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ماده پنجاه و دوم

قطع نظر از اطالعیههای مقرر در بند  5ماده  48سرمنشی سازمان ملل متحد مراتب
زیر را به کلیه کشورهای مذکور در بند اول آن ماده اطالع خواهد داد.
الف) امضاهای این میثاق و اسناد تصویب و الحاق تودیع شده طبق ماده .48
ب) تاریخ الزماالجراشدن میثاق طبق ماده  49و تاریخ الزماالجراشدن اصالحات طبق
ماده .51

ماده پنجاها و سوم

این میثاق که متنهای چینی ،انگلیسی ،فرانسوی ،روسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار
مساوی است ،در بایگانی سازمان ملل متحد حفظ خواهد شد.
سرمنشی سازمان ملل متحد رونوشت مصدق این میثاق را برای کلیه کشورهای
متذکره در ماده  48ارسال خواهد داشت.
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،مصوب  16دسامبر 1966
برابر با  25قوس  1345هـ.ش ،مجمع عموی سازمان ملل متحد

ایمیل
magazine@aihrc.org.af
شرایط همکاری قلمی با ماهنامه حقوق بشر:

 -1مقاله باید در حوزه حقوق و حقوق بشر نگاشته شده باشد.
 -2مقاله باید دارای ساختار تحقیقی استاندارد و منابع و مآخذ معتبر باشد.
 -3مقاله به لحاظ محتوایی باید با اسناد و قوانین ملی و بینالمللی حقوق بشری در تضاد نباشد.
 -4اداره ماهنامه در تلخیص و ویرایش مقاله آزاد است.
 -5مقاله ارسالی ،بازگردانده نمیشود.
 -6در تایپ مقاله ،اصول اولیه نگارش و معیارهای تایپ اســتاندارد چون ،شــیوه درست حروفچینی
م نگارشی/ســجاوندی و ،)...رعایت شــود و متن با فرمت
کمپیوتــری (فاصلهها و نیمفاصلهها ،عالی 
ورد( )wordو هیچگونه صفحهآرایی به نشانی اینترنتی ماهنامه فرساده شود.
 -7مقاله ارزیابیشده در نوبت چاپ قرار میگیرد و با توجه به ظرفیت ماهنامه ،براساس نوبت دریافت و
ویرایش نهایی ،منتشر میشود.
 -8نویسنده باید مقاله فرستادهشده به ماهنامه را ،همزمان برای انتشار به دیگر نشریهها نفرستاده و در
صفحههای اینترنتی نیز انتشار نداده باشد ،وگرنه از گردونه انتشار خارج خواهد شد.
 -9نسخه اصلی ،با مشخصات کامل و ذکر منبع ،با مقاله ترجمه شده فرستاده شود.
 -10مشخصات کامل نویسنده ،محل کار ،نشانی پستی و پست الکترونیکی و شماره تماس وی در صفحه
اول ذکر شود.

ماهنامهحقوقبشر
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ی ســبب شد که دولتهای جهان به فکر تأسیس
وقوع دو جنگ بزرگ و ویرانگر جهان 
نهاد و ســازمان بینالمللی شــوند که بتواند از اتفاق افتادن دوباره جنگهای خانمانسوز و
فاجعهبار پیشگیری و در صورت بروز جنگ و اختالف ،برای پایان بخشیدن به آن تالش کند.
کوششهای به کار رفته و ارائه نظرها و دیدگاهها و مطالعات نهایی به تصویب منشور سازمان
ملل متحد به تاریخ  26جون  1945توسط نمایندگان کشورها ختم شد ،که مقدمه تشکیل
سازمان ملل متحد شد.هدف اولیه و محوری منشور و تأسیس سازمان ملل متحد ،حفظ صلح
و امنیت بینالمللی ،انجام اقدامهای جمعی مؤثر برای پیشگیری و برطرف کردن تهدیدها به
صورت مسالمتآمیز و برپایه اصول عدالت و حقوق بینالملل است.
اما اینکه سازمان ملل متحد چهقدر در ایفای این نقش و مسئولیت خویش موفق باشد،
دیدگاههای متفاوتی وجود دارد .در ارزیابی نخستین میتوان گفت که نقش سازمان ملل متحد
در تحوالت چنددهه اخیر جهانی از دو زاویه قابل بررسی است:
زاویه نخست :موضوع حفظ صلح و امنیت بینالمللی به عنوان مهمترین و محوریترین
مسئولیت سازمان ملل متحد است .در این مورد برای نمونه به یکی از موفقیتها و یا نقش
مثبت سازمان ملل متحد اشاره کرد و آن این است که سازمان ملل نسبت به «جامعه ملل» در
ممنوعیت کامل توسل به زور موفق بوده است .زیرا جامعه ملل برای توسل به زور محدودیت
قایل بوده و نه ممنوعیت ،به همین دلیل برخی از جنگها را مجاز و مشروع میدانست .اما
سازمان ملل متحد بطور کلی نقض صلح ،تهدید صلح و عمل تجاوزکارانه را ممنوع کرده و فقط
به دو نوع جنگ مشروعیت بخشیده است  -1:دفاع مشروع که یک حق عرفی قدیمی و مورد
قبول همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد است -2 .نظام امینت دستهجمعی که ابتکار
خاص سازمان ملل متحد است.
زاویه دوم  :تالش در جهت پیشبرد و تشویق در احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی
جامعه بشری است.
براســاس منشور ســازمان ملل متحد ،ترویج و حمایت از حقوق بشر یکی از هدفهای
اساسی آن سازمان است .این سازمان از بدو تأسیس تاکنون در این راستا فعاالنه برای تعریف
و تعییــن ،کمک به اجرا و نظارت بر معیارها و ضوابط بینالمللی حقوق بشــر تالش کرده
است .برای نمونه مجمع عمومی سازمان ملل از سال  ١٩۴٨حدود  ٨٠کنوانسیون و اعالمیه
حقوق بشری تصویب کرده است .همچنین دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل
مســئولیت اصلی ترویج و حمایت از حقوق بشر و اجرای برنامه حقوق بشری را در سازمان
ملل بر عهده دارد .همینطور میتوان از ســازوکارهای حقوق بشــری که به وسیله سازمان
ملل ایجاد شــدهاند ،نام برد :شــورای حقوق بشر و نهادهای گوناگون ازکارشناسان مستقل،
تعیین گزارشگران ویژه حقوق بشر با ماموریتهای موضوعی یا کشورهای ویژه و . ...همینطور
این سازمان بینالمللی در زمینه همکاریهای اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی حقوق
بشری و انتقال تجربههای تکنیکی و توسعهای از کشورهای پیشرفته به دیگر کشورهای جهان
موفقیتهای نسبی داشته است.
اما با وجود موفقیتهایی که سازمان ملل متح د در زمینه تحقق و اجرای وظایف بر اساس
منشــور آن سازمان به دست آورده است ،پوشیده نیســت که این سازمان به عنوان نهادی
بیطرف به حل بحرانها و مناقشههای بینالمللی و توسعه حقوق بشر ،در برخی موارد نتوانسته
اســت ،رسالت حقیقی و نقش جدی خود را انجام دهد .به عبارت روشنتر ،با اینکه بیش از
هفت دهه از عمر این سازمان میگذرد ،اما بسیاری از اهداف آن تحقق نیافته است .چنانکه
در مقدمه منشور این سازمان تأکید شده است که تصمیم داریماز بروز جنگ جلوگیری و از
حقوق و ارزشهای فردی و جمعی جامعه بشری و تساوی میان زن و مرد حمایت کنیم ،تمام
ملتهای جهان بهدور از تعلقات و مسایل جغرافیایی از شرایط الزم و مساعد برای بهره مندی
از عدالت و احترام برخوردار باشند و در وضعیت با ثبات و برخوردار از صلح و مدارا زندگی کنند.
ولی با تأسف اکنون تا دستیابی به این اهداف و آرمانها فاصله بسیار زیاد و عمیقی وجود دارد.
در مورد نقش ســازمان ملل متحد در افغانستان نیز با اینکه این سازمان از دهۀ هشتاد
میالدی تا حال تالشهای زیادی را برای اســتقرار صلح به خرج داده است ،اما این تالشها
تاکنون نتیجه بخش نبوده اســت .ناکامی در تحقق صلح ســبب شده است که ابعاد حقوق
بشری قضایا نیز متأثر شــود .بنابراین درباره افزایش و مؤثر بودن نقش سازمان ملل متحد،
رفع کاستیها و جبران ناکامیها ،بهخصوص در عرصه حقوق بشری الزم است به راهکارها و
طرحهای اصالحی که ارائه میشود توجه جدی و اساسی شود.
مدیرمسؤول
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دملګروملتونو
سازماننړيوال
تحوالت او
د برش حقونه

د دوو لويو او ويجاړوونکو نړيوالو جګړو پېښېدل د دې سبب شو چې د نړۍ دولتونه د داسې بني املليل
بنسټ او سازمان د رامنځته کولو په فکر کې يش ،چې و کولی يش د پوپناکوونکو او فاجعه زيږوونکو جګړو
د بيا پېښېدو مخنيوی وکړي او د جګړې او اختالف د راوالړېدو په صورت کې د هغې د پای ته رسولو لپاره
هڅه وکړي .تر رسه شوې هڅې او وړاندې شوي نظرونه او ليدلوري او نهايي مطالعات د هيوادونو د استازو
له خوا د  ۱۹۴۵کال د جون پر ۲۶مه د ملګرو ملتونو په منشور پای ته ورسېدل ،چې د ملګرو ملتونو سازمان
د تشکيل پيالمه شوه .د منشور او د ملګرو ملتونو د سازمان د تاسيس لومړی او محوري هدف د بني املليل
سولې او امنيت ساتل ،د جګړو د مخنيوي لپاره د اغېزمنو او جمعي اقداماتو تررسه کول او په سوله ييزه بڼه
او د عدالت له اصولو او بني املليل حقونو رسه سم د تهديدونو له منځه وړل دي.
خــو دا چې د ملګرو ملتونو ســازمان څومره په خپل دغه نقش او مســئوليت کــې بريالی دی ،بېالبېل
ليدلوري شته .کولی شو ووايو چې په نړيوالو تحوالتو کې د ملګرو ملتونو د سازمان نقش له دوو زاویو څخه
د ارزونې وړ دی:
لومړۍ زاويه :د ملګرو ملتونو سازمان د مسئوليت تر ټولو مهمه او محوري موضوع د بني املليل سولې
او امنيت ساتل دي ،په دې برخه کې د بېلګې په توګه د ملګرو ملتونو سازمان يو برياليتوب او يا مثبت رول
ته اشاره کولی شو او هغه دا چې د ملګرو ملتونو سازمان د «ملتونو ټولنه» په نسبت زور ته د الس کولو يا زور
کارولو په پوره ممنوعيت کې بريالی و .ځکه «د ملتونو ټولنه» د زور کارونې په برخه کې محدوديت ته قايل
وه خو ممنوعيت ته نه ،له همدې امله يې ځينې جګړې روا او مرشوعې ګڼلې .خو د ملګرو ملتونو ســازمان
په کيل توګه د سولې نقض ،سولې ته تهديد او تجازکارانه عمل منعه کړی او يواځې يې دوه ډوله جګړو ته
مرشوعيت ورکړی -۱ :مرشوعه دفاع چې يو عريف ،پخوانی او د منلو وړ حق دی او د ملګرو ملتونو سازمان د
ټولو غړيو د منلو وړ دی -۲ .د ډله ييز امنيت نظام چې د ملګرو ملتونو د سازمان خاص امتياز دی.
دوميه زاويه :برش حقونو او د برشي ټولنې بنسټي آزاديو ته په درناوي او پر مخ وړلو کې هڅه ده.
د ملګرو ملتونو ســازان د منشــور پر بنســټ د برش حقونو ترويج او مالتړ د ملګرو ملتونو ســازمان يو له
بنســټي موخو ده .دې سازمان له تاسيس څخه تر اوســه په دې الره کې فعاالنه هڅې کړي دي ،د برشي
حقونو معيارونه او ظوابط يې تعريف کړي ،ټاکيل او په پيل کلو او څارلو کې يې مرســته کړې ده .د بېلګې
په توګه د ملګرو ملتونو سازمان عمومي غونډې له  ۱۹۴۸کال څخه شاوخوا  ۸۰حقوقبرشي کنوانسيونونه
او اعالميې تصويب کړي دي .همدا رنګه د ملګرو ملتونو ســازمان د عايل کميســاريو دفرت په ملګرو ملتونو
کې د حقوق برشي پروګرامونو د پيل کولو او د برش حقونو د دودولو او مالتړ اصيل مســئوليت لري .همدا
راز کولی شو د هغو حقوقبرشي ميکانيزمونو يادونه وکړو چې د ملګرو ملتونو سازمان له خوا رامنځته شوي
دي :د برش حقونو شورا او د خپلواکو کارپوهانو بېالبېل بنسټونه ،د برش حقونو د ځانګړو ګزارشګرانو ټاکنه
د موضوعــي ماموريتونــو يا ځانګړو هيوادونو لپــاره او ...همدا راز دې بني املليل ســازمان د حقوق برشي
اقتصادي ،فرهنګي ،ســيايس او ټولنيــزې همکارۍ په برخه کې او د نړۍ نــورو هيوادونو ته له پرمختلليو
هيوادونو څخه د تخنيکي تجربو لېږدولو کې نسبي بريالیتوبونه لريل دي.
خو د هغو برياليتوبونو رسه رسه چې د ملګرو ملتونو سازمان د دندو د تحقق او اجرا په برخه کې د دې
سازمان د منشور پر بنسټ ترالسه شوي ،پټه نه ده چې دا سازمان د بې طرفه بنسټ په توګه د بني املليل
بحرانونــو او مناقشــو په هواري او د بــر حقونو په پراختيا کې په ځينو مواردو کــې نه دی توانېدلی خپل
حقيقي رسالت او جدي نقش تررسه کړي .په روښانه ټکو ،رسه له دې چې د دې سازمان عمر له اويا کلونو
اوړي ،خو ډېری موخې يې ال نه دي ترالســه کړې .لکه څنګه چې د دې ســازمان د منشــور په مقدمه کې
تاکيد شوی چې تصميم لرو د جګړو د راوالړېدلو مخنيوی وکړو او د برشي ټولنې د فردي او جمعي حقونو او
ارزښتونو او د نر او ښځې د برابرۍ مالتړ وکړو،څو د نړۍ ټول ملتونه له جغرافيايي تعلقاتو او مسايلو لرې له
عدالت او احرتام څخه د برخه منېدو لپاره الزم او مساعد رشايط ولري او په باثباته او له سولې او مدارا څخه
په ډک وضعيت کې ژوند وکړي .خو له بده مرغه ال دې موخو او ارمانونو ته ډېره زیاته او ژوره الره پاتې ده.
په افغانســتان کې د ملګرو ملتونو ســازمان د نقش په اړه هم ،رسه له دې چې دې ســازمان له اتياميې
ميالدي پېړۍ څخه تر اوسه د سولې د ټينګېدو لپاره ډېرې هڅې کړي دي ،خو دې هڅو تر اوسه پايله نه
ده درلودلې .د سولې په تحقق کې ناکامي د دې سبب شوې چې د قضاياوو حقوقبرشي ابعاد هم اغېزمن
يش .پر همدې بنسټ د ملګرو ملتونو سازمان د نقش زياتوايل او اغېزمنتيا لپاره د کميو له منځه وړل او د
ناکاميو جربان ،په ځانګړي ډول د برش حقونو په برخه کې الزمه ده چې هغو اصالحي الروچارو او طرحو ته
جدي او بنسټي پاملرنه ويش.
مسؤول مدیر

ماهنامهحقوقبشر
سالشانزدهم
شمارهچهارم
سرطان1397

ماهنامهحقوقبشر
سالشانزدهم
شمارهچهارم
سرطان1397

در یــک روز گــرم تابســتان ،حفیظ ۴۷
ساله مانند همسرنوشــتان دیگرش در گلدان
وســط جاده خوابیده و از دردی که در بدنش
دارد رنج میکشــد .او با موهای ژولیده ،لباس
چرکین و صورت برهم ریخته در حالی که به
فکر وعده دیگر برای رسیدن مواد است لب به
سخن میگشــاید« :زمانی بود که بهترین ب ّنا
بودم همه محتاجم بودند ،پول داشتم و احترام
میشــدم ».اما برای حفیظ از آن روزها فقط
خاطره باقی مانده و او حاال دردی را میکشد
که درمانش آسان نیست.
ایــن معتــاد از تمام حقوق بشــری خود

محروم است .او نه جایی برای زیستن دارد ،نه
غذایی برای خوردن ،نه مرکزی برای تداوی و
نه هم امیدی برای بهبود .این در حالی اســت
کــه صدها هزار معتاد دیگر در افغانســتان با
سرنوشت مشابهی گرفتارند.
حفیــظ در حســرت روزهایی اســت که
بسیاریها محتاجش بودند ،چون او مهارتهای
ب ّنایــی را به خوبی یاد داشــت ،بهترین کار را
انجام میداد و بیشترین دستمزد را به دست
مــیآورد .او میگوید به دلیل جنگ و فقر ۲۲
سال پیش کشور را ترک کرد و برای کارگری
به ایران رفت .پس از دو ســال کار ساختمانی

اعتیادوحقوقبشری
اشخاص معتاد به مواد مخدر

حسین سیرت

او به یکی از ب ّناهای حرفهای تبدیل شــد و به
خاطر مهارت کاریاش بیشترین مزد را نسبت
بــه ب ّناهای دیگر میگرفت .ولــی او میگوید
«همنشینهای بد» ســبب شد که روزگارش
به اینجا بکشد.
ایــن معتــاد میگوید پس از ایــن که به
کشیدن تریاک معتاد شد ،تواناییهای جسمی
و فکری اش با گذشــت هر روز بدتر میشد و
پس از یک سال مجبور شد کار و حرفهاش را
ترک کند و به افغانســتان بیاید« .وقتی اینجا
رســیدند نه کاری بود و نه پولــی .خانواده از
دســتم به عذاب بود ،هر روز جنگ و جنجال
داشتیم تا این که حوصله خانواده هم سر رفت
و سرنوشتم به اینجاها کشیده شد».
حفیظ از آن روزهــا به عنوان فرصتهای
طالیی یــاد میکند و میگویــد« :چون یک
ب ّنای حرفــهای بودم ،همه احترامم میکردند،
در همهجا آبرو داشــتم در خانــه ،در محیط
کار ولی همهچیز بســیار زود تمام شــد و به
باد فنا رفــت ».در میان معتادان مانند حفیظ
بعضیهای دیگر نیز هســتند که مهارتهای
خوبی دارند ولی بــای اعتیاد همه چیز را از
آنها گرفته است.
در اینجا از حقوق بشری معتادان خبری
نیســت .آنان به عنوان یک انســان نه کرامت
انســانی دارند و نه از هیچ حق دیگری بشری
برخوردارند .تقریبا همه معتــادان از توهین،
تحقیر ،گرســنگی ،نداشــتن جای و خدمات
صحی رنج میبرنــد .تجمع معتادان تا دو ماه
پیش پل ســوخته در غرب کابل بود ،اما حاال
حکومت زیر پل را از وجود معتادان پاک کرده
و آنها در پیادهروها و گلدانهای وسط جاده
متواری شدهاند.
نقض کرامت انسانی
اعتیاد سبب میشود تا چندین حق بشری
انســانهای مبتال مورد تخطی قــرار گیرد و
پایمال شــود .کسانی که معتاد هستند از حق
دسترسی به مســکن ،کار ،تعلیم و تحصیل و
زندگــی عاری از ترس و خشــونت محرومند.
کرامت انســانی مهمترین حق بشــری است
که انســان صرف بخاطر انســان بودن از آن
ش حقوق بشری ایجاب
برخوردار است .این ارز 
میکند که هیچ کس به شمول معتادان نباید
از کرامت محروم شوند ،در حالی که اعتیاد این
مهمترین حق بشــری را از انسانها میگیرد.
حاال این امر نیز واضح است که معتادان مجرم
نیســتند؛ آنان مریض اند و باید رفتار جامعه
با معتادان مانند رفتار با مریضان باشــند زیرا
معتادان به دلیل اعتیــادی که دارند ،قادر به
کار ،تامین معیشت و حتا رسیدگی به وضعیت
صحی شان را ندارند.
در شــرایط کنونی حکومت برنام ه مدونی

برای حفظ کرامت انســانی معتــادان ندارد.
آنان در جادهها ،پیادهروها و در ســطح شــهر
پراکندهاند ،توهین و تحقیر میشــوند و آزار
میبینند .این در حالیست که حکومت مکلف
است مکان مشخصی را برای معتادان اختصاص
دهد تا از یک طرف آنان مورد توهین و تحقیر
قرار نگیرند و از ســوی دیگر وضعیت نابهنجار
معتادان روان اجتماعی را صدمه نزند.
وزارت مبــارزه با مواد مخــدر میگوید به
دلیل گستردگی اعتیاد و شمار رو به گسترش
معتادان ،حکومت قادر به تداوی و جمعآوری
همه معتادان و رســیدگی به آنها نیســت.
براساس آمار این وزارت در حال حاضر بیش از
سه و نیم میلیون نفر در افغانستان در معرض
ابتال بــه اعتیاد قرار دارند که از این میان ۱.۴
میلیون تن معتادند و نیاز به تداوی دارند .این
در حالیســت که شــفاخانهها و مراکز درمان
دولتــی برای تــداوی معتادان در یک ســال
فقط  ۴۰هزار نفر است .محمد حنیف دانشیار
ســخنگوی وزارت مبارزه با مــواد مخدر در
گفتگو با مجله کمیسیون مستقل حقوق بشر
افغانستان گفت« :ظرفیت ما نسبت به ضرورت
ما متأســفانه کم است و بسنده نیست ».آقای
دانشــیار میگوید با وجودی که تالشها برای
ازدیاد مراکز تداوی معتادان و مراکز نگهداری
آنها ادامه دارد ولی شــمار معتادان به مراتب
بیشتر از آن اســت که حکومت بتواند به یک
بارگی به مشکل همه آنها رسیدگی کند.
برخــورد توهینآمیز کارمنــدان نهادهای
دولتی در مراکز تداوی و سرپناههایی که برای
معتادان در نظر گرفته یکی از نگرانیهاســت.
تأکید بر این اســت که هیچ معتــاد نباید به
دلیل اعتیاد و مریضیای که دارد مورد تحقیر
و بدرفتاری قرار گیرد.
وزارت مبارزه با مواد مخدر نیز وجود برخی
از مــوارد بدرفتاری با معتادان را میپذیرد؛ اما
میگوید چنین برخوردهایی نسبت به گذشته
کاهش یافته و حاال تالش میشود تا با معتادان
به صورت انسانی برخورد شود .دانشیار گفت:
«برخی تخطیها وجود داشته که اصالح شده
اســت در حاالتی که پروگرامهای جمعآوری
معتــادان را داریم ،چون تعــداد معتادان زیاد
میشــود و به دلیل اینکه برای معتادان مواد
نمیرســد که در این موارد بعضــا با معتادان
خشــونت میشــود ولی این مــوارد در حال
کاهش است و تالش میکنیم که هیچ برخورد
خشونتآمیزی با معتادان صورت نگیرد».
حق بر صحت
نهادهای دولتی افغانستان از جمله وزارت
صحت عامه افغانستان تاکید دارد که معتادان
مریض اند و باید با آنان مانند مریضان برخورد
شــود .بنابراین حکومت افغانستان مسئولیت

