشیعت اعرتاف:

د اســالم رشیعت د فرد لپــاره د ملکیت پر 

آزادۍ او په مالکیــت کې د ده پر حق اعرتاف 

لــري او دا حق د درنښــت وړ بويل او د هغه په 

محرتم ګڼلــو امر کوي او تیری پــرې له کبیره 

ګناهونو ګڼــي او د تیري کوونکــو د مخنیوي 

لپــاره د هغه پــر فاعل دنیوي مجــازات جاري 

کوي.

د مالکیت بندیزونه ) قیود(

رسه لــه دې چې رشیعــت د مالکیت حق 

او پــه ملکیت کــې د مالک د تــرف حق په 

رسمیت پیژين، دا حق د پیدایښت په رسچینه، 

پراختیا، بخشــش )بخښلو( او له هغه څخه په 

نفقــه ورکولو او لګولو کې او حق او حقوق چې 

نور یې په هغه کې لري، مقید کوي. د دې حق 

د منځته راتلو الملونه د هغه څه پر بنسټ چې 

رشیعت ټــاکيل دي عبارت دي له: په بېالبېلو 

بڼو له مرشوع کار، میراث او عقود )قراردادونو( 

څخــه، له دې کبله هغه څه چې رشیعت حرام 

کړي دي لکه غال، چور او تاالن، جواري )قامر(، 

د قدرت په وســیله زبیښــاک، بډې )رشوت(، 

ســود او داسې نور د مالکیت منځته راوړونکي 

الملونه نه دي. هر کله چې د یو انسان شتمني 

د یوه رشعي المل پر بنســټ ثابته يش کوالی 

يش په هغه کې ترف وکړي او په رشعي الرو 

چــارو رسه چې حرامې نه دي هغې ته پراختیا 

ورکړي نو د ده لپاره جایزه نه ده چې هغه ته د 

غولونې، ســود، احتکار او داسې نورو په وسیله 

چــې د رشیعت له احکامو او اخالقو رسه توپیر 

لري، زیاتوالی ورکړي.

د مالکیــت حــق ته لــه احــرتام رسه رسه 

رشیعت د عادالنه خســارې له ورکولو وروسته 

د اړتیــا او رشعــي مصلحت له مخــې، د هغه 

اخیستل جایز بويل.

هغــه حقوق چې رشیعت پــه مالکیت کې 

واجب کړي دي خورا زیات دي. له هغې جملې 

د نږدې کسانو نفقه، زکات او د اړو کسانو رسه 

مرسته، چې کله د زکات موارد دهغوی اړتیاوې 

نه پوره کوي او په بیت املال کې پانګه شــتون 

نــه لري چې د هغــوی اړتیاوې پــوره کړي. دا 

هامغه مورد دی چې د اســالمي مرستې ټولنه 

هغه ته رابويل.

شپږم: د فکر آزادي

په رشیعت کې د دې آزادۍ ځای ځایګی:

د فکر آزادي د فرد د حقوقو له جملې څخه 

ده چې په اســالمي حکومت کــې په خورا لوړ 

اهمیت او دریځ کې قــرار لري، له هغې څخه  

کمــول د حکومت لپاره جایز نــه دي او د فرد 

لپاره هم روا نه دي چې هغه له پامه وغورځوي، 

ځکه د فرد د فکري او انســاين موجودیت لپاره 

اړینــه ده او د مســلامن شــخص په وســیله د 

اسالم د فرایضو د په ځای کولو لپاره الزمه ده. 

پــه معروف امر او له منکر څخه نهي د اســالم 

لــه خورا مهمو فرایضو څخــه دي او تحقق یې 

د فکر د ازادۍ غوښــتونکی دی. په قرآن کریم 

کې د په معروف امر او له منکر څخه د نهې په 

مــورد کې دا رنګه راغيل دي. ژباړه: قســم دی 

په عر، چې بیشــکه انســان خامخا په زیان 

کې دی )د عمر پــه رصف کولو رسه په فانیه ؤ 

مطالبو کي(، مګر )خو زیان کاران نه دي( هغه 
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کســان چې ایامن یــې راوړی دی او کړي یې 

دي ښــه )عملونه( او وصیت یې کړی وي یو له 

بله پــه حقه رسه، چې ایامن دی او وصیت یې 

کړی وي یو له بله په صر العر سورت – 3-1 

آیتونــه ژباړه: )او مومنــان او مومنانې ځینې د 

دوی دوستان دي د ځینو نورو، او په ایامن کې 

ټول رسه یوشان دي( حکم کوي په نیکیو )چې 

د الله او د رسول الله اطاعت دی( او منع کوي 

له بدیو چې )د الله او د رسول الله )ص( څخه 

مخالفت دی( التوبه ســورت -٧1- آیت. ژباړه: 

)او تل( دې وي یوه ډ له له تاســې، چې خلک 

د خیر )اســالم( په طرف بــويل او امر کوي په 

) نیکــۍ( رسه او منعه کــوي ) خلک( له منکر 

)بدۍ( څخه. د آل عمران سورت – 104- آیت. 

په حدیث رشیف کې راغيل دي. ژباړه: هرکله 

که له تاسې څخه کوم یو ناوړه کار ولید باید په 

الس یې لیرې کړي، که یې و نه شــول کوالی 

پــه ژبه دې یې منعه کړي او که یې ونه شــول 

کړای په زړه کې دې ترې بد یويس )ناخوښــه 

دې وي( او دا د ایــامن ډیرضعیف او کمزوری 

پړاو دی.

پــر چارواکو د څارنې له حــق څخه  د فرد 

برخمنتــوب او هغــوی ته نصیحت  کــول او د 

هغــوی پــر ترفاتو نیوکــه، دا ټــول د فکر له 

ازادۍ څخه د فرد د برخمنتوب المل دی.

د شــورا د اصل بیانــول او هغه څه چې له 

هغه ترالســه کیږي له هغې جملې مناقشــی 

)مجادله کول( او د انتخاب د حق درلودل هم 

دفکر د آزادۍ د درلودلو المل دی. له دې امله 

د شورا اجرا کول د فکر له آزادۍ پرته شوين نه 

دي. د عبثو او رشمناکه چارو څخه دا دی چې 

حکومت په چارو کې له شــورا استفاده مقدره 

کړي خــو د فکر پــر آزادۍ یرغل وکــړي او له 

افرادو څخه یې سلب کړي.

د اســالمي حکومت چارواکو په افرادو کې 

د آزادۍ فکــر ته پالنه ورکوله او هر کله که یې 

له هغه پر شاتګ کاوه پرهغوی یې نیوکه کوله.

یوه ســړي حرضت عمر بن الخطاب رضی 

الله عنه ته وویل،  ژباړه : ای عمره له الله تعالی 

څخــه ویره وکړه. بیایــې وفرمایل، ژبــاړه: اګاه 

اوسئ چې دا ووایاست، هیڅ خیر به ستاسې په 

منځ کې نه وي که هغه ونه وایاست اوهیڅ خیر 

به زمونږ په منځ کې نه وي که هغه ته غوږ و نه 

نیسو. د اتق الله عبارت په هرډول خیرغوښتنې 

او په معروف امر او له منکر څخه په نهې شامل 

دی چې دا ټول د دې غوښتنه کوي چې د فکر 

آزادي شتون ولري.

د فکر آزادي د زړورتیا المل دی:

د فکــر له آزادۍ څخــه د برخمنتوب لپاره 

یــوازې د افرادو لپــاره د دې حق پــه درلودلو 

اعرتاف کايف نه دی بلکــې باید په پوره اندازه 

لــه زړورتیا او د زړه له قوت څخه برخمن وي او 

له زورواکو څخه ونه ډاريش. ځکه ویره او ډار او 

سستي شــخص د عقیدې له څرګندولو پر شا 

کوي چــې دا د امت د له منځه تللو او د الهی 

نرت د نه شــتون نخښه ده. پیغمرصلی الله 

علیه وسلم فرمایي، ژباړه: هر کله که مو زما امت 

ولیــد چې له دې ډاریږي چــې ظامل ته ووایي 

چې په تحقیق رسه ته ظامل یې، په هغه صورت 

کې باید وررسه مخه ښه ويش )پرېښوول يش(. 

مسند امام احمد، جلد2 ص163.

هغه عامل چې د مســلامن فــرد په وجود 

کې د زړورتیا د صفت او د زړه د قوت د پیاوړتیا 

باعث ګرځي د انســان د زړه په تل او روح کې 

د توحیــد د خالصــې عقیدې او پــه ذهن کې 

یــې د هغه د مفاهیمو او معناګانوځای پرځای 

کیدل دي. هرکله که مسلامن په ژوره او باخره 

)اګاهانــه(  توګــه وموندلــه چې ګټــه او تاوان 

یــوازې د اللــه تعالی په الس کــې دی او د ده 

له سپیڅلی ذات پرته ټول بنده ګان او ضعیف 

مخلوق دی چــې نه خپل ځان ته او نه نورو ته 

د هیڅ ډول ګټې او تــاوان اختیار او واک لري 

او د حکومت مــرش او له هغه پرته ټول مخلوق 

دی او د خپلو کړنو په هکله باید حســاب بیرته 

ورکړي، هیڅکله نه ډاریږي، چی خپله عقیده 

څرګنده کړي او که چیرې د هغې په ســبب له 

واکمنو رسه مخامخ  يش، هیڅ ډول تشویش او 

ډار ته الره نه ورکوي. ځکه الله اکر یې ملګری 

دی اجرونــه او رزقونه د اللــه په الس کې دي، 

نه د بل چا.

د فکر د آزادۍ بریدونه )حدود(:

د فکر آزادي داســې نــه ده چې له هر قید 

او بنــده آزاده وي بلکــې د هغې لپــاره دا رنګه 

بندیزونه پــه پام کې نیول شــوي دي. له دې 

بندیزونو څخــه، لومړنی یې عام بندیزدی چې 

د هر حق اســتعامل رانغاړي، چې عبارت دی 

له: غــوره قصد او د نیت خالصــوايل، یعنې د 

دې حق له کارولو څخه موخه د الله د رضایت 

غوښــتنه وي او د فکر د آزادۍ ور آخوا، حق ته 

درســیدو، ټولنې ته د ګټې رسولو او د اسالم د 

الرښــوونکو او ټولو مســلامنانو لپاره هامغسې 

چې الله تعالی پرې امر کوي خیرغوښــتنه، په 

پام کې ولري.

دويم بندیز: دا بندیز د لومړي بنديز له معنا 

څخه ذهن ته راځي چې د فکر آزادي پر یو بل 

فخرکولو، د رغلۍ، د نورو د مقام ښــکته  کولو، 

رســوایۍ او د هغــوی د بدنامولــو، د هغوی د 

عیبونو د لوی ښودلو او یا د شتمنۍ او مقام ته 

د رسیدو لپاره تر ناوړې ګټې اخیستنې الندی 

ونه نیيس.

درېیــم بندیز: د اســالمي اصولــو او دهغه 

دعقایدو رعایت، لــه دې امله جایزه نه ده چې 

فرد دفکر د آزادۍ په پلمه اسالم او پیغمر او د 

هغه عقاید تر مالمتولو او طعنې الندې ونیيس. 

دا کړنــې پر مســلامن د مجازاتو د اســتحقاق 

المل ګرځــي او د فکر په آزادۍ دلیل راوړل له 

مجازاتو څخه د خالصون موجب نه کیږي.

 څلورم بندیز: د اســالم د اخالقي ارزښتونو 

مراعاتــول؛ هیڅــوک نــه يش کــوالی د فکرد 

آزادۍ په الســوند رسه د نوامیسو )ابرو، عزت( 

پرده څیړې کړي او خلک وښــکنځي او هغوی 

په نــاوړه کارونو تــورن کړي. لــه دې کبله که 

چیرې زیان رسول او جنایت کاري خپره يش، 

آزادي په ټپه دریږي.

د فکر آزادي او حکومت ته زیان رسول:

هیــوادوال حق لري په حکومتي چارو او د 

واکمنانو په ترفاتو کې د نظر څرګندونه وکړي 

او که هر کله د هغوی د ترفاتو په غلط  وايل 

پــوه يش حق لري تــرې ناراضه وي خونه يش 

کوالی په ټولنه کې د فساد او جنایت رامنځته 

کول د خپل ځــان لپاره مباح وبويل او د خپلو 

نظریاتو مخالفین وځپي. مګر که چیرې د دوی 

له خوا ټولنې ته کوم فساد او رضر متوجه نه وي 

حکومــت به د هغوی پر ضد کوم اقدام ته الس 

وا نه چوي او دا دهغه مواردو تر منځ چې د نظر 

پــه څرګندولو کې جایز او هغه مواردو کې چې 

جایز نه دي یو بیلوونکی برید دی چې حرضت 

عــيل بن ابی طالب رضی اللــه عنه ورته نغوته 

کــوي، د ده په هکله د خوارجــو لید لوري ته، 

حرضت علی رضی الله عنه وفرمایل:

) والنبدوکــم بقتال مامل تحدثوا فســاداٌ ( 

ژباړه: ) له تاسې رسه جګړه نه پیل کوم تر هغو 

چې فســاد او تباهي رامینځته نــه کړئ( نیل 

االوطار، ج٧،ص ص159-158.

