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حاضر باشد و بر علیه 
هرتحریکی که برای چنین تبعیضی 
به عمل آید، به طور مساوی 
از حمایت قانون 
بهره مند شوند.
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در تقویم ســاالنه برای ماه دلو دو مناسبت یاد شده اســت که پیوند اساسی با حیات شهروندان 
دارد: 5 دلو برابر با 24 جنوری روزجهانی کمک به جذامیان، و 15دلو برابر با 3 فبریوری روزجهانی 

مبارزه با سرطان. یادآوری این دو مناسبت به چند دلیل مهم دانسته شده است:
نخست، همانگونه که یاد شد، این دو مناسبت پیوند اساسی با حیات انسان و به  ویژه شهروندان 
کشور دارد. ضرورت حفظ بقا  و داشتن سالمتی انسان و جامعه ایجاب می کند که هر آنچه که زندگی 
و ســالمت او را مورد تهدید قرار می دهد  یا برای دوام و بقای آن اثرگذار اســت،  برابر آن بی تفاوت 

نباشد.
دوم، حق بر ســالمت، یکی از حقوق بشری است و حقوق شهروندی است که برای دست یابی به 
ســایر حقوق بشری و شهروندی ضروری است. چنان که این حق در جامع ترین مفهوم خود در ماده 
دوازدهم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفته اســت، و بر 
اســاس بند دوم این ماده کشورهای عضو میثاق برای دست یابی کامل به این حق باید تدابیر الزم را 
اتخاذ کنند. همین طور در مقدمه اساســنامه سازمان صحی جهانی نیز حق هر انسان برای دسترسی 

به باالترین سطح ممکن سالمتی به رسمیت شناخته شده  است.
قانون اساسی کشور نیز در ماده پنجاه و دوم صراحت دارد دولت وسایل پیشگیری و عالج امراض 
و تســهیالت صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق بــه احکام قانون تأمین می کند. در ادامه تأکید 
شده است: دولت تأســیس و توسعه خدمات طبی و مراکزصحی خصوصی را مطابق به احکام قانون 

تشویق و حمایت می کند. 
سوم، با در نظر گرفتن مشکالت فراوان و چالش های عمده ای که در عرصه خدمات صحی و درمان 
بیماران در کشــور وجود دارد، این مهم باید مورد توجه جدی قرار گیرد. گزارش های موجود نشــان 
می دهند که با وجود تالش های صورت گرفته، هنوز موضوع دسترســی شــهروندان به حق سالمتی 
یکی از چالش های بزرگ و نگران کننده ای که از یک ســوی حیات و زندگی شــهروندان را با خطر 
روبهرو کرده اســت، از جانب دیگر این وضعیت نشــان دهنده آن است که اقدام های صورت گرفته در 
زمینه تأمین حق دسترســی به ســالمت و عرضه خدمات صحی و درمانی کافی نبوده و در مواردی 

حکایت از سوء مدیریت دارد. در این مورد می توان به استناد  زیر اشاره داشت: 
بنا به آخرین اظهارات وزیر صحت عامه کشــور متأســفانه ساالنه حدود 20 هزار تن در کشور به 
بیماری های سرطان مبتال می شوند، که از این تعداد دست کم 15 هزار نفر به دلیل نبود مراکز درمان 
بیماری های ســرطان جان خود را از دست می دهند. هم چنین وزیر صحت عامه کشور در اظهار نظر 
دیگری گفت که ســاالنه بیش از 3000 نفر جان خود را به دلیل آلودگی هوا در کشــور از دســت 
می دهند. گزارش و آمارهای یاد شــده فقط در مورد پیامدهای خطرناک بیماری ســرطان و آلودگی 
هواست که حق ســالمتی را از شهروندان کشور می ستاند؛ حال آن که مسئله پیشگیری یا کمک به 
بیماران جذامی در کشــور  متأســفانه هنوز مطرح  نیست و کاماًل از ذهن  جامعه و مسئوالن کشور به 

خصوص مراجع مربوط به صحت کشور غایب است. 
بنابراین در شرایطی که وضعیت نامناسب صحی و درمانی کشور، بیش از میدان های جنگ جان 
شهروندان کشور را تهدید می کند، حکومت و به خصوص وزارت صحت عامه کشور مسئولیت قانونی 
و حقوق بشــری دارند که در زمینه عرضه خدمات صحی و درمانی برای تمام شــهروندان کشور، به 
ویژه اقشــار و طبقات آسیب پذیری  مانند زنان و کودکان و مناطق محروم تالش های جدی و عملی 
خود را به خرج دهند. اگر ادعا  این اســت که یک جامعه با ثبات و مرفه در پرتو حکومت داری خوب 
تحقق یابد، بهبود بخشــیدن به وضعیت صحی و درمانی از اساسی ترین اقدام هایی است که باید در 

اولویت قرار داده شود. 

مدیر مسئول

 حق بر سالمت
نیازمند توجه و برنامه ریزی دقیق
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په کالهندره کې د سلواغې مياشتې دوه مناسبتونه ياد شوي، چې د هيوادوالو له ژوند رسه بنسټي 

اړيکه لري: د سلواغې ۵مه چې د جنورۍ له ۲۴مې رسه برابره ده له جذام ناروغۍ لرونکو رسه د مرستې 

نړيواله ورځ او د سلواغې ۱۵مه چې د فربوري له ۳مې رسه برابره ده له رسطان رسه د مبارزې نړيواله ورځ 

ده. د دې دوو مناسبتونو يادونه په څو داليلو مهمه ګڼل شوې:

لومړی، لکه څنګه چې يادونه وشــوه، دا دوه مناسبتونه د انســان او په ځانګړي ډول د هيوادوالو له 

ژوند رسه بنسټي اړيکه لري. د انسان او ټولنې د بقا او سالمتيا د ساتنې اړتيا يجابوي، هر هغه څه چې د 

انسان روغتيا تهديدوي او يا يې پر دوام او بقا اغېز لري، پر وړاندې يې بې تفاوته و نه اويس.

دويم، د روغتيا حق يو برشي حق دی او داسې هيوادنی حق دی چې ټولو برشي او هيوادنيو حقونو 

ته د الرسيس لپاره اړين دی. لکه څنګه چې په خپل جامع مفهوم کې دې حق ته د اقتصادي، ټولنيزو او 

فرهنګي حقونو د بني املليل ميثاق په دولسمه ماده کې پاملرنه شوې ده، او د دې مادې د دويم بند پر 

بنسټ د ميثاق غړي هيوادونه دې حق ته د بشپړ الرسيس لپاره بايد الزم تدابري ونييس.

همدارنګه د روغتيا نړيوال سازمان د اساسنامې په مقدمه کې هم د روغتيا تر ټولو لوړو ممکنو کچو ته 

د الرسيس حق د هر انسان لپاره په رسميت پېژندل شوی دی.

د هيواد اســايس قانون هم په دوه پنځوسمه ماده کې رصاحت لري، چې دولت د قانون له احکامو 

رسه سم د ټولو هيوادوالو لپاره وړيا د وقايې وسايل، د ناروغيو درملنه او روغتيايي اسانتياوې تامينوي. د 

دې پر دوام تاکيد شوی، چې دولت د قانون له احکامو رسه سم د طبي خدمتونو او خصويص روغتيايي 

مراکزو د تاسيس او پراختيا مالتړ کوي. 

درېيــم، پــه هيواد کې د روغتيايي خدمتونو او د ناروغانو د تداوۍ په برخه کې ډېرو ســتونزو او لويو 

ننګونو ته په کتو، بايد روغتيا ته جدي توجه ويش. شته رپوټونه ښيي چې د تررسه شويو هڅو رسه رسه، 

ال هم د روغتيا حق ته د هيوادوالو د الرسيس موضوع يوه لويه او اندېښمنوونکې ننګونه ده چې له يوې 

خوا يې د هيوادوالو ژوند له خطر رسه مخامخ کړی او له بل پلوه دا وضعيت د دې ښکارندويي کوي چې 

د روغتيــا حق ته د الرسيس د تامني او د روغتيايــي او درمليزو خدماتو وړاندې کولو په برخو کې تررسه 

شوي اقدامات کايف نه دي او په ځينو مواردو کې د ناوړه مديريت ښکارندويي کوي. په دې مورد کولی 

شو الندې استنادو ته اشاره وکړو:

د هيواد د عامې روغتيا د وزير وروســتيو څرګندونو پر بنســټ  له بده مرغه په کال کې د ۲۰ زرو تنو 

په شــاوخوا کې خلک پر رسطان ناروغۍ اخته کيږي، چې له دې شــمېر څخه کم تر کمه ۱۵ زره تنه د 

رسطان ناروغۍ د تداوۍ د مرکزونو د نشتوايل له امله مري. همدا راز د هيواد د عامې روغتیا وزير په بله 

څرګندونه کې وويل چې په کال کې له ۳۰۰۰ زيات خلک د هوا د ککړتيا له امله ژوند له السه ورکوي. 

ياد رپوټ او شــمېرې يواځې د رسطان ناروغۍ او د هوا د ککړتيا د خطرناکو پايلو په اړوند دي، چې له 

هيوادوالو د روغتيا حق تروړي؛ حال دا چې د جزام ناروغۍ لرونکو رسه د مرستې او د دې ناروغۍ د وقايې 

مسله ال هم په هیواد کې مطرح نه ده او په بشپړه توګه د ټولنې، مسئولینو او په ځانګړي ډول د روغتيا 

اړوندو مراجعو له ذهنه وتې ده.

پر دې بنسټ په داسې رشايطو کې چې د هيواد نامناسب روغتيايي او درمليز وضعيت هيوادوال د 

جګړې له ميدانونو زیات تهديدوي، حکومت او په ځانګړي ډول د هيواد د عامې روغتيا وزارت قانوين او 

حقوق-برشي مسئلويت لري چې د روغتیايي او درمليزو خدماتو وړاندې کولو په برخه کې خپلې جدي او 

عميل هڅې تررسه کړي، په ځانګړي ډول د رضر منونکو اقشارو لپاره، لکه ښځې، ماشومان او محرومې 

سيمې. که ادعا دا وي چې دا ټولنه د ښې حکومتولۍ په رڼا کې باثباته او سوکاله وي، روغتيايي او درمليز 

وضعيت ښه کول له تر ټولو بنسټي اقداماتو څخه دي چې بايد په لومړيتوب کې رايش.

مسئول مدیر 

د روغتيا حق

جدي پاملرنې او دقيقې پالن جوړونې ته اړتيا لري
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صدای نالــه و فریاد مرد مریض در فضای 
مرد  بســتگان  دهلیــز شــفاخانه می پیچد. 
میان ســالی که از نفس تنگی رنــج می برد و 
به سختی نفس می کشــد، هر طرف می دوند 
تــا از داکتران کمک بگیرنــد و هرچه زودتر 
به وضعیت صحی مریض رســیدگی شــود. 
پرســتار ها با عجله می دوند و دستگاه تنفس 
مصنوعی اکسیژن را آماده کنند. مریض را به 
اتاق عاجل می برند و پرســتار ها لوله آکسیژن 
را به دهان مرد وصل می کنند. پزشــک پس 
از معاینه به وابستگان مریض توصیه می کند 
که باید او را هرچه زودتر از شــهر کابل خارج 
کنند، زیرا هــوای پاک برای تنفس او در این 

شهر وجود ندارد. 

هشدار وزارت صحت عامه 
آلودگی هوا در شهرهای بزرگ افغانستان 
به ویژه پایتخت در فصل زمســتان به معضلی 
بزرگ  بــد ل می شــود. براســاس یافته های 
سازمان صحی جهان، کابل یکی از آلوده ترین 
شــهرهای جهان است. وزارت صحت عامه در 
زمستان سال جاری هشــدار داد در صورتی 
که به معضل آلودگی هوا رســیدگی نشــود، 
صحت پایتخت  نشــینان با خطر جدی روبه رو 
خواهد شــد. مقام ها در این وزارت گفتند که 
آلودگی شدید ناشی از دود زغال سنگ، چوب 
و سایر آالینده ها سبب نفس تنگی، تنگ شدن 
رگ های قلب، ســکته مغــزی، بیماری های 
تنفســی و سرطان شش می شــود. تحقیقات 

تنفس هوای آلوده در درازمدت بسیار خطرناک است؛ زیرا این 
گازات سبب امراض رسطانی در شش ها می شود.... برخی از 

این امراض قابل تداوی نیستند و عمر انسان ها را تا ۵۰ درصد 
کاهش می دهند. هوای آلوده سبب می شود که شش ها نتوانند 

خون مورد رضورت قلب را به درستی تصفیه کنند، بنابراین 
خون ناپاک وارد قلب می شود و به مرور زمان قلب نیز آسیب 
می بیند که نتیجه آن افزایش امراض قلبی است. افراد مسن و 

کودکان در معرض بیشرتین آسیب قرار دارند و این افراد نباید 
صبح و شام که هوا به شدت آلوده است، از خانه بیرون شوند. 

با »کشنده 
خاموش«
چه کنیم؟
حسین سیرت 
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نشــان می دهند که آلودگی هوا از یک ســو 
ســبب مرگ زودرس می شود و از سوی دیگر 
بر هوش و استعداد انسان ها نیز  اثر منفی دارد. 
مقام هــا در وزارت صحــت عامــه تأکید 
کرده انــد که »کابل شــهری مناســب برای 
زندگی نیســت« و باید هرچه زوتر به معضل 

آلودگی هوا در این شهر رسیدگی شود.
داکتــر یونس حیدری، رئیس شــفاخانه 
ناصر خسرو بلخی به مجله کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان گفت که ساکنان کابل 
در فصل زمستان به ویژه صبح و شام به جای 
اکســیژن، دود و کاربن  دای اکســاید تنفس 
می کننــد: »در هنگام تنفس مــا باید کاربن 
 دای اکســاید را از بــدن خارج و هــوای تازه 
بگیریم، اما  ما به جای اکســیژن دوباره کاربن 

 دای اکساید تنفس می کنیم.« 
هوای  تنفس  آقای حیــدری می گویــد، 
آلوده در درازمدت بسیار خطرناک است، زیرا 
این گازها ســبب امراض سرطانی در شش ها 
می شــود. او افزود که برخــی از این امراض 
درمان پذیر نیســتند و عمر انسان ها را تا 50 
درصد کاهش می دهند. داکتر یونس حیدری 
با ابــراز نگرانی از آلودگی شــدید هوا گفت 
هوای آلوده ســبب می شود تا شش ها نتوانند 
خون مورد ضرورت قلب را به درستی تصفیه 
کنند، بنابراین خون ناپاک وارد قلب می شود 
و به مــرور زمان قلب نیز آســیب می بیند که 
نتیجــه آن افزایش امراض قلبی اســت. افراد 
مســن و کودکان در معرض بیشترین آسیب 
قرار دارند و آقای حیدری تأکید کرد که این 
افراد نباید صبح و شــام که هوا به شدت آلوده 

است، از خانه بیرون شوند. 
افزایــش امــراض طرق تنفســی یکی از 
پیامدهای دود زغال سنگ است. آقای حیدری 
می گویــد، 50 درصــد از مریضانی که به این 
شــفاخانه مراجعه کرده اند دارای امراض حاد 
طرق تنفســی اند و باید با اســتفاده از تنفس 
مصنوعی اکسیژن بگیرند. او گفت که مریضان 
طــرق تنفســی به صــورت موقتــی تداوی 
می شوند، زیرا با تنفس هوای آلوده، بازهم به 

این مرض مبتال می شوند. 
در همین حال اداره ملی حفاظت محیط 
زیســت می گوید بــه منظــور جلوگیری از 
آلودگی هوا برخی از برنامه های کوتاه مدت را 
روی دست گرفته اســت. این اداره می گوید، 
به تمــام وزارت خانه ها و ادارات دولتی توصیه 
کــرده تا برای گرم کردن ادارات از برق و گاز 
مایع استفاده کنند و با همکاری سایر ادارات، 
توانسته اســت تا قیمت گاز مایع را در فصل 

زمستان ثابت نگهدارد. 
شــاه زمان میوندی، رئیس اداره حفاظت 
محیط زیســت در یک نشست خبری در ماه 

دلــو گفت که این اداره در فصل زمســتان بر 
بیــش از  هزار منبع آلوده کننــده هوا  نظارت 
کرده است. آقای میوندی گفت که شهرداری 
کابل از صاحبــان بلندمنزل ها تعهد گرفته تا 

در سیستم مرکزگرمی ها فلتر نصب کنند. 
این اداره بــه منظور جلوگیری از آلودگی 
هوا زمان کاری کارمندان دولتی را تغییر داده 
است. اما آگاهان محیط زیست می گویند، این 
عملکردها ناچیز اند و مشــکل آلودگی هوای 
کابل به مراتب بزرگتر از آن است که با چنین 

راهکارهای کوچک حل شود.  

زهری به نام زغال سنگ 
وقتی زغال سنگ در این بخاری ها سوزانده 
می شود، گازهای بســیار مضری مانند کاربن 
دای اکساید، کاربن مونو اکساید و سایر گازهای 
گلخانه ای از این بخاری ها وارد فضا می شوند. 
غالم محمد ملکیار، متخصص محیط زیست و 
معین پیشین اداره حفاظت محیط زیست در 
گفتگو با مجله حقوق بشر گفت: »زغال سنگ 
تصفیه ناشده بدترین، مضرترین و خطرناکترین 
گاز را تولیــد می کنــد.« براســاس اظهارات 
متخصصان محیط زیســت، گازهای برخاسته 
از بخاری های زغال  ســوز، سنگین است، قابل 
دید نیست  و در ســاحه تنفس انسان ها قرار 
می گیر د. آن ها می گویند زغال سنگ به حدی 
مضر است که هیچ کشــوری اجازه سوزاندن 

آن را در شهرها نمی دهد. 
محیط  کارشناســان  اظهارات  براســاس 
زیست، مردم فکر می کنند که دود زغال سنگ 
از دودکش ها به فضا مــی رود و فضای داخل 
خانه آلوده نمی شــود، در حالــی که چنین 
نیســت و مقدار زیادی از گازهای زغال سنگ 
در داخــل خانــه موجود اســت و تنفس آن 
پیامدهــای بســیار خطرناکی بــرای صحت 

انسان ها دارد. 

کنترول بازار سوخت 
متخصصان عرصه محیط زیست می گوید، 
تا زمانی که حکومت افغانستان بر بازار سوخت 
تســلط نداشته باشــد و آن را به نفع محیط 
پاک تغییر ندهــد، امکان کاهش آلودگی هوا 
در شهر کابل و ســایر شهرهای بزرگ کشور 
وجود نــدارد. آقای ملکیــار می گوید: »تنها 
بدیل مناسب ارزان و قابل دسترس« می تواند 

از آلودگی هوا در شهر کابل بکاهد. 
با فرا رســیدن فص زمســتان، ارزان ترین 
مــواد ســوخت در بازارهای افغانســتان به 
خصوص کابل، زغال ســنگ و چوب اســت. 
زغال فروشــان در این فصل انواع زغال سنگ 
را از معدن های دره  صوف، کرکر و آشپشــته 
وارد شــهر کابل می کنند. دسترســی ارزان 

ساکنان شهرها به این مواد سبب می شود که 
همه ترجیح دهند بجای گاز، از زغال ســنگ 
و چوب اســتفاده کنند. قیمت زغال سنگ در 
این فصل نســبت به چوب و گاز ارزان تر است 
و همین علت سبب می شود تا زغال سنگ به 
عمده ترین منبع گرما در فصل زمســتان  بد ل 

شود. 
آقای ملکیار می گوید، اداره حفاظت محیط 
زیست در گذشــته تالش کرده که بازار مواد 
سوخت را در کنترول در آورد، ولی تاکنون به 
این امر دســت نیافته است. او گفت: »مشکل 
این اســت که مارکیت از کنتــرول حکومت 
بیرون می شــود.« گاز طبیعــی،  از بهترین و 
مؤثرترین بدیل ها برای زغال ســنگ، چوب و 
نفت اســت. متخصصان عرصه محیط زیست 
می گویند، عرضه سوخت بدیل برای ساکنان 
شــهر کابل امکان پذیر است و در صورتی که 
حکومت اراده جدی داشته باشد، می تواند گاز 
مورد نیاز ساکنان شهر کابل را به خصوص در 
فصل زمستان با »قیمتی مناسب« عرضه کند.  

کمبود انرژی پاک
برق و گاز دو منبع مهم و پاک انرژی برای 
گرما در فصل زمســتان است، ولی همه ساله 
با فرارسیدن فصل ســرما، شهرهای بزرگ و 
پایتخت با کمبود انرژی برق روبه رو می شوند، 

وقتی زغال سنگ در این 
بخاری ها سوزانده می شود، 
گازهای بسیار مضری مانند 

کاربن دای اکساید، کاربن 
مونو اکساید و سایر گازهای 

گلخانه ای از این بخاری ها وارد 
فضا می شوند. زغال سنگ 

تصفیه ناشده بدترین، 
مضرترین و خطرناکترین 

گاز را تولید می کند. براساس 
اظهارات متخصصان محیط 
زیست، گازهای برخاسته 
از بخاری های زغال  سوز، 

سنگین است، قابل دید نیست  
و در ساحه تنفس انسان ها 

قرار می گیر د. آن ها می گویند 
زغال سنگ به حدی مضر 

است که هیچ کشوری اجازه 
سوزاندن آن را در شهرها 

نمی دهد. 
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چنان که توزیع برق در شهر کابل جیره بندی 
می شود و مردم به برق کافی برای گرم کردن 

خانه های شان دسترسی ندارند. 
قیمت گاز مایع نیز در فصل زمســتان به 
دلیل تقاضای بیشــتر در بازار افزایش می یابد 
و خانواده های فقیر و کم درآمد توانایی خرید 
گاز برای گرم کردن خانه های شــان را ندارند. 
در چنیــن وضعیتــی یگانه راه بــرای تولید 
گرما در زمســتان، زغال سنگ و چوب است. 
شماری از خانواده ها به دلیل فقر مفرط، حتا 
توان خرید چوب و زغال سنگ را هم ندارند و 
مجبورند با سوزاندن پالستیک، رابر، تایرهای 
کهنه و سایر مواد قابل اشتعال، خانه های شان 
را گــرم کنند. آقای ملکیــار می گوید، مردم 
در صورتــی از خریــد چوب و زغال ســنگ 
خودداری می کنند که حکومت به آن ها وعده 
دهــد که قیمت گاز مایع در فصل زمســتان 
بلند نمــی رود. او می گوید عرضه گاز ارزان و 
 دسترســی پذیر در فصل زمستان وجود دارد، 
ولی تاکنون حکومت برنامه مشــخصی برای 

این امر موجود نیست. 

افزایش مالیات چوب و زغال سنگ 
برخــی از اقتصاد دانــان به ایــن نظرند 
که حکومــت با بلند بــردن مالیه و محصول 
زغال سنگ در دروازه های کابل می تواند قیمت 

مواد ســوخت دودزا مانند چوب و زغال سنگ 
را بلنــد ببرد و پول آن را برای شــرکت های 
وارد کننده گاز سوبســایدی بدهد که به این 
ترتیب، قیمت زغال سنگ در بازار بلند می رود 
و از سوی دیگر گاز مایع با قیمت مناسب در 

بازارها در دسترس مردم قرار می گیرد. 
اما آقای ملکیار می گوید: بلند بردن مالیه 
کارساز نیست.« زیرا مردم مجبورند در فصل 
زمســتان خانه های شان را گرم نگهدارند. ولی 
او تأییــد می کنند که پرداخت سوبســایدی 
به شــرکت  های وارد کننده گاز مایع راه حل 
خوبی  است، زیرا در نتیجه این راهکار، مردم 

می توانند گاز ارزان را از بازار تهیه کنند. 

افزایش مالیات بر بخاری های ترکی 
بخاری های خوشــرنگ و جــذاب ترکی 
در ســال های اخیر رونق خوبــی در بازارهای 
افغانستان دار د. این بخاری ها زغال سنگ سوز  
 و بــه گفته متخصصان محیط زیســت، یکی 
از بزرگ ترین آلوده کننده هوای کابل اســت. 
کشورهای بیشتر توسعه یافته اجازه ورود این 
بخاری ها را نمی دهند، زیرا این بخاری ها نقش 

برجسته ای در آلودگی محیط زیست دارند. 
اما دروازه های افغانســتان برای ورود این 
بخاری ها باز اســت و هیچ مانعی در برابر آن 
وجود ندارد. آقای ملکیار می گوید، کشورهای 
ترکیــه و ایران اجــازه فــروش و عرضه این 
بخاری هــا را نمی دهنــد. او می گویــد، این  
بخاری هــا مصرف زیــاد دار د، دود می کند و 
عامل بســیاری امراض است. این بخاری ها با 
آن که با قیمت بســیار گزاف از بازار خریداری 
می شــو د، ولی بــه زودی خود بــه زباله های 

محیطی  بدل می شو د. 

وسایط دودزا
سوخت زغال ســنگ و چوب در بخاری ها 
تنها منابع آلوده کنند نیســتند، بلکه براساس 
اظهــارات مســئوالن اداره حفاظــت محیط 
زیســت، وســایط نقلیه کهنه و دودزا دومین 
عامل اصلی آلوده کننده در شــهر کابل است. 
مســئوالن اداره محیــط زیســت می گویند، 
با وجــود تالش ها بــرای افزایــش مالیات و 
محصوالت گمرکی بر موترهای کهنه و دودزا، 
حکومت هنوز قادر به اجرای این برنامه نشده 

است. 
افغانســتان  داخلــه  وزارت  در  مقام هــا 
می گویند که 23۸5 عراده واســطه دودزا در 
زمستان جاری توســط اداره پولیس ترافیک 
توقف داده شده تا فعالیت  آن ها در داخل شهر 
به آلودگی هوا نیافزاید. وزارت داخله می گوید، 
ریگریشــن هایی کــه در پغمــان و پلچرخی 
فعالیت داشتند و فعالیت آن ها سبب آلودگی 

هوا می شد، متوقف کرده است.  
اما ساکنان شــهر کابل می گویند، وزارت 
داخله تاکنون برای جمع آوری و توقف فعالیت 
موترهای دودزا کار اساسی انجام نداده و این 
موتر ها در برخی از نقاط شــهر کابل همچنان 

فعالیت دارند. 

میزان آلودگی 
در حالی که وزارت صحت عامه، داکتران 
و متخصصان محیط زیست از شدت آلودگی 
هوای کابل در زمستان ها هشدار می دهند، اما 
انجنیر عزیزاهلل صادقی معین اداره حفاظت از 
محیط زیست می گوید، رسانه ها نباید با نشر 
آمــار و ارقام غیرواقعی مردم را از آلودگی هوا 
بترســانند. او می گوید، درســت است که در 
فصل زمســتان و به خصوص صبح و شام هوا 
آلوده اســت، اما برخی از این آمارها درســت 
نیستند. آقای صادقی گفت که آلودگی هوای 
کابل در ماه قوس بیشــتر از حد اوسط آلوده 
اســت و این آلودگی تا 25 مــاه جدی ادامه 
دارد، بارندگی های ماه جدی سبب شده است 

تا از میزان آلودگی هوا کاسته شود. 
آقای صادقی گفت که در شهر کابل 330 
فابریکه، بیشــتر از 500 داش خشت، بیش از 
300 ریگریشن، 770 رستورانت، ۶20 حمام 
و بیش از 400 هزار واســطه نقلیه در شــهر 
کابل فعالیــت دارند که هریــک از آن ها در 
آلودگی هوا نقش مهمی دارند. او افزود که در 
شــهر کابل بیش از 500 هزار خانه مسکونی 
ســاخته شــده که در فصل زمستان در آن ها 
چوب، زغال سنگ و سایر آالینده های سوزانده 

می شود.

بدیل موفق
یکی از دســتاوردهای حکومت افغانستان 
برای کاهش آلودگی هوا، ممنوعیت اســتفاده 
از چوب، زغال ســنگ و تیل دیزل در ادارات 
دولتی اســت. اداره حفاظت محیط زیســت 
می گویــد، اســتفاده از ســوخت بدیــل در 
نهادهــای دولتی نتیجه مثبت داشــته و در 
حال حاضر هیچ اداره دولتی برای گرم کردن 
از زغال ســنگ، چوب  یا تیل دیزل اســتفاده 
نمی کنــد. بدیل این ســوخت ها برای ادارات 
دولتی گاز اســت. در حال حاضر وزارت مالیه 
هیچ پولی برای خرید و مصرف زغال ســنگ، 
چوب و تیل دیزل نمی پردازد و به این ترتیب 
گاز تنها ســوختی اســت که از آن برای گرم 

کردن ادارات دولتی استفاده می شود. 

بخاری های ترکی زغال سنگ 
سوز ، یکی از بزرگ ترین 

آلوده کننده هوای کابل است. 
کشورهای بیشتر توسعه 

یافته اجازه ورود این بخاری ها 
را نمی دهند، زیرا این بخاری ها 
نقش برجسته ای در آلودگی 

محیط زیست دارند. 
اما دروازه های افغانستان برای 
ورود این بخاری ها باز است 
و هیچ مانعی در برابر آن 

وجود ندارد.کشورهای ترکیه 
و ایران اجازه فروش و عرضه 
این بخاری ها را نمی دهند.  این  

بخاری ها مصرف زیاد دار د، 
دود می کند و عامل بسیاری 

امراض است. این بخاری ها با 
آن که با قیمت بسیار گزاف از 
بازار خریداری می شو د، ولی 
به زودی خود به زباله های 

محیطی  بدل می شو د. 
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دفتر ســاحوی کابل کمیســیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان کنفرانس دو روزه »نقش 
زنان در تأمین عدالت و حقوق بشــر« را برگزار 
کرد. در این کنفرانس رهبری کمیسیون، عضو 
شــورای عالی استره محکمه، معاون حقوق بشر 
یوناما و  بیــش از 100 تن از قضات زن حضور 
داشتند. در این کنفرانس موضوعات مهمی چون 
تضمین حقوق زنان در کنوانســیون بین المللی 
منع هرنوع خشــونت علیه زن یا سیدا، بررسی 
قطعنامه 1325 به مثابه سند بین المللی حمایت 
از مشارکت زنان در عرصه های مختلف سیاسی 
و اجتماعی، قانون منع خشونت علیه زن، مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفتند. 
داکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانســتان نخستین سخنران این 
کنفرانــس بود و با ســخنان خــود آن را آغاز 
کرد. داکتر ســمر بر تطبیق و احترام به تمامی 
ماده های اعالمیه جهانی حقوق بشر تأکید کرد 
و گفت که تمامی ارزش های حقوق بشــر باید 
به صورت هم زمان اجرا شود. او خاطرنشان کرد 
که گاهی گفته می شود برای ما حق حیات مهم 
است، در حالی که تمام ماده های اعالمیه جهانی 
حقوق بشر باهم مرتبط اند و باید هم زمان اجرا 

شوند. 
رئیس کمیســیون مســتقل حقوق بشــر 
افغانستان با اشاره به اهمیت تأمین عدالت برای 
مردم افغانســتان و به ویژه زنان گفت، تا زمانی 
که محاکم افغانســتان توانایی تأمین عدالت را 
نداشته باشــند، صلح پایدار تامین نمی شود و 
تا  زمانی کــه مردم به محاکــم اعتماد نکنند، 
دست به انتقام می زنند  یا برای تأمین عدالت به 
گروه های مخالف مسلح دولت مراجعه می کنند. 
داکتر سمر تأکید کرد که عدالت طالبانی عدالت 
نیســت، زیرا به اصول محاکمات عادالنه در آن 
احترام نمی شود، ولی چون طالبان به مردم نشان 
می دهند که توانایی برگزاری چنین محاکمات 
هرچند غیرقانونی را دارند، مردم به آن ها اعتماد 

می کنند. 

صلح و زنان 
رئیس کمیســیون مســتقل حقوق بشــر 
افغانستان با اشــاره به گفتگوها و نشست هایی 
که در هفته ها و ماه های اخیر برگزار شده است 
گفت که حضور زنان در این نشست ها کمرنگ 
اســت. او از زنان افغانســتان خواست تا متحد 
باشــند، در صحنه حضور داشته باشند و حق 

داکرت سمر: حضور زنان در 
این نشست ها )نشست های صلح( 
کمرنگ است. او از زنان افغانستان 
خواست تا متحد باشند، در صحنه 
حضور داشته باشند و حق خود را 
بطلبند، زیرا به گفته او: »کسی حق 
را به زنان منی دهد، زنان خود باید 
به پا بایستند و برای حقوق خود 
دادخواهی کنند.« 
ریچارد بنیت: نقش قاضی های 
زن بسیار مؤثر است ..... عدالت 
زمانی برای زنان تأمین می شود که 
زنان به قاضی های زن دسرتسی 
داشته باشند. 
طالبان در این نشست گفتند 
که زنان منی توانند رئیس جمهور 
 یا قاضی باشند اما حکومت 
کنوانسیون منع خشونت علیه زن 
را امضا کرده و این کنوانسیون 
به رصاحت گفته است که هیچ گونه 
تبعیض علیه زن جایز نیست.  

کنفرانس 
نقش زنان 
در تأمین عدالت 
و حقوق برش 
برگزار شد

حسین سیرت 

ماهنامه حقوق بشر
 سال شانزدهم
شماره یازدهم، دلو 1397

برای حقوق بشر  بپاخیزیدگــــزارش

7



ماهنامه حقوق بشر، سال شانزدهم
شماره یازدهم، دلو 1397

خود را بطلبند، زیرا به گفته او: »کســی حق را 
به زنان نمی دهد، زنان خود باید به پا بایستند و 

برای حقوق خود دادخواهی کنند.« 
ریچارد بنیت، رئیس حقوق بشــر یوناما در 
ایــن کنفرانس نقش قاضی های زن را بســیار 
مؤثر خواند و تأکید کرد که عدالت زمانی برای 
زنان تأمین می شــود که زنان به قاضی های زن 
دسترســی داشته باشند. آقای بنیت با اشاره به 
متن سخنرانی نماینده طالبان در نشست مسکو 
گفت، طالبان در این نشســت گفتند که زنان 

نمی توانند رئیس جمهور  یا قاضی باشند. 
رئیس حقوق بشــر یوناما اما تأکید کرد که 
حکومت افغانســتان به اعالمیه جهانی حقوق 
بشر پیوسته و عضو ســازمان ملل متحد است 
و حقوق برابر را بدون در نظرداشــت جنسیت، 
مذهب، قوم و رنگ به رسمیت شناخته است. او 
افزود که حکومت کنوانسیون منع خشونت علیه 
زن را امضا کرده و این کنوانســیون به صراحت 
گفته است که هیچ گونه تبعیض علیه زن جایز 
نیست. او تأکید کرد که قانون اساسی نیز دولت 
افغانستان را ملزم به تمام کنوانسیون های حقوق 
بشر کرده اســت. هم چنین قانون اساسی حق 
برابر را برای زنان و مردان در نظر گرفته است. 

محمد زمان ســنگری، عضو شــورای عالی 
استره محکمه در این کنفرانس از همکاری های 
داکتر سیما ســمر، رئیس کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر افغانســتان بــا اســتره محکمه 
سپاسگزاری کرد. آقای ســنگری گفت که در 
حــال حاضــر 20۹0 قاضی زن و مرد شــامل 
وظیفه قضایند و از ایــن میان 2۶3 قاضی زن 
از دوره کارآموزی قضایی )اســتاژ( فارغ شده و 
در محاکم مرکز و اطراف وظیفه اجرا می کنند. 
او افزود که اصــل بی طرفی یکی از اصول مهم 
قضا و ستون فقرات آن است و زنان قاضی ثابت 
کرده اند کــه توانایی تأمین عدالت بی طرفانه را 
دارند. او افزود که شفافیت کاری و تقوای قضایی 
توســط قاضی های زن احترام شده و در این باره 
نیز زنان ثابت کرده اند که توانایی قضاوت شفاف 

و پاک را دارند. 

تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون 
عبداالحــد فــرزام، رئیس دفتر ســاحوی 
کمیســیون مستقل حقوق بشــر افغانستان با 
تشریح قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های 
کمیســیون دربــاره فعالیت هــا و کارکردهای 
کمیسیون به قضات زن معلومات داد. آقای فرزام 
با اشاره به مبناهای قانونی کمیسیون گفت که 
کمیســیون مســتقل حقوق بشــر افغانستان 
براســاس ماده 5۸ قانون اساسی کشور تشکیل 
شده و فعالیت می کند. رئیس دفتر ساحوی کابل 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افزود 
که نهادهای ملی حقوق بشر فعالیت ها و وظایف 
شان را براساس اصولنامه پاریس به پیش می برند 
و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تمام 
معیارهای این اصولنامه را داراست. آقای فرزام 
افزود کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
یک نهاد ملی است و در چوکات دولت فعالیت 
می کند؛ ولی در فعالیت های خود مستقل است 
و به هیچ یک از نهادهای دولت افغانستان وابسته 
نیســت. او افزود که مالک عمل کمیســیون 
مســتقل حقوق بشر افغانســتان احکام قانون 
اساســی، احکام قوانین نافذه کشــور و احکام 
قانون تشکیل و صالحیت ها و وظایف کمیسیون 
اســت. او در ادامه تأکید کرد که هیچ عملکرد 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خالف 

قوانین داخلی نیست. 
مکانیزم تعیین اعضای کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر موضوع دیگری بود که آقای فرزام 
به آن اشــاره کرد و گفت که اعضای کمیسیون 
طوری انتخاب می شوند که زمینه نفوذ اشخاص 
و نهادهای دیگر بر آن ها محدود می شود. چنانچه 
وقتی کمیشنران کمیسیون تعیین  می شوند، تا 
مدت پنج سال هیچ شخص و نهادی صالحیت 
عزل و برکناری آن هــا را ندارد و به این ترتیب 
استقالل  در عملکرد اعضای کمیسیون تضمین 

شده است. 
رئیس دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل 
حقوق بشر در این کنفرانس شیوه های تعمیم، 
نظارت و حفاظت از حقوق بشــری شهروندان 

افغانســتان را تشــریح کرد و گفت، در صورتی 
که یک جرم واقع شــود، ولی مرتکب یا عامل 
جرم مورد پیگرد عدلــی و قضایی قرار نگیرد، 
این جاست که کمیســیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان برای تأمین حقوق بشری متضرر اقدام 
می کند و دادخواهی می کند. آقای فرزام گفت: 
»هر فعل  یا ترک فعلی که در نتیجه آن یک یا 
چند حق بشــری سلب یا محدود شود و دولت 
به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در آن دخیل 

باشد، نقض حقوق بشر محسوب می شود.«
در این کنفرانس، تمامی مراحل رسیدگی به 
نقض حقوق بشری شهروندان توسط آقای فرزام 

تشریح شد. 

تضمین حقوق زنان 
تضمین حقوق زنان در کنوانسیون بین المللی 
منع هرنوع تبعیض علیه زنان »سیدا« موضوع 
دیگر این کنفرانس بود که توســط داکتر ثریا 
صبحرنگ، کمیشنر پیشین کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان عرضه شد. خانم صبحرنگ 
گفت که با وجود هجده ســال کار برای حقوق 
بشــر و حقوق زنان، هنوز تبعیض علیه زنان در 
افغانستان ادامه دارد. او تأکید کرد که صلح و رفاه 
و آسایش بدون حضور زنان ممکن نیست. داکتر 
صبحرنگ با اشاره به الحاق دولت افغانستان به 
کنوانسیون منع هرنوع تبعیض علیه زنان گفت، 
حکومت مسئولیت دارد تا پس از هر چهار سال 
از اجرای این کنوانسیون به سازمان ملل متحد 
گزارش دهد. خانم صبحرنگ گفت که حکومت 
افغانستان برای تطبیق و اجرای این کنوانسیون  
کارهای زیادی انجام داده چنان که ماده های این 
کنوانسیون به نحوی در قانون منع خشونت علیه 

زن و کد جزا بازتاب یافته است. 

بررسی قطعنامه 1325
بررســی قطعنامــه 1325 به مثابه ســند 
بین المللــی حمایــت از مشــارکت زنــان در 
عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی موضوع 
دیگری بود که توسط سجیه بهگام، مشاور مقام 
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ریاســت اجراییه در این کنفرانس عرضه شد. 
خانم بهگام گفت، این قطعنامه در سال 2000 
میالدی به تصویب رسید و دلیل آن رسیدگی به 
وضعیت زنان در کشورهای در حال جنگ بود. 
او افزود این قطعنامه بر چهار موضوع اساســی 
مشارکت، محافظت در جریان جنگ، جلوگیری 
از آسیب های جنگ و رفاه و بهبود زندگی زنان 
تصویب شده است. او افزود که چند کشور عضو 
ملل متحــد در حال جنگ اند و زنــان در این 
کشورها مورد خشونت و نقض حقوق بشر قرار 
می گرفتند. حضور زنان در سطوح تصمیم گیری 
تأکید دیگر این قطعنامه است و هم چنین این 
قطعنامه تأکید کــرده تا زنان در صورت قربانی 
شدن مورد حمایت و حفاظت قرار گیرند. خانم 
بهگام گفت که این قطعنامه همیشــه الزامیت 
دارد و دولت ها مکلف بــه تطبیق آن اند. خانم 
بهگام افزود که قطعنامــه 1325 تأکید زیادی 
بر مشــارکت در پروســه صلح و استحکام آن، 
حفاظت از زنان و دختــران و احترام به حقوق 
آن ها و عام ســازی جندر از نکات اساســی این 

قطعنامه اند. 
در پایان اولین روز کنفرانس، به 170 تن از 
قضات زن فرصت داده شد تا سوال های شان را 
در قبال موضوعات مطرح شده بپرسند. یکی از 
پرسش ها تطبیق کنوانسیون منع هرنوع تبعیض 
علیه زنان بود. خانم صبحرنگ گفت، در صورتی 
که این کنوانســیون اجرا شود، زنان افغانستان 

شاهد بدبختی های فعلی نخواهند بود. 
بررســی میزان رعایت حقوق بشر و اصول 
محاکمات عادالنه در روند رســیدگی به قضایا 
موضوعی بود که توسط احمد ضیا نوری، مشاور 
حقوقی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
عرضه شــد. آقای نوری با تشــریح تفاوت بین 
جرم و نقض حقوق بشــر گفــت، نقض حقوق 
بشــر زمانی اتفاق می افتد که دولت به صورت 
مستقیم  یا غیرمســتقیم در آن دخالت داشته 
باشــد. چنان که در مورد شــکنجه چون دولت 
خود مستقیماً دخیل اســت،  اگر مأمور دولتی 
اقدام به آزار و اذیــت متهم  یا زندانی بکند، در 
این صورت این شــکنجه و نقض حقوق بشــر 
اســت. آقای نوری گفت، در برخی موارد دولت 
به صورت غیرمستقیم نیز در نقض حقوق بشر 
دخیل است؛  اگر یک شخص مرتکب جرم شود 
و دولت در پیگرد او بی تفاوت باشــد، در چنین 

موردی نیز حقوق بشر نقض می شود. 

روز دوم کنفرانس 
دومین روز کنفرانس »نقش زنان در تأمین 
عدالت و حقوق بشــر« با موضــوع قانون منع 
خشونت علیه زن و قانون منع آزار و اذیت زنان 
و لزوم اجرای آن توســط محاکم آغاز شد. این 
موضوع توســط قضاوتیار فــرح الطاف عطایی، 

اســتاد استاژ قضایی عرضه شــد. خانم عطایی 
گفت که قانون منع خشــونت علیه زن در حال 
حاضر در محاکم افغانســتان قابل اجراست. او 
گفت، هرچند باید این قانون در کد جزا گنجانده 
می شد، ولی به دلیل تأکید و دادخواهی فعاالن 
حقوق زن، این قانون به صورت مســتقل باقی 

ماند و در محاکم اجرا می شود. 

نقش زنان در تأمین عدالت
بررســی اصول محاکمات عادالنه در اسناد 
ملی و بین المللی، موضوع دیگری بود که  داکتر 
حمیداهلل غالمی، مشاور لوی سارنوالی افغانستان 
در این کنفرانس عرضه کرد. آقای غالمی گفت 
که از میان 2000 قاضی در افغانستان 200 نفر 
آنــان زن اند و از نظر درصدی 10 درصد قضات 
افغانســتان زن اند. آقای غالمی افزود که حضور 
زنان در عرصه قضا در مقایسه با کشورهای غربی 
مانند فرانسه کمرنگ است، ولی حضور قضات 
زن نسبت به کشــورهای همسایه و منطقه در 

افغانستان بیشتر است. 
جایگاه معاهدات بین المللی در نظام حقوق 
داخلی افغانستان موضوع دیگری بود که  داکتر 
عبدالعزیز دانش، استاد دانشگاه عرضه کرد. آقای 
دانش با ابراز نظر درباره سیســتم های حقوقی 
گفت که در هر کشور یکی حقوق داخلی است 
و دیگری نظام بین الملــل که می تواند بر نظام 
داخلی حقوقی کشورها  اثر بگذارد. آقای دانش 
گفت که معاهدات جهانشــمول اســت و هیچ 
دولتــی حق نقض این مقررات را ندارد.  حتا اگر 
شماری از کشــورها امضا کنندگان منشور ملل 
متحد نباشند، با آن هم این کشورها تابع قوانین 
و مقررات مندرج در منشور ملل متحد اند. آقای 
دانش گفت،  بسیاری قواعد مندرج در معاهدات 
عام و قانون ســاز بین المللی مربــوط به نظم و 
امنیت عمومی جامعه بین المللی اســت که به 

هیچ کشوری اجازه نقض آن داده نمی شود. 
ســخنرانان  به تمام پرسش هایی که درباره 
قانون منــع آزار و اذیت زنــان و هم چنین کد 
جزا مطرح شــد، پاسخ دادند. یکی از پرسش ها 
این  بــود که در موجودیت کد جزا و قانون منع 
آزار و اذیــت زنان کدام یک از این دو قانون قابل 
اجرا ست. براساس پاسخ های داده شده ، کد جزا 
در این مورد اجرایی است و با استفاده از همین 
کد به جرایم مربوطه جزا تعیین می شود. خانم 
فرح عطایی در بخش پرســش گفت که قضات 
زن در رســیدگی به وقت و بهنگام به پرونده ها 
مورد ستایش قرار گرفته اند، زیرا از نظر زمانی با 

سرعت بیشتر به قضایا رسیدگی کرده اند. 
بخش دوم کنفرانس دومین روز این کنفرانس 
به موضوع بررسی نقش زنان در تأمین عدالت و 
حقوق بشر با تمرکز بر اصول و ارزش های حقوق 
بشر اختصاص یافته بود. باز محمد آموزگار، آمر 
بخش تعلیمات دفتر ساحوی کابل کمیسیون 
مســتقل حقوق بشر افغانســتان با عرضه این 
بخش بر کرامت انسانی و برابری تأکید کرد که 
در اعالمیه جهانی حقوق بشــر ذکر شده است. 
آقای آموزگار گفت که فصل دوم قانون اساسی 
به حقوق اساسی شــهروندان پرداخته و آن را 

ضمانت کرده است. 
ایــن کنفرانــس بــا ســخنان اختتامیه 
عبداالحداالحــد، فرزام رئیس دفتر ســاحوی 
کابل کمیسیون مســتقل حقوق بشر به پایان 
رسید. آقای فرزام گفت که قضات زن، مدافعان 
حقوق بشر ند و حضور آن ها در نهادهای قضایی 
افغانستان عدالت را برای زنان تأمین می کند. او 
تأکید کرد که قضات زن همیشــه می توانند از 
کتابخانه یا مرکز منابع کمیسیون استفاده کنند 
و کتاب های زیادی درباره حقوق بشــر در این 

مرکز وجود دارد.  
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خوست : له دعوت پوهنتون رسه 
د دوه اړخیزو همکاریو هوکړه 

لیک السلیک شو
د افغانســتان د بــرشي حقونــو خپلواک 

کمېســیون د ګردیــز ســیمه ایــز دفــر ، په 

خوســت والیت کې له دعــوت پوهنتون رسه 

د دوه اړخیــزو همکاریــو تړون الســلیک کړ، 

د یــاد هوکړه لیــک له مخې به پــه پوهنتون 

کې د برشي حقونو مضمــون تدریس کیږي 

او ترڅنــګ بــه یــې د پروګرامونو د ښــه پيل 

کیــدو په موخه ګډه همــکاري تررسه کیږي. 

یــاد هوکړه لیــک د ۱۳۹۷ کال د ســلواغې 

میاشــتې په ۳۰ نېټــه د دواړو لورو ترمنځ  په 

دعوت پوهنتون کې السلیک شو.

خوست وايل : په خوست کې د 
برشي حقونو خپلواک کمېسیون 

دفرت ته جدي اړتیا ده 
د افغانســتان د بــرشي حقونــو خپلواک 

کمېســیون د ګردیز ســیمه ایز دفــر رئیس 

پوهنیــار نوراحمد شــهیم او وررسه مل کاري 

پالوي د ۱۳۹۷ کال د ســلواغې میاشتې په 

۳۰ نېټه د خوست والیت له نوي وايل ښاغيل 

محمد حلیم فدايــي رسه په یاد والیت کې د 

برشي حقونو د وضعیت او دغه راز یو شــمیر 

نورو ســتونزو رشیکولو په موخه غونډه تررسه 

کړه .

ښاغيل شــهیم په خوست والیت د برشي 

حقونو وضعیت د پخوا په پرتله ښــه وباله خو 

د یو شمیر ســتونزو په اړوند یې وايل صاحب 

معلومات ورکړل

ښــاغيل فدايي ومنله چې د برشي حقونو 

پــر وړاندې په خوســت والیت کې یو شــمیر 

ســتونزې شــته خو وینا یې اړینــه ده چې په 

ګــډه یې د ملنځه وړلو په برخه کې کار ويش 

. نوموړي زیاته کړه چې په خوست والیت کې 

د بــرشي حقونو خپلواک کمېســیون والیتي 

دفر پرانیستو ته جدي اړتیا لیدل کیږي 

د ارزګان والیت د استناف 
څارنوالۍ د عمومي جزا  دیوان 

له څارنوال رسه لیدنه وشوه
د روان ۱۳۹۷ کال د ســلواغې میاشــتې 

پر )۲۷( د ارزګان  والیتي دفر د برش حقونو 

د زده کــړې او پیاوړتیــا د څانګې آمر جامل 

الدیــن »ملــت« د ارزګان والیت د اســتناف 

څارنوالۍ د عمومي جزا د دیوان د څارونوال 

نیــک محمد »فرهاد« رسه په عديل او قضایي 

ارګانونو کــې د برش حقونو د تامین او رعایت 

په موخه لیدنه وکړه.

ښــاغيل فرهــاد وویــل؛ د بــرشي حقونو 

خپلواک کميســيون والیتي دفر کوالی يش 

د برش حقو نو د رسغړونو په صورت کې له موږ 

رسه مسئله رشيکه کړي، موږ به يې د اصالح 

لپاره جدي اقدام وکړو.

د افغانستان د برش 
د حقونو خپلواک 

کميسيون د سيمه ييزو 
او واليتي دفرتونو فعاليتونه

ماهنامه حقوق بشر
 سال شانزدهم
شماره دهم، جدی 1397
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وليس جرګې ته د ارزګان نوي 
بریايل شوي استازي حاجي 

قدرت الله رحیمي رسه مالقات 
وشو

د روان ۱۳۹۷ کال د ســلواغې پــر )۲۱( 

نیټه له ارزګان والیت څخه وليس جرګې ته د 

نوي بریايل شــوي استاري حاجي قدرت الله 

»رحیمي« رسه د ارزګان والیتي دفر د غونډو  

په تاالر کې غونډه وشــوه او په ارزګان والیت 

کې د برش حقونــو د تعمیم او رعایت، د برش 

حقونــو د پیاوړتیــا، او د برش حقونو د نقض د 

مخنیوي په اړه خربې وشــوې. په غونډه کې 

د ارزګان والیت قومي مرشانو هم ګډون کړی 

و.

