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فراخــــوان 
مقاله برای فصلنامه »حقوق بشر«

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ادامه فعالیت های خود با هدف گسترش و نهادینه سازی ارزش های حقوق بشری در 
کشور، اکنون تصمیم به انتشار دومین شماره »فصلنامه حقوق بشر«  دارد.

با توجه به نیاز کشور به پژوهش و مطالعات حقوق بشری در عرصه های مختلف، فصلنامه حقوق بشر می کوشد با طرح مسأله 
و مسأله سازی، انگیزه پژوهش در این عرصه ها را افزایش دهد و پرسش هایی تازه برانگیزد. با طرح گفتارهای حقوق بشری 

می توان به شکل گیری گفتمان حقوق بشری در کشور یاری رساند. 
مدیریت فصلنامه حقوق بشر، بار دیگر دست همه پژوهشگران حوزه مطالعات حقوق بشری را برای ادامه همکاری قلمی به گرمی 

می فشارد. 
با توجه به گسترش و بحران همه گیری ویروس کرونا  به مثابه تهدیدی جدی برای حیات و سالمت فردی و جمعی ، نیز پیامدهای 
متفاوت آن در عرصه های گوناگون حیات بشری،  شماره دوم فصلنامه  ویژه نامه  بررسی مسأله  »حقوق بشر و بحران همه گیری 
کرونا« در نظر گرفته شده است. در این شماره می خواهیم به بررسی وضعیت حقوق بشر در بحران همه گیری   ویروس  کرونا و 
اثرهای این بحران بر چگونگی  دستیابی انسان ها و شهروندان به حقوق بنیادین خود، به ویژه  حق حیات و حق سالمت، بپردازیم.

موضوع شماره دوم فصلنامه حقوق بشر:  

 حقوق بشر و بحران همه گیری ویروس کرونا         

  عنوان های پیشنهادی:
بحران همه گیری ویروس کرونا؛ قرنتین، پیامدها و اثرهای زیست محیطی آن  بر اکوسیستم های طبیعی جهان . 1
نقش آزادی بیان و رسانه ها در جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا و پاسخ گو کردن حکومت ها. 	
وضعیت دسترسی به کاالهای بشردوستانه و امکانات و تجهیزات طبی مورد نیاز و داروهای حیاتی  در بحران همه گیری . 	

ویروس کرونا
اعتماد  مردم به توانایی حکومت در پاسخگویی به نیازهای حیاتی و محافظت از حق حیات و عملکرد دولت در جلب اعتماد . 	

عمومی در بحران همه گیری ویروس کرونا
دولت ها و وظیفه تأمین عادالنه حق به سالمت شهروندان در بحران همه گیری  ویروس کرونا. 	
وضعیت حقوق بشری گروه های اقلیت  در بحران همه گیری ویروس کرونا. 	
وضعیت حقوق بشر زندانیان و توقیف شدگان در بحران همه گیری ویروس کرونا . 	
وضعیت حقوق بشری  کودکان در بحران همه گیری ویروس کرونا. 	
دولت ها و تأمین نیازهای اولیه  در بحران همه گیری ویروس کرونا. 	
وضعیت حقوق اساسی و بشری شهروندان در بحران همه گیری ویروس کرونا. 	1
دولت ها و تضعیف حکومت قانون )اقدام های تبعیض آمیز، سرکوب و سانسور( در بحران همه گیری ویروس کرونا. 11
وضعیت حقوق اساسی و حقوق بشری  افراد دارای معلولیت در بحران همه گیری ویروس کرونا. 	1
بحران . 	1 در  بازگشتگان  و  پناهجویان  و  مهاجران  اعتیاد،  از  آسیب دیدگان  بی جاشدگان،  بشری   و  اساسی  حقوق  وضعیت 

همه گیری ویروس کرونا
هم خوانی و ناهم خوانی تدبیرهای دولت ها و پیمان های بین المللی و منطقه ای حفاظت از حقوق بشر در بحران همه گیری . 	1

ویروس کرونا
 نقش نظارتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر کارکرد حکومت و گروه طالبان در بحران همه گیری ویروس کرونا. 	1
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وضعیت حق دسترسی آزادانه به اطالعات در بحران همه گیری ویروس کرونا. 	1
ـ طبی در بحران همه گیری ویروس کرونا. 	1 حق دسترسی بدون تبعیض به امکانات بهداشتی 
نقش  پنهان کاری دولت ها و سانسور اطالعات  در نقض حقوق بشری مردم در   بحران همه گیری ویروس کرونا  و مبارزه با آن.. 	1
 تعهدات دولت ها به تأمین حق صحت  شهروندان بر اساس اسناد  بین المللی  حقوق بشر . 	1
تأثیرات روانی کرونا بر محصالن افغانستانی در خارج  از کشور؛ مطالعه موردی: محصالن افغانستانی در هند. 		