دارد تــا زمینه تداوی معتــادان مواد مخدر را
فراهم کند .ولــی وزارت مبارزه با مواد مخدر
میگوینــد به اندازه تــوان و بودجه اش برای
تداوی و بهبود معتادان فعالیت میکند.
آقای دانشــیار گفت« :ما تیمهای ساحوی
در ســاحات تجمــع معتادین داریــم که در
ساحات میروند و معتادان را برای ترک اعتیاد
تشویق میکنند تا خود معتادان داوطلبانه به
مراکز تداوی مراجعه کنند ».روش دیگر وزارت
این است که با خانوادههای معتادان در تماس
میشــوند و به آنها گوشــزد میکنند که با
معتادانی که در مراکــز تداوی بهبود یافتهاند
چگونه رفتار کنند تــا آنان بار دیگر به اعتیاد
رو نیاورند.
تجارب نشــان داده اســت که تنها تداوی
معتادان راه حل نیســت؛ بلکه باید معتادانی
که در مراکز صحی تداوی میشوند شغل یاد
بگیرند و پس از ترک اعتیاد بتوانند کار کنند و
درآمد داشته باشند .روانشناسان به این باورند
کــه دوره پــس از اعتیاد بــرای معتادانی که
اعتیاد را ترک میکنند بســیار مهم و حساس
است زیرا در صورتی که آنان به صورت جدی
مراقبت نشوند و کار و حرفه نداشته باشند ،به
ســادگی وسوسه میشوند و دوباره به محالت
تجمع معتادان میروند و این عمل را از ســر
میگیرند .تاکید اصلی این است که معتادانی
که اعتیادشــان را ترک میکنند باید صاحب
کار و شغل شوند تا دیگر به اعتیاد نروند.
وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید برای
بهبود وضعیت معتادان و بــرای این که آنان
بتواننــد پس از ترک اعتیاد صاحب شــغل و
درآمد شــوند ،مراکز حرفهای و مســلکی را
ایجــاد کرده که معتادانی کــه اعتیاد را ترک
میکنند در این مراکز آموزش میبینند ،حرفه
میآموزند و پس از فراغت از مراکز تداوی کار
آزاد شان را در بازار آغاز میکنند.
آینده تاریک
از آنجایــی که اعتیاد پیامدهای بســیار
زیانبــاری بــرای زیر پا شــدن چندین حق
بشــری دارد ،حکومتها مکلفنــد تا برنامهها
و میکانیزمهــای مشــخصی بــرای مبارزه و
پیشــگیری از اعتیاد داشــته باشــند .مبارزه
بــا اعتیاد در کشــوری مانند افغانســتان که
بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر اســت ،کار
آسانی نیست .تا چند سال پیش باورها این بود
که مواد مخدر تولید شده در افغانستان بیشتر
در خارج از این کشــور به مصرف میرســد و
ضرری برای مردم ندارد اما گذشت زمان نشان
داد که چنین برداشــتی درســت نیست زیرا
حاال میلیونها شهروند کشور به مرض اعتیاد
گرفتار شدهاند.
پیشــگیری از اعتیاد در کشــورهایی که

صادرکننــده مواد مخدر اســت کار آســانی
نیست .وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید از
راههای مختلف تالش میکند تا جلو گسترش
اعتیاد را بگیرد و جوانان را تشــویق به دوری
از ایــن پدیده نماید .هرچند بیشــتر معتادان
در افغانســتان در کشورهای ایران و پاکستان
معتاد شدهاند ولی در سالهای اخیر اعتیاد به
مواد مخدر در داخل افغانستان نیز رو به فزونی
اســت .جوانانی که در کشتزارهای خشخاش
مصروف کشــت و جمعآوری این محصولاند
و همچنین آنانی کــه در کارخانههای تبدیل
تریاک به مشتقات مواد مخدر مانند هیرویین،
مورفین و کوکاییــن کار میکنند در معرض
ابتال به اعتیادند.
در همیــن حال وزارت مبازه با مواد مخدر
نیــز میگوید که اقدامات را برای پیشــگیری
از اعتیــاد روی دســت گرفته اســت .تبلیغ
از طریــق مســاجد و مالامامــان و همچنین
شوراهای انکشــافی قریهها اقداماتی است که
ایــن وزارت برای پیشــگیری از اعتیاد انجام
داده امــا متنقدان به ایــن باورند که حکومت
افغانستان باید برنامههای مشخص واثرگذاری
را برای دوری جوانان از مواد مخدر روی دست
داشته باشد .این در حالی است که جوانان در
روســتاهای دور افتاده و ناامن مصروف کشت
کوکنارند و خواهی نخواهی زندگی در چنین
وضعیتی جوانان را به سوی اعتیاد میکشاند.
آقای دانشیار در این مورد میگوید« :ما از
مکاتب و مســاجد گرفته تا مجالس فرهنگی،
رســانهها و شــوراهای مردمی و مدنی تالش
میکنیم تــا ذهنیت عامــه را تغییر دهیم و
تهدید جدی مواد مخدر برای مردم بفهمانیم».
تابلیت «ک» خطر جدیتر
در حالی که حکومت افغانســتان نتوانسته
کشــت و تولید مواد مخــدر را کاهش دهد و
دسترســی به مواد مخــدر از جادههای کابل
گرفته تا روستاها بسیار آسان است ،در ماههای
اخیر خطــر جدیتری جوانان افغانســتان را
تهدید میکند .گزارشهایی وجود دارد که یک
نوع مواد مخدر بنــام تابلیت «ک» به صورت
گسترده و ارزان در مکاتب ،مراکز تحصیلی و
محالت تجمع جوانان توزیع میشود.
وزارت مبارزه با مواد مخدر وجود این ماده
خطرناک را میپذیــرد و میگوید که تابلیت
«ک» نســبت به مواد مخدر خطرناکتر است.
براســاس آمار وزارت مبارزه با مــواد مخدر،
در مدت یــک هفته  ۳۰۰تن تنهــا در کابل
بازداشــت و بازداشت شــدگان کسانیاند که
مصروف فروش تابلیت «ک» بودند .براســاس
اظهارات مســووالن وزارت ،فروشندگان این
تابلیت بــا ظواهر و اشــکال مختلف مصروف
ادامه در صفحه 8
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ددقيقېرسشمېرنې
دنشتوايلننګونه!
نرصت الهام

د جــوالی يولســمه د نفوســو نړيواله ورځ
ده ،چې د ملګرو ملتونو له خوا ټاکل شــوې او
د کورنۍ تنظیم ،د نفوســو کنټــرول ،د مور او
ماشــوم وضعيت او ورته نورو اړوندو موضوعاتو
ته د نړۍ د پــام ور اړولو او په دې برخه کې د
پرمختګونو د ارزولو او د دولتونو د مسئوليتونو
او شته ستونزو اړوند په پروګرامونو جوړولو رسه
ملانځل کيږي.
دا په داسې حال کې چې ال هم افغانستان
د نفوسو د کنټرول د والدت پر مهال د ميندو د
مړينې او ماشــوم ته د نه پاملرنې په برخه کې
پر شته ستونزو رسبېره د دقيقې رسشمېرنې د
نــه درلودلو له ســتونزې رسه مخ دی او د هغو
څو محدودو هيوادونو په ډله کې راځي چې د
نفوسو دقيقه رسشمېرنه نه لري.
افغانستان په بېالبېلو برخو کې رسشمېرنې
ته اړتيا لري او ډېری پروګرامونه ،چارې ،برشي
مرستې او خدمات د نفوسو له شمېر رسه سم
کېــدالی يش چې په ســمه توګــه اجرا يش،

دقيقه رسشمېرنه د روغتيايي خدماتو په برخه
کې ،د عــام املنفعه لويو پــروژو او زيربناوو د
جوړولو او اغېزمنتيا په برخه کې ،د اقتصادي
ودې پــه برخه کې او حتــی د ټاکنو په تررسه
کولو او نورو ډېرو برخو کې اړينه ده ،او په دې
پروګرامونــو کــې دقت او اغېزمنتيــا د دقيقې
رسشمېرنې غوښتنه کوي.
د مرکــزي احصايې د ادارې په وينا له ۳۵
کلونو زیات وخت کيږي چې په افغانستان کې
رسشمېرنه نه ده شوې او د هيواد د وګړو شمېر
په تېرو درې نيمو لسيزو کې ډېر بدلون کړی،
چې د دقيقې رسشمېرنې د نه لرلو له امله يې
پــه پروګرام جوړونه ،پراختيــا او نورو برخو کې
دولت له ســتونزو رسه مخ کړی ،همدا راز د یو
شمېر سياسيونو په وينا د نفوسو د دقيق شمېر
نشتوايل سيايس ســتونزې هم زيږولې دي او
يو ډول ميل بې باوري يې رامنځته کړې.
د خراب امنيتي وضعيت تر څنګ په هيواد
کې د رسشمېرنې د نه تررسه کېدو پر وړاندې

بل خنډ هم د رسشــمېرنې د تررسه کولو لپاره
د کايف ظرفيت نشتوالی ياديږي او ويل کيږي
چې پــه دې برخه کې بنســټي کارونه نه دي
شــوي او شــته اړوندې ادارې دا توان نه لري
چې و کوالی يش په هيواد کې په دقيقه توګه
رسشمېرنه تررسه کړي.
ځينــې بيا پــه دې برخه کــې د دولت نه
پاملرنه او دې مســلې ته د مهمې مســئلې په
ســرګه نه کتل هم د جدي ســتونزې په توګه
يادوي او د نفوســو د دقيقې شمېرنې په برخه
کې د حکومت د ارادې د نشتوايل خربه کوي.
خو په دې وروستيو کې افغان دولت هڅه
کــړې چــې د هوا لــه الرې د رسشــمېرنې په
برخه کې د فعالو بنســټونو په مټ د احصايې
د مرکــزي ادارې او د ملګرو ملتونو په مرســته
د ســپوږمکۍ د تصويرونــو له الرې د نفوســو
شــمېره معلومه کړي.د يادې رسشــمېرنې پر
بنســټ ،چې په دې وروستيو کې تررسه شوې
پاتې په  10مخ کې

کارگاه دوروزه

محکمهجزاییبینالمللی
برگزار شد
• حسین سیرت

کارگاه ارتقای ظرفیت زیر عنوان «محکمه
جزایی بینالمللی» با اشــتراک همکاران دفتر
مرکزی و ساحوی کابل برای دو روز (یکشنبه
و دوشنبه  ۳و  ۴سرطان) در تاالر دفتر مرکزی
کمیســیون برگزار شد .هدف اصلی این کارگاه
آموزش اصول اساســنامه روم و محکمه جزایی
بینالمللی ،نقش کنوانسیونهای چهارگانه جنوا
در جلوگیــری از جرایم جنگــی و جرایم علیه
بشریت ،مصادیق جنایات جنگی و جنایت علیه
بشریت و چگونگی مستندسازی جنایات جنگی
و جنایت علیه بشریت با درنظرداشت اسناد بین
المللی در این زمینه بود.
محمد موســی محمودی ،رییــس اجرائیه
کمیســیون مســتقل حقوق بشــر افغانستان
بــا ســخنرانی افتتاحیه اهــداف و مقاصد این
کارگاه آموزشــی را بیان کرد و گفت ،بررســی
دوســیههای نقض حقوق بشر و جرایم جنگی
توسط محکمه جزایی بینالمللی نقطه عطفی در
تاریخ افغانســتان برای پایان فرهنگ معافیت و
پاسخدهی به عملکردهایی است که در نتیجه آن

حقوق بشری مردم افغانستان نقض شده است.
رییس اجرائیه کمیسیون تأکید کرد که انتقال
تجــارب و ارتقای ظرفیت همکاران در رابطه به
صالحیتها ،نحوه فعالیــت و تجارب محکمه
جزایی بینالمللی در ســطح جهان از اهمیت
باالیی برخوردار است .آقای محمودی تأکید کرد
که محکمه جزایی بینالمللی نقش بس مهمی
در «تأمین عدالت» و «پایان خشونت» در سطح
جهان دارد و عضویت افغانستان در این محکمه
میتواند فرهنگ عدم پاسخگویی و فرار از عدالت
را پایان دهد.
مبارزه با فرهنگ معافیت
رییس اجرائیه کمیســیون مستقل حقوق
بشر افغانستان با اشــاره به برگزاری کنفرانس
«پاســخگویی حقوق بشــر» تأکیــد کرد که
کمیسیون همواره تالش کرده است تا از طریق
برنامههای آموزشــی ،مصاحبههــا ،اعالمیهها
و ســفارشها دولت و تمام بازیگران کشــوری
را وادار به پاســخدهی کنــد و بر پایان فرهنگ

معافیت تأکیــد کند .آقای محمــودی گفت،
کمیسیون یکی از حامیان صلح و ثبات دایمی
در افغانستان اســت و از هر ابتکاری که منجر
به ختم جنــگ و آغاز زندگی مســالمتآمیز
شود ،اســتقبال میکند .ولی او تأکید کرد که
امر مهم پاســخدهی نباید فراموش گردد« :ما
نمیگوییم که عامالن خشونت باید اعدامشوند.
مردم افغانستان پیشینه درخشانی در عفودارند
و ما هرگز طرفدار نهادینه شــدن عقده و کینه
نیستیم .تأکید ما همیشه پاسخگویی و عدالت
بوده تا بر زخم قربانیان مرهم گذاشته شود».
آقای محمودی گفت ،در نتیجه برگزاری این
کارگاه اهداف مشخصی در پایان کارگاه باید برای
اشتراککنندگان به دست آید و فهم عمیقی از
محکمه جزایی بینالمللی به دســت آورند .از
مهارتهایــی که در ایــن کارگاه میآموزند در
فعالیتهای عملی و روزانه از آن استفاده کنند.
دانش الزم را برای آموزش دیگران کسب کنند
و قادر باشندبا تشریح جزییات فعالیت محکمه
جزایی بینالمللی ،دیگران را نیز در یادگیری این
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مورد یاری رسانند .هدف کالن این کارگاه تأمین
عدالت در ســطح کالن و ترویج پاسخگویی در
افغانستان است.
معرفــی مادههــای مرتبط به کــد جزای
افغانستان موضوع دیگری بود که در این کارگاه
روی آن بحث شــد .تمام مادههایی که در کد
جزا به حقوق بشر ارتباط دارد توسط نقیباهلل
بشری ،هماهنگکننده بخش نظارت و بررسی
ارائه شد .ستر جنرال محمدایوب اصیل ،معاون
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این
کارگاه گفت که کد جزای افغانستان سند خوبی
برای یک دست کردن و یا توحید کردن قوانین
جزایی است ولی او تأکید کرد که برای تفهیم و
برداشت درســت از این قانون باید هر ماده این
قانون تفسیر شــود ک ه قاضیها و سارنواالن در
هنگام تنفیذ این قانون با مشکل مواجه نشوند.
زیرا هر قانونی بدون تفســیر میتواند گنگ و
نامفهوم باشد.
نقش کنوانســیونهای چهارگانه جنوا در
جلوگیــری از جرایــم جنگــی و جنایت علیه
بشریت همچنین پروتکلهای اختیاری در این
زمینه را رحمانعلی جاویــد ،هماهنگکننده
بخش آموزش کمیســیون مستقل حقوق بشر
افغانستان ارائه کرد.
در این کارگاه کنوانســیونهای چهارگانه
جنوا به صــورت مفصل مورد بحث قرار گرفت.
افغانستان عضو کنوانسیونهای چهارگانه جنوا
 ۱۹۴۹و همچنین عضــو پروتکل الحاقی دوم
 ۱۹۷۷است .براساس کنوانسیونهای چهارگانه
جنوا مصوب  ۱۹۴۹میالدی و قواعد عرفی حقوق
بشردوســتانه بینالمللی طرفهــای منازعات
مسلحانه مکلفاند که یک تعداد اصول و ارزشها
را رعایت کنند .به طور مشخص کنوانسیون جنوا
در مورد حفاظت از افراد ملکی در هنگام جنگ،
پروتکل الحاقی دوم کنوانسیونهای جنوا و ماده
سوم مشترک این کنوانسیون دولتها را مکلف
میســازد که افراد ملکی را در هنگام منازعات
مسلحانه مورد حفاظت قرار دهند و از وارد کردن
تلفات و خســارات بر جان و مــال افراد ملکی
بپرهیزند .عالوه برآن ،طرفهای درگیر منازعه
مسئولیت دارند که برای محافظت از افراد ملکی
خصوصا زنــان و کودکان اقدامات ویژه ای را به
ی دست گیرند.
منظور محافظت از آنها رو 
نحوه فعالیت محکمه جزایی بینالمللی
عبداالحد فرزام ،رییس دفتر ساحوی کابل
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ارائه
اصول اساســی اساسنامه روم و محکمه جزایی
بینالمللی پیشینه تاریخی ،صالحیتها ،ساختار،
اصول کلی و نحوه فعالیت این محکمه را تشریح
کرد .آقای فرزام گفــت که صالحیت محکمه
جزایی بینالمللی محدود اســت و این محکمه

فقط جرمهایی چون نسلکشی ،جنایات جنگی،
جنایات علیه بشــریت و تجــاوز ارضی را مورد
تحقیق و رسیدگی قرار میدهد .آقای فرزام در
این کارگاه تمام جزییات مربوط به نحوه فعالیت
محکمه جزایــی بینالمللی را تشــریح کرد و
خاطرنشان کرد که افغانستان در سال  ۲۰۰۳به
این محکمه ملحق شده است و با دستور سارنوال
این محکمه اسناد مربوط به جنایات جنگی در
افغانستانبررسی شده است.
نحوه مستندسازی جنایات جنگی و تفکیک
جرایــم بینالمللی در نتیجــه جنگ موضوع
دیگری بــود کهعالم عزیزی ،مســئول بخش
بررسی ویژه کمیســیونبه آن پرداخت .آقای
عزیزی با تشریح مراحل مختلف تحقیق در مورد
جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت براساس
اســناد بینالمللی گفت که کمیسیون مستقل
حقوق بشر افغانستان تمامی رویدادهای بزرگ
و حمالتــی که احتمال جنایــت جنگ در آن
وجود داشته در شانزده ســال گذشته بررسی
کرده اســت .عزیزی با ارائه جزئیــات در مورد
منابع جمعآوری معلومات گفت ،به هر اندازه با
منابع دست اول و معتبر بیشتر گفتگو شود ،به
همان اندازه گزارش از جنایات جنگی موثقتر و
مستندتر ارائه میشود.
لطیفــه ســلطانی ،هماهنگکننده بخش
حمایت و انکشــاف حقوق زن در کمیســیون
مستقل حقوق بشر به تشریح اهمیت قطعنامه
 ۱۳۲۵شــورای امنیت در جلوگیــری از وقوع
جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت پرداخت.
قطعنامه  ۱۳۲۵سندی است که توسط شورای
امنیــت ملل متحــد تصویب شــده و به تمام
کشــورهای در حال جنگ توصیه میکند که
حقوق بشــری زنان باید در جریــان منازعات
مســلحانه حمایت و حفاظت شود و زنان نباید
به بهانه جنگ مورد تجاوز قرار گیرندیا از حقوق
سیاســی ،فرهنگی و اقتصادیشان به این بهانه
محروم شوند.
محمدفهیــم حکیم ،مشــاور کمیســیون
مســتقل حقوق بشر افغانســتان در پایان روز
دوم کارگاه تأکیــد کرد که تمام دولتها مکلف
بــه تطبیق و پیروی از اســناد بینالمللی برای
انســانی کردن جنگ و حمایت از غیرنظامیان
در جریان منازعات مسلحانه است .او گفت که
این اســناد نهتنها بر حفظ و هدف قرار ندادن
غیرنظامیان در جنگها تأکید دارد بلکه طرفین
جنگ را وادار میکند که غیرنظامیان را نکشند،
مزارع را تخریب نکنند ،دست به شکنجه نزنند
و در صورت تخطی از این اسناد ،محکمه جزایی
بینالمللی برای پیگرد و محاکمه ناقضان حقوق
بشر اقدام خواهد کرد.
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اعتیاد و حقوق بشری ...
فروش تابلیت «ک» هستند چنانچه برخی از
آنها ظاهرا نشــان میدهند که دست فروش
هســتند اما کار اصلی شــان فروش و توزیع
تابلیت «ک» است .حتا این فروشندان خود را
به شکل گدا نیز در میآورند و مصروف فروش
این ماده خطرناک هستند.
سخنگوی وزارت مبارزه با مخدر گفت که
پولیــس مبارزه با مواد مخدر نســبت به انواع
دیگــر مواد مخدر نســبت بــه تابلیت «ک»
حساســتر هستند و با فروشندگان این ماده با
شدت بیشتری برخورد میکنند«:شدت جرم
تابلیت «ک» بیشــتر از سایر مواد مخدر است
چون ضررش بیشــتر است و از مواد کیمیاوی
بســیار خطرناک برای ســاخت آن اســتفاده
میشود».
تابلیــت «ک» پیش از این از کشــورهای
دیگر وارد میشد ولی مسئوالن وزارت مبارزه
با مخدر میگویند در حال حاضر این ماده در
داخل افغانستان نیز تولید میشود.
تالش برای پیشگیری
حکومت افغانســتان از شانزده سال پیش
تاکنــون وعده میدهد که با کشــت و تولید
مواد مخدر در افغانســتان مبارزه میکند اما
در عمل کاری در برابــر این پدیده خطرناک
صورت نمیگیرد .وزارت مبارزه با مواد مخدر
میگوید جلوگیــری از کشــت و تولید مواد
مخدر در افغانستان به تنهایی از توان حکومت
خارج است زیرا این پدیده جهانی است و باید
در ســطح جهان و منطقه نیــز جلو قاچاق و
مصرف مواد مخدر گرفته شــود تا دهقانان در
افغانستان دست به کشت کوکنار نزنند.
از ســوی دیگــر مافیای مــواد مخدر در
افغانستان به شدت فعال است و تالش میکند
تا با اســتفاده از ترفندهای مختلف دهقانان را
وادار به کشــت کوکنار کنند .پیشپرداخت و
پرداخت پول پیــش از دریافت تریاک یکی از
راههایی است که مافیا به آن متوسل میشوند
طوری که دهقانــان نیازمند و فقیر مجبورند
یک ســال پیش از تولید تریاک ،پول آن را از
تاجــران مواد مخدر نقدا اخــذ کنند و به این
ترتیب پیش از این کــه دهقانان خود در باره
کشــت بدیل تصمیم بگیرند ،مجبور میشوند
کوکنار بکارند تا بتوانند قرضی را که گرفتهاند،
ادا نمایند.

