کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

کاربرد اصول بنیادین حقوقبشر در حلوفصل منازعه
تهیهکننده :رحمنعلی”جاوید”

کابل25 ،سنبله  1394مطابق با  16سپتامبر 2015

موضوعات مورد بحث این جلسه
 .1تعریف منازعه و اصول کلیدی آن؛

 .2ارتباط حقوقبشر با منازعه؛
 .3نقض حقوقبشر ناشی از خشونتهای ساختاری و فرهنگی و لزوم تحول منازعه
 .4نقش حقوقبشر در تحول منازعه
 .5مدل ابعاد حقوقبشر؛ کاربرد حقوقبشر در تحول و حلوفصل منازعات

هدف:
حقوقبشر+تحول منازعه
و کرامت انسانی

صلح

تجربه آزادی ،عدالت و حفظحرمت

توسعه و شکوفایی پتانسیل فردی و اجتماعی

در ختم جلسه درک خواهیم کرد که:
 .1بدون حقوقبشر تحول منازعه و نیل به صلح ناممکن است؛

 .2اصول و ارزشهای بنیادین حقوقبشر نقش اساسی در حلو فصل منازعه ایفا
کرده و فرایند تغییرات اجتماعی را به شکل صلحآمیز قویاً تسهیل مینماید.

تعریف منازعه

منازعه ارتباطیاست بین دو یا بیشتر از
دو طرف (افراد یا گروهها) که اهداف
ناسازگار دارند ،یا فکر میکنند که اهداف
شان باهم ناسازگاراند.

انواع منازعه بر اساس تعریف
اهداف

نبود منازعه

منازعه آشکار

منازعه سطحی

ناسازگار

رفتار

منازعه پنهان

سازگار

ناسازگار

سازگار

سه اصل کلیدی منازعه

• منازعه به عنوان یک حقیقت زندگی است.
• منازعه و خشونت عین چیز نیستند.
• منازعه دربرگیرندهی گزینهها است.

ارتباط منازعه با حقوقبشر

منازعه منجر به نقض حقوقبشر میشود

مثال :نسلکشی در روندا
در نسل کشی رواندا( )1994بیش از هشتصد
هزار( )800000نفر در کمتر از  100روز کشته شدند و
بیشتر از آن از خانههای شان فرار کردند.
آیا شما هم مثالهای دیگری در زمینه دارید؟

نقض/انکار حقوقبشر منجر به منازعه میشود
دوصورت :ناشی از ناکامی و عدم حمایت عمدی دولت از حقوقبشر

مثال ،1انکار/عدم حمایت دولت از حقوقبشر منجر به
منازعه میشود

در سریالنکا ،محرومیت و انزوای طوالنیمدت
اقلیت تامیل توسط دولتی که متشکل از اکثریت
مسلط سینهالیها بود ،منججر به یک منازعه
داخلی طوالنیمدت گردید .خشونت برای اولین
بار در سال  1956اتفاق افتاد ،زمانی که حق
زبان و دسترسی عادالنه به تعلیم و تربیت
تامیلها ،توسط دولت قانونا ً (قانون فقط
سینهالیها )1956 ،تکذیب گردید.

مثال  ،2ناکامی دولت در تأمین حقوقبشر نیز منجر به بروز
منازعه میشود

شما مثال بزنید:

نقض حقوقبشر میتواند علت وپیامد منازعه باشد
سانسورشیپ

بازداشتهای خودسرانه

تهدید و ارعاب مخالفین

توقیف بدون محکمه

منع تشکیل اجتماعات

محاکمصحرایی ،تبعیض و فساد اداری

معلول/پیامد :نقض حقوقبشر منحیث پیامد منازعه

رویه و رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز

تحقیر و توهین زبانی و فزیکی

انزوای اقلیت ها
دسترسی غیر عادالنه به منابع

علت :انکار دوامدار حقوقبشر به عنوان عامل/علت منازعه

منازعه هم میتواند به نقض جدی حقوقبشر منجر شود و هم در نتیجه نقض حقوقبشر به وقوع بپیوندد

تبعیض در فرصت های شغلی

عدم مشارکت در امورات عمومی

خشونت مستقیم

خشونت ساختاری و
فرهنگی

ارتباط صلحسازی ،تحول منازعه و نقش حقوقبشر در زمینه

خشونت مستقیم

ایجادصلح

Peace Making

حفظ صلح

Peace Keeping
.