ښــاغيل رحیمي په خپلو خربو کې وویل؛ 

زه بــه د برش حقونو د مدافع په توګه تل هڅه 

کوم چې د برشي حقونــو په تامین کې او په 

افغانستان کې د قانون او عدالت د تطبیق په 

برخه کې کار وکړم.

 

د ارزګان والیت د داخيل او  
بهرين امنیت د جرایمو ضد 

څارنوالۍ له ریس رسه ناسته 
وشوه

د  ســلواغې  د  کال   )۱۳۹۷  ( روان  د 

میاشــتې پــر )۶ ( د ارزګان والیتــي دفــر 

رسپرست رئیس حاجي عبداالحد بهایي او د 

برش حقونــو  د تعلامتو د څانکــې آمر جامل 

الدین »ملــت« د ارزګان والیــت د داخيل او 

بهرين امنیت د جرایمو پر ضد د څارنوالۍ له 

رئیس پاڅــون »عدالت« رسه د ارزګان والیت 

په عديل او قضایی ارګانونو کې د برش حقونو 

د تامین او رعایت په موخه ناسته وکړه.

ښــاغيل پاڅون عدالت وویل د داخيل او 

بهــرين امنیت د جرایمو ضد څارنوايل د برش 

حقونــو رعایت ته ژمنــه ده، موږ بــه په خپلو 

کاري ســاحو کې تل دا هڅه کوو چې برشي 

حقونه تامین يش.

د ارزګان والیت د درېیمې امنیتي 
حوزې د آمر محمد میرویس رسه 

ناسته تررسه شوه

د روان ۱۳۹۷ کال د ســلواغې پر ۳ نیته 

د ارزګان والیتي دفر رسپرست ریس حاجی 

عبداالحــد بهایی او د تعلامتــو د څانګی امر 

جــامل الدین ملت د ارزګان والیت د دریمی 

امنیتي حوزې د امر قومندان محمد میرویس 

خان رسه د برش حقونو د خپلواک کمیسیون 

په والیتي دفر کې ليدنه وکړه.

د ارزګان والیت د ماشومانو د 
اصالح مرکز ماشومانو ته د برش 

حقونو موضوعات تدریس شول

د روان ۱۳۹۷ کال د ســلواغې پــر )۷( 

نیټه د ارزګان والیتي دفر رسپرســت حاجی 

عبداالحــد »بهایــی« او د برش حقونــو د زده 

کــړې او پراختیا د څانګی آمــر جامل الدین 

»ملت« د ارزګان والیت د عديل ریاست اړوند 

د ماشــومانو د اصالح مرکــز څخه لیدنه وکړه 

او د محجوزینو حاالت یــې له نږدی وڅارل، 

د دی تــر څنک د برشی حقونــو د زده کړی 

او پراختیا د څانګی آمر د ماشــومانو د اصالح 

مرکــز ۱۳ تنه محجوزینو تــه د برشی حقونو 

اړوند موضوعات تدریس کړل.

د ارزګان والیت د مرستیال وايل 
رسه ليدنه وشوه

د روان ۱۳۹۷ کال د ســلواغې پــر )۲۵( 

نیټه د ارزګان والیتي دفر رسپرست او د برش 

حقونــو د زده کــړې د څانګې آمــر په ارزګان 

والیــت کې د برش حقونــو د تامین او د ځینو 

شکایت کوونکو د شکایت پر اساس د ارزګان 

والیت د مرســتیال وايل عطــا  ء الله »فضلی« 

رسه د ارزګان والیت مقام کې لیدنه وکړه.

ښــاغيل عطاء اللــه »فضلی« وويــل، موږ 

تر خپــل توان پورې پــه ارزګان والیت کې د 

برش حقونو د تامین او رعایت لپاره کار کوو او 

تاسو ته دا وعده در کوو چې موږ به په ارزګان 

والیت کــې د بــرش حقونو ناقضیــن حتام د 

عدالــت منګولو تــه را کش کــوو او تل به مو 

هڅه دا وي چې څرنګه په ارزګان والیت کې 

بــرشی حقونــه تامین يش او خلــک له خپلو 

برشي حقونو برخمن يش.

په هلمند کې د چاپیریال ساتنې 
مقدمايت غونډه تررسه شوه

د ۱۳ تنو په ګډون د ۱۳۹۷ ملریز کال د 

ســلواغې پر ۲۲ نیټه د هلمند والیتي دفر د 

چاپیریال ساتنې د همږغۍ او د عامه پوهاوي 

نیمه ورځنۍ مقدماتــی غونډه د پوهنتون له 

اســتادانو، د ښاروالۍ د مشوريت شورا غړو او 

قومي مرشانــو رسه د هلمنــد والیتي دفر د 

غونډو په تاالر کې جوړه شوه.

د هلمنــد والیتــی دفــر رئیســې عفیفه 

معــروف په خپله وينا کــې وویل چې غونډی 

اصــيل موخه له پالســتیکي کڅــوړو څخه د 

استفادې مخنیوی دی.
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د هلمند والیت د ښــاروالۍ د مشــوريت 

شورا منيش عبداالحد معصومي وویل؛ د دې 

لپاره چې د ښــه چاپیریال په ساتنه کې زموږ 

خلک ډیره ونډه ولري، بايد د رســنیو له الرې 

د ډاکټرانــو په وســیله عامه پوهــاوی ورکړل 

يش.

هملند: له خربیاالنو رسه د 
همغږۍ غونډه وشوه

د هلمند والیتي دفر د ۱۳۹۸ مايل کال 

د دلوې پر ۲۹ نیټه د۱۵ تنو خربیاالنو رسه د 

هلمند پــه والیتي دفر کې د همږغۍ غونډه 

غونډه وکړه.

غونډې ته په خربو کــې د هلمند والیتي 

دفر رئیسې اغلې عفیفه معروف وويل، چې د 

برش حقونو او د رسنیو هدف او فعالیت تقریبآ 

مشــابه دی چــې مقصد مو د بــرش حقونو د 

ارزښتونو څخه مالتړ او ترویج دی.

په غونډه کــې خربیاالنو خپل نظریات او 

مشــکالت رشیــک کړل او په وينــا يې د برش 

حقونو او د محيل رســنیو د خربیاالنو تر منځ 

باید ښــې او نه شــلیدونکې اړیکې موجودی 

وي، څو د هر برشي حق او د برشي ارزښتونو 

څخه په کلکه مالتړ ويش.

 

کندهار: د رسنیو له استازو رسه 
د همږغۍ غونډه وشوه

د روان ۱۳۹۷ کال د ســلواغې پــر )۱۷( 

نیټه رســنیو رسه د ال ښــو اړیکو  او د رســنیو 

لــه الرې د برش حقونو د پوهــاوي په موخه د 

رسنیو له استازو رسه د کندهار پریس کلب د 

غونډو په تاالر کې د رسنیو له یوشمیر استازو 

رسه د همږغۍ غونډه جوړه شوه.

په غونډه کې د رســنیو د کار د څرنګوايل 

په تړاو خربې او بحث وشــو او هم د رسنیو پر 

وړاندې د پرتو ستونزو او حلالرو بحث وشو.

د رسنیو استازو ژمنه وکړه چې خپل کاري 

فعالیتونــه به د امکان تــر بریده رسه همږغي 

کــړي او هم به د برشي حقونو له ســیمه ییز 

دفر رسه خپلې همکارۍ ال پیاوړې کړي.

 

خوست: له پامیر لوړو زده کړو 
موسسې رسه د دوه اړخیزو 
همکاریو تړون السلیک شو

د ګردیز سیمه ایز دفر، په خوست والیت 

کــې له پامیر لــوړو زده کړو موسســې رسه د 

دوه اړخیــزو همکاریــو تړون الســلیک کړ، د 

یاد هوکړه لیک له مخې به په پامیر پوهنتون 

کې د برشي حقونو مضمون تدریس کیږي او 

ترڅنګ به یې د پروګرامونو د ښــه پيل کیدو 

په موخه ګډه همکاري تررسه کیږي.

یاد هوکړه لیک د ۱۳۹۷ کال د ســلواغې 

میاشــتې په ۲۹ نېټه د دواړو لــورو ترمنځ په 

هغه غونډه کې الســلیک شــو چــې د پامیر 

پوهنتون د تیرو )۲( سمســرونو په محصالنو 

د باورلیکونو ویشلو په موخه جوړه شوې وه.

از صفحه 15

ماشومانو سره تاوتریخوالی...
د ماشومانو د حقونو مدافعان د ماشومانو پر 

وړاندی تاوتریخوالی یــو عمده ګواښ ګڼي، له 

ښوونکو او مسئولينو رسه په دې برخه کې ډېرې 

د پوهاوي غونډې جوړيږي، خو رسه له دې چې 

په فکري لحاظ ټول ښــوونکي او مســئولین د 

تاوتریخــوايل زیانونه تاییدوي، ټول مني چې د 

ښــوونې او روزنې په چاپېريال کې تاوتریخوالی 

ښه پایله نه لري او تر څو چې شاګرد خپله د زده 

کړې رسه عالقه ونه مومي او تشوق نيش په وهلو 

او ټکولو نه کيږي، بلکې برعکس عقده پيدا کوي 

او برعکس اغېز کوي، خو بيا هم ډېری ښوونکي 

ماشــومان وهي، له وهلو ټکولو پرته د نورو الرو 

چارو حوصله نه لري، خپل زده کوونکي مالمتي 

او وايي مجبور يم چې وهل ټکول انتخاب کړم.

پخــوا د دروحــي او جســمي فشــار کلتور 

پــه ټولنه کــې د تایید وړ و، لکــه څنګه چی د 

افغانستان د جزا په قانون کې د اباحت د اسباب 

او د اســتعامل د حق تر رسلیک الندې داسې 

تسجیل شوي ؤ.

د جزا قانــون )۵۳( ماده ترصیــح کوي: په 

حســن نیت رسه د جرمي عمــل ارتکاب د هغه 

حق د اســتعامل پــه منظور چــې د رشیعت د 

مقتضی او یا د قانون له مخې چا ته ورکړل شوی 

وي جــرم نه ګڼل کیږي. او د دې قانون د )۵۴( 

مادې لومړۍ فقره داســې حکم کــوي: پالر او 

ښوونکی اوالد او شاګرد ته د تادیب په حالت کې 

پــه دې رشط چې تادیــب د رشیعت او قانون د 

احکامو په حدودو کې صورت ومومي.

د دې ناوړه دود پر وړاندی باید جدي مبارزه 

ويش، چــې کورنــۍ او ټولنــه اصــالح يش او 

ماشومانو رسه له تاوتريخوايل ډک چلند پای ته 

ورسيږي.

څنګــه چــې د اوړي پــه رخصتیــو کــې د 

ماشــومانو په کار ځایونو کې د جســمي سزاوو 

ځانګړې فورمې ډکې شوې، نتيجه دا شوه چې 

الیق زده کوونکي له سزا څخه مصئون دي او نور 

ماشــومان په یو ډول تر سزا الندې نیول شوي، 

نــو پــکار ده چــې د زده کړې چاپیریال بشــپړ 

انساين يش او د زده کوونکو او ښوونکو تر منځ د 

مهربانۍ او مینې سلوک دود يش، پکار ده چې 

په ښــوونځي کې د درناوي داسې فضا رامنځته 

يش چې د ښــوونځي د هــر زده کونکي د روان 

او شــخصيت د پیاوړتیا المــل يش، دا موضوع 

د ماشــومانو نړیوال میثاق په ۲۸ ماده کې هم 

راغلې ده چې غړي هيوادونه بايد د ماشــومانو 

لپــاره د زده کړې مناســب چاپېريــال رامنځته 

کړي.
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فعالیت های 
حقوق بشری دفاتر 
ساحوی و  والیتی 
کمیسیون مستقل 
حقوق بشر 
افغانستان در ماه  
دلو  1397

دفتر ساحوی بامیان
 آگاهی دهی به اعضای پروژه توانمند سازی 

بخش زنــان مطابق برنامــه عمل خویش 
نشستهای آموزشــی را در بخش ها و ساحات 
مختلــف بنا به نیازمندی با موضوعات مختلف 
برگزار میکند. به همین دلیل جلسه  آموزشی 
نصف روزه ای را برای اعضای پروژه توانمند سازی 
برد مشورتی شواری مردمی مرکز بامیان برگزار 
کرد. در این نشســت  2۶ زن اشتراک داشتند. 
این سومین نشست از سری نشستهای آموزشی 
بخش زنان برای این دو صنف فن و حرفه است 

که با موضوعات مختلف برگزار شده است.
 

 برگزاری نشست هماهنگی با خبرنگاران 
دفتر ساحوی کمیســیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان به تاریخ 17 دلو 13۹7 نشست 
هماهنگــی را با خبرنــگاران والیــت بامیان 

برگزار کرد. این نشســت با حضور معاون والی 
و خبرنگاران از رســانه های بین المللی، ملی و 
محلی در دفتر ساحوی کمیسیون برگزار شد. 
نشســت در پی  شــکایت یک خبرنگار محلی 
از اداره والیــت بامیــان مبنی بــر  ارائه ندادن 
معلومــات و با هدف بررســی وضعیت آزادی 
بیان و حق دسترسی به اطالعات در این والیت 

برگزار شده بود.
در ایــن نشســت رئیس دفتر ســاحوی 
کمیســیون از معاون والی بامیان خواســت تا 
شــخصاً بر رسیدگی به مشــکالت و مطالبات 

دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان براي 
دسترسي به هدف هاي حقوق بشری خویش که در چهارچوب وظایف 
قانونی و مسؤولیت رسمی آن مسجل شده است، همواره سعی داشته اند 
فعالیت های خود را در عرصه های گوناگون به گونه ای شایسته به  انجام 
رســانند. بازتاب دهی چنین فعالیت هایی نیز بخشــی از کوشــش های 
صورت گرفتــه در ترویــج فرهنگ و تقویت ارزش هــا و فعالیت های 
حقــوق بشــری تلقی می شــود. از آن جایی کــه دامنه  ایــن فعالیت ها 
گســترده 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 کمیسیون 

.www.aihrc.org.af :مستقل حقوق بشر افغانستان بخوانید
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مدنی، امور زنان، سارنوالی نظامی و هم چنین 
آمر جنایی، آمر محبــس و آمر مرکز اصالح و 

تربیت اطفال شرکت کرده بودند. 

دفتر ساحوی بلخ
 نشــر برنامه های حقوق بشری با حمایت 

کمیسیون مستقل حقوق بشر

مطابــق قراردادهایی میان دفتر ســاحوی 
بلخ کمیســیون مســتقل حقوق بشر و چهار 
رادیوی محلی در والیات شــمالی کشور، این 
رادیوها برنامه های حقوق بشــری تهیه و نشر 
می کننــد و در مقابل آن مــورد حمایت مالی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر قرار می گیرند. 
این قراردادها که از اول ماه دلو برای یازده ماه 
اعتبار دارد، توســط آمر بخش تعلیمات دفتر 
ســاحوی بلخ کمیسیون مستقل حقوق بشر و 
مقامات مسئول در رادیوهای انبیر، ارمغان، نهاد 
و شــهروند به امضا رسید. رادیوهای مذکور به 
ترتیب در والیت های ســرپل، جوزجان، بلخ و 

سمنگان فعال اند. 

دفتر والیتی هلمند
 اعالم همکاری متنفذان اقوام با کمیسیون 

مستقل حقوق بشر

بخش حمایت و توســعه حقوق زنان دفتر 
والیتی هلمند کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانســتان با همکاری ریاســت سرحدات و 
قبایل نشــت آموزشی نصف روزه ای را به تاریخ 
1۸ دلو 13۹7 با اشــتراک 40 تن از متنفذان 

قانونــی خبرنگاران  نظارت کــرده و هم چنین 
رسانه های موجود برای رفع نارسایی های جاری 
انجمن صنفی خبرنگاران را ایجاد کنند که به 

تصویب شرکت کنندگان  رسید.

 برگزاری نشست شبکه دادخواهی حمایت 
از اشخاص دارای معلولیت

بخش حمایت از اشــخاص دارای معلولیت 
دفتر ساحوی بامیان به منظور تضمین و تحقق 
حقوق افــراد دارای معلولیت از طرف دولت و 
نهادهای مسئول، برابرسازی فرصت ها در همه  
عرصه هــای اجتماعی، اقتصــادی، فرهنگی و 
سیاسی فراروی شــهروندان دارای معلولیت و 
حفظ کرامت انسانی و شأن شهروندی این افراد 
کمیته  دادخواهی حمایت از حقوق اشــخاص 
دارای معلولیت را در ســال 13۹۶ ایجاد کرد. 
اعضای این کمیته متشکل از نهادها و فعاالن 
مدنــی بامیان و بعضی از مؤسســات داخلی و 
خارجی و ارگان های دولتی است که به منظور 
حمایــت از حقوق اشــخاص دارای معلولیت 

فعالیت دارند. 
هم چنین در این نشســت مسئول بخش 
حمایــت از اشــخاص دارای معلولیــت دفتر 
ساحوی بامیان  خالصه ای از فعالیت های این 
بخش را که در سال گذشته با هدف حمایت از 
حقوق بشری  افراد دارای معلولیت اجراء شده 
است  ارائه کرد و به بعضی از مشکالت مهم این 
افراد  از قبیل مشکالت اقتصادی، نبود کار برای 
این افراد، نبود مکاتب خاص برای آن ها، ندادن 
کارت معاش برای افــراد دارای معلولیت های 
طبیعی و مــادرزادی، معیاری نبودن بعضی از 
ادارات و اماکن عمومی که دسترســی  فیزیکی 
این افراد را با مشــکل مواجه می ســازد،  نبود 
آمار دقیق از این افراد و افزایش معلولیت های 
طبیعی و مادرزادی در والیت بامیان اشاره کرد. 

دفتر والیتی بدخشان 
با اشتراک   برگزاری نشســت دادخواهی 
رؤســای نهادهای عدلی و قضایی والیت 

بدخشان
نشســت دادخواهی با حضور و مشــارکت 
رؤســای نهادهــای عدلی و قضایــی در دفتر 
والیتی کمیســیون برگزار شد. این نشست را 
دفتر والیتی بدخشــان  روز چهارشنبه، مورخ 
10 برج دلــو    در تاالر این دفتــر برگزار کرد. 
هدف از راه اندازی این نشست، ایجاد و تقویت 
هماهنگی و نیز شریک ســازی یافته های دفتر 
والیتی کمیســیون در پیوند به قضایای نقض 

حقوق بشری عنوان شده است. 
در این نشست، رؤسای ریاست های محکمه 
اســتیناف، سارنوالی اســتیناف، عدلیه، حج و 
اوقاف، دفتر زنان بــرای زنان، مجتمع جامعه 

اقوام و 1۶ تن از کارمندان این ریاست  در تاالر 
همایش ریاست سرحدات و قبایل برگزار کرد. 
در این نشســت افزون بر بحث و گفتگو درباره 
مضوعات نشســت، بزرگان و متنفذان اقوام و 
قبایل هرگونه همکاری خویش را با کمیسیون 

مستقل حقوق بشر افغانستان اعالم داشتند.

دفتر والیتی فاریاب
 نشست با عنوان نقش زنان در پروسه صلح  
بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر 
والیتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانســتان در برنامه  »نقش زنان در پروســه 
صلــح«  که دفتر معاونت ســازمان ملل متحد 
) یونامــا( مقیم فاریــاب با حضــور 15 تن از 
نمایندگان جامعه مدنــی، فعاالن حقوق زن، 
دانشجویان  و  اســتادان  مسئوالن رســانه ها، 
دانشــگاه برگزار کرده بود،  اشــتراک و درباره 
»نقش زنان در پروســه صلــح« دیدگاه های 
کمیسیون مستقل حقوق بشر را مطرح کردند. 
در پایان برنامه اشــتراک کنندگان نشست 
حضور و نقش زنان را به عنوان پرورش دهندگان 
نسل ها و مدیران اصلی جامعه در پروسه صلح 
حتمی دانسته و بر افزایش تعداد نمایندگان زن 
در شورای عالی صلح و مشارکت ایشان در امور 

مهم کشوری تأکید داشتند. 

 برگزاری نشست »دادخواهی درباره قضایای 
مهم حقوق بشری اطفال« 

بخش حمایت و انکشــاف حقــوق اطفال 
دفتر والیتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان جلسه دادخواهی سه ماهانه اش 
را بــه تاریخ 2۹ دلو ســال 13۹7 بــا عنوان 
»دادخواهی درباره قضایای مهم حقوق بشری 
اطفال و جلوگیری از ازدواج و نامزدی های زیر 
سن« با حضور داشت نمایندگان مقام والیت، 
معاونت دفتر سازمان ملل متحد )یوناما( مقیم 
فاریاب، مســئوالن ارگان های عدلی و قضایی، 
رئیس معارف، رئیس جامعه مدنی، رسانه ها و 
نمایندگان نهاد هــای مرتبط در تاالر همایش 

این دفتر برگزار کرد.
در این نشست ضمن این که درباره عوامل، 
اضرار و پیامدهای ازدواج های زیر سن از سوی 
دفتر والیتی فاریاب و اعضای اشــتراک کننده 
صحبت شــد، از مســئوالن نهادهای مرتبط 
خواســته شــد به منظور جلوگیری از چنین 
ازدواج هایی  جدی  بوده و با عامالن آن برخورد 
قانونی کنند  و در نشست بعدی گزارش کارکرد 

خویش را عرضه کنند.



ماهنامه حقوق بشر، سال شانزدهم
شماره یازدهم، دلو 1397

ماهنامه حقوق بشر
 سال شانزدهم
شماره یازدهم، دلو 1397

برای حقوق بشر  بپاخیزیدگــــزارش

15

ماشوم په تدریجي توګه د انساين لوړ درک 

درلودونکی دی، خربې او وینا یې د ټولو غوښتنو 

او ستونزو د لرې کولو وسیله ده، ماشوم معصوم 

او د ســپیڅيل زړه درلودونکــی وي، چــې کرار 

کرار خپل شــا و خوا چاپیریال پیژين او لومړنۍ 

پیژندنه يې له مــور او د کورنۍ له نورو غړو رسه 

ده.

مور د ماشوم لومړنۍ الرښوده او ښوونکې ده 

او تر ټولو وړاندې د کورنۍ چاپیریال د ماشــوم 

لپاره د هغه د ســلوک او شخصیت بنسټ دی، 

د انســان شــخصیت جوړوونکی د هغه د ژوند 

چاپیریال دی او د انســان شــخصیت د هغه د 

چاپیریــال محصول دی، د ښــاري چاپیريال د 

انسان شخصیت د کلیوايل انسان له شخصیت 

رسه توپیــر لري او یا دا چې هر انســان د خپل 

کورين او بيا د ټولنيز چاپیریال ممثل دی، حتی 

په یوه هیواد کې د یوې سيمې د خلکو د سلوک 

توپیــر له بل والیت رسه لیدل کیږي، نو دا خورا 

مهمه ده چې د ماشومانو روزنه او له هغوی رسه د 

کورنۍ او ټولنې چلند په ښه توګه وي.

هغه ماشوم چې هیڅ ډول جسمي او روحي 

فشار الندې نه وي د فکري ځواک او استعداد په 

برخه کــې پایه داره تکامل مومي، د دې خربې 

معنا دا نه ده چې ماشــوم له هيڅ ننګونې رسه 

مخ نه يش، بلکې ماشوم له داسې ننګونې رسه 

بايد مخامخ نه يش چې فزيکي يا رواين فشــار 

پرې رايش، څېړنو ښودلې، هغه ماشومان چې 

له جســمي او رواين فشار څخه په امان دي، په 

زيرکتيا، وړتيا او شخصيت کې تر هغو ماشومانو 

ښه وي چې له جسمي او رواين فشارونو رسه مخ 

ماشومانو سره 
تاوتریخوالی 
د منلو نه دی

شمس الدین تنویر 

دي او دغه فشارونه يې پر شخصيت ناوړه اغېزه 

کوي.

د ماشــوم په شــخصيت جوړونه کې د چم 

ګاونډ او ښوونځي چاپېريال خورا مهم رول لري، 

چې په ښــوونځي کې له ماشــومانو رسه چلند 

د ماشــومانو پر شــخصيت ډېر اغېز کوي، پکار 

ده چې ماشــومانو ته په ســمه او مناسبه توګه 

الرښــوونه ويش او داسې طريقه اختيار نه يش 

چې د ماشــوم پر روان ناوړه اغېز کوي او د ګټې 

پر ځای يې شخصيت ته زيان اړوي. څنګه چې 

ماشــوم د کورنۍ چاپیریال څخه د ښــوونې او 

روزنې ډګر ته داخلیږي نو دا پر ښوونکي ده چې 

د ماشوم ذهن او زړه تسخیر کړي.

د ښوونکي هره خربه د شاګردانو لپاره د منلو 

وړ ده، خو دا هغه وخت امکان لري چې د کورنۍ 

او ښوونځي چاپیریال انساين يش او په کورنۍ 

او ښوونځي کې له ماشوم رسه تاوتریخوالی رسه 

کرښــه وي، يوه مقوله ده چې بــد زده کوونکی 

نشته، يواځې بد ښــوونکي شته، ښه ښوونکی 

هغه دی چې ماشــوم و پيژين او هيڅکله وررسه 

تاوتريخوالی و نه کړي، ښه ښوونکی تل پر داسې 

الرو چارو فکر کوي چې په ښــه توګه ښــوونه او 

روزنه تررسه يش او له داسې الرو چارو ډډه کوي 

چې برعکس د ماشوم پر روان او شخصيت ناوړه 

اغېز کوي.

ماري ســروس د نیوهمشــیار پوهنتون په 

علمي څېړنه کې وايي: د ماشومانو نه وهل د دې 

المل کیږي چې ماشوم هوښیار او زیرک يش او 

برعکس وهل او ټکول د ماشوم د ذهني ودې د 

مخنیوی المل کیږي.

هغــه زیاتــوي چې شــدید وهل د ماشــوم 

دعصبانیت المل کیږي او هغه د ژوندانه له سم 

استقامت څخه بې الرې کوي.

په ښوونځيو کې د ماشومانو نه وهل او هغوی 

رسه د يو شــخصيت په توګه چلند کول يو منل 

شــوی اصل دی، خو له بده مرغه زموږ د کاري 

پوښښ په سیمه کې ال هم په یو شمېر ښوونځیو 

کې د ښــوونځي د نظم او نسق لپاره د فشار او 

وهلو ټکولو څخه اســتفاده کیــږي، کله چې د 

ښوونځي انګړ ته داخلیږو وینو چې یو شمېر زده 

کوونکي تفریح او لوبې کوي او ټولګي ته د لښتې 

د ګواښ او ســپکو خربو او فشــار په وسیله وړل 

کیږي، داسې زده کوونکي او ماشومانو ته ښوونه 

او روزنــه او درس مهــم هدف نه دی او داســې 

ماشومان مسئولیت پيژندونکي نه وي، بلکې د 

هغوی سلوک او حرکتونه په فشار باندې متکي 

وي. د معــارف وزارت په ورســتیو کې ډېره هڅه 

کړې چې په ښوونځیو کې جسمي او روحي سزا 

له منځه یويس، خو بیا هم د ډېر شمېر ښوونځیو 

د مدیرانو او ښوونکو په فکر لښته او فشار د نظم 

او ډسپلین لپاره رضوري ګڼل کيږي، که څه هم 

چې په ښوونځيو کې له ماشومانو رسه چلند تر 

پخوا ډېر ښــه شوی، خو ال هم په دې برخه کې 

ســتونزه ډېره ده، اړوندو ادارو ته پکار دي چې د 

ماشومانو د ښوونکو لپاره ځانګړي مواد او روزنې 

زياتې کړي او په ښــوونځيو په ځانګړي ډول له 

ماشومانو رسه د ښوونکو چلند بايد جدي و څارل 

يش او په دې برخه کې يواځې پر توصيو بســنه 

و نه يش.

پاتې په 12 مخ کې
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منابع قانونی حق دسترسی به محیط 
زیست سالم و امن

یکــم. واقعیــت این اســت کــه »حق 
برخورداری از محیط زیســت سالم« در میان 
حقوق و آزادی هایی کــه در »اعالمیۀ جهانی 
حقوق بشر« در 1۹4۸ معرفی شده اند نیامده 
اســت. اگر به مفاد »اعالمیــۀ جهانی حقوق 
بشــر«، به مثابه سندی مادر و بنیادین در این 
زمینه، نگاهی گذرا هم کرده باشــیم، متوجه 
می شویم که در آنجا هیچ صحبتی از »محیط 
زیست« نشده است. نه در متن نهایِی این سند 
به وجود چنین حقی اشاره شده است و نه حتا 
نمایندگان  مقدماتی  میان گفت وگوهــاِی  در 
کشورهای مختلف سراغی از این حِق طبیعی 
می تــوان گرفت. مهم تر آن که، حتا 1۸ ســال 
بعــد نیز، یعنی هنگامی که ســازمان ملل در 
ســال 1۹۶۶ کنوانسیون های نام آشنای حقوق 
»مدنی ـــسیاسی« و نیز حقــوق »اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگی« را تصویب کرد، باز هم 

سخنی از »محیط زیست سالم« به عنوان یک 
»حق بشری« نشده است.

دوم. برای اولین بــار در جریان کنفرانس 
محیط زیستِی »ســازمان ملل« در استکهلم 
ســوئد در تابســتان ســال 1۹72 بود که از 
»محیط زیست ســالم« به عنوان یک »حق« 
نام برده شــد. در همان مادۀ اول سند پایانِی 
کنفرانس استکلهم آمده است که »انسان دارای 
حق بنیادین برخــورداری از آزادی، برابری، و 
زند گی در محیط  زیســتی اســت که حیات 
شرافت مندانۀ او را همراه با رفاه تأمین کند...« 
در مادۀ دوم اعالمیۀ استکهلم، به لزوم نگه داری 
از منابع طبیعی کرۀ زمین، آب، هوا و زیست بوم 
زمین برای نسل های فعلی و آینده اشاره شده 
است. ده سال پس از اعالمیۀ استکهلم، منشور 
جهانی طبیعت را داریم که توســعه و رشــد 
کشــورها را در گرو احترام به محیط زیست و 

بنیان طبیعت معرفی می کند.
تقریباً بیست سال پس از اعالمیۀ استکهلم، 

در دســامبر 1۹۹0، »مجمع عمومی سازمان 
ملل«، با انتشار قطع نامۀ  دیگری مفاد اصلی این 
ســند را تکرار کرد. در این قطع نامه نیز آمده 
است که تمامی انسان ها حق زندگی در محیط 
زیست درخوری را دارند که سالمت و رفاه آن ها 
را تأمین کند. در همین سند، »سازمان ملل« از 
تمامی دولت های عضو، سازمان های بین دولتی، 
و نیز نهادهای غیردولتی خواســته است که با 
تالش های بیشتر، زمینۀ تحقق محیط زیستی 
سالم تر را فراهم آورند. تالش های دیگری هم از 
همان دوره از سوی »سازمان ملل« در جریان 
بوده است. برای نمونه، در سال 1۹۹2 اعالمیۀ 
ریو تصویب شد، که هرچند به طور مستقیم از 
»دسترســی به محیط زیست سالم« به عنوان 
یــک »حق« نام نمی برد، به لزوم حفظ محیط 
زیســت و احترام به بنیان طبیعت در راستای 

توسعۀ کشورها اشاره می کند.
بــرای اولین بار در جریان کنفرانس محیط 
زیســتِی »سازمان ملل« در استکهلم سوئد در 

دولت ها 
و حق دسرتسی 
به محیط زیست 
سامل و امن
بهنام دارایی زاده
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تابستان سال 1۹72 بود که از »محیط زیست 
سالم« به عنوان یک »حق« نام برده شد.

و  تالش هــا  ایــن  تمامــی  کنــار  در 
گرد همایی های جهانــی و فراملی، تالش های 
ملی یــا منطقه ای هم در جریان بوده اســت. 
جالب اســت که بدانیم کشــورهای آفریقایی 
پیشتاز شناسایی محیط زیست به عنوان یک 
»حق بشــری« بوده اند. در منشــور آفریقایی 
حقوق بشــر و ملت هــا، که در ســال 1۹۸1 
در نایروبی تصویب شــد، آمده است که تمام 
ملت ها برای توســعۀ خود، محق به داشــتن 
محیط زیستی رضایت بخش و شایسته  اند. در 
همین راستا، تالش های منطقه ای دیگری نیز 
صورت گرفته اســت؛ برای مثال، هنگامی که 
پروتکل الحاقی منشور آمریکایی حقوق بشر در 
سال 1۹۸۸ تصویب شد، تدوین کنندگان سند 
به طور روشــن و مشخص به حق برخورداری 
از محیط زیست سالم و مسئولیت دولت ها در 
قبال آن اشاره کرده اند. در مادۀ 11 این پیمان 
آمده است که دولت های عضو باید تالش های 
خود را برای حفظ و نگه داری و بهبود وضعیت 

محیط زیست افزایش دهند.
به محیط زیست سالم« و  »دسترسی 

حقوق و آزادی های مثبت و منفی
یکم. آیزایا برلین، فیلســوف و پژوهشگر 
لیبرال اندیشــۀ سیاســی، تعبیــر جاافتاده و 
شناخته شــده ای از مفهوم »آزادی« به دست 
داده است. از نگاه برلین، آزادی  ها بر دو قسم اند؛ 
دسته ای از آزادی ها که او آن ها را »آزادی های 
منفی« می نامد شــامل حقوق یا آزادی هایی 
می شوند که الزمۀ آن ها عدم مداخلۀ مستقیم 
نهاد  قدرت است. با این توضیح که، برای تحقق 
ایــن دســت از آزادی ها، هیچ نهــاد یا مرجع 
قدرتــی نباید محدودیت و مانع تراشــی کند. 
برای مثال، »آزادی اندیشــه و بیان« در زمرۀ 
»آزادی های مثبت« دســته بندی می شود که 
برای تحقق آن دولت هــا و مراجع قدرت باید 
کارکردی »ســلبی« یا انفعالی داشته باشند یا 
هیچ محدودیت و مانعــی ایجاد نکنند. اما در 
مقابل، دستۀ دیگری از حقوق و آزادی ها هست 
کــه در کالم آیزایا برلین به آن ها »آزادی ها یا 
حقوق مثبت« می گویند. در این دســتۀ اخیر، 
دیگــر تنها صحبت از نبــودن محدودیت های 
قانونی نیســت؛ بل که برای تحقق این دســت 
از حقــوق و آزادی هــا، الزم اســت که پیش 
زمینه های عینی یا مادِی بهره گیری از حقوق و 

آزادی ها هم تأمین شده باشد.
برای نمونه، این تنها کافی نیســت که به 
شــما گفته شــود آزاد ید که درس بخوانید یا 
حق دارید که تحصیالت عالی داشــته باشید؛ 
روشن است که »حق آموزش« نیازمند فراهم 
بودن زمینه های عینی و مادی نیز اســت که 

دولت ها باید آن ها را بــا تخصیص بودجه و با 
رعایت احترام به ارزش های بنیادین حقوق بشر 
و اصل عدم تبعیض تأمین کنند. بدون فراهم 
بودن این زمینه های عینی، بهره گیری واقعی از 
این دســت از حقوق و آزادی ها ممکن نیست. 
درســت مانند این است که به شــما بگویند 
آزادی سفر یا رفت وآمد دارید و کسی هم مانع 
شما نخواهد شد؛ اما هزینه های مادی سفر آن 
قدر زیاد باشد که عماًل از این حق خود محروم 

شوید.
در ادبیات حقوق بشــری، دستۀ اول اشاره 
به حقوق »مدنی ـــسیاسی« دارد )و معاهده  و 
اسناد حقوقی جداگانه ای هم به آن اختصاص 
داده اند( و دستۀ دوم هم به »حقوق اقتصادی، 
اجتماعی، و فرهنگی« معروف است که نیازمند 
تخصیــص بودجه، طرح ریــزی، تقویت بخش 
عمومی، و اجرای سیاست های حمایتی دولت 

است.
دوم. با توضیحاتی که در بند پیشین آمد، 
حال می توان پرسید که ماهیت حق دسترسی 
به محیط زیست ســالم چیست؟ این حق در 
کدام دســته بندی  های آشــنای حقوق بشری 
می گنجد؟ و در نهایت، مسئولیت دولت ها در 
قبال این حق با توجه به ماهیت چندوجهی آن 
کدام است؟ پیش از آن که در این بخش پاسخ 
پرســش های باال را بدهیم، الزم است در ابتدا 
اشــاره ای هم داشته باشیم به این که بسیاری 
از پژوهشــگران حقوق بشر، »حق برخورداری 
از محیــط زیســت ســالم« را در کنار »حق 
برخورداری از صلح« یا »حــق برخورداری از 
توسعه«، در زمرۀ »حقوق نسل سوم« )یا آنچه 
که در اصطالح »حقوق همبستگی« می نامند( 

طبقه بندی می کنند.
بارزترین ویژگِی حقوق موســوم به »نسل 
ســوم« این اســت که این دســت از حقوق و 
آزادی ها »جمعی« هســتند، یا به سرنوشــت 
مشترِک یک ملت گره خورده اند، مانند »حق 
تعییــن سرنوشــت«. اما مســئلۀ دیگری هم 
در میان اســت؛ واقعیت این اســت که »حق 
برخورداری از محیط زیست سالم« تنها جنبۀ 
جمعی یا گروهی ندارد. »محیط زیست« با حق 
زندگی یا حیات عینی و هرروزۀ انســان ها )به 
ویژه آن هایی که در مناطق بحرانی کرۀ زمین 
زندگی می کنند( ســر و کار دارد. برای مثال، 
فرد فرد انســان هایی که در اطراف تاالب ها و 
دریاچه های در حال خشــک شــدن زندگی 
می کنند از وضعیت بومی منطقه   شــان به طور 
»فردی و شخصی« آســیب می بینند. پنهان 
نمی توان کرد که، شــرایط مادی زندگی این 
مردم مســتقیماً زیر تاثیر شرایط زیست بومِی 

منطقه است.
در ســال 1۹۹2 اعالمیۀ ریو تصویب شد، 

که هرچند به طور مســتقیم از »دسترسی به 
محیط زیست سالم« به عنوان یک »حق« نام 
نمی برد، به لزوم حفظ محیط زیست و احترام 
به بنیان طبیعت در راســتای توسعۀ کشورها 

اشاره می کند.
»حق برخورداری از محیط زیســت سالم« 
شــبیه »حق توسعه« نیســت که یک ایده  یا 
مفهوم کلی و انتزاعی و تفســیربردار باشــد؛ 
»تخریب محیط زیست« یک وضعیت عینی و 
واقعی است. نمونه های دیگری هم از این دست 
هست؛ برای مثال، ســاکنان منطقه ای که در 
آنجا نیروگاه های هسته ای مستقر کرده اند نیز 
بــه طور فردی در معرض خطر حوادث محیط 
زیســتی قرار دارند. بنابراین، خطای آشکاری 
اســت اگر گمان کنیم که »حق برخورداری از 
محیط زیست سالم« تنها یک موضوع جمعی 

یا ایده ای کلی و مبهم و انتزاعی است.
تجربه های حقوقی یا رویه های قضایی که تا 
کنون در زمینۀ حق دسترسی به محیط زیست 
سالم بوده اســت هم نشان می دهد که هرچه 
زمان گذشته است، دادگاه ها یا مراجع قضایی 
کشــورهای مختلف به شــکایت های فردی یا 
شــخصی اهمیت بیشــتری داده اند. در اغلب 
ایــن موارد، دادگاه ها زیــر عنوان خاص »حق 
دسترســی به محیط زیست ســالم« حکمی 
صــادر نکرده اند، اما با ربــط دادن موضوع به 
»حق حیات« یا »حق برخورداری از سالمت و 
بهداشت«، راه را برای طرح شکایت های فردی 
یا جمعــی از تضییع حقوق اولیــه و تخریب 

محیط زیست باز کرده اند.
بــا توضیحاتــی که در بخش هــای باال به 
آن ها اشــاره شــد، به نظر می رسد که »حق 
دسترسی به محیط زیست سالم و امن« بیشتر 
بایــد در زمرۀ »حقوق نســل دوم« یا »حقوق 
اقتصادی، اجتماعــی، و فرهنگی« طبقه بندی 
شــود. واقعیت این است که حفاظت از محیط 
زیست، در ســطحی کالن و ملی و درازمدت، 
مسئله  ای عمومی و دولتی است. در سطح ملی، 
دولت ها مسئول تدوین و اجرای برنامه هایی اند 
که به بهبود وضعیت محیط زیست می انجامد. 
در ســطح منطقه ای و بین المللی هم دولت ها 
موظف اند که با ســایر کشــورها هم کاری های 
الزم و کارســاز و مؤثری داشــته باشــند و از 
تمام ظرفیت های موجود در راســتای اجرای 
تعهد نامه هــا و اســتانداردهای معرفی شــده 

استفاده کنند.
محیط زیست و کارکرد ایجابی و سلبی 

نهاد دولت 
خروج دولت دونالد ترامپ از »توافق محیط 
زیســتی پاریس« نشــان داد که تا چه اندازه 
جهت گیری های اقتصادی قدرت های بزرگ در 
داخل کشورهای شــان می تواند بر سرنوشت و 
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کارایی  یک موافقت نامۀ مهم محیط زیستی در 
سطح بین المللی تأثیر گذارد. پنهان نمی توان 
کرد که دولت ها کماکان ناقضان اصلی پروتکل ها 
و استانداردهای حقوق بشری، از جمله محیط 
زیستی، هستند. اما آیا با استناد به این واقعیت 
حاکم، می تــوان خواهان عدم دخالت دولت ها 
در موضوع های مرتبط با محیط زیســت شد؟ 
اگر دســت دولت ها یا برنامه ریزهای دولتی از 
مسائل محیط زیستی کوتاه شود، آیا جایگزین 

مطمئن تری در دست داریم؟
به نظر می رسد مسئلۀ اصلی و محوری که 
پیش روی ماست این است که چگونه می توان 
از »محیط زیســت« یا »بنیــان طبیعت« در 
برابر هجمه ها یا تمایل »بازار« یا نظام اقتصاِد 
سود محورِ جهان محافظت کرد. پنهان نمی توان 
کرد که نظام اقتصادی و تولیدی جهان از یک 
سوی با مصرف بی حد و اندازۀ منابع طبیعی و 
از سوی دیگر با ترویج هرچه گسترده تر مصرف 
کاالهای تولیدشده، در تقابلی مستقیم و آشکار 
با بنیان طبیعت و محیط زیســت قرار دارد ـ 
روندی که دســت کم چندین دهه  اســت که 
دانشمندان و پژوهشگران اجتماعی نسبت به 

پیامدهای ویرانگر آن هشدار می دهند.
گفته می شود که از هنگام انقالب صنعتی، 
دمای متوسط کرۀ زمین دو درجه گرم تر شده 
است. برآورد می شود که تنها ظرف همین چند 
دهۀ آینده، زیر تأثیر مســتقیم تغییرات آب و 
هوایــی و گرمایش زمین، صد هــا میلیون نفر 
مجبور به مهاجرت خواهند شــد. از خاورمیانه 
که بگذریم، تنها در منطقۀ صحرای آفریقا که 
هم اکنــون بیش از 100 میلیــون نفر زندگی 
می کنند، بخش های بزرگی از جمعیت مجبور 
به ترک سرزمین هایشان خواهند شد. سازمان 
ملل برآورد کرده اســت که تا نیمۀ این قرن، 
بیشــتر از 250 میلیــون »پناهجوی محیط 
زیستی« خواهیم داشت. بسیاری بر این باورند 
که سیل آوارگان و پناهجویان محیط زیستی، 
خود به تنهایی قادر است به ایجاد بزرگ ترین 
بحران  اقتصــادی و اجتماعی و امنیتی جهان 

بیانجامد.
»حق برخورداری از محیط زیســت سالم« 
شــبیه »حق توسعه« نیســت که یک ایده  یا 
مفهوم کلی و انتزاعی و تفســیربردار باشــد؛ 
»تخریب محیط زیســت« یک وضعیت عینی 

و واقعی است.
در مورد رابطۀ محیط زیست با حقوق بشر، 
با مســئلۀ محوری و عینی دیگری هم روبه رو 
هستیم؛ در واقع، الزم است که »دسترسی به 
محیط زیست ســالم«، به عنوان یک حق، از 
گزند »کاالیی شــدِن« تمامی نیازهای انسانی 
مصون بماند. نباید اجازه دارد که »دسترســی 
به محیط زیســت ســالم« در دهه های آینده، 

مانند »حق برخورداری از سالمت و بهداشت« 
یا »حق آموزش«، به کاالیی برای فروش تبدیل 
شود یا در انحصار ثروتمندان قرار گیرد. به نظر 
می رسد که مواجهه با مسائلی از این دست، جز 
با میانجی گری قدرت هایی پیشرو با برنامه های 
اقتصادی ـــاجتماعی انســان محور، آن هم در 
ســطحی فراملی و جهانی، امکان پذیر نخواهد 
بود. پنهان نمی توان کــرد که، در حال حاضر 
»سازمان ملل« یا نهادهای وابسته به آن توان 
مواجهه با بحران های بزرگ اجتماعی، سیاسی، 
و محیط زیســتی را ندارند. روشن است که به 
نیروی قوی تر بــا توان تصمیم گیری و اجرایی 

مطمئن تری نیاز است.
بدون همکاری های فراملِی دولت هاِی ملی 
و قدرتمند که قادر باشــند جلو زیاده خواهی 
نظام بازار را بگیرند، امکان دسترسِی همگانی 
و بی تبعیض به »محیط زیســت سالم و امن« 
وجود نخواهد داشت. بنابراین، در پاسخ به این 
پرســش که »آیا حفظ بنیان طبیعت یا بهبود 
شرایط محیط زیستی انسان ها در گرو تضعیف 
و عدم دخالت دولت ها است یا تقویت آن ها؟«، 
با مالحظاتی روشــن باید گفت کــه در گرو 
تقویت یا روی کارآمدن دولت  هایی اســت که 
ضمن برخورداری از قدرت قانون گذاری، واجد 
حداقل وابستگی به قدرت های اقتصادی  باشند، 
از منافع عموم دفاع کنند، و در راســتای خیر 

جمعی و همگانی برنامه ریزی کنند.
مسئله ای که نباید فراموش کرد این است 
که در نبود هیچ سازوکار مطلوب جهانی، هنوز 
این »نهاد دولت« اســت که در سطح ملی یا 
منطقه ای می تواند کارکرد های مثبتی داشــته 
باشــد. در واقــع، با میانجی گــری دولت های 
برخوردار از برنامه هــای اجتماعی و اقتصادی 
پیشــرو، هنــوز، دســت کم در بخش هایی از 
جهان، می توان در برابــر تعرض بی امان نظام 
بازار به محیط زیســت ایستادگی کرد. در این 
چهارچــوب، این وظیفۀ جنبش های اجتماعی 
است که دولت ها را به طور دائم مسئول اجرای 
قوانین اساسی و نیز تعهدات بین المللی کنند، 
قوانین و تعهداتی که اصوالً ضامن حقوق فردی 
و جمعی و ارزش های حقوق بشری اند. به نظر 
می رســد که تنها از طریق تقویت جنبش های 
اجتماعی مســتقل، آگاهی بخشی، و در نهایت 
با میانجی گری قدرت های عمومی اســت که 
می توان به دسترســی همگانــی به »محیط 
زیســت ســالم و امن«، به عنوان بخشــی از 

مجموعۀ »حقوق بشر«، امید داشت.

از صفحه 23

په طالق کې د ښځې حق

او ښــځه هم په خاص مورد کې کوالی يش له 

محکمې ځینــې د تفریق )جدایۍ( غوښــتنه 

وکړي، لیکن په دې کې شک نشته چې طالق 

د اســالم له نظره یوه غندل شوې او ناوړه چاره 

ده. بې شمیره روایتونه شته چې طالق د ښځې 

او میړه د ژوندانه د پاشــل کیــدو او د کورنۍ د 

تــس نس  کیــدو المــل دی او کوچنیان خپل 

مادي او معنوي تکیه ځای له الســه ورکوي. له 

همدې کبله طالق له ډیرو کرکجنو حاللو څخه 

په اســالم کې توصیف شوی دی. پیغمرب)ص( 

فرمایيل دي: )ابغض الحالل عند الله الطالق(  

ژباړه : ډیر مبغوض او کرکجن حالل د څښــن 

تعالــی )ج(  په نزد  طالق دی. له دې امله، که 

څه هم په اسالم کې طالق مجاز دی خو د نورو 

مجازونو پــه څیر نه دی، کوښــښ په دې کې 

دی چې په اخالقي دستورونو رسه لکه د حکم 

حضور او د دوه عادلو کســانو حضور د طالق د 

واقع کیدو امکانات محدود کړي، چې احصائیه 

یې اقل حد ته ورســوي. د زوج او زوجې تر منځ 

منځګړیتوب او حکمیت یو له هغه کارونو څخه 

دی چــې باید له طــالق څخه وړانــدې تررسه 

يش، چی ناپلوی شخص یا اشخاص د ښځې او 

میړه تر منځ حکمیت او منځګړیتوب وکړي او د 

اصالح الرې وپلټي.

یعنې يو شــخص د ســړي له کورنۍ او بل 

شــخص د ښــځې له کورنۍ څخــه د حکم په 

عنــوان غــوره يش، چې د هغوی پــه منځ  کې 

اصالح وکــړي او که په هیڅ  وجــه د ژوندانه د 

ادامــې امــکان نــه ؤ، هغه وخت طــالق و اقع 

کیږي.

د رضر په سبب جدایۍ کې د فقهاوو تر منځ  

اختالف شته، حنفیه، شافعیه او حنابله فقها په 

دې نظر دی چې د رضر په ســبب تفریق چې 

په هره اندازه شــدید وي، جواز نه لري، ځکه له 

زوجــې څخه د رضر دفع کــول )تفریق( زوج د 

رشعي تعزیر له الرې د رضر پریښودلو)ترک( ته 

مجبور کړی. د دې پرعکس، مالکیه فقها په دې 

نظر دی چې د رضر په سبب جدایي له زوجې 

څخه د نــزاع او رضر د لرې کولو په موخه جواز 

لري، ځکه پیغمــرب)ص( فرمایلی دي: الرضر و 

ال رضار فی االســالم. په اسالم کې نورو ته رضر 

رسول او د رضر منل جایزنه دي.

یادونه: څرنګه چــې د ليکنې په من کې 

مراجع او ماخذونه معريف شوي دي دلته یې له 

تکرار څخه رصف نظر وشو.
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له هغه ځایه چې طالق د اسالم په نظام کې 

د ســړي په واک کې دی، خو د ښځې انساين 

حقوق د طالق پر مهال د سپیڅيل شارع له خوا 

په جدي ډول رعایت شــوي دي. دا چې طالق 

د ســړي حق ګڼل شوی په دې معنا نه ده چې 

ښــځه نه يش کولی اصاًل د طالق له منافعو او 

ښیګڼو برخمنه يش، بلکې د اسالمي رشیعت 

له نظره داسې الرې په پام کې نیول شوې دي 

چې ښځې هم کولی يش له هغو الرو څخه په 

ګټه اخیستلو دا حق په خپل اختیار کې ونیيس 

او پــه الزمو رشایطو کې له دې حقه اســتفاده 

وکړي، چې په الندې ډول توضیح کیږي.

یو له دې الرو څخه په طالق کې نیابت دی. 