برنامهآموزشی

بررسیادوارجهانی
برگزارشد
• حسین سیرت

کارگاه مشترک «بررسی ادوار جهانی» روز
سه شنبه  ۵سرطان  ۱۳۹۷از سوی کمیسیون
مســتقل حقوق بشــر و دفتر معاونت سازمان
ملل متحد در افغانســتان «یونامــا» در دفتر
مرکزی کمیســیون برگزار شد .در این کارگاه،
نماینــدگان نهادهــای جامعــه مدنی حضور
داشــتند و درباره نحوه تهیه و ارسال گزارش
اصلی و گزارش ســایه به شــورای حقوق بشر
ســازمان ملل متحد بحث و گفتگــو کردند.
در ایــن کارگاه ،نهادهای مبتنــی بر معاهده،
نهادهای مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد و
معرفی شورای حقوق بشر ،بررسی ادوار جهانی
و نقش نهادهای مدنی در آن ،اسناد بینالمللی
حقوق بشر که افغانستان به آنها الحاق کرده و
مکلفیتهای حقوق بشری دولت مورد بحث و
تبادل نظر قرار گرفت.
منظور بررسی ادوار جهانی ،همان بررسی
کارکردها و عملکردهای کشورهای عضو شورای
حقوق بشر ســازمان ملل متحد درباره حقوق
بشر است .شورای حقوق بشر به صورت دورهای

در هر چهار سال ،کارکردهای کشورهای عضو
در مــورد حقوق بشــر را بررســی میکند و
توصیههای این شورا را برای کشورهای عضور
ارائه میکند .این گزارشها مشــخص میکند
که کشــورهای عضوچه اندازه به عملی کردن
کنوانسیونها و میثاقهای مرتبط با حقوق بشر
متعهد بوده و در عملی کردن آن کوشیدهاند.
هرچند برخی کشورها تالش میکنندبا تهیه
گزارشهای توصیفــی و غیرواقعی از وضعیت
حقوق بشر در کشورهایشــان ،چهره حقوق
بشــری را در قلمروشــان مثبت نشان دهند
ولی در کنار گــزارش اصلی دولتها ،نهادهای
مدنی نیز گزارشهای سایه از وضعیت حقوق
بشــر تهیه میکنند که نشان دهندواقعیتها
در داخل یک کشــور چگونه اســت ،مردم از
کدام حقوق بشریشــان محروماند و حکومت
چه اندازه توانســته در تأمین حقوق بشــری
شهروندان موفق یا ناکام است.
موسی محمودی ،رییس اجرائیه کمیسیون
مستقل حقوق بشر افغانســتان در سخنرانی

افتتاحیهاش با سپاسگزاری از نقش استراتژیک
یوناما برای حمایت از نهادهای حقوق بشــری
و نهادهــای مدنــی گفت که ایــن همکاری
اســتراتژیک سبب شده استحمایت و ترویج
حقوق بشــر در افغانســتان به صورت دوامدار
ادامــه یابد .آقــای محمودی گفــت،در این
کارگاه قرار است سه هدف به دست آید .یک:
آشــنایی نهادهای مدنی با میکانیزمها و نحوه
حمایت و ترویج حقوق بشر به منظور آشنایی
با نهادهایی که در سطح ملی و بینالمللی برای
حقوق بشــر فعالیت میکنند .او افزود که در
این کارگاه نهادهای مدنی فرصتها و چالشها
در عرصه حقوق بشر را با هم شریک میکنند.
دوم :تأمین هماهنگی میان کمیسیون مستقل
حقوق بشر افغانســتان و نهادهای مدنی تا از
تجارب و یافتههایشــان در عرصه حقوق بشر
اســتفاده کنند .زیرا در شورای حقوق بشر بعد
از گزارش دولتها ،نهادهای مدنی نیز گزارش
سایه از وضعیت حقوق بشــری کشورها ارائه
میکنند که دارای اهمیت زیادی اســت .سوم:

ماهنامهحقوقبشر
سالشانزدهم
شمارهچهارم
سرطان1397

ماهنامهحقوقبشر
سالشانزدهم
شمارهچهارم
سرطان1397

تهیه گزارش سایه جامع درباره وضعیت حقوق
بشری در افغانستان از جمله اینکه آیا حکومت
افغانســتان به تمامی اســناد ،کنوانسیونها و
میثاقهایی که به آنها الحاق کرده عمل کرده
است یا خیر.
رحمانعلــی جاویــد ،هماهنگکننــده
بخش آموزش کمیســیون مستقل حقوق بشر
افغانســتان در این کارگاه نهادهای مبتنی بر
معاهده را تشــریح کرد و با تشــریح وظایف و
صالحیتهای این نهادها تمام اســنادی را که
توســط این نهادها تصویب شده،بررسی کرد.
او گفت که کشــورهای عضو شــورای حقوق
بشــر هر چهار سال بعد درباره وضعیت حقوق
بشــری در کشورهایشان به این شورا گزارش
میدهند و در این گزارشها مشخص میکنند
کهچه اندازه مواد و محتوای کنوانســیونهای
پذیرفتهشده در عرصه حقوق بشر عملی شده
اســت یا چه چالشهایی فراراه عملی شــدن
این کنوانیســیونها وجود دارند .آقای جاوید
عالوه بر این موضوع ،بحثهایی را روی اسناد
بینالمللی حقوق بشــر که افغانستان به آنها
پیوســته نیز پیش برد و جزئیاتــی را در این
مورد با اشــتراککنندگان کارگاه شریک کرد.
مکلفیت دولت افغانستان در قبال حقوق بشر
نیز توسط آقای جاوید ارائه شد.
عبداالحد فــرزام ،رییس دفتر ســاحوی
کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
نهادهای مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد را
بررسی کرد و درباره نحوه ایجاد و فعالیتهای
شورای حقوق بشر به صورت مفصل معلومات
داد .آقای فــرزام گفت ،کشــورها در صورتی
میتوانند عضویت شــورای حقوق بشــر را به
دســت آورند که ســوابق خوب حقوق بشری
داشته باشند ،در انجام تعهدات بینالمللیشان
کوتاهی نکرده و به وعدههایی که در راســتای
حمایت و ترویج حقوق بشر دادهاند به درستی
عمل کرده باشــند .آقای فــرزام درباره نحوه
بررسی دورهای جهانی نیز معلومات داد و گفت
که کارکرد حقوق بشری کشورها به شیوههای
مختلف انجام میشود چنانکه شورای حقوق
بشر عالوه بر دریافت گزارش اصلی از دولتها،
وضعیت حقوق بشــر را توســط گزارشگران
خاص ،نهادهــای ملل متحد و نهادهای مدنی
نیز مورد بررسی و تدقیق قرار میدهد.
رینود دیتل ،معاون واحد حقوق بشر یوناما
در ایــن کارگاه درباره نحوهکارکرد «بررســی
ادوار جهانی» و نقــش نهادهای جامعه مدنی
در آن بحــث کــرد .آقای دیتــل توضیح داد
که دولتها چگونه گزارشهای شــان را برای
شورای حقوق بشــر ملل متحد ارائه میکنند
و ایــن گزارشها با چه میکانیزمی در شــورا
بررسی میشود .او همچنین گفت که عالوه بر

دولتها ،نهادهای مدنی نیز گزارشهای سایه
ارائه میکنند؛ طوری کــه نهادهای مدنی در
یک کشور میتوانند به صورت جمعییا فردی
برای شــورای حقوق بشــر گزارش سایه ارائه
کنند .معاون واحد حقوق بشر یوناما افزود که
هر نهاد مدنی به صورت جداگانه نیز میتواند
یک گزارش سایه را از وضعیت حقوق بشر ارائه
کند به این شرط که تعداد حروف این گزارش
از  ۲۸۱۵کلمه بیشــتر نباشد ،گزارش به زبان
انگلیسی ارائه شود و نهاد مدنی تمام معیارهای
گزارشدهی را مراعات کند .او خاطرنشان کرد
که بهتر است نهادهای مدنی در افغانستان به
صورت جمعی گزارشــی را از وضعیت حقوق
بشر در کشور برای ملل متحد ارائه کند.
در ایــن کارگاه ،آقــای دیتــل دربــاره
سفارشهای کشورهای مختلف نیز توضیحاتی
ارایه کرد و گفت که در نشست ساالنه شورای
حقوق بشر که دو تا سه هفته را دربر میگیرد،
 ۲۰دقیقه بــرای حکومــت ۲۰ ،دقیقه برای
نهادهای مدنی و  ۲۰دقیقه دیگر برای کشورهای
عضو وقت داده میشود تا نظراتشان را درباره
وضعیت حقوق بشــر در یک کشور خاص ابراز
کنند .افغانستان تاکنون در سالهای  ۲۰۰۹و
 ۲۰۱۴گزارشهایش را درباره وضعیت حقوق
بشر به سازمان ملل متحد ارائه کرده است و در
مقابل شورای حقوق بشر بیش از  ۴۰۰سفارش
را برای دولت افغانستان عرضه کرده که به این
سفارشها عمل کند.
افغانستان حاال عضویت شورای حقوق بشر
ملل متحد را نیز کســب کرده و برای کســب
این عضویت تعهداتی را نیز انجام داده اســت.
تعهدات دولــت افغانســتان در زمینه حقوق
بشــر این است که به کنوانسیون منع شکنجه
عمل میکند و از هرگونه مجازات غیرانســانی
و ظالمانه خودداری میکند .تعهد دیگر دولت
افغانستان این اســت که کد جزا را بازنگری و
آن را براساس قانون اساسی و کنوانسیونهای
بینالمللی دوبــاره تدوین میکند .تعهد دیگر
دولت افغانســتان ،پالن عمل برای محافظت
از حقــوق بشــری کودکان اســت طوری که
کودکان براساس اسناد پذیرفتهشده بینالمللی
مــورد حمایت قرار گیرند و از حقوق انســانی
شان برخوردار شــوند .کاهش تلفات ملکی به
کمترین میزان آن و تدوین طرزالعملها برای
حفاظت از افراد ملکی تعهد دیگر افغانستان به
شورای حقوق بشر است .همچنین افغانستان
تعهد کرده است که از قطعنامه  ۱۳۲۵شورای
امنیت ملل متحد برای حمایت و تقویت حقوق
زنان و حفاظت از آنها عمل کند.
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ددقيقېرسشمېرنېدنشتوايل...

ده ،د افغانســتان نفوس له  ۳۰مليونو چې د
احصايې مرکــزي اداره يې پــه تخميني توګه
اعالنوي ۳۵ ،ميليونو ته پورته ښودل شوی.
دا رسشــمېرنه د سپوږمکۍ د تصويرونو په
مټ تررسه شوې ،چې د ترالسه شويو معلوماتو
له مخې د يو شمېر واليتونو نفوس پکې د پخوا
په پرتله کم او د يو شــمېر نورو پکې د پخوا په
پرتله زيات ښودل شوی ،ځکه خو د سپوږمکۍ
له الرې د دې رسشمېرنې تررسه کولو يو شمېر
بحثونه او جنجالونه هم راپارويل دي.
ياده رسشمېرنه د ملګرو ملتونو د نفوسو د
صندوق له خوا د دوو بهرنيو بنسټونو په مرسته،
چې د ســپوږمکۍ له الرې د رسشــمېرنې په
برخــه کې فعاليت کــوي ،د دوو کلونو په بهري
کې پــه درې مرحلو کې تررسه شــوې ،چې د
مرکــزي احصايــې ادارې يې رهــري پر غاړه
درلوده.
د احصايــې د مرکزي ادارې د معلوماتو پر
بنســټ ،ياده رسشمېرنه د يو شمېر شاخصونو
پر بنســټ شــوې ،لکه په شــپه کې حد اکرث
روښــنايي ،د وښو او شــنييل اندازه ،حد اکرث
باران ،د استوګنې د سيمو شمېر ،د استوګنې
د ســيمو تراکم ،له ښاري سيمو فاصله ،لوړې
ژورې ،د اســتوګنې د ســيمو تر منځ د فاصلو
منځنــۍ کچه ،د اســتوګنې د کليــو وېش ،د
ســيمو شــمېرنه ،له یو کيل څخــه حدل اقل
فاصله .د سپوږمکۍ له الرې دغې رسشمېرنې
تــه يــو شــمېر کارپوهــان خــوښ دي او د
رسشــمېرنې او د ابادۍ او اســتوګنې د سيمو
د په نښــه کولو په برخه کې له نوې ټکنالوژۍ
څخه ګټه اخســتنه مثبته هڅــه ګڼي ،خو يو
شــمېر نور بيا پر دې چاره شکمن دي او وايي
چې د افغانستان پر واقعيتونو والړه رسشمېرنه
نــه ده .د مرکزي احصايې ادارې وييل چې په
اوســنيو رشايطو کې په دقيقه توګه رسشمېرنه
ناشونې ده ،ځکه له يوې خوا د ناامنۍ رشايط
او له بلې خوا د الزمو امکاناتو نشــتوالی د دې
المل شــوی چې دقيقه رسشــمېرنه و نه يش،
خو له بلې خوا د ســپوږمکۍ له الرې د نفوسو
شــمېر هم هغــه موضــوع ده چې ډېــرو ته د
منلو وړ نه ده او پــر دې پروګرام يې بې باوري
ښــودلې ده .افغان حکومــت وييل ؤ چې دغه
رسشمېرنه به ډېره ژر نهايي يش او دوی به يې
رس ً
ام اعالن وکړي ،خو د څو مياشتو په تېرېدو
ال هم د حکومت له خوا په رســمي توګه نه ده
اعالن شوې.

ماهنامهحقوقبشر
سالشانزدهم
شمارهچهارم
سرطان1397

کنفرانس «راهی به سوی آزادی ،حقوق بشر،
جامعه عادالنه و عاری از خشونت» برگزار شد
• حسین سیرت

دفتر ســاحوی کابل کمیســیون مستقل
حقوق بشر افغانستان کنفرانس «راهی به سوی
آزادی ،حقوق بشــر و جامعــه عادالنه و عاری
از خشــونت» برگزار کرد .ایــن کنفرانس روز
یکشنبه  ۱۰سرطان  ۱۳۹۷با اشتراک  ۲۴۰تن
ن و دختر) برگزار شد.
از دانشجویان ( ۱۷۷تنز 
در این کنفرانس موضوعاتی چون حقوق بشر و
حقوق بشردوستانه؛ الزامات یک جامعه عادالنه و
عاری از خشونت ،کمیسیون مستقل حقوق بشر
افغانســتان؛ مبانی قانونی ،اهداف صالحیتها و
دستاوردها ،نقش کمیسیون مستقل حقوق بشر
افغانستان در تأمین و تحقق حقوق زنانبررسی
شد.
داکتر سیما سمر ،رییس کمیسیون مستقل
حقوق بشر افغانســتان با سخنرانی در آغاز این
کنفرانس گفت ،کمیسیون شانزده سال پیش به
فعالیت آغاز کرد و مبنای ایجاد کمیســیون نیز
اصولنامه پاریس است .داکتر سمر تأکید کرد که
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان براساس
اصولنامه پاریس ایجاد شــده بــه همین دلیل
ل کامل دارد .در حالی که کمیسیونهایی
استقال 
که توسط حکومتها ایجاد میشوند ،صالحیت
کامل در اجراآت خود ندارند و نمیتوانند در رده

بندی الف قرار گیرند.
براســاس اظهــارات داکتــر ســمر تنهــا
کمیســیونهایی در رده « »Aقــرار میگیرند
که براســاس اصولنامه پاریس ایجاد شوند و در
فعالیت خود مستقل باشند؛ زیرا هرگونه مداخله
حکومتها در کار کمیســیونهای حقوق بشر
میتواند فعالیت ایــن نهادها را تحت تأثیر قرار
دهد و استقالل آنها را زیر سوال ببرد .از سوی
دیگر این کمیسیونها نمیتوانند صالحیت کامل
داشته باشند .به همین دلیل کمیسیونهایی را
کهحکومتها ایجاد میکنند ،بیشتر در ردیف
« »Bقرار میگیرند .داکتر سمر خاطرنشان کرد
که به دلیل فعالیت مستقالنه کمیسیون مستقل
حقوق بشــر افغانســتان این نهاد در رده «»A
نهادهای حقوق بشری در سطح جهان قرار دارد.
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشــر
افغانستان گفت ،کمیسیون در سطح بینالمللی و
ل و فعالیتهای
منطقهای از به دلیل حفظ استقال 
چشــمگیرش از اعتبار خاصی برخوردار اســت
و ممکن است که کمیســیون تا دو سال آینده
رهبری نهادهای حقوق بشــری در کشورهای
آسیاپسفیک را بر عهده بگیرد.
داکتر سمر گفت« :خوشبختانه کمیسیون

مستقل حقوق بشر افغانستان هم جایگاه « »Aرا
دارد و هم عضویت کامل آسیاپاسفیک را دارد و
تا دوسال آینده ریاست آسیاپاسفیک را به عهده
خواهد داشــت .این یک افتخار برای افغانستان
ن ادعا کرد که در کشورهای در
اســت و میتوا 
حال منازعه در ســطح جهان که کمیســیون
مستقل حقوق بشر افغانستان در رأس قرار دارد».
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشــر
افغانستان تأکید کرد که این کمیسیون «باعث
افتخار برای این کشور شده است».
ش جهانشمول
حقوق بشر ارز 
جهانشمول بودن حقوق بشر موضوع دیگری
بود که داکتر ســمر به آن اشاره کرد و گفت که
ارزشهای حقوق بشــری جهانشمول است و
همه انســانهایی که در جهان زندگی میکنند
باید از آن برخوردار شــوند بدون درنظرداشــت
رنگ ،نــژاد ،دین ،مذهب ،منطقــهیا هر تعلق
دیگری .بانو سمر گفت ،ارزشهای حقوق بشری
باهم وابسته اســت چنانکه یکی از ارزشهای
حقوق بشــری آزادی از فقر است و تا زمانی که
انسانها از فقر نجات نیابند ،به سایر ارزشهای
حقوق بشــری نیز دسترســی ندارند .چنانچه
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خانوادههای فقیر به خدمات صحی ،تعلیم و تربیه
با کیفیت و ســایر خدمات نیز محرومند که در
نتیجه عدم دسترسی به یکی از ارزشهای حقوق
بشری ،سایر ارزشها نیز صدمه میبینند.
علیهتبعیض
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشر با
اشــاره به پیامدهای بد تبعیض تأکید کرد که
حقوق بشــر هیچگاه تبعیض را برنمیتابد و آن
را خالف حقوق بشری میداند چنانچه تبعیض
در هر زمینهای مانند تبعیض نژادی و جنســی
میتواند پیامدهای زیانباری را در پی داشته باشد.
داکتر سمر گفت« :وقتی ما اعتقاد داریم که همه
انسانها را خداوند خلق کرده است ،بنابراین کل
انسانها را برابر خلق کرده است .انسانها سیاه و
سفید ندارند ».داکتر سمر تأکید کرد تا زمانی که
حقوق بشر در یک کشور تأمین نشود ،مشکالت
کنونی وجود دارد چنانچه مردم افغانستان همواره
از مشــکالتی چون فقر ،بیماریها ،تعلیم تربیه
بیکیفیت و عدم حاکمیت قانون رنج میبرند.
برابری زن و مرد
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشــر
افغانستان با اشاره به اصل برابری انسانها گفت
که زنان و مردان دارای حقوق برابرند و هیچگاه
نباید چنین پنداشته شود که چون زنان از نظر
توانایی فزیکی توان کمتری دارند ،بنابراین باید
در برخورداری از حقوق شان نیز نابرابر باشند .او
گفت« :زنان در این کشور کار بیشتر از توانمندی
فزیکی شــان انجام میدهنــد اما حقش همان
آشپزخانه است و همان نان پختن است در حالی
که همین کار زنان «کار» حساب نمیشود».
داکتر سمر گفت که زنان و مادران بیشترین
کار را در خانوادهها انجام میدهند با آنهم فکر
میشــود که زنان بیکارند و هیــچ کاری انجام
نمیدهنــد در حالی که آنها پیشــتر از تمام
اعضای خانواده صبح از خواب بیدار میشــوند و
تا ناوقت شب زحمت میکشند.
زندگی عاری از تــرس موضوع دیگری بود
که داکتر سمر به آن اشــاره کرد و گفت مردم
افغانستان زمانی به زندگی عاری از ترس دست
خواهند یافت که حقوق بشریشان تأمین شود و
هیچکسی از فقر و عدم دسترسی به امکانات رنج
نبرد در غیرآن همه افراد جامعه در ترس زندگی
خواهند کرد.
انسانی کردن جنگ
دومین بخش این کنفرانس را بالل صدیقی،
سخنگوی و مسئول بخش مطبوعاتی کمیسیون
گردانندگی کرد.
در این بخش ،موضوع حقوق بشــر و حقوق
بشردوستانه ،الزامات یک جامعه عادالنه و عاری

از خشونت توســط پوهنیار احمد فهیم حکیم،
مشــاور ارشد کمیسیون مســتقل حقوق بشر
افغانستان عرضه شد .آقای فهیم گفت که جنگ
و صلح در تاریخ بش ر همواره وجود داشته است،
چنانکه از یکســو جنگها ،کشورگشاییها و
تسلط بر ســایر ملتها وجود داشته و در سوی
دیگر همواره تالش شده استصلح جهانی حفظ
شــود و انســانها از زندگی صلحآمیز بهرهمند
باشند.
آقای حکیم با اشــاره به جنگهایی که در
جهان رخ داده اســت گفت ،همواره تالش شده
اســت که برخی از کشــورها در پی تســلط بر
کشورهای دیگر باشند و سلطهشان را گسترش
دهند در حالی که شــماری از انســانها تالش
کردند که یک سلسله ارزشها ،قواعد و معیارها را
در جنگها در نظر گرفته شود.
مشاور ارشــد کمیسیون مســتقل حقوق
ی تصویب
بشــر افغانســتان گفت ،هــدف اصل 
کنوانســیونهای جنوا ،انسانی کردن جنگ ،به
حداقل رساندن تلفات ملکی و صدمه نرساندن
به زنان و کودکان اســت .او با اشــاره به اسناد
بینالمللی گفت که کشــورها توافق کردهاند تا
از ســاحهای کیمیاوی ،بیولوژیک و بمبهای
آتشزا از ســوی طرفین جنگ ،استفاده نشود.
آقای حکیم گفت پس از آنکه کنوانسیونهای
جهانی در جنگ جهانی دوم کمتر رعایت شد،
جهان تصمیم گرفتسازمان ملل متحد را ایجاد
کند تا بر عملی شدن کنوانسیونها نظارتشود.
آقای فهیم گفت که در ســال  ۱۹۴۹چهار
کنوانسیون جنوا تصویب شد و در نتیجه قواعدی
برای جنگ در خشکه ،خودداری از غرق کردن
و هــدف قرار دادن کشــتیهای تجارتی ،نحوه
رفتار با اسیران و تسلیمشدگان و تامین حقوق
افراد ملکی تدوین شد .مشاور ارشد کمیسیون
خاطرنشــان کرد که بــرای جلوگیری از تلفات
ملکی در جنگهای غیربینالمللی یا داخلی دو
پروتوکل الحاقی تصویب شد.
براســاس کنوانسیونهای جنوا ،تنها دو نوع
جنگ تعریف شده است و آقای حکیم گفت که
افغانستان درگیر جنگ داخلی است زیرا نیروهای
بینالمللی برای حمایت از مشروعیت دولت در
کشور حضور دارند .مشاور ارشد کمیسیون افزود
که تمام کنوانسیونهای جنوا و پروتوکل الحاقی
شماره یک در جنگهای بینالمللی قابل تطبیق
اســت در حالی که در جنگهــای داخلی ماده
سه مشترک کنوانســیونهای جنوا و پروتوکل
دوم جنوا تطبیق میشود که براساس آن دولت
مســئولیت دارنداز یک طرف از تلفات ملکی و
مصایب جنگی جلوگیری کنند و از سوی دیگر
اگر کسانی که به شــکلی عمدی تلفات ملکی
را نادیده میگیرند و دســت به کشــتار ملکی،
پاکســازی قومی ،گروگانگیری ،بردهســازی و