حکومــت له خپلو فکــري مخالفانو رسه تر 

هغه مهاله چې خلک د زور او ګواښ په وسیله 

خپــل لیدلوري منلو ته اړ نه بايس زور نه کوي 

او پر هغــوی به یرغل ونه کړي. بلکې حکومت 

دنده لري هغوی ته نصیحت وکړي او د نظریاتو 

اشتباهګانې یې بیان کړي.

ابــی یعلی د االحکام الســلطانیه په کتاب 

کــې د خوارجو په باره کــې  لیکي: هغه مهال 

چــې خپلــې عقیدې یــې څرګندې کــړې په 

داســې حال کې چې د عدل له اهل رسه یې 

تګ راتــګ درلــود، امــام د دوی د بدعتونو او 

عقیدوغلطي او باطلوالــی دوی ته بیاناوه چې 

ســمې عقیدې او له جامعــت رسه ملګرتیا ته 

راستانه يش. امتاع االسامع ، ص 101.
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در ســیزده بخش از سلسله مقاالت »حقوق 
انســانی ما و حقوق بشر«، تالش شد به میزان 
درک و فهم نگارنده درباره مفاهیم برجسته ای 
که در منشــور بین المللی حقوق بشر کارکرد 
دارند، اطالعاتی بــه خوانندۀ عالقه مند منتقل 

شود.
در بخش چهاردهم و پانزدهم، پرسش هایی 
مطرح می شود که همواره از سوی افراد مختلف با 
تالشگران حقوق بشر در میان گذاشته می شود.

پرسش یکم: آیا در حقوق بشر سلسله مراتب 
وجود دارد؟

خیر. تمامی حقوق بشر از اهمیت یك  سانی 
برخوردارند. در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر سال 
194۸ تصدیق می شــد که تمــام انواع حقوق 
بشر- حقوق اقتصادی، سیاسی، مدنی، فرهنگی 
و اجتماعی- دارای ارزش و اهمیت یك  سان اند. 
جامعۀ جهانی این حقیقت را به طور مکرر مورد 
تأکید قرار داده اســت، ازجمله در اعالمیۀ حق 
بر توســعه مورخ 19۸۶، اعالمیه و برنامۀ عمل 
199۳ وین و کنوانســیون حقــوق کودک که 
تقریباً توسط تمام کشــورهای جهان تصویب 

شده است.
حقوق بشــر هم چنین »تفکیك ناپذیر« و 
»وابسته به یکدیگر« ند. اصل »تفکیك ناپذیری« 
حقوق بشر اعالم می دارد که هیچ یك از حقوق 

بشری در اســاس کم ارزش تر از دیگری نیست. 
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بایســتی 
بر مبنای برابر با حقوق مدنی و سیاســی مورد 
احترام، حمایت و شناســایی قرار گیرند. اصل 
»وابستگی«، دشواری شناسایی جداگانه هر یك 
از حقوق بشری )و در بسیاری موارد، عدم امکان 

آن( را تصدیق می کند. 
به عنوان نمونه، صحبــت از حق کار بدون 
شناســایی حداقلی برای حــق آموزش بیهوده 
خواهد بود. همین طور، ممکن است حق رأی دهی 
به نظر کسانی که چیزی برای خوردن ندارند یا 
کسانی که در شرایطی هستند که مردم به دلیل 
رنگ پوســت، جنس، زبان یا مذهب شان مورد 
تبعیض قرار می گیرند، کم اهمیت جلوه کند. در 
مجموع باید عنوان کرد، اصول تفکیك ناپذیری 
و وابســته به یکدیگر بودن مواد منشور حقوق 
بشر به این معنی است که باید برای شناسایی 
همۀ حقوق بشــر با هم، تالش صورت گیرد تا 
مطابق اصول حقوق بشر تا آنجایی که الزم است، 

اولویت بندی شود.
پرســش دوم: الزامــات حقــوق بشــری 

چندگونه اند؟
به طــور کلی الزامات حقوق بشــری، ســه 
گونه انــد. رعایت حقوق بشــر، حمایت از آن و 

اجرای آن:

»رعایت حقوق بشــر« صرفاً به معنای عدم 
مزاحمت نســبت به بهره منــدی از این حقوق 
نیســت. به عنوان نمونه، دولت بایــد از اخراج 
اجباری خودداری کند و به طور خودسرانه حق 
رأی دهی یا آزادی تشــکیل انجمن ها را محدود 

نکند.
»حمایت از حقوق بشــر« به معنای اقدام 
عملی برای تضمین این مسئله است که دیگران 
در بهره منــدی از آن حقوق دخالت و ممانعت 
به عمل نیاورند. به عنــوان مثال، دولت ها باید 
دسترســی به تحصیل را تضمین کنند و مانع 
جلوگیری والدیــن و کارفرمایــان برای رفتن 

دختران و کودکان به مدرسه شوند.
»اجــرای حقوق بشــر« به معنــای اتخاذ 
اقدامات فزاینده برای تحقق حق مورد نظر است. 
این وظیفه گاهی به وظیفۀ »تسهیل سازی« آن 
حق و »آماده ســازی« برای آن تقسیم می شود. 
وظیفه  اول اشــاره به این وظیفۀ دولت دارد که 
در فعالیت هــا به نحو فعال دخالــت تا توانایی 
مردم را جهت تأمین نیازهای خاص خودشــان 
تقویت کند؛ مثاًل شرایطی ایجاد کند که در آن 
شرایط، بازار بتواند خدمات مراقبت از بهداشت و 

سالمتی مورد نیاز مردم را عرضه و تأمین کند.
وظیفۀ »آماده سازی« یك گام جلوتر می رود 
و به ارایۀ مســتقیم خدمات مربوط می شود. در 

نظام حقوق بشر تأیید می کند 
که فقدان منابع می تواند مانع 

تحقق حقوق بشر شود. بنابراین، 
برخی از وظایف حقوق بشری 

از نوع »تدریجی« و برخی 
دیگر »فوری« است. وظیفۀ 

اصلی دولت ها در زمینۀ حقوق 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

این است که میزان اساسی 
حداقلی هر حق را فراهم سازند. 
این میزان، به طور نظری، قابل 

تعیین نیست؛ ولی امروزه با 
استانداردهای موجود قابل 

دسترسی است. این یک وظیفۀ 
ملی است که باید مطابق اصول 

حقوق بشر انجام شود، اما در 
هر موقعیتی که تعداد زیادی از 

مردم از حق بهداشت، مسکن، غذا 
و غیره محروم شوند، وظیفۀ 

دولت است که نشان دهد، برای 
تأمین این حقوق از تمامی منابع 

موجودش- ازجمله درخواست 
مساعدت های بین المللی در 

صورت نیاز، استفاده می کند.

حقوق انسانی ما و 
حقوق بشر
بخش چهاردهم

پرسش های مشترک
حمید حمیدی
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صورتی که حق )یا حقوق( مربوطه به گونۀ دیگر 
محقق نشود، به عنوان مثال، مراکزی که از ارایۀ 
خدمات متضرر شــده اند، بایــد از آن ها جبران 
خســارت شــود و یا به گروه هایی که توانایی 
بهره مندی از این خدمات را ندارند، کمك های 

الزم صورت پذیرد.
نظام حقوق بشــر تأیید می کند که فقدان 
منابع می تواند مانع تحقق حقوق بشــر شــود. 
بنابراین، برخی از وظایف حقوق بشــری از نوع 
»تدریجی« و برخی دیگر »فوری« است. وظیفۀ 
اصلــی دولت هــا در زمینۀ حقــوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی این است که میزان اساسی 
حداقلی هر حق را فراهم ســازند. این میزان، به 
طور نظری، قابل تعیین نیســت؛ ولی امروزه با 
استانداردهای موجود قابل دسترسی است. این 
یك وظیفۀ ملی اســت که بایــد مطابق اصول 
حقوق بشــر انجام شود، اما در هر موقعیتی که 
تعداد زیادی از مردم از حق بهداشــت، مسکن، 
غذا و غیره محروم شــوند، وظیفۀ دولت است 
که نشــان دهد، بــرای تأمین ایــن حقوق از 
تمامــی منابع موجودش- ازجمله درخواســت 
مساعدت های بین المللی در صورت نیاز، استفاده 

می کند.
برای حقوق اجتماعی ـ اقتصادی وظایف ذیل 

فوری است:
-  وظیفۀ »عــدم تبعیض« میان گروه های 
مختلف مردم در زمینــۀ تحقق حق مورد نظر 
وظیفۀ اتخاذ اقداماتی )از جمله طرح استراتژی ها 
و برنامه ها( به منظور تحقق کامل حقوق مورد 

نظر.
 وظیفۀ »نظارت« بر پیشرفت رعایت حقوق 
بشــر. در صورتی که این حقوق نقض شــود، 
باید ســاز و کارهای قابل دسترس برای جبران 

خسارت وجود داشته باشد.
در مورد حق بهداشــت مثاًل درست نیست 
که با استفاده از منابع موجود، منحصراً خدمات 
درجــۀ یك برای صرفاً نصــف جمعیت یا فقط 
برای شهرنشینان فراهم شود. منابع موجود باید 
تضمین کند که معیار بهداشــت تمام مردم، به 
نحو فزاینده  ای بهبود می یابد و بدین منظور باید 
برنامه ریزی فوری و ســاز و کارهای مؤثر برای 
نظارت بر پیشرفت و در صورت لزوم، پشتیبانی 
و تأمین خسارت انجام شود. میثاق های حقوق 
بشــر نیز محدودیت های خاصی را بر تعهدات 

حقوق بشری تحمیل می کند:
بهره مندی از برخی از حقوق بشر بین المللی 
در راستای »منافع و امنیت ملی« که می تواند 
»نظم عمومی« )هرچند که نظم عمومی اختیار 
مطلــق الغای حقوق بشــر را اعطا نمی کند( یا 
بهداشت عمومی را محدود کند. مثال ها شامل 
حق گردهمایی مســالمت آمیز و آزادی حرکت 
مطابق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 

می شود.
حتی در شــرایط اضطــراری، مثل بحران 
امنیتی، حقوق بشــر به طــور قانونی قابل لغو 
یا تحدید نیســت. مثل آزادی بیــان و آزادی 
تشکیالت و حقوق اساسی مربوط به نجات جان 
انسان که لغوپذیر نیســت. در زمان تصویب یا 
الحاق به معاهدات حقوق بشر، دولت هم چنین 
می تواند آن چه را به »حق شرط« مشهور است 
و اثر میثاق را محدود می کند یا تغییر می دهد، 
اعالم کند؛ مشــروط به این که حق شــرط با 

موضوع و هدف کلی میثاق سازگار باشد.
پرسش سوم: آیا افراد و همچنین دولت ها در 

زمینۀ حقوق بشر وظایفی دارند؟
بله؛ تعهــدات حقوق بشــر شــامل افراد 
خصوصی، سازمان های بین المللی و سایر عوامل 
غیر دولتی نیز است. به عنوان نمونه، والدین به 
موجب کنوانسیون حقوق کودک و نیز دولت ها 
وظیفه دارند که با همکاری یکدیگر جهت محو 
موانع توسعه همکاری کنند. به عالوه، افراد در 
قبال جامعه دارای مسئولیت اند و نمی توانند از 
وظیفۀ خود مبنی بر ایجاد یك محیط نظارتی 
مناسب برای فعالیت ها و مسئولیت های بخش 
خصوصی شــانه خالی کنند. قوانین و مقرارات 
ملی باید بیان کند که تعهدات حقوق بشــری 
دولت چگونه در سطح کشوری، استانی و محلی 
انجام می شود و افراد، شرکت ها، واحدهای محلی 
دولت، مؤسســات غیردولتی یا سایر نهادهای 
جامعه   مدنی چگونه مسئولیت مستقیم اجرا را 

به عهده می گیرند.
پرسش چهارم: آیا به فرض محدودیت منابع، 

رعایت حقوق بشر امکان دارد؟
بله؛ در بسیاری از موقعیت ها، تعهد رعایت 
حقوق ممکن اســت به ارادۀ سیاسی، بیش از 
منافع مالی نیازمند باشد؛ تعهداتی که نیازمند 
اقدام مثبت دولت اســت، با اســتفادۀ مؤثر از 
کمك هــای موجود، متحقق می شــود؛ مثاًل با 
تقلیل هزینــۀ فعالیت های غیرمولد و با کاهش 
مصارف فعالیت هایی که به نحو نادرســت برای 
گروه های محروم جامعه مصرف می شود، برخی 
دخالت ها که برای حقوق بشر اهمیت دارد، مثل 
مبارزه با فســاد، در حقیقــت منافع عمومی را 