 شرایط پذیرش مقاله

مدیر یت فصلنامه مقاله دریافت شده از نویسندگان را ارزیابی می کنند و پذیرش یا رد آن را به نویسنده خبر می دهند.. 1
مدیر یت فصلنامه مقاله فرستاده شده را به منظور بررسی کارشناسانه به شورای نویسندگان می فرستد. . 	
اگر مقاله به اصالح جزئی یا کامل نیاز داشته باشد، به نویسنده بازگردانده می شود.. 	
مقاله ای که ارزیابی  و پذیرفته شده باشد، در نوبت چاپ قرار می گیرد و با توجه به ظرفیت مجله، بر اساس نوبت . 	

دریافت و اصالح نهایی، چاپ می شود.
نویسنده، مقاله ای را که به این فصلنامه  می فرستد، نباید  هم زمان به دیگر نشریه ها بفرستد و تا پیش از چاپ هم نباید . 	

در صفحه های اینترنتی منتشر کند. مقاله منتشر شده در دیگر نشریه های چاپی یا اینترنتی، از روند انتشار کنار گذاشته 
می شو د.

 فصلنامه حقوق بشر  در پذیرفتن یا نپذیرفتن و ویرایش ادبی مقاله آزاد است.. 	
نویسنده باید مقاله را با رعایت شیوه نگارش مقاله علمی و اصول درست حروف نگاری کامپیوتری و نشانه  های نگارشی . 	

به صورت فایل پیوستی )Attachment( به نشانی پست الکترونیکی فصلنامه حقوق بشر  بفرستد.
	 . B( Nazanin به صورت تك ستوني با قلم )MSـ				/				 Word( متن مقاله باید در قالب نرم افزار مایکروسافت ُورد

ـ  عادی( با رعایت اصول نگارشی و درست نویسی فارسی و رعایت فاصله ها و نیم فاصله ها حروف نگاری شود. ـ اندازه 	1
عنوان بخش )تیتر(های اصلی با قلم )B Nazanin و اندازه 	1 ـ پررنگ( و عنوان زيربخش )زیرتیتر( های فرعی به . 	

ترتیب بخش بندی های شان با قلم )B Nazanin و اندازه 	1، 	1، 11، 	1 و 	 ـ پررنگ( حروف نگاری شود. 
 تنظيمات صفحه باید از باالی صفحه 	 سانتی متر و از پايين، چپ و راست صفحه 	/1 سانتي متر باشد.. 	1
طول مقاله با شكل ها و جدول ها از 	1 صفحه 			 واژه ای کم تر و  از 		 صفحه 			 واژه ای بيش تر نباشد.. 11
نویسنده باید اصول اخالقی پژوهش را در تمام فرایند تحقیق رعایت کند.. 	1
نویسنده شرح حالی کوتاه از خود را  شامل نام و نام خانوادگی نویسنده، رشته دانشگاهی، رتبه دانشگاهی، نشانی . 	1

اقامتگاه، نشانی اداره، تلفن و پست الکترونیکی، آثار علمی و پیشینه فعالیت های آموزشی و پژوهشی برای نگه داری 
در بانک اطالعات علمی )و ادامه همکاری در شماره های بعدی( در فایلی جداگانه در همان نامه پیوست کند.

 شرایط پذیرش مقاله ترجمه شده:

اصل مقاله ترجمه شده با بیان مشخصات کامل منبع به ترجمه فارسی مقاله پیوست شود.. 1
معادل فارسی نام ها، عبارت ها و اصطالح های خارجی باید در پانوشت هر صفحه بیاید. پانوشت هر صفحه از . 	

شماره 1 آغاز می شود.
اجازه کتبی از مؤلف مقاله برای ترجمه.. 	

یادآوری: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با حمایت از حق مؤلف به مثابه یک اصل، به نویسندگان ارجمند 
حق تألیفی مناسب و منصفانه پرداخت می کند.

آخرین مهلت دریافت مقاله: نویسندگان ارجمند مقاله های خود را تا تاریخ 	1 سرطان 			1 به نشانی الکترونیک 
زیر بفرستند:

publication@aihrc.org.af
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باید کوتاه، گویا، جذاب و بیانگر دقیق درون مایه مقاله باشد. )قلم B Nazanin ـ اندازه 16 ـ پررنگ( عنوان فارسی

)قلم B Nazanin ـ اندازه 12 ـ پررنگ(
رتبه علمی و دانشگاهی نویسنده در پانوشت بیاید. )قلم B Nazanin ـ اندازه 10(

نشانی پست الكترونيكی نويسنده درون کمان ) ( پس از رتبه علمی و دانشگاهی نویسنده در پانوشت بیاید.  )pt 10 ـ  
)Times New Roman(

نام و نام خانوادگی 
نويسنده اول

رتبه علمی و دانشگاهی نویسنده در پانوشت بیاید. )قلم B Nazanin ـ اندازه 10(
نشانی پست الكترونيكی نويسنده درون کمان ) ( پس از رتبه علمی و دانشگاهی نویسنده در پانوشت بیاید. 