فحشــای اجباری میزنند ،این افــراد مرتکب
جنایات جنگی میشوند و باید عدالت در مورد
این افراد تأمین شــود .مشاورارشــد کمیسیون
عالوه کرد در صورتی که کشورها خود توانایییا
اراده محاکمه جنایتکاران جنگی را نداشته باشد،
محکمه جزایی بین المللی مسوولیت دارد تا به
این جنایات رسیدگی کند.
آقای فهیم گفت که بخش سارنوالی محکمه
جزایی بینالمللی شــکایتهایی را از افغانستان
نیز دریافت کرده اســت چنانکه  ۷۹۴شکایت
به نمایندگــی از قربانیان جنگ ثبت شــده و
این شکایتها از جرایمی مانند جنایت جنگی،
جنایت علیه بشــریت و قسما نسلکشی برای
محکمه جزایی بینالمللی تحویل داده شده است.
براســاس اظهارات آقای حکیــم ،از جمله ۷۹۴
شکایت ۴۱ ،شکایت تکراری است ۵۴ ،شکایت
در حوزه قضایی محکمه بین المللی جزایی شامل
نیســت و  ۶۹۹شــکایت ثبت شده ،به محکمه
پیش از جریان قضایی ارائه شده است .این تعداد
شد به نمایندگی از بیش از یک میلیون قربانی
برای محکمه جزایی بینالمللی عرضه شده است.
بــه گفته آقــای حکیم ،در نتیجــه الحاق
افغانستان به کنوانسیونهای جنوا ،تلفات ملکی
در نتیجه حمــات نیروهای دولتی بر مخالفان
کاهش یافته و این نشــان میدهد که حکومت
افغانســتان تالش کرده که تلفات ملکی کاهش
یافته است.
عبداالحد فرزام ،رییس دفتر ساحوی کابل
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان موضوع
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان؛ مبانی
قانونی ،اهداف ،صالحیتها و دستاوردها را برای
اشتراککنندگان ارائه کرد .آقای فرزام در ابتدای
سخنانش مبنای قانونی کمیسیون را تشریح کرد
و گفت ،مبنای مشــروعیت کمیسیون مستقل
حقوق بشر افغانســتان ماده  ۵۸قانون اساسی
است .او تأکید کرد که نهادهای ملی حقوق بشر
در سطح دنیا به سه دسته تقسیم میشوند .اول
نهادهای مبتنی بر قانون اساسی ،دوم نهادهای
مبتنی بر قوانین عادی و سوم این نهادها براساس
فرامین رؤســای جمهور ایجاد میشوند .آقای
فرزام تأکید کرد که محکمترین مبنا در ســطح
جهان مبنای قانون اساسی که کمیسیون مستقل
حقوق بشر افغانستان از این مبنای محکم قانونی
برخوردار است.
جایگاهکمیسیون
رییس دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل
حقوق بشر افغانستان با اشاره به جایگاه کمیسیون
گفت که کمیســیون یک نهاد ملــی ،داخلی و
متعلق به مردم است .او افزود که براساس قانون
کمیسیون جزو ساختار دولت است ولی مستقل
از هر سه قوای دولت است ،چنانکه کمیسیون

در عین حالی که یک نهاد مستقل از دولت است
ولی زیر مجموعه هیچیک از قوای دولت نیست .او
افزود که تمام اجراآت کمیسیون براساس قوانین
ل کمیسیون
افغانستان انجام میشــود .استقال 
موضوع دیگری بود که آقای فرزام به آن اشــاره
کرد و گفت که کمیسیون در تمام اجراآت اداری
و مالی خود مستقل است ولی این نهاد در رابطه
به مصارف مالی خود به نهادهای نظارتی پاسخگو
است.
اهداف و صالحیتهای کمیسیون
یکی از ویژگیهای نهادهای ملی حقوق بشر
ن نهادها
براساس اصولنامه پاریس این است که ای 
باید اول؛ صالحیتها و ظایف این نهادها تعریف
شــده باشند .یعنی باید مشخص باشد که کدام
فعالیتها توسط این نهادها انجام داده میشود.
دوم؛ اختیارات و صالحیتهای یک نهاد ملی باید
واضح باشد یعنی مبهم و گنگ نباشد و سوم؛ هم
این که اهداف و صالحیتهای نهادهای ملی باید
متناسب با اهداف نهادهای ملی باشد .آقای فرزام
گفت« :خوشــبختانه ما در قوانین داخلی خود
صالحیتهای تعریف شــده ،واضح ،غیرمبهم و
متناسب با مأموریت و کار این نهاد است».
درباره وظایف و صالحیتهای کمیســیون
گفت که کمیســیون سه وظیفه مشخص دارد.
اول نظارت :که کمیسیون از تمام محالت سلب
آزادی نظــارت میکند و این شــامل وظایف و
صالحیتهــای کمیســیون اســت .دوم؛ تمام
شــکایات مبنی بر نقض حقوق بشــر را ثبت،
بررســی و از روند رسیدگی این شکایات نظارت
کند .سوم؛ نظارت کمیسیون از دسترسی مردم
به حقوق بشریشــان است چنانکه کارمندان
کمیســیون از تمام مناطق قابل دســترس در
افغانستان نظارت میکند که شهروندان به حقوق
بشریشان دسترسی داشته باشند .از سوی دیگر
براساس قانون کمیسیون صالحیت دارد که بر
اجراآت تمام نهادهای دولتی و غیردولتی نظارت
میکند و این صالحیت را قانون به کمیســیون
داده است.
تعمیم و توسعه حقوق بشر صالحیت دیگر
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است
و براســاس همین صالحیت کمیســیون برای
آگاهیدهی به مردم برنامههای آموزشی را برگزار
میکند و در نقاط مختلف برنامههای آموزشــی
برگزار میکند که سطح آگاهی در زمینه حقوق
بشر افزایش یابد .کمیسیون تالش کرده است
حقوق بشر در نصاب تعلیمی و قوانین گنجانده
شــود .حمایت از حقوق بشری مردم افغانستان
صالحیت دیگر کمیسیون است و به این منظور
نیز به صورت گسترده از حقوق بشری شهروندان
کشور حمایت کرده است که هیچکسی از حقوق
بشری خود محروم نشود.

آقای فــرزام بخشهای کمیســیون را نیز
تشــریح کرد و گفت کــه بخشهای حمایت و
انکشاف حقوق زنان ،بخش اطفال ،بخش نظارت
ویژه ،بخش تحقیق و مطالعات ،بخش حمایت
اشــخاص دارای معلولیت و بخش آمبودزمن در
ساختار تشکیالتی کمیسیون فعالیت میکنند.
آقای فرزام گفت که کمیســیون دارای چهارده
دفتر ســاحوی و والیتی است که دفتر ساحوی
کابل یکی از این دفاتر است .دفتر ساحوی کابل
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هفت
والیت را به شــمول کابل و اطــراف آن تحت
پوشش قرار میدهد.
رییس دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل
حقوق بشر افغانستان گفت که در شانزده سال
گذشته کمیسیون در عرصه حمایت ،نظارت و
تعمیم حقوق بشر دســتاوردهای چشمگیری
داشــته چنانکه در این مدت  ۶۷۱هزار نفر را
در زمینه حقوق بشــر آموزش داده شده؛ بیش
از  ۴۵هزار مورد شــکایت مبنی بر نقض حقوق
بشر را ثبت و رسیدگی کرده است .بیش از ۴۵
هزار مورد قضایای خشــونت علیه زنان را مورد
رســیدگی قــرار داده؛ بیش از هفــت هزار نفر
از زندانیان غیرقانونــی را رها کرده و  ۵۰زندان
شخصی را مسدود کرده است .آقای فرزام افزود
ش تحقیقی را
که در ایــن مدت  ۹۱عنوان گزار 
کمیسیون نشــر کرده که میتواند منبع بسیار
خوب برای تحقیق استادان و دانشجویان باشد.
آقای فرزام در ایــن کنفرانس تأکید کرد تا
زمانی تمام اصناف و اقشــار جامعه در تعمیم و
حمایت از حقوق بشر سهم نگیرند ،حقوق بشر
در افغانستان نهادینه نخواهد شد .او تأکید کرد
که درد اصلی تاریخ افغانستان بیعدالتی و نقض
حقوق بشر است« :محصلین عزیز استادان گرامی!
ما میتوانیم خود ما به عنوان مدافعان حقوق بشر
فعالیت کنیم ،کمیسیون را کمک کنیم و یافتهها
و دانش خود را در زمینه حقوق بشر به دیگران
منتقل کنیم .دیگران را تشویق کنیم که موارد
نقض حقوق بشر را به کمیسیون گزارش دهیم».
حمایت از حقوق زنان
نقش کمیســیون مســتقل حقوق بشر در
تامین حقوق زنان موضوع دیگری بود که توسط
لطیفه سلطانی هماهنگکننده بخش حمایت و
انکشــاف حقوق زنان در این کنفرانس ارائه شد.
خانم سلطانی با اشاره به کنوانسیونهای مربوط
به حمایت از حقوق زنان گفت که کمیســیون
ت قوانینی در افغانستان
همواره تالش کرده اس 
تصویب و نافذ شــود که حقوق زنان در آنها به
رسمیت شناخته شوند و جنبه قانونی پیدا کنند.
خانم سلطانی گفت ،در دوران طالبان ،زنان از
حقوقشان محروم بودند ولی در سال  ۲۰۰۱با به
وجود آمدن نظام جدید ،حقوق زنان در مباحث

سیاسی و اجتماعی جای باز کرد چنانکه ایجاد
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بخش
ویژهای را برای حمایت از حقوق زنان ایجاد کرد.
او گفت با ایجاد این بخش توج ه ویژه به حقوق
زنان صورت گرفت .به گفته خانم ســلطانی در
رأس این بخش یک کمیشــنر قرار دارد و پس
از کمیشــنر ،بخش انکشاف و حمایت از حقوق
زنان مسوولیت پیشــبرد این بخش را به عهده
دارد همچنین  ۲۲کارمند مشــخصاً برای این
بخش فعالیت میکنند.
رویکرد جنسیتی کمیسیون موضوع دیگری
بود که خانم سلطانی به آن پرداخت و گفت ،در
نتیجه این رویکرد ،کمیســیون بر اسخدام زنان
اولویت داده و همچنین با پالیسی جندر ،به بهبود
وضعیت زنان توجه ویژه شده است.
خانــم ســلطانی گفت که بخــش رهبری
کمیسیون دادخواهیها و فعالیتهای گستردهای
را بــرای بهبود وضعیت حقوق بشــری زنان در
افغانســتان انجام داده است .چنانکه در عرصه
قوانین فعالیتهای زیادی صورت گرفته و حاال
تمام حقوق زنان در قوانین تسجیل شده است.
نظارت بر اسناد بینالمللی برای بهبود وضعیت
زنان فعالیت دیگری است که کمیسیون با انجام
آن تالش کرده اســت تا تمام نهادهای دولتی و
غیردولتی این اســناد را تطبیق کنند .از سوی
دیگر کمیســیون تالش کرده است که در تمام
قوانین ،پالیسیها و مقررهها حقوق بشری زنان
مراعات شــود و سهم زنان در نهادهای دولتی و
غیردولتی افزایش یابد.
از ســوی دیگــر خانم ســلطانی گفت که
ت نابرابریهای
کمیســیون تالش کــرده اســ 
جنسیتی در افغانســتان از بین برود ،چنانکه
کمیســیون در برابر مادههای چالشبرانگیز در
قانون احوال شخصیه اهل تشیع دادخواهی کرد
تا حقوق زنان در این قانون حفظ شود .همچنین
کمیسیون با مداخله در عملی شدن قانون منع
خشــونت علیه زن ،قانون کار ،قانون کار و کود
جزا ،کمیســیون تالش کرده اســترویکرد و
برابری جنسیتی در این قوانین مراعات شود.
تابوشکنیهای کمیســیون موضوع دیگری
بود که خانم ســلطانی به آن اشاره کرد و گفت
که کمیسیون تالش کرد تا عمل بچهبازی جرم
انگاری شــود در حالی که این عمل پیش از آن
جرم نبود و کسی از آن حرف نمیزد.
در پایان کنفرانس ،اشــتراککنندگان که
بیشتر آنان دانشجویان و استادان دانشگاه بودند
پرسشهایشان را درباره وضعیت حقوق بشری
و سایر موارد مرتبط به حقوق بشر مطرح کردند
کهمسئوالن کمیسیون پاسخ دادند.
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د افغانستان د برش د حقونو خپلواک کميسيون
د سيمه ييزو او واليتي دفرتونو فعاليتونه
د کندز له محبس نه یو غیر قانونی
بندی خالص شو

قیس ولد نظر محمد د کندز سیمه ییز دفرت
تــه مراجعه او شــکایت وکړ .د عارض شــکایت
ثبت او د داخــي او خارجي امنیت پر وړاندې
د جرایمــو پــه څارنوالۍ کې و څیړل شــو او د
هیواد د جزایي اجراتو د قانون د  ۸۸مې مادې
د لومــړۍ فقرې او د هیواد د اســايس قانون د
 ۲۴مې او  ۲۷مي مادې پر بنســټ اســتدالل
وشو ،چې په پایله کې څارنوال د قانوين الزامي
دالیلو د نشــتوايل له امله د جزایــي اجرااتو د
قانون د  ۸۸مې مادې د لومړی فقرې د هدایت
مطابق د غالم مصطفی د توقیف د لغوه کولو او
خويش کولو قرار صادر او محبس ته یې مکتوب
واستاوه.

ماشوم ته د ښوونکي د زده کړې د
پروګرام په بهیر کې  ۳۰۰زده کوونکو،
د ماشومانو له حقونو څخه پوهاوی
ترالسه کړ

د ۱۳۹۷ملریــز کال د غوایي پر اوولســمه
نېټه د افغانســتان د بــري حقونو د خپلواک

کمیســیون د غور د والیتي دفرت د ماشومانو د
حقونــو د ودې او مالتړ څانګــې ،د دغه دفرت د
کنفرانسونو په تاالر کې « ماشوم ته د ښوونکي
د زده کړې پروګرام » تر نامه الندې دوه ورځنی
پروګرام جوړ کړ .په دغه پروګرام کې ،د شــهاب
الدیــن غــوري ،ســلطان عالوالدیــن غوري،
ســلطان راضیه غوري ،خدیجه کــرا او د غور
والیت د نجونو د دره قايض د لیسې له ښوونکو
څخه لســو کســانو ،لومړی زده کړه ترالسه کړه
او وروســته يادو ښــوونکو د فیروز کوه د ښار په
پنځه لیســو کې ۱۰ورځې ،د نظــر وړ مواد له
زده کوونکو څخه  ۳۰۰کسانو ( ۱۲۰نارینه زده
کوونکو او  ۱۸۰ښځینه زده کوونکو ) ته تدریس
کړل.

هلمند :د ماشومانو د حقونو په اړه
دعامه پوهاوي غونده وشوه

د روان  ۱۳۹۷کال د رسطان میاشــتې پر
۱۲مه نېټه د افغانستان د برشي حقونو خپلواک
کمیسیون د هلمند والیتي دفرت د ماشومانو د
حقونــو د مالتړ څانګې نیمــه ورځنۍ غونډه د
مختار د کډوالو په کمــپ کې تررسه کړه ،چې
پکې  80تنو برخه اخیستې وه.

په كندهار كې له ژورناليســتانو
رسه د بيــان د آزادۍ په برخه كې دوه
ورځنی روزنيز وركشاپ جوړ شو

د روان ۱۳۹۷د چنــګاښ پــر ()۱۳-۱۲
نيټو په كندهار كې د فعالو رســنيو د یوشــمیر
مسوولینو ،خربياالنو او ژورناليستانو رسه د بيان
د آزادۍ او د برشي حقونو په تامین کې د رسنیو
د رول په تړاو دوه ورځنی وركشاپ جوړ شو.

ګردېز :د معلولیــت لرونګو وګړو
ستونزو ته د رسیدو په موخه عدالت
غوښتنه وشوه

د افغانســتان د بــري حقونــو خپلــواک
کمیســیون د ګردیز سیمه ایز دفرت د معلولیت
لرونکو وګړو څانګې د هغو مرکو پر بنســټ چې
په وروســتیو کې یې د پکتیا والیت له یو شمیر
معلولیت لرونکو رسه کړې دي ،د دوی ستونزې
یې موندلــې دي ،چې د هواري په موخه یې د
 ۱۳۹۷کال د چنګاښ میاشتې په  ۱۳نیټه د
پکتیا والیت له بیالبیلو اړوند ادارو له مسئولینو
او دغه راز د عدالت غوښتنې کمیټې له غړو رسه
د عدالت غوښــتنې غونډه تررسه کړه .غونډه د
ادارو له لوري ستونزو ته د حل په موخه د مثبتو
ژمنو په تررسه کولو رسه پای ته ورسیده.

///////////////

پــه هلمند کې د دوميــې امنیتي
حوزې منســوبینو رسه د پو هاوي
ناسته و شوه
د ارزګان په والیتي دفرت کې د ښځو
پر وړاندې د تاوتریخوايل د مخنیوي
په تړاؤ د همغږۍ غونډه جوړه شوه

د ( )۱۳۹۷کال د چنګاښ پر ( )۱۰مه نېټه
د ارزګان والیتــي دفــر د غونډو په تاالر کې د
ښځو پر وړاندې د تاوتریخوايل د مخنیوي غونډه
چی د ښــځو چارو رياســت رسپرستې فاطمې
موسوي ،د حج او اوقافو رئیس مولوي حمدالله
ابدالی ،د والیت مقام د جنډر امر ضیا الرحمن
رحیمي ،د ملکــي څارنوالۍ څارنوال میرویس
غني او یو شمیر ښځو پکې ګډون درلود.
د ښځو چارو رسپرستې د غونډې بحث موثر
وباله او د علامؤ نقش یې د ښــځو پر وړاندې د
تاوتریخوايل په مخنیوي کې اړین وباله.
////////////////

د انتخاباتو کمیســیون له واليتي
رئیس رسه مالقات وشو

د روان ( )۱۳۹۷د چنــګاښ د میاشــتې
پــر ( )۱۱نېټــه د د ارزګان والیتي دفرت پالوي
د ارزګان والیــت د انتخاباتــو د کمیســیون له
رئیس احمد شــاه قانوين رسه د وليس جرګې
او ولسوالیو د شــورا ګانو د ټاکنو د نوماندانو د
شکایتونو په تړاو غونډه وکړه.
ښــو شــکايت هم دا و چې له ارزګان څخه
ځینې داســې خلکو ځانونه نومانــد کړي دي
چي د خلکو د شکایتونو په اساس په برشي ضد
جرایمو ککړ دي او دوسیې لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د واليتي
دفرت رئيس ښاغيل قانوين یاده موضوع جدي
وبلله او زیاته یې کړه چې د دې مشکالتو د حل
په موخه به مرکزي دفرت په جریان کې واچوو او
د حل الره بــه ورته ولټوو او هغه کاندیدان چې
په برشي ضد جرایمو محکوم وي د اســنادو او
شواهدو په صورت کې به یې مخنیوی وکړو.

د ښــځو د حقوقو د ساتنې څانګې امرې د
هلمند د لشــکرګاه ښــار په دوميه حوزه کې د
حوزې لــه آمر ،جنایي مســئول او نورو  ۲۵تنو
افرسانــو او رستیرو رسه د روان کال غربګويل پر
۲۹مه د پوهاوي غونډه و کړه.
د حــوزې آمــر د داســې غونــډو جوړېدل
پولیســوته ګټور و بلل او د ال نورو ورته غونډو د
جوړېدو غوښتنه يې وکړه.
/////////////

د نړیوالــې جزایــي محکمې دوه
ورځنی ورکشاپ جوړ شو

د « نړیوالــې جزایــي محکمــې» تــر نامــه
الندې د ظرفیت لوړولو دوه ورځنی ورکشاپ د
چنګاښ پر ۳مــه او څلورمه د مرکزي دفرت او د
کابل د سیمه ییز دفرت له همکارانو څخه د ۳۷
کسانو په ګډون ،د کمیسیون د مرکزي دفرت په
تاالر کې جوړ شو.
د ورکشاپ اصيل موخه د روم د اساسنامې
او د نړیوالې محکمې د اصولو زده کړه ،د جنګي
جرمونو او د برشیت پر وړاندي جرمونو څخه په
مخنیوي کې دجینوا د څلور ګونو کنوانسیونونو
د رول ،د برشیت په وړاندې جنایتونو او جنګي
جرمونــو د بیلګو او په دغه برخــه کې د نړیوالو
ســندونو پــه پام کــې نیولــو رسه د برشیت پر
وړاندې جنایتونو او جنګي جنایتونو د مســتند
کولو څرنګوالی و.
//////////////

د کندهار د برشي حقونو سیمه ییز
دفرت د کارګرو ماشومانو نړیواله ورځ
وملانځله

د روان  ۱۳۹۷کال د چنــګاښ پر ( )۶نیټه
د ماشــومانو د شــاقه کارونو د مخنیوي نړیواله
ورځ د کندهار د برشي حقونو د سیمه ییز دفرت

له خوا د ياد دفرت دغونډو په تاالر کې د یو شمېر
دولتي او نادولتي ادارو او بنسټونو د استازو او یو
شمېر ماشومانو په ګډون د یو کنفرانس په ترڅ
کې وملانځل شوه.
د نظر د خاوندانو په برخې اخیستنې رسه
دپینل ګروپ له خوا د ماشومانو د شاقه کارونو
د الملونو ،ناوړه پایلو او د دې پدیدې د مخنیوی
لپاره د الرو چارو په تړاو د برخه والو پوښــتنو ته
ځوابونه وویل شــول او هم رسنیو په دې تړاو د
چارو د مسئولینو رسه مرکې وکړې.
//////////////

په زابــل والیت کــې د معلولیت
لرونکو وګــړو وضعیت څخه څارنه
وشوه

د روان  ۱۳۹۷کال د چنــګاښ ۳مــې تــر
۷مــې نیټې پــورې د کندهار د بــري حقونو
د ســیمه ییز دفــر د معلولیت لرونکو کســانو
د بــري حقونــو د پراختیا د څانګې مســئول
په زابل والیت کــې د معلولینو د برشي حقونو
د مالتــړ ،څارنې او د هغــوی د برشي حقونو د
اعادې اړوند د دادخواهۍ (عدالت غوښــتنې)
په موخه ياد والیت ته کاري سفر وکړ.
////////////////

د ماشــومانو د شــاقه کارونو د
مخنيوي په تــړاو د پوهاوي غونډه
جوړه شوه

د روان  ۱۳۹۷کا ل د رسطان د میاشتې پر
( )۳نېټه د کندهار د برشي حقونو د سیمه ییز
دفرت د ماشــومانو د حقونو د ساتنی د څانګې
له خوا د کندهار د ګندیګان ســیمې د ښځو د
سیمه ییزې شورا له ( )۳۰تنو رسه د يادې شورا
د غونډو په خونه کې د ماشومانو د شاقه کارونو
د مخنيوي په هکله د پوهاوي غونډه جوړه شوه.
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په کندز والیت کې د ماشومانو په
برخه کې روزنیزه ناسته و شوه

کې د مرستې په خاطر د ایسو له دفرت ،روزنتون،
د مهارتونو د پراختیا له موسسې او د بلخ والیت له
مستوفیتڅخهمننهوکړه.
///////////////

په آزاد بازار کې ،د یونیســیف له
لوري د زده کړې د مرسته شویو توکو
پلورل کېدل

د افغانســتان د بــري حقونــو د خپلواک
کمیســیون د شــال ختیځ حوزې سیمه ییز
دفــر د ماشــومانو د حقونــو د ودې او مالتــړ
څانګــې د ۱۳۹۷کال د غربګــويل پــر  ۱۶مه
نېټه ،د ماشــومانو د برشي حقونو د ارزښــتونو
په بنســټي کولو کــې د ماشــومانو د حقونو د
کنوانسیون د  ۲۸مې او  ۲۹مې مادې له مخې
د مور او پالر او ښــوونکو د مسئولیت او رول تر
نامه النــدې د زده کړې غونده ،په کندز والیت
کې د استاد غالم رسول شهید د نجونو د لیسې
د  ۳۰استادانو په شتون رسه جوړه کړه.
د هغې ارزوين په پایله کې چې د غونډي په
پای کې وشــوه ،د غونډي ګډونوالو ،د ماشوم د
حقونو عمومي مفاهیــم درک او د زده کړې د دا
ډول پروګرامونو جوړول یې د اســتادانو لپاره ډیر
ګتــور او اغیزمن و ارزول.د غونډې په پای کې د
يادې لیســې مدیرې د کمیسیون د زده کړې د
دا ډول پروګرامونو له جوړیدو څخه مننه وکړه او د
افغانستان د برشي حقونو د خپلواک کمیسیون
له پروګرامونو څخه یې مالتړ اعالن کړ.
////////////////