محافظت می کند.
در ســایر موارد تطبیق حقوق بشــر بدون 
بودجۀ بیش تــر، ناممکن خواهد بود. این قاعده 
در مورد تمامی حقوق بشــر )اقتصادی، مدنی، 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی( صادق است. بسته 
به نقطۀ آغاز، کار برای یك سیستم قضایی قابل 
دسترس و کارآمد شاید به اندازۀ تحقق بعضی از 
حقوق اجتماعی ـ اقتصادی مثل تضمین در برابر 
اخراج اجباری یا ضمانت حق تشکیل اتحادیه ها 
هزینه بر باشد. ایجاد سیستم های مورد نیاز برای 
انتخابــات آزاد و منصفانه ممکن اســت هزینۀ 

کالنی بر بودجۀ عمومی کل کشور تحمیل کند.
پرسش پنجم: آیا تفاوتی میان حقوق فردی 

و جمعی وجود دارد؟
بله؛ گاهــی منزلــت و ارزش برابر همگان 
فقط از طریق شناســایی و حمایت حقوق افراد 
به عنوان »اعضای گروه« می تواند تأمین شــود. 
اطــالق »حقوق جمعی یا حقــوق گروهی« به 
حقوق مردم و گــروه، ازجمله افرادی که دارای 
هویت های قومی و مذهبی و نژادی و ... هستند، 
اشاره می کند که فرد با جامعۀ قومی، فرهنگی یا 

مذهبی اش معرفی می شود.
خواسته های حقوق بشر به طور کلی توسط 
مردمــی که با هــم به عنوان یــك گروه عمل 
می کنند، مؤثر واقع می شــود. به عنوان نمونه، 
در حالی که همۀ مــا به عنوان فرد، دارای حق 
آزادی اجتماعات هستیم، ولی تنها زمانی که این 
حق به صورت جمعی مطالبه شود، می تواند به 
صورت معنادار تحقــق یابد، اما در برخی موارد 
خاص، حق مورد بحث از منافع مشترک حمایت 
می کند که گروه ـ به جای فرد خاص ـ جایگزین 
می شــود. به عنوان نمونه، حــق مردمان بومی 
نسبت به ســرزمین های سنتی در کنوانسیون 
شــمارۀ 1۶9 ســازمان بین المللی کار، حقوق 
اقلیت در مادۀ 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی 
و سیاســی و حق تعیین سرنوشت در مادۀ یك 
هر دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 
و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

برای همگان به رسمیت شناخته شده است.
حقوق جمعی در برخی رژیم های منطقه ای 
حقوق بشر انعکاس یافته است. به عنوان نمونه، 
»منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم«، »حقوق 
مــردم« را به پذیرفتن حق موجودیت و تعیین 
سرنوشت، حق توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی و حق محیــط عمومی رضایت بخش 
مطلوب برای رشــد آن ها تعریــف می کند، اما 
مردمی که حقــوق جمعی را مطالبه می کنند، 
اغلب با موانعی مواجه می شــوند. چالش ها گاه 
از نوع حقوقی است، مثل مشکل شناسایی این 
که »چه کسی«،»حق مطالبه«،»کدام حقوق« 
را دارا اســت که این موارد بــه طور عمومی از 
نوع سیاسی اســت؛ مثل حقوق جمعی که در 
بسیاری از موقعیت ها به عنوان تهدید به منافع 
اکثریت یا منافع افراد داخل گروه تلقی می شود. 
به عنوان نمونه، حق تعیین سرنوشت می تواند 
سئواالت متعددی را دربارۀ کنترل و استفاده از 
منابع مطرح کند که اغلب موضوع بحث های داغ 
می شود. اســتراتژی های مطالبۀ حقوق جمعی 
باید این نوع محدودیت ها و حساسیت ها را مد 

نظر قرار دهد.



ماهنامه حقوق بشر |  سال شانزدهم |  شماره پنجم| اسد 1397

زندانيانو رسه 
د چلند بنسټي 
اصول
د ملګرو ملتونو سازمان

۱۴ ډسامرب، ۱۹۹۰

زندانيانو رسه د چلند بنسټي اصول د ۱۹۹۰ 

کال د ډسامر پر ۱۴مه د ملګرو ملتونو سازمان 

د عمومي غونډې له خوا اعالن او تصويب شول. 

د ملګرو ملتونو ســازمان د جرمونو د مخنيوي او 

مجرمينــو رسه د چلنــد امتې کنګــرې، الندې 

پريکــړه ليک عمومي غونډې ته د تصويب لپاره 

وړاندې کــړی او په عمومي غونډه کې د ګډون 

کوونکو غړيو په رايو تصويب شوی دی.

عمومي غونډه

د جزايــي عدالت انســاين کولــو او د برش 

حقونو مالتړ ته د ملګرو ملتونو سازمان پرله پسې 

پاملرنې ته په کتو، همدا راز دې ته په کتو چې د 

اقتصادي او ټولنيزې پراختيا په متحرکه پروګرام 

جوړونــه کــې د جراميو د مخنيــوي او کنټرول 

په اړوند ســمې تګالرې ته اړتيا شــته، د دې په 

پېژندنې رسه چې د جزايي تګالرو او سياستونو په 

پراختيا کې او د جراميو د مخنيوي او له زندانيانو 

رسه د چلند لپاره د ملګرو ملتونو په لومړۍ کنګره 

کې له زندانيانو رسه د چلند د حد اقل معياري 

قواعدو رامنځته کېدل د زيات اهيت او د پام وړ 

نفــوذ درلودونکي دي، د تېرو کنګرو د قواعدو د 

پوره پيل کېدو په الره کې بېالبېلو خنډونو ته په 

کتو، پر دې باور چې د يادو قواعدو بشــپړه پيل 

کېدنه به د اسايس اصولو په برابرولو رسه اسانه 

يش، د زندانيانو د وضعيت په اړه د ۱۰ شمېرې 

پرېکــړه ليک په يادونــې رسه او او د زندانيانو د 

برشي حقونو په اړه د ۱۷ پريکړه ليک په يادونې 

رسه چې د ملګرو ملتونو سازمان په اوومه کنګره 

کې د جراميو د مخنيــوي او له زندانيانو رسه د 

چلند په برخه کې ده، همدا راز زندانيانو رسه د 

مرستې د بني املليل انجمن له خوا د جراميو د 

مخنيوي او کنټرول کمېټې لسمې ناستې ته د 

وړاندې شوې بيانيې په يادونې رسه، د کاريتاس 

انټرنشناليس سازمان، د کليساوو د نړيوالې شورا 

د بني املليل چارو لپاره د کليساوو کميسيون، 

د نړيوالې سولې د ښوونکو بني املليل انجمن، 

د لويانو د زده کړې نړيواله شــورا، د برش حقونو 

بني املليل فدراسيون، د محصلينو بني املليل 

اتحاديــه، د ځوانو مســيحيانو د ټولنــو نړيواله 

اتحاديــه، او د ځايي قومونو نړيواله شــورا چې 

ټول غري دولتي سازمانونه دي او په اقتصادي او 

ټولنيزه شورا کې د مشوريت وضعيت او د ۲مې 

شمېرې طبقه بندۍ څخه دي. 

بيا هم د جراميو د مخنيوي او مجرمينو رسه 

د چلند لپاره د جزايي عدالت د تګالرې په برخه 

کې او د زندان د مسئلې او ټولو جزايي الروچارو 

او جانشــينو حــل الرو پــه اړه د ملګــرو ملتونو 

سازمان د امتې کنګرې لپاره د بني املنطقه یی 

مقدمايت ناســتې په رپوټ کې د اړوندو توصيو 

په يادونې رسه، له دې څخه په خرتيا رسه چې 

امته کنګره له بې سوادۍ رسه د مبارزې د بني 

املليل کال رسه يوځای ده، چې د ۱۹۹۸ کال 

د ډسامر پر ۷مه د عمومي غونډې د ۱۰۴\۲۴ 

پريکــړه لیک په تــرڅ کې اعالن شــوې ده، له 

اســايس ارزښتونو او په ټولنو کې د شته قواعدو 

له ســاتنې رسه د مرستې په برخه کې د جزايي 

عدالت د نظــام د رول په اړه د اوومې کنګرې د 

تصميمونو د څارنې په يادولــو رسه، د زندانيانو 

د برشي حقونو د اعالميې له مســودې څخه په 

مطلوبــې پېژندګلوۍ رسه، لــه زندانيانو رسه د 

چلند د اسايس اصولو بيانيې په تائيد رسه، چې 

له دې پريکړه ليک رسه نښتې ده، له رس منيش 

څخه غوښتنه کيږي چې د غړيو دولتونو پام ورته 

راواړوي.

پاتې په 33 مخ کې
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 معرفی مختصر
• دربــاره کد جزا فرمان تقنینی شــماره 

2۵۶ مورخ 1۳9۵/12/14 صادر شده است. 
• کــد جــزا در شــماره 12۶۰ مــورخ 

1۳9۶/2/2۵ نشر شده است. 
• کد جزا  9  ماه بعد از تاریخ نشر در جریده 

رسمی، به تاریخ )1۳9۶/11/2۵( نافذ شد.
• بــا انفاذ ایــن کد در حدود ۳۵  ســند 
تقنینی نافذ، به طــور کامل و یا احکام جزایی 
آن لغو شد. اســناد تقنینی لغو شده در ماده 

91۶ آن درج است.

 مبنا
• این قانون، با تأســی بــه حکم مادۀ 27 
قانون اساسی کشور و رعایت احکام مواد 22، 
2۳، 24، 2۵، 2۶، 29، ۵۶ و ۵9 آن، وضــع 

شده است.
• هم چنیــن یکی از اهــداف آن تضمین 
رعایــت حقوق بشــر و آزادی های اساســی 

اشخاص است. 
 اوصاف جرمی مربوط به نظارت

• جرایم علیه بشریت. 
• شکنجه و مجازات آن. 
• رعایت کرامت انسانی. 

• تجاوز جنسی.
• آزار و اذیت زنان و اطفال. 
• جرایم نقض حقوق طفل. 

• بچه بازی.
• تعذیب جســمی یــا روانی شــاگرد یا 

کارآموز. 
• منع استخدام طفل در قطعات نظامی.

• عدم محکومیت طفل به اعدام.
• عدم تبعیض و دسترسی به عدالت. 

• عدم تبعیض در فضای سایبری.
• جرایم علیه تطبیق عدالت.

• عدم گسترش محدوده جرم و جزا خارج 
از قانون جزا.

• گرفتاری، توقیف یا تحدید آزادی.
• تحدید جزای اعدام.

• اهانت به ادیان و مذاهب. 
• جرایم انتخاباتی. 

• جرایم محیط زیستی.

• جرایم مربوط به آب. 

 جرایم ضد بشریت
جرایــم نسل کشــی، جرایم ضد بشــری، 
جرایم جنگی و تجاوز علیه دولت از ماده های 

۳۳2 تا ۳41.
• اعتبار دهــی تکرار جــرم از بابت احکام 

صادره محاکم خارجی ماده ۸2.
• بی اعتبــار بــودن امــر آمــر در جرایم 

فوق الذکر ماده 12۳. 
• عدم اســتفاده از بدیل حبــس جرایم 
فوق الذکــر در کنار جرایم علیه امنیت داخلی 
و خارجی، تروریستی، تمویل تروریزم، تجاوز 
جنسی، فساد اداری موضوع مندرج ماده 1۵1. 
• مستفید نشدن جرایم فوق الذکر از تعلیق 

تنفیذ حکم موضوع مندرج ماده 22۳. 
•  پیش بینــی جزای اعــدام در خصوص 

مرتکبان جرایم حقوق بشردوستانه. 

 ممنوعیت شکنجه
 1( شکنجه عملی است که توسط موظف 

• صالحیت محکمه فقط 
می تواند برای جرایمی با ماهیت 

بین المللی اعمال شود. 
• از جرایم فوق به عنوان 

بی رحمانه ترین جرایم در جهان 
یاد می شود که با ارتکاب آن 

نظم و امنیت بین المللی اخالل 
می شود.

• چنین جرایمی در هرگوشه ای 
از جهان که به وقوع بپیوندند، 

جامعه بشری از آن نمی گذرد و 
 برابرِ آن واکنش نشان می دهد. 