)Times New Roman( ـ pt 10(

نام و نام خانوادگی 
نويسنده دوم

رتبه علمی و دانشگاهی مترجم در پانوشت بیاید. )قلم B Nazanin ـ اندازه 10(
نشانی پست الكترونيكی مترجم درون کمان ) (  پس از رتبه علمی و دانشگاهی نویسنده در پانوشت بیاید.  

)Times New Roman( ـ pt 10(

نام و نام خانوادگی 
مترجم

)قلم B Nazanin ـ اندازه 14 ـ پررنگ(
1. متن چكيده با قلم )B Nazanin ـ اندازه 11( و با يک خط فاصله از عنوان نوشته شود.

	. چکیده، مسأله بررسی شده، اهداف، روش پژوهش، یافته های اصلی، اهمیت و کاربرد موضوع را در بر می گیرد.
	. به مراجع و کلیات تحقیق در چكيده اشاره نشود.

	. طول چكيده در مقاله  از 		1 كلمه کم تر و از 			 كلمه بیش تر نباشد. 
	. چكيده بايد كامل و در يك یا دو بند آورده شود. 

چکیده فارسی
Abstract

)قلم B Nazanin ـ اندازه 14 ـ پررنگ(
1. بین پنج تا هفت واژه با کاما )،( از هم جدا شوند.

	. همه در يك خط جداگانه پس از واژه »کلیدواژگان« با قلم )B Nazanin  ـ اندازه 11( باشند. 
	. کلیدواژگان بیانگر موضوع مقاله است تا بتواند دسترسی به مقاله را هنگام جست وجوی الکترونیکی آسان کند.

کلیدواژگان فارسی
Key Terms

)قلم B Nazanin ـ اندازه 14 ـ پررنگ(
بيان مسأله، اهميت موضوع، ادبیات و پيشينه، اهداف و فرضيه های پژوهش، مسائل و مشکالت موجود در زمینه 

پژوهش و یافته های پیشین درباره موضوع مورد بحث به صورت کوتاه در مقدمه بیاید. )مقاله غیر پژوهشی از اين 
چارچوب مستثناست(.

مقدمه
Introduction

)قلم B Nazanin ـ اندازه 14 ـ پررنگ(
دربرگیرنده  بررسی پژوهش های قبلی؛ تحلیل و بررسی آن ها باشد.    . 1
روش اجرای پژوهش های پیشین بررسی و  قوت ها و ضعف های آن ها بیان شود.. 	
 کاستی های تحقیقات انجام شده ارزیابی و تفاوت تحقیق حاضر با پژوهش های پیشین بیان شود.  . 	

پیشینه تحقیق 
Literature review

)قلم B Nazanin ـ اندازه 14 ـ پررنگ(
در این بخش، روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گيری، ابزارهاي پژوهش )چگونگی بررسی روايی و 

پايايی ابزارها( و روش های تجزيه و تحليل داده ها بیاید. )مقاله غیر پژوهشی از اين چهارچوب مستثناست(.

روش تحقيق 
Research method

)قلم B Nazanin ـ اندازه 14  ـ پررنگ(
1. در اين بخش، يافته های پژوهش در چهارچوب بخش )تیتر(های اصلی و زیربخش )زیرتیتر(های فرعی گزارش 

می شود. 
	. يافته ها می تواند همراه با جدول، نمودار، شکل و ارائه آمار و ارقام، نیز شامل توصيف و تحليل داده ها باشد.    

يافته ها
Results

)قلمB Nazanin ـ اندازه 12 ـ پررنگ(
در این بخش نتایج به دست آمده مورد بحث ، تفسیر و تحلیل قرار می گیرد .. 1
پژوهشگر  يافته هاي خود را با يافته هاي ديگر پژوهشگران مقايسه و مشخص کند که یافته هاي او تا چه اندازه در . 	

راستاي يافته هاي ديگران يا مغایر با آن هاست. 
نتیجه تحقیق بیان شود. . 	
پیشنهادها و راهکارهای پژوهشگر مطرح شود. . 	

بحث و نتیجه گیری 
Discussion

با استفاده از روش  APA مرتب شود.  فهرست منابع و مآخذ

عنوان، نام نویسندگان و مترجم، چکیده و کلیدواژگان به صورت درست به زبان انگلیسی ترجمه شود و در پایان مقاله 
بیاید. بخش انگلیسی

ساختار مقاله