په مزاررشیف کې د ماشــومانو د
شاقه کار د مخنيوي د نړیوالې ورځې
ملانځنه

له کارګرو او یتیمو ماشومانو او اړوندو دولتي
مسولینو څخه ۱۰۰کسانو د مزاررشیف په ښار
کې د یوې غونډې په بهیر کې ،د ماشومانو د شاقه
کار د مخنيــوي د نړیوالې ورځې څخه ملانځنه
وکړه .پــه دې غونډه کې چې د غربګويل پر ۲۲
مه نېټه د بلخ والیت د مستوفیت د کنفرانسونو
په تاالر کې جوړه شوې وه ،د افغانستان د برشي
حقونــو د خپلــواک کمیســیون د مزاررشیف د
سیمه ییز دفرت ریس قايض سید محمد سامع،
کارګرو ماشومانو ته د دغې ورځې د اهمیت او ښه
راغالست ویلو ترڅنګ د دغه پروګرام په جوړیدو

او کلتور د ریاســت په مرســته د شــرغان ښار
د لینکــن د کتابخونــې په تاالر کې جوړ شــو.
ځیني بحثونــه لکه اطالعاتو تــه د الرسيس د
حــق د قانون د مــادو او د ګډونوالــو او مربیانو
تر منځ اطالعاتو تــه د الرسيس د حق وجودي
فلسفه و څیړل شوه او په یو ډله ییزه کار کې ،د
جوزجان والیت په دولتي ادارو کې اطالعاتو ته
د الرسيس په الره کې ستونزې او د هغوی حل
الرې تر بحث الندي ونیول شوې.
////////////////

ننګرهار کې د ماشومانو نړیواله
وملانځله شوه

د افغانســتان د بــري حقونــو د خپلواک
کمیســیون د بامیان په ســیمه ییز دفرت کې د
ماشومانو د حقونو د سیمه ییز دفرت د څارونکي
څارنیــزې موندنې ښــیي چــې لــه دوو کلونو
راهیــي په غزين والیت کې ،د افغانســتان د
ښووين او روزين له وزارت رسه د ماشومانو لپاره
د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق (یونیسیف) له
لوري د زده کړې مرسته شوي توکي ،په آزاد بازار
کې پلورل کیږي.
د غزين والیت د معارف ریس محب الرحمن
انصار ،د دې موضوع د منلو ترڅنګ وایي ،خپله
يــې لیديل دي چې د یونیســیف لــه لوري له
ریاست رسه مرسته شوي توکي د غزين په بازار
کې پلــورل او پیرل کیږي او زياته يې کړه ،چې
د یونیســیف له لوري د زده کړې مرســته شوي
توکي باید د یو پالن پر بنسټ وویشل يش.
/////////////

په شربغان ښار کې اطالعاتو ته د
الرسيس ستونزې

په شربغان ښار کې د زده کړې د ورکشاپ
په بهیر کې د جوزجان والیت د دولتي او مدين
ادارو له مســئولینو څخه  ۲۸کسانو ،اطالعاتو
تــه د الرسيس قانون او د هغــه د پيل کیدو په
الره کې سیمه ییزې ستونزې تر بحث او څیړنې
الندي ونیولې.
د زده کــړې پــه دغه ورکشــاپ کې چې د
غربګويل پر امته او نهمه نېټه ،د افغانســتان د
برشي حقونو د خپلواک کمیســیون د ســیمه
ییــز دفرت له خوا د جوزجــان والیت د اطالعاتو

د روانې میاشــتې پر  ۱۰مه نېټه د ننګرهار
والیــت د کار ټولنیــزو چارو شــهدا او معلولینو
چارو ریاســت له خوا د ماشومانو نړیواله ورځ د
یوې غونډې په ترڅ کې وملانځل شوه ،په دغه
غونډه کې د دولتي او غیر دولتي ادارو ،روزنتونو
او وړکتونونو  ۱۰۰تنو مســئولینو او ماشــومان
ګدون کړی و.
په غونډه کې د جالل آباد ســيمه ييز دفرت
رئيســې صربينا حمیدي ماشــومان یو زیامنن
قــر وباله او د پالنې په برخه کې یې د کورنۍ
توجه اړینه وبلله .نوموړې د شخصیتجوړېدنې
مرحله د ماشومتوب وګڼله او همدغه پړاوونه یې
د ماشومانو په روح او روان دواړو اغېزناک وګڼل.
///////

کندز :د منځګړیتوب او وســاطت
له الرې د کورين تاوتریخوايل د یوې
قضیې هوارول

نورصبا د احمــد دل لور د یوې عرض پاڼې
له الرې د ۱۳۹۷کال د غوایي پر  ۲۴مه نېټه د
افغانستان د برشي حقونو د خپلواک کمیسیون
د کندز سیمه ییز دفرت ته مراجعه وکړه.
د قانــوين خربو اترو پــه پایله کې ،قضیه د
منځګړیتــوب له الرې لــه دواړو اړخونو څخه د
ژمنې په اخیســتلو رسه هواره شوه او دواړو لورو
د برشي حقونو د کمیسیون له کړنو څخه مننه
وکړه.
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تهای حقوق بشری دفاتر ساحوی و والیتی
فعالی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ماه سرطان 1397
دفاتر ســاحوی و والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانســتان براي دسترسي به هدفهاي حقوق بشری
خویش که در چهارچوب وظایف قانونی و مســؤولیت رســمی آن مسجل شده اســت ،همواره سعی داشت هاند
فعالیتهای خود را در عرصههای گوناگون بهگونهای شایســته بهانجام رسانند .بازتابدهی چنین فعالیتهایی
نیز بخشی از کوششهای صورتگرفته در ترویج فرهنگ و تقویت ارزشها و فعالیتهای حقوق بشری تلقی
میشود .از آنجایی که دامن ه این فعالیتها گسترد هاند و ماهنامه حقوق بشر ظرفيت محدودي دارد ،بنابراین ،در
هرشماره ،چکیدهای از فعالیتهای انجامشده حقوق بشری برای اطالع شهروندان عزیز به نشر میرسد.
گزارش تکمیلی و تفصیلی آن را میتوانید در وبســایت کمیســیون مستقل حقوق بشــر افغانستان بخوانید:
.www.aihrc.org.af
دفتر والیتی دایکندی
گرامیداشتشانزدهمین سالروز
تأسیس کمیسیون مستقل حقوق
بشر

ِ
گرامیداشت
دفتروالیتی دایکندی ،به منظور
شانزدهمین ســالروز ایجاد کمیسیون مستقل
حقوق بشر افغانستان ،کنفرانس یکروزهای را
برگــزار کرد .این برنامه ،با حضور والی ،رؤســا،
مســئووالن ادارات دولتی و غیردولتی ،فعاالن
مدنی و حقوق بشر ،دانشــجویان و رسانههای
محلی در مرکز والیت برگزار شد.
محمدجــواد دادگر ،رئیــس دفتر والیتی
ی به بیــان مهمترین دســتاوردهای
دایکنــد 
کمیسیون در طی شانزده سال گذشته پرداخت
و گفت« :این نهاد در شرایطی تأسیس شد که
کشور میراثدار نقض گسترده و فاحش حقوق
بشر بود و پیامدهای ویرانگر خشونت و منازعات
مســلحانه دیرپای بر زندگی تمامی شهروندان
این کشور سایه افکنده بود .در چنین شرایطی،

کمیســیون اما با تالشهای مؤثر و پشــتکار
مداوم خود از مشکالت و موانعپیشر وموفقانه
عبــور کرد و به این ترتیب بــه جایگاه و اعتبار
چشــمگیری در عرصه ملی و بینالمللی دست
یافت ».او مجموع این دســتاوردها را نتیجه و
محصول رهبری ســالم و مؤثری دانست که در
طی شانزده ســال گذشته بر کمیسیوناعمال
شده است.
انجنیــر محمود بلیــغ ،والــی دایکندی،
کمیســیون مستقل حقوق بشــر افغانستان را
نهادی موفق و پردستاورد خواند و اظهار داشت
کــه فعالیتهــا و دســتاوردهای دفتر والیتی
دایکندی در طی سال  ،1396چشمگیر و درخور
قدردانی بوده و این نهاد با مدیریت خوب خود
کارنامه درخشانی در عرصه حمایت و انکشاف
حقوق بشر در سطح والیت دارد.
یحیا عرفان ،اســتاد دانشگاه و فعال مدنی،
درباره اثرگذاری حضور کمیســیون در عرصه
حمایت و انکشاف حقوق بشر و نتایج فعالیتهای
شانزدهساله این نهاد صحبت کرد و گفت« :اگر
وضعیت اکنون جامعه را بــا وضعیت حاکم بر
سالهای آغازین پس از فروپاشی طالبان و ایجاد
نظام سیاســی جدید مقایســه کنیم ،تغییرات
و پیشــرفتهای فوقالعاده مثبتی را مشاهده
میکنیم و میبینیم که افغانســتان در گذار از
خشــونت و زورساالری به تســاهل و رواداری،
گامهای اساســی و مهمی را برداشته و در این

زمینه ،کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
به عنوان یک نهاد عملگرا و مؤثر نقشی اثرگذار و
برجستهای داشته است.
رحمتاهلل شــریعتی ،فعال حقوق بشــر،
تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
را دستاوردی مهم توصیف کرد و اظهار داشت:
«کمیســیون در وضعیتی کار خود را آغاز کرد
که جنگ و خشــونت همچنان جریان داشت و
نقض گســترده حقوق بشر عمدهترین شاخص
جامعه افغانستان بود؛ اما این نهاد در مدت بسیار
کوتاهی توانست به ستاره درخشانیبدل شود و
اکنون هیچکسی نمیتواند اثرگذاری این نهاد را
نادیده بگیرد.

خشونت یک پدر بر کودک
خردسالش

درباره خشونت با کودکان و رسیدگی به آن،
بخش حمایت و انکشــاف حقوق کودک دفتر
والیتی دایکندی به یک مورد قضیه خشونت با
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یک کودک که از ســوی پدرش صورت گرفته
بود ،رسیدگی کرد .این کودک که دو سال و سه
ماه سن دارد از ســوی پدرش ،ساکن ولسوالی
میرامور ،منطقه آهنگران برکر ،مورد خشــونت
شدید قرار گرفته است.
پدر این کودک که  23سال سن دارد مدت
هفت سال میشود معتاد به مواد مخدر میباشد
و به عنوان پولیس اربکی «محلی» در مربوطات
والیــت غزنی ایفای وظیفه میکرده اســت .به
تاریخ  20مــاه ثور بخش حمایت و انکشــاف
کودکان دفتر والیتی دایکندی از طریق صفحات
اجتماعی مربوط به کارمندان مؤسســه میثاق
شهروندی در منطقه از این خشونتعلیه کودک
اطالع مییابند .بخش مربوطه برای بررسی وارد
اقدام گردیده که کودک خشونت دیده همراه با
خواهر و برادر خردسال و مادرش جهت حمایت
و دادخواهی به مرکز ولسوالی آورده شدند.
در نتیجه پیگیری بخش حمایت و انکشاف
حقــوق اطفــال و همکاری مســئولین محلی
ولســوالی میرامور عامل خشونت (پدر کودک)
دستگیر شده و طفل خشــونتدیدهبا برادر و
ش برای پیگیری بیشتر موضوع
خواهر خردسال 
با همکاری شبکه سپن  CPANو مقامات محلی
ولســوالی میرامور به مرکز والیت آورده شده و
فع ً
ال در خانه امن به سر میبرند.

آموزش حقوق بشری بیش از 300
طفل در والیت دایکندی

بخش حمایت و انکشــاف حقوق کودکان
دفتر والیتی دایکندی کمیسیون مستقل حقوق
بشر افغانســتان به تاریخ  3تا  4ماه ثور کارگاه
آموزشی دوروزهای را با عنوان «آشنایی با حقوق
بشــری اطفال» برای ده تن از معلمان مکاتب
مختلف ولســوالی مرکز والیت دایکندی برگزار
کرده بود .این برنامه به صورت منظم و با نظارت
دفتر والیتی دایکندی ،آمران مکاتب و همکاری
آمریت معارف شهری شهر نیلی نیز تطبیق شده
است که در نتیجهتعداد  307طفل ( 172دختر
و  135پسر) از شاگردان دورههای لیسه درباره
حقوق انسانیشان آموزش حاصل کردهاند.

برگزاری کارگاه آموزشی ارتقای
ظرفیت مدافعان حقوق بشر

دفتر والیتی دایکندی ،کمیسیون مستقل

دفتر ،فعاالن مدنی ،استادان پوهنتون و بخش
تعلیمات دفتر ســاحوی ننگرهــار گردانندگی
میشد ،به ســواالت درباره کمیسیون و حوزه
حقوق بشر پاسخ داده شد.

حقوق بشــر افغانســتان ،کارگاه آموزشی را به
منظــور ارتقای ظرفیت مدافعان حقوق بشــر
برگــزار کرد .ایــن کارگاه با حضــور  27تن از
مدافعان حقوق بشــر به مدت سه روز در مرکز
والیت برگزار شد.
در پایــان کارگاه ،شــبکه مدافعان حقوق
بشــر به منظور ایجاد هماهنگیهای الزم و نیز
تشریک مساعی مشترک ایجاد شد و قرار است
این شبکه به صورت منظم فعالیتهای خود را
در عرصههای مورد نظر آغاز کند.

دفتر ساحوی ننگرهار
گرامیداشت  16جوزا ،سالروز
تأسیس کمیسیون مستقل حقوق
بشر افغانستان

شــانزدهیمن سالروز تأســیس کمیسیون
مستقل حقوق بشر افغانستان باشرکت  60تناز
نمایندگان نهادهای دولتی ،علمای دینی ،فعاالن
جامعه مدنی ،نمایندگان اقوام ،ژورنالیستها و
ن با
دانشجویان در تاالر دانشگاه سید جمالالدی 
شکوهیتما م گرامی داشته شد.
در این محفل رییس دفتر ساحوی ننگرهار
ضمن خوشآمدگویی به مهمانان ،یادآور ش د که
این روز در حالی تجلیل میشو د که حقوق بشر
به یک گفتمان ملی بدل شده و در تمام سطوح
جامعه،بحثهایی در حوزه مطالعات حقوق بشر
و مفاهیم حقوق بشری جریان دارد .وی در ادامه
درباره دستاوردهای شانزدهساله ،بهخصوص در
ل صحبت کر د و
والیات شــرقی بهصورتمفص 
از حاضــران تقاضا کرد که در صورت داشــتن
ی برای بهبود فعالیتهای
هرپیشــنهاد و نظر 
حقوق بشری ،این دفتر را یاری رسانند.
سپس معاون مقام والیت ضمنتبریک به
مناسبت یادشده پیشــنهادهایی را برای بهبود
وضعیت حقوق بشری به کمیسیون ارائه داشت.
پس از آن با برگزاری پنلی که توسط رئیس

دفتر ساحوی والیت هرات
صلح و آرامش ،آرزوی همه مردم
افغانستان است

شــانزدهمین سالروز تأســیس کمیسیون
مستقل حقوق بشــر افغانســتان ،با برگزاری
مراســمی بــا عنوان «کمیســیون مســتقل
حقوق بشرافغانســتان؛ وظایف ،صالحیتها و
دســتاوردها» در دفتر ســاحوی هراتگرامی
داشته شد .در این مراسم مسئوالن و نمایندگان
ادارات دولتی و غیردولتی ،مســئوالن و اعضای
نهادهــای جامعه مدنی ،اســتادان دانشــگاه و
دانشجویانشرکت کرده بودند.
در آغــاز ،ســیدعبدالقادر رحیمی ،رئیس
دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در
والیت هرات ،در سخنانی به برخی دستاوردهای
کمیسیون در عرصه حقوق بشر اشارهو نمونهها
و مثالهای مستندی از فعالیتهای کمیسیون
را یــادآوری کرد .وی گفت این دســتاوردها با
پیگیری کمیســیون و همــکاری و هماهنگی
ادارات ذیربط دولتی و مؤسســات همکار ،به
دســت آمده و به این ترتیب مشکالت موجود
برطرف شده است .وی در ادامه افزود« :ما فع ً
ال
در شرایطی زندگی میکنیم که ناخواسته با هم
ل صلح و آرامش،
درگیــر جنگیم ،به همین دلی 
آرزوی همه مردم افغانســتان اســت ».رحمی
افزود ،به خاطر تأمین عدالت و حاکمیت قانون،
کمیســیون مستقل حقوق بشر در سال 1381
تأسیس شد که اولین هسته مرکزی آن در کابل
و به تعقیب آن اولین دفتر ســاحوی در کشور،
س و سپس دیگر دفاتر
در والیت هرات تأســی 
ساحوی و والیتی ایجاد شدند.
در ادامه مراســم ،خانم مریم دانش ،معاون
بخش تعلیمات دفتر ساحوی هرات،پرزنتیشنی
درباره کمیسیون و فعالیتهای آنارائه کرد.
عبدالرشــید فردانی ،فعــال جامعه مدنی و
استاد دانشــگاه ،ازســخنرانان این محفل ،در
سخنان خود به جایگاه حقوق بشر و احترام به
انسان و کرامت انسانی از دیدگاه اندیشمندان و
شعرای نامدار برجسته پرداخت.
سخنران دیگر این مراسم ،محمدانور متین،
کارشــناس فرهنگی مقام والیت بــود .وی در
سخنان خود از همه همکاران کمیسیون مستقل
حقوق بشرسپاسگزاری کرد که طی سالهای
سپریشــده کارهای زیــادی را با هدف تحقق
حقوق بشر انجام دادهاند.
در پایان مراسم سیداشرف سادات ،مسئول
مجمــا (مجتمع جامعه مدنی افغانســتان) در

هرات درباره سالگرد تأسیس کمیسیون صحبت
کرد و افزود« :خوشــبختانهطی شــانزده سال
فعالیت کمیسیون ،کارها و فعالیتهای مثبتی
در عرصــه حقوق زنان ،حقــوق اطفال ،حقوق
معلوالن ،حقوق کارگران و ...صورت گرفته است.
کمیسیون در قبال خیلی از مسایل موضعگیری
مشــخص و معین داشته و در زمینه موضوعات
حقوق بشری دادخواهی کرده است؛ هرچند با
توجه به همه این مسایل برخی چالشهایی نیز
در این زمینه وجود دارد ،از جمله اینکه برخی با
تأسیس کمیسیون مخالف بودند ،و برخوردهای
سیاسی با کمیســیون شد ،فشارهای مختلفی
روی کمیسیون آوره شد اماخوشحالیم که یک
نهاد حقوق بشری در افغانســتان ایجاد شد تا
موضوعات حقوق بشری کشور را در سطح ملی
و بینالمللی دنبال کند».

دیدار دانشجویان حقوق و
علوم سیاسی دانشگاه جامی از
دفترساحوی کمیسیون مستقل
حقوق بشر

کمیســیون مســتقل حقوق بشــر در هرات
مورد شناســایی قرار گرفته بودند برگزار شــد.
اشتراککنندگان این کارگاه آموزشی از والیات
بادغیــس ،فراه ،نیمروز و هــرات در این برنامه
حضور داشــتند .این کارگاه آموزشی با عنوان
«کارگاه آموزشــی مدافعین حقوق بشر» برای
دو روز ادامه یافت .اشتراککنندگان این کارگاه
آموزشی بیســت و پنج تن از اعضای نهادهای
جامعه مدنــی بودند کــه از والیتهای حوزه
غرب شــامل بادغیس ،فراه ،نیمروز و هرات در
این کارگاه آموزشی شرکت داشتند .طی دو روز
کارگاه بخاطــر ارتقای ظرفیت مدافعین حقوق
بشــر و نمایندگان نهادهای مدنــی در رابطه
به توسعه و گســترش حقوق بشر طبق اجندا،
مطالب و موضوعات مختلفی ارائه شد.

دفتر ساحوی کندز
مشارکت در عرصههای زندگی،
حق اشخاص دارای معلولیت
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«نقش معلمان در تأمین حقوق بشری اطفال»
از نظر مادههای  28و  29کنوانســیون حقوق
طفل و همچنین نقش والدین در نهادینهشدن
ارزشهای حقوق بشری اطفال را با اشتراک 30
نفر از استادان لیسه دخترانه استاد غالمرسول
شهید در والیت کندز برگزار کرد.
در این جلســه آموزشــی ،پیرامــون بیان
اهداف جلســه ،معرفی کمیســیون مســتقل
حقوق بشــر افغانســتان و اهداف ،کارکردها و
دستآوردهای آن صحبت شد که طی دو ساعت
اشــتراککنندگان از نقش و مسئولیتشان در
ایجاد نظام تربیتی خانــواده و در امر آموزش و
پرورش اطفال در محیط مکتب در برابر حقوق
کودکان آگاهی بدست آوردند.

دفتر ساحوی بامیان
کارگاه آموزشی روشهای
حمایتگری مدافعان حقوق بشر

شماری از دختران دانشجوی حقوق و علوم
سیاســی دانشــگاه جامی به منظور آشنایی با
اهداف ،فعالیتها و بخشهای کاری کمیسیون،
از دفتر ســاحوی کمیسیون مســتقل حقوق
بشــر در هرات دیدار کردند .این دانشــجویان
که تعدادشان به بیســت و یک تن میرسید و
عالقمند آشنایی بیشتر با کارکردهای کمیسیون
مستقل حقوق بشر بودند ،از بخشهای مختلف
دفترساحوی هرات بازدید کردند.

برگزاری کارگاه آموزشی برای
مدافعان حقوق بشر

کارگاه آموزشــی حقوق بشــر با اشتراک
مســئوالن و نمایندگان نهادهای جامعه مدنی
و مدافعین حقوق بشــرکه توسط دفترساحوی

بخش افراد دارای معلولیت دفتر ســاحوی
کندز در راستای تطبیق میثاقها و قوانین ملی
و بینالمللی در ادارت دولتی و غیردولتی برای
بهبود وضعیت حقوق بشــری اشــخاص دارای
معلولیت ،مصاحبههایی را در جریان سفر کاری
در والیــت بغالن با  12تن از اشــخاص دارای
معلولیــت انجام داده اســت .خیالمحمد اتل،
رئیس نهاد اجتماعی معلوالن در این باره از عدم
تطبیق قوانین و میثاقهای ملی و بینالمللی در
ادارات دولتی و غیردولتی شکایت کرده و دولت
را متهم بر عدم تطبیق قوانین و میثاقها میکند.
میراحمد ،نماینده معلوالن ولسوالی دوشی،
نیــز ضمن تأیید بعضی پیشــرفتها و اجراآت
دولت در راستای بهبود وضعیت حقوق بشری
و ظرفیتســازی نهادهــای حقوق بشــری و
استخدام تعدادی از معلوالن در ادارات ،از غفلت
و بیتوجهی در اجرای به موقع معاشات و دیگر
امتیازات گالیه دارد.