آموزش حقوق بشر:
نظارت بر کد جزایی
 نقیب اهلل بشری
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خدمــات عامه یا هر مقام رســمی دیگر یا به 
امر، موافقه یا بر اثر ســکوت وی ارتکاب یابد 
و باعث درد یا تعذیب جسمی یا روانی شدید 
مظنون، متهم، محکوم یا شخص دیگر گردد؛ 

به مقصد این که: 
- مظنــون یا متهم علیــه خودش اعتراف 

کند یا در مورد شخص دیگر معلومات دهد. 
- شخص  در مورد مظنون، متهم یا محکوم 

اطالعات ارائه کند. 
 2( رفتار تحقیر آمیز، ظالمانه و غیرانسانی و 
عملی که باعث درد یا تعذیب شود و بر اساس 
تبعیض از هر نوعی که باشد یا به مقصد تنبیه 
به نســبت جرمی که ارتکاب یافته بر مظنون، 
متهم، محکوم یا شخص دیگر تحمیل شود و 
ارعاب یا اکراه به شکنجه نیز در حکم، شکنجه 

می باشد  )ماده 4۵۰(.
 رعایت اصل کرامت انسانی

مادۀ 12: 
 1( تعیین جزای مخالف کرامت انســانی 

جواز ندارد. 
 2( تطبیق جزاء بر مرتکب با رعایت کرامت 

انسانی صورت می گیرد.
مادۀ 135: 

تعییــن و تطبیق جــزای مخالف کرامت 
انسانی، تحقیر آمیز یا توهین آمیز جواز ندارد. 

 تجاوز جنسی
شــخصی که بــا جبر یا ســایر وســایل 
ارعاب آمیــز یا تهدید یا با اســتفاده از ناتوانی 
جســمی یا روانی مجنی علیه یا ناتوانی ابراز 
رضایــت مجنی علیــه اعــم از زن یــا مرد یا 
خورانیدن دوای بیهوش کننده یا سایر وسایل 
زایل کنندۀ عقل به وی، عمل مقاربت جنسی 
را انجام دهد یا اعضای بدن یا اشیایی دیگر را 
درُقبــل یا ُدبُر وی داخل نماید، مرتکب تجاوز 

جنسی شناخته می شود )ماده ۶۳۶(.
 آزار و اذیت زنان و اطفال

هرگاه شــخصی به وسیله گفتار، حرکات، 
نوشته، یا خواسته های نا مشروع موجب صدمه 
به شــخصیت و کرامت زن یا طفل یا ســبب 
تــرس و نا امنی یا فشــارهای روانی یا کاهش 
مشــارکت اجتماعــی زنان یا اطفــال گردد، 
مرتکب آزار و اذیت زنان شناخته شده مطابق 
احکام این فصل مجازات می گردد  )ماده ۶۶۸(.

 جرایم نقض حقوق طفل
• محرومیت طفل از حق تعلیم، آموزش و 

دسترسی به خدمات صحی. 
• مجازات استفاده از طفل در فعالیت های 

سیاسی .
• مجازات انتقــال یا نگهداری طفل بدون 

اجازه ممثل قانونی وی.
• لت و کوب طفل. 

• استخدام طفل در کارهای فزیکی، ثقیل، 

مضر صحت و زیرزمینی. 
• منع مکلفیت طفل به ادای شهادت. 

• عدم تسلیمی طفل به سرپرست قانونی 
وی. 

• با خطر مواجه کردن طفل. 
• محروم کردن طفل از تغذیه. 

• اجبار، تحریك یا تشویق به فسق و فجور 
)ماده ۶۰9(. 

 سوق دادن طفل به انحرافات اخالقی
فصــل مربوط بــه ســوق دادن طفل به 
انحرافات اخالقی از ماده  ۶۵۳  شــروع شــده 
است. در این ماده ها موضوعاتی چون مجازات 
نگهداری و رقصانیدن طفل، برگزاری و شرکت 
در محفل بچه بازی، ارتکاب توســط منسوبان 
نیروهای نظامی و اشــخاص تحت امر، تجاوز 
جنســی، آزار و اذیت جنســی، ضبط و ثبت 
هویت متضرر، حاالت مشــدده و عدم تعقیب 
عدلی متضرر، در این فصل احکام را پیش بینی 

کرده است.
 تعذیب جسمی یا روانی شاگرد یا کارآموز

مادۀ  ۵۸۳ : 
شخصی که شــاگرد، کارآموز و کارکن را 
بــه منظور اصالح، بدون ضــرب و جرح مورد 
تعذیب جســمی یا روانی قــرار دهد به بدیل 

حبس، محکوم می گردد. 
مادۀ  584 : 

 1( در تمــام احــوال منــدرج این فصل، 
مرتکب مکلف به پرداخت جبران خساره وارده 

به مجنی علیه نیز می باشد. 
 2( هرگاه مرتکب به رضایت خود خســاره 
وارده را جبران نماید و از عمل ارتکابی اظهار 
ندامــت و پیشــیمانی نماید و مجــرم متکرر 
نباشــد، به چهارم حصه مجازات جرم ارتکابی 

محکوم می گردد. 
 منع استخدام طفل در قطعات نظامی

شــخصی که اطفال را در خدمات نظامی 
جذب و یا در کارهــای خدماتی جزوتام های 
نظامــی از آن ها اســتفاده نماید مرتکب جرم 
گردیده مطابــق احکام این فصــل، مجازات 

می گردد ماده ۶۰۵(. 
 عدم محکومیت طفل به اعدام

طفــل به جزای اعدام، حبــس و یا جزای 
نقدی محکوم نمی شود  )ماده 99(.

شخصی که 2۰ سال را تکمیل نکرده باشد، 
به اعدام محکوم شده نمی تواند  )ماده 112(.

 عدم تبعیض و دسترسی به عدالت
مظنون، متهم و محکوم بدون نظرداشــت 
تعلقات ملیتــی، نژادی، زبانی، قبیله   ای، دینی 
یا مذهبی، عقیده سیاســی، جنس، تحصیل، 
شغل، نســب، دارایی، موقف اجتماعی، محل 
سکونت و اقامت در برابر قانون از تساوی کامل 

برخوردار می باشند )ماده ۶(. 

 تحریک به تبعیض یا تفرقه
 1( شــخصي که دیگری را بــه تبعیض یا 
تفرقه مذهبي، نژادی،  قومي، زبانی یا منطقوی 
دعــوت یا تحریــك نماید،  حســب احوال به 

حبس متوسط محکوم مي گردد. 
 2( هــرگاه جرم مندرج فقــرۀ  1  این ماده 
منتــج به نتیجه گردد یا با عنف و تهدید توأم 
باشــد،  مرتکب به حبس طویل تا هفت سال، 

محکوم مي گردد  )مادۀ 2۵۶(.
 فعالیت های تعصب آمیز در فضای سایبری

هرگاه شــخصی با اســتفاده از وســایل 
کمپیوتــری یا انترنتی با نشــر نــوار صوتی، 
تصویری یا نوشــته در فضای سایبر تعصبات 
قومی، مذهبی، دینی، لســانی یا سمتی را در 
جامعه دامن بزند، به جزای نقدی از پنج هزار 
تا شصت هزار افغانی، محکوم می¬گردد  )مادۀ 

)۸7۰
 تبعیض در ادارات

 1( هرگاه موظــف خدمات عامه یا موظف 
دولــت خارجــی یــا ســازمان بین المللی یا 
بین الحکومتی یا مؤسسۀ غیردولتی به اساس 
مالحظات شــخصی، قومی، منطقوی، زبانی، 
مذهبی، جنســیتی، سیاســی، عقیدتی یا به 
اســاس پشــتیبانی از گروه یا فرقه خاص، در 
اجرای وظایف یا ارائه خدمات یا ســایر حاالت 
از تبعیض کار گیرد، مرتکب به حبس قصیر یا 
جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی 

محکوم می گردد. 
 2( مــوارد مندرج فقرۀ  1  ایــن ماده مانع 
تبعیــض مثبــت به مقصــد تأمیــن برابری 
جنسیتی و حضور عادالنه گروه یا فرقه خاص 

نمی گردد  )ماده 4۰9(.
 تبعیض یکی از حاالت مشدده

۸- ارتکاب جرم به سبب تعصبات نژادی، 
قومی، دینی، مذهبی، جنسیتی، سمتی، موقف 

اجتماعی یا اندیشه سیاسی  )ماده 21۸(.
 جرایم علیه تطبیق عدالت

1- اســتعمال قوه یــا تهدید یــا ارعاب 
مجنی علیه یا شــاهد یا وعده پیشــنهاد و یا 
پرداخــت منفعــت خالف قانون بــه آن ها به 
منظور تحمیل ادای شهادت دروغ یا امتناع از 

ادای شهادت یا مداخله در شهادت؛ 
2- اســتعمال  قــوه یا تهدید یــا ارعاب 
مجنی علیه، اطالع دهنده یا ارا ئه کننده مدارک 
یــا معلومات جرایــم یا وعده پیشــنهاد و یا 
پرداخت منفعت خالف قانون به وی به منظور 
ممانعت از اطالع یــا ارایه مدارک و معلومات 

مرتبط به جرم. 
۳- ارائه دالیل و مدارک غیرواقعی مربوط 
بــه جرایم مندرج این قانــون با وجود علم به 

غیرواقعی بودن آن. 
ادامه در صفحه ۶۰
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د برش حقونو د منشور په لومړيو بحثونو کې 

تبعيض او د هغې ډولونه مطرح شــول. نژادي او 

جنيس تبعيض د دې برش ضد عمل تر ټولو بد 

ډولونه دي. د دې چلند سيستامتيکه بڼه اپارتايد 

نظامونو پلې کړه چې د برشيت په تاريخ کې تور 

داغ ګڼل کيږي.

تبعيض

کله چې قانون له یو هيــوادوال يا هيوادوالو 

رسه د يوې خاصې ځانګړتيــا لکه نژاد، جنس، 

ژبې، مذهب او... پر بنسټ په متفاوت ډول چلند 

کوي، د تبعيــض د ظهور عوامــل څرګنديږي. 

د امريکا په متحدو ايالتونو کې تور پورســتي په 

بېالبېلو دورو کې د نــژادي تبعيض قربانيان ؤ. 

په ډېری هيوادونو کې نژادي او جنيس تبعيض 

پر لويې ټولنيزې ستونزې اوښتی دی. په چني، 

پاکستان او سوډان کې مذهبي تبعيض هم شته.

نــژادي تبعيــض د برش حقونــو د نقض يوه 

ښکاره بڼه ده چې د انسانيت پر وړاندې د جدي 

ســتونزې په توګه موجود دی. نژادي تبعيض د 

نژادي تبعيض د له منځه وړلو په کنوانسيون کې 

دا ډول تعريف شوی دی:

»د نژادي تبعيض اصطالح د دې کنوانسيون 

له نظره د هر ډول تبعيض، محروميت، محدوديت 

يا د نــژاد، رنګ، اصل و نســب، يا ميل او قومي 

ريښــې پر بنســټ هر ډول امتيــاز دی چې په 

سيايس، اقتصادي، ټولنيزو، فرهنګي او نورو ژوند 

پورې اړوندو زمينو کې د برش حقونو په پېژندنه، له 

برش حقونو څخه په برخه منېدو يا په مساوي توګه 

پيل کولو کې خلل رامنځته کوي.«

پــه دې کنوانســيون کې پــه رصاحت رسه 

له الندې مواردو څخه پر برابرو او مســاوي برخه 

منېدو د هيوادوالو پر آزادۍ تاکيد شوی دی:

له تبعيض پرته، له شخيص امنيت، سيايس 

حقونو، په ځانګــړي ډول په ټاکنو کې د ګډون 

حق، رايه ورکول او نوماند کېدل، د آزاد تګ راتګ 

او استوګنې د انتخاب حق، د هيواد پرېښودلو او 

بېرته راســتنېدو حق، د تابعيت درلودلو حق، د 

واده او د ژوند د ملګري د انتخاب حق، د متلک 

حق، د توارث حق، د فکــر، وجدان او مذهب د 

آزادۍ حــق، د عقيدې او بيــان د آزادۍ حق، د 

راټولېدو او د ســوله ييزو غونډو حق، د کار کولو 

او په آزاده توګــه د کار د انتخاب حق، د صنفي 

اتحاديو د تشکيل حق، د کور حق، له روغتيايي 

امکاناتو څخه د ګټې اخستنې حق، د تعليم حق 

او په فرهنګي چارو کې د ګډون حق.

د دې کنوانســيون د مفــادو د پيل کېدو او 

تطبيــق د ارزونې په پار، غــړي دولتونو يو ارګان 

رامنځته کــړی. دا بني امللــيل ارګان د نژادي 

تبعيض د له منځه وړلو کمېټه نوميږي او د برش 

حقونو له ۱۸ متخصصينــو او څيړونکو جوړه ده 

چــې د غړيو دولتونو له خــوا وړانديز کيږي او د 

کنوانسيون د غړيو هيوادونو په عمومي ناسته کې 

ټاکل کيږي.

اپارتايد

د نــژادي تبعيــض سيســتامتيک ډول ته 

اپارتايد ويل کيږي. په دې سيستم کې تبعيض 

د يو اصل په توګه د حکومتونو په اجرايي سيستم 

کې پلــی کيــږي. د اپارتايد تر ټولو بــد ډول د 

جنويب افريقا په هيواد کې له ۱۹۴۸ کال څخه 

تــر ۱۹۹۱ ميالدي پورې و. په دې هيواد کې په 

يادو کلونو کې مدين او ســيايس حقونه يواځې 

سپني پوستو درلودل او تور پوستي چې د ټولنې 

اکرثيت ؤ کم تر کمه سيايس او ټولنيز حقونه يې 

هم نه درلودل.