تحول منازعه و
صلح سازی

خشونت ساختاری

خشونت فرهنگی

اما پیش از متحولسازی و رسیدگی به منازعه ،باید
مشکالت فرهنگی و ساختاری را شناسایی کرد.
• کارگروپی :شناسایی مشکالت
• گروپ  .1به نظر شما موانع ساختاری تحقق حقوقبشر و صلح
در افغانستان چیست؟ فهرست نماید.
• گروپ  .2موانع فرهنگی تحقق حقوقبشر و صلح چیست؟

• گروپ .3مصادیق چالشهای فرهنگی را در اشعار و ادبیات،
ضرباالمثلها و نمادها ،سرگرمیها و رسم و رواجهای خالف
ارزشهای حقوقبشر در افغانستان فهرست نمایید.

مفهوم تحول منازعه

• تحول منازعه به معنی تحملپذیر ساختن بیشتر
یک وضعیت غیر عادالنه نه ،بلکه در بارهی
متحولسازی سیستمها ،ساختارها و
روابطیاست که منجر به بروز و افزایش
خشونت و بیعدالتی در جامعه میشود.

مفهوم تحول منازعه
• تحول منازعه بدون رسیدگی به علل ریشهای نقض حقوقبشر،
مثالً تبعیض ،ممکن نیست.

• صلح بدون عدالت میسر نیست ،و نبود عدالت مکررا ً دلیل
نبود صلح است.

مدل ابعاد حقوقبشر -کابرد حقوقبشر برای رسیدگی به منازعه

• حقوقبشر به عنوان قانون /قاعده بازی
• حقوقبشر به عنوان ساختارها و نهادها
• حقوقبشر به عنوان روابط
• حقوقبشر به عنوان پروسهی یادگیری اجتماعی

کابرد حقوقبشر برای رسیدگی به منازعه
•

بُعد اول؛ حقوقبشر به عنوان قانون /قاعده بازی

-

این بعد بر جنبهی قانونی حقوقبشر اشاره دارد :مبتنیبر این بُعد ،رفتارها و کنشهایی
مشخصی رد و جاگزین آنها بر اساس اسناد بینالمللی و وضع قوانین ملی توصیه
میگردد .این جنبه ،بر ضرورت شناسایی قانانونی حقوقبشر و نهادینهسازی احترام و
رعایت حقوقبشر از طریق الحاق ،تطبیق و اجرای قوانین ذیربط تأکید دارد .از اینرو
این بُعد ،بر مستحقشماری رسمی صاحبانحق و اجرای مسؤولیت تأمینکنندگانحق
ارتباط گرفته و بر اهمیت شناخت سیستماتیک معیارهای حقوقبشر متمرکز است .این
امر بر ضرورتهایی چون:

 .1شناسایی و درنظرگیری حقوقاساسی تمام طرفهای درگیر  -افراد ،گروهها و
اجتماعات در فرایند تحول منازعه؛
 .2حصول اطمینان از آشنایی همه با معیارهای حقوقی و زمینههای استفاده عملی آن؛ و
 .3طرح مداخله/پا درمیانی برای تحول منازعه با رعایت معیارهای حقوقبشر ،تأکید دارد.

کابرد حقوقبشر برای رسیدگی به منازعه
• بُعد دوم :حقوقبشر به عنوان ساختارها و نهادها
 این بعد به موارد زیر ارتباط میگیرد: .1تقسیم ساختاری قدرت ،منابع و فرصتها در جامعه(ایجاد شرایط
ساختاری)؛
 .2موجودیت و عدم موجودیت مکانیزمهای مؤثر و مشروع برای حل
کشمکشها در جامعه و بین افراد و گروهها.

 بنابراین ،این بُعد بر ضرورت رسیدگی به علل ریشهای منازعه ،توسعهوتقویت نهادهای مشروع ،توانا و مستقل که در تحقق حقوق و اعاده حقوق
نقضشدهی افراد و گروهها یاری رسانیده بتواند ،معطوف است.
 این بُعد در ضمن سایر نکات فوق به عناصر ارتقای ظرفیت حقوقبشر-محور ( )HRBAبه ویژه در ارتباط به دولت ،نیز ارتباط میگیرد.