برگزاری جلسه آموزشی «نقش
معلمان در تأمین حقوق بشری
اطفال»

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر
ســاحوی کندز ،جلسه آموزشی را تحت عنوان

بخش آموزش حقوق بشــر دفتر ســاحوی
بامیان به تاریخ  13و  14سرطان  1397کارگاه
آموزشی روشهای حمایتگری مدافعان حقوق
ی یکهولنگ  1و
بشر را برای مدافعان ولسوالیها 
 ،2بهسودین ،شیبر ،ورس ،پنجاب ،مالستان ،ناور،
جاغوری ،پنجــاب و مرکز والیت بامیان برگزار
کرد .دراین گارگاهتعداد  30نفر که شــامل 14
زن و  16مرد میشدند اشتراک داشتند .هدف
برگزاری کارگاه ارتقای ظرفیت مدافعان حقوق
بشــر در حوزه حمایتگری ،ترویج ،گسترش و
نظارت از وضعیت حقوق بشر عنوان شد.
طــی دو روز موضوعــات ماننــد :معرفی
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ،مفهوم
و مصادیق حقوق بشر ،روشهای حمایتگری،
مدافعان حقوق بشر ،شبکهسازی مدافعان حقوق
بشر ،حقوق بشر و صلح و حاکمیت قانون مورد
بحث قرار گرفت.

ماهنامهحقوقبشر| سالشانزدهم| شمارهچهارم|سرطان1397

ماشوم او د هغه ښوونه او روزنه
ماشوم هغه چاته ویل کیږي چې د ځوانۍ
پړاو ته نه وي رســېدلی ،د ښه او بدو ،د ګټې او
زیان په تاوان ډېر حاکم نه وي.
وايي ،د ماشوم ذهن د سپین کاغذ په شان
دی هــر څه چې پرې غواړې لیکلی يې شــې؛
نــو که چېرته میندې ،پلرونــه او د کورنۍ غړي
د ماشــومانو ښــوونې او روزنې ته جدي پاملرنه
ونکړي نــه یواځې چې د کورنــۍ رسخوږی به
يش بلکــې ټولنه هــم له تباهــۍ رسه مخامخ
کوي ،میندې او پلرونه د ماشــوم د ښې روزنې
په اړه باید ښــه فکر وکړي او پر دغه سپينه پاڼه
ارزښــتمنې الرښــوونې ،مينه او ژوند وليکي ،د
هغه د روزلو او پاللو لپاره ځانګړې پاملرنه وکړي،
له کتاب او قلم رسه يې آشنا کړي او زده کړې ته
يې تشويق کړي.

مینــدې او پلرونــه خپلو ماشــومانو ته ډېر
ځوریږي او کله چې يې ماشومان درس نه لويل
مور او پالر يــې زړه ورته خوري ،چې ولې درس
رسه مینه نلري؟ او بيا د دې پر ځای چې درس
ويلو ته يې تشويق کړي او و يې هڅوي پر هغوی
بې ځايه فشار راوړي او سختي پرې کوي ،چې
هغه بيا برعکس اغېز کوي او د ماشوم زړه ال له
درس ويلو توريږي.
تجربــو ښــودلې هغــه ماشــومان چې په
ماشــومتوب کې يــې کتاب نه وي لوســتی په
لویوايل کې هم له کتاب او لوســت رسه کومه
ځانګړې مینــه نلري ،که چېرته د ماشــوم مور
او پالر په ټوله ورځ کې ماشــوم ته نیم ســاعت
خپل وخت ورکړي د ماشومانو راتلونکې ډېرې
ســتونزې به ېې حل کړې وي او له بلې خوا به
يې خپلو ماشومانو ته خپل حق هم ورکړی وي،

ښوونهروزنه
اوماشومتهپاملرنه
محمد یعقوب مومند

د ماشــومانو لپــاره په وخت خوراک ،څښــاک
برابرول ،جامې ورته چمتو کول ،هغوی ته سامل
دريس چاپیریــال جوړول ،شــفقت پرې کول،
مینه ورکول ،د هغوی اړتیا او غوښتنو ته په ورین
تندي ځواب ویل ،د دوی څارل او ارزول ،وخت
پر وخت يې غیر مســتقیم ازمایل ،دا ټول هغه
څه دي چې د ماشــوم په روزلو کې ځانګړی او
ټاکونکی رول لري ،همدارنګه بل څه چې ډېر
مهم او اړیــن دي هغه د بېال بېلو کلمو ،جملو
او پراګرفونو لوســتل ،ویــل او لیکل دي چې د
ماشــومانو د معلوماتو په ډېرولو کــې ډېر رول
لري ،د هغوی په سامله روزنه کې هم خورا ډېره
مرسته کوي ،د دې لپاره کوالی شو د ماشومانو
لپاره ځانګړي تصويــري کتابونه او مجلې پيدا
کړو چې ځانګړی راښــکون لري او د ماشومانو
لپاره په زړه پورې وي.
زده کــړه د ماشــومانو اســامي ،افغاين او
انساين حق دی ،ماشومانو ته زده کړه نه یواځې
پــه کورنۍ الزمه ده ،بلکــې دولتونه هم په دې
اړه خپل مســئولیت لري .په نولســمه پېړۍ
کــې په ټوله نــړۍ کې ښــوونه او روزنه د
ماشومانو مســلم او انساين حق وګڼل
شو ،په شــلمه پېړۍ کې ماشوم په
کورنۍ ،وړکتون ،ښوونځي ،مدرسه
او ټولنه کې د ډېر مهم غړي په توګه
مطرح او وپېژندل شو ،د ارواپوهنې
او ښــوونې روزنې پوهانو دغه پېړۍ
د ماشــوم د پېړۍ په نامه ونوموله،
په دې پېــړۍ کې ماشــومانو ته ډېر
کتابونه ولیــکل شــول ،د دوی په ژبه
ادبیات پیل شول ،رسالې ،داستانونه او
کیسې ولیکل شوې ،چې له نېکه مرغه
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یوویشتمې پېړۍ کې دې برخې ښه پرمختګ
وکــړ ،مېتودونــه جوړ شــول ،مفکــورې وروزل
شــوې ،اړتیاوې او غوښــتنې راپورته شوې چې
په دې وروستیو وختونو کې افغانستان کې هم
د ماشــومانو لپاره ډېر کار روان دی ،د ساري په
توګه به د ځینو موسسو او ميل مرکزونو یادونه او
ستاینه وکړو.
د ماشومانو اړوند یواځې په  ۱۳۸۵کال کې
دافغانستاندتعلیمينصابمتخصیصینو،چې
د تعلیمي نظارت غړو ،ښوونکو د روزنې ریاست
غړو او د کابل ښــار د څو لېســو تکړه ښــوونکو
وررسه همکاري کوله د (اي ـ جي ـ ار) تعلیمي
موسسې په مالتړ د هېواد له شپږو زونونو څخه
 ۱۷۰۰ټوکه د ماشــومانو لپاره د لیکل شــويو
انځوریزو او ساده کیسو ټولګې راټولې کړې او دا
کتابونه يې د بهرنیو متخصیصینو تر څار الندې
وکتل ،کره کتنې الندې يې ونیول ،و يې ارزول
او په دې اړه ېې لیکواالنو ته اړینې سپارښتنې
وکړې ،چې بیا وروسته همدغو کتابونو لپاره په
یاده موسسه کې یو معیاري ډیټابیس جوړ شو
او دا ټول کتابونه پکې ځای پرځای شول.
د زده کــړې او ښــوونې او روزنــې اړونــد د
ماشــومانو له حقونو څخه یو هم په مورنۍ ژبه
د زده کــړې چمتو کــول دي ،مورنۍ ژبه د هر
ماشوم انساين او پیدایښتي حق دی.
د ښــوونې او روزنــې ماهریــن ،د لــوړو او
لومړنیــو زده کړو اســتادان ،پوهان ،څېړونکي،
سیاســتپوهان ،مفکریــن ،ارواه پوهــان ،د
پیداګوژۍ پوهان او فیلسوفان ټول په دې کې
په یوه خوله او یــو غږ دي چې په مورنۍ ژبه نه
یواځې یو ماشوم ژر زده کړې کوالی يش ،بلکې
د ماشوم خپله مورنۍ ژبه د نورو ژبو د زده کړې
په برخه کــې هم ډېره اغېزمنه ،ګټــوره او خورا
ارزښــتناکه ثابته شــوې ده ،ان تر دې چې یو
شمېر پوهانو په مورنۍ ژبې له زده کړې څخه د
ماشوم محرومیت له ښوونځي څخه د ماشوم د
ايستلو په معنا تعبیر کړی دی.
په مورنۍ ژبه زده کړه له ماشومانو د رسوزرو
هغه ټوټېجوړوي ،چې هېڅ وخت خپل ارزښت
له الســه نه ورکوي ،د ماشوم په نوښتګرو هڅو،
احساساتو او عواطفو کې ډېره اسانتیا رامنځته
کوي ،نو اړينه ده چې په مورنۍ ژبه د ماشوم د
زده کړې حق ته نه یواځې دا چې درناوی ويش،
بلکــې هغوی تــه بايد د دغه حق پــه ورکولو او
غوښتلو کې هڅه وکړو او ماشومانو ته د هغوی
دغه مهم حق په سمه توګه وسپارو.
د ماشومانو شخصیتجوړوونکي حقونه
هغــه والدین چې پــر نفس لوړ بــاور لري
خپلو بچیانــو ته د مفاهیمو ،اعتقاداتو او مثبتو

ارزښتونو په ورښودلو رسه هغوی ته په نفس لوړ
باور ورزده کــوي ،د درناوي وړ والدین ،خپلوان
او ښــوونکي د ماشــومانو لپاره رسمشق او غوره
بېلګې دي ،ماشــومان د ژوند په لومړنیو کلونو
کــې د لویانو کارونو ته د رسمشــق په ســرګه
ګــوري او له هغوی تقلید کــوي ان تر دې چې
موږ هم خپلو لویانو او مدیرانو ته د رسمشــق او
بېلګې په توګه ګورو.
ماشــوم هیله لري چې یوه ورځ ستاسې په
څېر يش ،ستاســو په اړه هېڅ شــک نکوي ،پر
تاسو پوره باور او اعتامد لري ،څه شی چې وایئ
مني يې ،تل تاســو څاري ،ستاسو له کړنو زده
کړه کوي ،هغوی غواړي چې تاسو غوندې يش
او ستاســو اکټونه وکړي ،هغوی له تاسو او هغه
چاپیریال څخه چــې دوی پکې ژوند کوي ډېر
څه اخيل او خپل راتلونکی له هامغه اخیستلو
رسه برابروي ،څه شی چې اوري سمدستي يې
زده کوي ،نو موږ باید د ماشومانو د زړه غوښتنې
په پام کې ونیســو ،د یوه ملګري پــه څېر ورته
مشوره او وررسه مرسته وکړو ،د ښې روزنې لپاره
ورته سامله او خوشحالوونکې زمینه برابره کړو،
همدارنګه د ماشوم د ښــه او غوره راتلونکي په
اړه ژور فکر وکړو ،د خپلې او د ماشوم د مفکورې
په اړه پرتلیز خیال وســاتو ،ماشوم مینه غواړي،
شفقت غواړي او د نرمو خربو وس لري ،ماشوم
رسه باید هېڅ ډول جدیت ونيش ،زموږ ځوانان
او پېغلــې باید لــه واده څخه مخکــې د خپلو
ماشــومانو د روزلو او لویولو پــه اړه فکر وکړي او
ورته ټاکلی پــان او پروګرام ولري او همدارنګه
په اړه ېې ډېر څــه ولويل او وا يې وري ،د لور او
زوی تر منځ هېڅ ډول توپیر ونکړي ،کوم حقونه
چې زوی ته ورکــول کیږي هغه باید لور ته هم
ورکړل يش ،په ځانګړې توګه د زده کړې ،چلند
او جامو اخیســتلو یا هم جوړولــو په اړه ،خپلې
غوښــتنې د خپلو ماشومانو له توان رسه برابرې
کړو ،په هغوی باید هېڅ ډول فشــار را نه ولو ،د
خپلو ماشومانو د ښه راتلونکي او د هغوی د ښې
روزنې په موخه رشایط وجاجوو ،هر ډول اسانتیا
ورتــه برابرې کړو ،له ســتونزو يې لرې وســاتو،
ډېــر يې وهڅوو ،افریــن ورته ووایــو او په خپل
ځــان يــې ډاډه او باوري کــړو ،دا ټول هغه څه
دي چې د ماشــوم د شخصيت په جوړونه کې
مهم رول لري ،که موږ د ماشــومانو شــخصيت
جوړونې تــه پام و نــه کړو ،نو پــه لويوايل کې
يې بيا د شــخصيت جوړول او پر ځان باور پيدا
کول ناممکن دي ،ځکه د انسان شخصيت په
ماشومتوب او په ځانګړي ډول د ژوند په لومړيو
کلونو کې جوړيږي.
ماشــوم تــه د لويانو احــرام ،مينــه او آرام
اوســېدل پــه دې ډول ور زده کولی شــئ چې

تاسو پخپله مينه ناک ،آرام او محرتم اوسئ ،که
تاســو آرام نه ياست ،که تاسو په قهر او سختۍ
رسه چلند کوئ ،ماشــوم مو هم له تاســو څخه
سختي ،قهر او غوسه زده کوي او ستاسو د توقع
برعکس اغېز پرې کوي.
ماشومان مه نهیيل کوئ
پــه لویانــو کــې د وېــرې اصيل المــل په
ماشــومتوب کې وژونکي او تبا کوونکي نیوکې
دي ،کلــه چې مور او پالر په ماشــومانو باندې
نــاوړه نیوکې کــوي ،هغــوی ژر د ناهیلۍ او د
ناکامۍ پر وېره اخته کیږي.
وېــره د ژوند په نــورو پړاوونو کــې د نورو د
عقایــدو پر وړانــدې له حده ډېر د حساســیت
درلودو پــه پایله کې رامنځته کیږي ،ارواپوهان
وايــي :نــږدې د ټولو رواين او عاطفي ســتونزو
ریښه په ماشومتوب کې ماشومانو ته د نازونې،
هڅونې ،ستاینې ،زړه ورکونې او مینې ورکونې
دریغ دی ،دغــه کار هغه مهال رامنځته کیږي
چې مور او پالر کله د ماشوم د سمون او کنټرول
هڅه کــوي او دوی له خپلــې مینې څخه بې
برخې کوي ،په پایله کې ماشوم انګیري تر هغې
چې د مور او پالر له غوښتنې رسه سم کار تررسه
کوم په امن کې یم او که داســې ونکړم په امن
کې نه یم ،چې باید داسې نه وي او دا ټول هغه
مسایل دي چې ماشوم د ناهیلۍ او ناپوهۍ لور
ته بیايي.
خپل ماشــوم له نورو ماشــومانو رسه پرتله
کــول او نور ماشــومان ورته يــادول او د هغوی
ستاينه ورته کول هم ماشوم نهيلی کوي ،تاسو
کوالی شــئ پرته له دې چې نور ماشومان ورته
ياد کړئ او خپل ماشوم ته پېغور ورکړئ پخپله
خپل ماشــوم تشــويق کړئ او هغه ته د غوسه
کېــدو او د هغه د وهلو پــر ځای هغه ته خربې
وکــړئ او په خربه يې و پوهوئ ،دا خربه ســمه
نه ده چې ماشــوم پــه ډب رسه ادب زده کوي،
که تاســو ماشوم وهئ هغه وهل درنه زده کوي،
که يې کنځئ کنځــل زده کوي ،خو که خربې
ورته وکړئ او د خپلو کړنو له الرې هغه ته ښوونه
وکړئ نو پر هغه مثبت اغېز کوي.
پر ماشوم د ښه نوم ايښودلو حق
لــه هر چا وړاندې د ماشــوم په شــخصیت
جوړنه کې د ماشــوم مور ،پــار او د کورنۍ نور
غــړي مســئولیت لــري او دا د ماشــوم تر ټولو
لومړنی حق دی چې یو ښــه نوم پرې کېږدي،
نوم اېښــودل د ماشــوم پــر شــخصت ،روان،
سلوک ،طرز او چلند نېغ په نېغه اغېزه کوي ،له
بده مرغه زموږ په ټولنه کې ال هم دغې برخې ته
پاتې په  33مخ کې
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ما مردمان:

نقشسازمان
مللمتحد
در قرن
بیست و یكم1-

*کوفیعنان(دبیرکلسابقسازمانمللمتحد)

یادآوری:
این متن زمانی ارائه شــده است که آقای
ن دبیر کل سازمان ملل متحد بود .از
کوفی عنا 
آنجایی که محتوای این نوشتار به نقش سازمان
ملل متحد محدود نمیشو د و موضوعاتی چون
حقوق بشردوســتانه بینالمللی ،حکومتداری
خوب ،جهانی شدن و تحوالت اخیر جهانی را
با رعایت اختصار به صورت دقیق بیان داشــته
اســت ،اداره ماهنامه حقوق بشر برای آگاهی
بیشتر خوانندگان آن را منتشر میکند.
( )1سده جدید ،چالشهای تازه
 -1آغاز هزاره جدید ،موقعیتی برای جشن
ت
و تفكر اس 
 -2در شب سال نو هنگامی كه زنگ ساعت
نیمهشب نواخته شد ،در هر منطقه ،زمانی بعد از
منطقه دیگر ،از كیریباتی( )Kiribatiو فیجی
گرفته به ســمت باختر ،پیرامون ارض بسوی
ســاموا ( )Samoaدنیا جشن گرفتند ،نهتنها
مردمی كه تصور میرود هزاره برایشان مفهوم
خاصی در بر دارد ،بلكه مردمان با فرهنگهای
مختلف در آن شركت كردند .دیوار بزرگ چین
و اهرام مصر ،همانند میدان مانجر ()Manger
در بیتاللحم و میدان سنت پیتر در رم روشن
شده بود و میدرخشید ،توكیو ،جاكارتا و دهلی
نو ،در برگزاری جشــنهای هزاره ،به سیدنی،

مسكو ،پاریس ،نیویورك ،ریودوژانیرو و صدها
شــهر دیگر پیوستند .از اســپیزبرگن(Spits
 )Bergenدر نــاروی گرفتــه تا جزیره روبن
( )Rubenدر جنــوب آفریقــا ،در چهرههای
كودكان نور شمع منعكس بود .طی  24ساعت،
خانواده بشــری ،با نمایش بیسابقهای از تنوع
غنی ،وحدت خویش را جشن گرفت.
 -3اجــاس هــزاره فرصتی بــرای تفكر
در اختیــار قرار میدهد .مجمــع عمومی این
گردهمایی ســران كشورها و دولتها را برگزار
میكند تــا درباره نقش ملل متحد در ســده
بیســت و یكم بحث نماید .مناسبت و موضوع
هــر دو ایجاب میكند كه از ســر عنوانهای
خبری امروزی گامی پیشتر برداشــته ،درباره
وضع جهان و چالشهایی كه برای این سازمان
ایجاد كرده ،دید و نقطه نظراتی وسیعتر و دراز
مدتتر اتخاذ كنیم.
 -4نكات زیــادی میتوان ذكــر كرد كه
باید برای آن سپاسگزار باشــیم .امروزه اغلب
مــردم انتظار دارند كه بیش از والدینشــان و
خیلی بیشتر از اجداد دورترشان زندگی كنند.
آنها بهتر تغذیه میكنند ،از ســامتی بهتری
برخوردارنــد ،تحصیالت بهتــری میكنند ،و
رویهمرفته با امكانات اقتصادی مســاعدتری
روبر هستند.
 -5همچنین موارد بســیاری وجود دارد،

كه تأسفانگیز است و باید تصحیح شود .قرنی
كه بــه تازگی پایان یافت توســط مخاصمات
بیرحمانه مكررا ً زشت و بد نما شد .فقر طاقت
فرسا و نابرابری چشــمگیر بین كشورها و در
داخل آنهــا ،حتی با وجود ثروت بیســابقه
همچنــان ادامه درد .بیماریهــای كهنه و نو
پیشرفتهای را كه با رنج و سختی بدست آمده
به خنثی ماندن تهدید مینماید .خدمات جان
بخش طبیعت كه بقای نوع بشر بدان بستگی
دارد ،توســط فعالیتهای روزمره خود ما بطور
جدی تباه شده است.
 -6زمانی كــه رهبران جهان در كنفرانس
هــزاره دهم آینده ،مــردم از آنها میخواهند
تا چالشهای عمده را مشــخص و پیشاپیش
براساس آن اقدام كنند.
 -7ملل متحد فقــط در صورتی میتواند
در كمك با مقابله با آن چالشها موفق شــود
كه همگی احساس كنیم رسالتی جدید درباره
اقدام مشــتركمان داریم .الزم است به خاطر
بیاوریم كه سازمان ملل چرا و برای چه كسی
وجود دارد؟ همچنین باید از خود بپرسیم كه
رهبران جهان از چه نوع سازمان ملل در حرف
و در عمل آمادگی پشتیبانی دارند؟ پاسخهای
روشنی الزم اســت تا فعالیتهای سازمان در
دهههای آینده تقویت شود و تمركز یابد .این
همان پاسخهایی است كه اجالس هزاره باید در
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اختیار ما قرار دهد.
 -8البته فلسفه وجودی سازمان ملل متحد
خدمت به دولتهای عضو است .سازمان تنها
ركن در نوع خود با عضویت جهانی و گســتره
جامع بوده و تعداد زیادی از اقدامات بشری را
در بر میگیرد .این جنبهها و نكات سازمان را
به یك مجمع منحصر به فرد و ســودمند برای
تبادل اطالعات ،انجام مذاكره ،تدوین معیارها و
طرح انتظارات و نیز هماهنگی رفتار دولتها و
نقش آفرینان دیگر و پیگیری برنامههای اقدام
مشتركبدل کرده است .ما باید تضمین كنیم
كه ملل متحد این وظایف را تا آنجا كه ممكن
است به نحوی مؤثر و كارا انجام دهد.
 -9ولی سازمان ملل متحد صرفاً یك ابزار
و وســیله نیســت .همانطوری كه منشور آن
به روشــنی بیان میكند ،هدف سازمان ملل
ایجاد و ابداع اصول جدید در روابط بینالمللی
و نیز برقراری تفاوت كیفــی در اقدام روزمره
آن میباشــد .اولین ماده منشــور ما را تعریف
میكند :حل و فصل اختالفات به شــیوههای
مســالمتآمیز ،ابتكار راهحلهای مشــترك
برای مســایل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
بشردوســتانه ،و بطور كلی ترویج رفتار مطابق
بــا اصول عدالت و حقــوق بینالملل .به دیگر
سخن ،گذشته از هر گونه وظایف عملی كه از
سازمان ملل متحدخواسته شده ،منظور آشكار
و پذیرفته شدهای نیز دارد ،كه عبارت است از
ایجاد تحول در روابط بین كشورها ،و روشی كه
به وسیله آن امور جهان اداره میشود.
 -10این تمام قضیه نیســت ،زیرا هر چند
ملل متحد ســازمان دولتها است ولی منشور
به نام ما مردمان دنیا نوشــته شــده اســت.
منشور حیثیت و ارزش شخص انسان ،احترام
نسبت به حقوق بشــر و حقوق برابر برای مرد
و زن ،تعهد نســبت به پیشرفت اجتماعی كه
با معیارهای بهتر زندگی اندازهگیری میشود،
تا آســودگی خیال در برابر فراهم بودن نیازها
و آســودگی در مورد فراهم بودن امنیت را به
یكســان برقرار كند مورد تاكید قرار میدهد.
بنابرایــن در نهایت ملل متحــد برای نیازها و
امیدهای مردم در تمامــی نقاط جهان وجود
دارد و باید در خدمت آن باشد.
 -11ملل متحد طی  45ســال اول وجود
خود در چنگال جنگ سرد بسر برد ،و از انجام
پارهای از رســالتهای محوری آن جلوگیری
بعمل آمد ،ولی وظایف مهم دیگری در ســایه
آن مخاصمات كشــف كــرد .طی ده ســال
گذشته ،ملل متحد مواجه با ستیزههایی بوده
كه از تغییرات پر سر و صدای عصر جدید ناشی
شده است .در بسیاری از موارد اقدامات خوبی
بعمل آورده و در امور دیگر كوتاهی كرده است.
اكنون اجالس هزاره فرصت منحصر به فردی