په دې سيســتم کې د ټولنې افراد پر سپني 

پوســتو او غري سپین پوســتو )تور پوستي او نور 

نژادونه( وېشل شوي ؤ او سپني پوستو د ټولنې 

او دولت د حاکامنو په توګه عمل کاوه. په ۱۹۷۳ 

کال کې د ملګرو ملتونو سازمان د جنويب افريقا 

زموږ انساين حقوق

او د برش حقوق

امته برخه

تبعيض څه شی دی و له آپارتايد رسه څه توپري لري؟

حمید حمیدی

ژباړه: ميوند
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پر دولت اقتصادي او ســيايس بنديزونه ولګول. 

پــه ۱۹۹۴ کال کې د کالرک په نوم يو فرد چې 

آزادي غوښــتونکی انســان و، د جمهــور رئيس 

په توګه انتخاب شــو او پــه ۱۹۹۸ کال کې يې 

ډميوکراټيکې ټاکنې تررسه کړې.

د دې ټاکنو په پايله کې د ميل کنګرې ګوند 

د نلسن منډيال په رهرۍ بريالی شو. مانډيال د 

اپارتايد له کلونو وروسته د جنويب افريقا لومړنی 

تورپوستی جمهور رئيس و.

د ښځو حقونه

د ښځو د حقونو موخه د ښځو برشي حقونه 

دي. د ښــځو حقونه د برش حقونو تر ټولو مهمو 

برخو څخه ده. له ښځو رسه د هر ډول تبعيض د 

له منځه وړلو نړيوال ميثاق پر بنسټ غړي دولتونه 

موظف شوي دي چې په ټولنه کې د ښځو او نرانو 

تــر منځ د برابرۍ لپاره ټول عميل امکانات برابر 

کړي. له دې ميثاق رسه سم ښځې په سيايس، 

ټولنيز او اقتصادي مشــارکت کــې له نرانو رسه 

مساوي او برابر حقونه لري او په ټولنه کې له ټولو 

مادي او معنوي امتيازاتو برخه مند دي.

د بــرش حقونه په بني امللــيل حقونو کې د 

مطرحو حقونو په توګه په ټولنه کې د ښــځو پر 

نقش تاکيد کړی. د برش حقونو څېړونکو او پوهانو 

ښځو رسه جنيس تبعيض د نړۍ په بېالبېلو برخو 

کې ارزولی دی او هغه يې د برش حقونو د نقض 

يــو له بحث پاروونکو مواردو څخه په نښــه کړی 

دی. هغوی په خپلو څېړنو او ارزونو کې د ښځو د 

حقونو په برخه کې الندې موارد برجسته کوي او 

د نړيوالې ټولنې پاملرنه ورته را اړوي:

۱. په ټولنه کې له آزاديو او مدين حقونو 

رسه پــه تــړاو د برابرۍ او د مســاوي حقونو 

درلودل:

پــه ټولنه کې مدين حقونه او آزادۍ، ښــځو 

ته د شــخيص او مدين امنيت د درلودلو زمينه 

برابــروي. مــدين آزادي دا امــکان برابروي چې 

ښځې په ټولنه کې د فزيکي شکنجې د هر ډول 

خطر او انسان ضد ظاملانه روحي چلندونو پرته 

ژوند وکړي او له لومړنيو حقونو او آزاديو، د غالمۍ 

پر وړاندې فزيکــي آزادۍ، د امنيت درلودلو، له 

تعــرض څخه آزادۍ، خپلــرسې نيونې او بندي 

کولو، په کورين ژوند کې آزادۍ، د کور په مالکيت 

کــې آزادۍ او د شــتمنيو مصونيت، د معلوماتو 

آزادۍ، د کسب او کار آزادۍ، د تګ را تګ آزادۍ 

او د اړيکو نيولو له آزادۍ څخه برخه منې يش.  

لــه بل پلوه، د ښــځو لپاره مــدين حقونه او 

آزادۍ د فکــر آزادي، د مذهــب آزادي، د تعلیم 

آزادي، اديب او هرني آزادۍ، د رســنيو آزادۍ، د 

غونډو آزادي، د انجمنونو آزادي او نور رانغاړي.

۲. د سيايس حقونو او آزاديو درلودل:

ســيايس حقونــه او آزادۍ او پــه ســيايس 

مشارکت کې د عميل امکاناتو درلودل او په ټاکنو 

او د ټولنې په ســيايس رهرۍ کې فعال نقش، 

پــه ټولنه کې د ســيايس حقونــو او آزاديو څخه 

استفاده، په ټاکنو کې د ښځو ګډون، د استخدام 

او د دولتــي مناصبو درلودلو حق، محاکمو ته د 

الرسيس حق او د هغوی د سيايس اړتياوو د پوره 

کولو لپاره ټولې آزادۍ د دولت په مټ تامينيږي. 

د سيايس آزاديو موخه د حکومت په اداره کې د 

ښځو د ګډون حق دی.

د مــدين او ســيايس حقونــو د بني املليل 

ميثاق دوميه ماده په ټول رصاحت رسه اعالموي: 

»غړي دولتونه متعهد کيږي، چې په دې ميثاق 

کې پيژندل شوي حقونه د دوی په قلمرو او توابعو 

کې مېشته د ټولو افرادو اړوند له هيڅ ډول متايز 

پرته لکه نژاد، رنګ، جنس، ژبه، مذهب، سيايس 

يــا بله عقيده، ميل يا اجتامعي اصل او منشــا، 

شتمني، نسب يا نور وضعيتونه، محرتم ګڼي او 

تضمينوي يې«.

۳. د اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګي حقونو 

او آزاديو درلودل:

اقتصادي، ټولنيز او فرهنګي حقونه او آزادۍ 

چــې د بني املليل برش حقونو تر ټولو مهم او تر 

ټولو بنسټي اصول دي، ښځې د تحصيل، کار، 

هرني او فرهنګي خالقيت او ټولنيزو او اقتصادي 

فعاليتونو د برابــرو امکاناتو څخه برخه منوي. د 

اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګي حقونو بني املليل 

ميثاق په ياده محدوده کې جنيس تبعيض د برش 

حقونو د موازينو ضد ګڼي. د دې ميثاق په دوميه 

ماده کې داسې راغيل دي:

» د دې ميثاق لوري دولتونه ژمن دي چې په 

دې ميثاق کې د يادو حقونو اعامل د نژاد، رنګ، 

جنس، ژبې، مذهب، ســيايس عقيــدې يا هر 

ډول بلې عقيدې، ميل يا ټولنيز اصل او منشــا، 

شتمنۍ، نسب يا هر بل وضعيت له مخې له هر 

ډول تبعيض پرته تضمينوي«.

د بــرش حقونو پــه نړيوال ميکانيــزم کې، د 

ښــځو د حقونو کمېټه چې ښځو رسه د تبعيض 

د مخنيوي د نړيوال ميثاق څخه رامنځته شوې، 

په ملګرو ملتونو ســازمان کې تشکيل شوې. دا 

کمېټه د دې ميثاق د اجــرا د ډول څارنه کوي. 

غړي هيوادونه موظــف دي چې دوه کاله د دې 

ميثاق د موازينو د اجرا ګزارش کمېټې ته وړاندې 

کړي.

لــه بل پلــوه، د ملګرو ملتونــو د برش حقونو 

شورا خپل ځانګړي ګزارشګران او خپل خپلواک 

متخصصني د ښــځو د برشي حقونو د وضعيت 

ارزونې په پار د نړۍ بېالبېلو برخو ته ليږي، چې 

ښځو رسه د تبعيض د مخنيوي د نړيوال ميثاق د 

موازينو د اجرا ډول و ارزوي او څېړنه يې وکړي او 

تخنيکي او حقوقي مرستې وررسه وکړي. د تررسه 

شــويو څېړنو او رپوټونو پر بنســټ ښځې په ډېر 

شمېر هيوادونو کې د توکو په ډول معامله کيږي.

د ښــځو ټرافيــک او قاچاق په نــړۍ کې پر 

يوې جدي ســتونزې بدل شــوی او په يو شمېر 

هيوادونو کې په بېالبېلو ډولونو له ښځو جنيس 

ناوړه استفاده کيږي او يا استثامريږي او غالمۍ 

ته اړکيږي. ښــځو رسه تاوتريخوالــی د نړۍ په 

بېالبېلو هيوادونو کې )په رپوټ کې د ســوډان، 

کانګو، زمبيا، پاکســتان، افغانستان، سوماليا او 

هندوستان نومونه د بېلګې په توګه اخستل شوي 

دي( په لويې ستونزې بدل شوی دی.

د ژوند حق

هر څوک حق لري ژوند، آزادي او شخيص 

امنيت ولري.

د برش حقونو د نړيوالې اعالميې درېيمه ماده 

د ژونــد پر حق، آزاديو او شــخيص امنيت تاکيد 

کوي. الزمه ده چې په لنډه توګه د ژوند پر حق او 

پر شخيص امنيت خرې ويش.

د ژوند حق د هر انســان ذايت او فطري حق 

دی. د ژونــد حق له زېږېدو رسه ســم انســان ته 

ډالۍ کيږي. دا حق د انسانانو په وجود کې زيږي 

او وده کوي. په همدې اړه، يو شمېر حقوقدانان د 

ژونــد حق د مور په وجود کې د جنني د رامنځته 

کېدلو له مهاله په رســميت پيژين او له همدې 

نقطه نظره له کايف داليلو پرته د جنني له سقط 

)د مور په ګېډه کې د ماشــوم له منځه وړل( رسه 

خپل مخالفت ښيي.

د پــام وړ حقوقدانــان پر دې بــاور دي چې 

دولتونه د انسانانو د حقونو ضامن دي او دا چې 

د انســانانو اړيکه له خپلو دولتونو رسه د قانون او 

مسئوليت پر بنسټ ده، پر همدې دليل دولتونه 

د خپلو برشي حقونو ســاتنې تــه ژمن ګڼي. په 

ډېری بني املليل ناستو کې اعدام د ژوند د حق 

د سخت مجازات په توګه ګڼي او پر هغو هيوادونو 

چې اعدام پلی کوي په ســخته انتقاد کيږي. د 

اروپايي اتحاديې د هيوادونو په قوانينو کې اعدام 

په بشــپړه توګه له منځه وړل شوی او عمر قيد تر 

ټولو سخت مجازات ګڼي.

په نننۍ نــړۍ کې تر ټولو زيــات اعدامونه، 

په ځانګړي ډول ســيايس اعدامونــه، په چني، 

ايران، ســعودي عربستان او ازبکستان هيوادونو 

کې تــررسه کيږي. په امريکايــي هيوادونو کې، 

په ځانګړي ډول د امريکا په متحدو ايالتونو کې 

اعدام په يو ډول منل شــوې جزا بدل شــوی. د 

ملګرو ملتونو د برش حقونو شــورا له اعدام رسه د 

ډېری مخالفو هيوادونو په مالتړ، په ټول رصاحت 

رسه، د اعدام له پيل کوونکو هيوادونو غوښــتي 

چې پر دې جزا، د ژوند د حق د ســلب د مجازاتو 

په توګه، بيا کتنه وکړي.
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فصل اول
احکام عمومی

مبنی
مادۀ اول:

این قانون در روشــنی احکام مواد بیست 
و چهــارم و پنجــاه و چهارم قانون اساســی 

افغانستان، وضع شده است. 
اهداف

مادۀ دوم:
اهداف این قانون قرار ذیل می باشد:

1- جلوگیری از آزار و اذیت زنان و اطفال. 
2- حمایت از متضرر آزار و اذیت.

۳- فراهم نمودن محیط مناسب و مصون 
کار، تعلیــم، تحصیل و دسترســی به خدمات 

صحی بدون آزار و اذیت برای زنان و اطفال. 
4- تأمیــن آگاهی و آموزش عامه از طریق 
رســانه های جمعی در مورد منع آزار و اذیت 

زنان و اطفال. 
اصطالحات
مادۀ سوم:

اصطالحات آتی در این قانون مفاهیم ذیل 
را افاده می نماید:

1- آزار و اذیــت: عبارت اســت از تماس 
بدنی، خواست نامشروع، آزار کالمی، غیرکالمی 
و یا هرعملی که موجب صدمۀ روانی، جسمانی 

و توهین به کرامت انسانی زن و طفل گردد.
2- خواست نامشروع: تقاضای مرد از زن و 
طفل به انجام عملی که انگیزۀ جنســی داشته 

باشد.
۳- تمــاس بدنی: لمس کــردن بدن زن و 

طفل به قصد ضرر یا آسیب رسانیدن سطحی 
بر بدن زن و طفل به طور عمدی است. 