د دې حکم پربنسټ، ښځه کولی يش د عقد په 

ترڅ  کــې رشط  کیږدي چې هر وخت وغواړي 

کولــی يش د طالق لپاره اقــدام وکړي، په دې 

رشط کولی يش د سړي نایبه او وکیله يش هر 

وخت چې یې غوښــتنه وي ځان طالق کړي او 

د هغه له نکاح څخه یې خالص کړي )انحالل 

ازدواج – پوهنیار شهال فرید ص21(.

هر کله که د طالق د حق اجرا کول ښــځې 

ته وســپارل يش هغه د تفویض د نیابت په نامه 

یادوي او په هغه صورت کې چې دا حق درېیم 

شخص ته ورکړل يش توکیيل نیابت ورته وایي 

په طالق کې 
د ښځې حق
قضاوتپوه حرضت ګل حسامي 

)انحــالل ازدواج – محمــد ارشف رســويل  ص 

.)53

د حنفــي فقهاوو په نظــر، د طالق تفویض 

هغه دی چې زوج د طالق حق زوجې یا درېیم 

شــخص ته پریــږدي )انحــالل ازدواج  محمد 

ارشف رســويل ص 53 ( پــه توکیــل کې رشط 

ایښــودل شــوی چې دا حق له زوجې پرته بل 

شــخص ته وســپارل يش. یعنې زوج د خپلې 

زوجــې د طالق په اجــرا کولو کې د خپل ځان 

لپاره وکیل یا قایم مقام ټاکي چې ده په وکالت 

دا حق اجرا کړي او ښځه یې طالقه کړي.

د افغانســتان مــدين قانون پــه دې هکله 

دارنګــه رصاحــت لري: )مېــړه کولی يش چې 

خپلې ښځې ته د قانوين وکیل په وسیله طالق 

ورکړي یــا دا چــې د طالق صالحیــت پخپله 

ښځې ته وســپاري( د افغانستان مدين قانون، 

142- مه ماده.

بله الر، له محکمې څخه د طالق غوښــتنه 

ده، په دې معنا چې که ښځه په داسې رشایطو 

کې واقع يش چې احساس کړي نه يش کولی 

خپــل ګډ ژوند ته ادامه ورکړي او د میړه له خوا 

آزار او ځورول کیږي، د اســالم مبین دين ښځه 

یوازې نه ده پرایښــې، په دارنګه حاالتو کې یې 

د ښــځې الســنیوی کړی او د ظلم له ګړنګ او 

د کــورين ژوندانه له مشــقت څخه ډکو صدمو 

نه یې ژغورلې ده، څښــن تعالی )ج( په عظیم 

الشان قرآن کې د نساء سورت په 128 ایت کی 

فرمایي. ژباړه: )او که کومه ښځه د خپل میړه له 

رسکشــۍ څخه ویریده »د صحبت په ترک او د 

حقونو په منع« یا د مخ ګرځولو »له مجلســه او 

خربو« پس نه شــته پر دغــو دواړو هیڅ ګناه په 

دې کې چې صلح وکړي او صلح کول ډېرغوره 

دي او حارض کړی شوي دي نفسونه حرص  ته 

»یعنی د زړونو په منځ کې بخیيل موجوده ده« 

او که نیکي وکړئ »له خپلو ښځو رسه« او پرهیز 

وکړئ »له خصومته« نو بیشکه چې الله په هغه 

يش چې کوئ یې »له محبته او خصومته« ښــه 

خربدار دی »نو ستاسې د عمل رسه به سمه جزا 

درکړي«( فی ظالل القرآن ج 2 ص 240

اســالم له انســانانو رسه څرنګــه چې دي 

هامغســې چال چلنــد کوي او اســالم له ټولو 

هغو اغیزناکو وســایلو رسه چې په واک کې یې 

لري هڅه کوي انســان ډیرې لــوړې کچې ته 

ورسوي چې د ده طبعیت او فطرت هغه ځای ته 

د رسېدنې توان او چمتووالی لري. او هیڅکله 

د فطــرت او طبیعت د مننې حدود او ځواک له 

پامه نه غورځوي او کوښښ نه کوي چې انسان 

د هغه څیز او کار رسته رســولو ته اړبايس چې 
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تــوان او طاقت یې نلري. فــی ظالل القرآن، ج 

2 ص241.

کــوم رشایــط چې ښــځه کــوالی يش له 

محکمې څخه د طالق غوښتنه وکړي په الندې 

ډول دي:

الــف- د مېړه د ناوړه چــال چلند په صورت 

کــې: که د میړه نــاوړه چال چلنــد دې حد ته 

ورســیږي چې د ژوند ادامــه وررسه د زغم وړنه 

وي.

ب- د مېــړه مفقودیــت )الدرکه کیدل( : په 

هغــه صورت کې چې میړه لــه کوم رشعي عذر 

پرته، ښــځې یا خپلوانو ته بې له خرب ورکولو په 

مسافرت والړيش او ورک يش.

ج- پــه هغه صــورت کې چې مېــړه د خپلو 

ښځو تر منځ عدالت مراعات نه کړي یا د خپلو 

ښځو د نفقې د تامین لپاره مايل توان ونه لري 

او مرشوع مصلحت موجود نه وي.

ج- پــه هغه صورت کې چــې میړه په مرضه 

موادو )یا مخدره توکیو( روږدی وي او د زوجیت 

ژوند غیر ممکن کړي.

خلع:

د ښځې او مېړه ترمنځ د واده د عقد دوام او 

د ژوندانه پیوند، مینې، سکون، غوره معارشت، 

د یوبــل حقوقــو ته د درنــاوي او په کورنۍ کې 

په ښــه توګه د هرې وجیبې پــه ادا کولو پورې 

تړيل. په هغه صورت کې چې ښــځې ته خپل 

میړه ګران نه وي یا برعکس د مېړه خپله ښــځه 

خوښــه نه وي، اسالم په دې صورت کې ښځې 

او مېړه ته یو د بل پر وړاندې په صرب او استقامت 

توصیه کوي، څښن تعالی )ج( فرمایي. ژباړه: 

)او ګــزران کــوئ ]ای میــړو[ له دې ]ښــځو[ 

رسه پــه نیکې طریقې رسه، که خوښــې نه وي 

ستاســې دا ښځې، نو ]صربوکړئ [ ښایي چې 

نه خوښوئ تاسې یو شی حال دا چې ګرځولی 

بــه وي الله په دې يش کې ډېر خیر( د نســاء 

سورت -19- آیت

خــو په هغه صــورت کط چې د یــوه لوري 

کراهــت )ناخوښــي( او نه قناعــت دې حد ته 

ورســید چې د پیوند له شکولو او یو له بل څخه 

د جال کیدو پرته هیڅ الر اټکل نه يش کړای او 

په هغه صورت کې چې ســړی د دې پیوند د له 

منځه وړلو غوښتونکی وي د طالق د جاري کولو 

حق یې په الس کې دی، کولی يش د اسالم د 

رشیعت په رڼا کې طالق جاري کړي. خو که د 

ښځې خپل میړه خوښ نه وي او غواړي چې د 

زوجیت پیوند یې تس نس يش او له خپل میړه 

څخه جال يش، د اسالم دین د ښځې لپاره هم 

الره پرانیســتې ده چې کولی يش د خلعې له 

الرې ځان د خپل میړه د زوجیت له پیوند څخه 

خالص  کړي. په دې شکل چې ښځه د عوض 

پــه بدل کې له خپــل میړه څخه غــواړي چې 

دې تــه طالق ورکړي یــا دا چې خپل مهر ورته 

بیرتــه ورکوي یا دا چې په هغه صورت کې چې 

مهــر یې ترصف کــړی وي، او که خپل مهر یې 

تــرصف کړی نه ؤ له هغه څخه رصف نظر کوي 

او یا دا چــې نورمال خپل میړه ته وړانديز کوي 

او په عوض کې یې خپل طالق غواړي، چې په 

الندې توګه توضیح او ترشیح کیږي.

د خلع تعریف:

خلع په لغت کې د نــزع )عزل( او ازاله )له 

مینځه وړلو( په معنــا دی، خلع له خلع الثوب 

)لباس ویســتلو( اخیستل شــوی، ځکه ښځه 

د میــړه  د لباس په معنــا ده او په اصطالح کې 

له بــدل او د خلعې په مخصوص لفظ  او یا هر 

لفظ چې د هغه په معنا وي د زوجیت د اړیکې 

له منحلیدو څخه عبــارت دی. احکام االحوال 

الشخصیه فی رشیعت االسالمیه و القانون، ص 
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د افغانســتان مدين قانون په خپله )156- 

مه( ماده کط خلع دارنګه تعریف کړې ده: خلع 

عبــارت ده د ازدواج د عقــد له منحلولو څخه د 

هغــه مال په بدل کې چې ښــځه یــې میړه ته 

ورکوي.

د خلع مرشوعیت:

کله کله په کورنۍ کې اختالفات او تضادونه 

رامنځته کیــږي چې د زوجیت د عــادي ژوند 

ادامه ناشونې کوي. کله پیښیږي چې ښځې ته 

خپل میړه ګران نــه وي او نه غواړي چې وررسه 

ژوند وکړي، او هیله لري چې خپل ځان د ده د 

نکاح له قید څخه خالص کړي، خو میړه په بیال 

بیلو علتونو له هغې جملې اقتصادی ستونزو او 

..... او همدارنګه هغه لګښتونو ته په کتنه چې 

په واده کې متحمل شوی دی، طالق  ورکولو ته 

نه حارضیږي.

اسالمي رشیعت دارنګه کرکجن او له کړاوونو 

څخه ډک ژوند ناخوښه ګڼلی او د ښځې له خوا 

د تفریق د حق د غوښــتنې په منلو رسبیره یې 

بلــه الر هم آټکل کــړې ده، چې له خلع څخه 

عبارت ده، په خلــغ کې د دواړو خواوو هدف او 

موخه رسته رسیږي، یعنې ښځه د خپل میړه د 

نــکاح له قید څخه خالصیږي او کوم رضر چې 

ښځې د دارنګه زوجیت د ژوندانه په شتون کې 

احساســاوه له مینځه ځي او میړه هم په خپلې 

موخې چې د نکاح د لګښــتونو له السته راوړلو 

څخه عبارت دي، بریالی کیږي.

څښن تعالی )ج( په عظیم الشان قرآن کې 

فرمایي. ژباړه: )مګر که ویریــږی دوی »میړه او 

ښــځه« چې و به نه يش ساتالی د الله احکام، 

پس که تاسې وویریږئ چې دوی دواړه به د الله 

احکام »په زوجیه امورو کې« و نه يش ساتالی، 

نو په دوی باندې هیڅ ګناه په دې کې نشته، په 

هغه يش کې چې فدیه ورکړي، په هغه رسه »دا 

ښځه« او ځان خالص کړي( بقره سورت 229، 

آیت.

لکــه څرنګه چې لــه پورتنیــو آیتونو څخه 

معلومیږي اسالم د طالق په مقابل کې نارینه د 

هغه څه له اخیستلو منع کړی چط خپلو ښځو 

ته یې ورکړي دي، مګر په هغه احوالو کې چې 

دواړه خواوې لــه دې څخه ډاریدلې چې الهی 

ټاکيل حدود بــه مراعات نه يش کړای، په هغه 

صورت کط د ټاکلیو پیسو ورکول چې د میړه او 

مېرمنې په خوښه وي، د میړه او میرمنې له خوا 

ګناه نه ګڼل کیږي.

کــوم حدیثونــه چــې د خلــع په ســبب د 

جــالوايل په هکله راغلی دي څرګندوی چې د 

مهر په ورکولو رسه، ښــځه جال کیږي، یعنې د 

ښځې په رضایت رسه جالوالی رامنځته کیږي. 

له هغه ځایه چې خلع عقد دی نو د دواړو خواوو 

رضایت په کط رشط دی او ښځه نه يش کولی 

د میړه لــه رضایت پرته خلع منځته راوړی. فقه 

السنه ج3، ص ص 230-229.

کوم الفاظ چې په خلــع کې په کار وړل 

کیږي:

د خلــع د الفاظو او احکامــو اړوند د فقهې 

علام د نظر اختالف لري؛ د ا حنافو په مذهب د 

خلعې لفظ یا نور الفاظ چط د خلعې معنا ولري 

صحیــح دي، په دې معنا چــې تفریق د خلع 

په لفــظ  یا هر هغه لفظ چــط د هغې پر معنا 

داللت وکړي صــورت ومومي او د خلع د تررسه 

کولو لپاره یې پنځه لفظه تخصیص کړی دي. 

لکه خلع، بیع او رشا )پلورل او پیرودل(، طالق، 

مفارقه او یا ابراء.

احکامــو  د خاصــو  خلــع  چــې  څرنګــه 

درلودونکې ده باید د طالق له الفاظو رسه توپیر 

ولري، چې د اشتباه المل نه يش او وایي چې په 

عوض کې باید وي.

خلع په شــافعي او حنبلــی مذهب کې: د 

مال په بدل کــې هر طالق ته خلع ویل کیږي 

او دارنګه وایي؛ هغه مهال چې د ښځط او میړه 

ترمنځ فرقت او جال والی زوج ته د زوجې له خوا 

د مال د تادیه کولو په مقابل کې رامنځته يش، 

خلــع  نومیږي او وایی چې خلع په رصیح لفظ  

او د طالق په کنایه هم جایز ده. په هغه صورت 

کې چې د شــخص نیت خلــع وی عام له دې 

چــې د خلع په لفظ  وي یــا بل هر لفظ، ځکه 

د امام شــافعي او امام احمد ابن حنبل په نزد 

د خلع او طالق ترمنــځ توپیر په مال رسه دی، 

پر همدې بنســټ د هغوی پــه نزد خلع عبارت 

ده پــه عوض له تفریق څخه، عــام له دې چې 
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د خلــع په لفظ  وي یــا د طالق په لفظ. خو په 

مالکي مذهب کــې کوم څیز چې په خلع کې 

بنسټی رول لوبوي هغه لفظ دی چې هغوی د 

خلع د تحقق لپاره الندینــي الفاظ په پام کې 

لري )خلع، صلح، فدیه، ابراء( او هغوی لفظ  ته 

اعتبار ورکوي او وایي د خلع لفظ او یا هر لفظ  

چې د خلــع معنا افاده کــړي او د میړه له خوا 

ښــځې ته وویل يش، که څه هم له عوض پرته 

وي، خلع واقع کیږي. الفقه االســالمی وادلته، 

ج9، ص7010.

د خلع د واقع کیدو موارد:

خلــع کوم موارد نــه لــري او د دواړو خواوو 

او په ځانګړط توګــه د میړه په رضایت پورې اړه 

لري، لکه هامغســې چې د افغانســتان مدين 

قانون په )156- مه( ماده کې دا موضوع دارنګه 

یــاده کړې ده: )خلع عبارت ده د ازدواج د عقد 

د منحلولو څخــه، د هغه مال په بدل کې چې 

ښځه یې میړه ته ورکوي(.

د خلع د تحقق رشایط:

خلــع د طالق پــه څیــر دا رشط لري چې 

ازدواج په سمه توګه منعقد شوی وي، که ازدواج 

په ســمه توګه منعقد شــوی نه وي، د ازدواج د 

پای ته رسولو لپاره د ازدواج  دعقد فسخ مناسبه 

ده.

د افغانســتان مدين قانون په خپله )156- 

مه( ماده کې د احنافو د مذهب رسه سم د خلع 

احکام بيان کړي او الندیني رشایط د خلعی د 

تحقق لپاره اړین بويل.

1- خلع د هغې په رصیح لفظ یا بل هر لفظ 

چې د خلع مفهوم افاده کړي، تررسه کيږي.

2- جالوالی باید د ښــځې له اړخه د بدل د 

تادیې په مقابل کــې وي، ځکه دا د زوجیت د 

عقد د منحلیدو غوښــتنه کوي. پر دې بنسټ 

ښــځه مکلفه ده چې خپل میړه ته مال ورکړي 

تر څو دی ترې په نوي عقد کې ګټه واخيل.

3- پــه خلع کې د ښــځې او مېــړه رضایت 

الزمي دی، ځکه خلع عقد دی او د دواړو خواوو 

لپاره وجایــب رامنځته کوي پــه دې معنا چې 

په خلع کې کــوم حقوق چې د میړه لپاره دي، 

ســاقطیږي، باید د هغه رضایت موجود وي او د 

ښځې رضایت له دې کبله اړین دی چې د خلع 

په اثر ښځه باید میړه ته بدل ورکړي، ځکه خلع 

د عمومي عقودو تر احکامو الندې راغلې ده او 

رضایت رشط دی.

4- خلع هغه مهــال صحیح انګیرل کیږي 

چــې زوج د طالق اهلیت ولري او زوجه وکوالی 

يش د طــالق محــل واقع يش )مــدين قانون 

157- مه ماده( 

رسبیره پر دې په دې مــورد کې د طالق د 

صحیحوالی رشایط د ښځې او میړه د اهلیت او 

شخصیت په باره کې چې پورته د طالق پر مهال 

په زوج او زوجه کط د رشایطو په مورد کې وویل 

شول، د پاملرنې وړ دي.

د یادونــط وړ ده، د یوې ښــځې خلع چط 

اهلیت نــه لري د مدين قانــون د )159- مې( 

مادې د حکم پر بنســټ جواز لری، مګر ښځه 

د هغې د مــال د ويل له موافقې پرته د خلع د 

بدل په ورکولو مجبوره کولی نه يش. که ښــځه 

د اهلیت درلودونکط نه وي او له خپل میړه رسه 

خلع وکړي او میړه د هغې مال قبض کړي، باید  

هغه بیرته خپلې ښځې ته مسرد کړي، مګر دا 

چط د ښځې ويل اجازه  ورکړي )مدين قانون، 

166-مه ماده(

د خلع بدل:

د خلع بدل د مدنــی قانون د )158- مې( 

مادې د حکم پربنســټ کوم مال چې د مهر په 

صفت قبلیدای يش، د خلــع بدل کیدای هم 

يش، په دې اســاس بدل هم مهــراو هم یو بل 

مــال کیدای يش، په هغه صــورت کط چې دا 

مال هم د مهر په حیث مناسب وي، هر کله که 

خلع د مهر څخه په غیر د یو ټاکيل مال په بدل 

کې صورت ونیــيس د مدنی قانــون د )162- 

مــې( مادې د حکم له مخط ښــځه د هغې په 

ورکولو مکلفه ده. د زوجیت له حقوقو څخه بله 

پیدا شوې غوښتنه لکه مهر یا د تیرو ورځو نفقه 

چې زوجین یط د خلع پر مهال یو د بل په ذمه 

ولــري، صورت نه يش نیولــی، کوم مال چې د 

مهــر په صفت ومنل يش، د خلع بدل هم منل 

کیږي.

په همدې ترتیب ماشــوم ته شــیدې )تی( 

ورکــول او یا د هغه حضانــت د خلع د بدل په 

توګه واقع کیدای يش. مثال یو شخص له خپلې 

ښــځې رسه له اجورې پرته د ده ماشوم ته د یو 

کال شــیدې )تی( ورکولو پــه مقابل کې خلع 

وکړي. )مدين قانون، 169- مه ماده(.

د خلع بدل کې مهم ټکی دا دی چې مال 

باید متقوم )ارزښــت لرونکــی( وي. که مال د 

تقویم )قیمت ایښودلو( وړ نه وي، حرام مال لکه 

رشاب او خوګ )خنزیر( یا دا چې هوایي ښکار 

وي، خلع نه صحیح کیږي.

کیدای شې الندیني شــیان د خلع بدل و 

اويس:

نغدې پیســې، طال )رسه زر(، نقره )سپین 

زر(، عقــار )غیرمنقــول مال، لکــه ځمکه، کور 

او...( او نور منقول شــیان او اموال چې متقوم 

کيدای يش او انــدازه یې له مهر څخه زیاته یا 

لږه یا له مهر رسه برابره وي.

که چیرې خلع د مهرپه بدل کې شوې وي 

صحیح ده او زوجه د مهر د اخیستلو حق نلري.

که چیرې خلع کوچني )ماشوم( ته د شیدې 

)تــی( ورکولو د اجورې، د رضاع یا حضانت او د 

ده د رسپرســتۍ د مودې په ترڅ کې په ټاکلې 

مــوده کې د ماشــوم د نفقې په شــمول وي او 

زوجه پرې رايض شــوې وي، خلع صحیح ګڼل 

کیږي )مدين قانون، 169- مه( ماده.

که ښــځه په یوه علت لکه د بل ســړي رسه 

ازواج، فــرار، یا د طفل مرګ یــا پخپله د هغې 

مرګ خپل تعهد د شــیدو ورکولو، ســاتنې او د 

طفــل د نفقې په باره کې پــوره تررسه نه کړي، 

مېړه کوالی يش د رضاع د مودې اجوره او پاتې 

نفقه وغواړي، مګر دا چې د خلع په وخت کې د 

ښځې رسه، د طفل یا د ښځې د وفات په صورت 

کې د نه غوښتنې موافقه شوې وي.

که د زیږیدو ترمخه طفل ته د شیدو ورکول 

د خلع بدل ټاکل شــوی وي، تر هغې وروسته 

ثابته يش چې حمل موجود نه ؤ یا سقط  شوی 

دی یا دا چې طفل د دوو کلونو د شــیدو خوړلو 

د پوره کیدو ترمخه مړ يش میړه کوالی يش چې 

د شــیدو ورکولو اجوره له ښــځې څخه وغواړي 

)مدين قانون - 170-171 مادې(

د خلع د بدل نه ټاکل او نفي:

کــه د خلع په وخت کې بــدل نه وي ټاکل 

شوی د مدين قانون د 164- مې  مادې د حکم 

له مخې د زوجیت ټول حقوق د زوجینو له ذمې 

څخــه ســاقطیږي، او میړه نــه يش کولی هغه 

څه چې یې ښــځې ته ورکړي ورڅخه یې بیرته 

واخيل، یا که ښځه د میړه په ذمه څه شی باقي 

ولــري هغه وغواړي، عام لــه دې چې دا خلع د 

دخول څخه تر مخه شوې وي یا له هغې څخه 

وروســته له بلې خوا د مدين قانون )165- مه ( 

مــاده حکم کوي چې کــه د خلع په وخت کې 

د خلــع بدل نفي شــوی وي، باین طالق واقع 

کیږی، خو دا طالق له یو بل څخه د زوجیت د 

حقوقو د ساقطیدو موجب نه ګرځي.

له خلع څخه رجوع:

خلع یوه دوه اړخیزه حقوقي معامله ده. خلع 

هغه مهال منځته راځي چې دوه موافقې ارادې 

څرګندې يش  د مــدين قانون )161مه( ماده 

لــه زوجینو څخه هر یوه ته حــق ورکوي چې د 

مقابلې خوا د قبلولو تر مخه د خپل ایجاب څخه 

رجوع وکړي.

نو هر کله هغه زوج چې د خلع ایجاب د ده 

له اړخه ؤ د مقابل لوري د قبلولو ترمخه له خپل 

ایجاب څخه رجوع وکړي، د زوجیت اړیکه باقي 

پاتې کیږي.

د خلع آثار او پایلې:

هغه مهال چط د ښځې او میړه تر منځ خلع 

بشپړه شوه الندیني آثار پرې رامنځته کیږي.
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لومړی: خلع د یو باین طالق موجب کیږي، 

د افغانســتان مدين قانــون دا موضوع دا رنګه 

یــادو، چې خلــع د بائن طالق حکــم لري، د 

محکمې په حکم پورې موقوفه نه ده.

د قانون مــن رصاحت لري چې خلع بائن 

طــالق دی او رسبیره پر دې ښــځه له دې امله 

میړه ته د مــال ورکولو ته حارضیږي چې له ده 

رسه له ګډ ژوندانه څخه نجات ومومي.

دويم: د ښــځې پــه ذمه د خلــع د بدل د 

ورکولــو لزوم عام له دې چې دا د ټول مهر بدل 

وي او یــا د یوې برخې او یــا بل مال وي، ځکه 

میړه طالق د عوض منلو ته چې ښځې رضایت 

ورکړی دی، مربوط کړی دی،  لکه د افغانستان 

مدين قانون چې هغه دارنګــه بیان کړی دی:  

کــه خلع د مهر څخه په غیر د یو ټاکيل مال په 

بدل کې صورت ونیيس ښځه د هغې په ورکولو 

مکلفیږي.

 درېیــم: د زوجیــت په چــارو پــورې اړوند 

مايل ثابت حقوق د خلع د واقع کیدو پر مهال 

ساقطیږي؛ مثال یو شخص له خپلې ښځې رسه 

د سلو زرو افغانیو په مقابل کې خلع وکړه، ښځه 

د دې اندازې پیسو په ورکولو مکلفیږي، که څه 

هــم خپل ټول مهر یې قبض کړی هم نه وي او 

د تیرو شویو ورځو نفقه د میړه په ذمه باقي پاتې 

شــوې وي هغه ســاقطیږي. لکه مدنی قانون 

وايــي، چې د زوجیت لــه حقوقو څخه بله پیدا 

شوې غوښتنه لکه مهر، یا د تیرو ورځو نفقه چې 

یو یې د بل په ذمه ولري، صورت نه يش نیولی 

)د مدنی قانون، 162- مه مادې(

رسبیره پر دې مــدين قانون په )175- مه( 

ماده کې د دارنګه احکامو درلودونکی دی چې 

دا احکام د هغه ښځې د خلع پورې اړیکه لري  

چې د مرګ د مرض په حال کې قرار لري.

که ښــځه د مرګ د مرض پــه حالت کې د 

میــړه رسه خلع وکړي د پورتنۍ مادې د لومړي 

بند له حکم رسه سم خلع صحیح ده او د هغې 

په اثر بائن طالق واقع کیږي.

که ښــځه د عدت په وخت کې مړه يش، په 

دې صورت کــې موضوع تغییر مومي او میړه د 

میــراث د حق له جملې څخــه د خلع له بدل 

څخه او د ترکې د درېیمې حصې څخه کوم یو 

چې کم وي د هغې مستحق ګرځي. که ښځه 

له عدت څخه وروسته مړه يش، میړه د ترکې له 

درېیمی حصې څخه او د خلع د بدل څخه چې 

هر یو کم ؤ د هغې مســتحق کیږي. که ښــځه 

جوړه شوه، میړه د خلع د ټول ټاکل شوي بدل 

مستحق کیږي نه د بل څه.

که چیرې د ښــځې او میــړه تر منځ د خلع 

او یا د هغې د بدل اړوند اختالف رامنځته يش 

مثاٌل ښــځه ادعا وکړي چې د جالوايل په هکله 

موافقــه یې د خلع لــه الرې وه او یا ووایی چې 

د خلــع بدل یط خپل میړه ته رســولی دی، په 

مقابل کې میړه له دې ادعا څخه انکار وکړي او 

میرمن په خپلو دې خربو شاهد او اسناد هم ونه 

لري په دې حالت کې که میړه قســم ته حارض 

يش ســوګند یې د محکمې له خوا منل کیږي 

)فقه خانواده د جهان معارص، ص 398(

د محکمې په حکم تفریق:

انســان د فطرت له مخــې د ټولنیز ژوندانه 

غوښتنه لري، غواړي کورنۍ تشکیل کړي او د 

نورو تر څنګ ژوند وکړي، ځکه کورنۍ کوچنۍ 

ټولنه ده چې د آرام او ســامل ژوندانه د معیشت 

ســتنې پیاوړې کوي. کورنۍ کــوالی يش یوه 

رغنــده او ځواکمنــه مرســته وي. د ژوندانه پر 

ســتونزو د بریايل کیدو لپاره له مینې، محبت، 

الفت، صمیمیت، آرامۍ او ســالمت څخه ډکه 

قضا رامنځته کړي او د پټو او ښکاره غلیامنو پر 

وړاندې ودریږي.

له دې امله کورنۍ د ســامل ټولنیز نظام او 

برشي نســل د ادامې د مالتړ په عنوان ده، خو 

اوسنی وضعیت او د هیواد په ځینو کورنیو کې 

غیر انســاين ناوړه چال چلندونه او د کورنۍ له 

غړیو رسه غیرانســاين کړه وړه، لکه له ښــځو او 

کوچنیانو رسه، هم د قانون، انساين او اسالمي 

تعلیامتو له نظره مردود دي، چې کوالی يش د 

کورنیو نظام  زیامنن کړي او د دې المل کیږي، 

چــې د کورنــۍ د غړیو لــه خــوا د کورنۍ د له 

مینځه تللو لپاره د طالق  په ورکولو او یا د زوجې 

له لورې د طالق په غوښتنه متام يش.

د اسالمي رشیعت د الرښــوونو، احکامو او 

اصولو او په هیواد کې د نافذه قوانینو پر بنسټ 

اکــره حقوق چې په فرهنګــي، مدين ټولنیزو 

او ســیايس مســائلو کې وي په یــوه ډول رسه 

یې ښــځو ته په کورنیو او ټولنو کې په رسمیت  

پیژندلی دی، خو د غیر رشعي رسم او رواجونو 

اوعنعناتو پر اساس ورته پاملرنه نه کیږي، یو له 

دې مواردو څخه هم کیدای يش تفریق  وي.

د ښــځې لــه خــوا تفریق چې د اســالمي 

رشیعت او افغانستان د مدين قانون له نظره هیڅ 

ســتونزه نه لري خو د ښځې په واسطه د تفریق 

له الرې د زوجیت د اړیکې منحلول د اوســنۍ 

ټولنې د عرف او عاداتو له نظره یو سرعیب ګڼل 

کیږي او ښځې باید د تفریق د الس ته راړلو په 

خاطر ستونزمن پړاوونه ووهي. باید یادونه وکړو 

چــې دا قضایي متارکه په واقعیت کې داســې 

تصمیم دی چــې د واکمنې محکمې له خوا د 

زوجې د غوښــتنې په اثر صورت مومي، په دې 

معنا چې د اســالم مبین دین لــه میړه څخه د 

جــالوايل اړوند د زوجې حقــوق له پامه نه دي 

غورځــويل، بلکې د انســاين کرامت د خوندي 

کولو له پرنسیپ څخه په پیروۍ او د هر انسان 

طبیعي حقوقو ته په د رناوي یې په خپل نوبت 

د محکمو له الرې ښځې ته د تفریق د غوښتنې 

حق ورکړی دی.

د زوجــې په واســطه د تفریــق )جدایي( د 

غوښــتنې په صورت کې محکمې مکلفې دي 

د تفریق د یوه ســبب د شتون پرمهال د زوجې 

مطالبــه واوري او په دې اړونــد د تفریق حکم 

صادر کړي. د افغانستان مدين قانون د تفریق 

موجبه ســببونه د څلــورو موضوعګانو په هکله 

تنظیم کړي دي چې: د عیب په سبب جدایي، 

د رضر په ســبب جدایي، د نفقــې د نه ورکولو 

په ســبب جدایي، دغیابت په سبب جدایي په 

نومونــو یادیږي. پــه دې برخه کې هڅه کیږي 

چې لومړی د تفریق اصطالح روښانه کړو او په 

ادامه کې د قانون او رشیعت له لیدتوګي د هغه 

ځای ځایګی تر څیړنې الندې نیسو.

1- تفریقـ  )جدایي(

تفریق په واقعیت کې هغه تصمیم دی چې 

د واکمنې محکمې په واسطه د ښځې یا زوجې 

د غوښتنې له امله حقوقي اثر پیدا کوي. پر دې 

بنســټ ښــځې ته د محکمې له الرې د تفریق 

د غوښــتنې حق، قانون جوړوونکي په رسمیت 

پیژندلی دی او د ښــځې په واسطه د تفریق د 

غوښــتنې په صورت کې، محکمې مکلفې دي 

د تفریق له سببونو څخه د یوه د شتون پرمهال 

د زوجې مطالبه واوري او په دې اړوند د تفریق 

حکم صادر کړي. د افغانســتان مدين قانون د 

تفریق موجبه ســببونه د څلورو موضوعګانو په 

محور تنظیم کړي دي:

1- د عیب په سبب جدایي.

2-  د رضر په سبب جدایي.

3- د نفقې د نه ورکولو په سبب جدایي.

4- د غیابت په سبب جدایي.

د رضر په سبب جدايي:

د مدين قانون د )183- مې( مادې مطابق 

زوجــه په هغه صورت کې چې د زوج له طرفه د 

رضر او زیان ادعا وکړي او رضر هم په دې شان 

رسه وي چې د هغوی تر منځ د ګډ ژوندانه ادامه 

ناشــونې يش، په دې صورت کــې زوجه کولی 

شــی له محکمې څخه د طالق غوښتنه وکړي 

183- یمــه  ماده وایي: )که ښــځه د میړه د یو 

ځای اوسیدلو څخه د داسې رضر دعوی وکړي 

چې د یو ځای اوســیدلو دوام په داسې حالت 

کــې د زوجینو د امثالو تــر منځ ناممکن کړي، 

کولی شــی چې له محکمې څخه د جداوايل 

غوښتنه وکړي(.

د پورتنــۍ مــادې له مفهوم څخــه دا رنګه 

استنباط کیږي چې دا ماده په مادي او معنوي 

رضر پورې اړه پیدا کــوي او د ناروغتیا موارد نه 

رانغاړي. دارنګه چــې د زوجیت ادامه د خپلې 
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ښــځې لــه اموالــو څخــه د زوج د نــاوړه ګټې 

اخیســتلو ســبب، یا د ښځې شــخصیت ته له 

طعن او توهین )سپکاوي رسه یوځای د هغوی 

تر منځ شدیده شخړه او د وینا او کردار په وسیله 

د دې د ځورولو او آزار المل يش(. که چیرې زوج 

خپله ښځه د رشعې خالف کارونو ته اړبايس او 

یا دا چې هغه پدیدې ته چې نوې رواج شوې ده 

د نیشه یي توکو قاچاق یا نورو مواردو ته مجبوره 

کــړي، د مالکیه او امامیه مذهب پر بنســټ په 

هغــه صورت کــط چې میړه  دارنګــه اعاملو ته 

اقدام وکړي، چې لوی او کوچنی رضر ښځې ته 

متوجه يش او د دښمنۍ او کینې زمینه رامنځته 

کــړي او د هغوی د قومیانو او خپلوانو حکمیت 

هم اغیزناک واقع نه يش، محکمه کوالی يش د 

هغوی په منځ کې د جدایۍ حکم وکړي.

مــدين قانــون د رضر په اړونــد کوم خاص 

تعریــف نــه دی وړاندې کــړی چې پــه کومو 

حالتونــو کې زوجه حق لري د هغو په اســتناد 

له محکمې څخه د رضر د شــتون پربنسټ، د 

جدایۍ غوښتنه وکړي. یوازې دومره یادونه یې 

کړې ده؛ داســې رضر چې د یو ځای او سیدلو 

دوام په داســې حالت کې د زوجینــو د امثالو 

ترمینځ  ناممکن کړي.

یعنې د زوجیت عــادي ژوند ګډوډ کړي. د 

زوج  معارشت، رفتار او کردار د زوجې پر وړاندې 

د ده د بد او ناوړه چال چلند څخه راوالړشــوی 

او یــا هغه څه چې د زوجیت ګــډ ژوند د هغې 

غوښتونکی دی نه مراعاتوي، د خپلې میرمنې 

او کورنۍ خوښي او نیکمرغی یې منځته نه ده 

راوړې او پــه بد خلقۍ او ناوړه  چال چلند رسه 

د ښــځې او کورنۍ د ناآرامــۍ الملونه رامنځته 

کړي.

ښځه کوالی يش له محکمې څخه د تفریق 

غوښــتنه وکړي، کله چې تر ادعــا الندې رضر 

ثابت شی او د زوجینو تر منځ  اصالح شونې نه 

وي محکمه په تفریق حکم کوي چې دا تفریق 

د بائن طالق حکم لري. د مدين قانون )183- 

یمــه ( ماده وایي: که ښــځه د میــړه د یو ځای 

اوســیدلو څخه د داسې رضر دعوی وکړي چې 

د یو ځای اوســیدلو دوام په داســې حالت کې 

د زوجینو د امثالو ترمنځ ناممکن کړي، کوالی 

يش چې له محکمې څخه د جداوالی غوښتنه 

وکړي. په همدې ترتیب رسه د ياد قانون )184- 

ميه( مــاده بیانوي چې کــه چیرې د محکمې 

پــر وړاندې د رضر په هکلــه د زوجې ادعا ثابته 

يش او د زوجینــو تــر منــځ مصالحــه واقع نه 

يش، محکمه خپل حکم په تفریق )جداوايل(  

صادروي او دا حکم د بائن طالق متضمن دی.

کــه چیرې تر ادعا الندې رضر ثابت نه يش 

او زوجه په خپلې ادعا ټینګار ولري محکمه دوه 

عادل اشــخاص د حکم په حیث چې یو د زوج 

له خپلوانــو او بل د زوجې له خپلوانو څخه وی 

د زوجینــو د اصالح په موخه ټاکي او د زوجینو 

د خپلوانو د نه شــتون په صــورت کې محکمه 

دوه نور اشخاص چې د زوجینو له احوال څخه  

کايف او پوره معلومات ولری او د زوجینو تر منځ 

په اصالح قادر وي، ټاکي. کوم اشخاص چې د 

حکم په توګه ټاکل کیږي باید د زوجینو تر منځ 

د اختالفونــو د راڅرګندیــدا علتونه او د اصالح 

الرې تشــخیص کــړي او د زوجینــو په اصالح 

کــې د حکمینو د نه بریالیتــوب په صورت کې 

توپیر نه کوي، چې د اختالف منشــا زوج وي یا 

زوجه او یا اصال معلوم نه وي، محکمه د زوجینو 

تــر منځ  د تفریق حکم صــادروي، چې په دې 

ترتیب رسه د زوجیت اړیکه د زوجې غوښتنط ته 

په کتنه د واکمنې محکمې له خوا منحل کیږي 

)د مــدين قانون 184-190 مــادې( د یادونې 

وړ ده چې حکمین باید عادل اشــخاص وي او 

د محکمــی له خوا وټــاکل يش، الزم ده چې د 

محکمې په محرض کې ســوګند یاد کړي، چې 

خپله دنده په عدالت او امانتدارۍ رسته رسوي. 

حکمیــن صالحیت لــری چــې د دواړو خواوو 

اختــالف علتونه و پلټي او ځــان خرب کړي او د 

دواړو خــواوو تر منځ د اصالح هلې ځلې وکړي 

)مدين قانون 186- 188 مادې(. که چیرې د 

حکمینو په نظریاتو کې اختالف رامنځته شی 

محکمه هغوی ته په نوې کتنه  )تجدید نظر( امر 

کــوي، د اختالف د دوام په صورت کې محکمه 

دواړه حکمین ګوښه کوي او د هغوی په عوض 

دوه نورمصلح حکامن ټاکي او الزمه ده چې دا 

دوه نــوي حکامن هم په محکمه کې د عادالنه 

او امانت دارۍ دندې په رسته رسولو سوګند یاد 

کړي )مدين قانون194 یمه ماده(.

د رضر د تشخیص معیار:

مــدين قانون ښــځې ته د وارد شــوي رضر 

د تشــخیص  پــه مــالک کــې کــوم ځانګړی 

معیــار د قايض په اختیار کې نــه دی ورکړی، 

دارنګه چی ځینو هیوادونو )عرف( د تشخیص 

مــالک  ګرځولــی دی. خــو د مــدين قانون د 

)186او185( مادو مطابق محکمه دوه کسان 

چــې یــو د زوجې لــه خپلوانو او بــل د زوج  له 

خپلوانو څخه وي د حکــم په عنوان ټاکي او د 

خپلوانو د نه شتون په صورت کې حکم له هغو 

اشــخاصو څخه ټاکل کیږی چې د زوجینو له 

احوال څخه کافی معلومــات ولري او د هغوی 

په منځ کــې په اصالح قــادر وي. حکم باید د 

زوجینو تر منځ د اختالف د علتونو تحقیق وکړي 

او د هغوی په منځ کې د مصالحې په راوړلو کې 

کوښښ وکړي.

پورتني مطلب ته په پام رسه داسې بریښي 

چې حکم د وارد شــوي رضر د تشخیص مالک 

دی او پــه عین حال کې کوښــښ کوي چې د 

زوجینو تر منځ مصالحه رامنځته کړي او قايض 

په خپــل حکم کې د حکامنو نظــر په پام کې 

نیــيس. په هر حال، کــه څه هم د حکم نظر د 

قايض په حکــم کې د زوجینو تر منځ د تفریق 

په هکله اســايس رول لري، خو د حکم نظر نه 

يش کولی د ټولنې د عرف بیانوونکی وي، ځکه 

حکم نه يش کولی د ټولنې د عرف پر ځای قرار 

ونیيس.

هغــه مهال چې د ټولنې عــرف زوجې ته د 

طالق غوښــتلو لپاره محکمې تــه د رجوع حق 

ورکــوي، نور نو د حکم ټاکنې ته اړتیا نه شــته، 

حکــم هغه وخت محل لری چــې د زوجینو په 

منځ کــې اختالف پیــدا يش او اختالف هم د 

کــورين نزاکت یا جزيئ مــواردو له نوعې څخه 

وي، نه په هغه مواردو کې چې مادي او معنوي 

رضر شتون لري.

ځینــې مــوارد لکــه د زوجــې کورنی نیک 

شــهرت، د دې ســپیڅلتیا، د زوجې لوړې زده 

کړې او نور شتون لري چې په اخالقي، الکويل، 

او دایــم الخمر یا اعتیادي فســاد کې د دې د 

میړه له شــهرت رسه په  ټکــر کې قرار نیيس او 

همدارنګــه  د زوج  جرمي مخینه چې ســخته 

کرکه رامنځته کــړي، زوجې ته اجازه نه ورکوی 

چې له خپل میــړه رسه تفاهم وکــړي او حکم 

هم نه يش کولی چې تللې اوبه بیرته راســتنې 

کــړي، په دارنګه مــواردو کې اصال حکمیت ته 

اړتیا نشته. حکم لکه هامغسې چې وویل شول 

د اختــالف په هغــه مواردو کــې رول لري چې 

اختالف د فامیلــی نزاکتونو له نوعې څخه وي  

او د رضر او زیــان خربه په منــځ کې نه وي، له 

قهرکولو څخه وروسته د اړیکې په رامنځته کیدا 

کې د ښــځې او میړه غرور ژوبــل  يش، په دې 

مواردو کې د مؤمنو او انســان دوستو اشخاصو 

حکمیت څرګند او ارزښتنا که رول لري، څښن 

تعالی )ج( فرمایی: ) وان خفتم  شــقاق بینهام 

فابعثوا حکام من اهله و حکاٌم من اهلیها(، که 

د دوی تــر منځ د بیلتون په هکله په تشــویش 

کې واست یو حکم د میړه له کورنۍ او بل حکم 

د ښــځې لــه کورنۍ څخه )پــه پخالینه کې د 

تصمیم  نیولو لپاره( هغوی ته واستوئ .

د اســالمي رشیعت له نظــره د رضر په 

سبب جدایي:

طالق، د ښــځې او میړه تر منځ  د زوجیت 

د اړیکــې له منحلیدو څخه عبارت دی، د هغه 

الفاظو په واســطه چی رصاحتاْ د طالق په واقع 

کیــدو داللت وکړي. په اســالم کې که څه هم 

طالق منع شوی نه دی، په ظاهره کې سړی چی 

هر وخت وغواړي خپلې ښځی ته طالق ورکړي 

پاتې په 18 مخ کې
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»حقوق بشــر« بر حفظ »کرامت  انسان« 
استوار است، که در ادیان آسمانی و اندیشه های 
بشــری از آن یاد شده اســت. انسان مخلوقی 
مبتکر، خرد ورز، متفکر و دارای ســجایای بلند 
 است. انســان بودن صرف نظر از همه تعلقات 
جنســیتی و نژادی، دارای مفهومی  یکســان 
در دنیای بشری  اســت. از این رو  حقوق بشر 
را حقوق ذاتی، ســلب ناپذیر و غیرقابل انتقال 
دانسته اند. با توجه به همین ویژگی هاست که 
قوانین داخلی کشورها و معاهدات بین المللی 
به موجودیت حقوق بشر  که »مجموعه حقوقی 
است که از انســانیت انسان منشأ گرفته است 
و هیــچ قانون داخلی و معاهــدات بین المللی 

نمی تواند موجد آن باشد«،  اذعان کرده اند. 
انسان از بدو خلقت، خرد ورزانه بر معیارهای 
حق شناسانه آزادی، برابری و عدالت اندیشیده 
و بر تساوی حقوق و زیست با همی در طبیعت 
آزاد با استفاده از منابع زندگی امرار حیات کرده 
اســت. طبیعت و چرخ گردون تمام داشته ها و 
ذخایر خویش را برای اســتفادۀ معقول و مفید 
برای امــروز و فردای زندگی بشــر در اختیار 
انســان قرار داده است. تمدن ها ی آفریده شده، 
فرهنگ های شکل گرفته و تسهیالت به وجود 
آمده برای زندگی که ُمهر عقالنیت، پویندگی 
و استمراِر نســل های بشری  را بر جبین تاریخ 
دارد، همه از سخاوت طبیعت و دستاورد خرد و 
دانش بشری است. تردیدی نیست که این همه 
تحوالت خارق العاده و رشــد و توسعه فناوری  
برایند عقل شگفتی انگیز انسان است که بقای 
اســتمرار زندگی روبه صعود انسان را با فردای 

روشن پاسداری می کند.

نگاهی کوتاه 
به مفاهیم 
حقوق بشری: 
آزادی، برابری 
و عدالت

زیداهلل پیوند 

اگر بشــر  بر ناهنجاری ها و سرکشــی های 
طبیعی و موانع زندگــی اجتماعی غلبه نیابد 
و ســاختارهای قانونمنــد بر معیــار و رعایت 
ارزش های دموکراتیــک، مدنی و حقوق بنیاد 
اســتوار نباشد، بدون شــک  کرامت و فضیلت 
انســان با صدها اما و اگر  سرگردان دیار بی سر 
انجامی خواهد شد. فرآورده های اسرار آمیِز خرد 
و اندیشه و فراهم کردن تسهیالت زندگی برای 
ادامــه حیات با عزت انســان، زینت جامعه ای 
خواهد بود که در تفاهم و داد و ستد ارزش های 
فکری و توسعه ظرفیت های فرهنگی و زندگی 
با همی سرآمد روزگار باشد. توسعه و انکشاف با 
تولید و نهادینه شدن  ارزش های معنوی در میان 
شهروندان با تنازع بقا  جامۀ هستی و استمرار 
به تن می کند . با این ویژگی ها، خودبرتر بینی، 
انتقام، تعصب، تبعیض، مرد ساالری، خشونت و 
تبارگرایی با روحیه تکثرگرایی، آزادی، برابری 
و عدالت هم خوانی ندار د. انســان بودن صرف 
نظر از همه تعلقات تباری، مذهبی، جنسیتی، 
زبانی و اقتصادی، مظهر شــهامت، شــرافت و 
تفاهم شــناخته می شــود. به گفته افالطون 
چهار فضیلت انسانی: »خرد، شجاعت، اعتدال 
و تأمین عدالت« با درنظرداشت وجدان سالم، 
روابــط متقاباًل مفید، مؤثر و ســازنده را برای 

فردای جامعه و اجتماع تضمین می کند. 
 »وجدان« را نیز نیروی درونی و باز دارنده از 
تما یالت منفی و کج اندیشی انسان در منا سبات 
اجتماعــی و روابــط نیک انســانی در جامعه 
تعریف کرده اند. اگر این همه ســجایای انسانی 
با احساس شهروندی در پرتو آگاهی و بیداری  
قله های ناهموار زند گی را در نوردد و با جهل و 

جعل در یک مبارزه  بی امان و خستگی ناپذیر 
بر ناهنجاری های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
فایق آید، بدون شک بستر تفاهم و همزیستی 
انســانی در محیط زندگی بیش از بیش فراهم 

می شود.
اجتماع بشــری طی قــرون متمادی برای 
رسیدن به آزادی و مشارکت همه گانی و رهایی 
از دشواری های طبیعت و جامعه انسانی بی امان 
رز میده اســت، کم از کم از قــرن پنجم )ق.م( 
بدین ســو  فراز و فرود فزاینده ای را پیموده و 
قربانی فراوانی را برای به دست آوردن آزادی، 

برابری و عدالت متقبل شده است.
بــا حاکمیت کوروش کبیر در بابل و منش 
و کنش او در عرصه تأمین عدالت برای جامعۀ 
انسانی، »سوفسطائیان« نخستین عصیان گران 
راه آزادی  و برابری انسان با روحیه فرزانگی و 
ضد استبداد، نظام بردگی در یونان را محکوم 

کردند.
»اورپید«، شــاعر و روشــنفکر نسل جوان 
سوفسطایی، عاصی و پرشور که بر اساطیر کهن 
می خندد و خواســتار نظام اجتماعی جدیدی 
می شود، به تساوی حقوق مرد و زن باور دارد و 

استثمار انسان از انسان را مردود می داند.
گرگیــاس«  و  کیــم  آل  »لوُکوفــرون، 
»سوفسطائیانی« هســتند که تبعیض نژادی، 
نابرابری و اســتبداد را نپذیرفته و در یک نگاه 
انســان باورانه و معتقد به ارزش های مشترک 
انسانی به این باور دست یافته بودند که: »خدا 
همه انسان ها را آزاد آفریده و طبیعت هیچ کس 
را برده نکرده است .« آن ها »سوفسطائیان« بعد 
از پویش و کاوش فراوان درباره طبیعت، توجه 
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خود را به ماهیت و چیســتی انسان معطوف 
داشــتند و توجه درباره انســان تا آنجا پیش 
رفت کــه اصالت فرد مورد توجــه قرار گیرد. 
سوفسطائیان ، این آزادگان راه برابری، سعادت 
و آزادی انســان، در بلندای نابرابری و استبداد 
و اوج تبعیــض و برتری نژادی اشــراف زادگان 
یونان، با شعار تساوی حقوق انسان »از قرن 5 
تا 4 ق.م« به طور خستگی ناپذیر برای برابری 

انسان تالش ورزیدند.
امــا در قــرن 4 ق .م، افالطــون شــاگرد 
»سقراط« با رشــد فکری و مطالعه و دریافت 
نظریات سوفســطائیان، برابری و آزادی را که 
از ارزش های حقوق بشری بود، در میان طبقۀ 
اشراف یونان ترویج کرد و سایرین را به دست 
فراموشی سپرد. از طرف دیگر »سوفسطائیان« 
این قشــر روشــنگر یــا دانشــمند را از زمره 
باطل گرایــان تبلیغ و جایگاه فکری آن ها را در 

جامعه یونان دست خوش حوادث ساخت.
افالطون در جامعه یونان و در میان طبقات 
حاکم زن و مرد را دارای حقوق مساوی اعالن 
کرد. او  در کتاب »جمهور« از عدل  سخن گفت 
و عدالــت را از فضایل نیک انســانی تعریف و 
چنین بیان کرده است »دادن حق هرکس به 
خودش«، او  نه تنها عدالت را جوهر انسانیت و 
فضیلت آدم می داند، بل به منظور تأمین روابط 
سیاســی در جامعه مفید ارزیابــی می کند و 
معتقد بود که »عدالت« روحیۀ اجتماعی بودن 

و تزکیۀ نفس را در انسان تقویت می بخشد .
آن باورها و ارزش های معنوی نســبت به 
آزادی و برابــری در امتداد زمان  در آن روز گار 

تا قرن 3 ق .م ادامه یافت. 
گروه دیگــری با دید و نــگاه جامع تر و با 
وســعت نظر پویاتر به نام »رواقیون« در یونان 
باستان عرض وجود کرد. با سپری شدن عصر 
طالیی بــرای یونان، پس از هجوم اســکندر 
و حالت پریشــانی یونان، برابــری و آزادی )از 
ارزش هــای حقوق بشــری( بــار دیگر )300 
ق .م( توسط »زنو« یا »زنون« دانشمند فنیقی 

)شهری در قبرس( اوج گرفت.
رواقیــون به مرزهــای جغرافیایی باورمند 
نبودند و تمام انســان ها را شــهروندان جهان 
وطنی و همه شــهرها را مدینه فاضله )شــهر 
خدایان( می دانســتند که زیر چتر یک قانون 
باید زندگی کنند. رواقیــون معتقد بودند که 
ایجاد تفاوت فطری در میان انســان ها دور از 
انصاف است، همه انسان ها از هر طبقه و تباری 
که هستند دارای فضیلت و خرد ذاتی اند. آن ها 
سعادت را در هماهنگی با طبیعت خردمندانه 
می دا نســتند.  خالف  افالطون و ارسطو خرد را 
متعلق به طبقات اشــراف و قِشر باالی جامعه 
می دانســتند که از امکانات سیاسی و مادی بر 

خوردار بودند.