به رهبران جهــان میدهد تا ملل متحد را در
قرن بیســتم و یكم متحول و آن را قادر سازند
تفاوت واقعی و قابل سنجشی در زندگی مردم
ایجاد نماید.
 -12اینجانــب با كمال احتــرام گزارش
حاضر را بــه دولتهای عضو تقدیم میكنم تا
كار آنهــا را در تهیه مقدمــات برای اجالس
تســهیل نموده و موجب برانگیختن مشاورات
بعدی آنها در اجالس گــردد .گزارش حاضر
بعضــی از چالشهای فوری را كه مردم دنیا با
آن روبرو هســتند و در حوزه ملل متحد قرار
میگیرد مشــخص مینماید ،موضوعاتی را كه
باید بدان اولویت داده شــود جهت بررســی
كشورهای عضو پیشنهاد میكند ،و چند اقدام
فــوری كه میتوان در خود اجالس بعمل آورد
را پیشنهاد مینماید تا روحیه مردم را تقویت و
زندگی شان را بهبود بخشد.
 -13كلیه این پیشنهادها در زمینه جهانی
شــدن ،كه دنیا را در هنــگام ورودمان به قرن
بیســت و یكم متحول میســازد ،مطرح شده
است .در عصر جدید ،اقدامات مردم دایماً – هر
چند بطور ناخواســته – در زندگی سایرین كه
در نقــاط دور زندگی میكنند تاثیر میگذارد.
جهانی شــدن فرصتهــای زیادی بدســت
میدهد ،ولی در حال حاضر منافعش به صورت
بسیار نابرابر توزیع شده ،در حالی كه هزینهاش
توسط تمامی مردمان تقبل و پرداخت میشود.
 -14بنابراین چالش محوری كه امروزه با
آن مواجه هستیم این است كه تضمین كنیم
جهانی شدن به یك نیروی مثبت برای تمامی
مردم جهان تبدل گردد ،به جای آنكه میلیاردها
نفر از آنها را در بالتكلیفی باقی گذارد .جهانی
شــدن فراگیر باید بر نیــروی توانمند بازار بنا
شــود ،ولی نیروی بازار به تنهایی نمیتواند آن
را بدست آورد .این امر مستلزم كوشش دامنه
دارتری اســت برای ایجاد آیندهای مشترك بر
مبنای بشریت مشــتركمان با تمامی تنوع و
گوناگونی آن.
 -15این امر به نوبه خود مستلزم آن است
كه دوباره بیندیشیم چگونه فعالیتها و مصالح
مشــترك خود را اداره كنیم ،زیرا بســیاری از
چالشهایــی كه امروزه فــرا روی ما قرار دارد
خارج از توانایی بســیاری از كشورها است كه
به تنهایی با آن مقابله نمایند .در ســطح ملی
باید بهتر حكومت كنیم و در سطح بینالمللی
باید یاد بگیریم چگونه با یكدیگر بهتر حكومت
نماییــم .دولتهای مؤثر بــرای هر دو وظیفه
ضــروری اســت ،و ظرفیت آنها بــرای هر دو
نیاز بایــد تقویت گردد .ما نیــز باید نهادهای
بینالمللــی را ،كه از طریــق آن دولتها بهتر
میتوانند حكومت كنند ،با واقعیات عصر جدید
تطبیق دهیم و نیز باید ایتالفهایی از تغییرات

غالباً با شــركایی ورای حدود و ثغور دســتگاه
اداری ،تشكیل دهیم.
 -16هیچ تغییری در نحوه اندیشه و عمل
ما نمیتواند حیاتیتر از مورد زیر باشــد :باید
مردم را در مركز هر آنچه انجام میدهیم قرار
دهیم .هیچ ندایی با شكوهتر و هیچ مسئولیتی
بزرگتر از آن نیست كه مردان و زنان و كودكان
شهرها و روستاهای سرتاسر دنیا را قادر سازیم
تا زندگی خود را بهبود بخشند .تنها در هنگامی
كه این امر اتفــاق میافتد پی میبریم جهانی
شدن واقعاً فراگیر شده ،و به همگان اجازه داده
در فرصتهای آن سهیم باشند.
 -17ولی باید چیزی بیشتر از صرفاً صحبت
درباره آینده خود انجام دهیم .باید آن را بسازیم
و از هــم اكنون اجازه دهیــد اجالس هزاره با
توافق درباره دید مشتركمان ،تعهد دولتهای
عضو نســبت به ملل متحد خودشان را مجددا ً
به نمایش گذارد .اجــازه دهید رهبران جهان
به مجرد آن كه به كشــورهای خود بازگشتند
براســاس آن عمل نمایند وبدان وسیله تعهد
خود را به اثبات برسانند.
( )2جهانی شدن و حكومت
 -18در سالهای اولیه تأسیس ملل متحد،
اتمام كار به موقع مجمع عمومی با دقت قابل
پیشبینی بود و جلسه پایانی آن با آخرین سفر
دریایی كشــتی كوین مری در آن سال تنظیم
میشد .آشــكارا آن دنیا با جهان امروز بسیار
متفاوت بود.
 -19در حقیقت ،زمانی كه ســازمان ملل
متحد تأسیس شــد ،دو سوم اعضای فعلی به
عنوان كشور مســتقل وجود نداشتند ،و مردم
آن هنــوز تحت حكومت اســتعماری زندگی
میكردند .كل جمعیت كره زمین كمتر از 2/5
میلیارد نفر بود ،در حالــی كه جمعیت امروز
 6میلیارد نفر اســت .موانع تجارتی بسیار باال،
جریــان بازرگانی اندك و كنترل بر ســرمایه
شــدید بود .اغلب شركتهای بزرگ در داخل
كشــور واحدی عمل كرده و فقــط برای بازار
خانگی خــود تولید میكردند .هزینه مكالمات
تلفنــی به آن طرف اقیانسهــا برای یك فرد
معمولی باز دارنده و شاق بود ،و استفاده از آن
برای مقاصد تجارتی به اوضاع و احوال استثنایی
محدود میگشت .میزان تولید فوالد به عنوان
معیار ارزشمندی برای قدرت اقتصاد ملی تلقی
میشــد .اولین کمپیوتر دنیا بتازگی ســاخته
شــده بود ،كه اطاق بزرگی را اشغال میكرد و
دارای  18000لوله الكترونیكی و نیم میلیون
اتصــال بود ،و بــرای هر وظیفه جدید ســیم
كشی آن میبایســت تغییر میكرد .اكولوژی
یا بوم شناســی موضوعی بود كه در قالب علم
زیستشناسی مورد مطالعه قرار میگرفت و به
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 cyberspaceحتی در داستانهای علمی –
تخیلی اشارهای نشده بود.
 -20میدانیــم اوضاع تا چــه اندازه تغییر
كرده است .از سال  1950صادرات جهان حتی
پس از تطبیق یافتن با تورم ،ده برابر شده است
و دایماً با سرعتی بیش از تولید ناخالص داخلی
دنیا رشد میكند .ســرمایهگذاری خارجی با
آهنگی ســریعتر افزایش یافته ،میزان فروش
توســط شــركتهای چند ملیتی از صادرات
جهــان تجاوز كــرده و معامالت بین شــعب
شركتها بخش رو به افزایشی از تجارت جهانی
را تشكیل میدهد ،جریان ارز خارجی تا میزان
 1/5تریلیون دالر در روز صعود كرده ،در حالی
كه در ســال 1973كه نــرخ ثابت ارز خارجی
ســقوط كرد رقم فوق  15میلیــارد دالر بود.
یك مورد از ادغــام مخابراتی فرا ملیتی منجر
به ایجاد شركتی شد كه ارزش بازاری آن فراتر
از تولید ناخالص داخلی تقریباً نیمی از اعضای
ملل متحد اســت .هر چند كه از لحاظ ارزش،
شــركت فوق فقط در مقام چهــارم قرار دارد.
امروز هیأتهای نمایندگی مجمع عمومی كه
باید با فوریت گرد هم آیند میتوانند اقیانوس
اطلس را در كمتر از چهار ســاعت طی كنند،
و اگــر بخواهند میتوانند در طول راه از طریق
انترنــت یا مكالمــه تلفنی به امور رســیدگی
نمایند.
 -21این اســت دنیای جهانی شده – یك
زمینــه جدید و ارتباط نو بیــن نقش آفرینان
اقتصادی و فعالیتهای سرتاسر دنیا .در نتیجه
از بین بردن روز افــزون موانع تجارت جریان
ســرمایه ،توام با پیشــرفت اساسی فنآوری و
كاهــش دایمی هزینه حمل و نقل و ارتباطات
و كامپیوتر ،جهانی شدن امكانپذیر شده است.
منطق كامل آن سخت و تغییر ناپذیر و نیروی
محركه آن غیر قابل مقاومت اســت – منافع
پدیــده جهانی شــدن را به آســانی میتوان
دریافت :رشــد ســریعتر اقتصادی ،معیارهای
باالی زندگی ،نوآوری شتابان و انتشار فنآوری
و مهارتهــای مدیریــت و فرصتهای جدید
اقتصادی هم برای افراد و هم كشورها.
 -22پــس چــرا جهانــی شــدن جریان
معكوســی را ایجاد كرده ،كه وقایع مربوط به
اجالســیه ســازمان تجارت جهانی در نوامبر
گذشته در سیاتل( )Seattleآخرین و پر سر
و صداترین تجلیات آن میباشد؟
 -23تعــداد اندكــی از افــراد ،گروهها و
حكومتهــا با جهانی شــدن بــه این صورت
مخالفانــد .ایشــان بــا اختالفــات و عــدم
ســنخیت آن اعتراض دارند .اول اینكه منافع
و فرصتهای جهانی شــدن در شــمار نسبتاً
معدودی از كشــورها متمركز شــده و به طور
نابرابری بین آنها گســترش یافته است .دوم

آنكه در دهههای اخیر در بین اقدامات موفق،
به منظور تدوین قواعد محكم و قابل اجرا ،كه
بســط بازارهای جهانی را تســهیل كند ،عدم
تعادل بروز كرده ،در حالی كه اهداف اجتماعی
كــه اعتبار آن بــه همان اندازه اســت ،مانند
استانداردهای كارگری ،محیط زیست ،حقوق
بشــر یا تقلیل فقر مورد حمایت كمتری قرار
گرفته است.
 -24بــه طور كلیتر بایــد گفت كه برای
بسیاری از مردم پدیده جهانی شدن به مفهوم
آسیبپذیری بیشتر در مقابل نیروهای نا آشنا
و غیر قابل پیشبینی بوده ،كه میتواند موجب
ناپایداری اقتصادی و اختالل اجتماعی ،گاهی
با سرعت برقآسا گردد .بحران مالی سالهای
 1997و  1998در آسیا یعنی پنجمین بحران
پولــی و مالی جدی بینالمللــی طی فقط دو
دهه ،چنین نیرویی بود .نگرانی رو به افزایشی
وجــود دارد كه تمامیت فرهنگها و حاكمیت
كشــورها ممكن اســت با خطر مواجه شود.
حتی در قدرتمندترین كشــورها مردم از خود
میپرســند چه كسی در راس كارها قرار دارد،
و نگران شــغل خود هستند و از این بیم دارند
كه در جریان ســریع جهانی شدن ،صدایشان
بگوش كسی نرسد.
 -25در ورای این ابراز نگرانیهای گوناگون
یك پیام واحد نهفته است .یعنی جهانی شدن
باید مفهومی وســیعتر از صرفاً ایجاد بازارهای
بزرگتر داشته باشد .حوزه اقتصادی را نمیتوان
از بافت پیچیدهتر زندگی اجتماعی و سیاسی
جــدا نموده ،و آن را در مســیر خود رها كرد.
یك اقتصاد جهانی برای بقا و شــكوفا شــدن
باید بنیان محكمتری در ارزشهای مشترك و
رویههای نهادی داشته و باید مقاصد اجتماعی
دامنهدار تر و جامعتر را به پیش ببرد.
الف – چالش در سال 1945
 -26رهبران جهان كه در آخرین روزهای
جنگ دوم جهانی جهت ایجاد یك نظم پایدار
بینالمللی گرد هم آمدند ،عقاید فوق را مدنظر
داشتند .آنها خوب میدانستند چگونه در یك
دوره قبل ،جهانی شــدن اقتصاد ،در هنگامی
كــه از بعضی لحاظ مانند زمان ما از نقطه نظر
اقتصادی وابسته به یكدیگر بود ،پیوسته رو به
ضعف گذارد و با ضربه ناشــی از ســال 1914
كام ً
ال از هم پاشید .آن عصر جهانی به ساختار
سیاســی امپریالیزم متكی بــود ،و مردمان و
ســرزمینهای تابعه را از حــق خودمختاری
محروم میساخت.
 -27عــاوه بر ایــن قدرتهــای عمده
وســایل كافی برای تعدیل سیاسی بینالمللی
و تحوالت مســالمتآمیز در دســت نداشتند.
مث ً
ال ایــن قدرتها جهت تثبیت تعادل قدرت
خود در اروپــا به تجزیه قاره آفریقا متوســل

شــدند .در زمینه اقتصادی ،بهترین كاری كه
میتوانســتند برای دســتیابی به ثبات مالی
بینالمللــی انجام دهند این بود كه ســطوح
فعالیت داخلی اقتصــادی را در گرو تغییرات
در تــراز پرداختهای خارجی خود قرار دهند،
و در هنگام كســری از سیاستهای انقباضی
و در هنگام مازاد از سیاســتهای انبســاطی
اســتفاده نمایند .زمانی كه این آزادی انتخاب
به مردم عادی گســترش یافت رویه فوق دیگر
قابل نگهــداری و دوام نبود ،و دولتها تدریجاً
و در بادی امر از روی بیمیلی ،شــروع كردند
به نیازهای مردم برای شغل و قیمتهای ثابت
واكنش نشان دهند.
 -28ولی از بحران  20ساله بین دو جنگ،
معماران جهان پس از  1945درك كردند كه
پشت كردن كشورها به وابستگی اقتصادی به
یكدیگر تا چه اندازه مهلك و زیانآور اســت.
ملیگرایی اقتصادی بیبندوبار و سیاست « فقیر
كردن همسایگان» در دهه  30تقریباً در تمام
نقاط دنیا ریشــه دوانید ،و در بعضی كشورها
به انتقامجویی سیاسی ،توتالیتاریزم (حكومت
انحصاری یك گروه یا حزب) نظامیگری و در
كشورهای دیگر به انزواطلبی تبدیل گشت .از
همــان آغاز به جامعه ملل لطمه وارد آمد و در
مواجهه با این نیروها امیدی برجا نماند.
 -29بنابراین اســاف ما راه شــفافیت و
همكاری را برگزیدند ،و ســازمان ملل متحد،
نهادهای ( ( ،)Bretton Woodsموافقتنامه
عمومی درباره تعرفه و تجارت (كه بعدا ً سازمان
تجارت جهانی نام گرفت) و سازمانهای متعدد
دیگر را تأسیس كردند كه وظایفشان مؤثرتر
كردن نظــام (اقتصاد جهانی) بــود .بعضی از
كشــورها از اســتعمارزدایی حمایت كردند،
هرچنــد مبارزه برای اســتقالل كه ســازمان
ملل با افتخار آن را ترویج كرد ،ســالها ادامه
داشــت و طی آن شــمار زیادی از مردم جان
خود را از دســت دادند .در كشورهای صنعتی،
با ایجاد شــبكههای تأمینــی اجتماعی و ارائه
كمك تعدیلی بــرای گروهها و صنایعی كه در
وضع نامساعد بودند ،حمایت داخلی نسبت به
بازار آزاد جلب شــد .ما هنوزاز آن میراث سود
میبریم.
 -30ولی نكته بســیار مهم همین جاست:
در حالــی كه نظام چنــد جانبه پس از جنگ
زمینه بروز و شــكوفایی جهانی شدن را فراهم
ساخت ،جهانی شــدن به نوبه خود طرحهای
خویش را تدریجاً قدیمی و غیرقابل اســتفاده
ســاخت .به زبان ساده ،نهادهای پس از جنگ
ما برای یك دنیای بین «ملی» ســاخت شده
بودنــد ،در حالی كه ما اكنــون در یك دنیای
جهانی زندگی میكنیم .پاســخگویی مؤثر به
ایــن تغییر ،چالش نهــادی و محوری رهبران
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جهان امروز اســت .اجالس هزاره میتواند در
این زمینه ارائه طریق كند.
ب – چالش امروز
 -31تغییر ماهیت تهدیدات نسبت به صلح
و امنیت كــه مردم دنیای امروز بــا آن روبرو
هستند نشــان میدهد تا چه اندازه ما از یك
دنیــای صرفاً بینالمللی نقل مــكان كردهایم.
پیش فرض مواد منشــور آن بــود كه تهاجم
خارجی ،یعنی حمله یك كشــور علیه كشور
دیگر جدیترین تهدید است ،ولی در دهههای
اخیر تعداد خیلی بیشتری از مردم در جنگهای
داخلی ،پاكسازی قومی و كشتار دسته جمعی
افراد یا نژاد خاص و با ســاحهایی كه در بازار
جهانی اســلحه در دسترس همه است ،كشته
شــدهاند .فنآوریهای كشــتار دسته جمعی
در دنیــای زیرزمینی مبتنی بر بازار غیرقانونی
جریان دارد ،و تروریزم بر حكومتهای با ثبات
سایه افكنده است .ما هنوز نهادهای خود را با
این واقعیات نو تطبیق ندادهایم.
 -32ایــن امر تا اندازه زیــادی در زمینه
اقتصادی نیز صادق است .در این مورد ترتیبات
نهــادی پس از جنگ بر روی دنیایی بنا شــد
كه از اقتصادهای ملی جداگانه كه به معامالت
خارجی در نواحی نزدیك میپرداخت ،تشكیل
شده بود .جهانی شدن تمامی این انتظارات را
نقض میكند .بنابراین شــگفتآور نیست كه
رژیم تجارتی تحت چنین فشــاری است – به
نحو فزایندهای با موضوعات نســبتاً «داخلی»
ســروكار دارد نــه موانــع مــرزی ،همچنین
تعجبآور نیست كه برای یك معماری جدید
مالی مصرانه دعوت به عمل آید.
 -33جهانــی شــدن توانایی كشــورهای
صنعتی را در مورد كاهش تاثیرات نامســاعد
داخلی ناشــی از باز كردن بیشتر بازار ،محدود
میكند .كشــورهای در حال توسعه از همان
آغاز هیچگاه از این امتیاز برخوردار نبودند .در
نتیجه مردم در هر یك از این كشورها احساس
میكنند كه بیدفاع شدهاند ،و در وضع ناامنی
بسر میبرند.
-34جهانــی شــدن همچنیــن
آسیبپذیریهایی نسبت به تهدیدات قدیمی
ایجاد میكند .شــبكههای جنایی با استفاده
از پیشــرفتهترین فنآوریهــا مــواد مخدره،
تســلیحات ،فلزات و سنگهایی گرانبها ،حتی
انســانها را به طور غیرقانونــی نقل و انتقال
میدهند .در واقع این عناصر جامعه غیرمدنی
مجموعههــای عظیم فعالیتهــای غیرقانونی
است.
 -35بیماریها در طول هزاران ســال در
تاریــخ تحول ایجاد كرده و توســط بازرگانان،
مهاجمیــن و ناقلین طبیعی گســترش یافته
است .ولی موج اخیر انتقال و شیوع بیماریها

در سطح جهانی ،مخصوصاً ایدز با چنان سرعت
و دامنهای انجام گرفته كه تنها میتوانست در
نتیجه مرزهای باز و تحرك بیسابقه امكانپذیر
گردد.
 -36ابعاد كامال جدید جهانی شــدن نیز
ی كه طی دهههای
ظاهر شــد ه اســت .درحال 
اخیر آلودگی فرامرزی در دستور كار بینالمللی
قرار داشــته ،زمانی كه تاثیر انباشته و متراكم
صنعتی شــدن روی تغییرات اقلیمی جهانی
درك شــد ،دنیا وارد یك زمینه كام ً
ال جدیدی
گردید ( و واقعاً در آن محصور گشــت) كه در
آن اصالحات نهادی متعارف چندان كارســاز
نیستند.
 -37انقالب در ارتباطات جهانی انتظارات
جدیــدی را موجب شــده ،مبنی بــر اینكه
رنج انســانها تخفیف خواهــد یافت و حقوق
اساســی مردم احقاق خواهد شد .نه دولتها
و نه نهادهای بینالمللی هنوز به مفهوم كامل
این انتظارات یــا چگونگی برخورد با آنها پی
نبردهاند.
 -38انقــاب در ارتباطات به طرق دیگری
نیز احســاس میشود .انترنت سریعترین رشد
ابــزار ارتباطــی را در تاریخ تمدن داشــته و
ممكن اســت سریعترین وسیله اشاعه هرگونه
اطالعات باشــد .تقــارب و همراهی فن آوری
اطالعاتــی و انترنــت و تجــارت الكترونیكی
( )E-commerceممكن اســت بــه اندازه
انقالب صنعتی تحول برانگیز شــود ،و ممكن
اســت صحنه اقتصاد جهانی را همچنان تغییر
دهد و ســاختارهای سازمانی را متحول سازد.
آنهــا طریقه انجام كار و طــرز تفكر مردم را
دگرگون و گذر سریع از موانع موجود بر سر راه
توسعه را امكانپذیر خواهند ساخت ،همانطور
كه پیشروان تأســیس شركتهای بازرگانی از
بنگلــور( )Bangloreگرفته تــا گواداالجارا
( )Guadalajaraو سائوپولو()Sao Poulo
شــهادت میدهند ،و نیز دامنه این فرصتها
میتواند به نحو وسیعی گسترش یابد.
 -39شــاید مهمترین نكته این باشد كه
این فنآوریها ممكن اســت مردم را كه تحت
شرایط دیگر و در نتیجه بعد مسافت ،فرهنگ
و طبقهبندی اقتصادی دچار تفرقه میشــدند،
قادر سازد كه مســتقیماً با یكدیگر در ارتباط
قرار گیرند ،كه خود بالقوه تفاهم بهتری ایجاد
میكند ،مبنی براینكه ما مردمان چه كســانی
هســتیم .ولی هیچ كــدام از امكانــات برای
اشــخاصی كه به فنآوری دسترســی ندارد،
موجود نیســت ،كه خود یا به دلیل فقدان زیر
ساخت یا سرمایه الزم است ،یا بدان سبب كه
محیطهای تنظیم كننده مانع این كار میشود.
 -40بنابراین چالش روشن است .اگر قرار
اســت به نویدهای جهانی شدن دست یابیم و