4- آزار کالمــی: بــه کاربــردن کلمات، 
جمالت، شــوخی ها و طنزهــای غیراخالقی، 
توصیف از بــدن، رفتار یا لبــاس و مزاحمت 
تلفونی است که به آرامش و امنیت روانی زن و 

طفل صدمه برساند.
۵- آزار غیرکالمــی: به نمایش گذاشــتن 
تصاویــر یا مطالــب توهین آمیــز در رابطه به 
مســایل جنسی در رســانه ها و شــبکه های 
اجتماعی یا ایمیل کردن، عکس گرفتن، نشر یا 
پخش فلم، تصویر زن یا خانواده ها و سایر موارد 
به هر وسیله که باعث صدمه به شخصیت زن و 

طفل و سالمت روانی آن ها گردد. 
۶- محــالت و اماکن عام: فضــای باز و یا 
بسته ای که در آن افراد حق رفت و آمد داشته 

باشند. 
حقوق متضرر آزار و اذیت

مادۀ چهارم: 
متضرر آزار و اذیت دارای حقوق مجنی علیه 
مندرج مادۀ ششم قانون اجراآت جزایی و سایر 

قوانین نافذۀ کشور می باشد.
فصل دوم

تدابیر وقایوی غرض جلوگیری از آزار 
و اذیت زنان و اطفال

کمیســیون عالی جلوگیری از آزار و 
اذیت زنان و اطفال

مادۀ پنجم:
بــه منظور مبــارزۀ مؤثر علیــه تخلفات، 
تخطی هــا و جــرم آزار و اذیت علیــه زنان و 
اطفال و ایجــاد هماهنگی میان ادارات دولتی 

و غیردولتــی و مؤسســات ذیربــط در زمینه 
کمیسیون عالی منع آزار و اذیت زنان و اطفال 
تحت ریاست وزیر کار و اموراجتماعی، شهداء و 

معلولین، به ترکیب ذیل ایجاد می گردد:
1- معاون ادارۀ لوی سارنوالی.

2- معین وزارت امورداخله.
۳- معین وزرات ارشاد و حج و اوقاف.

4- معین وزارت عدلیه.
۵- معین وزارت صحت عامه.

۶- معین وزارت اطالعات و فرهنگ.
7- معین وزارت معارف. 

۸- معین وزارت تحصیالت عالی.
9- معین مسلکی و پالیسی وزارت امورزنان. 
1۰- یك تن عضو کمیســیون مســتقل 

حقوق بشر افغانستان.
11- نماینده با صالحیت ستره محکمه.

12- رئیس انجمن مســتقل وکالی مدافع 
افغانستان.

وظایف و صالحیت های کمیسیون 
مادۀ ششم: 

کمیســیون عالی منع آزار و اذیت زنان و 
اطفــال دارای وظایــف و صالحیت های ذیل 

می باشد:
1- مطالعــه و ارزیابی عوامل ارتکاب آزار و 
اذیــت زنان و اطفال در کشــور و اتخاذ تدابیر 

وقایوی جهت رفع آن.
2- طرح پروگرام هــای تبلیغاتی و آگاهی 
عامه به منظور جلوگیری از ارتکاب آزار و اذیت 

زنان و اطفال. 
۳- تأمین هماهنگــی فعالیت های ادارات 
دولتــی و غیردولتی ذیربط در امر مبارزه علیه 

قانون منع آزار و اذیت 
زنان و اطفال
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آزار و اذیت زنان و اطفال . 
4- جمع آوری احصائیه و ارقام جرایم آزار و 

اذیت زنان و اطفال. 
۵- ارائه پیشــنهاد مبنی بر تعدیل احکام 

این قانون.
۶- پیش نهــاد مقــرره و وضــع لوایــح و 
طرزالعمل هــای مربوط به منظور تطبیق بهتر 

احکام این قانون. 
7- مطالبه معلومات در مورد قضایای آزار 
و اذیــت زنان واطفال از پولیس، ســارنوالی و 

محکمه.
۸- ترتیب گزارش ساالنه اجراآت در مورد 
آزار و اذیــت زنان و اطفال و ارایه آن به کابینه 

جمهوری اسالمی افغانستان و شورای ملی.
کمیته مبارزه بــا آزار و اذیت زنان و 

اطفال و ترکیب آن
ماده هفتم:

)1( ادارات مکلف انــد، غرض جلوگیری از 
آزار و اذیت زنان و اطفال، کمیتۀ مبارزه با آزار 
و اذیت زنان و اطفال را در خالل مدت سه ماه 
بعد از انفاذ این قانون، در داخل ادارۀ مربوطه، 

ایجاد نمایند.
)2( کمیتــۀ مبارزه بــا آزار و اذیت زنان و 
اطفال، مرکب از سه عضو بوده که حداقل یکی 

از آن ها زن می باشد.
)۳( در تعییــن اعضای کمیتــه، عالوه بر 
تحقق سایر شرایط استخدام، فراغت از پوهنزی 

حقوق یا شرعیات از جحیت داده می شود.
وظایف و صالحیت های کمیتۀ مبارزه با 

آزار و اذیت زنان و اطفال
ماده هشتم:

کمیتــه مبارزه با آزار و اذیت زنان و اطفال 
دارای وظایف و صالحیت های ذیل می باشد: 

1- دریافت شکایات مربوط به آزار و اذیت 
زنان و اطفال در ادارۀ مربوطه.
2- بررسی شکایات واصله.

۳- اطــالع کتبی بــه مدعی علیه راجع به 
شکایت شاکی، در خالل مدت حداکثر سه روز.

4- احاله شکایاتی که ایجاب تعقیب عدلی 
را می کند، به سارنوالی مربوطه، بعد از تاییدی 

آمر اعطای درجه اول. 
۵- همکاری با شــاکی در تعیین مســاعد 

حقوقی 
۶- پیگیری شــکایات محولــه در مراجع 
عدلی و قضایی جهت اطمینان از رسیدگی به 

موقع آن ها.
7- ارایه گزارش ربعوار به وزارت امور زنان. 

وظایف وزارت امور زنان
ماده نهم:

وزارت امــور زنــان دارای وظایــف ذیل 
می باشد: 

1- هماهنگی با ادارات در ایجاد کمیته های 

مبارزه با آزار و اذیت زنان واطفال.
2- نظارت از کمیته های مبــارزه با آزار و 
اذیــت زنان و اطفال که در داخل ادارات ایجاد 

گردیده اند.
۳- بررسی گزارش ربعوار کمیته های مبارزه 

با آزار و اذیت زنان و اطفال. 
4- بلنــد بردن ســطح آگاهی عامه غرض 
جلوگیری و کاهش آزار و اذیت زنان و اطفال با 

استفاده از وسایل ممکنه.
۵- ایجاد بانك معلوماتی غرض ثبت و درج 

موارد آزار و اذیت زنان و اطفال.
وظایف وزارت امور داخله

مادۀ دهم:
وزارت امــور داخلــه دارای وظایــف ذیل 

می باشد:
1- تنظیــم گزمه های ســیار پولیس در 
جاده هــای عمومی، فرعــی و راه های رفت و 
آمد به مؤسسات تعلیمی و تحصیلی به منظور 
جلوگیری از آزار و اذیت زنان و اطفال و فراهم 

نمودن محیط امن و مصون.
2- فراهــم نمودن محیط امن و مصئون از 

آزار و اذیت در محالت عام.
۳- اتخاذ تدابیــر الزم جهت جلوگیری از 
آزار و اذیت زنان و اطفال تحت نظارت، توقیف 

و حبس. 
4- ایجــاد شــماره تیلفــون خاص جهت 
دریافت شــکایات مربوط به آزار و اذیت زنان 

و اطفال.
وظایف وزارت ارشاد، حج و اوقاف

مادۀ یازدهم:
 وزارت ارشــاد، حج و اوقاف دارای وظایف 

ذیل می باشد:
1- ترتیب برنامه هــای منظم جهت ایراد 
موعظه هــا و خطابه ها در رابطــه به حقوق و 
وجایب شرعی مردان و زنان و اجرای آن توسط 
مال امامــان، خطباء و واعظان مســاجد و تکایا 
)حسینیه ها( و حصول اطمینان از تطبیق آن . 
تدویــر ســیمینارها، ورکشــاپ ها و   -2
کنفرانس ها برای مال امامان مساجد، خطباء و 
واعظان در رابطــه به جلوگیری از آزار و اذیت 

زنان و اطفال در جامعه.
۳- توضیح و تشــریح عوامــل آزار و اذیت 
زنان و اطفال و عواقب ناشــی از آن مستند به 

احکام شرعی از طریق نشرات مربوط.
وظایــف وزارت های معــارف و تحصیالت 

عالی
مادۀ دوازدهم:

وزارت های معارف و تحصیالت عالی دارای 
وظایف ذیل می باشند:

1- ایجاد محیط مصئون تعلیمی و تحصیلی 
برای زنان و اطفال. 

2- گنجانیــدن موضوعات مربوط به آزار و 

اذیــت زنان و اطفال و عواقب ناشــی از آن در 
نصاب تعلیمی و تحصیلی مربوط.

و  تدویــر ســیمینارها، ورکشــاپ ها   -۳
کنفرانس ها برای کارکنان، متعلمین، محصلین، 
معلمین و استادان در مراکز تعلیمی و تحصیلی 

دولتی و خصوصی. 
4- اتخاذ تدابیر الزم به منظور جلوگیری از 
آزار و اذیــت زنان و اطفال در مراکز تعلیمی و 

تحصیلی مربوط. 
وظایف وزارت اطالعات و فرهنگ

مادۀ سیزدهم:
وزارت اطالعات و فرهنــگ دارای وظایف 

ذیل می باشد:
1- تنظیم و نشــر موضوعــات مربوط به 
جلوگیــری از آزار و اذیــت زنــان و اطفال در 
رسانه های تصویری، صوتی و نوشتاری، دولتی 

و خصوصی و صفحات اجتماعی.
2- فراهم نمودن تسهیالت برای وزارت ها و 
ادارات دولتی، اشخاص حقیقی و حکمی جهت 
پخش و نشر مطالب مربوط به جلوگیری از آزار 
و اذیت زنان و اطفال از طریق رسانه های دولتی 

و خصوصی.
۳- جلوگیری از نشــر و پخش برنامه های 
ترویج کنندۀ آزار و اذیت زنان و اطفال از طریق 

رسانه های همگانی دولتی و خصوصی.
وظایف وزارت عدلیه 

مادۀ چهاردهم: 
وزارت عدلیه دارای وظایف ذیل می باشد: 

1- بلند بردن ســطح آگاهی شهروندان در 
رابطه به حقوق و وجایب شرعی و قانونی زنان 

و اطفال. 
2- تدویر ســیمینارها و ورکشاپ ها جهت 
آگاهی کارکنان ادارات حقوق و مساعدت های 
حقوقی مطابق احکام این قانون و فراهم نمودن 

زمینه تطبیق بهتر آن. 
۳- توظیف مساعد حقوقی برای متضرر آزار 

و اذیت در صورت نداشتن و کیل مدافع. 
4- نشــر، تکثیر و توزیع مجانی این قانون 

در تمام ادارات. 
امــور  کار،  وزارت  مکلفیت هــای 

اجتماعی، شهداء و معلولین
مادۀ پانزدهم:

وزارت کار، اموراجتماعی، شهداء و معلولین 
دارای مکلیفت های ذیل می باشد: 

1- تدویــر برنامه های آموزشــی در مورد 
جلوگیــری از آزار و اذیــت زنــان و اطفال در 
پرورشگاه ها، کودکستان ها، مرستون ها، محیط 
کار بــرای کارگران و کارفرماها در چوکات این 
وزارت و سایر ادارات اعم از دولتی و غیردولتی.
2- ایجاد مراکز حمایوی برای زنان و اطفال 

آسیب پذیر. 
۳- ایجاد اشــتغال برای زنان آسیب پذیر و 
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نظارت دقیق از محیط کاری اطفال. 
ایجاد کمیته ها در شوراهای والیتی و 

ولسوالی
مادۀ شانزدهم:

)1( به منظور مبارزه بــا آزار و اذیت زنان 
و اطفال، کمیتۀ مبــارزه با آزار و اذیت زنان و 
اطفال در شورای والیتی و ولسوالی به ترکیب 
سه عضو از شــورای والیتی و ولسوالی در هر 

والیت و ولسوالی ایجاد می گردد. 
)2( کمیتــۀ مبارزه بــا آزار و اذیت زنان و 
اطفــال دارای وظایــف و صالحیت های ذیل 

می باشد: 
1- دریافت شکایات مربوط به آزار و اذیت 

زنان و اطفال در والیت یا ولسوالی مربوط. 
2- بررسی شکایات واصله.

۳- احاله شکایاتی که ایجاب تعقیب عدلی 
را می کند، به مراجــع مربوطه، بعد از تاییدی 

اکثریت اعضای کمیته. 
4- همکاری با شــاکی در تعیین مســاعد 

حقوقی. 
۵- پیگیری شــکایات محولــه در مراجع 
عدلی و قضایی جهت اطمینان از رسیدگی به 

موقع آن ها. 
۶- ارائه گزارش ربعوار به شورای مربوط. 