رواقیون بــا درک قوانین طبیعی به حقوق 
طبیعی دست یافتند و حقوق طبیعی را جوهر 
هستی و استمرار زندگی انسان قلمداد کردند.

»رواقیون« درباره چگونگی و کیفیت ذاتی 
انسان و  اثر گذاری و  اثرپذیری او  در طبیعت و 
جهان هســتی به پژوهش پرداختند و در این 
راه موفقیت های را نیز درجامعه یونان گسترش 
دادند. »گریسپیوس« یک تن از رواقیون گفته 
اســت: »همه انســان ها برابرند، هیچ کس بنا 
بــه طبیعت خود برده نیســت.« بدین ترتیب 
»مکتب رواقی از اهمیت تفاوت های اجتماعی 
کاســت. این مکتب با اصل برابری انسان ها به 
یک نیروی اجتماعی و اخالقی مبدل شــد«. 
برابری میان انســان ها از دستاوردهای مهمی 
اســت که از طریق اندیشــه یونانــی درمیان 

انسان ها به میراث گذاشته شد.
با دریغ که اندیشه برابری میان انسان ها از 
طریق سوفسطائیان مطرح شد، اما با مخالفت 
افالطون و ارسطو از گســترش آن جلوگیری 
شــد. طرز دید و نگاه مثبت رواقیون نســبت 
به انســان با ایجاد و مخالفت جدی مسیحیت 
رو به زوال رفت و تقســیم انســان به مؤمن و 
غیرمؤمن و تعیین حق با معیارهای مسیحی، 
اصل برابری انسان در پرده ابهام قرار گرفت و با 
طرح طبقاتی انسان در کتاب »شهر خدا« که 
از طرف سنت اگوستین قدیس »430ـ  354« 
بزرگ تریــن متکلم صدر مســیحیت تدوین 
شــد، جامعه و حقوق انسانی در میان تقسیم 
طبقاتی »به کلیسایی و دنیایی« مورد ارزیابی 
قرار گرفت و نگاه ها به برابری و تساوی حقوق 

انسان در پرده ابهام باقی ماند.
امــا نابرابری و دگم اند یشــی ســنگ واره 
شــده تا ایجاد عصرجدید و جاافتادن مفاهیم 
دموکراسی، اوما نیسم، پلورا لیسم، و ارزش های 
حقوق بشــری که انســان را محوری ترین و با 
ارزش ترین مخلوق جهان هســتی قــرار داد، 
ادامــه یافت. در تمام مکاتب فکری و نگاه های 
روحانیت، دیگر تساوی حقوق و برابری انسان 

تا قرن 1۶ مطرح نشد.
از قرن 1۶ و17 به بعد، دانشــمندانی چون 
رنه دکارت، جان الک، ژان ژاک روســو، جان 
اســتوارت میــل، امانوئل کانــت و فرید ریش 
هگل  هرکدام دربارۀ جایــگاه عقل و تأثیر آن 
در شــکوفایی معرفت و نقش محوری انسان، 
حاکمیت بر مبنــای قانون و ارزش های مدنی، 
 اثر گذاری اقتصاد سالم بر زندگی مردم برمبنای 
عرضه و تقاضا  بــا ایجاد حکومت داری خوب، 
آزادی، برابری و حقوق زنان و نامحدود دانستن 
فکر و اندیشه بر زوایای تاریک و پیچیدگی های 
اجتماعی روشنی انداختند. آن ها معتقد بودند 
آزادی بــدون برابری انســان مفهومی ندارد، 
تا جایی اندیشــه این اندیشــمندان در رعایت 

حقوق بشر و اجرا آت حاکمیت های استبدادی 
آن زمان تأثیر ژرف و پویا بر جای گذاشته بود.
توضیح و قسماً نهادینه شدن خطوط فکری 
اندیشه ورزان عصر روشــنگری در میان اقشار 
متعدد جامعه اروپا و حاکمیت های استبدادی 
تأثیراتــی ژرف را در آگاهی و بیداری جامعه و 
عمل کرد نظام های استبدادی آن زمان بر جا 

گذاشت. 
کانت معتقد بود که »عدالت واالترین ارزش 
انسانی و گوهر گران بها در راه تحقق حقوق بشر 
اســت، او به این باور بود که اگر عدالتی نباشد 
زندگی بــه زحمتش نمــی ارزد.« او می گوید: 
»بگذارید عدالت اجرا شود، ولو به بهای نابودی 
دنیا«. در تحول و پیامد انقالب )177۶( امریکا 
با استفاده از بینش های فلسفی »منشور حقوق 
بشــر« تدوین شــد که حق آزادی، تحصیل و 
رفاه همگانی را طی اعالمیه ای در »ویرجینیا« 
تضمیــن کرد. انقــالب کبیر 17۸۹ فرانســه 
»اعالمیه حقوق بشر و شهروند« را با محتوای 
بلند و رعایــت از حقوق انســان در 17 ماده 
تدوین و ثبت کرد ، از اهمیت زیادی برخوردار 
اســت که در این مقاله مختصــر  توضیح این 

مطالب  مقدور نیست.
تغییرات چشم گیری درباره درک و رعایت 
حقوق بشــر و آزادی های مدنی در اروپا   پایان 
بردگــی را با خــود به ارمغان آورد ) در ســال 
17۸7 کمیته الغای تجارت برده در انگلستان 
بــه وجود آمــد و در ســال 1۸07 الیحۀ لغو 
بردگی از تصویب پارلمان آن کشــور گذشت (. 
در ســال 1۸02 در دنمارک ، در ســال 1۸14 
در فرانســه نظام برده داری ممنوع اعالن شد و 
جایگاه ارزش های مدنی و حقوق بشری رو به 

توسعه و انسجام رفت.
بــا پایان جنگ اول جهانــی، در آغاز قرن 
بیستم و ایجاد جامعه ملل، کشورهای عضو را 
واداشت که بینش و کنش عادالنه را با مردان 
و زنان کشورهای خویش و مردمان کشورهای 
تحــت قیمومیت در پیش گیرنــد. دولت های 
استعماری نیز به این تکلیف تن در دادند که در 
توســعه و انکشاف مستعمرات و رعایت حقوق 
اقلیت ها مبنــی بر برخــی از معاهدات صلح 

ورسای )1۹1۹( توجه ویژه معطوف دارند.
با تعمیم همه رویدادها، توســعه و انکشاف 
حقوق بشری در ســطح جهان و با استفاده از 
همه  تجارب و ارزش های آفریده شــده مدنی و 
معنوی و با پایان فاجعه دردآور و استخوان سوز 
جنــگ دوم جهانی، رویــداد بزرگی در عرصه 

گیتی به وقوع پیوست.
در سال 1۹45 ســازمان ملل متحد ایجاد 
شد، متعاقباً در 10 دسمبر 1۹4۸ پرمحتوا ترین 
سند شناســایی و رعایت حقوق بشر )اعالمیه 
ادامه در صفحه 27
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رواين روغتیا د ښــه ژوند کولــو او ټولنیزو 

ښــېګړو علــم دی، چې د ژوند ټولــې زاویې د 

جنینــي ژوند د لومړیو شــیبو څخه تر مړینې 

پــورې، د رحم د ننــه ژوند، ماشــومتوب نه تر 

ځوانــۍ او لویــوايل او زړښــت مرحلــې پکی 

شــاملې دي. رواين روغتیا یوه داسې پوهه او 

هــر دی چې له خلکو رسه مرســته کوي، څو 

د وراين او عاطفي نظره د ســمو الرو په منځته 

راوړلــو رسه کوالی يش له خپل چاپیریال رسه 

تعامل وکړي او د خپلو ســتونزو د حل لپاره د 

حل مطلوبې الرې وټاکي .

تــر ټولو ډېر په بــې وزله او وروســته پاتې 

هيوادونو کې خلک له رواين ناروغيو رسه الس 

او ګريوان دي، له دې ډلې څخه افغانســتان 

هــم دی چې د پرله پســې جګړو له امله پکې 

د رواين ناروغيــو کچه زياته ده د عامې روغتيا 

وزارت د مالوماتــو له مخې پــه دې هيواد کې 

۷۰ سلنه خلک له رواين ناروغيو څخه کړيږي. 

دا په داســې حال کې چې پــه دې برخه کې 

روغتيايــي خدماتــو ته هم چنــدان پاملرنه نه 

کیږي. 

جګړه، ناامني، د کورنۍ غړي او پیسې له 

الســه ورکول، وزګارتیا، کورنی تاوتریخوالی او 

له خپلو مېنو بېځایــه کېدل، هغه الملونه دي 

رواني روغتیا ته 
جدي پاملرنه 
پکار ده

ساحل منګل 

چې له امله یې یو کس په رواين ناروغۍ اخته 

کېږي. په افغانســتان کې له هرو لسو کسانو 

شــپږ له یو نه یــو ډول رواين ناروغیو رنځيږي. 

د افغانســتان د عامې روغتیا وزارت وايي، رسه 

له دې چې په رواين ناروغیو د اخته کســانو د 

درمنلې لپاره یې ځینې مرکزونه جوړ کړي، خو 

وايي کايف نه دي.

پــه نورو هيوادونو کې د رواين ناروغيو د له 

منځه وړلو لپاره سازمانونه، اتحاديې، ټولنې او 

نورې ادارې موجــودې دي او د دې ناروغيو د 

تشخيص او له منځه وړلو لپاره ځانګړې څيړنې 

کيږي. د عامه پوهاوي کورسونه، سمينارونه او 

نــور ورته پرګرامونه تــررسه کيږي تر څو خلک 

دغه ناروغۍ وپېژين او په له منځه وړلو کې يې 

الس په کار يش.

لــه يو اروايي ناروغ رسه بايد ځانګړی ښــه 

چلنــد ويش چې نور هم پــه اروايي لحاظ ونه 

ځپل يش، خو متاسفا زمونږ په شان هيواد کې 

اروايي ناروغ ته په ښــه سرګه نه کتل کيږي، 

دا چې څوک اروايي ناروغي لري په دې زورول 

کيــږي، او رسه له دې چې پــه هيواد کې ډېر 

اروايي ناروغان لرو، څوک هم نه غواړي اعراف 

وکړي چې اروايي ناروغي ورته پيدا شوې او نه 

غواړي خلک خرب يش، چې دا پخپله د اروايي 

ناروغ ستونزه ال زياتوي. 

زمونږ په ټولنه کې ناســم عامــه پوهاوی، 

سيمه ييز دودونه، ناسم خدمات، ټول هغه څه 

دي، چې اروايي ناروغۍ له کنټروله اېستلې او 

الېې پسې اضافه کړې دي.

په افغانســتان کې پــه ۱۳۷۵ کال کې د 

روغتیــا د نړیوال ســازمان په مرســته د رواين 

روغتیا ډیپلومه کورس د ۱۵ تنو ډاکرانو لپاره 

دایرشو، چې د ډاکرانو په منځ کې په نوې بڼه 

د رواين روغتیا د کلتور پیل و.

د وخــت پــه تیرېــدو د عصبــي او عقيل 

اصطــالح ځــای رواين ناروغیــو ونیــو او جال 

ډيپارټمنت یې په طب پوهنځي کې جوړ شــو 

او دارملجانین په رواين روغتون بدل شو، چې 

اوس هم فعال دی.

د جکړو پــه نتیجه کــې د رواين روغتیا د 

کارکوونکو تبښته او د موقت انتقايل حکومت 

په راتلو رسه نړیوالو پاملرنه روغتیا ته زیاته شوه 

او پــه ۲۰۰۳ زیږدیــز کال کــې رواين روغتیا 

د هیــواد د اســايس روغتیایــي خدمتونــو په 

مجموعه کې شــامله شوه  چی د کلیو په کچه 

په کې د رواين روغتیا د خدمتونو وړاندې کول 

شــامل دي او پــه ۲۰۰۵ زیږدیز کال کې یې 

هغه ته په لومړۍ کټګورۍ کې ځای ورکړ.
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تر هغې وروســته د رواين روغتیا او د نشــه 

یــي توکو د غوښــتنې د کمولــو د ډيپارمتنت 

لــه خوا رواين روغتیــا د روغتونونو د روغتیایي 

ميل ســراتییژي او پالیيس جوړه شوه، چې د 

۱۳۸۹ هـ ش نه تر ۱۳۹۴ کال پورې د رواين 

نظره د یو روغ افغانســتان  تر شــعار الندې یو 

مهــال ویش جوړ شــو، خو لــه دې ټولو هڅو 

او پرمختګونــو رسه ال هــم د رواين ناروغيــو د 

درملنې په برخه کې ډېر کار ته اړتيا شته.

د دایمي خواشینۍ احساس، د یو معقول 

ســبب نــه پرته دایمي ناخوښــي، مکــرره بې 

خويب، متناوب خپګان پــه کمزوري کوونکي 

ډول، د خلکــو پر وړانــدې د دایمي کرکې او 

بې مینې توب احســاس، د ژونــد نا آرامي، په 

دایمی ډول د اوالدونو نه زغمل، تل په غوسه او 

وروسته پیښامنه کیدل، بې ځایه دایمي وېره، 

همیشــه خپل ځان په حقه او نور ناحقه ګڼل، 

د بې شمیره بدين دردونو او شکایتونو احساس 

چې کوم سبب هم ورته نه پیدا کیږي د رواين 

ناروغۍ نښــې دي، چې که څــوک يې حس 

کړي بايد خپل ځان تــه پام وکړي او د خپلې 

درملنې په فکر کې يش.

د رواين ناروغيو درملنه په دوه ډوله کيږي، 

چې يو يې د درملو او بله يې هم د طبيعي الرو 

چارو په واسطه.

په افغانستان کې د اروايي ناروغيو درملنه 

ډېری د دارو درملو په واسطه کيږي، چې دغه 

طريقه د اروايي ډاکرانو له نظره ســمه نه ده. 

دوی وايــي چې له يــوې خــوا د درملو خوړل 

انسان ته نورې ناروغۍ پيداکوي او له بلې خوا 

د يوه انســان تکيه او باور ټول په درملو باندې 

وي نه پر ځان.

ډاکران وايي چــې په رواين ناروغيو اخته 

یــو کس بايد له طبيعــي الرو چارو کار واخيل 

ځکــه چې دغــه امکانات هر وخت د انســان 

پــه واک کــې وي او بله دا چې لــه بازار څخه 

د درملو  رانيولو باندې ېې پيســې هم مرصف 

کيږي.

د عمومــي رواين ناروغيو د لــه منځه وړلو 

طبيعي الرې چارې په دې ډول بيانولی شو.

ورځنــی پالن: يو کس د ورځــې د چارو د 

رسته رسولو لپاره ليکلی پالن ولري، په دې کار 

رسه له يوې خوا کارونه په منظم ډول روان وي 

او له بلې خوا يو کس په ځان باور پيداکوي.

بوختيــا: ډيــری رواين ناروغــۍ د کار د 

نشــتون له امله رامنځ ته کيــږي، يو کس که 

دنده نلري بيا دې هم داسې بوختيا پيدا کړي، 

چې له ناسمو فکرونو څخه ېې راوګرځوي. لکه 

په ټولنيزو خرييه کارونو کې مرصوفيدل، لوبې 

کول، د لوبې ننداره کول او ځينې نور...

ورزش: ډاکټران د اروايي ناروغيو د له منځ 

وړلو لپاره ورزش خــورا مهم بويل. دوی تاکيد 

کوي، چې هر کس په منظم ډول ورزش تررسه 

کړي نه يوازې اروايي ناروغي ېې له منځه ځي 

بلکې نــورې ناروغۍ ېې هــم وررسه له منځه 

ځي. لکه چاغوالی، د رسطان مخنيوی، د زړه 

حمله او نور.. ورزش په څو ډوله تررسه کيږي. 

لکه منډه، پلی تګ، المبو، باســکيل چلونه او 

ځينې نور...

تفريــح: تفريــح او چکر د اروايــي ناروغيو 

په له منځه وړلو کې مهم رول لوبوي. انســان 

د نــورو اړتيــاو تر څنــګ تفريح ته هــم زيات 

رضورت لري. په ځانګړې توګه هغه کسان چې 

دوامداره دفــري دندې لري. لــه تفريح رسه 

د انســان ذهــن تازه کيږي، پــر ذهن ېې بوج 

کميږي او داسې نورې ګټې ېې...

اړيکې: لــه خلکــو رسه ښــې او دوامداره 

اړيکــې د رواين ناروغيو په لــه منځه وړلو کې 

مرســته کوي. له خپلــو خپلوانــو، ملګرو، هم 

مســلکو او نــورو رسه اړيکې اروايي فشــارونه 

کموي. په دينې ارشــاداتو کې هم له خپلوانو 

رسه په دوستي او اړيکو تاکيد شوی.

مطالعه: مطالعه کول نه يوازې د مالوماتو د 

الس ته راوړلو وسيله ده بلکې د اروايي ناروغۍ 

د منخيوي لپاره هم ګټوره وســيله ده. مطالعه 

انسان بوخت ســايت، د ناوړه فکرونو څخه ېې 

ژغوري، ذهن ته نوي مالومات ورکوي او ځينې 

نورې ګټې هم لري. په دې ورستيو کې په يوه 

څيړنه کې ويل شوي و، چې مطالعه د آلزامير 

د ناروغــۍ مخنيوی هم کوي. دا هغه نارواغي 

ده چې په زيات عمر کې انسان خپل عقل له 

السه ورکوي.

پايله او وړانديز:

دولــت بايــد د هغــو ټولنــو رسه چــې په 

ټولنيزو چارو کې فعاليت کوي، مرســته وکړي 

چې د اروايــي ناروغيو په برخــه کې خلکو ته 

عامه پوهاوی ورکــړي، څو خلک دغه ناروغۍ 

وپېژين او په خپله يې مخنيوی وکړي او همدا 

ډول د اروايــي ناروغيو په له منځه وړلو کې له 

درو درملــو څخــه کار وانه خيســتل يش او په 

طبيعــي ډول د دې ناروغيــو درملنــه ويش او 

داسې مرکزونه زيات يش چې هلته په طبيعي 

الروچارو د اروايي ناروغانو درملنه ويش.

په عامــه روغتياېي مرکزونو کــې د اروايي 

ناروغيــو د مخنيــوي او لــه منځه تللــو لپاره 

خدمات زيات يش او د دې ناروغۍ د مخنيوي 

او لــه منځــه تللو په پــار بايد ځانګــړې اونۍ 

ونومول يش چــې د خلکو پاملرنــه ورته زياته 

يش.

از صفحه 25
نگاهی کوتاه به مفاهیم...

جهانی حقوق بشر( طی یک مقدمه و 30 ماده 
در مجمع ســازمان ملل متحــد در پاریس به 
تصویب رسید. این سند معتبر، جهانیان را به 
حفظ کرامت انســانی، برابری، آزادی و عدالت 
امیدوار ساخت. برای اجرایی ساختن این سند 
تاریخی، مجمع عمومی ســازمان ملل متحد 
مصمم شد که در سال 1۹۶۶ دو میثاق حقوق 
اقتصادی ـ اجتماعی  حقوق  و  مدنی ـ سیاســی 
و فرهنگی را بــا دو پروتکل اختیاری »میثاق 
مدنی و سیاسی«، اعالمیه جهانی حقوق بشر را 
در میان کشورهای عضو به یک سند الزم االجرا 
 بد ل کند. این دو میثاق با دو پروتکل در سال 
1۹7۶ از طرف مجمع عمومی ســازمان ملل 
متحد برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد 
الزم االجرا قرار گرفت. پروتوکول اختیاری اول 
حقوق مدنی و سیاسی با یک مقدمه و 14 ماده 
با این محتوا وضاحت دارد: »هرگاه در یکی از 
کشــورها حقوق یک شــهروند از طرف دولت 
مربوطه اش نقض گردد، آن شهروند می تواند به 
کمیته حقوق بشر ملل متحد برای اعاده حقوق 

خویش دادخواهی کند.«
دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی 
مدنی و سیاســی که  دارای یک مقدمه و 11 
ماده اســت، بدیــن محتوا وضاحــت دارد که  
 کشورهای که عضویت این میثاق را می پذیرند 
برای لغــو مجازات اعدام در آن توصیه شــده 
اســت. ایــن دو میثاق بین المللــی با اعالمیه 
جهانی حقوق بشــر با پروتکل های الحاقی به 
میثاقی مدنی و سیاســی »رژیــم بین المللی 

حقوق بشر« را تشکیل می دهند. 
برایند رویدادهــای فوق این آرزو را در دل 
هر انسان ایجاد کرده است که آزادی، برابری، 
مصونیــت اجتماعی و عدالــت حق طبیعی و 
حقوق بشــری هر انسان است که باید در همه 
کشــورها و همه ادوار بر مبنای قوانین رعایت 
شــود. و نیز ارزش های مدنی و فرهنگ عالی 
انسانی از ویژگی های ساختار نظام سیاسی همه 

کشورهای جهان باشد.

منابع :
1. مشــیرزاده، حمیرا و ابراهیمــی، نبی اهلل »تحوالت و 

روابط بین المللی«  صص 3۸4 تا 41۶، چاپ دوم.
2. روسو، ژان ژاک ، قرارداد اجتماعی. 

3. سنت اگو ستین، شهر خدا.
4. عضدانلو، حمید ، گفتمان و جامعه.

5. جان الک، دو رساله درباره حکومت.
۶. کانت امانوئل ، رساله اخالق. 

7. دکارت، رنه، رساله گفتار.
۸. افالطون، کتاب جمهور.
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جنگ: 
اگرچــه جنگ برای کســانی که کشــته 
می شوند یا به اشکال مختلف آسیب می بینند 
منفور است، اما همه از آن صدمه نمی بینند و 
در طول تاریخ همواره شــماری بودهاند که از 
جنگ بیش از صلح منفعت برده اند. سوداگران 
در طول تاریخ رفاقتی نزدیک با حکومتگران و 
با ســرداران داشته و دارند. اما به نظر می رسد 
جنگ های قرن بیستم و جریانات قرن بیست و 
یکم قدری خواب را از خود سوداگران نیز ربوده 
اســت. جریان های یازدهم سپتامبر و عملیات 
تروریســتی در گوشه و کنار جهان این ایده را 
کــه جنگ منفعتش بیش از ضرر اســت را به 
چالش کشیده اســت. امروز حریم امنیتی در 
بیرون از مرزهای کشــورها و حریم امن برای 
سران کشــورها تغییر یافته است. کشورهای 
جنگ افروز و سران جنگ افروز دیگر خود نیز از 
حاشیه امنیتی مستحکمی برخوردار نیستند . 
احتمال بروز جنگ هســته ای بین قدرت های 
بــزرگ جهانی که در قرن گذشــته دو بلوک 
شــرق وغرب و در رأس یکی امریکا و آن یکی 
شوروی قرار داشــت ، با اندیشمندی همراه با 
ترس از یک جنگ بنیان کن هسته ای به جنگ 
ســرد فرو رفتند و از زیــر این الیه های جنگ 
سرد موضوعیت چنین جنگی به تدریج از میان 
رفت. اما بعدها با فرو پاشی شوروی، تکنولوژی 
ساخت ســالح هســته ای همواره در انحصار 
این مصالحه کنندگان جنگ ســرد باقی نماند. 

هند، اســراییل و پاکستان کشــورهایی بودند 
که نه به دلیل مناقشــات عمــده جهانی بلکه 
به دلیل اهداف منطقه ای به ســالح هسته ای 
دست یافتند و کوریای شــمالی نیز با اهداف 
منطقه ای سال های زیادی است که درگیر یک 
برنامه نظامی ساخت سالح اتمی است و ادعای 
ساخت یک بمب اتمی را دارد و به نظر می رسد 
که این روند در کشورهای دیگری با مالحظات 

منطقــه ای دنبال می شــود. در گرفتن چنین 
رقابتی بین کشــورهایی که نقاط بحران های 
منطقــه ای محســوب می گردنــد ، همــراه با 
زرادخانه هــای اتمی کشــورهای باقی مانده از 
زمان جنگ سرد در قرن پیش، ترس از آینده 

چنین فاجعه ای را مشتعل می سازد.
مصلحان و نیک اندیشــان، صلح دوستان و 
بشردوستان  اما به آینده خوشبین اند. با فراهم 

دو چالش عمده 
قرن بیست و یکم،

جنگ و تغییر 
اقلیم
* حمیدرضا وجدانی

ماهنامه حقوق بشر
 سال شانزدهم
شماره یازدهم، دلو 1397
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آمدن شناخت جمعی و ابزارهایی که ملل جهان 
و فرهنگ ها را در زمانی کوتاه با هم در ارتباط 
قرار می دهــد، قلوب مردم را بــه هم نزدیک 
می ســازد. با آگاهی روز افــزون مردم و ارتقای 
شناخت بین فرهنگ ها موضوعیت اختالفات و 
سوء استفاده سوداگران و جنگ افروزان از دست 

می رود و مردم احساس می کنند که:
بنی آدم اعضای یکدیگرند بنی آدم اعضای 

یک پیکرند
که در در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به در آورد روزگار 
دگر عضوها را نماند قرار

تغییر اقلیم:
از زمانی که مسئله گرمایش زمین و مقوله 
تغییر اقلیم پیش آمد تا زمان حاضر، این بحث 
با فراز و نشیب بسیاری روبهرو بوده است. ابتدا 
در بسیاری مناطق جهان تردیدهایی در مورد 
بروز آن مطرح گردید، اما اکنون با گذشت چند 
سال دیگر بحث ها از سوی این که تغییر اقلیم 
صورت گرفته یا خیر، به سمت عواقب و نتایج 
آن در قســمت های مختلف زمین و روش های 
جلوگیری از آن ســوق پیدا کرده است. اساساً 
سیســتم اقلیم در ســطح کره زمیــن مقوله 
پیچیده ای اســت و تغییرات کنونی شــناخت 
آن را دشــوارتر ساخته است. شاید بتوان گفت 
پیامد مشترک تغییر اقلیم برای مناطق مختلف 
جهان بیش از هر چیز بروز آنومالی است. بروز 
بارش های خارج از قاعده، بروز خشــکی های 
خــارج از قاعده  یا تکرر وقایــع اقلیمی که در 
گذشــته نادر بوده اند و تغییر در دوره بازگشت 
آن ها دیده می شود. گرم شدن کلی کره زمین 
اکنون دیگر جایی را برای شــک نگذاشــته و 
روندی است که به ســادگی قابل اندازه گیری 
بوده و مورد توافق است. عوامل بروز گرمایش 
زمین نیز عمدتاً شــناخته شــده و موضوعات 
آن کمتــر مورد جدل اســت، اما آنچه موجب 
جدل اصلی است،  مســئولیت ناپذیری جهانی 
آلوده کنندگان  بزرگ تریــن  از  برخی  اســت. 
محیط زیست و عامالن گرمایش جهانی هنوز 
از امضــای قراردادهای مقابله بــا این موضوع 
طفره می روند. و حتی در قسمت های دیگری 
از جهان اقتصادهایی هســتند که تازه حرکت 
خود را با شتاب به سمت مسیری آغاز کرده اند 
که جهان سرمایه داری چندین دهه پیش شروع 
کرده و موجب تخریب روز افزون محیط زیست 
می گردد. برای نمونه کشور چین با رشدی قابل 
توجه در اقتصاد بزرگ خود و با چنین جمعیتی 
می تواند مخاطره ای عمده را برای محیط زیست 
جهانی ایجاد کند و بســیاری کشورهای دیگر 
در حال رشد نیز در تصمیم گیری برای الگوی 
برخورد با محیط زیســت بــا چنین موضوعی 
روبهرویند. ســود کالنی که شرکت های بزرگ 

نفتــی در حال حاضر می برند و شــرکت هایی 
که عمدتاً منافع این تجارت پرســود را نصیب 
خود می ســازند هنوز به قدر کافی مجال کار 
به عالقمندان انرژی های سالم نمی دهد. اقتصاد 
ســرمایه داری با محوریت قرار دادن سود برای 
صاحبان سرمایه )و ســود به معنی پولی آن(، 
تا آنجایی که مباحث محیط زیســت و مقوله 
گرمایش جهانی با ســود آن در تضاد نباشــد 
مخالفتی با آن ندارد، اما آنجا که احساس شود 
منافعش در خطر قرار می گیرد، همه چیز را زیر 

سؤال می برد. 
به نظر می رســد زمان آن فرا رسیده است 
که مردم در سراســر جهان با هر اهرمی که در 
دست دارند )که البته این اهرم ها در کشورهای 
دارای دموکراســی بیشــتر و در حکومت های 
اقتدارگــرا کمتر اســت(، بــرای جلو گیری از 
گرمایــش زمیــن کاری کنند. ایــن اقدامات 
می تواند از آگاهی رســانی بــه تصمیم گیران و 
برنامه ریزان کشــورها تا فرد فرد اقشار جامعه 
باشــد. زمانی کــه این آگاهی ها به خواســت 
جمعی مردم  بد ل شــود دولت ها نیز ناچار به 
ســرنهادن به این خواســته هایند و صاحبان 
ســرمایه نیز ناچار به تغییر رویه و کنار آمدن 

با شرایط جدید می گردند. 
وقتــی به دو موضــوع »تغییــر اقلیم« و 
»جنــگ« در قــرن حاضــر نــگاه می کنیم، 
موضوعــی که از البالی حجم عظیم گفته ها و 
ناگفته هایی که در این خصوص جلوه می کند، 
وجه اشــتراک عوامل ایجاد کننده این مسائل 
اســت. سیســتم بهره برداری بی حد و حصر از 
منابع، از هــر نوع و به هر شــکل در خدمت 
سود بیشــتر برای صاحبان سرمایه و صاحبان 
قدرت بدون توجه به مبانی محیط زیست بدون 
توجه به حقوق جامعه بشری که مالکان منابع 
و مواهب طبیعی اند. اما آگاهی روز افزون مردم 
جهان و شناخت روز افزون مردم جهان نسبت 
به یکدیگــر موجب تفاهم و همدلی بیشــتر 
بین مردم جهــان در فاصله های دور و نزدیک 
می گردد. عصر مدرن با گســترش اطالعات و 
تحقق دهکده جهانی کمتر فضایی برای تاخت 
و تاز سوء اســتفاده گران از پول و قدرت فراهم 
می کند. از بین رفتن فقر مادی و فقر اطالعاتی 
در قرن بیست و یکم مردم جامعه بشری را به 
هــم نزدیک می کند و چالش های قرن اخیر را 
به فرصت هایی برای زندگی بهتر جامعه جهانی 

می کند.
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محیط زیست و...

و پیامدهای عواملی که بر محیط زیست تأثیر 
گذارند، وابســته به دسترسی افراد به اطالعات 
زیست محیطی اســت. پس از این مرحله است 
که افــراد با آگاهی کامــل می توانند در اتخاذ 
تصمیمات زیســت محیطی مشــارکت داشته 

باشند.

حق آموزش مسائل زیست محیطی 
حق دیگری که در چارچوب حق بهره مندی 
از محیط زیســت سالم باید از آن سخن گفت، 
حق آموزش مســائل زیست محیطی است. این 
وظیفه دولت هاست که نسبت به آموزش مسائل 
محیط زیســت به افراد جامعه اقدام کنند. این 
عمــل می تواند از طریق مــدارس، کتاب های 

آموزشی و رسانه های عمومی انجام پذیرد.

حق دسترسی به جبران خسارت 
حق دسترســی به جبران خســارت یکی 
دیگر از تقســیمات حــق بهره مندی از محیط 
زیست سالم است. بر این اساس هر شهروندی 
باید، حق دسترسی به مراجع قضایی و جبران 

خسارات زیست محیطی را داشته باشد. ]10[ 
امروزه حق بهره مندی از محیط زیست سالم 
به وســیله بسیاری از سازمان های بین المللی و 
کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و در 
تعدادی از اسناد بین المللی )اعالمیه استکهلم، 
پیش از طرح سومین میثاق بین المللی حقوق 
همبســتگی، منشــور آفریقایی حقوق بشر و 
پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق 
بشر نام برد.( و قوانین اساسی کشورها )قوانین 
اساســی بیش از ۶0 کشــور جهان، که اخیراً 
تصویب یا اصالح شــده، این حق را به رسمیت 
شناخته اند. برای نمونه، اصل 50 قانون اساسی 
اوکراین مصــوب 2۸ ژوئن 1۹۹۶ بیان می کند 
که: »هر فرد حق دارد که از محیط زیستی امن 
و ســالم و جبران خســارات ناشی از نقص این 
حق برخوردار باشــد«. به نقل از: دیناه شلتون، 
تشــریفات و آیین دادرســی حقوق بین الملل 
محیط زیســت، ترجمه محمدحسن حبیبی، 
انتشــارات دانشــگاه تهران، 13۸1، ج 2، ص 
31۹.( مورد شناســایی قرار گرفته است. البته 
درباره این حق، تعریف دقیقی ارائه نشده است؛ 
اما شــاید بتوان منظور از محیط زیست سالم 
را، محیطی دانســت که دارای حداقل های یک 

زندگی سالم باشد.
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دانســان کلمه له انس څخه اخستل شوې 

عريب کلمه ده، چې دالفت، مینې او محبت په 

معنی ده، دغه کلمه د دې غوښتنه کوي، چې 

باید ټول انسانان په مینه او محبت کې رسه ژوند 

وکړي، مګر بلعکس انسان د خپلو شخيص ګټو، 

نفيس خواهشاتو او امتیاز غوښتنې په خاطر د 

تاریــخ په اوږدو کې د خپل همجنس په مقابل 

کې داســې اعــامل او کړنې تررسه کــړي او ال 

ېې تررسه کوي، چې په خپله انسان ېې هم په 

یادولو رشمیږي، په پایله کې جنګونه او جګړې 

رامنځته شــوي، چې په میلونونو انسانان پکې 

وژل شوي، ټپیان شوي او نور ډول ډول زیانونه 

ورته اوښــتي دي، جګړه هغه وضعیت دی کوم 

چې په ميل او نړیواله کچه د تاریخ په اوږدو کې 

د بېالبېلو بدلونونواو تغیراتو سبب ګرځیدلې ده. 

د اســالم تاریخ د وړانګو څخه چې رسچینه يې 

قران او حدیث دی، داســې معلومیږي چې په 

ځمکه کې د لومړي انســان قتل وجه تنظیمي 

یا اخالقــي پدیده نه وه، بلکې د حســد، ځان 

پالنې، د نفس غوښــتنې او پیــروي زیږنده وه، 

مفرسین او اسالمي تاریخ پوهان د انساين قتل 

پــه اړه وايي: کله چې قابیــل خپل ورور هابیل 

قتل کړ؛ نو د قتل اوجګړه يیزو اعاملو اساس او 

بنیاد له هامغه وخت څخه کیښــودل شو، بیا 

پر انساين ټولنه د 
جګړې ناوړه اغېزې
سیف الرحمن نیازی 

د ټکنالوجــۍ، حاالتو او رشایطو په پرمختګ او 

منځته راتګ رسه د جګړو او شــخړو بڼې وخت 

په وخت بدلې شوې او مختلف ډولونه يې خپل 

کړل، چې نن ورځ په فردي، ټولنیز او د دولتونو 

په کچه جګړې او شخړې صورت نیيس، دا چې 

جګړه څه ته وايي او په انســاين او برشي ټولنه 

يــې اغیزې څــه دي؟ په دغه مقالــه کې به په 

مخترص ډول د دې موضوعاتو په اړه بحث وکړو.

تقریباً د څو لســیزو را په د ېخوا زمونږ ګران 

هیواد افغانستان کې په مختلفو نومونو جګړې 

روانې دي، او دغه جګړه زمونږ د ولسونو، خلکو 

او ټولنې د ډول ډول ناخوالو او بدبختیو ســبب 

ګرځیدلــې ده، چــې زمونږ په ټولنه يــې ناوړه 

اغیزې پریښــي او دغــه اغېزې به يــې تر ډېره 

واويس، دا چې زمونــږ خلک او ټولنه د جګړې 

لــه زیانونو او ناوړه پایلو خــرب يش؛ د جګړې د 

پېژندنې لپاره ډېرو لیکنو او څېړنو ته اړتيا ليدل 

کيږي.

پــه عمومــي ډول رسه جګړه پــه بل باندې 

خپلې غوښــتنې منــل دي .1 د ځینــو علامؤ 

لــه نظره د دوه یا څو اشــخاصو، ډلــو، لوریو او 

هیوادونو تر منځ د یو یا دواړو لوریو لخوا د سولې 

د حالــت د پای ته رســیدو اعالن ته جګړه ویل 
کیږي 2

جګړه د شــخړو د حل لپاره ډېره سخته الره 

ده. شــارل رسو جګړه داســې تعریف کړې ده: 

)جګړه د سیايس، تاریخي، اقتصادي، نظامي 

او ټولنیزو علومو له پلوه د ســیايس بدلونونو او 

انقالبونو او ټولنیزو ناروغیو پديده بلل کیږي او 

له قضايي او حقوقي اړخــه جګړه د دولتونو تر 

منځ وســله واله مبارزه راپورته کــوي(. جګړه د 

تاوتریخوايل هغه حالت دی، چې د اشخاصو، 

قومونــو، ملتونــو، دولتونــو ترمنــځ اړیکــې او 
مناسبات خرابوي او دوستي په دښمنۍ اړوي.3

تــر۱۹۴۵م کال پورې په دودیزه او تاریخي 

معنی د جنګ یا جګــړې عمل د یوه دولت هر 

هغه عمــل ته ویل کیــده، چې د ســولې بین 

امللــيل قانون په محســوس ډول لغــو کړي او 

د جنــګ بین امللــيل قانون را ژونــدی کړي. 

پریکړې بــه تل په هغه دولت پورې تعلق درلود 

چې د جنګ هــدف ګرځیدلی و او په عمومي 

ډول جنګــي عملیــات که لــه یــوې اخطاریه 

اعالمیې وروســته رشوع کیدل. دغې اعالمیې 

ځیني کارونه د جنګي اعاملو په څېراعالنول او 
ورپسې به دښمني پیل شوه.4

د جګړې اړوند اصطالحاتو ته تیری، اشغال، 

مداخله، محارصه، شــخړه، جنګ او نورهم ویل 
کیږي.5
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جګړه عمومــاً په دوه حاالتــو کې رامنځته 

کیږي. یا به مرشوع وي یا به غیرمرشوع وي، او 

حتاًم به یو لوری د ســولې د حالت د اختتام او 

بل لوری به د ځان د دفاع په خاطر جګړه کوي.

خو نن ورځ د ټکنالوژۍ په پرمختګ رسه د 

جګړې نوعیت هــم تغیرکړی او مختلف ډولونه 

لري مثاًل روا جګــړه، دفاعي جګړه، د ځانګړي 

اهدافــو لپاره جګــړه، ځمکنۍ جګــړه، هوايي 

جګړه، ســمندري جګړه، ســړه اوګرمــه جګړه، 

اقتصادي جګړه، ســیکالوژیکي جګړه یا روحي 
جګړه ......6

کــه څه هم چې جګړه ډیره تاریخي مخینه 

لري، او ان د لومړنیو انســانانو د پیدایښت رسه 

ســم جګــړه اختــالف او تنازع رامنځته شــوې 

ده، مګر د جګړې د تاریخي ســابقې تر څنګ 

د انســانیت اساس او انســاين طبعيت مینه او 

محبت دی، نه کرکه، بلکې دا د هر انسان دنده 

ده چې د ســولې او پخالينې لپــاره کار وکړي، 

په مطلق ډول د جګړې ختمول ډیره ستونزمنه 

خربه ده، ځکه د انسانانو په منځ کې د جنګ او 

اختالف شتون په وړه یا لویه کچه حتمي چاره 

ده، خــو د جګړې په حالت کې هم انســانیت 

دا غوښــتنه لري چې جګړه محدوده او انساين 

يش، د برشیت ټول ارزښــتونه باید د جګړې پر 

مهال په ډیر جدي ډول په پام کې ونیول يش. 

په همدې اساس د ميل او نړیوالو حقوقي اصولو 

پــه نظر کې نیولورسه بایــد په جګړه کې د غیر 

انساين وسایلو استعاملول، د ښکیلو لوریو یو پر 

بل د مخامخ قهریه اعاملو پيل کول محدودوي، 

له بله پلوه هغه کسانو چې په جګړه کې نه دي 

ښکیل )ملکي وګړي او هغه کسان چې جګړه نه 
کوي( له هغوی يې مالتړ کړی دی7.

په جګړه کې ښکیل لوري د ميل او نړیوالو 

حقوقو له نظره د جګړه يیزو وسایلو او میتودونو په 

استعامل کې د دښمن د مترضر کولو په موخه 
له مطلقې ازادۍ څخه برخمن نه دي.8

په اسالمي رشیعت کې هم جګړې ته اجازه 

نه وکول کیږي ولې په دوه حاالتو کې: د تیري 

دفاع کول او د اســالمي دعــوت تأمینولو لپاره 

زمینه برابرول ترڅو خلک پخپله خوښه عقیده 

انتخــاب کړي، جنګ رصف په هغه صورت کې 

الزامــي کیږي چې باالفعل تیری تررسه يش او 

یا داســې عالیم او شــواهد ولیدل يش چې د 

جګړې په رشوع باندې داللت وکړي.

د اســالم مبارک دين خلــک زغم او فکر ته 

رابويل، جګړې ته وردانګولو څخه یې منع کوي، 

رســول الله )ص( فرمايي. ژباړه: له دښمن رسه 

د مقابلــې کولو آرزو مه کوئ، اما هرکله چې له 

هغوی رسه مخامخ شــوئ میړانه او اســتقامت 

خپل کړئ.

هرکله چې مسلامنان له جګړې پرته بله الره 

ونه لــري په  دې صورت کې هم د مســلامنانو 

مرشتابــه باید د ښــمنان د دریو شــیانو ترمنځ 

مخیر کړي )اســالم قبلول، صلح کول او جګړه 

غوره کــول(  او په هغوی باندې په غافالنه ډول 

حمله ونه کړئ. په دغه درې شــیانو کې هغوی 

تــه اختیــار ورکول پــه دې مانا چې اســالم نه 

غواړي ځمکې استعامر کړي او انسانان غالمان 

کــړي، بلکې موخه داده چې هرڅوک د خپلې 

عقیدې په انتخاب کې ازادي ولري.

د اســالم مبارک دین راښوونه کوي، باید تر 

ډیره حده کوښــښ ويش چې جګــړه رامنځته 

نيش او یا هم جګړه محدوده يش، مګر کله چې 

جګړه رامنځته کیږي باید یو شمېر اصول په نظر 

کې ونیول يش لکه چې وايي: )له عابدانو رسه 

ښــه چلند کوئ، ماشــومان، میرمنې او سپین 

ږيري مه وژنئ، کارګران مه وژنئ، عامه ځایونه، 

د خلکو کورونه مه ورانوئ او دارنګه عام او ملکي 
وګړیو ته زیان مه رسوئ(.9

په ننۍ نړۍ کې د جګړو، شــخړو او ټکرونو 

له وجهې بــرش د راز راز کړاونو او ناورینونو رسه  

مخ دی، چې المل او مســئول يې هم په خپله 

همــدا برش او انســان دی، دوی کله د قلمرو د 

پراخولو په موخه، کله د ځان لوړ ګڼلو په موخه، 

کلــه د نفيس غوښــتنو او امتیازونو په موخه، د 

طبیعي زیرمو، اقتصادي امکاناتو، ایډیالوژیکي 

ښــکیالک او فرهنګي یرغلونو د رسته رسولو په 

موخه په خپلو نورو همنوعانو تاړاکونه، حملې او 

یرغلونه وروړي. خلک وژين او وینې يې بهوي، 

معذور کوي يې، کورونه يې ورانوي، انســاين او 

برشي حقونه يې ترښــپو النــدې کوي، چې په 

پایله کې یتیامن، کونډې، معذور او بې کســه 

انسانان شــاته پریږدي، له دې راز پېښو څخه 

د برشیــت تاریــخ ډک دی، چې ښــې بیلګې 

ېــې زمونږ په هیواد د رشقــي او غريب یرغلګرو 

تاړاکونــه او د دې څخه پیړۍ پیړۍ مخکې په 

اسالمي نړۍ کې د چنګیزخان او مغلو یرغلونه 

او نــور د یادولو وړ دي. له بلــه اړخه د عاطفې 

لرونکي برشیت د دې حاالتو څخه د خالصون 

او مخنیــوي په موخه شــپه  او ورځ په ځان یوه 

کړې ده، ترڅو بې ګناه انســانان د دغه جنګي 

وحشــیانو لــه ظلم او وحشــت څخــه وژغوري  

مرســته وررسه وکړي د خالصون او نجات زمینه 
ورته مساعده کړي.10

په انســاين ټولنه کــې له ډیرو پخــوا زمانو 

راهیســې جګړه شــته. په شــکل د اشــکالو د 

انســانانو ترمنځ په انفرادي، ډلیيــز، د قومونو، 

ملتونــو او دولتونــو ترمنځ منازعات او شــخړې 

رامنځته کېدې، چې د دغه منازعاتو د حل لپاره 

يې له مختلفو روشــونو څخه استفاده کوله، یو 

يــې هم د جنګ او زور الره وه، ځکه خو په پخوا 

وختونو کې د اختالفاتو د حل بهرینه الر زور او 

جګړه وه، چې له امله ېې په میلونونو انسانان و 

وژل شــول او له منځه الړل، د یوې احصايې له 

مخې په تیره زمانه کې تقریباً )۱۰۰۰( جنګونه 

شــوي دي، چې یوازې په سلو کې )٪۳۰( يې 

د )۱۸۰۰( م کال راهیســې پېښ شــوي دي. 

همدارنګه احصائیه ښــيي چــې د )۱۰۰۰( م 

کال راهیسې یوسل او پنځوس )۱۵۰( میلونه 

انسانان په جګړو کې مړه شوي دي، چې په سلو 

کې يې )٪۷۵( په شــلمه پیړۍ کې مړه شوي 

دي. لکــه د لومړۍ نړیوالــې جګړې په جریان 

کې )۹/۸( میلونه انســانان، ټپیان، بې کوره او 

ووژل شــول، همدارنګه په دوميه نړیواله جګړه 

کې هم په میلونونه انسانان و وژل شول.11  

له نړیوالو جګړو او نړیوالو کشمکشونو عالوه 

زمونــږ د ګــران هیواد په داخل کــې هم کلونه 

کیږي چې مــوږ پخپل منځ کې په جګړه اخته 

یوو، په دې جګړه کې زموږ ډیرې مادي او معنوي 

ګټې اوهســتۍ له منځه والړې. کله موږ او کله 

هم پردو دې جګړې تــه مختلف نومونه وټاکل 

او په مختلفو نومونو یې افغانان پخپل منځ کې 

رسه وجنګــول. د انقالب له الس ته راوړنو څخه 

دفاع، له وطن څخه دفاع، له پردیو رسه جګړه او 

جهاد، د انقالب ضد عنارصو ځپل، له اسالمي 

انقالب څخه دفاع، د رش و فساد له منځه وړل، 

د تروریزم پرضد نړیواله جګړه، له څو کلنو الس 

ته راوړنو دفاع، د صلیبیانو پرضد جګړه او داسې 

نور... زموږ دجګړو هغه نومونه و چې په تیرو څه 

باندې څلویښتو کلونو کې مو پرې ایښي و او هر 

یوه خپل حرکت او جنګ حق باله او دا بل لوری 

واجب القتل. دغه حرکتونه او جګړې د پردیو له 

خوا پالن او سازماندهي کیدې خو خام مواد یې 

مــوږ افغانان و او یو، واقعيــت دادى چې ديوې 

پردۍ جګړې اور زمونږ پر كيل او كور بل ؤ او ال 

هم مړشــوی نه دی، د دې پردۍ جګړې اصيل 

لــوري افغانان نه دي، هیــڅ ډول ګټه او امتیاز 

يې افغانانو ته نه رسیږي، ولې متاسفانه له کلونو 

کلونو قربانۍ وركوي او زيانونه ګايل.

په تېر کې چې دلته د جګړې اور بل شو نو 

دواړو افغان خواوو ترمنځ داسې جګړه پیل شوه 

چې پای یې هیچــا ته نه معلومیده، ځکه چې 

ورو ورو د دغې جګړې جلو او مزي نورو په الس 

کې واخیســتل او زموږ هیواد د نړیوالو قدرتونو 

د سیالیو ډګر وګرځید، هغوی خپلې څو کلنې 

عقدې زموږ په خاوره کې یو پر بل ســړې کړې، 

زموږ په کــور کې او زموږ په مټــو یې له یوه بل 

څخه غچ واخیســت، له موږ څخــه ځکه لوری 

لودن ورک شو چې د جګړې قومانده مو د نورو 

هیوادونو د پټو سازمانونو په الس کې وه. که به 
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کله هم د سولې لپاره خربې پیل شوې نو زیاتره 

وخت به زموږ استازیتوب نورو کاوه او که به لنډ 

مهاله ســوله هم چا راته راوسته هغه سوله به د 

یوې بلې جګړې مقدمه وه. 

نن هم د نورو استخبارايت شبکې لګیا دي 

دلته د جګړې پالنونه جوړوي او زموږ په وسیله 

یې عميل کوي.

د اوســنۍ جګړې واګي هم د نورو په الس 

کــې دي او په حقیقت کې د نورو جګړه ده، نو 

پریکــړې یې هم د نورو دي. دا ویره شــته چې 

یــا خو دغه روان بهیر له ځنــډ او خنډ رسه مخ 

يش او یــا هم دا چې جګړه پــردۍ ده پریکړې 

یې هم پردۍ دي؛ نو پردي بیا داســې پریکړې 

ونــه کړي چې زموږ ګران وطن یوه بل جنګ ته 

ورټیل وهي.

د جګړې رواين اغېزې:

په تیرو څو کلونو کې جګړې زمونږ په ټولنه 

کې ډیرې ناوخوالې او بدبختۍ وزیږولې، ډیری 

انســانان ووژل شول، ډیر کورونه وران شول، په 

یو نوم او بل نوم خلک پکې شــکنجه او وزورول 

شــول، دغه جګړه دومره خطرناکــه او مرضه وه 

چــې اوس هم زمونږ په هیــواد او ټولنه کې يې 

د مادي او ځاين زیانونو ترڅنګ معنوي زیانونه 

هم پریښي دي، چې ډېره پاملرنه نه ورته کیږي، 

دلته په مخترص ډول په یو شمېر هغه معنوي او 

رواين زیانونو بحث کوو چې تیرو جګړو زمونږ په 

هیواد کې پریښي دي.