کابرد حقوقبشر برای رسیدگی به منازعه
• بُعد سوم :حقوقبشر به عنوان روابط
 این بُعد ناظر بر ارتباط حقوقبشر برای تنظیم و مدیریت کنش متقابل بین دولت و شهروندان ،ومیان افراد و گروههای اجتماعی است؛ تا این کنشها و تعامالت ،سازنده و بدون خشونت بوده و
شناخت انسانیت و کرامت را برای همه مقدور سازد.
 این بُعد بر ضرورت بازبینی و بازاندیشی الگوهای کنش ،تعامل و ارتباط رایج عمودی(بین دولتو شهروندان) افقی(بین شهروندان و گروهها) اشاره داشته و در میان سایر موارد بر رسیدگی
به چالشهای ساختاری(در سطح عمومی و افقی) که تأثیر منفی بر چنین روابط ،نگرشها،
برداشتها و رفتارها میگذارد ،تاکید میورزد.
 بر همین مبنا ،این امر بر اهمیت کمک به احزاب و جامعه ،و نیز ترغیب بازیگران دولتی و غیردولتی به ارجگذاری روابط و وابستگیهای متقابلشان به یکدیگر و همینطور بر فهم
مسؤولیتهای شان در قبال خود ،جامعه و دیگران مترکز است.

 بر اساس این بعد ،دو جنبهی رویکرد حقوقبشر-محور ،عطف توجه قرار دارد:.1ارتقایظرفیت هردو؛ صاحبانحق)صدا) و تأمینکنندگانحق(پاسخ) به طور همزمان(بلندکردن ”
صدا“ بدون تقویت ” پاسخ“ حتی ممکناست که منجر به افزایش تنش شود).
.2تقویت روابط بین هردو به منظور ایجاد بستر/شرایط پایدار چهت گفتگوی سازنده و صلحآمیز.

کابرد حقوقبشر برای رسیدگی به منازعه
• بُعد چهارم :حقوقبشر به عنوان فرایند یادگیری اجتماعی
 این بُعد ،بر ضرورت معنابخشیدن/تعیین مصداق برای اصولو حقوق بنیادینبشر از طریق لحاظ کردن آن در فرایند تحول منازعه در
سطوح مختلف جامعه تأکید دارد.
 این بعد ،بازتابدهندهی عناصر رویکرد حقوقبشر-محور است ،که شاملتطبیق اصول حقوقبشر در فرایند توسعه(عدم تبعیض و برابری فرصتها؛
مشارکت و توانمندسازی؛ شفافیت و پاسخگویی) گردیده و بدینطریق با
شاملسازی حقوقبشر در فرایند تحول منازعه و انکشاف برنامهها ،احزاب
را در فهم عملی حقوقبشر کمک میکند(مثالً احترامگذاشتن به تنوع،
ضرورت شاملسازی گروههای آسیبپذیر و منزوی به منظور حصول
اطمینان از این که صدای شان شنیده میشود.)...

فرصت برای اندیشیدن بیشتر
.1

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

.2

شما تا چه میزان حقوقبشر را راه حل کشمکشها و امکانی برای تحول منازعه در
افغانستان میدانید؟

 .3نقش خود(اداره مربوط تان) را در راستای تحقق حقوقبشر در افغانستان چگونه
ارزیابی میکنید؟ با توجه به نقش و صالحیتی که دارید ،چه کارهایی را انجام
دادهاید و در یک نگاه راهبردیتر پس از این چه کارهایی را انجام داده میتوانید؟
 .4به نظر شما ،دشواریهای کار برای حقوقبشر در افغانستان چیست؟

دونمای مشترک :فرایند صلحآمیز تغییر اجتماعی
• ترمیم روابط و ایجاد یک نظام اجتماعییی که نیازهای
همگان را برآورده سازد.
• صلح به معنای نبود کامل منازعه نه ،بلکه به معنای نبود
خشونت و بازکردن و گرهگشایی منازعه به صورت
سازنده و بدون خشونت است.
• تمرکز قویتر بر نظام حکومتداری و روابط قدرت.
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به امید روزی که همه باهم

صلح

را در افغانستان
تحقق ببخشیم!