فصل سوم 
ارائه و بررســی شــکایات مربوط به آزار و 

اذیت زنان و اطفال 
ارائه شکایت به ادارۀ مربوطه

مادۀ هفدهم: 
هرگاه زن و طفل در اداره مورد آزار و اذیت 
قرارگیرد، خود یا نمایندۀ قانونی او می تواند به 
کمیتۀ مبارزه بــا آزار و اذیت زنان و اطفال در 

ادارۀ مربوطه، شکایت نماید. 
ارائه شکایت به سایر مراجع

مادۀ هجدهم:
)1( متضرر آزار و اذیــت، خود یا اقارب یا 
نمایندۀ قانونی وی می توانند به ادارات، پولیس، 
محاکم، شــورای والیتی یا شورای ولسوالی یا 
سایر مراجع ذیربط طور کتبی شکایت نمایند:

)2( مراجع مندرج فقرۀ )1( این ماده مکلف 
اند، شکایت واصله را ثبت و مطابق احکام این 

قانون به آن رسیدگی نمایند. 
عدم افشای آزار و اذیت

مادۀ نزدهم:
رسیدگی به شکایت آزار و اذیت که موجب 
صدمــه بر حیثیت زن و طفل شــود، افشــاء 

نمی گردد.
مرجع بررسی شکایات در اداره

مادۀ بیستم:
بررسی شکایات مبنی بر آزار و اذیت زنان و 
اطفال در ادارات دولتی توسط کمیته مبارزه با 
آزار و اذیت زنان واطفال مندرج مادۀ هفتم این 

قانون به اسرع وقت صورت می گیرد. 
مرجع بررسی شکایت در سایر محالت

مادۀ بیست ویکم:
بررسی شکایات در ســایر محالت توسط 
مرجعی که شکایت را دریافت نموده است، به 

اسرع وقت صورت می گیرد. 
تخلف و تأدیب

مادۀ بیست و دوم:
هرگاه شکایت زن و طفل در اداره، مرتبط 
به اجراآت وظیفوی باشد، در صورت موجودیت 
دالیل و شــواهد، کمیتۀ مبارزه با آزار و اذیت 
زنان و اطفــال موضوع تأدیــب متخلف را به 
ادارۀ ذیصالح راجع و ادارۀ مذکور طبق اسناد 
تقنینی مربوط، به تأدیب متخلف تصمیم اتخاذ 

می نماید. 
انصراف از شکایت

مادۀ بیست و سوم:
)1( شــاکی می تواند در مراحل بررســی 
شــکایت و تعقیب عدلی )کشــف، تحقیق و 
محاکمه( از شــکایت خود طور کتبی انصراف 
نماید. در این صورت رســیدگی به شکایت و 

دعوی و تطبیق جزاء متوقف می گردد. 
)2( مراجع رســیدگی به شکایت در حالت 
منــدرج فقــرۀ )1( این ماده بعــد از حصول 
اطمینــان از این که انصراف کامال به رضایت و 
بدون اکراه صورت گرفته اســت، موضوع را به 

ادارۀ مربوطه اطالع می دهد. 
)۳( هرگاه شاکی به منظور رسیدگی و ارایه 
دالیل مرتبط به شــکایت، در خالل مدت پنج 
روز کاری بدون عذر موجه به مرجع رسیدگی 
به شکایت حاضر نگردد، اوراق حفظ می گردد. 
)4( هرگاه ثابت شود که شاکی از شکایت 
خود قصد سوء یا کسب منفعت غیرمشروع را 
دارد، مرجع رســیدگی به شــکایت موضوع را 
به ادارۀ ذیصالح راجــع، و ادارۀ مذکور مطابق 
اســناد تقنینی مربوط، به تأدیب وی تصمیم 

اتخاذ می نماید. 
مجازات مرتکبین آزار و اذیت زنان و 

اطفال 
مادۀ بیست و چهارم: 

هرگاه شخصی به وســیلۀ گفتار، حرکات، 
نوشته، یا خواسته های نامشروع موجب صدمه 
به شخصیت و کرامت زن یا طفل یا سبب ترس 
و ناامنی یا فشارهای روانی یا کاهش مشارکت 
اجتماعی زنان یا اطفــال گردد، مرتکب آزار و 
اذیت زنان و اطفال شناخته شده مطابق احکام 

این قانون مجازات می گردد. 
مجازات مرتکبین آزار و اذیت زنان یا 

اطفال در محالت و اماکن عام
مادۀ بیست و پنجم:

هرگاه شــخصی مرتکب آزار و اذیت زنان 
یــا اطفال در محــالت و اماکن عام، وســایل 

نقلیه عمومی و یا هرمحل دیگری به اســاس 
شــواهد و قراین اثباتیه گردد، حسب احوال از 
پنج هزار)۵۰۰۰( تا ده هزار )1۰۰۰۰( افغانی 
جزای نقدی توسط محکمه محکوم می گردد. 

مجازات مرتکبین آزار و اذیت زنان یا 
اطفال در محل کار

مادۀ بیست و ششم:
هرگاه شخصی مرتکب آزار و اذیت زنان یا 
اطفال در محل کار، مراکز تعلیمی و تحصیلی 
یا مراکز صحی گردد، حســب احوال به جزای 
نقدی بیــش از ده هزار )1۰۰۰۰( تا بیســت 
هزار )2۰۰۰۰( افغانی توسط محکمه محکوم 

می گردد. 
حاالت مشدده

مادۀ بیست و هفتم:
ارتکاب آزار و اذیت زنان و اطفال در یکی از 
حاالت ذیل مشدده محسوب گردیده، مرتکب 
آن حســب احوال به ســه تا شش ماه حبس 

توسط محکمه محکوم می گردد:
1- در صورتی که جرم توسط استاد، مربی، 
طبیب یا آمر با استفاده از موقف و مقام ارتکاب 

گردیده باشد. 
2- در صورتی که ارتــکاب جرم منجر به 
صدمه جســمی یا روانی مجنی علیه گردیده 

باشد.
۳- درصورتــی کــه جرم مکــررا ارتکاب 

گردیده باشد. 
برنامه های آگاهی دهی

مادۀ بیست و هشتم:
اداره مکلف است، به منظور آگاهی از احکام 
این قانــون برنامه هــای الزم را برای کارکنان 

مربوط، طرح و تطبیق نماید. 
انفاذ

 مادۀ بیست و نهم:
این قانــون یك ماه بعد از تاریخ نشــر در 
جریدۀ رســمی نافذ و با انفاذ آن جزء )7( مادۀ 
سوم، جزء )14( مادۀ پنجم و مادۀ سی ام قانون 
منع خشونت علیه زن منتشره جریده رسمی 
شماره )9۸9( ســال 1۳۸۸ و مقررۀ منع آزار 
و اذیت زنان منتشــرۀ جریدۀ رســمی شماره 

)11۸۵( سال 1۳94 ملغی می گردد. 



ماهنامه حقوق بشر
سال شانزدهم
شماره پنجم
اسد 1397

پالستیکي کڅوړې پلورل کیږي اوشاوخوا پنځه 

نیم ُټنه پالستیکي کثافات تولیدیږي.

دغــه راز د لومړنیــو شــمیرو لــه مخې په 

افغانســتان کې شــاوخوا ۲۹.۷میلیونه وګړي 

ژوند کوي. که هر کس په ورځ کې یو پالسټیک 

مرف کړي، ۲۹ میلیونه پالســټیکونه کیږي. 

زموږ شــودې، مســتې، ترکاري، میوه، ډوډۍ، 

پیــاز، کچالو او ټول توکي په پالســتیکونو کې 

کورونو تــه وړل کیــږي. اوس خو اوبــه او غیر 

الکويل مرشوبات هم په پالستیکي بوتلونو کې 

ورکول کیږي، چې د پالســټیکي کثافاتو کچه 

یې ال ډېره کړې ده.

د پالستیک زیانونه 

پالســټیکي او نایلوين توکــي د تجزیې او 

ټوټه کېــدو وړ نه دي. که اوبو ته ولویږي، یا په 

ځمکه کې پاتــې يش، له ۵۰۰ تر ۹۰۰ کلونو 

پــورې په خپل حال پاتې کیــږي. په ډمنارک 

او ایټالیــا کې له ټولــو خلکو نــه د نایلوين او 

پالســټیکي توکو د ویيل کولو په بدل کې ۱۵ 

سېنټه مالیه اخيستل کیږي.

پخــوا به خلکو له ټوکرانو، مزریو او لوخو نه 

کڅوړې او ټوکــرۍ جوړولې. خلکو مېوه او نور 

توکــي په همدې کڅــوړو کــې راوړل، چې له 

مرف وروسته به یې یو شمېر هغه د سون توکو 

په بڼه سوځولې. دمګړۍ هېڅ ځای د لوخو او 

مزریو کڅوړې نه موندل کیږي.

څیړنــې ښــيي، چې یوځــل مرفه توکي 

د پــيل ســټایرن او پي وي يس نفتــي توکو نه 

جوړیږي، چې له ۶۵ سانټي ګریډ درجو زیات 

تودوخــه کې له توکــو رسه یو ځــای کیږي او 

انسان ته زهري او رسطاين ناروغۍ پیدا کوي.

پــه اوبــو کــې کــه تاســې لیــديل وي پر 

راغونډو شویو پالســټیکونو کثافات او حرشات 

هــم را ټولیږي. د ســمندر او ځمکې ژوي یې 

پــه خوراک کې لــه مرګ رسه مــخ کیږي. که 

حیــوان مــړ يش، له خېټې یې پالســتیک بیا 

ژوندی راوځي او همداســې تــر ۵۰۰ او ۹۰۰ 

کلونو پورې عمر کوي. ډېر کسان پالسټیکونه 

خښوي، په داسې حال کې، چې دا د ځمکې 

اويب رسچینو ته زیان رســوي او د تودوخې په 

ټاکلې درجه کې یې زهرجن توکي له اوبو رسه 

ګډیږي.

د ملنځه وړلو لپاره یې څه پکار دي ؟

په نړۍ کې ددې ســتونزې د  هواري لپاره 

اوس له بوټو جوړېدونکي یوځل مرفه لوښي 

جوړیږي، چې له درې تر شپږو میاشتو پورې له 

منځه ځي. د امریکا او اروپا په اکرثیت هوټلونو 

کــې همدا ډول لوښــي کاریږي.  پــه اروپايي 

هېوادونو کې اکرثیت معدين اوبه په ښیښه یي 

بوتلونو کې پلورل کیږي.

د چاپیریال د پاکوايل په هدف په هر هیواد 

کې د ښــاروالۍ او چاپیریال ساتنې په نومونو 

ادارې فعالیــت کوي، چې دنــده یې نه یوازې 

د ښــار او ســیمې نه د کثافاتــو را ټولول دي، 

بلکې ښاریانو او ولسونو ته د پاک چاپیریال  د 

رامنځته کولو په منظور عامه پوهاوی دی.

عامه پوهاوی د یو کار د غوره پایلو د السته 

راوړلو یوه مناســبه او مطلوبــه طریقه ده، چې 

د منرونــو، غږیزو، انځوریــزو، چاپي او ټولنیزو 

رسنیو له الرې تررسه کیږي.

د افغانستان روغتیا وزارت په دې وروستیو 

کې د پالســټیکي کڅوړو د مخنیوي کمپاین 

پیــل کــړی وو، خــو دا، چې متبــادل څیز نه 

ترســرتګو کیږي، د دغه کمپایــن د بریالیتوب 

ډېــر کم امکان دی. موږ نــه د ټوکرانو کڅوړې 

لرو، نه ښیښه يي بوتل تولیدوو، نه هم له مزریو 

او لوخــو نه جوړې کڅوړې مونــدل کیږي. پر 

دې ټولو دپاســه دا، چې که ښیښــه او ټوکران 

کاریږي، اضــايف قیمت یې څــه ډول جران 

کیږي؟ د توکي پر قیمت اضافه يش؟ حکومت 

یې تولیدي کمپنیو ته امتیــازات ورکړي او که 

نورې الرې چارې ورته ولټول يش.

اړینــه ده ،  ترهغې چې بیرته په بازارونوکې 

دپالســتیکي کڅــوړو ځای کاغــذي کڅوړې 

نیيس او موږ له پالســتیکي کڅوړو اســتفاده 

کوو، نو دا کڅوړې باید په یو خوندي ځای کې 

وســاتو ځکه که مو هر ځای وغورځولې محیط 

مــو ککړوي، ناروغۍ ترې پیدا کیږي او بالخره 

د انسانانو ژوند ته لوی خطر ګرځیدلی يش.