ذهنــي کشــمکش او روحــي ناروغي: موږ 

په يوه داســې ټولنه کې ژوند کــوو چې ګامن 

کيــږي د وګــړو تر نياميــي زياته برخــه ېې په 

روحي ناروغيو مبتال دي. دا چې ولې په دومره 

پراخه کچه انسانان په روحي ناروغيو اخته دي 

څېړونکي يې علت پرله پسې جګړې یا خصوصًا 

څلور لسيزې جـــــګړه، اقتصادي ستونزې، بې 

سوادي، او دې ته ورته نـــــور ټولنيز مشکالت 

ګڼــي. څېړونکي پــه دې  باور دي  چـــــــــې 

اقتصــادي ســتونزې، بې ســوادي او ټولنيزې 

ناخوالې له جګړې نه منشاء اخيل نو د څېړونکو 

په  باور د روحي ناروغيو تر ټولو لوی المل جګړه 

ده.

يــاده دې وي  چې پــه روحي ناروغيو اخته 

کســان نه يوازې په خپله روحــي او فکري بې 

نظمــي رسه د خپل ځــان او کورنۍ چارې بې 

نظمه او له ســتونزو رسه مخ کــوي بلکې دوی 

په خپل ذهني کشــمکش رسه يــوه لويه ټولنه 

ان يــو هيواد هم نا ارامه کوالی يش، ځکه دغه 

ډول کســان خپلې ورځنۍ چارې په ښــه ډول 

رسه نيش ســمبالوالی او نه هم د خپلو پريکړو 

او پالنونو د ســم او ناسم تشخيص کوالی يش، 

چې لــه امله يې په ډيــرو نــاوړو او غري قانوين 

کارونو لکه  دنشــه يي توکو قاچاق، ترور، غال او 

بې ګناه وژنو الس پورې کوي.

ناهيــيل او مايــويس:  پراخــه ناهييل ډېره 

خطرناکــه ده، هغــه وګــړي چــې د جګړې تر 

ســيورې النــدې ژوند کــوي ناهيــيل او خپل 

راتلونکی د تيــارو په غيږ کې ګوري، او بيا چې 

جګــړه دومــره اوږده يش لکه زمونږ پــه هيواد 

کې، نو دهيلــې ال عامه او پراخه يش، له خپل 

راتلونکي څخه مايويس دومره زياته يش چې د 

ســمون لپاره یې تش فکر ال هم نه کوي. وايي 

ناهييل انسانان د مړو مثال لري او ناهيلې ټولنه 

مــړه ټولنه ده، ناهييل له انســان نــه د فزيکي 

فعاليت ځواک اخــيل او له خپل راتلونکي يې 

بې پروا کوي، هــــــــــغه هيواد چې وګړو يې د 

کار ځواک له السه ورکړی وي هيڅ کله به هم د 

پر مختګ جوګه نيش.

د زده کــړې په الر کې خنډ: هغه ولســونه 

چــــې د جګړې رنځ  ګايل د زده کړې مرکزونه 

او پوهنتونونه يې وران او يا هم له جدي ګواښونو 

رسه مــخ وي. زدکړيــاالن او زده کوونکي يې د 

خپلو زده کړو په پيل، منځ او یا هم پای کې خپل 

ژوند له الســه ورکوي. او يا هم په عمومي ډول 

د جګړو له امله په کلونو او مــــــياشتو مياشتو 

له خپلو زده کړو لرې پاتې کيږي. او هغه ټولنې 

چې د جـــــګړې قرباين وي هــره ورځ يې هغه 

شخصيتونه او علمي هستۍ چې د ټولنې د بقا 

لپاره يې شــتون په ټولنه کې اړين وي له منځه 

ځي، لنــډه دا چې په يوه ټولنه کې د زده کړې 

او تعلیم د پرمختګ تر ټولو لويه مانع جګړه ګڼل 

شوې ده.

د ژوند بې ارزښته کېدل:  دا يو حقيقت دی 

چې په جګړه ځپلو هيوادونو کې د وګړو ارزښت 

د هغو هيوادونو د وګړو په نسبت چې هلته امن 

وي ډيــر کــم دی.  که وګورو د نــړۍ په با امنه 

هيوادونــو کې د حيواناتو او وحيش ژويو د ژوند 

ارزښــت زموږ په هيواد کې د انســانانو تر ژوند 

معترب دی، د نړۍ په  سوکاله هيوادونو کې ډېر 

ځيل د يو حيوان په وژنه تورن کس کلونه کلونه 

د زندان تر متبو شــاته غورځول شوی دی، خو 

دلته چې هرچا په هرڅومره ډيرو وژنو کې برخه 

اخيستې په هامغه اندازه په خلکو کې مطرح او 
د درناوي وړ دی.12

پورتني ټول موارد چې انسانانو ته پکې زیان 

رســیدلی او وژل شوي، دا د برشي حقونو سر 

نقض او تر پښــو الندې کول دي، دا چې جګړه 

په هر لحاظ د برش لپاره مرضه، زیان زیږونکې او 

خطرناکــه ده، نو باید تر د جګړو مخنیوي لپاره 

غږ پورتــه يش او د جګړې پر ضد رسه يو شــو، 

ترڅــو نور په دې هيواد کې برشي حقونه نقض 

او تر ښپو الندې نيش.

جګړه چې یوه ناوړه پدیده ده، ډیرې ناوړې 

پایلې او زیانونه لري، باید تر ډیر کوښښ ويش 

چې له دې ناوړه پدیدې ځان وســاتل يش. که 

امکان ولــري نور باید دا ناولې او زیامننه جګړه 

ختمه يش اوپه هیواد کې مو د یوې همیشنۍ 

او رستارسي سولې لپاره کار ويش.

په پای کې الله جل جالله ته دعاء کوم چې 

زمونږ په ګران هېواد افغانستان او ټولو مسلامنو 

هېوادونــو کې د پردیو لخوا تپل شــوې جګړې 

پای ومومي، د امن او سوکالۍ په فضاء کې رسه 

ښه آرامه ژوند وکړو.

مأخذونه او منابع
۱:ابوزهــره ، امام محمد)۱۳۹۳هـ ش( بین املليل اړیکي په اســالم 

کې، لومړی چاپ

۲:اخندزاده، عبیدالله )۱۳۹۶هـ ش( کال، نړیوال عمومي حقوق

۳:جلیس پیرس، اناکاتالدی او روی ګوټمن، ژباړه داکر نظام الدین 

کټــوازی او جالت خــان   حکمتــي)۲۰۰۷م ( کال، جنګي جرمونه، 

AMMC چاپ

۴:خیرخــواه، خیرمحمــد )۱۳۹۴هـــ ش( د پکتیا پوهنتــون د نړۍ 

سیايس مسایلو لکچر نوټ

۵: داوري، فرهاد )۱۳۸۶هـ ش( کال، سیاست پوهنه

۶: رســويل، عبدلبصیــر )۱۳۹۵(، د جګړې معنــوي زیانونه لیکنه، 

ګوګل

۷: ســحر، رومان )۱۳۹۴هـ ش( پردۍ جګړې پردۍ پریکړې، لراو بر 

ویبپاڼه

۸: صافــی، داکر ودیر)۱۳۸۷هـــ ش( نړیوال عمومي حقوق، میوند 

خپرندویه ټولنه

۹: ع نبــي، بصیرت۰)۱۳۹۶هـــ ش( نړیوال برشدوســتانه حقوق د 

اســالمي رشیعت په هنداره کې )د ماسري تیزس(، سالم خپرندویه 

ټولنه، جالل آباد

۱۰: نیــازی، ســیف الرحمن۰۱۳۹۴هـ ش د نړیوالو شــخړو ســوله 

يیزحل، زیارخپرندویه ټولنه، جالل آباد

1. خیرخــواه، خیرمحمد)۱۳۹۴هـــ ش( دپکتیــا پوهنتــون دنــړۍ 

سیايس مسایلو لکچرنوټ

2. اخندزاده ، عبیدالله )۱۳۹۶هـ ش( کال ، نړیوال عمومي حقوق 

3. داوري، فرهاد)۱۳۸۶هـ ش( کال، سیاست پوهنه ، مخ)۵۳۱( 

4. جلیس پیرس،اناکاتالدی او روی ګوټمن، ژباړه داکر نظام الدین 

کټوازی او جالت خان حکمتي)۲۰۰۷م ( کال، جنګي جرمونه،چاپ 

AMMC

5. اخندزاده ، عبیدالله )۱۳۹۶هـ ش( کال ، نړیوال عمومي حقوق 

6. اخندزاده ، عبیدالله )۱۳۹۶هـ ش( کال ، نړیوال عمومي حقوق

7. صافــی، داکرودیر)۱۳۸۷هـ ش( نړیــوال عمومي حقوق ،میوند 

خپرندویه ټولنه 

8. صافی، داکرودیر)۱۳۸۷هـ ش( نړیوال عمومي حقوق ،مخ ۱۹۳، 

میوند خپرندویه ټولنه 

9. ابوزهــره ، امام محمد)۱۳۹۳هـ ش(بین املليل اړیکي په اســالم 

کې ، لومړی چاپ، ۱۵۴مخ

10. ع نبــي ،بصیــرت ۰)۱۳۹۶هـ ش( نړیوال برشدوســتان حقوق 

داســالمي رشیعت په هنداره کې ( دماسري تیزس ،سالم خپرندویه 

ټولنه ، جالل آباد 

11. نیازی،ســیف الرحمن۰۱۳۹۴هـــ ش(دنړیوالو شــخړو ســوله 

ایزحل، زیارخپرندویه ټولنه ، جالل آباد

12.  رسويل ، عبدلبصیر)۱۳۹۵(، دجګړې معنوي زیانونه لیکنه،
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افزایش کــودکان زباله گرد در شــهرهای 
افغانســتان، یک مســئله مهم حقوق بشری و 
اجتماعی به  شمار می رود. کودکانی که باید در 
مدارس و مکاتب مشغول آموختن باشند، شب 
و روز در کنار زباله دانی های شــهر، با کثافات، 
زباله ها، حیوانات گزنده و درنده زندگی خویش 
را سپری می سازند. بیشتر این کودکان زباله گرد 
را، کودکان یتیم، بی سرپرســت، بد سرپرست 
و فقیر تشــکیل می دهند. اینها شــب و روز با 
لباس های سیاه و چرکین، با بردوش کشیدن 
خریطه هــا و بوجی های کالن، دنبال زباله های 
شهر ند. حتی گاهی بدون ترس از شدت سرما 
و گرما، پشــه ها و حیوانــات گزنده، آهن های 
تیز، شیشه های شکســته و سرنگ های آلوده 
معتادان و غذاها و گوشــت های فاســد شده و 
متعفن، بدون دستکش تمامی زباله های سطل 
را زیــر و رو می کنند تا بتوانند لقمه نانی ســر 
سفره خانواده خویش بگذارند. اگر آنان نتوانند 
زباله های مورد نظر خویش را پیدا کنند، شب 

دســترخوان خانواده اش از نان خشــک خالی 
است. 

در این نوشــته به  هدف حمایت بیشــتر 
خانواده ها، دولت و مسئوالن از حقوق کودکان 
در کشور، حقوق کودکان از نظر قانون اساسی و 
دیگر قوانین حقوق بشری و رابطه زباله گردی با 
نقض حقوق کودکان به صورت کوتاه به  بررسی 
گرفته شده اســت. هم چنین در ادامه ، عوامل 
و علت هــا، پیامدها و ضررهــای زباله گردی و 

راهکارهای جلوگیری از آن بیان شده است.
حقوق کودکان

حقوق کودک یکی از مهم ترین بخش های 
اعالمیــه جهانی حقوق کودک ســازمان ملل 
متحد اســت. بهره منــدی از دوران کودکی، 
آگاهی دهی عمومی، آگاه ســازی خانواده ها و 
دولت از حقوق کودکان و به رســمیت شناخته 
شــدن حقوق کودکان در خانــواده و جامعه، 
از مهم تریــن اهداف اعالمیــه جهانی حقوق 
کودکان اســت. اعالمیه جهانی حقوق کودک 

مصوب بیســتم نوامبر 1۹5۹ است که در این 
قســمت حقوق کودکان مرتبط با موضوع، در 

این اعالمیه به  بررسی گرفته می شود.  
 در اصل یکم این اعالمیه آمده اســت که: 
کودک بدون استثنا باید از کلیه حقوق مندرج 
در ایــن اعالمیه برخوردار شــود. در اصل دوم 
ایــن اعالمیه ذکر شــده که کــودکان باید از 
حمایت های ویژه برخوردار شــوند و امکانات 
و وســایل ضروری برای پرورش بدنی، فکری 
اخالقی و اجتماعی کودکان در نظر گرفته شود. 
در این اصل محیط سالم، طبیعی و محترم برای 
کودکان نام  برده شده اســت. در موارد بعدی 
این اعالمیه، در باره امنیت اجتماعی کودکان، 
خدمات طبی، تغذیه، مسکن، کمک های مالی 
و معنــوی برای کــودکان بی بضاعت، آموزش 
رایگان، حمایت از کودکان در برابر غفلت، ظلم 

و شقاوت، اشاره شده است. 
   مهم تریــن موردی که بــا موضوع مقاله 
در ارتباط اســت، اصل نهم این اعالمیه است. 

زباله گردی، نقض 
حقوق کودکان 
داوود ناظری

ماهنامه حقوق بشر
 سال شانزدهم
شماره یازدهم، دلو 1397
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در ایــن اصل آمده که نباید به هیچ وجه امکان 
 یا اجازه اســتخدام کــودک در کارهایی داده 
شود که به  سالمت  یا آموزش وی لطمه زده و 
باعث اختالل رشد بدنی، فکری   یا اخالقی وی 
شود. متأسفانه کار کودکان در زباله گردی ها و 
اســتخدام آنان در این حرفه، مغایر ارزش های 

حقوق بشری شمرده می شود.
هم چنین در قانون اساســی کشور ما نیز 
روی حقوق کودکان توجهی خاص شده است. 
در ماده بیســت و چهارم قانون اساسی تأکید 
شــده که آزادی و کرامت انســان ها از تعرض 
مصون اســت. در مــاده چهل و ســوم قانون 
اساسی کشورما، تعلیم و تربیه از حقوق مسلم 
کودکان دانســته شده اســت. طبق این ماده 
قانون اساســی، دولت مکلف بــه فراهم کردن 
زمینه های تعلیم و تربیه کودکان است. مطابق 
ماده چهل و نهم قانون اساسی، تحمیل کار بر 
اطفال جواز ندارد. در ماده پنجاه و چهارم قانون 
اساسی نیز در  باره حمایت از خانواده و کودکان 

تأکید شده است. 
 علت های زباله گردی

 اولین عامــل و دلیل زباله گــردی مجبور 
شــدن کودکان بــرای تهیه مخــارج خانواده 
است.  تعدادی زیادی از کودکان فقیر و یتیم، 
هزینــه زندگــی خانواده خویــش را از طریق 
زباله گردی تأمین می کنند. آن ها شــب و روز 
با بوجی های کالن در ســطح شهر کابل دنبال 
زباله ها ســرگردان اند. از دیدن زباله دانی های 
پر به شــدت خوشحال می شــوند تا چیزی از 
داخل آن گیر شان بیاید. تعدادی این کودکان 
زباله گرد با شــرکت ها قرارداد بسته می کنند و 
روزانه حقوق معین دریافت می کنند و تعدادی 

هم با فروش زباله عاید مستقیم دارند. 
دومین دلیــل زباله گردی، درآمد باالی آن 
است. به طور متوسط عاید یک زباله گرد بیشتر 
از یک کارگر معمولی است. حمید 13 ساله یک 
تن از زباله گردان شهر کابل به ماهنامه حقوق 
بشــر می گوید که او در یــک روز حدود 300 
تــا 500 افغانی از طریق فــروش زباله درآمد 
دارد. عاید باالی زباله باعث شــده که عالوه بر 
کودکان، مردان و حتی زنان نیز به زباله گردی 

رو بیاورند.
    تولیــد انبوه زبالــه و عدم تفکیک آن از 
ســوی خانواده ها از دیگر عوامل زباله گردی به 
شمار می رود. فرهنگ اســتفاده از ظرف های 
پالســتیکی یکبار مصرف، دسترخوان و دیگر 
وســایل، به تولید انبوه زباله کمک کرده است. 
گاهــی هم به خاطــر بی توجهــی خانواده ها، 
اشــیای قیمتــی، لباس های قابل پوشــیدن، 
ظرف های قابل استفاده و مواد سوختی نیز در 
بین زباله ها به چشم می خورد. خالصه می توان 
گفت که زباله گردی معلول زمینه های نا مناسب 

اجتماعی و اقتصادی است که کودکان زباله گرد 
در آن قرار می گیرند. 

خطرها و پیامدها
 زباله گــردی یکــی از عوارض هــای مهم 
شهر کابل به شــمار می رود و دارای ضررها و 
پیامدهای زیادی اســت که در این قسمت به 

چند نمونه آن اشاره می شود:
1. خطرهای فردی: اولین خطر زباله گردی، 
متوجه خود کودکان زباله گرد می شود. هنگامی 
که آنان بدون دستکش و ماسک، نیمی از بدن 
خود را داخل ســطل زباله می کنند و مشغول 
جستجویند، با انواع خطرات جسمی و بیماری 
مواجه می شــوند. چــون در بیــن زباله ها از 
پسمانده های شــفاخانه ها و بیماران گرفته تا 
ســرنگ تزریقی معتادان، غذاهای فاسد شده، 
گوشــت ها و میوه های خراب شده وجود دارد. 
بــه گفته دکتر شــعبان باتــوری، زباله گردان 
بیشــتر به بیماری های عفونی، هیپاتت، ایدز 
و انواع انگل هــا گرفتار می شــوند. هم چنین 
اشــیای نوک تیز مانند شکستگی های شیشه، 
بریدگی های آهن، چاقو و ســوزن نیز در بین 

زباله ها، برای زباله گردان خطرناک است.
2. خطر اجتماعی و محیط زیســتی: آلوده 
شــدن افراد زباله گرد به بیماری، باعث تسری 
بیمــاری به خانواده ها و در ســطح جامعه نیز 
می گــردد. هنگامی که کــودک زباله گردان با 
لباس آلــوده و کثیف از زباله گــردی به خانه 
می آید، یا در ســطح جامعه تــردد دارد، انواع 
و اقســام بوی آزاردهنده، کثافت و میکروب را 
نیز انتقال می دهد؛ هم چنیــن وجود زباله در 
سطح شــهر و در اطراف زباله دانی ها به خاطر 
زباله گــردی، باعــث آلودگی محیط زیســت 
می گردد. همین طور که شــاهدیم در بسیاری 
قســمت های شــهر زباله ها از داخل سطل ها 
بیرون آورده شده و پراکنده شده است. از سوی 
دیگر فعالیت و گشــت و گذار زباله گردان ها با 
لباس چرکین و خریطه های بزرگ زباله، باعث 

آزار و اذیت شهروندان می شوند.
3. ضایع شــدن حق کودکان: زباله گردی 
باعث ضایع شدن حقوق کودکان می گردد. بر 
اســاس اعالمیه جهانی حقوق کودک مصوب 
اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 
بیستم نوامبر ســال 1۹5۹، کودکان از حقوق 
مشــخص برخوردارند. در ایــن اعالمیه تأکید 
شــده که کودکان به علت عدم تکامل رشــد 
بدنــی و فکــری، نیازمند توجــه خاص اند. بر 
این اســاس کودکان زباله گرد از حمایت های 
ویــژه محروم اند، از پــرورش  فکری و آموزش 
محروم اند، امنیــت اجتماعی کودک در خطر 
است، از تسهیالت زندگی برخوردار نیستند و 

در مجموع حقوق شان نقض می شود.
راهکارها

 بــرای کاهش زباله گردی و جلوگیری از رو 
آوردن مردم به این شــغل، زباله ها باید توسط 
خانواده ها از همان ابتدا تفکیک شــود. یعنی 
زباله های کارآمد را جداگانــه نگهداری کنند 
و در داخل ســطل های زبالــه نیندازند. زمانی 
که زباله گردان زباله هــای به درد بخور را پیدا 
نتواننــد، خود بخود دســت از این شــغل بر 

می دارند. 
فراهم شــدن زمینه کار بــرای جوانان از 
دیگر راه های جلوگیری از زباله گردی اســت. 
دولت تالش کند که زمینه کارهای آبرومند را 
برای جوانان در کشــور فراهم سازد. وقتی که 
جوانان شغل مناســبی داشته باشند، دست از 

زباله گردی بر می دارند.
 ســومین راهکار، انتقال به موقع زباله ها به 
خارج از شــهر و تفکیک آن توسط کارمندان 
شــهرداری اســت. یعنی تفکیــک زباله باید 
قاعده مند شــود و تفکیک کننــدگان با ابزار و 
وساســلی مخصوص و مجهز، زباله ها را دور از 

شهر تفکیک کنند. 

نتیجه گیری
1. زباله دانی های شهر کابل به منبع درآمد 
زباله گــردان  بد ل شــده اســت. روزانه صدها 
زباله گرد در ســطح شــهر کابل، زباله دانی ها 
را پاشــان کــرده و زباله های قابــل فروش را 
تفکیک کرده و با خود می برند. در ســال های 
اخیر به خاطر افزایش بیکاری و افزایش درآمد 
زباله گردی، عــالوه بر کودکان کارگر، مردان و 

زنان بزرگسال نیز به زباله گردی رو آورده اند.
2. زباله گــردی دارای عواقب و خطرهای 
زیادی جســمی، روانی و روانی اســت. شیوع 
انواع بیماری ها، خطر روحی و جســمی برای 
زباله گردان و خانواده های شان، تخریب سیمای 
شــهر و کاهش جهــان گردان و توریســتان، 
افزایــش اطفال کارگر، پراکنده شــدن بوی و 
تعفــن و آلودگی ها، از خطرهــا و پیامدهای 

زباله گردی است.
3. برای کاهش زباله گردی، زباله ها باید در 
داخل خانه ها تفکیک شــود، مسئوالن زمینه 
کارهای آبرومند را برای جوانان فراهم سازد و 
زباله ها به موقع از داخل شهر انتقال داده شود. 

منابع:
1- اعالمیه جهانی حقوق کودک 

2- قانون اساسی افغانستان، ماده های 24-43-4۹ و 54
3- قانون کار افغانستان

4- ویکی پدیا، کودکان کار
5- کنوانسیون منع شکنجه، مصوب دهم دسامبر 1۹۸4 
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مقدمه
حفظ محیط زیســت، پاســخ بــه یکی از 
نیازهای امروز جامعه بــرای نگاهداری بیش تر 
از محیط زیســت و رعایت حقوق عمومی است 
و تخریب محیط زیســت معلول نابرابری های 
اجتماعی و استفاده های غلط از طبیعت و یکی 

از عوامل تضییع حقوق انسان هاست.
بی تردید، موضوع آلودگی محیط زیســت 
یکی از مهم ترین معضالتی اســت که انســان 
معاصر را با چالش های جدی روبه رو کرده است. 
این مسأله از آن جهت دارای اهمیت است، که 
عالیم تهدید کننده حیات، آشــکار شده و نسل 
حاضر و آینده را به دلیل آلودگی های گسترده 
زیســت محیطی، با تهدید مواجه کرده است. از 
سوی دیگر، انسان بدون داشتن محیط زیستی 
امن و سالم، قادر نخواهد بود به زندگی طبیعی 
خود ادامه دهد. به همین دلیل، حفظ و حمایت 
از محیط زیست و سالم نگه داشتن آن، به عنوان 
یکی از مهم ترین نیازهای اساســی برای ادامه 
حیات، مورد توجه و عنایت همگان قرار گرفته 

است. 
حق انســان ها در داشــتن محیط زیستی 

امن و ســالم، به عنوان یک حق بشری در کنار 
سایر حقوق شناخته شده برای بشر، چند سالی 
اســت که مورد بحث و بررسی محافل علمی و 
طرفداران محیط زیســت است. در این نوشتار، 
مبانی حق بهره مندی از محیط زیســت سالم، 
از دیدگاه قرآن کریم مورد بحث و بررســی قرار 

می گیرد.
با نگاهی به اســناد و متون معتبر می توان 
دریافــت که محیط زیســت و توجه به تأمین 
ســالمت آن و حرکت در جهت دســتیابی به 
محیط ســالم، از حقوق اساســی بشــر است، 
همان گونــه که تخریب محیط زیســت در اثر 

نشناختن حقوق بشر است.

مسئولیت انسان در حفظ محیط زیست
انسان به عنوان اشرف مخلوقات و جانشین 
خداوند بر روی زمیــن، حق دارد از نعمت های 
الهی استفاده کند، اما این استفاده نباید  چنان 
باشــد که حق دیگران در بهره بــرداری از این 
نعمت الهی در خطر قرار گیرد. به عبارت دیگر، 
انسان همان گونه که حق استفاده و بهره مندی 
از محیط زیست سالم را دارد، مسئولیت درست 

محیط زیست 
و حقوق برش
محمدقربانی

ماهنامه حقوق بشر
 سال شانزدهم
شماره یازدهم، دلو 1397
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استفاده کردن از آن را نیز بر عهده دارد.
با نگاهی به وضعیت فعلی محیط زیست، در 
می یابیم که انسان ها در بهره برداری از طبیعت 
و محیط زیســت به مسئولیت خود در حفظ و 
حراســت از آن به درستی عمل نکرده اند. شاهد 
این ســخن، بحران عظیمی اســت که محیط 
زیست دچار آن شده اســت. تخریب و نابودی 
روز افزون جنگل ها و مراتــع، نابودی گونه های 
نادر گیاهی و جانوری، آلودگی آب، خاک و هوا، 
استفاده از سالح های هسته ای و شیمیایی، ورود 

مواد نفتی و آالینده های دیگر مانند:
فاضــالب کارخانه ها و مجتمع های صنعتی 
به رودخانه ها و دریاها، آســیب دیدن الیه ازن، 
باران های اسیدی، مصرف روز افزون سوخت های 
فســیلی، استفاده بی رویه از ســموم دفع آفات 
نباتــی و ده ها عامل آلوده کننــده دیگر که نام 
بردن از آن ها فقط بر تلخ کامی و ناراحتی انسان 
می افزاید گویای این واقعیت مهم است که بشر 
در داد و ستد خود با محیط زیست، راه خطرناک 
و مهلکی را در پیش گرفته که نتیجه آن چیزی 
جز به خطر افتادن ســالمت و حیات انسان و 

دیگر موجودات نخواهد بود.
اندکی تأمل و تفکــر در آمارهایی که همه 
روزه در مــورد وضعیــت محیط زیســت بیان 
می شــود، کافی است تا انســان خود را بر لب 
پرتگاهی احســاس کند که ساخته و پرداخته 

خود اوست.

خاک ها

فرسایش خاک زمین های کشاورزی به 
دست انسان 

مهم ترین آثار فعالیت های انســان بر خاک 
عبارت اند از مســمومیت و فرسایش که موجب 
تخریب و کاهش توان زمین های زراعی می شوند. 
به طور کلی فرســایش خاک پدیده ای طبیعی 
است که به وسیله  عواملی چون باد، روان آب های 
ســطحی و تغییرات دما انجام می گیرد. با این 
حال، فعالیت های انسان از جمله زراعت مفرط، 
آبیاری زمین های زراعی، محصوالت تک کشتی، 
چریدن بیش از حد دام ها در مراتع، جنگل زدایی 
و بیابان زایی باعــث از بین رفتن تعادل موجود 
میان روند تخریب و ایجــاد خاک، و در نهایت 

آلودگی آن می شوند.
مســمومیت خاک می تواند در اثر افزایش 
نمک های خاک توسط ماشین آالت کشاورزی و 
یا آلودگی مستقیم آن توسط افراد یا کارخانه ها 
به ایجاد شود. در این صورت خاک ناحاصل خیز 

و حتی سمی برای برخی گیاهان می شود.

آب ها
طبق سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، 
مهم ترین تأثیرات فعالیت های انســان بر روی 
آب ها در سه مورد خالصه می شود: مصرف بیش 
از حــد آب و از بین رفتن منابع آب، و آلودگی 

آب های سطحی وزیرزمینی.
امــروزه تأمین آب شــیرین بــرای بعضی 
کشورها یک بحران جدی محسوب می شود. بر 
اساس گزارش های این سازمان در سال 2001، 
در صورت عدم اقدامات مناسب، در سال 2030، 
3٫۹ میلیون تن دچار این بحران خواهند شــد. 
قابل توجه است که این بحران خود با روند کنونی 

افزایش جمعیت اوج نیز خواهد گرفت.
گرم شــدن زمین نیز در از بین رفتن منابع 
آب بــه خصــوص در مناطقی چون آســیای 
مرکزی، آفریقای شــمالی و دشــت های بزرگ 

ایاالت متحده نقش دارد.
کیفیت آب ها نیز بحران دیگری اســت که 
برخی کشورها در پیش رو دارند. میزان آلودگی 
برخی آب ها و روند افزایش آن در بســیاری از 
نقاط کره  زمین بسیار نگران کننده است. آب های 
سفره های زیرزمینی و رودها و دریاچه ها منابع 
مهم تأمین آب شــیرین اند که مســتقیماً در 
معرض آلودگی توســط فعالیت های انسان قرار 
دارنــد. آلودگــی دریاها نیز افــزون بر دخالت 
مستقیم انســان، تحت تأثیر آلودگی آب های 

شیرین و چرخه  آب است.
علل آلودگی آب ها ممکن است فیزیکی یا 

شیمیایی باشند:
• آلودگی فیزیکی هم چون آلودگی گرمایی 
)مصــرف آب برای خنک کردن دســتگاه های 
صنعتی که موجب افزایش دمای آب و در نهایت 

از بین رفتن برخی گونه های گیاهی یا جانوری 
می شود( یارادیواکتیو )در اثر حوادث هسته ای(.

• آلودگی های شــیمیایی بسیار گوناگون 
می باشند و می توانند در اثر ورود مواد شیمیایی 
حاصل از کارخانه ها، کشاورزی یا فاضالب های 
شــهری بــه درون آب باشــد. مصــرف مواد 
شیمیایی ضد آفت در کشــاورزی از علل مهم 
آلودگی آب های زیرزمینی یا ســطحی اســت 
که مســتقیماً موجب مرگ بسیاری از گونه ها 
می شود. هم چنین، مصرف کودهای نیترات دار و 
فسفات دار موجب افزایش این عناصر در آب ها 
می شــود. در نتیجه، باکتری هــا و جلبک های 
ســطح آب که از این مــواد تغذیه می کنند به 
سرعت رشد می کنند و زیاد می شوند و موجب 
کمبود اکسیژن محلول در آب و در نتیجه مرگ 

اغلب گونه های ساکن زیر آب می شوند.
آلودگی توســط فلزات سنگین چون جیوه، 
آرسنیک، سرب و روی نیز که حاصل از فعالیت 
کارخانه هاست طی زنجیره های غذایی انباشته 
می شود و جان بسیاری از جانوران و نیز انسان 

را تهدید می کند.
بارش های  آلودگی آب ها هم چنین موجب 
اســیدی می گردد کــه برای محیط زیســت 
ســمی اند. آلودگــی توســط هیدروکربن هــا 
)هم چون نفت(، پلی کلروبی فنیل ها )که سمی و 
سرطان زایند( و سایر مواد شیمیایی چون انواع 
داروها، مواد شــوینده... نیز مثال های دیگری از 

آلودگی شیمیایی آب هایند.

آلودگی هوا 
آلودگی هوا عبارت اســت از ورود مستقیم 
یا غیرمســتقیم هر عنصری توســط انسان که 
احتمال ایجاد اثرات نامطلوب بر سالمتی انسان 
و محیط زیست را داشته باشد. انواع آلودگی های 

هوا عبارت اند از:
• گازهای شیمیایی سمی که غالباً حاصل 

واکنش های سوختن اند:
• ازون، که وجــودش در الیه های پایینی 
هواکره تأثیرات خطرناکی بر سالمتی جانداران 

دارد.
• گازهای حاصل از سوختن چون دی اکسید 
گوگرد، اکســیدهای ازت، مونوکســید کربن، 

سولفید هیدروژن و بعضی گازهای گلخانه ای.
• گرد و غبار و ذرات معلق در هوا.

• گازهای گلخانه ای هم چون دی اکســید 
کربن، متان و فلوئوروکربن ها.

• فلزات سنگین هم چون آرسنیک، سرب، 
روی، مس، کروم، جیــوه و کادمیوم که در اثر 

فعالیت های صنعتی وارد هوا می شوند.
تالش هــای انجام گرفتــه برای کم شــدن 

آلودگی محیط زیست 
در مقابلــه با این خطر بزرگ که موجودیت 

مهم ترین آثار فعالیت های 
انسان بر خاک عبارت اند از 
مسمومیت و فرسایش که 

موجب تخریب و کاهش توان 
زمین های زراعی می شوند. 
به طور کلی فرسایش خاک 
پدیده ای طبیعی است که 
به وسیله  عواملی چون 

باد، روان آب های سطحی و 
تغییرات دما انجام می گیرد. با 
این حال، فعالیت های انسان 

از جمله زراعت مفرط، آبیاری 
زمین های زراعی، محصوالت 
تک کشتی، چریدن بیش از حد 
دام ها در مراتع، جنگل زدایی 
و بیابان زایی باعث از بین 

رفتن تعادل موجود میان روند 
تخریب و ایجاد خاک، و در 
نهایت آلودگی آن می شوند.
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انسان و دیگر جانداران را با تهدید رو به رو کرده 
است، تالش های فراوانی در سطح جهان صورت 
گرفته تا از شدت و پیشرفت این بحران کاسته 
شــود. برگزاری ده ها کنفرانــس بزرگ جهانی 
ماننــد »کنفرانس اســتکهلم، دربــاره محیط 
زیســت انســانی«، )این کنفرانــس به موجب 
قطعنامه شماره 23۹۸ مجمع عمومی، از پنجم 
تا شــانزدهم ژوئن 1۹72، در شهر »استکهلم« 
پایتخت ســوئد برگزار شــد. ایــن کنفرانس، 
بزرگ ترین کنفرانس بین المللی در مورد محیط 
زیســت بود که تا این تاریخ تشکیل شده بود و 
در آن، بیش از ۶000 نفر به نمایندگی از 113 
کشــور و نزدیک به همین تعداد نمایندگانی از 
ســازمان های بین المللــی و 700 ناظر اعزامی 
از 400 ســازمان غیردولتی و 1500 خبرنگار 
شرکت داشتند. در این کنفرانس چند سند مهم 
به تصویب رسید، که از جمله می توان به »اعالمیه 
کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست« در 
2۶ اصل با هدف حفاظت از محیط زیست و یک 
دستورالعمل یا »برنامه عمل« مشتمل بر 10۹ 
توصیه، در مورد تمهیدات هماهنگ برای مقابله 

با مشکالت زیست محیطی اشاره کرد. ]3[ 
»کنفرانس ریــو، درباره محیط زیســت و 
توسعه« )بیست سال پس از کنفرانس استکهلم، 
ســازمان ملل در راســتای رفع نارســایی ها و 
کمبودهای موجود، و با توجه به شرایط جدید، 
کنفرانسی را تحت عنوان »کنفرانس ملل متحد 
درباره محیط زیســت و توســعه«، از ســوم تا 
چهاردهم ژوئن 1۹۹2، در شهر »ریودوژانیرو« 
پایتخــت برزیل برگزار کــرد. در این کنفرانس 
کــه بــه موجــب قطعنامــه 44/22۸ مجمع 
عمومی تشــکیل شــد، 172 دولت، ۶ سازمان 
بین المللی وابســته به ســازمان ملل، 10/000 
نفر شــرکت کننده شــامل 11۶ تن از ســران 
دولت ها، 1400 تن از ســازمان های غیردولتی 
و حدود ۹000 روزنامه نگار شــرکت داشــتند. 
مسائل مطرح شده در این کنفرانس عبارت بود 
از: محافظت از اتمســفر، کنتــرل آلودگی هوا، 
حفاظت از تنّوع گونه ها، دفع صحیح مواد زائد، 
بهبود کیفیت زندگی، سالمت انسان ها، حفاظت 
از اقیانوس هــا، حفاظــت از جنگل ها و باألخره 
مســائل مالی جهت مبارزه بــا آلودگی محیط 
زیســت. اسناد تصویب شــده در این کنفرانس 
عبارت بودند از: »اعالمیه کنفرانس ملل متحد 
دربــاره محیط زیســت و توســعه«، »اعالمیه 
اصــول در مورد جنگل ها«، »طــرح اقدام برای 
قرن 21«. در ضمن در حاشــیه این کنفرانس 
دو سند مهم دیگر با عناوین »کنوانسیون تنّوع 
گونه های زیستی« و »کنوانسیون تغییرات آب 
و هوایــی« هم به تصویب رســید. و به تازگی، 
برگــزاری »اجــالس ژوهانســبورگ« )پس از 
گذشــت 10 ســال از کنفرانس ریو، کنفرانس 

بزرگ زیســت محیطی با عنــوان »کنفرانس 
سران توسعه پایدار«، از بیست و ششم آگست تا 
چهارم سپتمبر 2002 در ژوهانسبورگ، پایتخت 
آفریقای جنوبی با هدف بررسی و ارزیابی اجرای 
دستور کار 21، که در کنفرانس ریو به تصویب 
رسیده بود، برگزار شد. در این کنفرانس راه های 
مبارزه با فقر، تخریب محیط زیســت، مقابله با 
رشد بی رویه جمعیت و مباحث زیست محیطی 
دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان 
نیز ســندی جهت اجرایی کــردن تصمیمات 
متخذه، به تصویب رســید. بخشــی از اقدامات 
جهانــی در مقابله با بحران عظیمی اســت که 
جهان به واسطه آلودگی و تخریب محیط زیست 

گرفتار آن است. 
افزون بر این، تهیه و تصویب اسناد بین المللی 
فراوان در جهت مقابله با بحران زیست محیطی 
جهــان، از جملــه »اعالمیه اســتکهلم« ]7[، 
»اعالمیه ریو«، »منشور جهانی طبیعت«، بخش 
دیگری از اقدامات بین المللی در این باره است. 

یکی از اقدامات مهم در این باره، ایجاد رابطه 
بین محیط زیست و حقوق بشر و شناسایی حق 
بشری، نسبت به محیط زیست با عنوان »حق 

بهره مندی از محیط زیست سالم« است. 

رابطه محیط زیست و حقوق بشر 
طبیعت رو به پیشرفت مسائل بین المللی، 
اقتضــا می کند که حفاظت از محیط زیســت 
برای انسان امروز و نسل های آینده، مورد توجه 
جّدی همگان قرار گیرد، اما این که چگونه این 
امر تحقق می یابد، ســوالی است که باید به آن 

پاسخ داده شود. 
بــرای یافتن پاســخ این ســوال اقدامات 
متعــددی صورت گرفته و نظریــات گوناگونی 
نیز بیان شده اســت، تا بشر هم چنان بتواند از 
محیط زیست ســالم خود بهره مند باشد. یکی 
از اموری که پیشنهاد شده و می تواند در حفظ 
محیط زیست مؤثر باشد، ایجاد رابطه بین محیط 
زیست و حقوق بشر است، زیرا حمایت قانونی از 
حقوق بشــر می تواند وسیله ای برای رسیدن به 
حفاظت از محیط زیست باشد. حقوقی مثل حق 
حیات، آزادی بیان، مشارکت سیاسی، برابری و... 
شامل ابزارهای قانونی بین المللی اند که حفاظت 
بیش تر از محیط زیست را می طلبند. به همین 
دلیل، برخی از حقوق دانان پیشــنهاد کرده اند 
که برای برخورد با مسائلی که از طریق نابودی 
تدریجی محیط زیست گریبان گیر بشر می شود، 
حق جدیدی در چارچوب حقوق بشر، مبنی بر 
»حق بر محیط زیســت« یا »حق بهره مندی از 
محیط زیست شایسته، سالم و امن« شناسایی 

شود. ]۹[ 
این حق، ضمــن این که، داشــتن محیط 
زیســتی امن و ســالم را برای همگان تضمین 

می کنــد، وظیفه خــودداری از فعالیت هایی را 
که به محیط زیســت صدمه می زنــد، بر افراد، 
سازمان ها، شرکت ها و دولت ها تحمیل می کند. 
حق بهره مندی از محیط زیســت ســالم 

متضمن چند حق دیگر 
حق بهره مندی از محیط زیســت سالم، در 
درون خود متضمن چند حق دیگر اســت که 

عبارتند از: 
حق دسترسی به اطالعات زیست محیطی، 
حــق آموزش مســائل زیســت محیطی، حق 
تصمیم گیری در مورد مسائل زیست محیطی و 
حق دادرسی و جبران خسارت زیست محیطی. 

حق دسترسی به اطالعات زیست محیطی
حق دسترسی به اطالعات زیست محیطی، از 
یک طرف به حق افراد در کسب اطالعات زیست 

محیطی بدون هیچ محدودیتی اشاره 
دارد و از طرف دیگر اشاره به تکالیف دولت ها 
در واگذاری ایــن اطالعات به افراد جامعه دارد. 
نکته مهم آن اســت که دسترسی به اطالعات 
زیســت محیطی شــرط الزم برای تحقق حق 
افــراد، برای مشــارکت در اتخــاذ تصمیمات 
زیست محیطی اســت؛ زیرا آگاهی یافتن از آثار 
ادامه در صفحه. 2۹

تالش های فراوانی در سطح 
جهان صورت گرفته تا از 

شدت و پیشرفت بحران محیط 
زیست کاسته شود. برگزاری 
ده ها کنفرانس بزرگ جهانی 
مانند »کنفرانس استکهلم، 

درباره محیط زیست انسانی«، 
این کنفرانس، بزرگ ترین 

کنفرانس بین المللی در مورد 
محیط زیست بود که تا این 
تاریخ تشکیل شده بود و 
در آن، بیش از ۶۰۰۰ نفر 

به نمایندگی از ۱۱۳ کشور 
و نزدیک به همین تعداد 

نمایندگانی از سازمان های 
بین المللی و ۷۰۰ ناظر اعزامی 
از ۴۰۰ سازمان غیردولتی و 

۱۵۰۰ خبرنگار شرکت داشتند. 
در این کنفرانس چند سند مهم 
به تصویب رسید، که از جمله 
می توان به »اعالمیه کنفرانس 

ملل متحد در مورد محیط 
زیست« اشاره کرد.
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چکیده

حقوق دفاعی متهم امروزه به عنوان یکی 

از اصول مهم در محاکمه منصفانه، در اسناد 

بین املللی و منطقهــای و هم چنین قوانین و 

مقررات کشــورها مطرح و مــورد حامیت واقع 

میشــود. حقوقــی از جملــه فــرض بیگناهی 

)اصــل برائــت(،  حق ســکوت، حق داشــن 

وکیــل مدافع، ممنوعیت اقــرار اجباری، حق 

تفهیم اتهــام و... را برای متهم در رســیدگی 

به اتهــام وی در یک محاکمه منصفانه تعیین 

شده اســت. به عبارتی حق دادرسی عادالنه 

تضمینی اســت در جهت اطمینان بخشیدن 

به این که افراد به صورت غیرقانونی و ناعادالنه 

مجــازات منی شــوند و حقــوق آنــان رعایت 

می شود. 

یکــی از حقوق دفاعی متهــم حق تفهیم 

اتهام اســت و به این مفهوم است که هرفردی 

که دستگیر یا بازداشــت می شود باید فوراً از 

دالیلــی که موجــب محرومیــت از آزادی اش 

شــده، آگاه شــود. هدف اصلــی از الزام آگاه 

کردن، این است که فرد بازداشت شده بتواند 

به اعتبار بازداشــت،  از لحاظ قانونی اعراض 

کند. بنابراین دالیل ارائه شــده باید مشخص 

بوده و شامل توضیح واضحی از اساس قانونی 

و واقعی بودن دستگیری یا بازداشت باشد. به 

عبارتی حق اطالع متهم از اتهام وارده و دالیل 

آن، احــرام به حق دفــاع او و برقراری موازنه 

میان او و مدعی به حساب می آید، زیرا جهل 

و  ناآگاهی متهم به اتهام انتسابی و دالیل آن، 

موجب تضییع حق دفــاع و آزادی های فردی 

او می شود.

کلیدواژگان: متهــم، مظنون، حق دفاع، 

تفهیم اتهام، حقوق ایران، حقوق افغانستان، 

اسناد بین املللی.

1- تفهیم اتهام در اسناد بین املللی

تفهیم اتهام عبارت اســت از اعالم رسمی 

رفتــار یا رفتارهای مجرمانه به متهم از ســوی 

بازپــرس )مســتنطق(، مقــام  قضایــی و یــا 

ضابطین دادگســری به زبان و شــیوه ای که 

با توجــه به وضعیــت خاص هر متهــم، برای 

او قابل درک و فهم باشــد  )آشــوری، محمد، 

.)1385،87

تفهیــم اتهــام در اســناد بین املللــی و 

قوانین داخلی کشــورهای مختلف از اهمیت 

بســیار زیادی برخوردار بــوده و به طور رصیح 

مقرراتــی را در زمینه پیش بینی کرده اســت. 

ماهنامه حقوق بشر
 سال شانزدهم
شماره هشتم، عقر 1397

برای حقوق بشر  بپاخیزیدمقــــالـه

38

حق تفهیم اتهام در 
حقوق ایران 
و افغانستان 
با تکیه بر اسناد 
بین املللی
زهرا شیخ زاده *

* ماسر حقوق جزا و جرم شناسی و عضو کادر علمی دانشکده 

حقوق و علوم سیاسی تحصیالت عالی ارشاق
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تفهیم اتهام از جمله حقوق دفاعی متهم بوده 

که دارای ترشیفات اساســی منحرص به خود 

اســت. از طرف دیگر، رعایت ایــن حق از آن 

رو رضوری است که امکان رد اتهامات وارد بر 

متهم را فراهم می ســازد و تضمینات ناظر به 

حقوق دفاعی وی را عملی می کند. هم چنین 

حق اطــالع متهم از اتهــام وارده و دالئل آن، 

احرام بــه حق دفاعــی او و برقــراری موازنه 

میان او و مدعی به حساب می آید. زیرا، جهل 

و عدم اطالع متهم از اتهام انتســابی و دالیل 

آن موجــب تضییــع حق دفاع متهــم فردی و 

آزادی های فردی او می شــود. چون با تفهیم 

اتهــام زمینه اســتفاده متهم از ســایر حقوق 

دفاعی شــان که عبارت از »حق سکوت، حق 

بر خورداری از مســاعدت وکیل مدافع، و...« 

می باشــند، ایجاد می شــود. باید متذکر شد 

که مقام تحقیــق تنها می توانــد درباره اتهام 

تفهیم شده طرح ســؤال کند، نه خارج از آن. 

زیــرا، در نظــام حقوقی برخی کشــورها آمده 

اســت که طرح پرســش های خارج از موضوع 

اتهام تفهیم شــده، ســبب ابطــال تحقیقات 

مقدماتی را فراهم می ســازد )امیدی، جلیل، 

.)1383،235

بنابر این، در اسناد بین املللی و منطقه ای 

به ایــن حق دفاعــی متهم به طور عــام و در 

همه موارد اشاره شده است و آن را محدود به 

موارد موقت نکرده اســت. به طور مثال اسناد 

بین املللی حقوق برش یکی از عنارص اساسی 

محاکمــه منصفانه و عادالنــه را تفهیم فوری 

و تفصیلــی نوع و علــت اتهام به زبــان قابل 

فهم متهم دانســته اســت. هم چنین بند الف 

فقــره یک ماده۶۷ اساســنامه دادگاه کیفری 

بین املللی مقرر کرده که: »به زبانی که متهم 

کامــاًل درک کرده و با آن صحبت می کند فوراً 

و دقیقــًا از ماهیت، ســبب و محتــوای اتهام 

مطلع شــود. همین طــور میثــاق بین املللی 

حقوق مدنی و سیاســی نیــز به نحوی در بند 

2 مــاده 9 خویش اطالع از اتهــام وارده را در 

زمان دستگیری از جمله حقوق دفاعی متهم 

فرض کرده اســت. هم چنین میثاق مذکور در 

شــق الف بند 3 ماده 14 خویش حق تفهیم 

اتهــام را چنیــن پیش بینــی کرده اســت: در 

ارسع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد 

از نــوع و علــل اتهامی که به او نســبت داده 

می شــود، مطلع شود. این در حالی است که 

نویســندگان این میثاق به رصف تفهیم اتهام 

به متهم بســنده نکرده، بلکــه تفهیم اتهام به 

زبانی که برای متهم قابل فهم باشد را از زمره 

تضمینات اساسی حق دفاع متهم دانسته اند 

)محمود جانکی، فیروز، 1384، 114(.

2- تفهیم اتهام در حقوق ایران

از حق آگاهی از دالیل دســتگیری و نوع 

اتهــام در حقوق داخلی ایــران به حق تفهیم 

اتهام تعبیر می شود. تفهیم اتهام با عنایت به 

اصل 32 قانون اساســی و مــاده 129 قانون 

آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب 

در امــور کیفــری و مــاده 203 و 204 هامن 

قانــون عبارت اســت از » آگاه کــردن متهم از 

دالیــل و عنوان قانونی جــرم که وی به جهت 

قرار گرفن در مظان ارتکاب آن تحت تعقیب 

قر ار گرفته اســت به طور کتبی و به زبانی که 

وی متوجه آن شود.«

دادســتانی  وظایــف  از  مجــرم  تعقیــب 

)سارنوالی( اســت که در این راستا ضابطین 

دادگســری و به طور اخــص نیروی انتظامی 

به دســتور و تحــت اوامر دادســتان در انجام 

تحقیقات مقدماتی معاونت می کند. بنابر این 

در صورتــی که ضابطین موصــوف در اجرای 

وظایــف محولــه اقدام بــه دســتگیری متهم 

منودند در هامن ابتدای دستگیری باید اتهام 

و دالیل موجود را به متهم تفهیم کنند.

در مرحلــه تحقیقــات مقدماتــی در رویه 

قضایی ایران تفهیم اتهام در دو مرحله صورت 

می گیرد:

مرحلــه اول در رشوع بــه تحقیــق مطابق 

ماده 129 قانون آیین دادرســی دادگاه های 

عمومی و انقالب در امور کیفری و مرحله دوم 

در خامتــه بازپرســی و قبــل از آخرین دفاع، 

بدین شــکل که اگر بازپــرس دالیل و امارات 

موجــود در پرونده را کافی بــرای توجه اتهام 

به متهم تشــخیص دهد پیــش از صدور قرار 

مجرمیت مجــدداً اتهام و دالیــل آن را تفهیم 

کرده ســپس آخرین دفــاع را اخــذ می کند. 

با اعتقــاد به این که تفهیم اتهــام یکی از آثار 

و نتایــج بارز اصل برائت اســت و با اعتقاد به 

این کــه تأمین مذکــور برای تضمیــن حقوق 

دفاعی متهــم ایجاد شــده اســت قانونگذار 

افــزون بر تکلیف ابالغ اتهــام به متهم رعایت 

ضوابــط و ترشیفاتــی را حیــن تفهیــم اتهام 

رضوری دانســته است. این ضوابط که برخی 

از آن هــا به رصاحت و برخی ازآن ها از مقررات 

مختلف استنباط می شود عبارتند از:

* اتهــام انتســابی بــه متهم بایــد فعل یا 

ترک فعلی باشــد که به موجب قانون مصوب 

مجلس شــناخته شده باشــد و این ضابطه از 

ماده 2 قانون مجازات اســالمی که هر فعل و 

یا ترک فعلی را که در قانون برای آن مجازات 

تعیین شده اســت، جرم محسوب کرده است 

و نیــز از توجه به اصل قانونــی بودن جرایم و 

مجازات ها استنباط می شود.

* عنوان اتهــام باید با ذکر دالیل به متهم 

تفهیم شود.

اصل 32 قانون اساسی ایران و ماده 129 

قانــون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و 

انقالب در امــور کیفری به رصاحت به این امر 

اشاره کرده اند.

* تفهیــم اتهام و ذکر دالیــل باید به طور 

رصیح انجام گیرد.

ایــن تکلیف که در قســمت آخــر بند اول 

ماده 129 قانون آیین دادرســی دادگاه های 

عمومــی و انقالب در امور کیفری به آن تأکید 

شده اســت، قاضی را از تفهیم اتهام به شکل 

مبهم یا نامشخص و رصف به کارگیری عنوان 

دالیــل موجود ممنوع کرده اســت. به عبارت 

دیگر قاضی منی توانــد به متهم بگوید: اتهام 

شــام به رشح منــدرج در پرونده بــا توجه به 

دالیل موجود به شام تفهیم می شود. این امر 

نقض رصیح قانون و تخلفی آشــکار از موازین 

قانونی است.

* اتهام باید بــه زبانی که متهم متوجه آن 

می شود به وی تفهیم شود.

مــاده 202 قانون آئین دادرســی دادگاه 

هــای عمومــی و انقــالب در امــور کیفــری 

ترصیح دارد: »در صورتی که شــاکی و مدعی 

خصوصی با متهم یا شــهود، فارســی ندانند 

دادگاه دو نفــر را برای ترجمه تعیین می کند. 

مرجم باید مورد وثوق دادگاه باشــد و متعهد 

تعقیب مجرم از وظایف 
دادستانی )سارنوالی( است 
که در این راستا ضابطین 

دادگستری و به طور اخص 
نیروی انتظامی به دستور و 
تحت اوامر دادستان در انجام 

تحقیقات مقدماتی معاونت 
می کند. بنابر این در صورتی 

که ضابطین موصوف در 
اجرای وظایف محوله اقدام 

به دستگیری متهم نمودند در 
همان ابتدای دستگیری باید 

اتهام و دالیل موجود را به متهم 
تفهیم کنند.
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شود که همه اظهارات را به طور رصیح و بدون 

تغییــر ترجمه مناید.« بنابر این ماده زمانی که 

متهــم زبان فارســی را متوجه نباشــد دادگاه 

یــا مقام تحقیــق مکلف اســت دو نفر مرجم 

را دعــوت کند تا مطالــب مطروحه را به متهم 

منتقل و تفهیم کنــد. هم چنین اگر متهم کر 

یا الل باشــد، تحقیق از متهم با حضور خربه 

جهــت فهامندن عنوان اتهــام و دالیل و اخذ 

مدافعات وی انجام خواهد گرفت. ماده 204 

قانون آیین دادرســی دادگاه هــای عمومی و 

انقــالب در امــور کیفری در ایــن زمینه مقرر 

کرده است.« در صورتی که مدعی خصوصی یا 

متهم یا مطلعین کر یا الل باشد دادگاه اقدام 

الزم را برای تحقیق از آن ها به وسیله اشخاص 

خربه معلوم خواهد داشت. 

3- تفهیم اتهام در حقوق افغانستان

 متأســفانه در قوانین افغانستان از تفهیم 

موضوع اتهام که عبارت از موضوع جرم است 

از رصاحت و شــفافیت برخوردار نیســت. در 

حالی که تفهیم موضوع اتهام و تفهیم دالیل 

آن )کلیــه دالیــل که علیه متهــم وجود دارد( 

بایــد یکی یکی به متهم اعــالم و توضیح داده 

شود . قانون اساســی افغانستان در ماده 31 

چنیــن ذکر کرده اســت: متهم حــق دارد به 

مجرد گرفتاری، از اتهام منســوب اطالع یابد 

و در داخل میعادی که قانون تعیین می کند، 

در محکمه حارض شود.

مــاده 31 قانون اجــراآت جزایــی موقت 

بــرای محاکــم چنین بیــان مــی دارد: پلیس 

عدلی بعد از گرفتاری شخص توسط خودش 

و شناســایی وی، دالئــل گرفتــاری را به وی 

ابــالغ و ترشیح مناید. بــا وجود این  باز هم به 

نظر می رســد قانون اجــراآت جزایی موقت از 

لزوم تفهیم اتهام بصورت مشــخص در مرحله 

تحقیقــات مقدماتی ذکری به عمــل نیاورده 

است. هم چنین قانون اجراآت جزایی 1393 

آن جایی که می خواهد حقوق دفاعی متهم را 

بر شــامرد، در بند 1 ماده 7 این قانون چنین 

ذکر می کند: دانسن جرم نسبت داده شده و 

کسب توضیحات در مورد اتهام وارده.

ماده 148 قانــون اجراآت جزایی 1393: 

ســارنوال مکلــف اســت در اولین برخــورد با 

مظنــون، هویت وی را تثبیــت و ارتکاب عمل 

جرمی را که به وی نســبت داده شــده ابالغ و 

بعــد از آگاهــی وی در رابطه به حق داشــن 

وکیــل مدافــع اظهــارات او را در زمینه جویا 

شود. 

با در نظر داشــت موارد ذکر شده، شایسته 

به نظــر می رســد که مــواد مذکــور در نظام 

حقوقــی افغانســتان را به صــورت عموم )در 

طول فرایند کیفری( ترشیح و تفســیر کنیم. 

بــه عبارت دیگر حق تفهیــم اتهام و دالیل آن 

بــه صورت فوری از زمان دســتگیری متهم  تا 

زمــان صدور حکــم را در برگرفتــه و داللت بر 

مرحله کشف و تحقیق و حتی دادرسی دارد. 

زیرا، این غیر منطقی است که متهم در زمان 

دســتگیری از اتهــام و دالیــل آن آگاه بوده و 

در مرحله تحقیق و بازجویی که اســاس گذار 

و زمینه ســاز حکــم دادگاه اســت، از چنین 

حقی بر خوردار نباشــد. زیرا، این امر موجب 

می شود که قضات به صورت جهل و ناآگاهی 

از تصامیم آنان، به صدور حکم بپردازد.

نتیجه گیری

با در نظر داشــت مطالب ارائه شده در این 

مقاله، می توان چنیــن نتیجه گرفت که  نظام 

حقوقی افغانســتان در مورد حق تفهیم اتهام 

دارای کاستی ها و نواقصی است که می توان 

از آن بدین گونه یاد کرد: قانون اجراآت جزایی 

موقت از لزوم تفهیــم اتهام به متهم رصف در 

مرحله دســتگیری )کشف جرم( توسط پلیس 

اشاره داشته و از اطالع دادن حق تفهیم اتهام 

به متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی بصورت 

مشخص ذکری به عمل نیاورده است. و قانون 

اجراآت جزایی 1393 نیز از لزوم تفهیم اتهام 

در مرحلــه تحقیق و بازجویــی صحبت کرده 

و از تفهیــم اتهــام به متهم در مرحله کشــف 

جرم اشــاره ای نکرده اســت. در حالی که در 

ماده 129 قانون آیین دادرســی دادگاه های 

عمومــی و انقــالب در امور کیفــری در ایران 

و هم چنین شــق اول بند 3 مــاده 14 میثاق 

بین املللی حقوق مدنی و سیاسی از این حق 

در مرحله کشف جرم و هم در مرحله تحقیق، 

مقرراتــی دارد. بنابراین تأکید قوانین کشــور 

افغانســتان بر این حق دفاعی متهم بصورت 

جــدی رضوری بــوده و بایــد در ایــن زمینــه 

توجــه کافی صورت گیــرد. زیــرا، در غیراین 

صورت در مــوارد زیادی افراد بدون این که از 

موضوع اتهام خود به رصاحت و به طور کتبی 

آگاهی یابند، وارد فرایند کیفری شــده یا این 

که دادگاه بدون اعــامل و مالحظه این حق، 

متهــامن را به اتهام ارتــکاب جرایمی محکوم 

کرده که در طول تحقیقات آن موارد را تفهیم 

نکرده اســت. پس متهمی کــه از نوع اتهام و 

دالیل آن آگاهی نداشــته باشد، منی تواند از 

خود دفاع یا دســت کم بدون فوت وقت و در 

موقع مؤثر دفاعیاتش را به دادگاه ارائه دهد و 

نســبت به تحصیل، تأمین و ارائه دالیل اقدام 

کند.

امــا برای رفــع این معضل و برای دســت 

انــدرکاران دســتگاه قضایی کشــور، رعایت 

این اصل پیشــنهاد می شــود که: اگر قوانین 

شکلی کشورها دچار ابهامات و کاستی هایی 

باشد، برای رفع نواقص و اشکال آن به منظور 

حفظ نظــم عامــه و رعایــت حقــوق طرفین  

دعوی، از مفاد قوانین دیگر کشــورها در این 

زمینه و هم چنین مفــاد میثاق هایی که به آن 

پیوسته اند استفاده کنند.
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 متأسفانه در قوانین 
افغانستان از تفهیم موضوع 
اتهام که عبارت از موضوع 

جرم است از صراحت و 
شفافیت برخوردار نیست. در 
حالی که تفهیم موضوع اتهام 
و تفهیم دالیل آن )کلیه دالیل 

که علیه متهم وجود دارد( 
باید یکی یکی به متهم اعالم 
و توضیح داده شود . قانون 
اساسی افغانستان در ماده 

۳۱ چنین ذکر کرده است: متهم 
حق دارد به مجرد گرفتاری، از 
اتهام منسوب اطالع یابد و در 
داخل میعادی که قانون تعیین 
می کند، در محکمه حاضر شود.
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ارزش هــای حقوقی و انســانی در رشق 

باستان

نظریۀ اختالف های فرهنگی، برتری قومی 

یــا اختالف های نــژادی، ریشــه های تاریخی 

دارند و پدیده هایی نیســتند که به دورۀ مدرن 

از تکامل انســانی بر گردند. به نظر می رســد 

که تقسیم بندی اجتامعی و مرز کشیدن بین 

خود/مــا و دیگران »مــا و آن دیگری« قدمتش 

به تاریخ انســان بر می گــردد. این اختالف در 

روایت های مذهبی با ستیز بین قابیل و هابیل 

که به کشــته شــدن هابیل انجامیــد، رشوع 

شــده و بعد ها در ادیان  یا نحله های سیاســی 

گوناگــون خــود را نشــان داده اســت. ایــن 

اختالف ها و تضاد ها با رشد تکنیک، مؤسسات 

اجتامعــی و ســاختارهای جدیــد سیاســی 

در عملکــرد ایدئولوژی هــا  اثر گذاشــته و در 

شــکل گیری و تکمیل مذاهب عمل کرده اند. 

مــن در این جا در صدد بررســی اختالف های 

نژادی  یا طبقاتی نیســتم و در سلسله مقاالت 

دیگری که چاپ شــده، برخی از این سوال ها 

مورد مداقه قرار گرفته اند. 

پروســۀ  یــک  عنــوان  بــه  کاپیتالیســم 

اجتامعی، مکتــب فکری و شــیوۀ زندگی در 

متامی اشــکال زندگــی اجتامعی انســان ها 

نفوذ کرده و امروز به نظر می رســد که زندگی 

اجتامعی بدون اســتفاده از مکانیسم های آن 

امکان پذیر نیست. ناسیونالیسم، کاپیتالیسم 

و فاشیســم از جلوه هــای رادیــکال و خشــن 

تئوریک/عملی اند که از یک طرف بیان کنندۀ 

 توزیع نشدن عادالنۀ ثروت های اجتامعی اند، 

و از طــرف دیگــر به ریشــه های اختــالف در 

تفکر انســانی بر می گردد. عینک هایی که ما 

به چشــم داریم )ایدئولوژی هــا، مذاهب، باور 

مطلق به قومیت، جنســیت محیط زیســت و 

تعلیــم و تربیت( رنگ و حتا شــکل واقعیت ها 

را تعریف دیگرگونه کــرده و در رفتار ما خود را 

نشان می دهند.

تجربه نشــان می دهد که هیــچ گروهی، 

ملتی  یا فردی دموکرات  زاده منی شــود، ولی 

پــاره ای از هویت های انســانی هســتند که با 

تولد فرد، همراه او  زاده می شوند و از آن جمله 

زبــان، قومیت/ملیــت و شــاید مذهب اند. در 

جامعه های متمدن اغلــب این هویت ها قابل 

تغییــر  یا تبدیل بــه یکدیگر ند، و یــک فرد در 

آن واحــد می تواند با چند هویت کار و زندگی 

کند. سیستم های فکری که به آن دیگری ها با 

اتنوسنریست/قومگرا  رفتار می کنند  تبعیض 

نامیده می شوند. با توضیح این موضوع بسیار 

مهــم در مــورد زمینه های برخــورد جانبدارانه 

بــه واقعیت هــای روزانه بــه بررســی حقوق و 
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ارزش های انسانی در هند باستان می پردازم. 

هندی هــا به صلح دوســتی و رفتار مالیم 

مشــهور ند. این تصویر با سیاست های گاندی 

و شــکل مبارزۀ غیرخشــن او در اذهان ما جا 

افتــاده اســت. فرآینــد ســازگاری و تعامل با 

گروه های گوناگون از یک ســو، موجب پدیدار 

شــدن تنوع شــخصیتی هند، و از سوی دیگر 

تکامل یک ســنت فرهنگی مرکب شده است. 

رسزمین هنــد گروه های گوناگونی از قوم های 

مهاجر از کشورها/مناطق همسایه را پذیرفته و 

در خود جذب کرده است.

وجود/حضــور اقوامــی چــون آریایی هــا، 

مغول هــا، کوشــانی ها، ســاکا ها، یونانی ها، 

در  ترک هــا  و  ایرانی هــا  هون هــا، عرب هــا، 

مقاطع مختلف زمانی نشان دهنده گسردگی 

مهاجرت به هند در طول تاریخ پر فراز و نشیب 

آن اســت. بدین ترتیب هندوســتان رسزمین 

نژاد ها، زبان ها، آیین ها و فرهنگ های فراوان 

و گوناگون است. در هند صد ها زبان و هزاران 

گویــش و لهجه وجود دارد. عــالوه بر دو زبان 

هندی و انگلیســی که در قانون اساســی این 

کشور زبان رسمی اعالم شده  است، ۲۲ زبان 

دیگــر در یک یا چنــد ایالت، به عنــوان زبان 

رســمی عمل می کنند. البته جامعۀ هند یک 

چهرۀ دیگر نیز دارد که زیاد خوشایند نیست. 

بررســی تاریخ تکامل متدن هند نشــانگر آن 

است که هند با سیستم »کاست« که از هزاران 

ســال پیش شــکل گرفتــه و هنوز هــم عمل 

می کند، منی تواند تافتۀ جدا بافته ای از ســایر 

اقوام و ملیت ها باشد.

یــک  هندوســتان،  در  بــرش  حقــوق 

جمع بست  

برای جمع بســت و مطالعــۀ تکامل حقوق 

برش در هندوســتان می توان این بررسی را به 

پنج دسته تقسیم کرد : 

الف. سیاست عمومی و آیین برهامیی،

ب. برخورد آیین های مذهبی و سیاسی با 

حقوق زنان،

ج. قوانین جنگی،

د. تجارت و برخورد با مالکیت،

ه. برخورد با بردگان،

و. در   نهایت مجازات اعدام.

الف. سیاست عمومی و آیین برهامیی: 

در زیــر بــه طــور کوتــاه اســامی مهم ترین و 

معترب ترین نوشــته های مقــدس هندی ها که 

بین متــام فرقه های هند باســتان مورد قبول 

اســت را ذکر کرده، سپس به توضیح کوتاهی 

از آیین ها و آداب و رسوم مردم هند می پردازم. 

این نوشته ها عبارت است از: آرنیک، براهمن، 

ودا، مهابهــارات، راماینــه، پورانا، اوپانیشــاد، 

تنراس، پنج راتره و آگم ها. طبیعی اســت که 

این نوشــته ها در مدت زمانی کوتــاه تدوین و 

فراهم نشده، بلکه متعلق به زمان های متوالی 

است که بخشــی نشــان دهنده تاریخ تکامل 

اندیشه در هندوستان است. آموزه های زیادی 

در این نوشته ها هست که به عنوان روش و راه 

زندگی هندی ها عمل کرده است. 

آییــن هنــدو، قدیمی تریــن و کهن ترین 

مذهب زنده جهان است و اکنون بالغ بر ۹۰۰ 

میلیــون هندو از آن پیــروی می کنند. مذهب 

هنــدو، مکتبــی متافیزیکــی اســت. پیروان 

ایــن مذهب بنا بــه تأویل هایی، تنهــا به دنیا 

یــا آخرت دلخوش منی کننــد، چرا که مذهب 

هنــدو »هدف بزرگری« را دنبال می کند و آن 

دســت یابی به حقیقت زندگی اســت. منظور 

اصلی آیین هندو این اســت کــه هر هندوی 

واقعی بتواند به حقیقــت مطلق که »برهمن« 

نام دارد برســد. این حقیقت عبارت اســت از 

روحــی ابدی که بر تر و باال تر از هرگونه علت و 

معلول و زمان و مکان است.

بدین ترتیب متام کار ها و اعامل باورمندان 

بــه مذهــب هنــدو مثــل کارهــای تولیدی، 

فرهنگی، علمی، سنتی، سیاسی و اجتامعی، 

وســیله ای اند برای رسیدن به رســتگاری  و به 

همین دلیل یک هندوی کامل، کارهای خود را 

با نیتی پاک و واال به درست ترین شکل ممکن 

انجــام می دهد. ســه آموزه ای که زرتشــتی ها 

بــا »گفتار نیک، کردار نیــک و پندار نیک« به 

عنوان مذهب و راه زندگی پاس می دارند، قبل 

از آن در هندوستان متداول بود.

یکــی ازآموزه هــای مهــم برهمنی/هندی 

مســئله تناسخ است. » تناســخ« یعنی انتقال 

روح از کالبدی به کالبدی دیگر  درهمین دنیا 

و به صورت مادی. براســا س اندیشــۀ تناسخ، 

روح آدمی یک سلسله بازتولید و تجدید حیات 

متوالی و پی درپی را طــی می کند  و پیاپی از 

عاملی به عامل دیگر درمی آید که در کســوت 

هر حیــات دوره خود را طــی کرده رسانجام در 

زمــان مرگ بــاری دیگر به پیکــری دیگر وارد 

می شــود. این روند هم چنان ادامه می یابد تا 

زمانی کــه روح در مقامی جاودان در باال ترین 

جایــگاه معنوی قــرار می گیرد؛ بــا »برهام« به 

اتحاد با او نایل شود  یا  به پست ترین موقعیت و 

به طور ابدی رسنگون شود. باور به تناسخ، باور 

به کیفیت تغییر در زندگی و هم چنین غیرقابل 

اعتامد بودن نوع حیات انسانی است.

از آموزه های دیگر برهمنی، اعتقاد به نقش 

ویژۀ عمل و کردار در رسنوشــت انسان هاست 

که همراه با اندیشۀ »کرمه« یا »کارما« رسنوشت 

انســان را تعیین می کند. باورمندان معتقدند 

که هیچ عاملی بر عاقبت انســان تأثیر ندارد؛ 

نه استغفار، نه دعا و نه شفاعت )یکی از نقاط 

اختــالف با عرفان اســالمی(، بلکه فقط عمل 

اســت که وضعیت بعــد از مرگ آدمــی را رقم 

می زنــد و تعییــن می کند که بــدن بعدی چه 

نــوع بدنی باید باشــد. با این توضیــح درباره 

چهارچوب تفکر در هند، به توضیح سایر موارد 

یعنی روابط اقتصادی و سیاسی در دورۀ هند 

باستان می پردازم.

 در هند ســاختارهای اجتامعــی مردم به 

طبقات گوناگون تقسیم می شوند و پایین ترین 

ایــن طبقه ها با عنــوان »نجس« ها یاد شــده 

اســت. این ساختار از دو ـــسه هزار سال قبل 

از میالد مســیح وجود داشته و در دوره تدوین 

آیین هــای برهامیــی در ۵۰۰ ســال پیش از 

میالد و بعد از آن نیز استمرار داشته است.

در سلســله مراتب اجتامعــی مــردم هند، 

اولین موضوعی که جلب توجه می کند، مسئله 

طبقه اجتامعی  کاســت  اســت. آییــن هندو 

مردم را به دو طبقه اصلی تقســیم می کند که 

عبارتنــد: از آریایی هــا و نجس هــا )که   هامن 

دراویدی های بومی و ساکنان اصلی هند اند(. 

کاســت واژه ای اســت پرتغالی به معنی نسل،  

نــژاد  یا طبقه و مراد از آن پیوند ارثی یا منشــأ 

خانوادگی افراد است.

سیســتم کاســت ـ در سانســکریت وارنــاـ 

ساختار اساســی جامعه هند است. نخستین 

نظــام کاســت در بین نژاد آریایــی هند وجود 

داشته است. کاست وسیله ای برای الیه بندی 

جامعه اســت که ســاختار آن با یک سلســله 

قواعــد و مقــررات تنظیم می شــود که مبنای 

آن کار و پیشــه افراد اســت. قواعــدی که به 

اعضایش تحمیل می شــود و زیر پا نهادن این 

دســتورها و قواعد موجب تنبیه فــرد  یا بیرون 

رانده شدنش از کاست خواهد شد.

عالوه بر تقســیم بندی دو گانــه فوق، خود 

آریایی هــا نیز به چهار کاســت اصلی یا چهار 

طبقه دیگر تقسیم می شوند که به ترتیب مقام 

عبارتنــد از: برهمن ها )روحانیــون مذهبی(، 

کشــاتریا )جنگ آوران(، ویس ها )پیشه وران(، 

پاری هــا  و  بــردگان(  و  )اســیران  شــودرا ها 

)نجس ها یا دراویدی هــا( رتبه های این نظام 

کاست بودند. 

سیاســت در هنــد: پنجاهمیــن توصیه 

 عمومی خطاب به شاهان و فرمانروایان هندی 

است و در آن تأکید  می شود که مجازات کردن 

افراد بیگناه، و  مجازات نکــردن افراد بزهکار، 

رهــربان و پادشــاهان را بدنــام می کنــد که 

نتیجه اش رسنگونی آن ها خواهد بود. 

حقوق زنان: زنان مثل هر جای دیگر دنیا 

به عنوان جنس دوم به حســاب می آمدند. اما 

در نوشته های گوناگون پاساژهایی وجود دارد 

که از حقوق زنان دفاع می کند. به طور معمول 

پــدر خانواده می تواند دخر خود را به مردانی 

که دو  یا ســه برابر او ســن دارند بفروشــد، با 

این رشط که مرد  توانایــی ایجاد رفاه عمومی 
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بــرای زن را داشــته باشــد. در صورتی که مرد 

نتوانــد از پس وظایف خود برآید، زن می تواند 

امــور زندگــی خــود را به دســت بگیــرد. »در 

آن خانواده هــا که زنان خوشــبخت نیســتند، 

اســتمرار زندگی منی تواند دوام داشته باشد، 

برعکس، آن خانواده هایی که زنان خوشبختی 

در آن زندگی می کنند، شــکوفا می شوند. ص  

 »۵۲

هیچ مردی حق نــدارد بدون رضایت زنان 

مجرد، با آن ها  رابطه جنســی  یا  سکسی برقرار 

کند: 

الزم بــه یــادآوری اســت که زنــان متعلق 

به کاســت پایین بــا مرگ مــردان، همراه مرد 

زنده بهگور می شدند. بدین ترتیب  منی توانیم 

از یک سیستم همه جانبه که ضامنت اجرایی 

نیــز داشــت صحبت کنیــم. امــا توصیه های 

متفکــران و پیغمربان، حامیت از انســان ها و 

همۀ جانداران بود، امــا واقعیت تلخ زندگی و 

نبود مکانیسم های کنرل، رشایط دیگری  را به 

وجود می آورد. 

قوانیــن جنگــی: دربــاره قوانین جنگی 

طبق نوشــته  کاتیالر در »آته شره«،  هم چنین 

در فرمان هــای »مانوس« تأکید می شــود که: 

اشــغال رسزمین های جدید توســط شاهان/

رسداران جنگی مشــکل سیاســی و اخالقی 

ندارد. اســتفاده از همه  سالح ها و ابزار جنگی 

مجاز نیســت. سالح ها می بایســت به صورت 

آشــکار حمل شوند و سیستم ســاختاری این 

ســالح ها آن گونه نباید باشــد کــه هدف زدن 

صدمه  بیشــری به دشمن باشــد. برای مثال 

اســتفاده از سم و ســالح های کشتار عمومی 

ممنــوع اســت. در تأویل امروزی اســتفاده از 

مبب های خوشــه ای باید ممنوع باشــد! و در 

جنگ غیرنظامی ها نباید آســیب ببینند. شاه 

مجاز نیســت به افرادی که خوابند، عریان اند 

 یا مسلح نیستند، حمله کند  یا به آن ها دستور 

حملــه دهد. هم چنین کســانی کــه در حال 

فرار ند، سالح شــان شکسته  یا زخمی اند نباید 

مورد حمله  نظامیان قرار گیرند.

آزادی تجارت: تجارت در هندوستان آزاد 

بــود و جامعه/حکومــت از مالکیت مردم دفاع 

می کرد. 

بــرده داری: بــرده داری در هنــد هم چون 

مــرص، یونــان و رم امــر متداولــی بــود، ولی 

قوانینی وجود داشــت که امــکان آزادی برای 

برده ها را میرس می کرد. برای مثال اگر مردی 

با بردۀ خود هم آغوشــی می کرد و برده بچه ای 

را بــه دنیا می آورد، مادر و بچه می بایســت به 

عنوان انســان های آزاد به حســاب می آمدند. 

اگــر زن برده بــه دالیلــی منی خواســت آزاد 

زندگــی کند و مایل بود پیــش برده دار مباند، 

صاحب قبلی زن می باسیت برادر و خواهر زن 

را آزاد می کرد. برداشــت عمومی این است که 

فرمان ها و نوشــته های الزم برای برده ها وجود 

داشــت که رشایط اجتامعی را فراهم می کرد 

که در آن با بندگان با بخشندگی و مروت رفتار 

می شد.

اعدام: اعدام در هندوستان امر متداولی 

بــود. آنچه که در نوشــته ها و ادبیات مانده از 

آن زمان می شــود فهمید این اســت که اعدام 

و قوانیــن اعــدام، فــرق جــدی بــا کیفر ها و 

مجازات هــای آشــوری ها و فرمانروایــان بابل، 

ایران و مرص نداشت. اما حکم اعدام بهراحتی 

صادر منی شد. دالیل محکمه پسند می بایست 

ارائه می شــد. اما آیا متهم حق دفاع از خود را 

داشت و دادگاه ها علنی بودند  یا وکالیی وجود 

داشت که از متهم دفاع کند، اطالعات زیادی 

در دســت نیســت و آقای برینگ اشاره ای در 

نوشــته  خود به این امر نکرده است. مطالعات 

خود من نیز نتیجه  مشخصی نداشت.

با کارمزدان بایســت عادالنــه رفتار کرد و 

حقوقی متناسب با کار آن ها پرداخت کرد. اگر 

کارفرمایــی از کار کارگر خود ناراضی باشــد، 

باید دســتمزد روزهایی کــه کار کرده بپردازد، 

اگرچه از نتیجه  کار راضی نباشد.

برای بررســی تکامل حقوق در هندوستان 

امــا قوانینی تدوین شــده کــه در زمان جنگ 

نیروهــای متخاصــم باهــم  طبــق آن عمــل 

می کردند. این قوانین در حامســه مهاباراتا از 

قبیل رعایت اصــول و قوانین اخالقى و عرىف 

مردم در حدود ۲۰۰ سال قبل از میالد توضیح 

داده شده است. 

نوشــته های مقــدس )کاتیلیــا(: ۳۰۰ 

سال پیش از میالد مسیح

یکی از افراد و سیاســت مداران مهمی که 

درباره روابــط اقتصادی و سیاســی کار کرده 

فردی اســت به نــام کاتیلیا و نوشــته او با نام 

»ارته شاســره« مشهور اســت. ارته شاسره در 

اینبــاره  بحث می کند که چهگونه یک اقتصاد 

منسجم و کارآمد را می توان تحت یک حکومت 

خودکامــه مدیریت کرد. ایــن من هم چنین 

به بحــث درباره اخالق در اقتصــاد پرداخته و 

تعهدات و وظایف شــاه را به بحث می گذارد. 

گســرۀ موضوعــات ایــن مــن امــا بســیار 

وســیع تر از حکومت داری و سیاســت مداری 

اســت و چارچوبی بــرای کلیه  امــور قانونی و 

دیوان ســاالری در اداره  یک کشــور را نشــان 

می دهــد. در ایــن مــن هم چنیــن جزئیات 

مفصلــی از جنبه های فرهنگــی و موضوعاتی 

چــون کانی شناســی، معــدن کاری و فلزات، 

کشــاورزی، دامداری، پزشکی، و بهره گیری از 

جانوران غیراهلی دیده می شود.

ارته شاســره هم چنیــن به جســتارهایی 

مرتبط با رفاه همگانی )نظیر شــیوه  تقســیم 

دارایی ها در زمان وقــوع قحطی( می پردازد و 

اخالقیات مورد لزوم برای نگه داشن انسجام 

جامعــه را بازمی مناید. این قوانین مانند دیگر 

قوانیــن طبیعی عــام و ثابت انــد و هیچ گونه 

قضاوت و داوری در آن وجود نخواهد داشــت. 

زیرا وضعیت هرشخصی نتیجه قهری و معلول 

علــل و نتایج مقدماتی اســت کــه رابطه بین 

آن ها در عامل وجود جاویدان و ثابت است.

باید تأکید کرد که بر ادوار مختلف تاریخی 

و در جوامــع مختلف، جــرم تعاریفی متفاوت 

داشــته است. »در اروپا پیش از صنعتی شدن 

بزرگ ترین جرایم ماهیت مذهبی داشــتند، یا 

جرایمی  بودند که علیه اموال و دارایی فرمانروا 

یــا ارشاف صــورت می گرفت. بدعــت در دین 

و تجاوز به مقدســات )رسقت اموال کلیســا یا 

خسارت به آن( برای زمانی طوالنی در بسیاری 

از نقــاط اروپــا کیفر مرگ داشــت. شــکار یا 

ماهیگیــری یا بریــدن درختــان و... از زمین 

شــاه یا ارشاف توســط مردم عادی از گناهان 

بزرگ بود.« )گیدنز، جامعه شناسی، ص۱۳۴، 

ترجمه صبوری(. 

با این توضیحات کوتاه و مخترص از روابط 

انســانی و حقوق مردم در هندوســتان به این 

بخش خامته داده و در فصل بعدی به بررسی 

چیــن باســتان و آییــن کنفوســیوس خواهم 

پرداخت.

یادآوری: 

1. در تدوین این نوشته بغیر از کتاب منبع 

از ویکی پدیا، تاریخ متدن ویل دورانت و تاریخ 

متدن آرنولد توین بی  استفاده کرده ام. 

2. مهم تریــن و معترب تریــن نوشــته های 

مقدس هنــدوان که بین متام فرق هندو مورد 

قبول است، عبارت است از: -کتب ودا

 )Veda( ـ براهمن )Brahmana( ـ آرنیک 

 )Upanishad( اوپانیشــاد  ـ   )Aranyaka(

 )Ramayana( ـ راماینــه )Purana( ـ پــوران

ـ مهابهــارت )هند بــزرگ( )Mahabharat( ـ 

 pancara( و پنــج راتــره )Agamas( آگم هــا

 )Tantras( ـ تنره )tras

۳. این نوشته ها در یک زمان فراهم نیامده 

و متعلق به زمان های متوالی است.
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روند تغییر شرایط اقلیمی در دهه های گذشته 
به شــدت نگران کننده بوده اســت. با این حال، 
»توافق نامۀ پاریس« امیدواری به بهبود این شرایط 
را افزایش داده است. مقامات مسئول سازمان ملل 
در این زمینه نقش اکوسیستم های طبیعی مانند 
تاالب ها، جنگل ها، و اقیانوس ها را حیاتی می دانند. 
تاالب ها، جنگل هــا، و اقیانوس ها کربن را به 
خود جذب و ذخیره  می کنند، چیزی که آن ها را 
از جمله دارایی های حیاتی کشورهایی می کند که 
به دنبال اهداف »توافق نامۀ پاریس« در باب شرایط 
اقلیمی در پی کاستن از انتشــار گاز دی اکسید 
کربن اند. در این صورت، چگونه می توان به بهترین 

نحو ممکن از آن ها استفاده کرد؟
در دسمبر سال 2015، »توافق نامۀ پاریس« 
به امضای 1۹۶ کشور رسید، و در اوایل نوامبر سال 
201۶ به اجرا گذاشته شد. حال، امضاکنندگان 
آن در پایتخت مراکش، در کنفرانس ساالنۀ تغییر 
شرایط اقلیمی که سازمان ملل برگزار می کند، با 
هم نشستی دارند. محور اصلی چندین نشست 
کنفرانس، به ویژه، نحوۀ استفاده از سیستم های 
طبیعی برای رسیدن به اهداف خود برای کاستن 

از انتشار گاز دی اکسید کربن است.
در حالی که کشــمکش ها در بــاب تغییر 
شرایط اقلیمی باال گرفته، مجاِل شتاب بخشیدن 
به توسعۀ پایدار و تضمین آیندۀ بهتر برای همۀ 
ساکنان کرۀ زمین نیز بیشتر شده است. به موجب 
توافق نامۀ پاریس، دولت ها متعهد به کاســتن از 
انتشار گازهای کربنی شده اند، تا گرم شدن کرۀ 
زمین را در حد کمتر از 2 درجۀ سانتی گراد )در 
طول صد سال آینده( نگه دارند. اکثریت چشمگیر 
کشورهای امضاکننده پیشاپیش نقشه های عملی 
خود در سطح ملی را برای دست یابی به این هدف 
ارائه کرده اند، و این نقشه ها به مرور بلندپروازانه تر 

خواهد شد.

طبیعت در برابر 
تغییر شرایط 
اقلیمی
مارتا روخاس
اورِگو و پاتریشیا اسپینوزا
مترجم: افسانه دادگر

این مشارکت ها، که هر کشور سهم خودش را 
در این میان معین می کند، شامل اهداف مربوط به 
انرژی های  تجدیدپذیر و پیشنهادهایی برای نوعی 
ترابری با حفظ ذخایر طبیعی، بهره وری بهینه از 
انرژی، و آموزش های الزم است. وانگهی، کشورها 
باید به سیاست گذاری برای ادارۀ بهتر سرمایه های  
طبیعی توجه نشان دهند. »توافق نامۀ پاریس« 
خود نقش مهمی را که اکوسیستم های طبیعی در 
محدود کردن حجم انتشار گازهای کربنی بازی 
می کنند تأیید می کند، و دولت ها نباید از استفاده 

از چنین ابزار نیرومندی غفلت ورزند.
در حالی که کشمکش ها در باب تغییر شرایط 
اقلیمی باال گرفته، مجاِل شــتاب بخشــیدن به 
توسعۀ پایدار و تضمین آینده ای بهتر برای همۀ 

ساکنان کرۀ زمین نیز بیشتر شده است.
دولت ها برای حفظ اکوسیستم های موجود، 
و احیا و گسترش اکوسیستم های فرسوده  شده، 
باید به شیوه هایی اقدام کنند که همیاری مردم در 
آن ها لحاظ شده باشد. این امر مخصوصاً در مورد 
تاالب ها صدق می کند که شــامل همۀ مناطقی 
ـ چون دریاچه ها، دشت های سیالبی، زمین های 
باتالقی، بیشه های مردابی، و صخره های مرجانی ـ 
می شــود که پیوســته یا در فصل هایی از سال 

پوشیده از آب است.
زمین های باتالقی اهمیت خاص دارند. با آن 
که تنها 3 درصد از کل پوشــش گیاهی سطح 
کره زمین را تشکیل می دهند، به اندازۀ دو برابر 
کربنی را ذخیره می کنند که همۀ جنگل ها با هم. 
ـ در قالب  خاک های باتالقی ترکیبی از کربن اندـ 
مواد گیاهی تجزیه شده  ـکه در طول هزاران سال 
ذخیره شده اند؛ و وقتی زمین های باتالقی خشک 
یا سوخته می شوند، آن کربن در فضا آزاد می شود. 
در حقیقت، باتالق هایی که خشک می شوند دو 
برابر بیش از صنعت هوانوردی کربن در فضا آزاد 

می کنند.
در سال 2015، آتش سوزی هایی که سرتاسر 
زمین های باتالقی اندونزی را فراگرفت باعث شد 
تا توجه جهانی بــه حجم گازهای کربنی جلب 
شود که به این وسیله در جو زمین آزاد شده بود، 
فارغ از تأثیرات درازمدت آن بر سالمتی انسان ها. 
برآورد دولت اندونزی این اســت که آتش سوزی 
در زمین هــای باتالقی و جنگل زدایی به تنهایی 
مســبب بیش از۶0 درصد از کل انتشار گازهای 

گلخانه ای در این کشور است.
حفظ و احیای زمین های باتالقی می تواند به 
طور قابل توجهی از انتشار گاز دی اکسید کربن در 
کل جهان بکاهد، و از همین رو است که در سال 
2015 شــورای وزرای کشورهای اسکاندیناوی 
تعهد کشورهای عضو مبنی بر حفظ زمین های 
باتالقی این منطقه از جهان را اعالم کرد. تقریباً 
نیمی از باتالق های کشورهای اسکاندیناوی از بین 
رفته است، و این تخریب اکوسیستم 25 درصد از 
کل انتشار گازهای کربنی آن ها را موجب می شود.

»توافق نامۀ پاریس« در کمتر از یک سال به 
طور کامل به مرحلۀ اجرایی رسید. این امر حاکی 
از آن اســت که حرکتی جهانی بــرای اقدامات 
عملی شــکل گرفته اســت که معطوف به علل 
تغییر شرایط اقلیمی، و نیز اثرات این تغییر است، 
اثراتی چون ســیالب های ویرانگر، کمبود آب، و 
خشک سالی هایی که هم اکنون کشورهای بسیاری 

را درگیر خود کرده است.
تاالب ها، اقیانوس ها، و جنگل ها بسیار بیش از 
این اند که فقط کربن را جذب خود و ذخیره کنند؛ 
آن ها آب تازه فراهم می کنند، و منبع غذایی برای 

تقریباً سه میلیارد آدم اند.
ضرورت اقدامات عاجل تعجب ندارد. مطابق 
گزارش »بخش آب« ســازمان ملل متحد، ۹0 
ادامه در صفحه 4۸
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دا کنفرانس د ۱۹۹۲ کال د جون له درېيمې 

تر څوارلسمې د نړۍ له يوسل پينځوسو د زياتو 

هيوادونو د مرشانو او استازو په حضور او ګډون د 

برازيل هيواد په ريودوژانريو ښار کې جوړ شو. د 

ريو د دې کنفرانس السته راوړنه او پايلې عبارت 

دي له: د ژوند د چاپېريال او پراختيا په هکله د 

ريو اصويل بيانيه، د نړيوالې تلپاتې پراختيا اړوند  

۲۱ طرزالعمل يا د اقدام دستور العمل، د ځنګل 

اصول او دوه مهم کنفرانسونه او يا د ژوند د تنوع 

او رنګارنګۍ بني امللــيل ژمنليک او د اقليمي 

بدلونونــو په هکلــه د ملګرو ملتونو جوړښــتي 

ژمنليــک. دا دی د ژونــد د چاپېريال او پراختيا 

په هکله د ملګرو ملتونو ســازمان د کنفرانس د 

بيانيې من د ښاغلو لوستونکو د خربولو په پار 

خپريږي.

د انســان د ژوند چاپېريال په هکله د ملګرو 

ملتونو د کنفرانس د بيانيې پر تائيد، چې د جون 

پر ۱۶مه په استکهلم ښار کې تصويب شوه،

د ملتونو، کليدي برخــو، ټولنو او ملتونو تر 

منځ د ترشيک مســاعي د نويو کچو د رامنځته 

کولو لــه الرې د یوې نــوې او برابــرې نړيوالې 

همکارۍ د رامنځته کولو په موخه،

هغو بني املليل هوکړو ته د رسيدو په برخه 

کې په هڅو رسه، چې د ټولو ګټو ته درناوی کوي 

او د نړۍ د ژوند د چاپېريال او د پراختيا د نظام د 

يو وايل مالتړ کوي،

زمونږ د دې کور، د زمکې د ُکورې د منسجم 

او رسه تــړيل ماهيــت څخــه پــه پوهــې رسه، 

اعالنوي چې:

۱ اصل

انسان د تلپاتې پراختيا د موخو په مرکز کې 

دی. انسانان له طبعيت رسه په همغږۍ کې له 

يو سامل او خالق ژوند څخه د برخمنېدو مستحق 

دی.

۲ اصل

د »ملګرو ملتونو ســازمان منشــور« او د بني 

املليل قوانينو د اصولو پر بنســټ، هيوادونه له 

خپلو رسچينو څخه د پراختيايي سياســتونو د 

پراختيا او د خپل ژوند د چاپېريال د پراختيا په 

الره کــې له حاکميت څخه برخه من دي، او له 

دې څخه د ډاډ ترالسه کولو مسئوليت لري چې 

دغــه ډول فعاليتونه چې په قلمرو يا تر کنټرول 

الندې ســيمو کــې يې تــررسه کيــږي، د ټولو 

هيوادونو د ژونــد چاپېريال ته يا له خپل قلمرو 

څخه د باندې سيمو ته يې رضر نه رسيږي. 

۳ اصل

د پراختيا حق بايد په داسې ډول اعامل يش 

چې د پراختيا او د ژوند د چاپېريال ســاتنې په 
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د ژوند د چاپېريال 
او د پراختيا په هکله 
د ملګرو ملتونو 
سازمان د کنفرانس 
بيانيه
)د زمکې غونډه(
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برخو کې په مساوي توګه د اوسني او راتلونکي 

دواړو نسلونو اړتياوې پوره کړي.

۴ اصل

تلپاتــې پراختيا ته د رســيدو پــه منظور، د 

ژوند د چاپېريال ســاتنه د پراختيا د پروسې نه 

بېلېدونکې برخه ده او نيش کېدای چې بېله په 

نظر کې و نيول يش.

۵ اصل

ټــول دولتونه او خلک د فقر د له منځه وړلو 

په بنسټي دندې رسه د تلپاتې پراختيا د بنسټي 

رشط پــه توګه، د نړۍ د ډېری خلکــو د ژوند د 

کچې د تفاوت کمولو او د نړۍ د اکريت خلکو 

د اړتياوو د رفعه کولو په برخه کې، بايد له يو بل 

رسه همکاري وکړي.

۶ اصل

د پراختيــا په حال کــې هيوادونو ځانګړې 

اړتيــاوې او رشايط، په ځانګړي ډول کم پراختيا 

موندونکي هيواونه او هغه هيوادونه چې د ژوند 

د چاپېريال له لحاظه تر ټولو ډېر رضر منونکي 

دي، بايــد ځانګړی لومړيتوب ولــري. د ژوند د 

چاپېريــال او د پراختيا په برخو کې بني املليل 

اقدامــات بايد د نړۍ د ډېــری هيوادونو ګټو او 

اړتياوو ته ځواب ووايي.

۷ اصل

ټــول دولتونــه بايــد د زمکــې د ُکــرې د 

ايکوسيســتمونو په ســاتنه او بيــا رغونه کې د 

بشپړ بني املليل ګډون په روحيه له يو بل رسه 

همکاري وکــړي. د ژوند د چاپېريال په تخريب 

کــې د نړۍ د هيوادونــو متفاوتې برخې لرلو ته 

په کتو، بېالبېــل هيوادونه د ګــډ، خو متفاوت 

مسئولیت درلودونکي دي. پرمختليل هيوادونه 

هغو فشــارونو ته پــه پام چې د هغــوی ټولنو د 

ژونــد پر نړيوال چاپېريال بانــدې اچويل دي او 

هم هغــو ټکنالوژيو او مايل رسچينــو ته په پام 

رسه چې په واک کې يې لري خپل مســئوليت 

د پايدارې پراختيا لپاره د نړيوالو هڅو اړوند مني 

او تائيدوي. 

۸ اصل

تلپاتــې پراختيــا او د ټولو لپــاره د ژوند لوړ 

کيفيــت ته د رســېدو په پار، دولتونــه بايد د نه 

پاييدونکي توليد او مرصف موډلونه کم کړي او 

پرې يې ږدي، او متناسب جمعيتي سياستونه 

خپل کړي.

۹ اصل

دولتونه بايد د تلپاتې پراختيا لپاره د علمي 

پوهــې په لوړولــو رسه د درمليــزو توامننديو په 

رامنځته کولو او پياوړتيا کې د علمي تبادالتو او 

ټکنالــوژۍ له الرې او هم د ټکنالوژۍ د ترويج، 

تطبيــق، خپراوي او انتقال له الرې، لکه نوې او 

نوښتي ټکنالوژۍ، له يو بل رسه همکاري وکړي.

۱۰ اصل

د ژوند د چاپېريال اړوند مســائل هغه مهال 

په ښه توګه هواریږي چې ټول خلک په مناسبو 

کچو پکې ګډون وکړي. په ميل کچه، هر فر بايد 

د ژوند د چاپېريال اړوند اطالعاتو ته الرسســی 

ولري، چې د عمومي چارواکو په واک کې دي، 

لکه په خپلو ټولنو کې د شــته خطــر زيږوونکو 

فعالتونو او موادو اړوند اطالعاتو ته خلک الرسسی 

ولري او خلک د تصميم نيونې په پروســه کې د 

ګــډون امکان ولري. دولتونه د ژوند د چاپېريال 

اړونــدو عامو اطالعاتو د خپرېدو له الرې بايد په 

دې برخه کې د عمومي پوهې په ترويج او ارتقا 

کې کوښښ وکړي. اداري او قضايي مذاکرو ته 

اغېزناک الرسســی، د نيول کيدونکو اصالحي 

تصميمونو په ګډون، بايد تامني يش.

۱۱ اصل

دولتونه بايــد د ژوند د چاپېريــال اغېزناک 

قوانني وضعه کــړي. د ژونــد د چاپېريال اړوند 

معيارونــه او موخــې او مديريتــي اهــداف او 

لومړيتوبونــه بايد د ژوند د داســې چاپېريال او 

پراختيا منعکس کوونکي وي چې ارتباط وررسه 

لري. هغــه معيارونه چې د ځينــو هيوادونو له 

خوا اعامليږي ممکــن د نورو هيوادونو لپاره، په 

ځانګړي ډول د پراختيا پــه حال کې هيوادونو 

لپــاره نامناســب وي او هغوی تــه اقتصادي او 

ټولنيز زيانونه واړوي.

۱۲ اصل

دولتونه د آزاد اقتصــادي بني املليل نظام 

د لوړولــو لپاره او د هغه مالتــړ لپاره چې د ټولو 

هيوادونــو د اقتصــادي ودې او پراختيــا المل 

کيږي او په يو نــه يو ډول په کارنده توګه د ژوند 

د چاپېريال لــه ويجاړۍ رسه مقابله وکړي، بايد 

لــه يو بل رسه همکاري وکړي. هغه ســوداګريز 

سياســتونه چې د ژوند د چاپېريــال اړوند نيول 

کیږي، بايد په عامدانه، تبعييض غري قابل توجيه 

ابزارو او د بني املليل ســوداګرۍ په برخه کې 

پــه پټو محدوديتونو بدل نــه يش. د يو هيواد د 

قانوين محدودې څخه بهــر د ژوند د چاپېريال 

لــه مســائلو رسه پــه مقابله کــې د يــو اړخيزو 

اقداماتــو مامنعت بايد ويش. له پولو بهر د ژوند 

د چاپېريال د ساتنې په برخه کې هر ډول اقدام 

بايد د امکان تر حــده د بني املليل رضايت پر 

بنسټ وي.

۱۳ اصل

دولتونه دنده لري د ککړتيــا قربانيانيانو او 

د ژوند چاپېريال ته د ټولو اړول شــويو زيانونو د 

مسئوليت او د خسارې د جربان اړوند الزم ميل 

قوانني وضعه کړي. همدارنګه دولتونه دنده لري 

چې د ژونــد د چاپېريال د له منځــه وړلو اړوند 

د زيان لرونکو اغېزو مســئوليت او د خسارې د 

جــربان په برخه کې، چــې د خپل حاکميت او 

کنټرول الندې ســيمو کې د هغوی له فعاليت 

څخه د هغوی د قانوين قلمرو او واک له ســيمو 

بهر پېښ شوي، له يو بل رسه ژر تر ژره صميامنه 

همکاري وکــړي او الزمو بني املليل قوانينو ته 

پراختيا ورکړي.

۱۴ اصل

دولتونــه بايد د هغــو اقداماتو د مخنيوي او 

د هغــو موادو د انتقال او ځــای پر ځای کولو د 

کمولــو په منظور، چــې د ژونــد د چاپېريال د 

ســختې ويجــاړۍ باعث کیږي او يــا د خلکو د 

روغتيا لپــاره زيان لرونکي وي، له نورو هيوادونو 

رسه فعاالنه همکاري وکړي.

۱۵ اصل

دولتونــه بايد د ژوند د چاپېريال د ســاتنې 

لپاره پــه پراخته توګه او د خپل توان رسه ســم 

وقايوي اقدامات وکړي. په هغو مواردو کې چې 

د ژوند چاپېريال تــه د جدي او نه جربانيدونکو 

صدمــو خطر موجــود وي، د کايف علمي يقني 

نشــتوالی بايد د هغو اقداماتو د تعويق المل نه 

يش چې د لګښت له نظره اغېزناک وي او د ژوند 

د چاپېريال د تخريب د مخنيوي لپاره الزم وي.

۱۶ اصل

ميل مقامــات بايد دې ته په پــام رسه چې 

اصوالً ککړوونکي بايد د ککړتيا لګښت ومني، او 

عامــو ګټو ته په پام کولــو رسه او په بني املليل 

ســوداګرۍ او پانګــې اچونــې کــې د اختالل 

له رامنځته کولو پرته کوښــښ وکــړي د ژوند د 

چاپېريال اړوند لګښت او ګټه بني املليل کړي.

۱۷ اصل

ټول هغــه فعاليتونه چې ممکــن د ژوند پر 

چاپېريال جدي ويجاړوونکې اغېزې ولري او اجرا 

کول يې په ميل ذيصالح مقاماتو پورې تړيل وي 

بايــد د ميل مقاماتو له خــوا د ژوند د چاپېريال 

اړوند د اغېزو ارزونه پکې شامله وي.

۱۸ اصل

دولتونــه بايــد ژر تــر ژره نور دولتونــه د هر 

ډول طبيعي ســانحو او ټولو غري مرقبه حوادثو 

له پېښــېدو خرب کړي، چې احتامالً د هغوی د 

ژوند پر چاپېريال زيامننوونکی اغېز ولري. بني 

املليل ټولنه بايد د هغه هيواد د مالتړ په برخه 

کې هيڅ هڅه درېغ نه کړي چې دغه اغېزې يې 

منلې دي.