په نړیوالــه کچه دې د چاپیریال ســاتنې 

ادارې د پالســتیک د نــه کارونې په برخه کې 

نوي قوانین وضع کــړي او دولتونه دې مکلف 

کړي چې بدیــل الره ورته ومومي ، څو له یوې 

خوا مو چاپیریال ســامل او له وژنکو ویروســونه 

خوندي وي او له بلې خوا مو  د انسانیت روانې 

قافلې ته خوندي الره په نښه کړي وي .

رسچینې :
- د چاپیریال ساتنې حقوق ، پوهندوی دوکتور مصطفی 

نیازی 

- تاند ویب پاڼه ) چاپیریال او وګړي ( محمد الله شیرزی  

٧2261/http://www.taand.com/archives

- د انعــکاس راډیو ویــب پاڼه ) د پالســتیک رضورونه ( 

http://www.enikassradio.com

http://www.pamirpress.com/nbody.  -

php?id=8299  پامیر پریس ویب پاڼه 
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پالستیک کارونه! 

لپاره ستونزې زيږوي، بلکې د کورنيو او ټولنو تر 

منځ د خپلويو او خېښيو پر ځای د زړونو بد والی، 

دښمنۍ او ناوړه پايلې هم را منځته کولی يش.

مسئووليت د چا دی؟

پــه يو حديث کې راغيل. ژبــاړه: د عبدالله 

ابن عمــر)رض( څخه روايت دی چې، رســول 

الله )صلی الله عليه وســلم( فرماييل دي: ای 

خلکو! خر شــئ چې په تاسو کې هر يو سړی 

محافــظ او څارونکــی دی او له هغه څخه به د 

هغه د رعيت په اړه پوښتنه کيږي، هغه امري چې 

پر خلکو امري او نګــران دی، له هغه څخه به د 

هغه د رعيت په اړه پوښتنه کېږي، سړی د خپل 

کور د غړو )د ښــځې او اوالدونو( نګران دی، له 

هغه څخه به د خپل رعيت  په اړه پوښتنه کيږي، 

ښــځه د خپل څښنت د کور او د څښنت د اوالد 

نګرانه او زمه واره ده، له هغې څخه به د اوالد په 

اړه پوښتنه کېږي.

د پورتنــي حديــث رشيف څخــه دا مطلب 

ترالســه کېږي چې: واکمن د ځوانانو او د ټول 

ملت د ســتونزو او چــارو په وړاندې مســئوول 

دی او اللــه تعالی به ور څخــه د قيامت په ورځ 

د دغو ټولو پوښــتنه کوي. د کور مرش او سړی 

د خپل کور د ښــځو او اوالدونو مسئوول دی، د 

قيامت په ورځ به ترې الله تعالی پوښتنه کوي. 

د کــور مريمن د ميړه د کور او د هغې د اوالدونو 

مسئووله ده، د قيامت په ورځ به ترې الله تعالی 

د دغو پوښتنه کوي.

۶- د ځوانانو مسئوليتونه:

ځان پېژندنه: لومړی تر هرڅه د مخه ځوان 

بايد خپل ځــان وپيژين چې زه څــوک يم؟ له 

کومې خوا او د څه لپاره نړۍ ته راغلی يم؟ څه 

بایــد وکړم؟ او په کومــه الره راته قدم وهل پکار 

دي.

د مور، پالر او د کورنۍ د غړو پيژندنه: ځوان 

او ځوانې ته الزمــه ده چې د خپل ځان د حق 

پيژندنــې او د اللــه ج رسه د مينــې ترڅنګ د 

خپلې کورنــۍ د غړو، لکه د مور، پالر، کوچنيو 

وروڼو، خويندو او د نــورو خپلوانو حقونه په پام 

کې ونييس له هغوی رسه مينه وکړي، خدمت 

يــې وکړي، په خــوږه ژبه او په اخــالص وررسه 

خــرې اترې وکړي او د ژوند په چارو کې وررسه 

له چل او خيانت څخه په کلکه ځان وسايت.

د ګاونډيانو د حقونو پيژندنه: د ګاونډيانو تر 

منځ شخړې او ګيلې هغه مهال رامنځته کېږي 

کلــه چې ګاونډيــان هر يو د خپــل ګاونډ توب 
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د ځوانانو ستونزې...



ماهنامه حقوق بشر
سال شانزدهم
شماره پنجم
اسد 1397

مسئوليتونه او ارزښــتونه و نه پيژين، نو څرنګه 

چې په ټولنيز ژوند کــې ګاونډي له هر چا ډېر 

مهم دی په دې نســبت ډېر کوښښ ويش چی 

د ګاونډيتوب حقونه په پــام کې ونيول يش، د 

ګاونډي د حقونو درناوی د ټولنې د هر فرد نده 

ده خــو هدفمن ځوانان بايد لــه هر چا زيات د 

دغو حقونو درناوی وکړي او مرسته وررسه وکړي.

د خپــل وطن پيژندنه: زمــوږ د هېواد د هر 

ځلمي او پېغلې دا کلک مســئووليت دی چې 

لږ تر لږه د خپل هېواد افغانستان څلور خواوې، 

مشهور ســيندونه، واليتونه، نوميايل مرشان، د 

لويو ښــارونو نومونه وپيــژين او که وکولی يش 

د خپــل ګران هېواد هر واليت ته دې د ســيل، 

تفريح او د مطالعې په نيت سفرونه وکړي.

ز مــوږ اوســنۍ پېغلې او ځوانان هم ســرت 

مسئووليت لري چې د قومي، سمتي، مذهبي 

او داســې نــورو منفــي توپريونو پرته يــو بل ته 

د ورورۍ الســونه ورکــړي، د قومــي تعصب او 

مذهبي تعصب او افراطيت بتان دې مات کړي 

او د يو ســوچه مسلامن او افغان په توګه دې په 

ګډه رسه د غوره بدلون په لور ګامونه واخيل.

 خــدای هم نــه بدلوي حــال د هغه قوم – 

څوک چې نه بدلوي خپل حالت پخپله

همدارنګه ځوانانو تــه پکار دي، چې د کار 

او دندې په ساحه کې د خپلی دندې رسه مينه 

ولري، د مراجعينو رسه دې ښــه چلند وکړي، د 

دفرت ميز او چوکۍ دې خپل شخيص ملکيت نه 

ګڼي، دا دې د دې هېواد او خلکو امانت وګڼي، 

پــه ولس او هېواد والــو دې د خپلې دندې او د 

کار اجراء کولو منت نه باروي، بلکې دا کرسۍ 

او ماموريت دې د دې هېواد او هېوادوالو امانت 

او احســان وګڼي چې دې ځــوان مامور ته يې 

د کار او دندې زمينه مســاعده کړې ده، بلکې 

د ښــاغيل مامور صيب احسان او ښېګڼه دا ده 

چې دفرتته د هر يوه راغيل شــخص ستونزه او 

کار په ښه توګه پرته له ډاليو او منفي غوښتنو ژر 

تر ژره تررسه کړي.

p.T.C .1 محمد صديق مصلح، روان شناسی اطفال 

و جوانان، فصل دوم، ص )۳۵(،۲۰۰۲م.

2. امام خمینــي)رح(، تربیت اســالمی ص )۱۲۷(. 

۱۳۸۰ هـ ش.

3. شــيخ ابی زکریا عبدالســالم الرســتمی، تفســیر 

القرانکریم، بلغة البشتو،د کهف سورت ۱۳ ایت، ۷۳۳ مخ

4. االنبیا،۶۰ ایت، سپاره ۱۷

5. قرآنکریم، د کهف سورة، ۱۳- ۱۴ – ۱۵ ايتونه

6. د پوهنــې وزارت، د افغانســتان د پوهنې تعلیمی 

نصاب، ۵ مخ، د چاپ کال: ۱۳۹۰ هـ ش.
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آموزش حقوق برش: ...

4- اســتعمال قوه یا تهدید یــا ارعاب در 
تمام مراحل تعقیــب عدلی به منظور مداخله 
در اجرای وظایف رســمی قاضی، ســارنوال، 
مأمور ضبــط قضایی، وکیل مدافع، اهل خبره 
در ارتبــاط به ارتکاب اعمالی که در این قانون 

جرم شناخته شده باشد )4۶1(.
 افشای هویت

شخصی که هویت شاهد یا اطالع دهنده یا 
ارائه کننده مدارک یا معلومات در مورد جرایم 
را به مقصــد انتقام گیری یا مداخله در جریان 
تعقیــب عدلی، برخالف رضایت آن ها یا بدون 
اجازه محکمه افشــا نماید، به حبس متوسط، 

محکوم می گردد  )ماده 4۶2(.
 محافظت شهود یا اطالع دهنده

 1( پولیس، موظف امنیت ملی، ســارنوالی 
و محکمه طبق احــکام قانون اجراآت جزایی 
مکلف به اتخــاذ تدابیر محافظتــی در مورد 
محافظت شهود و اطالع دهنده جرم می باشند، 
در صــورت اهمال یا غفلت موظــف مربوط، 

مرتکب به بدیل حبس، محکوم می گردد. 
  2( هرگاه عمــل مندرج فقرۀ  1  این ماده 
ناشی از غفلت یا اهمال موظف باشد و منجر به 
معلولیت یا قتل شــاهد، اطالع دهنده یا اقارب 
آن ها گردد، مرتکب به حبس متوسط، محکوم 

می گردد. 
 ۳( در صورتی که عدم محافظت شــهود یا 
اطالع دهنده عمدی باشد با نظرداشت احوال، 
مرتکب به حیث شریك یا معاون جرم شناخته 

می شود. 
• در جرایم تروریستی حبس طویل تا ده 

سال. 
• توســط موظف خدمــات عامه حداکثر 

مجازات و انفصال از وظیفه. 
 عدم گسترش محدوده جرم و جزاء خارج 

از قانون جزا
 1( تشخیص جرم و تعیین جزاء به اساس 

قیاس جواز ندارد. 
 2( جرم شــمردن و تطبیق هــر نوع جزا 
برعملی که در این قانون جرم شــناخته نشده 
و برای آن جزا معین نشــده باشد، جواز ندارد 

)مادۀ۸(.
 گرفتاری، توقیف یا تحدید آزادی

شخصی که دیگری را گرفتار یا آزادی وی 
را به صورت غیرقانونی ســلب یا محدود سازد 
یا به ســلب یا محدود ساختن آزادی دیگری 
بعــد از ختم مــدت قانونــی آن ادامه دهد، 
مرتکب جرم گرفتاری، توقیف یا تحدید آزادی 
گردیــده، مطابق احکام این فصــل، مجازات 

می گردد  )ماده ۵۸۵(.

 تحدید شدن مجازات اعدام
1- کشــتار جمعی، جرایم علیه بشریت، 
جرایــم جنگــی، جرم تجــاوز علیــه دولت، 
تــرور و انفجار، اختطــاف و گروگان گیری یا 
قطاع الطریقــی کــه ارتکاب آن ســبب مرگ 

شخص یا اشخاص شود. 
2- قتل عمد در مواردی که در این قانون 

پیش بینی گردیده است. 
۳- جرایمی که در نتیجۀ آن اراضی دولت 
جمهوری اســالمی افغانســتان تماماً یا قسماً 
تحت حاکمیت دولت خارجی قرار داده شــود 
یا به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا استقالل 

کشور صدمه وارد گردد.
4- تجاوز جنسی گروهی بر زن.

۵- تجاوز جنسی گروهی بر مرد که باعث 
مرگ مجنی علیه گردد  )ماده 17۰(.

 اهانت به ادیان یا مذاهب
• توهین به ادیان، اخالل شعایر یا مراسم 
دینی و اهانت به ادیان یــا مذاهب در فضای 
ســایبری )ماده هــای ۳2۳، ۳24 و ۸71 کد 

جزا(. 
 جرایم انتخاباتی

• سوء استفاده از وسایل و عالیم به منظور 
ترسانیدن. 

• اخذ یا پرداخت رشوت یا تهدید یا هتك 
حرمت. 

• پنهان نمودن اوراق رأی دهی. 
• تغییر در اســناد انتخاباتــی یا دریافت 

مساعدت. 
• مداخله در سیستم نرم افزار و سخت افزار. 
• تشــدد به منظــور برهــم زدن جریان 

انتخابات. 
• ســرقت یا تلــف نمــودن اوراق و مواد 

حساس انتخاباتی. 
• استفاده از اسناد تزویری .

• استعمال رأی در غیاب شخص.
• خرید و فروش رأی. 

• تغییر یا تبدیل کردن اسناد، کم یا زیاد 
کردن آرا. 

• عدم طی مراحل اعتراض و شــکایت به 
منظور کتمان حقایق. 

• کتمــان یا عدم اطالع دهی یا ممانعت از 
حضور ناظر، مشاهد یا رسانه ها. 

• معاونت در ارتکاب جرایم انتخاباتی. 
 جرایم محیط زیستی و آب

فصل مربوط به جرایم محیط زیســتی از 
ماده ۸۰7 شروع شده است. 

فصل مربــوط به آب و مجازات آن از ماده 
۸۳۶ شروع شده است. 