۱۹ اصل

د هغــو فعالیتونو اړوند چــې ممکن له پولو 

ور هــا خوا د ژوند پر چاپېريال ناوړه اغېز وکړي، 

دولتونــه بايد اړوند او پــر وخت اطالعات د هغو 

هیوادونو په واک کې ورکړي چې په بالقوه توګه 

دغه خطر ورته متوجه وي او د پېښې له پېښېدو 

پاتې په 48مخ کې
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مقدمه 
مبتنی بر منشــور ســازمان ملل، اعالمیۀ 
جهانی حقوق بشــر، میثاق بین المللی حقوق 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی 
حقوق مدنی و سیاســی، اعالمیه و برنامۀ اقدام 
ویانا در کنفرانس جهانی حقوق بشــر، اعالمیۀ 
ســازمان ملل دربــاره حقوق مردمــان بومی، 
پروتکل ناگویا و دیگر اسناد بین المللی مرتبط 
و دربردارندۀ حق های بشری؛ برمبنای اعالمیۀ 
استکهلم ســازمان ملل پیرامون محیط زیست 
انسانی، کنوانسیون چارچوبی تغییرات اقلیمی 
سازمان ملل، کنوانسیون تنوع زیستی، منشور 
جهانــی طبیعت، کنوانســیون ســازمان ملل 
پیرامون حقوق دریاها، اعالمیۀ ریو درباره محیط 
زیست و توسعه، و دیگر اسناد مرتبط با حقوق 

بین الملل محیط زیست؛
بــا تأکیــد مجــدد بــر جهان شــمولی، 
تفکیک ناپذیری و بر  وابســتگی کلیۀ حق های 

بشری،
با اذعان به وابســتگی شدید تمامی حیات 
موجود بر روی کرۀ زمین به سیستم زمین پاک؛

با اذعان به این که تأثیرات اقلیمی ناشــی از 
فعالیت های صنعتی و مصرفی انسان بر چرخۀ 
حیات موجود در کرۀ زمین، به نحو نامتناسبی، 
بر فقراء، زنــان و کودکان، افراد آســیب پذیر، 
اجتماعات واقع در جزایر کوچک، کشورهای در 
حال توسعه و کشورهای توسعه نیافته، نسل های 
آینده و تعداد بی شماری از موجودات غیر بشری 

و سیستم های زنده تأثیر می گذارد؛
بــا اذعان به این که محاکــم و حقوق دانان 
معتبر بین المللی، تحقق حقوق بشر را به محیط 

پیشنویس
 اعالمیۀ 
حقوق بشر 
و تغییرات اقلیمی

زیستی امن، سالمت و از لحاظ اکولوژیکی، سالم 
مرتبــط می دانند، و این امر لزومــاً دربردارندۀ 
حق های بشری مرتبط با زیان های اقلیمی نیز 

می گردد؛
بــا اذعان بــه این که موجودات بشــری و 
غیر بشــری و سیســتم های زنده، تحت تأثیر 
زیان هــای اقلیمی اند و این که این مســئولیت 
نظارتــی موجودات انســانی اســت که حقوق 
موجودات طبیعی غیر بشری و سیستم های زنده 

را محترم شمرده و از آن ها حمایت کنند؛
با اذعــان به این که علــم، تهدید تغییرات 
اقلیمی برای معیشت و رفاه نسل های کنونی و 

آینده را تأیید می کند؛
با نگرانی عمیق از پیامدهای طاقت فرسای 
حقوق بشــری ناشــی از تداوم ناکامی سیاسی 
بــرای حصول به تعهدات راســخ درباره تعدیل 
و کاهــش اثــرات اقلیمــی، از اولویت دهی به 
بــازار، به عنوان ارزش برتــر و هماهنگ کنندۀ 
واکنش های بین المللی بــه بحران اقلیمی؛ و از 
فقدان مسئولیت مستقیم در حقوق بین الملل 
بشر برای شرکت های ناقض حقوق بشر و حقوق 

زیست محیطی بشر؛
با اطمینان به این که برگشت ناپذیری بالقوۀ 
تأثیرات ناشی از تغییرات اقلیمی، نیاز شدید به 
ایجاد اشکال جدیدی از مسئولیت و پاسخگویی 

دولتی و غیر دولتی را موجب می شود؛

اصول زیر اعالم می شود:
اول:

1. حقوق بشر و پای بندی عمیق به عدالت 
اقلیمی، بر هم وابسته و غیر قابل تفکیک اند.

2. کلیۀ موجودات بشری از حق برخورداری 
از سیســتم زمینــی امن، ســالمت و از لحاظ 
اکولوژیکی سالم، حق بر انصاف، برابری و عدالت 
در تــدارک ابزارهایــی برای اصــالح، تعدیل و 

کاهش تغییرات اقلیمی بهره مند اند.
3. کلیۀ موجودات بشــری از حق بر اقلیم 
زمینی مناســب برای تأمین منصفانۀ نیازهای 
نســل های حاضر و بدون آســیب بــه حقوق 
نســل های آینده برای عادالنه برآوردن نیازهای 

خود برخوردار ند.
4. کلیۀ موجودات بشری از حق بر دریافت 
اطالعــات و مشــارکت در تصمیم گیری های 
مرتبــط با تغییر در محیــط فیزیکی، که آن ها 
برای ســالمت و بقای خود به آن اتکا کرده اند، 

برخوردار ند.
5. کلیۀ موجودات بشری از حق برخورداری 
از باالترین اســتندرد بهداشــتی قابل حصول 
در محیطی عاری از آلودگی زیســت محیطی، 
تقلیل و انتشــار سموم زیست محیطی و رهایی 
از مداخالت انســان محورانه در سیستم اقلیمی 
بهره مند ند؛ به طوری که دمای در حال افزایش 
جهان، بطور کامل زیر دو درجه سانتیگراد باالتر 
از سطح دمای دوران ماقبل صنعتی شدن، حفظ 

شود.
دوم:

۶. کلیــۀ موجــودات بشــری از حــق بر 
ســرمایه گذاری در تعدیــل و کاهــش بــرای 
پیشگیری از پیامدهای زیان آور تغییرات اقلیمی 

ناشی از فعالیت های انسانی برخوردارند.
7. کلیۀ موجودات بشری از حق بر دریافت 
اطالعــات مرتبط بــا آب و هــوا برخوردارند. 
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اطالعات باید به موقع، شــفاف، قابل درک بوده 
و بدون هرگونه بار مالی غیرضروری در دسترس 

متقاضی قرار گیرد.
۸. کلیۀ موجودات بشری از حق بر داشتن و 
ابراز نظر و نشر ایده ها و اطالعات مرتبط با آب 

و هوا برخوردارند.
۹. کلیۀ موجودات بشری از حق برخورداری 
از آمــوزش پیرامــون حقوق بشــر و آب و هوا 
برخوردارنــد. این آموزش باید شــامل حق بر 
یادگیری از منظر دیدگاه های مختلف و حق بر 
شناخت شیوه های رفتاری طبیعی غیر بشری و 
پیش نیازهای الزم برای اکوسیستم های زمینی 

در حال رشد و نمو باشد.
10. کلیۀ موجودات بشری از حق بر مشارکت 
فعال، آزاد و معنــا دار در فعالیت و فرآیندهای 
مرتبط بــا برنامه ریزی و تصمیم گیری هایی که 
ممکن اســت بر آب و هوا تأثیر داشــته باشد، 

برخوردار ند.
11. کلیۀ موجودات بشری از حق بر همکاری 
آزادانه و مســالمت آمیز با دیگران برای تأمین 
هدف حمایت از اقلیم  یا حمایت از حق اشخاص، 
اعم از اشخاص بشری یا طبیعی غیر بشری، که از 

زیان اقلیمی متأثر شده اند، برخوردار ند.
12. کلیۀ موجودات بشری از حق برخورداری 
از شیوه های جبران خسارت و اصالحی مؤثر، از 
جملــه غرامت، پرداخت مالی و به شــیوه های 
دیگر، در روندهای رسیدگی قضایی و اداری در 
قبال زیان اقلیمی و یا تهدید یا ریســک چنین 

زیانی برخوردار ند.
سوم:

13. کلیه اشخاص، به صورت انفرادی یا در 
اجتماع با ســایرین، وظیفه دارند که از اقلیم در 

برابر انتشار مواد زیانبار حمایت کنند.
14. کلیۀ دول باید حق بر محیط زیســتی 
امن، سالمت و از لحاظ اکولوژیکی، سالم و حق 
بر اقلیمی با ثبات را محترم شــمرده و تضمین 
کنند و حقوق معین شــده در بخش های اول-
سوم این اعالمیه را تضمین کنند. بر این اساس، 
آن ها باید تدابیر اجرایی، قانونی و سایر اقدامات 
ضروری را برای پیاده سازی حقوق مندرج در این 

اعالمیه اتخاذ کنند.
15. کلیــۀ دول باید همکاری بین المللی با 
سایر دول و سازمان ها و نهادهای بین المللی را 
 به منظور تأمین هدف رعایت حقوق مندرج در 
بخش های اول-سوم این اعالمیه تضمین کنند. 
کلیــۀ دول باید حقوق و تکالیف مندرج در این 

اعالمیه را رعایت کنند.
1۶. کلیۀ ســازمان ها و نهادهای بین المللی 
باید حقــوق و تکالیف مندرج در این اعالمیه را 

رعایت کنند. 

از صفحه 46

د ژوند د چاپېريال او...

وړانــدې بايــد هغوی خــرب کړي او په ښــه 

نيت رسه په همغو لومړيــو پړاوونکو کې له هغو 

هيوادونو رسه مشوره وکړي.

۲۰ اصل

ښــځې د ژونــد د چاپېريال پــه مديريت او 

پراختيا کې حيايت نقش لري، ځکه خو تلپاتې 

پراختيا ته په رســېدو کې د هغوی بشپړ ګډون 

اړين او بنسټي دی.

۲۱ اصل

د تلپاتې پراختيا موخو ته په رسېدو او د ټولو 

لپاره د ښــې راتلونکې په تضمني کې د نړيوال 

ګډون په برخه کې د ځوانانو خالقيت، ارمانونه او 

شهامت بايد د ټولو لپاره بسيج يش. 

۲۲ اصل

ځايي افراد او د هغوی ټولنې او ټولې محيل 

ټولنې د خپلو ســنتي پوهو، آدابو او رسمونو په 

ســبب د ژوند د چاپېريال په مديريت او پراختيا 

کې حياتی نقش لوبوي. ځکه خو دولتونه بايد 

د هغوی له هویت، فرهنګ او ګټو څخه په ښــه 

توګه مالتړ وکړي او د تلپاتې پراختيا په چاره کې 

د هغوی د اغېزناک ګډون لپاره الره هواره کړي.

۲۳ اصل

د ژونــد د چاپېريال او د خلکو هغو طبيعي 

رسچينــو ســاتنه بايــد ويش چې پــه اختناق، 

استبداد او اشغال کې دي.

۲۴ اصل

جګړه ذاتاً د تلپاتې پراختيا له منځه وړونکې 

ده. نو دولتونه بايد د وسله والو تضادونو پر مهال 

د چاپېريال ساتنې اړوند بني املليل قوانينو ته 

درناوی وکړي او له جګړې وروسته که الزمه وه په 

ال نوره پراختيا کې ګډون وکړي.

۲۵ اصل

سوله، پراختيا او د ژوند د چاپېريال ساتنه له 

يو بل رسه تړيل او نه بېلېدونکي دي.

۲۶ اصل

د ژونــد د چاپېريال په برخــه کې د دولتونو 

ټول اختالفونه بايد په ســوله ييزه الره او د منل 

شــويو الرو چارو په کارولــو او د ملګرو ملتونو له 

منشور رسه سم هوار يش. 

۲۷ اصل

ټــول دولتونه او افراد بايد په حســن نيت او 

د همکارۍ به بشــپړه روحيه، په دې بيانيه کې 

د منعکس شويو اصولو په پيل کولو او د تلپاتې 

پراختيــا په برخه کې د بــني املليل قوانينو په 

تدوين کې يو بل رسه همکاري وکړي.

از صفحه 44
طبیعت در برابر تغییر...

درصد از کل مخاطرات طبیعــی به آب مربوط 
اســت، و در آینده با وخیم تر شدن تغییر شرایط 
اقلیمی بر شدت و بسامِد آن ها افزوده خواهد شد. 
اما سیستم های طبیعی می توانند از وخامت آن ها 
کم کنند: تاالب ها مثل اسفنج عمل می کنند که 
از شدت سیالب می کاهند و آغاز خشک سالی ها 
را بــه تأخیر می اندازنــد؛ بیشــه های مردابی، 
لجنزارهای نمکــی، و صخره های مرجانی همه 
چــون ضربه گیرهایی عمل می کنند که در برابر 
طغیان ِ انقالب های جوی از ما محافظت می کنند. 
و تاالب ها، اقیانوس ها، و جنگل ها بسیار بیش از 
این اند که فقط کربن را جذب خود و ذخیره کنند؛ 
آن ها آب تازه فراهم می کنند، و منبع غذایی برای 

تقریباً سه میلیارد آدم اند.
کشورها برنامه ای در دست دارند که می توانند 
در کوشــش های آینده خود برای حفظ تاالب ها 
مطابق آن عمل کنند. کنوانســیون رامسر برای 
حفظ تاالب هاســت، معاهده ای بین دولت ها که 
1۶۹ کشور به آن متعهد اند تا در حفظ تاالب های 
خود بکوشــند و بر آن ها نظارت دایمی داشــته 
باشند. این معاهده ابزاری ایدهآل برای کمک به 
آن هاســت تا به اهداف خود برای کاهش حجم 
انتشار گازهای کربنی برسند، و نیز به هدف های 
توسعۀ پایدار سازمان ملل متحد برای سال2030 

دست یابند.
هدف درازمدت »توافق نامۀ پاریس« رسیدن 
به مرحلۀ خنثاسازی شرایط اقلیمی  ـدیگر هیچ 
خبری از انتشار گازهای خالص گلخانه ای نباشدـ 
در نیمۀ دوم قرن حاضر است. خنثاسازِی شرایط 
اقلیمی برای نگه داشتن افزایش گرمای کرۀ زمین 
در حد کمتر از 2 درجۀ سانتی گراد ضروری است؛ 
برای رسیدن به این هدف باید انتشار گازها را به 
حدی برسانیم که به راحتی کل آن جذب طبیعت 
شود. این چرخۀ طبیعی، پیش از آن که دخالت 
انســان در شرایط اقلیمی را تغییر دهد، به مدت 

میلیون ها سال برقرار بوده است.
خنثاسازِی شــرایط اقلیمی ممکن است با 
اراد ۀ نیرومند سیاسی، سیاســت های ابتکاری، 
تکنولوژی های سبز جدید، و منابع انرژی پاک، و 
سرمایه گذاری چند میلیارد دالری در بخش های 
اقتصادی و زیرســاخت های پایدار به دست آید. 
وانگهی، الزمۀ موفقیِت این اقدامات سرمایه گذارِی 
مقرون به صرفه در کوشش هایی برای حفاظت و 
توسعۀ سرمایه های طبیعی است. تنها سیستم های 
طبیعی ای چون تاالب ها و جنگل ها می توانند به 
راستی موفقیت ما را در این راه تضمین کنند، و 

آینده ای پاک و پربار را نوید دهند. 
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له خپلو ريښو د راتلونکي په لور

۱- موږ د نړۍ د ملتونو استازي د مرشانو په 

ناســته کې د ۲۰۰۲ کال د سپټمرب له دوميې 

تر څلورمې د تپاتې پراختيا لپاره د سوييل افريقا 

په ژهانســبورګ کې رسه راټول شوي يوو، چې 

يو ځــل بيا د تلپاتې پراختيا لپاره پر خپلو ژمنو 

تاکيد کړو.

۲- موږ ژمنه کوو چې په انساين توګه، برابره 

او مسئوله نړيواله ټولنه جوړه کړو، چې د ټولو د 

برشي منزلت لپاره مناسبه وي.

۳- د دې ناستې په پيل کې د نړۍ ماشومانو 

پــه ســاده او روښــانه ډول مــوږ تــه وويل چې 

راتلونکی د دوی دی او موږ ټول يې په داســې 

ننګونــې رسه راټول کړو، څــو ډاډ ورکړو چې د 

خپلو اقداماتو له الرې له ذلت او سپکاوي څخه 

پاکه دنيا هغوی ته په مرياث پريږدو، چې د فقر، 

د ژوند چاپېريــال د ويجاړۍ او د نه پاييدونکې 

پراختيا د ماډلونو پايله ده.

۴- د خپل ځواب د يوې برخې په توګه دې 

ماشومانو ته چې زمونږ د ټوليز راتلونکي استازي 

دي، موږ ټول چې د نړۍ له بېالبېلو برخو د ژوند 

له بېالبېلو تجربو رسه يو شوي يوو او په ژوره توګه 

احساس کوو چې د هيلې د نوې او روښانه نړۍ 

جوړولو ته فوري اړتيا لرو.

۵- پر دې بنســټ، پر موږ فــرض ده چې د 

تلپاتــې پراختيا – يعنی اقتصــادي او ټولنيزې 

پراختيا او د ژوند د چاپېريال ساتنې- د پرمختګ 

او د دې د پيــاوړو کوونکو او رسه تړليو ارکانو د 

تحکيم لپاره جمعي مسئولیت په بېالبېلو محيل 

او منطقه يي، بني املليل او نړيوالو کچو ومنو. 

۶- مــوږ له دې لويې وچې- د برشيت زانګو 

او د دې عمل پروګرام او بيانيې له الرې، اعالنوو 

چې د نورو پر وړاندې، د ژوند د لويې ټولنې او د 

ماشومانو پر وړاندې مسئول يوو.

۷- موږ د دې پــه منلو رسه چې برشيت په 

دوه الري کې والړ دی، رسه يو شــوي يو، چې د 

يوې ګډې حل الرې د وړاندې کولو له الرې، په 

جدي هڅــو رسه د برشي پراختيا او د فقر د له 

منځه وړلو په الره کې د عميل پروګرام د جوړولو 

لپاره ښکاره اړتيا ته مثبت ځواب ووايو.

د تلپاتې 
پراختيا 
د نړيوالې 
ناستې بيانيه
)جنويب افريقا – ژوهانسبورګ(

 )1381/2002(
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مــوږ، د تلپاتــې پراختيا لپاره د يونســکو د 

ښــوونې د نړيوال کنفرانس ګډونــوال، چې د 

۲۰۱۴ کال د نوامــرب لــه ۱۰مې تــر ۱۲مې د 

جاپان په آيچي ناګويا کې جوړ شوی، دا بيانيه 

تصويبــوو او د تلپاتــې پراختيا پــه اقتصادي، 

ټولنيــزو او د ژوند د چاپېريــال په ابعادو کې د 

متــوازن او متحد چلند په نظر کې نيولو رسه د 

تلپاتې پراختيا د پياوړتيا او د ښوونې د پراختيا 

لپاره د فوري اقدام غوښتونکي يوو، چې اوسني 

نسلونه و کولی يش د راتلونکو نسلونو د اړتياوو 

په نظر کې نيولو رسه، خپلې اړتياوې پوره کړي.

دا بيانيــه، په تلپاتې پراختيا کې د خلکو د 

نقش محوري کيدن تائيدوي او د ملګرو ملتونو 

د تلپاتــې پراختيا لپاره د ښــوونې د لســيزې 

)۲۰۱۴-۲۰۰۵( د السته راوړنو پر بنسټ تياره 

شوې ده، په آيچی ناګويا کې د يونسکو د تلپاتې 

پراختيــا لپــاره د ښــوونې د نړيــوال کنفرانس 

بحثونه، او د پروګرام د ذی نفعانو ناستې؛ يعنی 

د تلپاتــې پراختيــا د ښــوونې په برخــه کې د 

يونســکو اړوند د مدارسو د بني املليل شبکې 

پروګرامونــه، د تلپاتې پراختيا لپاره د ښــوونې 

په برخه کې د يونســکو د ځوانانو کنفرانس، د 

سيمه ييزو مرکزونو د کارپوهنې د چلندنو نړيوال 

کنفرانس، او ټولې اړوندې پېښې او مشوره یی 

پروسې لکه د وزيرانو سيمه ييزې ناستې، چې د 

۲۰۱۴ کال د نوامرب له ۴مې تر ۸مې نېټې په 

اوکاياما کې جوړې شوې. موږ د خپلې ستاينې 

مراتب د جاپان لــه دولت څخه اعالنوو، چې د 

يونکســو د تلپاتې پارختيا د ښــوونې د نړيوال 

کنفرانس کوربه توب کوي.

۱- د تلپاتې پراختيا د ښــوونې د لســيزې 

)۲۰۱۴-۲۰۰۵( د پــام وړ الســته راوړنــې، په 

ځانګړي ډول د تلپاتې پراختيا ښوونې ته پاملرنه 

په ميل او بني املليل اجنډاوو کې، د سياستونو 

پراختيا، د تلپاتې پراختيا د زده کړې د مفهومي 

درک ښــه والی او د ذی نفعانو تر منځ د تر ټولو 

ښو تجربو د رامنځته کولو درناوی کوو، 

۲- لــه ډېــری دولتونــو، د ملګــرو ملتونو د 

بنســټونو، د غري دولتي ســازمانونو، د ښوونيزو 

ډول ډول موسســو او بنســټونو، روزونکــو او په 

ښــونځيو کــې د زده کوونکو، غونــډو او د کار 

چاپرييالونو، ځوانانو، علمي ټولنې، پوهنتونيانو 

او ټولو ګټه اخســتونکو، چې په فعاله توګه يې 

د تلپاتــې پراختيا د ښــوونې په لســيزه کې د 

خپلــو فعاليتونو تررسه کولو تــه ژمن ؤ او ګډون 

يې درلود، او له يونســکو څخه د دې لسيزې د 

الرښــود بنســټ په توګه د الرښوونکي نقش په 

تررسه کولو مننه کوو،

۳- د تلپاتې پراختيا د ښوونې د مالتړ زياتولو 

لپــاره د بني املليل ژمنې پــه يادولو رسه، چې 

د ملګــرو ملتونو د تلپاتــې پراختيا د کنفرانس 

۲۰۱۲ کال )Rio+20( په نهایي ســند کې د 

»راتلونکی چې غواړو يې« په توګه ځای پر ځای 

شوې،

۴- »د عمــل نړيــوال پروګــرام« )GAP( د 

تلپاتې پراختيا د پروګرام ښــوونې ته په اشارې، 

چې په نظر کې لري د تلپاتې پراختيا د ښوونې 

فعاليتونه د ښوونې اړوند په ټولو کچو او اړوندو 

برخو کــې، ورزده کــول او زده کــول، ايجاد او 

تعميــم، چــې د تلپاتــې پراختيا د ښــوونې د 

لســيزې د تعقيب او له ۲۰۱۵ څخه وروسته د 

تلپاتې پراختيا د ښــوونې د طرزالعمل د عيني 

مالتــړ په منظــور، د يونســکو په اووه دېرشــم 

عمومي کنفرانس کې د تائيد وړ وګرځېد، 

۵- پــر دې له بيا تاکيــد رسه چې د تلپاتې 

پراختيا ښوونه، د تلپاتې پراختيا د عمليايت کولو 

اصيل وســيله ده، چې په بني الــدويل هوکړه 

ليکونــو کې د اقليم د بدلــون اړوند )د اقليم د 

بدلون پــه اړه د ملګرو ملتونو د کنوانســيون د 

چوکاټ ۶ بنــد او د دوحې د کار برنامه يې(، د 

ژوند تنوع )د ژوند د تنوع د کنوانسيون ۱۳ بند 

او د کار پروګرامونــه يې او اړوند تصميمونه(، د 

طبيعــي آفتونو د خطر کمول )د هيوګو د عمل 

چــوکاټ، ۲۰۱۵-۲۰۰۵(، تلپاتــې توليــد او 

مــرصف )د پاييدونکي ژوند طريقې او د تلپايت 

توليد او مرصف د پروګرامونو لس کلن ښــوونيز 

پروګرام، ۲۰۲۱-۲۰۱۲(، او د ماشومانو حقوق 

)د ماشــومانو په اړه د ملګــرو ملتونو کنفرانس 

د تلپاتې پراختيا 
د ښوونې په برخه 
کې د آيچي 
ناګويا بيانيه
منبع: یونسکو
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)۲( ۲۴، ۲۸ او ۲۹ بندونــه( او ډېــر هغــه نور 

کنوانسيونونه د تائيد وړ ګرځيديل دي،

۶- لــه دې څخه په هرکيل چــې هيوادونه 

پــه زياتېدونکې توګه د تلپاتې پراختيا ښــوونه 

د اصــيل او بدلوونکي عنرص پــه توګه په ټوليز 

کيفيت او مادام العمر زده کړې رسه او د تلپاتې 

پراختيــا د رامنځتــه کولو د عامل پــه توګه په 

رســميت پيژين، او دا چاره د تلپاتې پراختيا د 

زده کــړې د ادغام له الرې په ۲۰۱۴ کال کې، 

)ښــوونه د ټولو لپاره( په مسقط کې د نړيوالې 

ناســتې په هوکړه ليک کې تصويب شوه او هم 

د تلپاتې پراختيا اړوند پيشــنهاديه کې چې د 

ملګرو ملتونو د عمومــي غونډې د آزادې کاري 

ډلې له خــوا د تلپاتې پراختيا د موخو په برخه 

کې وړاندې شوه، ليدلی شو.

۷- د تلپاتې پراختيا په برخه کې د يونسکو-

جاپان د ګډې جايزې په رسميت پيژندلو رسه، 

چې د يونسکو د اجرايي هيئت په يو سل پينځه 

نوميه ناسته کې تصويب شوې ده، 

موږ د کنفرانس ګډونوال،

۸- د زده کوونکــو په توامننــد کولو د خپل 

ځــان او د هغــې ټولنــې د بدلون لپــاره چې 

پکې ژوند کوي د تلپاتې پراختيا د ښــوونې پر 

ځواک تاکيد کوو، د پوهې، مهارتونو، نظرياتو، 

توامننديو، او د د نړيوالې ښاروندۍ پر موضوعاتو 

د غږېدو او د حال او راتلونکي پر ســيمه ييزو او 

موضوعي ننګونو د غږېدو پــه منظور د اړتيا وړ 

ارزښتونو، لکه نقادانه او نظام مند تفکر، تحلييل 

مسئله ســپړنه، خالقیت، له بې ثباتۍ رسه په 

مخامخېدو کې د مشــارکتي او تصميم ګېرۍ 

فعاليت، او له دې پوهې څخه پيدا کېدونکی د 

نړيوالو ننګونو او مسئولیتونو درک. 

۹- ارصار کــوو چــې د تلپاتــې پراختيــا 

ښــوونه هغه فرصت او مسئولیت دی چې بايد 

پرمختلــيل او د پرمختګ په حال کې هيوادونه 

اړبايس، څو د فقر د له منځه وړلو، د نابرابرۍ د 

کمولو، د ژوند د چاپېريال او د اقتصادي ودې د 

مالتړ لپاره، همدا رنګه د ټولو هيوادونو په ګټه، 

په ځانګړي ډول د ډېر رضر منونکو هيوادونو په 

ګټه لکه د وړو جزايرو مخ پر وده ايالتونو او هغو 

هيواونو په ګټه چې کمه پراختيا يې موندلې، د 

اقتصادونو او عادالنه او پاييدونکو ټولنو د ترويج 

لپاره خپلې هڅې پراخې کړي.

۱۰- تاکيــد کــوو چې د تلپاتــې پراختيا د 

زده کړې اجرا بايد محيل، ميل او منطقه ای او 

جهانی رشايطو ته پــه پام رسه او هم له تلپاتې 

پراختيا رسه د فرهنګ مرســتې او سولې، عدم 

خشونت، فرهنګي تنوع، محيل او سنتي پوهې 

او بومي نقطه نظــر او تجربې او جهاين اصولو 

لکه د بــرش حقونو، ښــځو او نرانو تــه د برابرو 

فرصتونــو ايجادولــو، ډميوکراســۍ، او ټولنيز 

عدالت ته په پام رسه، تررسه يش.

۱۱- له ټولو ګټه اخستونکو د تلپاتې پراختيا 

زده کــړې تــه د ژمنتيا لپــاره، د هغــو ځانګړو 

مالتړونــو له الرې چې د نړيــوال عمل پروګرام 

GAP څخه يې کړي دي، ستاينه کوو،

۱۲- د تلپاتــې پراختيــا د زده کړې لپاره د 

عمل په پينځو لومړيتوب لرونکو برخو کې يعنې؛ 

ســيايس مالتړ، ټول فکري بنســټي چلندونه، 

روزونکي، ځوانان او محيل ټولنې، د عام معيار 

د زده کړې له الرې د مادام العمر رســمي، غري 

رســمي  او آزادې زده کړې په فضا کې د نړيوال 

عمل پروګرام GAP د ايجاد او تداوم لپاره خپل 

ځان ژمن ګڼو،

۱۳- لــه ټولــو ګټــه اخســتونکو، دولتونو، 

موسســو او له هغوی رسه تړليو شبکو، د مدين 

ټولنــې ســازمانونو او ډلو، خصــويص برخې، 

رســنيو، علمي او تحقيقي ټولنې، ښــوونيزو او 

روزنيزو موسســو او مرکزونو او د ملګرو ملتونو له 

بنســټونو، د پراختيا دوه اړخيــزو او څو اړخيزو 

آژانسونو او ټولو بني الدويل سازمانونو څخه په 

ټولو کچو غوښــتنه کوو چــې: )الف( ځانګړي 

اهــداف وټاکي، )ب( فعاليتونه پــراخ کړي، له 

فعاليتونــو مالتړ وکړي او پــيل يې کړي، )ج( د 

اطالعاتو د تبادلې لپــاره چاپرييالونه رامنځته 

کړي )د ارتباطاتو او اطالعاتو ICT پر ټکنالوژۍ 

والړ چاپېريالونــه، او )د( د څارنــې او ارزونــې 

چلندونــه د عمــل د نړيوال پــرورګام په پينځو 

لومړيتــوب لرونکو برخو کې پــه منونکي ډول 

پياوړي کړي،

۱۴- لــه ټولو ګټه اخســتونکو، په ځانګړي 

ډول له ښــوونيزو وزارتونــو او د تلپاتې پراختيا 

د ښــونې اړونــدو ټولو وزارتونو، د لــوړو زده کړو 

موسســو او علمي ټولنو او ټولــو تعليمي ټولنو 

په کلکه غواړو چې په مشــارکتي او بدلوونکې 

پوهې، د هغې په خپرولو او ورڅخه ګټه اخستلو 

کې او د سياست جوړونې د پوهې په حوزه کې 

د څانګو او رشــتو تر منځ د نوښــت د ترويج او 

د تلپاتې پراختيا لپاره د ښــوونې په تجربو کې 

فعالنه ګډون وکړي، چې په تلپاتې پراختيا کې 

تصميم نيونه او ظرفیت جوړونــه، پر ځوانانو د 

اصيل ګټه اخســتونکو په توګه لــه تاکيد رسه، 

لوړه کړي،

۱۵- د يونسکو غړو هيوادونو دولتونو ته بلنه 

ورکوو، چې د الندې مواردو په برخه کې ال ډېرې 

هڅې وکړي:

الف( د هغو موخو او ارزښتونو بيا کتنه چې 

د ښــوونې زيربنا جوړوي، د پايیدونکې پراختيا 

د ښــوونې اهدافو رسه د ښوونيزو سياستونو او 

دريس پروګرامونــو د پاملرنې د کچــې ارزونه، 

په ښوونه، تعليم او د تلپاتې پراختيا سياستونو 

کې د تلپاتې پراختيا د ښوونو د ادغام پياوړتيا، 

نظام مندو او ټول فکرو چلندونو، د بېالبېلو ګټه 

اخســتونکو يو بل رسه همکارۍ او د ښوونې د 

برخې، د خصويص برخې، مدين ټولنې او هغو 

ډلو چې د تلپاتې پراختيا په بېالبېلو حوزو کې 

فعالیت کــوي، او د دې تضمین چې ښــوونه، 

تعلیــم، او د ښــوونکو او ټولو روزونکو مســلکي 

پراختيــا تــه په پــام رسه، چــې و کولی يش د 

تلپاتې پراختيا ښــوونه په کاميابۍ رسه په زده 

کړه او ښوونه کې ادغام کړي؛

ب( د سياستونو د اجرا لپاره د لويو او د پام 

وړ رسچینو اختصاص او بسيج کول، په ځانګړي 

ډول د عمل د نړيوال پروګرام د لومړيتوب لرونکو 

پينځو حوزو په الره کې د رسمي، غري رسمي او 

په ملی او محيل کچو د زده کړې لپاره د اړتيا وړ 

سازماين ظرفیت جوړونه، او 

ج( لــه ۲۰۱۵ کال وروســته تــګالره کې د 

تلپاتــې پراختيا لپــاره د زده کــړې انعکاس او 

پياوړتيــا او د هغې د تعقيب پروســې، د دې له 

تضمني رسه چې د تلپاتې پراختيا لپاره ښوونه د 

ښوونې د نهايي موخې او اصيل مقصد په توګه 

اســتمرار و مومي او هم د يوې مرکزي موضوع 

پــه توګه د تلپاتې پراختيا پــه موخو کې ادغام 

يش؛ او دویــم دا چــې د ۲۰۱۴ کال د تلپاتې 

پراختيا لپاره د ښونې نړیوال کنفرانس پايلې د 

ښــوونې په نړيواله غونډه کــې د ۲۰۱۵ کال د 

می له ۱۹مې څخه تر ۲۲مې نېټې به د کوريا 

جمهوريت په اينچئون کې جــوړ يش، په نظر 

کې و نيول يش؛ 

۱۶- د يونســکو لــه عمومــی مديــر څخه 

غوښتنه کوو چې:

الف( د یونســکو د الرنقشې په چوکاټ کې 

د نړيــوال عمل پروګرام په اجراء کې د دولتونو، 

د ملګــرو ملتونو د ټولو ســازمانونو، د پراختيا د 

رشکتونو، خصويص برخــې او مدين ټولنې په 

هــکارۍ نړيواله رهربي وکړي، د سياســتونو د 

هم افزايــۍ مالتړ وکــړي، او د تلپاتې پراختيا د 

ښوونې اوړوند اړيکې اسانه کړي؛

ب( مشارکتونه په سم مسري کنټرول کړي او 

د يونسکو شبکې، د يونسکو د اړوندو ښوونځیو 

د شبکو، د يونسکو د چوکيو، د يونسکو تر مالتړ 

الندې مرکزونو، د بيوسفري د زيرمو نړيواله شبکه 

او د نړيــوال مــرياث ســيمې او هم د يونســکو 

کلپونه او انجمنونه بسيج کړي؛ او 

ج( د تلپاتې پراختيا ښــوونې ته د رسچينو 

د ځانګړي کولو مالتړ وکــړي، همدا راز په دې 

برخــه کې د بودجې د تامین مالتړ وکړي، چې 

دا ځانګړی اهميت لري. 
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بیســت ســال پس از کنفرانس استکهلم، 
ســازمان ملل برای رفع نارسایی و کمبود های 
قانونی، کنفرانســی را با عنوان »کنفرانس ملل 
متحد در باره محیط زیست و تو سعه« از سوم 
تا چهاردهم جون 1۹۹2 در شهر  ریو دو ژانیرو  
برگزار کرد که مو ضوع اصلی آن محیط زیست 
و تو ســعه دو معضل بزرگ برای بشر  بود. این 
کنفرانس بر پایه کارهای مقد ماتی »کمیسیون 
جهانی و محیط زیســت و تو سعه« با ریاست 
خانم براتلند، نخست وزیر ناروی شکل گرفت که 
 Our گزارش آن با عنوان  » آینده مشــترک ما
Common Future,«  در 1۹۸7بــه مجمــع 

عمومی سازمان ملل عرضه شد. در این گزارش 
 sustainable،  برای اولین بار از »توســعه پایدار
development« نامربده شــد. توسعه پایدار، 

 توســعه ای اســت که نیاز های زمــان حال را 
بدون این که توا نایی نسل های آینده در تأمین 
نیاز های شــان را بــه مخاطره انــدازد فراهم 
کند. در واقع زمین به ما ارث نرســیده اســت، 
بلکه ودیعه ای اســت که نسل های آینده به ما 
ســپرده اند که از آن حفاظت کنیم و به آن ها 

تحویل دهیم.
در این کنفرانس نمایندگان 172دولت، ۶ 
سازمان وابسته به سازمان ملل متحد، 11۶ تن 
از سران کشورها، 1400 نفر از نهادها و ۹000 

خبرنگار حضور داشتند.
برنامه تو ســعه پایدار به برنامه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی اطالق می شــود که ضمن 

توجه به محیط زیست ، منافع نسل های آینده 
را نیز مد نظر داشــته باشد. تو ســعه پایدار بر 
سه اصل: اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی 

استوار است.
اجتماعی: سالمتی، آموزش، مسکن، شغل و 

بهره مندی برابر نسل ها؛
اقتصــادی: تولید ثروت بــه منظور بهبود 

شرایط زندگی؛
زیســت محیطی: حفاظت از تنوع زیســت 

محیطی، منابع طبیعی و انرژی؛
انســان ها در مرکز توجه رسیدن به توسعه 
پایدار قرار دارند. انســان ها حــق دارند از یک 
زندگی تولیدی سالم توأم با سازگاری با طبیعت 
بر خوردار باشــند. مهم اینکــه اصل دهم حق 
دست یابی به اطالعات محیط زیستی، شرکت 
در تصمیم گیری هــای مهم محیط زیســتی و 
حقوق بومیان را به رســمیت می شناسد و در 
نهایــت این اصــل مورد قبول واقع شــده که: 
هرکس حق دارد از محیط زیســتی مطمئن، 
سالم و پایدار در زیست بومی منطقی و عقالنی 
برخوردار باشد. گسترش نهادهای )غیر دولتی( 
و تقویت جامعه مدنی از جمله راه هایی است که 

تمرکز قدرت تصمیم گیری را کنترل می کند.
قطعنامه 71 کمیســیون حقوق بشــر در 
ســال 2003 حقوق بشر و محیط زیست را به 
عنوان دو رکن اصلی توســعه پایدار می شناسد 
و کشــور های عضو را مو ظف می کند قوانینی 
وضع کنند که هر کس حق داشــته باشــد به 

صورت فردی و جمعی برای دفاع از حقوق بشر 
و محیط زیست و به ثمر رسیدن اهداف تو سعه 
پایدار در برنامه ریزی مراحل مختلف پروژه های 

عمرانی و صنعتی، شرکت کند.
هم چنیــن حاصل و نتایج ایــن کنفرانس 
عبارتنــد از: بیانیه اصولی ریــو درباره محیط 
زیست و توسعه، دستورکار 21 یا دستورالعمل 
اقدام درباره توسعه پایدار جهانی، اصول جنگل 
و دو کنوانســیون مهم  یا معاهــده بین المللی 
تنوع زیستی و معاهده ساختاری سازمان ملل 

پیرامون تغییرات اقلیمی. 
اکنون متن بیانیه کنفرانس ســازمان ملل 
متحد درباره محیط زیست و توسعه )بیانیه ریُو( 
برای آگاهی خوانندگان گرامی به نشر می رسد.

بــا تأکید بــر »بیانیه  کنفرانس  ســازمان  
ملل متحد پیرامون  محیط  زیست  انسان «، که  در 
تاریخ  1۶ جون  در شهر استکهلم  مورد تصویب  

قرار گرفت ،
با هدف  ایجاد یــک  همکاری  جدید و برابر 
جهانی  از طریق  ایجاد سطوح  نوینی  از تشریک  
مســاعی  میان  دولت ها، بخش هــای  کلیدی  و 

جوامع  و ملت ها،
با تالش  برای نیل  به  توافقات  بین المللی  که  
منافع  همگان  را محترم  شمرده  و از یک پارچگی  
محیط  زیست  جهان  و نظام  توسعه  حمایت  کند،

با آگاهی  از ماهیت  منسجم  و بههم  پیوسته  
کره  زمین ، این  خانه  ما، اعالم  می دارد که :

بیانیه کنفرانس  
سازمان  ملل متحد 
پیرامون  محیط  
زیست  و توسعه
»زمین را به ارث نربدهایم، بلکه 

امانتی است که فرزندان مان به ما 

سپردهاند.«

ماهنامه حقوق بشر
 سال شانزدهم
شماره یازدهم، دلو 1397
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اصل  1
انســان ، در کانون  اهداف  توسعه  پایدار قرار 
دارد. انسان ها مستحق  برخورداری  از یک  زندگی  

سالم  و خالق  در هماهنگی  با طبیعت  اند.
اصل  2

بنابر »منشــور سازمان  ملل متحد« و اصول  
قوانین  بین المللی ، کشــورها از حق  حاکمیت  
بــرای  بهره بــرداری  از منابع  خود در راســتای  
سیاست های  توســعه ای  و محیط  زیستی  خود 
برخوردارند، و مســئول اند یقین  حاصل  کنند 
این گونــه  فعالیت ها که  در قلمــرو یا در تحت  
کنترل  ایشان  صورت  می گیرد، باعث  صدمه  به  
محیط  زیست  سایر کشورها یا مناطق  خارج  از 

قلمرو ملی شان  نمی شود.
اصل  3

حق  توسعه  باید به  نحوی  اعمال  شود که  به 
طور مســاوی نیازهای  نسل  کنونی  و نسل های  
آینده  را در زمینه  توسعه  و حفظ  محیط  زیست  

برآورده  سازد.
اصل  4

به  منظور نیل  به  توســعه  پایدار، حفاظت  از 
محیط  زیســت  جزو الینفکی  از فرآیند توسعه  

بوده  و نمی تواند جدا از آن  مدنظر قرار گیرد.
اصل  5

کلیه  دولت ها و مردم  درباره وظیفه  اساسی  
ریشــه کن  کردن  فقر به  عنوان  شــرط  اساسی  
توســعه  پایدار، برای کاهش  تفاوت  در ســطح  
زندگی  و رفع  نیازهای  بیشتر  مردم  جهان ، باید با 

یکدیگر همکاری  کنند.
اصل  6

نیازها و شــرایط  ویژه  کشــورهای  در حال  
توسعه ، خصوصاً کشــورهای  با حداقل  توسعه  
و آن  دسته  از کشــورهایی  که  از لحاظ  محیط  
زیست  آســیب پذیرتر ند، باید از اولویت  خاص  
برخوردار شــوند. اقدامات  بین المللی  در زمینه  
محیط  زیست  و توسعه  هم چنین  باید پاسخگوی  

منافع  و نیازهای  بیشتر کشورهای  جهان  باشد.
اصل  7

کلیه  دولت ها باید در حفــظ  و نگهداری  و 
بازیافت  سالمت  و انسجام  اکوسیستم های  کره  
زمین  و با روحیه ای  آکنده  از مشارکت  بین المللی  
با یکدیگر همکاری  کنند. با توجه  به  سهم  متفاوت  
کشــورهای  جهان  در تخریب  محیط  زیســت ، 
دولت های  مختلف  دارای  مســئولیت  مشترک ، 
لیکن  متفاوت  اند. کشورهای  توسعه  یافته  با توجه  
به  فشارهایی  که  جوامع  آن ها بر محیط  زیست  
جهانی  وارد کرده  و نیز با توجه  به  تکنولوژی ها و 
منابع  مالی  که  در اختیار دارند مسئولیت  خویش  
را درباره تالش  جهانی  برای  توسعه  پایدار، اذعان  

و تأیید می کنند.
اصل  8

برای نیل  به  توســعه  پایدار و کیفیت  باالتر 

زندگی  بــرای  همگان ، دولت هــا باید الگوهای  
تولید و مصرف  غیرپایــدار را کاهش  داده  و رها 

و سیاست های  جمعیتی  متناسب  اتخاذ کنند.
اصل  9

دولت ها برای  تقویت  و ایجاد توانمندی های  
درمانی  برای  توسعه  پایدار با ارتقاء دانش  علمی  
از طریق  تبادالت  علمی  و فناوری  و نیز از طریق  
ترویج ، اجرا، نشــر و انتقال  فنــاوری ، از جمله  
فناوری های  جدید و نوآور، باید با هم  همکاری  

کنند.
اصل  10

مســائل  مربوط  به  محیط  زیست  هنگامی  
به  بهترین  نحو حل  و فصل  می شــوند که  کلیه  
شهروندان  در ســطوح  مناسب  در آن  مشارکت  
داشــته  باشند. در ســطح  ملی ، هر فرد باید به  
اطالعات  مربوط  به  محیط  زیست  که  در اختیار 
مقامات  عمومی  است از جمله  به  اطالعات  مربوط  
بــه  مواد و فعالیت هــای  خطرآفرین  موجود در 
جوامع  خویش  دسترسی  داشته  و امکان  شرکت  
در فرآیند تصمیم گیری  را داشته  باشد. دولت ها، 
از طریق  اشــاعه  عام  اطالعات  مربوط  به  محیط  
زیست ، باید در ترویج  و ارتقاء آگاهی  عمومی  در 
این  زمینه  بکوشند. دسترسی  مؤثر به  مذاکرات  
اداری  و قضایی ، از جمله  به  تصمیمات  اصالحی  

متخذه ، باید تأمین  شود.
اصل  11

دولت ها باید قوانین  مؤثر زیست  محیطی  وضع  
کنند. استانداردهای  مربوط  به  محیط  زیست  و 
اهداف  و اولویت های  مدیریتی  باید بازتابدهنده  
چارچوب  محیط  زیســت  و توسعه ای  باشند که  
به  آن  مربوط  می شــوند. اســتانداردهایی  که  از 
سوی  برخی  از کشورها اعمال  می گردد ممکن  
است  برای  کشورهای  دیگر به  ویژه  کشورهای  در 
حال  توسعه  نامناسب  بوده  و متضمن  هزینه های  
اقتصادی  و اجتماعی  بی موردی  برای  آن ها باشد.

اصل  12
دولت ها برای  ارتقاء نظام  اقتصادی  بین المللی  
آزاد و حمایتــی  که  منجر به  رشــد اقتصادی  و 
توسعه  همه  کشورها شده  و به  گونه ای  کارآمدتر 
با تخریب  محیط  زیست  مقابله  کند، می بایست  
با یکدیگر همکاری  کنند. سیاست های  تجاری  
که  درباره محیط  زیســت  اتخاذ می شوند، نباید 
 بد ل  به  ابزار عامدانه  یا تبعیضی  غیرقابل  توجیه  
و محدودیت هــای  پنهــان  در عرصــه  تجارت  
بین المللی  شوند. از اقدامات  یک  طرفه  در مقابله  
با مسائل  محیط  زیست  خارج  از محدوده  قانونی  
یک  کشور، باید امتناع  شــود. هر گونه  اقدام  در 
زمینــه  حفاظت  از محیط  زیســت  فرامرزی  یا 
جهانی ، تا حــد امکان  باید مبتنــی  بر تراضی  

بین المللی  باشد.
اصل  13

دولت هــا موظفند قوانین  ملــی  الزم  را در 

ارتباط  با مســئولیت  و جبران  خسارت  قربانیان  
آلودگی  و سایر صدمات  وارده  بر محیط  زیست  
وضع  کنند. هم چنین  دولت ها وظیفه  دارند که  
در ارتباط  با مسئولیت  و جبران  خسارت  مربوط  
به  اثرات  زیانبار نابودی  محیط  زیست  که  ناشی  
از فعالیت  آنها در محــدوده  تحت  حاکمیت  یا 
کنترل شان  بر مناطق  خارج  از قلمرو اختیارات  
قانونی شان  باشند، با یکدیگر سریعاً و مصممانه تر 
همکاری  کنند و قوانین  بین المللی  الزم  را توسعه  

دهند.
اصل  14

دولت هــا باید بــه  منظور جلوگیــری  از، و 
تقلیــل  انتقال  و جابجایی  مــواد و اقداماتی  که  
باعث  تخریب  شدید محیط  زیست  شده   یا برای  
بهداشــت  مردم  زیانبار است با کشورهای  دیگر 

فعاالنه  همکاری  کنند.
اصل  15

دولت هــا برای  حفاظت  از محیط  زیســت ، 
می بایســت  به طور گســترده  و بر حسب  توان  
خویش  اقدامات  پیشــگیری  مبذول  کنند. در 
مــواردی  که  خطــر ایجاد صدمــات  جدی  یا 
جبران ناپذیر به  محیط  زیســت  وجــود دارد، 
عدم  یقین  کافی  علمی  نباید مستمسکی  برای 
به  تعویق  انداختن  اقداماتــی  که  از نظر هزینه  
کارآمد بوده  و الزمه  جلوگیری  از تخریب  محیط  

زیست اند شود.
اصل  16

مقامــات  ملی  باید با التفات  به  آن  که  اصوالً 
آلوده  کننده  باید هزینــه  آلودگی  را بپذیرد، و با 
بذل  توجه  به  منافــع  عام  و بدون  ایجاد اختالل  
در تجارت  و سرمایه گذاری  بین المللی  بکوشند 
هزینه  و بهره گیری  از ابزار اقتصادی  در ارتباط  با 

محیط  زیست  را بین المللی  کنند.
اصل  17

کلیه  فعالیت هایی  که  ممکن  اســت  اثرات  
مخرب  جدی  بر محیط  زیســت  داشته  باشند، 
و اجــرای  آن  منوط  به  تصمیم  مقامات  ذیصالح  
ملی  است  می بایســت  مشمول  ارزیابی  تأثیرات  

زیست  محیطی  توسط  مقامات  ملی  شوند.
اصل  18

دولت ها باید بــه  فوریت  دولت های  دیگر را 
از وقوع  هر گونه  ســوانح  طبیعی  و سایر حوادث  
غیرمترقبه  که  احتماالً بر محیط  زیست  ایشان  
اثر زیانباری  فوری  داشته  باشد، آگاه کنند. جامعه  
بین المللی  نباید از هیچ  تالشی  برای  حمایت  از 
کشوری  که  دچار این  تأثیرات  شده  است  دریغ  

ورزد.
اصل  19 

دربــاره فعالیت هایی  که  ممکن  اســت  اثر 
سوء بر محیط  زیست  فرامرزی  گذارند، دولت ها 
بایــد اطالعات  مربوط  و به موقــع  را در اختیار 
ادامه در صفحه 5۶
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کنفرانسی از پنجم  تا شانزدهم  جون  1۹72 
)جوزا/ 1351( در استکهلم  پایتخت  سویدن، با 
شرکت  مقام ها و نمایندگان  بیشتر کشورهای  
جهــان  برگزار  شــد. این کنفرانــس  در پایان  
اجالس  دوازده  روزه  خود بیانیه  یا اعالمیه  ای را 
صادر کرد که  به  عنوان  یکی از اسناد کنفرانس  
جهانی  محیط  زیســت  تلقی  می شود. الزم به 
یادآوری است که به همین مناسبت، روز افتتاح  
این  کنفرانــس ، 5 جون  به  عنوان  »روز جهانی  

محیط  زیست«  تعیین  شد. 
 

بیانیه  کنفرانس  ســازمان  ملل  درباره  
محیط  زیست  و انسان

الف ـ پیش گفتار:
1ـ انســان  مخلوق و شــکل دهنده  محیط  
زیســت  خود اســت . محیطی  که  به  وی  بقای  
)اخالقی ،  فیزیکــی ، فرصت  رشــد معنــوی  
اجتماعــی  و روحی ( عطا می کنــد. در تکامل  
طوالنی  و آکنده  از رنج نژاد بشر در این  سیاره  
خاکی ، مرحله ای  فرا رســیده  است  که  در آن  
انســان  قدرت  تغییر شکل  محیط  زیست  خود 
را از طریق  ســرعت  زیاد علــوم  و تکنولوژی ، 

بیانیه کنفرانس 
سازمان ملل متحد 
درباره انسان و 
محیط زیست
استکهلم  1972

به  طریقی  بی شــمار و به  مقیاســی  غیرقابل  
پیش بینی  به  دســت  آورده  است . هر دو جنبه  
محیط  زیست  انسان ، طبیعی  و مصنوعی ، برای  
رفاه  بشــر و بهره  وری  او از حقوق پایه  بشری ، 

حتی  حق  به  زندگی  ضروری  است . 
 2ـ حمایت  از محیط  زیست  انسان  و بهبود 
آن  موضوع  مهمی  اســت  که  بر رفــاه  افراد و 
توسعه  اقتصادی  در سراسر جهان  اثر می گذارد. 
این  آرزوی  مبرم  همه  افراد سراسر دنیا و وظیفه  

همه  دولت ها ست . 
 3ـ انسان  باید دایماً تجربه اندوزی  کرده  به  
اکتشاف ، اختراع  و پیشرفت  ادامه  دهد. در عصر 
ما قدرت  انسان  برای  دگرگون سازی  اطرافش ، 
اگر عاقالنــه  بــه  کار رود، می تواند برای  همه  
مردم  منافع  توسعه  و فرصت  بهبود زندگی  را به  
ارمغان  آورد و اگر به  اشــتباه   یا با بی توجهی  به  
کار گرفته  شود، همان  قدرت  می تواند صدمات  
بی شماری  به  افراد بشر و محیط زیست  انسانی  
وارد ســازد. مــا در اطراف  خود در بســیاری  
از مناطــق  زمیــن ، نشــانه های  روزافزونی  از 
صدمات  حاصله  از انسان  را مشاهده  می کنیم ، 
ســطوح  خطرناک  آلودگی  در آب ، هوا، خاک  و 

موجودات  زنده  با اختالالت  شــدید و نامطلوب  
در تعادل  بوم  شــناختی  زیست کره ، تخریب  و 
تجدید، کمبودهای   غیر قابل   منابع   تهی سازی  
شــدید مضر برای  سالمتی  جسمانی ، روحی  و 
اجتماعی  انسان ، در محیط  زیست  مصنوع  بشر 
به  ویژه  در محیط  کار و زندگی  وی  مشــاهده  

می کنیم . 
 4ـ بسیاری  از مســائل  محیط  زیست ، در 
کشورهای  در حال  رشد از کمی  توسعه  ناشی  
می شود میلیون ها تن  از افراد بشر به  زندگی  در 
ســطوحی  پایین تر از آنچه  که  شایسته  زندگی  
یک  انسان  اســت  و محرومیت  از غذای  کافی  
و لباس ، مسکن ، آموزش ، سالمتی  و بهداشت ، 
ادامه  می دهند. بنابراین  کشورهای  در حال  رشد 
باید با در نظر گرفتن  اولویت های  خود و نیاز به  
محافظت  و بهبود محیط  زیســت  ،تالش های  
خــود را بــه  طرف  توســعه  معطوف  ســازند. 
کشــورهای  صنعتی  نیز باید بــه  همان  دلیل  
کوشش  کنند که  فاصله  بین  خود و کشورهای  
در حال  توســعه  را تقلیل  دهند. در کشــورها 
مسائل  محیط  زیست  معموالً به  صنعتی  کردن  

و توسعه  تکنولوژی  مربوط  می شود. 
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 5ـ رشد طبیعی  جمعیت  دایماً مشکالتی  
برای  محیط  زیســت  به  وجود می آورد و برای  
مقابله  با این  مشــکالت  باید در زمان  مناسب  
سیاست ها و اقدامات  بسنده ای  در پیش  گرفته  
شود. آدمیان  از هر چیزی  در دنیا با ارزش تر ند. 
این  افراد بشر ند که  چرخ های  پیشرفت  اجتماع  
را به  حرکــت  در آورده  ثروت  اجتماعی  تولید 
می کنند، علوم  و تکنولوژی  را توسعه  می دهند 
و با ســخت  کوشی  خود محیط  زیست  انسانی  
را دایماً تغییر می دهند، و همراه  با پیشــرفت  
اجتماع  و ترقی  تولید، علوم  و تکنولوژی ، قدرت  
انسان  برای  بهبودسازی  محیط  زیست  روز به  روز 

افزایش  می یابد. 
 ۶ـ نقطه ای  در تاریخ  فرا رســیده  است  که  
باید فعالیت های  خود را در سراسر جهان  با دقت  
موشکافانه تری  از نظر پیامدهای  محیط زیستی  
آنان  شــکل  دهیم . ما می توانیم  بر اثر جهل  و 
بی مباالتی  خسارات  عمده  و غیرقابل  ترمیمی  
به  محیط  زیســت  زمین  که  زندگی  و رفاه مان  
به  آن  وابســته  است ، وارد ســازیم  و بالعکس  
می توانیم  بااســتفاده  از دانشی  بیشتر و انجام  
اعمالی  عاقالنه تر در محیطی  که  با احتیاجات  و 
امیدهای  بشری  ارتباط دارد زندگی  بهتری  برای  
خود و اعقاب مان  فراهم  آوریم . چشم اندازهای  
وســیعی  برای  بهبود کیفیت  محیط  زیســت  
و ایجــاد یک  زندگی  خوب  وجــود دارد. آنچه  
که  مورد نیاز اســت ، آرامش  فکری  و اشــتیاق 
به  فعالیت  شــدید ولی  نظام  یافته  است . برای  
رسیدن  به  آزادی  در دنیای  طبیعت ، انسان  باید 
دانش  را به  کمک  طبیعت  برای  ساخت  محیط  
زیست  بهتر به  کار ببرد. دفاع  از محیط  زیست  
انسان  و بهبود آن  برای  نسل های  حال  و آینده  
هدفی  ضروری  برای  نوع  بشر شده  است ، هدفی  
که  باید با همراهــی  و هماهنگی  اهداف  تأیید 
شده  بنیادی  صلح  و توســعه  جهانی  اقتصاد و 

اجتماع  دنبال  شود. 
 7ـ دستیابی  به  این  هدف  زیست  محیطی  
نیاز به  پذیرش  مسئولیت  توسط  تمام  شهروندان  
و اجتماعات ، سرمایه  گذاران  و مؤسسات  در هر 
سطحی  و شرکت  مســاوی  آنان  در تالش های  
عمومی  خواهد داشت . افراد در همه  مسیرهای  
زندگی  و مؤسسات  در زمینه های  گوناگون ، به  
یاری  ارزش ها و نتایج  اعمال  خود محیط  زیست  
آینده  جهان  را خواهند ساخت . دولت های  ملی  
و محلی  بیشــترین  قسمت  بارسنگین  اقدامات  
و سیاست های  زیســت محیطی  گسترده  را در 

محدوده  قلمرو خود به دوش  خواهند کشید. 
همکاری های  بین المللی  در گردآوری  منابع  
برای  حمایت  از کشورهای  در حال  توسعه  برای  
این   در  زیســت محیطی   انجام  مسئولیت های  
زمینــه  نیز مورد نیاز خواهد بــود. از آن جایی  
که  گروه  فزاینده  ای  از مسائل  زیست محیطی  از 

نظر ابعاد، جهانی  یا منطقه ای  اند  یا بر محدوده  
مشــترک  بین المللــی  اثر می گذارنــد، لذا به  
همکاری  گسترده  ملت ها و اقدامات  مؤسسات  
بین المللی  که  عالیق  مشترکی  دارند نیاز خواهد 
بود. کنفرانس  از دولت ها و ملت ها برای  تالشی  
عمومی  در جهت  حفاظت  محیط  زیست  بشری  
و بهبود آن  برای  اســتفاده  همه  ابناء و اعقاب  

آن ها، دعوت  می کند.
ب ـ اصول  بیانیه 

تعهد مشترکی  را بیان  می کند، مبنی  
بر این  که : 

اصل  اول ـ انســان  حقوقی  بنیادی  نسبت  
به  آزادی ، مســاوات  و شرایط  مناسب  و زندگی  
در محیطــی  که  به  او اجازه  زندگــی  با وقار و 
ســعادت مندانه  را می دهد، دارد و مســئولیت  
حفظ  و بهبود محیط  زیست  برای  نسل  حاضر 
و نســل های  آینده  را به  عهــده  دارد. از این  رو  
سیاست های  مشــوق یا ادامه  دهنده  آپارتارید، 
جدایی  طلبی نژادی ، تبعیض ، استعمار و دیگر 
اشکال  ظلم  و تسلط  خارجی  محکوم  می شوند 

و باید نابود شوند. 
منابع  طبیعی  زمین  شــامل   اصل  دوم ـ 
هوا، آب  و خــاک ، گل ها و گیاهان  و مخصوصاً 
اکوسیســتم های  طبیعی   نمونه های  مشخص  
باید برای  اســتفاده  نسل های  کنونی  و آینده  با 
برنامه  ریزی  دقیق  و مدیریت  مناسب ، محافظت  

شوند. 
اصل  ســوم ـ ظرفیت  زمین  برای  تولید 
منابــع  قابل  تجدید حیاتی  باید حفظ  شــده  و 

هر جا الزم  باشد بازسازی  شود یا بهبود یابد. 
اصــل  چهارم ـ بشــر بــرای  حفاظت  و 
مدیریــت  عاقالنــه  میراث  حیــات  وحش  که  
زیستگاه  آن  هم  اکنون  براثر عوامل  گوناگون  به  
مقدار زیادی  نابوده  شده  است  مسئولیتی  خاص  
به  عهده  دارد. بنابراین  حفاظت  طبیعت  همراه  
با زندگی  وحش  باید در برنامه ریزی های  توسعه  

اقتصادی  از اهمیت  برخوردار شود. 
تجدید  غیرقابل   منابــع   از  پنجم ـ  اصل  
زمین  بایســتی  به  صورتی  استفاده  شود که  از 
خطر پایان یافتن  آن ها جلوگیری  شود. سهیم  
بودن  همه  افراد بشر در منافع  چنین  استفاده ای 

باید ضمانت  شود. 
اصل  ششــم ـ تخلیه  مواد سمی   یا مواد 
دیگر و گرما به  میزان   یا تراکمی  که  از ظرفیت  
مجاز محیط  زیست  باالتر رود، باید متوقف  شود 
تا اطمینان  حاصل  شــود کــه  صدمه  غیرقابل  
بازگشتی  به  اکوسیستم  وارد نمی شود. از مبارزه  
بحق  مردم  همه  کشــورها  ضــد آلودگی  باید 

حمایت  شود. 
از  برای  جلوگیری   اصل  هفتم ـ دولت ها، 
آلودگی  دریاها با موادی  که  ممکن  است  برای  
ســالمتی  انسان  خطرناک  باشــد و به  منابع  و 

موجــودات  زنده  دریایی  صدمه  بزند  یا امکانات  
آن را از بین  ببرد  یا در دیگر استفاده های  قانونی  
آن  مداخله  کند، اقدامات  الزم  را  خواهند کرد. 

اصل  هشتم ـ توسعه  اقتصادی  و اجتماعی  
برای  تضمین  زندگی  و محیط  کار مطلوب  برای  
انسان  و برای  ایجاد شــرایطی  که  برای  بهبود 

کیفیت  زندگی  ضروری  اند، الزم  است . 
اصل  نهم ـ مشکالت  زیست محیطی  که  از 
وضعیت  کمی  رشد و بالیای  طبیعی  ناشی  شده  
مشکالت  بزرگی  ایجاد می کند. این  مشکالت  را 
می توان  با سرعت  بخشیدن  به  توسعه  از طریق  
انتقال  مقادیر چشــم گیری  از کمک های  مالی  
و فنــی  به  عنوان  ضمیمــه ای  برای  تالش های  
داخلی  و خارجی  کشورهای  روبه  رشد و هر گونه  

کمک  مشابه  در زمان  مناسب ، درمان  کرد. 
اصل  دهم ـ برای  کشورهای  در حال  توسعه  
ثبــات  قیمت ها و درآمد کافــی  برای  برآوردن  
احتیاجات  اولیــه  از ضروریات  مدیریت  محیط  
زیست  اند، چون  عوامل  اقتصادی  و فرایندهای  

بوم  شناختی  هر دو باید به  حساب  آیند. 
اصل  یازدهم ـ سیاست های زیست محیطی  
همه  کشــورها باید به منظور بهبود باشــد؛ نه  
این که  بــه  صورتی  معکوس  بر توســعه  بالقوه  
کنونی  و آینده  کشــورهای  در حال  توسعه  اثر 
بگذارد  یا موانعی  بر سر راه  دستیابی  به  شرایط  

زندگی  بهتر برای  همه  افراد بشر قرار دهد. 
دول  و مؤسســات  بین المللی  باید اقدامات  
صحیحی ، با دیدی  برای  رســیدن  به  موافقت  
درباره  روبهرو شدن  با عواقب  اقتصادی  احتمالی  
ملی  و بین المللی  براثر بــه  کار بردن  اقدامات  

زیست  محیطی  انجام  دهد. 
بهبود  و  محافظت   برای   اصل  دوازدهم ـ 
محیط  زیســت ، با توجه  به  موقعیت  و نیازهای  
خاص  کشــورهای  در حال  توسعه  و با توجه  به  
هر گونه  هزینه ای  که  احتمال  دارد براثر اقدامات  
محافظتی  محیط  زیســت  به  طرح های  توسعه  
آنان  وارد شــود و با توجه  به  کمک های  بیشتر 
فنــی  و مالی  بین المللی  که  ممکن  اســت  این  
کشــورها برای  این  منظور الزم  داشته  باشند و 
بنا به  درخواست  آن ها باید در اختیارشان  قرار 

گیرد، منابع  الزم  باید تأمین  شوند. 
اصل  ســیزدهم ـ بــرای  دســتیابی  به  
مدیریت  منطقی تر منابع  و بهبود محیط  زیست  
از این  طریق ، دولت  باید روشــی  متمرکز و هم  
آهنگ  برای  برنامه  توسعه  خود انتخاب  کند تا 
بتواند توسعه  قابل  انطباقی  با نیازهای  محافظت  
و بهبود محیط  زیســت  انسان  را به  نفع  مردم  

کشور خود تضمین  کند. 
اصل  چهاردهم ـ برنامه ریزی  منطقی ، راه  
حلی  ضروری  برای  حــل  هرگونه  تعارض  بین  
نیازهای  توســعه  و نیازهــای  حفاظت  و بهبود 

محیط  زیست  است . 
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اصل  پانزدهم ـ در زمینه  اسکان  انسانی  و 
شهرنشینی ، برنامه ریزی  باید با جهت گیری  به  
سوی  احتراز از اثرات  معکوس  بر محیط  زیست  
و کســب  حداکثر منافــع  اجتماعی  و محیط 
 زیســتی  برای  همه  بــه  کار رود. در این  میان ، 
طرح هایی  که  برای  تســلط  استعماری  و نژادی  

تنظیم  شده اند باید کنار گذاشته  شوند. 
مربوط   سیاســت های   شانزدهم ـ  اصل  
به  جمعیت  که  نســبت  به  حقوق اساسی  بشر 
بی طرف  انــد و دول  مربوطــه  آن هــا را تأیید 
کرده اند، باید در مناطقی  که  نرخ  رشد جمعیت  
 یــا تراکم  زیاده  از حد آن  ممکن  اســت  اثرات  
معکوسی  بر محیط  زیست  یا بر توسعه  داشته  
باشــد ) یا در مناطقی  کــه  تراکم  جمعیت  کم  
است  و ممکن  است  کمی  جمعیت  از توسعه  و 
بهبود محیط  زیست  انسانی  جلوگیری  کند( به  

کار گرفته  شوند. 
اصل  هفدهم ـ مؤسســات  مناســب  ملی  
باید با دید بهبودی  کیفیت  محیط  زیست ، کار 
برنامه ریزی  مدیریت   یــا کنترل  منابع  محیط  

زیستی  کشور را به  عهده  گیرند. 
اصل  هجدهــم ـ علــوم  و تکنولوژی  به  
عنوان  بخشی  از سهم  خود در کمک  به  توسعه  
اقتصــادی  و اجتماعی  باید برای  تشــخیص ، 
اجتناب  و کنترل  خطرات  زیست محیطی  و حل  
مسائل  زیســت محیطی ، به  نفع  عموم  جامعه  

بشریت  مورد استفاده  قرار گیرند. 
اصل  نوزدهم ـ آموزش  درباره  موضوعات  
زیست محیطی  برای  نسل  جوان  و بزرگساالن  با 
بذل  توجه  الزم  نسبت  به  افراد مستضعف ، برای  
وسیع تر کردن  شالوده  عقیده ای  روشن  بینانه  و 
رفتاری  مسئوالنه ، از طرف  انسان ها، مؤسسات  
و اجتماعات  دربــاره  محافظت  و بهبود محیط  
زیست  در بعد کامل  انسانی  آن  ضروری  است . 
هم چنین  الزم  است  که  وسایل  ارتباط  جمعی  از 
کمک  به  تخریب  محیط  زیست  اجتناب  کنند، 
بلکه  بالعکس  اطالعاتی  آموزشی  درباره  نیاز به  
حمایت  و بهبود محیط  زیســت  برای  توانایی  
دادن  به  انسان  برای  توسعه  در هر زمینه ، عرضه 

کنند. 
اصل  بیســتم ـ پژوهش  و توسعه  علمی  
در چارچوب  مســائل  زیســت محیطی  ملی  و 
بین الدولی  باید در همه  کشــورها، به  خصوص  
در کشورهای  در حال  رشــد تشویق  شود. در 
این  باره باید از جریان  آزادانه  اطالعات  روز آمد 
علمی  و انتقال  تجارب ، حمایت  و یاری  شــود 
تا حل  مســائل  زیســت محیطی  آسان تر شود. 
تکنولوژی های  محیط  زیستی  باید با شرایطی  
که  انتشــار وســیع  آن ها را بدون  گذاشتن  بار 
سنگینی  بر دوش  کشــورهای  در حال  توسعه  
تشویق  کند، در اختیار این  کشورها قرار گیرد. 
اصل  بیســت  و یکم ـ دولت ها، برطبق  

منشور سازمان  ملل  و اصول  قوانین  بین المللی  
دارای  حقوق حاکمیت  از نظر اســتخراج  منابع  
زیســت محیطی   سیاســت های   مطابق   خود، 
خود نــد و مســئولیت  تضمیــن  یــا کنترل  
فعالیت هــای  داخل  قلمرو خود را به  نحوی  که  
صدمه ای  به  محیط  زیست  کشورها، یا مناطق  

ماوراء قلمرو آن ها وارد نکند، به  عهده  دارند.
اصــل  بیســت  و دوم ـ دولت هــا باید 
در توســعه  بیشــتر قوانین  بین المللی ، درباره  
مسئولیت   یا جبران  خسارات  قربانیان  آلودگی  و 
دیگر صدمات  محیط  زیستی ، منتج  از فعالیت  
داخل  محدوده  قانونی  و یا مناطق  تحت  کنترل  
خــود، در نواحی  ماوراء قلمروشــان  همکاری  

کنند. 
اصل  بیســت  و ســوم ـ بدون  داشتن  
تعصب  نســبت  به  معیارهایی  که  ممکن  است  
درباره  آن ها در جامعه  بین المللی  توافق  کنند، 
 یا استندردهایی  که  باید به  صورت  ملی  درباره  
آن ها تصمیم گیری  شود، در تمام  موارد ضروری  
خواهد بود که  سیستم های  ارزشی  حاکم  بر هر 
کشور، و میزان  امکان  استفاده  از استندردهایی  
را که  برای  اغلب  کشورهای  پیشرفته  پذیرفتنی 
بوده  ولی  ممکن  اســت  برای  کشــورهای  در 
حال  توســعه  ناصحیح  باشد  یا اجباراً هزینه ای  

اجتماعی  در برداشته  باشد، در نظر گرفت . 
اصل  بیســت  و چهارم ـ تمام  کشورها، 
کوچک  و بــزرگ  باید به  موضوعات  بین المللی  
حفاظت  و بهبود محیط  زیست ، با روح  همکاری  

و بر پایه  مساوات  رسیدگی  کنند. 
همــکاری  از طریق  قراردادهای  دو جانبه  یا 
چند جانبه ، یا طرق مقتضی  دیگر، برای  کنترل ، 
جلوگیری ، کاهش   یــا از بین  بردن  مؤثر اثرات  
معکوس  زیســت محیطی  ناشی  از فعالیت های  
انجام  شــده  در همه  زمینه ها بــا صرف  توجه  
کافی  نسبت  به  حقوق حاکمیت  و عالیق  همه  

کشورها ضروری  است . 
تضمین   دولت ها  پنجم ـ  و  بیست   اصل  
خواهند کرد که  سازمان های  بین المللی  نقش  
پویــا و هماهنگــی  را برای  حفاظــت  و بهبود 

محیط  زیست  بازی  کنند. 
اصل  بیســت  و ششم ـ انسان  و محیط 
 زیســت  او باید از اثرات  تســلیحات  هسته ای  
و تمام  وســایل  تخریب  عمومــی  دیگر مصون  
بمانــد. دولت ها باید برای  رســیدن  به  توافقی  
سریع ، از طریق  ارگان های  مناسب  بین المللی ، 
درباره  حذف  و نابودی  کامل  چنین  سالح هایی  

بکوشند.

از صفحه 53
بیانیه کنفرانس  سازمان  ملل...

کشــورهایی  که  به طور بالقــوه  در معرض  این  
خطر ند گذاشته  و قبل  از وقوع  واقعه  باید آن ها 
را آگاه کرده  و با حســن  نیت  در همان  مراحل  

اولیه  با آن  کشورها مشورت  کنند.
اصل  20

زنان  نقــش  حیاتی  در زمینــه  مدیریت  و 
توسعه  محیط  زیست  دارند. از این رو مشارکت  
کامل  آنان  در نیل  به  توســعه  پایدار ضروری  و 

اساسی  است .
اصل  21

خالقیت ، آرمان ها و شــهامت  جوانان  باید 
جهت  جلب  مشــارکت  جهانی  در نیل  به  هدف  
توســعه  پایدار و تضمین  آینــده ای  بهتر برای  

همگان  بسیج  شود.
اصل  22

افــراد بومی  و جوامع  آن ها و ســایر جوامع  
محلی  به  ســبب  دانش  و آداب  و رسوم  سنتی  
خود، در مدیریت  و توسعه  محیط  زیست  نقشی  
حیاتی  ایفاء می کنند. لذا، دولت ها باید از هویت ، 
فرهنگ  و منافع  ایشان  به طور شایانی  حمایت  
کرده  و راه  را برای  شــرکت  مؤثرشــان  در امر 

توسعه  پایدار باز کنند.
اصل  23

از محیط  زیست  و منابع  طبیعی  مردمی که  
تحت  اختناق ، استبداد و اشغال  به سر می برند، 

باید حفاظت  شود.
اصل  24

جنگ  ذاتاً نابود کننده  توســعه  پایدار است . 
لذا، دولت ها باید در زمان  تضادهای  مسلحانه  به  
قوانین  بین المللی  مربوط  به  حفاظت  از محیط  
زیســت  احترام  گذاشته  و پس  از خاتمه  جنگ  
در صورت  لزوم  در توسعه  بیشتر مشارکت  کنند.

اصل  25
صلح ، توســعه  و حفاظت  از محیط  زیست  

وابسته  به  یکدیگر و غیرقابل  تفکیک  اند.
اصل  26

کلیه  اختالفات  دولت ها در زمینه  زیســت  
محیطی  باید از طرق  مسالمت آمیز و بهکارگیری  
روش های  مطلوب  و مطابق  با منشور ملل متحد 

حل  و فصل  شود.
اصل  27

کلیه  دولت ها و افراد باید با حســن  نیت  و 
روحیه ای  آکنده  از همکاری  در به  ثمر رساندن  
اصول  منعکس  شــده  در این  بیانیه  و در تدوین  
قوانیــن  بین المللی  در زمینه  توســعه  پایدار با 

یکدیگر تشریک  مساعی  کنند.
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1ـ مــا، نمایندگان ملت هــای جهان طی 
روزهای دوم تا چهارم ســپتمبر ســال 2002 
در اجــالس ســران برای توســعه پایــدار در 
ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی گردهم آمده ایم 
تــا یک بــار دیگر بر تعهدات خود نســبت به 

توسعه پایدار تأکید ورزیم.
2ـ مــا متعهد می شــویم  جامعه جهانی را 
به گونه ای انســانی، برابر و مسئول بنا کنیم تا 

در خور منزلت بشری برای همگان باشد. 
3ـ در آغــاز این اجالس، کودکان جهان با 
سادگی و به روشنی به ما گفتند آینده متعلق 
به آن هاســت و از این رو همه ما را به چالشی 
فراخواندند تا اطمینان دهیم از طریق اقدامات 
خود دنیایی فارغ از ذلت و تحقیر حاصل از فقر، 
تخریب محیط زیست و الگوهای توسعه ناپایدار 

را برای آن ها به ارث می گذاریم. 
4ـ به عنوان بخشــی از پاسخ خود به این 
کودکان که نماینده آینده جمعی مایند، همه 
مــا که از اقصی نقاط دنیا با تجارب مختلفی از 
زندگی متحد شــده و به طور عمیق احساس 
می کنیــم نیازی فــوری به ســاختن جهان 

روشن تر و جدیدی از امید داریم.
5 ـ بر این اســاس، بر ما فرض اســت که 
مســئولیتی جمعی را برای پیشرفت و تحکیم 
ارکان تقویت کننده و به هم وابسته توسعه پایدار 
ـ یعنی توســعه اقتصادی و توسعه اجتماعی و 
حفاظت از محیط زیســت ـ در سطوح مختلف 
محلی، منطقه ای، بین المللی و سطوح جهانی 

بپذیریم.

۶ـ ما از این قاره ـ مهد بشر ـ و از طریق این 
برنامه عمل و بیانیه، اعالم می کنیم که نسبت 
به دیگران و جامعه بزرگ تر حیات و نسبت به 

کودکان خود مسئولیم.
7ـ ما با اذعان به این که بشر  بر سر دو راهی 
قرار گرفته، متحد شده ایم  از طریق عرضه یک 
راه حل مشــترک با تالشی جدی به نیاز مبرم 
برای تهیه برنامه عملی در جهت توسعه بشری 

و فقرزدایی، پاسخ مثبت دهیم.
۸ ـ سی ســال قبل در استکهلم، ما درباره 
نیاز فوری برای پاســخ به مشــکالت تخریب 
محیط زیســت توافق کردیم. ده سال قبل در 
کنفرانس ســازمان ملل متحد در مورد توسعه 
و محیط زیست که در ریودوژانیرو برگزار شد، 
توافق کردیم بر اســاس اصول ریو، حفاظت از 
محیط زیست و توســعه اقتصادی و اجتماعی 
اســاس و ارکان توســعه پایدار باشند. ما برای 
دســتیابی به چنین توســعه ای، یک برنامه 
جهانی شــامل دســتور کار 21 و بیانیه ریو را 
به تصویب رساندیم و در همه آن ها بر تعهدات 
خود تأکید کردیم. اجالس ریو گام مهمی بود 
که دســتور کار جدیدی را برای توسعه پایدار 

تعیین کرد.
۹ـ بین ریو و ژوهانسبورگ، ملل جهان در 
چندین کنفرانس مهم شامل کنفرانس مونتری 
در مورد ســرمایه گذاری و امور مالی توسعه، 
هم چنیــن کنفرانس وزرای دوحه که توســط 
سازمان ملل متحد برگزار شد، گردهم آمدند. 
ایــن کنفرانس ها، نگرش جامع و وســیعی را 

نسبت به آینده بشر  برای جهانیان فراهم آورد. 
10ـ در اجالس ژوهانســبورگ، بیشترین 
دســتاورد ما گــردآوری مجموعــه ای غنی از 
مردم و نظرات در جســتجوی سازنده مسیری 
مشترک به ســوی دنیایی اســت که دیدگاه 
توسعه پایدار را محترم شمرده و آن را محقق 
پیشــرفت  هم چنین  ژوهانســبورگ  ســازد. 
معناداری را در کسب اجماع و مشارکت جهانی 

میان همه مردم سیاره ما تأیید کرد. 
چالش های پیش رو 

11ـ ما اذعان می کنیم مبارزه با فقر، تغییر 
الگوی مصرف و تولیــد و حفاظت و مدیریت 
منابع طبیعی به عنوان  اساس توسعه اجتماعی 
و اقتصادی، از اهداف و لوازم ضروری توســعه 

پایدار ند.
12ـ خط معیوب عمیقی که جامعه بشری 
را به دو بخش فقیر و غنی تقســیم می کند و 
شکاف رو به تزاید بین جهان توسعه یافته و در 
حال توسعه، تهدیدی جدی و عمده نسبت به 

ثبات، امنیت و سعادت جهانی است. 
13ـ تخریب و خســارت محیط زیســت 
جهانی کمــاکان ادامه دارد. تداوم روند نابودی 
تنوع زیســتی، تداوم کاهــش ذخایر ماهیان 
و بیابان زایــی کــه بیش از پیــش زمین های 
حاصلخیــز را از بین می بــرد، اثرات نامطلوب 
تغییرات آب و هوا که کماکان مشــهود است، 
بالیــای طبیعی که به طــور مکرر و مخرب تر 
وجود دارند و کشــورهای در حال توســعه در 
برابر آن ها آســیب پذیرند و تداوم آلودگی های 

بیانیه 
اجالس جهانی 
توسعه پایدار
ـ ژوهانسبورگ( )آفریقای جنوبی 

 )1381/2002(
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دریایی، آب و هوا که میلیون ها حیات آراسته 
را مورد تهدید قرار می دهد. 

14ـ جهانی ســازی، بعــد جدیــدی را به 
این چالش ها افزوده اســت. سرعت همگرایی 
بازارها، گردش سرمایه و افزایش عمده جریان 
ســرمایه گذاری در سراســر دنیا، چالش ها و 
فرصت های نوینی را در برابر توسعه پایدار قرار 
داده است. اما منافع و هزینه های فرایند جهانی 
سازی توزیعی نابرابر داشــته و کشورهای در 
حال توســعه با مشکالت خاصی در مواجهه با 

این چالش روبهرویند. 
15ـ ما بــا خطر ایــن ناهمخوانی جهانی 
مواجهیم، مگر به گونه ای عمل کنیم که اساساً 
زندگی آن هــا تغییر یابد. فقیــران جهان در 
صورتی که ببینند نمایندگان شان چیزی بیش 
از سروصدای شــیپور و سنج نیستند، ممکن 
اســت اعتماد خود را نسبت به نمایندگان شان 
و نظام های دموکراتیک که ما بدان متعهدیم، 

از دست بدهند. 

تعهدات ما نسبت به توسعه پایدار
1۶ـ مصمیم تضمین کنیم تنوع غنی ما که 
همان قوت جمعی ماست در جهت مشارکتی 
سازنده برای تغییر و دستیابی به هدف مشترک 

توسعه پایدار مورد استفاده قرار گیرد. 
17ـ ما با اذعان بــه اهمیت ایجاد وحدت 
بین انسان ها، بر ترویج گفتگو و همکاری بین 
ملت ها و تمدن های جهان، بدون در نظرگرفتن 
نوع نژاد، ناتوانی، مذهب، زبان، فرهنگ و سنت 

آن ها اصرار می ورزیم. 
1۸ـ ما از تمرکز اجالس ژوهانســبورگ بر 
تجزیه ناپذیری منزلت بشری استقبال می کنیم 
و تصمیمات این اجالس را درباره اهداف، زمان 
بندی ها و مشــارکت ها برای تسریع دسترسی 
به نیازهای اساســی چون آب سالم، بهداشت، 
مسکن مناسب، انرژی، مراقبت های بهداشتی، 
امنیــت غذایــی و حفاظت از تنوع زیســتی 
تأیید می کنیــم. در عین حال با هم در جهت 
یاری همدیگر بــه منظور برخورداری از امکان 
دسترسی به منابع مالی، منافع حاصل از بازار، 
تضمین ظرفیت ســازی، اســتفاده از فناوری، 
توسعه منابع انسانی، تعلیم و تربیت و آموزش 
برای از میان برداشتن همیشگی توسعه نیافتگی 

تالش می کنیم. 
1۹ـ ما یک بــار دیگر بر تعهد خود درباره 
توجه ویژه و اولویت بخشــی بــه مبارزه علیه 
شرایط جهانی که تهدیداتی جدی برای توسعه 
پایدار مردم ما پدید آورده، تأکید می کنیم. این 
شــرایط مواردی چون گرســنگی شدید، سوء 
تغذیه، اشــغال خارجی، منازعات مســلحانه، 
مشــکل قاچاق موادمخدر، جرایم سازماندهی 
شده، فساد، بالیای طبیعی، قاچاق سالح های 

غیرمجاز، قاچاق افراد، تروریسم، عدم تحمل و 
دامن زدن به اختالفات نژادی ـ قومی ـ مذهبی و 
سایر دشمنی ها، نفرت از بیگانگان و دولت های 
اجنبی و بیماری های بومی، مزمن، مســری به 
ویژه ویروس HIV ناقــل بیماری ایدز، ماالریا 

و سل هستند. 
20ـ ما متعهد می شویم که توانمند سازی 
و رفع ســلطه از زنان و تساوی جنسیتی را در 
همه فعالیت هایی که در دستور کار 21، اهداف 
توسعه ای هزاره و برنامه عمل ژوهانسبورگ به 

آن ها تصریح شده، تضمین کنیم.
21ـ ما به این حقیقت معتقدیم که جامعه 
جهانی با لوازم و منابــع موجود خود می تواند 
با چالش های فقرزدایی و توســعه پایدار که بر 
سر راه بشــریت قرار گرفته، مقابله کند. ما با 
یکدیگر برای تضمین این که منابع موجود به 
نفع بشریت استفاده شــود، گام های بلندتری 

برخواهیم داشت. 
22ـ در این مورد، برای مشارکت در جهت 
دســتیابی به اهداف توسعه مصراً از کشورهای 
در حال توسعه می خواهیم کوشش های جدی 
خود را برای جذب کمک های توسعه ای رسمی 
)ODA( در ســطوح توافق شــده بین المللی 

معطوف دارند. 
23ـ ما وجود گروه بندی ها و اتحادیه های 
منطقه ای قوی تر، از قبیل مشارکت نوین برای 
توسعه افریقا )NEPAD( که به ترویج و تقویت 
همکاری منطقه ای، بین المللی و توسعه پایدار 
می انجامد، ضروری دانسته و از آن ها استقبال و 

حمایت می کنیم. 
24ـ ما باید توجه خاص خود را به نیازهای 
توســعه ای دولت های در حال توســعه جزایر 
کوچک و کشورهای کمتر توسعه یافته تداوم 

بخشیم. 
25ـ مــا دوباره بر نقش حیاتی و اساســی 

بومیان در توسعه پایدار تأکید می کنیم.
2۶ـ ما معتقدیم که توسعه پایدار نیازمند 
مشــارکتی فراگیــر، وســیع و بلند مدت در 
سیاســت گذاری، تصمیم گیری و اجرا در همه 
سطوح است. ما به عنوان شرکای اجتماعی به 
همکاری و تالش خود برای مشارکت مداوم و 
با ثبات با همه گروه هــای عمده، با احترام به 
نقش های مهم و مستقل هر یک از آن ها ادامه 

می دهیم. 
27ـ ما توافق می کنیم که بخش خصوصی 
شامل شرکت های بزرگ و کوچک با توجه به 
فعالیت هــای قانونی خود وظیفــه دارند تا در 
توسعه مناسب و پایدار جوامع مشارکت کنند. 
2۸ـ ما هــم چنین توافــق می کنیم تا با 
در نظرگرفتــن بیانیه ســازمان جهانی کار در 
خصوص اصول و حقوق اساسی کار، به رشد و 
افزایش فرصت های شغلی درآمدزا کمک کنیم.

2۹ـ ما بر این نیاز متفقیم که شرکت های 
بخش خصوصی می بایست وادار به پاسخگویی 
شوند. این پاسخگویی باید در محیطی با ثبات 

و شفاف صورت گیرد. 
30ـ ما متعهد می شــویم کــه به  منظور 
اجرای مؤثر دســتور کار 21، اهداف توسعه ای 
هزاره و برنامه اجرایی ژوهانسبورگ، به تقویت 
و بهبود حاکمیت در کلیه سطوح آن بپردازیم.

 
چند جانبه گرایی در آینده 

31ـ بــرای نیل به اهداف توســعه پایدار، 
مــا نیازمند نهادهــا و مؤسســات کارآمدتر، 
دموکراتیک تر و پاســخگو در سطح بین المللی 

و چندجانبه ایم. 
32ـ مــا یک بــار دیگر بر تعهــدات خود 
نســبت به اصول و اهداف منشــور ســازمان 
ملل متحــد و حقوق بین الملــل و هم چنین 
تقویــت چند جانبه گرایی تأکیــد می کنیم. ما 
از نقش رهبری ســازمان ملل متحد به عنوان 
جهانی ترین ســازمان و نماینــده ملل در دنیا 
و بهترین مکان برای ترویج و تقویت توســعه 

پایدار حمایت می کنیم. 
33ـ مــا بیش از پیش خــود را متعهد به 
نظارت بر پیشــرفت امور در فواصل منظم به 
سوی دستیابی به اهداف توسعه پایدار می دانیم. 

تحقق توسعه پایدار
34ـ ما بر این امــر متفقیم که این تالش 
بایــد در فرآینــدی اختصاصی شــامل همه 
گروه های عمده و دولت های شرکت کننده در 

اجالس تاریخی ژوهانسبورگ شود. 
35ـ ما متعهد به همــکاری با یکدیگر یم 
تا با اتحادی برخاســته از تصمیمی مشــترک 
برای نجات سیاره خود، توسعه انسانی را ارتقاء 
بخشــیده و به صلح و ســعادت جهانی دست 

یابیم. 
3۶ـ مــا خــود را  بــه برنامــه اجرایــی 
زمان بندی شــده  اهــداف  و  ژوهانســبورگ 
زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی آن متعهد 

می دانیم.
37ـ ما از قاره آفریقا ـ مهد بشــر ـ رســما 
در قبــال مردم جهان و نســل هایی که وارث 
مســلم این زمین اند متعهد می شویم به طور 
جدی امید همگان برای تحقق توســعه پایدار 

را تضمین کنیم.
ما قدردانی عمیق خود را نســبت به مردم 
و دولت آفریقای جنوبی به خاطر مهمان نوازی 
صمیمانه و سازماندهی عالی آن ها در برگزاری 

اجالس جهانی توسعه پایدار ابراز می داریم. 
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ما، شــرکت کنندگان در کنفرانس جهانی 
آموزش برای توسعه پایدار یونسکو که از تاریخ 
10 تــا 12 نوامبــر 2014 در آیچی ناگویای 
جاپان برگزار شــد، ایــن بیانیــه را تصویب 
می کنیم و خواســتار اقدام فوری برای تقویت 
و گســترش آموزش بــرای توســعه پایدار، با 
در نظرگرفتــن رویکردی متــوازن و یکپارچه 
در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی 
توسعه پایدار یم تا نســل های حاضر بتوانند با 
در نظرگرفتن نیازهای نسل های آینده، نیازهای 
خود را تحقق بخشند. این بیانیه، محوری بودن 
نقش مردم در توسعه پایدار را مورد تأیید قرار 
می دهد و بر اساس دستاوردهای دهه آموزش 
برای توسعه پایدار ملل متحد )2014 - 2005(، 
مباحث کنفرانس جهانی آموزش برای توسعه 
پایدار یونســکو در آیچی ناگویا، و نشست های 
ذی نفعان برنامــه؛ یعنی برنامه های بین المللی 
شــبکه مدارس مرتبط با یونســکو در زمینه 
آموزش برای توســعه پایدار، کنفرانس جوانان 
یونســکو در زمینه آموزش برای توسعه پایدار، 
کنفرانــس جهانی روی کردهای کارشناســی 
مراکز منطقه ای، و ســایر روی دادهای مرتبط 

بیانیه آیچی ناگویا 
در زمینه آموزش 
برای توسعه پایدار
منبع: یونسکو
10 – 12 نوامبر 2014
) آیچی ناگویا ـ جاپان(

و فرآیندهای مشــاوره ای از جمله نشست های 
منطقه ای وزرا، که از تاریخ 4 تا ۸ نوامبر 2014 
در اوکایاما برگزار شــد، تهیه شــده است. ما 
مراتب سپاسگزاری خود را از دولت جاپان برای 
میزبانی کنفرانس جهانی آموزش برای توسعه 

پایدار یونسکو اعالم می کنیم.
1- دستاوردهای چشــم گیر دهه آموزش 
بــرای توســعه پایــدار )20014-2005(، به 
خصــوص توجه ویژه به آموزش برای توســعه 
پایدار در دســتورکارهای ملــی و بین المللی، 
توســعه سیاســت ها، بهبــود درک مفهومی 
آموزش برای توســعه پایــدار، و ایجاد بهترین 
تجربه هــا میان طیف وســیعی از ذی نفعان را 

پاس می داریم،
2- از بســیاری از دولت ها، نهادهای ملل 
متحد، سازمان های غیردولتی، انواع مؤسسات 
و نهادهای آموزشــی، مربیــان و فراگیران در 
مدارس، اجتماعات و محیط های کار، جوانان، 
جامعه علمی، دانشــگاهیان و سایر ذی نفعانی 
که فعاالنه متعهــد به اجرای فعالیت های دهه 
آموزش برای توســعه پایــدار بوده اند و در آن 
مشارکت داشــته اند، و از یونســکو به عنوان 

نهاد هدایت کننــده دهه، به خاطر ایفای نقش 
راهبریش قدردانی می کنیم،

3- با یادآوری تعهد بین المللی برای ارتقای 
حمایت از آموزش برای توســعه پایدار که در 
سند نهایی کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد 
در سال Rio(  2012+20(، با عنوان »آینده ای 

که می خواهیم«، گنجانیده شده است،
4- با اشــاره بــه »برنامه عمــل جهانی« 
)GAP( آموزش برای توسعه پایدار که در نظر 
دارد فعالیت های آموزش برای توسعه پایدار را 
در کلیه سطوح و حوزه های مربوط به آموزش، 
یاددهی و یادگیری، ایجاد کند و تعمیم بخشد، 
که بــه منظور پیگیــری دهه آمــوزش برای 
توســعه پایدار و حمایت عینی از دســتورکار 
آموزش برای توســعه پایدار پس از 2015، در 
سی وهفتمین کنفرانس عمومی یونسکو مورد 

تأیید قرار گرفت،
5- بــا تأکید مجدد بر این که آموزش برای 
توســعه پایدار، ابزار اصلی عملیاتی ســاختن 
توســعه پایدار اســت، کــه در توافق نامه های 
بین الدولــی در خصوص تغییــر اقلیم )بند ۶ 
چارچوب کنوانســیون ملل متحــد در مورد 
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تغییر اقلیم و »برنامــه کار دوحه« آن(، تنوع 
زیســتی )بند 13 کنوانســیون تنوع زیستی 
و برنامه هــای کار آن و تصمیم هــای مربوط(، 
کاهش خطر بالیــای طبیعی )چارچوب عمل 
هیوگو، 2015 -2005(، تولید و مصرف پایدار 
)شــیوه های زندگی پایــدار و چارچوب برنامه 
آموزشــی ده ســاله برنامه های تولید و مصرف 
پایــدار، 2021-2012(، و حقــوق کــودکان 
)بندهای )2( 24، 2۸ و 2۹ کنوانســیون ملل 
متحد در خصوص حقوق کودکان( و بسیاری 
از کنوانسیون های دیگر مورد تأیید قرار گرفته 

است،
۶- با اســتقبال از این که کشــورها به طور 
روزافزون آموزش برای توســعه پایــدار را به 
 عنوان عنصر اصلی و دگرگون ســاز آموزش با 
کیفیت فراگیــر و یادگیری مادام العمر و عامل 
ایجاد توسعه پایدار به رسمیت می شناسند، و 
این امر را می توان از طریق ادغام آموزش برای 
توســعه پایدار به عنوان یک موضوع اصلی در 
توافقنامه مسقط که در نشست جهانی آموزش 
برای همه سال 2014، به تصویب رسید و نیز 
در پیشــنهادیه مربوط به اهداف توسعه پایدار 
که توسط »گروه کاری آزاد مجمع عمومی ملل 
متحد در زمینه اهداف توسعه پایدار« ارائه شد، 

به خوبی مشاهده کرد،
7- با به رسمیت شــناختن جایزه مشترک 
یونسکو ـ جاپان در زمینه آموزش برای توسعه 
پایدار کــه در صد و نود و پنجمین نشســت 

هیئت اجرایی یونسکو تصویب شده است،
ما، شرکت کنندگان در کنفرانس،

۸- بر قدرت بالقوه آموزش برای توســعه 
پایدار در توانمندســازی فراگیران برای تغییر 
خــود و جامعه ای کــه در آن زندگی می کنند 
از طریق گسترش دانش، مهارت ها، نگرش ها، 
توانمندی هــا، و ارزش های مورد نیاز به منظور 
پرداختن به موضوع های شــهروندی جهانی و 
چالش های محلی و موضوعــی حال و آینده، 
مانند تفکر نقادانه و نظام مند، مسئله گشــایی 
تحلیلــی، خالقیــت، فعالیــت مشــارکتی و 
تصمیم گیری در مواجهــه با بی ثباتی، و درک 
مســئولیت های  و  چالش ها  به هم پیوســتگی 

جهانی ناشی از این آگاهی، تأکید می کنیم،
۹- اصــرار می ورزیــم که آمــوزش برای 
توســعه پایدار فرصت و مســئولیتی است که 
باید کشــورهای توسعه یافته و در حال  توسعه 
را ملزم کند تــا تالش های خود را برای حذف 
فقر، کاهش نابرابری، حمایت از محیط زیست 
و رشــد اقتصادی، هم چنین ترویج اقتصادها و 
جوامع عادالنه تر و پایدارتر به نفع همه کشورها 
به ویژه کشورهای آسیب پذیرتر نظیر ایاالت در 
حال توســعه جزایر کوچک و کشورهای کمتر 

توسعه یافته گسترش بخشند،

10- تأکیــد می کنیم کــه اجرای آموزش 
برای توســعه پایدار باید با توجه به شــرایط 
محلی، ملی، منطقــه ای و جهانی و نیز کمک 
فرهنگ به توسعه پایدار و لزوم احترام به صلح، 
عدم خشــونت، تنوع فرهنگــی، دانش محلی 
و ســنتی و بینش و تجربیــات بومی، و اصول 
جهانی مانند حقوق بشر، برابرسازی فرصت ها 
بــرای زنان و مــردان، دموکراســی، و عدالت 

اجتماعی انجام شود،
11- از کلیه ذی نفعان به خاطر تعهدشان 
به آمــوزش برای توســعه پایــدار، از طریق 
حمایت هــای ویــژه ای کــه از »برنامه عمل 

جهانی )GAP(«کنند، سپاسگزاری می کنیم،
12- خود را متعهد به ایجاد و تداوم اجرای 
»برنامه عمل جهانــی)GAP(« در پنج حوزه 
عمــل اولویت دار آموزش برای توســعه پایدار 
یعنی: حمایت سیاسی، رویکردهای کل نگرانه 
نهــادی، مربیان، جوانــان، و جوامع محلی، از 
طریق آمــوزش باکیفیت فراگیــر و یادگیری 
آموزش رســمی،  فضاهــای  در  مادام العمــر 

غیررسمی، و آزاد می دانیم،
13- از کلیــه ذی نفعان از جمله دولت ها و 
موسسه ها و شبکه های وابسته آن ها، سازمان ها 
و گروه هــای جامعه مدنــی، بخش خصوصی، 
رسانه ها، جامعه علمی و پژوهشی، و مؤسسات 
و مراکــز آموزشــی و تربیتی و نیــز نهادهای 
ملل متحد، آژانس هــای دوجانبه و چندجانبه 
توسعه و سایر سازمان های بین الدولی در همه 
سطوح درخواست می کنیم: الف( اهداف ویژه 
را تعیین کنند، ب( فعالیت ها را توسعه دهند، 
از فعالیت ها حمایت کننــد و آن ها را به  اجرا 
درآورند، ج( محیط  هایی برای تبادل اطالعات 
به  وجــود آورند )محیط  های مبتنی بر فناوری 
ارتباطات و اطالعــات )ICT(، و د( رویکردهای 
نظــارت و ارزیابــی در پنج حــوزه اولویت دار 
»برنامــه عمل جهانی« را بــه روش هم افزایی 

تقویت کنند،
14- از کلیه ذی نفعان، به ویژه از وزارت های 
آموزش و کلیــه وزارت های درگیر در آموزش 
برای توسعه پایدار، مؤسسه های آموزش عالی 
و جوامع علمی و ســایر اجتماعات دانش بنیان 
مصرانه درخواســت می کنیم در تولید دانش 
مشــارکتی و دگرگون ساز، انتشار و بهره گیری 
از آن و ترویج نوآوری بین بخشی و بین رشته ای 
در حوزه دانش ـسیاست گذاری و تجربه آموزش 
برای توســعه پایدار فعاالنه مشارکت کنند تا 
تصمیم گیری و ظرفیت سازی در توسعه پایدار 
را با تأکید بر جوانان به عنوان ذی نفعان اصلی 

ارتقا بخشند،
15- از دولت های کشورهای عضو یونسکو 
دعوت می کنیم تا تالش های بیشتری در زمینه 

موارد زیر انجام دهند:

الف( بازبینــی اهــداف و ارزش هایی که 
زیربنای آموزش را تشــکیل می دهند، ارزیابی 
میزان توجه سیاست های آموزشی و برنامه های 
درســی به اهداف آموزش برای توسعه پایدار، 
تقویــت ادغام آموزش برای توســعه پایدار در 
آموزش، تعلیم، و سیاست های توسعه پایدار با 
توجه ویژه به رویکردهای نظام مند و کل نگرانه 
و همــکاری ذی نفعان مختلف بــا یکدیگر و 
ترویج مشــارکت میان فعاالن بخش آموزش، 
بخــش خصوصی، جامعه مدنــی و گروه هایی 
که در حوزه های مختلف توسعه پایدار فعالیت 
می کنند، و تضمیــن این که آموزش، تعلیم، و 
توســعه حرفه ای معلمان و سایر مربیان بتواند 
آموزش برای توســعه پایــدار را با موفقیت در 

یاددهی و یادگیری ادغام کند؛
ب( اختصــاص و بســیج منابــع عظیم و 
چشــمگیر برای اجــرای سیاســت ها، به ویژه 
ظرفیت سازی سازمانی مورد نیاز برای آموزش 
و یادگیری رسمی و غیررسمی در سطوح ملی 
و محلی در جهت حوزه های پنجگانه اولویت دار 

»برنامه عمل جهانی«، و
ج( انعکاس و تقویت آموزش برای توسعه 
پایدار در دستورکار پس از 2015 و فرآیندهای 
پیگیــری آن، ضمن تضمین این که، نخســت 
این که آموزش برای توســعه پایــدار به  عنوان 
هدف نهایی و مقصد اصلی آموزش، اســتمرار 
یابد و نیز به عنوان یک موضوع میانبر در اهداف 
توســعه پایدار ادغام شود؛ و دوم این که، نتایج 
کنفرانس جهانی آموزش برای توســعه پایدار 
2014 در مجمــع جهانی آمــوزش که از 1۹ 
تا 22 مــی 2015 در اینچئون جمهوری کره 

برگزار خواهد شد در نظر گرفته شود؛
1۶- از مدیــرکل یونســکو درخواســت 

می کنیم که:
)الف( در چارچوب نقشــه  راه یونسکو در 
اجرای برنامه عمل جهانی، با همکاری دولت ها، 
سایر نهادهای ســازمان ملل، شرکای توسعه، 
بخش خصوصی و جامعه مدنی راهبری جهانی 
را انجام دهد، از هم ا فزایی سیاســت ها حمایت 
کند، و ارتباطات مربوط به آموزش برای توسعه 

پایدار را تسهیل نماید؛
)ب(: مشــارکت ها را در مســیر صحیــح 
کنترل کند و شبکه های یونسکو از جمله شبکه 
مدارس مرتبط با یونسکو، کرسی های یونسکو، 
مراکز تحت حمایت یونســکو، شــبکه جهانی 
ذخیره گاه های بیوســفر و ســایت های میراث 
جهانی و نیز کلوپ ها و انجمن های یونسکو را 

بسیج کند؛ و
)ج( از اختصاص منابع مناسب به آموزش 
برای توســعه پایدار، از جمله تأمین بودجه در 
این زمینه که از اهمیت ویژه ای برخوردار است 

حمایت کند.