در عین حال آثار سوء آن را مهار كنیم باید یاد
بگیریم چگونه حكومت كنیم و نیز یاد بگیریم
چگونه با یكدیگر بهتــر حكومت نماییم .بنابر
این نه صرفاً از لحاظ نمادین بلكه از نقطه نظر
عملی نیز ،اجالس هزاره در زمان بسیار جالبی
برگزار میشود.
ج -با یكدیگر بهتر حكومت كردن
 -41منظــور از «حكومــت» زمانی كه به
یك وضع بینالمللی اطالق میشود چیست؟
اگر مقصود این اســت كه انتقال از یك دنیای
بینالمللی به یك دنیای یكپارچه را با موفقیت
اداره كنیم ،مشخصات مطلوب حكومت كدام
است؟
 -42بــه عقیده بعضی اشــخاص اصطالح
فوق هنــوز تصویر یك دولــت جهانی و یك
دســتگاه متمركز دیوان ساالر كه حقوق مردم
و دولتها را لگدمال میكند در نظر مجســم
میســازد ،ولی این امر به این اندازه نامطلوب
نیســت .امروز دولتهای ضعیف یكی از موانع
عمده حكومت مؤثر ،چه در سطح ملی و چه در
ســطح بینالمللی هستند .از نقطه نظر مصالح
مردم این كشورها و بخاطر اهداف مشتركمان،
ما باید ظرفیت این دولتها را باال ببریم تا بهتر
حكومت كنند ،نه آنكه آنها را باز هم تضعیف
نماییم .عالوه بر این خود نظریه تمركز سلسله
مراتب ،در دنیای سیاسی بسیار پویا و شبكهوار،
نابهنگام و بیمورد اســت ،و بقایای طرز تفكر
قرن نوزدهم است.
 -43بــه همــان دلیــل ،دولتهــا باید
دربــاره نقش دوگانه خــود در دنیای فراگیر و
یكپارچه ،آگاهی بیشــتری پیــدا كنند .عالوه
بر مســئولیتهای جداگانهای كه هر دولت در
مقابل جامعه خــود دارد ،دولتها به روی هم
حافظ زندگی مشــترك ما در این كره زمین
هســتند ،یعنی زندگیای كه شهروندان كلیه
كشــورها در آن مشترك اند .علیرغم هیجان
و غوغای نهادینهای كه غالباً با موضوع جهانی
شدن ربط داده میشــود ،هیچ واحد دیگری
كه بتواند با دولت رقابت كند یا جانشــین آن
شود وجود ندارد .بنابراین اگر قرار است جهانی
شــدن را با موفقیت اداره كنیم ،پیش ازهمه
چیز دولتهــا باید طبق روشــی كه با نقش
دوگانه آنها سازگار باشد عمل نمایند.
 -44این امر به نوبه خود بدان مفهوم است
كه ساختارهای تصمیمگیری كه از طریق آن
حكومت در ســطح بینالمللی اعمال میشود
بایــد واقعیات زمان ما را به طور كلی منعكس
نماید .شورای امنیت ســازمان ملل یك مورد
روشن اســت .تركیب شــورای امنیت كه بر
مبنای توزیع قدرت و جبههگیری  1945است،
نماینــده كامل تنوع یا نیازهای دنیای جامع و
فراگیر ما نیست .این امر در موارد مهم اقتصادی
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نیز صادق است :كلیه كشورها مصرفكنندگان
آثار جهانی شدن هســتند ،و كلیه آنها باید
نفوذ بیشتری در خود روند داشته باشند.
 -45نقش منحصر بــه فرد ملل متحد در
عصر جهانی جدید ،از عضویت جهان شمول و
گستره آن ،و نیز از ارزشهای مشترك مندرج
در منشور ،ناشی میشود .وظیفه ما این است
كه تضمین كنیم جهانی شــدن منافعی در بر
دارد ،نه فقط بــرای بعضی بلكه برای همگان،
اینكه صلــح و امنیت دوام مییابــد ،نه فقط
برای معدودی بلكه برای تعداد زیادی؛ اینكه
فرصت وجود دارد نه صرفاً برای مردم برخوردار
از امتیاز بلكه برای انســانهای همه نقاط دنیا.
مضافاً ،الزم اســت سازمان ملل اختالفات بین
كشــورها را از لحاظ قدرت ،فرهنگ ،وسعت و
منافــع آنها رفع كند ،و به عنوان مكانی عمل
نماید كه در آن اهداف مشترك بشریت تنظیم
و به پیش برده شــود .بیــش از هر وقت ،یك
نظم بینالمللی حقوقــی محكم و قوی همراه
با اصول و رویههای چند جانبگی الزم است تا
قواعد اساسی یك تمدن جهانی در حال ظهور
را تعریف كند ،كــه در آن جایی برای تنوع و
تكثر غنی موجــود در جهان جهت اظهار نظر
كامل وجود داشته باشد.
 -46حكومت بهتر یعنی مشــاركت بیشتر
تــوام با جوابگویــی .بنابراین قلمــرو عمومی
بینالمللــی ،از جمله ملل متحــد ،باید برای
نقش آفرینان بســیاری كه سهمی اساسی در
اداره راه به ســوی جهانی شدن دارند ضروری
است ،بیشتر باز شــود .بسته به موضوعات در
دســت اقدام این نقش آفرینان ممكن اســت
ســازمانهای جامعه مدنی ،بخش خصوصی،
اعضای پارلمانها ،مقامات محلی ،انجمنهای
علمی ،نهادهای آموزشی و بسیاری دیگر را در
برگیرد.
 -47شــركتهای جهانی در این گستره
عظیم موضع مهمی را اشــغال میكنند .آنها
بیــش از همه یك فضای واحــد اقتصادی كه
مــا در آن زندگی میكنیــم را ایجاد كردهاند،
تصمیماتشان حاوی مضامین و تاثیراتی برای
امكانات اقتصادی مردم حتی ملتهای سراسر
جهان میباشد .حقوق آنها برای انجام عملیات
جهانی ،در نتیجه موافقتنامههای بینالمللی و
سیاستهای ملی به میزان فراوانی بسط یافته،
ولی این حقوق باید توام با مســوولیت بیشتر
باشد ،یعنی با نظریه و رویه شهروندی جهانی.
نشــانههای شــهروندی خوب ممكن است به
اوضاع و احوال بستگی داشته باشد ،ولی نشان
دهنده یك جنبه مشــترك است :یعنی تمایل
شركتها ،در هرجا كه ممكن و مناسب باشد،
برای تعقیب رویههــای خوب بر طبق تعریف
جامعه و گســتردهتر ،در عــوض بهرهگیری از

نظامهــای مقرراتی ضعیف یــا مواضع نابرابر
كشورهای میزبان.
 -48مفهوم جهان بیش از پیش یكپارچه
همچنیــن نیازمنــد درجــات جدیــدی از
سیاستهای مرتبط و وابسته به هم است ضمن
اینكه شكافها و فواصل باید پر شود .الزم است
ســاختار مالی بینالمللی و نیــز رژیم تجارت
چند جانبه تقویت شود .باید بین سیاستهای
اقتصاد كالن ،بازرگانی ،كمك مالی و زیســت
محیطی ســازگاری بیشــتری حاصل گردد تا
تمامی آنها هدف مشــترك ما مبنی بر بسط
منافع جهانی شــدن را مورد پشــتیبانی قرار
دهند .جلوگیری از مخاصمات ،ایجاد صلح بعد
از نزاع ،كمكهای بشردوستانه و سیاستهای
توســعه باید به نحو مؤثرتری در یكدیگر ادغام
شــوند .به طور خالصه باید گفت كه با قطعات
ناقص و ناسازگار خط مشی ،بینهایت مشكل
اســت بتوان انتقال به ســوی دنیای فراگیر و
یكپارچه را به نحو موفقیتآمیزی هدایت كرد.
 -49ترتیبات نهادی رســمی ممكن است
غالباً فاقد دامنه ،ســرعت و ظرفیت اطالعاتی
باشــند كه بتوانند همگام با دستور كار جهانی
كه ســریعاً در حال تغییر اســت پیش روند.
بنابراین تجهیز مهارتها و منابع نقش آفرینان
متنوع جهانی ،ممكن اســت به نحو فزایندهای
مســتلزم ایجاد شــبكههای جهانی موقتی و
غیرمســتحكم خط مشی باشــد كه از حدود
ملی ،نهادی و نظاماتی انضباطی فراتر رود .ملل
متحد در موقعیت مناســبی است كه میتواند
این قبیل ایتالفات برای تغییر غیررسمی را در
حوزههای مسئولیت ما پرورش دهد .بسیاری
از شــبكهها میتوانند مجازی باشند كه بدین
وسیله میتواند بر محدودیتهای معمولی كه
توســط بعد مســافت و زمان تحمیل میشود
فایق آید .نقش اساسی كه ساختارهای رسمی
حكومت همچنــان باید ایفا كننــده معیاری
و اصولی اســت ،یعنی تعریــف اهداف ،تدوین
معیارها و نظارت بر رعایت آن.
 -50از نقطه نظر ملل متحد ،موفقیت در
رویارویی با چالشهای جهانی شدن در نهایت
به معنای رفع نیازهای مردم اســت .منشور به
نام آنها نوشته شــده ،و تحقق آرزوهایشان
همچنان دید و آرمان برای قرن بیست و یكم
است.
د – نگرانیهای مردم
 -51ولی ما مردم چه كســانی هســتیم؟
نگرانیهای ما چیست؟
 -52بگذارید بــرای لحظهای تصور كنیم
كه دنیــا واقعاً یك ((دهكده جهانی)) اســت،
و كنایــهای كه غالباً برای نمایش وارســتگی
عمومی بــه یكدیگر به كار مــیرود را جدی
بگیریم .تصور كنید كه این دهكده  1000نفر

سكنه با كلیه مشخصات نژاد انسانی امروزه كه
دقیقاً به همان نسبت توزیع شده دارد .این دنیا
به چه شكل خواهد بود؟ به نظر ما چالشهای
عمده آن كدام است؟
 150 -53نفــر از ســاكنین در ناحیــه
ثروتمندنشین دهكده و  780نفر در محلههای
فقیرتــر زندگــی میكنند حــدود  70نفر در
ناحیهای به سر میبرند كه در حال انتقال است.
درآمد متوسط هر نفر  6000دالر در سال است
و تعداد خانوادههای با درآمد متوسط بیشتر از
گذشته اســت .ولی  200نفر  86درصد از كل
ثروت را در اختیار دارند ،در حالی كه نیمی از
روستانشینان با مبلغی كمتر از دو دالر در روز
به سختی امرار معاش میكنند.
 -54تعداد مردان اندكی بیشتر از زنان است،
ولی زنان اكثریت افرادی را تشكیل میدهند كه
در فقر بسر میبرند .میزان باسوادی بزرگترها
روبه افزایش اســت .با این حال حدود 220نفر
از روســتاییان ( كه دو سوم آنها زن هستند)
بیسوادند .سه چهارم از  390نفر كمتر از 20
ســاله ،در نواحی فقیرنشین زندگی میكنند و
بســیاری از آنها دنبال كار میروند كه وجود
نــدارد .كمتر از  600نفــر صاحب كامپیوتر و
فقط  24نفر به انترنت دسترسی دارند .بیش از
نیمی از مردم هرگز خود تلفن نكرده یا تلفنی
دریافت نداشتهاند.
 – 55امید به زندگــی در ناحیه ثروتمند
نشین حدود  78سال ،در نواحی فقیرنشین 64
و در فقیرترین ناحیه فقط  52ســال است .هر
كدام نســبت به نسل قبل بهبودی یافته ،ولی
چرا فقرا تا این حــد عقبماندهاند؟ علت این
وضع آن است كه در ناحیه آنها بیماریهای
واگیر و ســوء تغذیه خیلی بــوده ،و عالوه بر
این به آب ســالم ،بهداشت ،مراقبت بهداشتی،
مســكن كافــی ،تعلیــم و تربیت و اشــتغال
دسترسی ندارند.
 – 56هیچ راه قابل پیشبینی برای حفظ
صلح در دهكــده وجود ندارد .بعضی از نواحی
ی كه نواحی دیگر دارای
نسبتاً امن بوده در حال 
خشونت سازمان یافته است .در سالهای اخیر
دهكده دچار فزایندهای از بالیای مربوط به آب
و هوا شــده ،از جمله طوفانهای غیرمنتظره
و شــدید و نوســانهای ناگهانی از ســیل به
خشكســالی ،در حالــی كه درجــه حرارت
متوســط به نحو محسوســی باال رفته است.
شــواهد و مدارك روزافزونی نشــان میدهد
كه بیــن این دو روند رابطــهای وجود دارد ،و
اینكه گرمی با نوع مقدار ســوخت كه مردم و
بنگاههای تجارتی مصرف میكنند ارتباط دارد.
گازهای متصاعد شــده كربنی كه علت عمده
گرم شدن است طی  50سال اخیر چهار برابر
شده اســت .میزان آب دهكده شدیدا ً در حال
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نزول است ،و به علت فرسایش خاك در نواحی
اطراف و مجاور وســیله امرار معاش یك ششم
ساكنین به خطر افتاده است.
 – 57چند نفر بین ما به این فكر نیفتاده
كه تــا چه مدت این دهكــده میتواند به این
وضع ادامه دهد بــدون آنكه اقدامی به عمل
آورده و اطمینان حاصل كند كه كلیه ساكنین
آن میتوانند بدون ترس از گرســنگی ،فارغ از
خشونت ،آشامیدن آب سالم ،تنفس در هوای
پاك و اطالع از اینكه كودكانشــان شــانس
واقعی در زندگی خواهند داشت ،زندگی كنند؟
 – 58این سوالی است كه ما باید در دنیای
شــش میلیارد نفری خود با آن روبرو شــویم.
در حقیقــت  ،ســواالتی از این قبیل توســط
شركت كنندگان جامعه مدنی در جلساتی كه
توسط كمیسیونهای منطقهای سازمان ملل
متحد برای تهیه مقدمــات اجالس هزاره ،در
آدیسآبابا ،بیروت ،ژنو ،توكیو و سانتیاگو برگزار
گردید ،مطرح شد.
 – 59پاییز گذشته طی بزرگترین بررسی
عقاید عمومی كه تا به حال انجام گرفته ،یعنی
از  57000بزرگسال در  60كشور ،گسترده در
تمام شش قاره ،احساسات مشابهی ابراز شد (به
قاب اول نگاه كنید )
 – 60نكته جالب آنكه ،محوریت و اهمیت
حقوق بشــر در انتظارات مردم از نقش آینده
ســازمان ملل متحد ،هم در جلسات و هم در
بررسی مورد تاكید قرار گرفت .اظهار نظر مبنی
بر این بود كه شــیوه فعلی عملكردمخصوصاً
توسط دولتها رضایت بخش نیست.
 – 61پاســخ دهندگان در بررســی هزاره
نظــرات قاطعی دربــاره محیط زیســت ابراز
داشتند .حدود دوســوم آنان در سطح جهان
گفتند كه دولتهایشــان اقدام كافی جهت
حفظ محیط زیســت به عمل نیاوردهاند .فقط
در  5كشور از  660كشور بود كه اكثریت مردم
از اقدامــات دولت در ایــن زمینه ابراز رضایت
كردند .مردم در كشــورهای در حال توســعه
بیش از همه انتقاد میكردند.
 – 62هم جلسات و هم بررسی یك ارزیابی
كلی به سازمان ملل متحد داد .در نمونه برداری
از افكار عمومی ،دولتها با مقایسه با ملل متحد
حتی نمره كمتری گرفتند .در اغلب كشورها،
اكثریت مردم اظهار داشتند كه انتخابات آنها
آزاد و عادالنه بوده ،ولی دوسوم پاسخ دهندگان
احساس میكردند كه با این حال كشورشان با
اراده مردم اداره نمیشود .بسیاری از شهروندان
حتی قدیمیتریــن دموكراســیها ابراز عدم
رضایت عمیق میكردند.
 – 63اشــتباه نكنیم .اجازه دهید اشتباه
رخ ندهد .ما موارد موفقیــت آمیز را نیز بیان
میكنیم و روندهای مثبت را گزارش میدهیم،

و مــن به هر دو جنبه طی این گزارش خواهم
پرداخت.
برای مثال كنفرانسهای جهانی ســازمان
ملل طــی دهه  90بنیان محكمــی از اهداف
و برنامههای اقدام بنا نهــاد -در موارد محیط
زیست و توسعه ،حقوق بشــر ،زنان ،كودكان،
توســعه اجتماعی ،جمعیت ،اســكان بشر ،و
امنیت غذایی در ســطح ملی ،تجدید ساختار
اقتصــادی و اصالحات سیاســی بیش از همه
زمانها رایج شده است.
 – 64ولــی مردم دنیا به ما میگویندكه با
توجه به میــزان چالشهایی كه رو در روی ما
قرار دارد موفقیتهای گذشــته ما كافی نبوده
است .باید بیشتر و بهتر كار كنیم.
 – 65چالشهایــی را كه ذی ً
ال مورد تاكید
قرار میدهم تمام قضیه نیست .من به مواردی
كه از لحاظ كاربردی ( استراتژی ) اولویت دارد
توجه كردهام ،مواردی كه به عقیده من در آن
میتوانیم و باید تفــاوت واقعی ایجاد كنیم تا
به مردم كمك شــود زندگی خود را بهتر اداره
كنند .چالشها در ســه رده كلی متمركز شده
است .دو فقره از این چالشها اهداف بنیادین
ملل متحد است كه هنوز بدان دست نیافتهایم:
آســودگی خیال در مورد فراهم بودن نیازها و
آســودگی خیال از برقراری امنیت .موقعی كه
منشور نوشته شد ،هیچكس تصور نمیكردكه
سومین چالش یعنی گذاردن یك آینده پایدار
زیســتمحیطی در اختیار نسلهای بعدی ،به
عنوان ترسناكترین چالش تجلی خواهد كرد.
قاب اول
صدای مــردم :بزرگترین افكار عمومی
دنیا
در سال  ،1999گالوپ اینترنشنال یك
بررسی هزاره از  57000بزرگسال در
 60کشور را تقبل كرد و به انجام رساند.
آنچه در زندگی بیشترین اهمیت را دارد.
مردم در تمام نقاط دنیا برای سالمتی
و زندگی سعادتمندانه خانوادگی بیش
از چیزهای دیگر ارزش قایل شدند .در
مواردی كه فعالیــت اقتصادی ضعیف
بود روی شغل تأكید كردند .در مواردی
كه مخاصمات اتفــاق افتاده بود ،مردم
تمایل شدید نشان میدادند كه بدون
جنگ زندگی كنند .در موارد شــیوع
فساد ،مردم آن را محكوم میكردند.
حقوق بشر
پاســخدهندگان از میزان احترام نسبت به
حقوق بشــر ،به طور وسیع اظهار عدم رضایت
میكردند .در یــك منطقه كمتر از یك نفر از

ده شــهروند اعتقاد داشتند كه به حقوق بشر
كام ً
ال احترام گذاشــته میشــود ،در حالی كه
یك سوم از آنها معتقد بودند كه اص ً
ال رعایت
نمیشــود .تبعیض توسط یك نژاد و جنس از
جمله نگرانیهای عمومی بود.
محیط زیست
دو ســوم از كل پاســخدهندگان اظهــار
داشتند كه میزان اقدام دولتشان برای اصالح
مسایل زیستمحیطی بسیار اندك بوده است.
پاسخ دهندگان كشورهای روبه رشد از جمله
اشــخاصی بودند كه بیش از دیگــران از اقدام
دولت خود در این زمینه انتقاد میكردند.
سازمان ملل متحد
از بررســی چنین بر میآیــد كه به عقیده
اغلب مردم سرتاســر دنیــا ،حمایت از حقوق
بشــر مهمترین وظیفه ملل متحد اســت .هر
چه پاسخدهندگان جوانتر بودند اهمیتی كه
برای این هدف قایل میشدند بیشتر بود .حفظ
صلح توسط سازمان ملل متحد و تامین كمك
بشردوستانه نیز مورد تاكید قرار گرفت.
ی هــم رفتــه ،كمتــر از نیمــی از
رو 
مصاحبهشوندگان عقیده داشتند كه طرز عمل
ملل متحد رضایتبخش است ،ولی اكث ر جوانان
نظر مساعد ابراز میداشتند.
دموكراسی
در اغلب كشــورها اكثر مــردم اظهار
میداشــتند كه انتخاباتشــان آزاد و
عادالنه بوده اســت .با وجــود این دو
سوم كلیه پاســخدهندگان ابراز عقیده
كردند كه كشورشــان بــا اراده مردم
اداره نمیشــود .این عقیــده حتی در
قدیمیترین دموكراسیهای جهان نیز
ابراز میشد.
( )2آســودگی خیال در مورد فراهم
بودن نیازها
 -66طــی نیــم قــرن گذشــته دنیا به
منابع بیســابقه اقتصادی دســت یافته است،
كشــورهایی كــه فقط یك نســل پیش برای
مبارزه با توسعهنیافتگی تالش میكردند اكنون
به مراكز نیرومند پر سر و صدای فعالیت اقتصاد
جهانی و رفاه داخلی بدل شدهاند .فقط طی دو
دهه 15 ،كشور كه مجموع جمعیتشان از 1/6
میلیارد نفر تجاوز میكند ،نســبت شهروندان
خــود را در فقر مفــرط زندگــی میكنند را
به نصــف كاهش دادند .آســیا از بحران مالی
سالهای  1997و  1998به نحو شگفتانگیزی
رهایی یافته و بدین ترتیب قدرت دوام اقتصاد
خود را نشان داده است ،هر چند كه بینوایان
آســیا هنوز آنچه كه از دست دادهاند باز پس
نگرفتهاند.
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 -67از جمله موارد موفق توســعه انسانی
از دهه  60تاكنون میتوان به نكات زیر اشــاره
كرد :افزایش امید بــه زندگی (طول عمر) در
كشورهای رو به رشد از  46به  64سال ،نصف
شــدن میزان مرگ و میر كــودكان؛ افزایش
تعداد كودکانی كه در مکاتب ابتدایی ثبت نام
كردهانــد به میزان  80درصد؛ دو برابر شــدن
میزان دسترســی به آب آشامیدنی و خدمات
بهداشتی اساسی.
 -68در حالــی كه تعداد بیشــتری از ما
از ســطح زندگی بهتری نســبت به گذشــته
برخورداریم ،بســیاری از مــردم هنوز در فقر
شــدید باقی ماندهاند .نیمــی از جمعیت دنیا
هنــوز مجبورند با مبلغی كمتــر از دو دالر در
روز بســر برند .تقریبــاً  1/2میلیارد نفر (500
میلیــون در جنوب آســیا و  300میلیون در
آفریقا) با كمتر از یك دالر درآمد در روز دست
و پنجه نرم میكنند (رجوع كنید به نمودار 1؛
برای سایر موارد مربوط به فقر رجوع كنید به
نمــودار ،)2مردمی كه در آفریقا ،جنوب صحرا
زندگی میكنند به همان اندازه  20سال پیش
فقیرند .این چنین محرومیت ،بینوایی ،یاس،
فقدان آزادی اساسی را به دنبال دارد كه به نوبه
خود به فقر تداوم میبخشــد .از كل جمعیت
كارگری  3میلیارد نفری دنیا  140میلیون نفر
كام ً
ال بیكارند و یك چهارم تا یك ســوم بطور
پاره وقت و یا با دســتمزدی كمتر از آنچه كه
استحقاق دارند كار میكنند.
 -69ادامه نابرابری درآمد طی دهه گذشته
نیز ناراحت كننده است .در سطح جهان یكی
میلیارد نفری كه در كشــورهای توسعه یافته
زندگــی میكنند  60درصــد از درآمد دنیا را
بدســت میآورند ،در حالی كــه  3/5میلیارد
نفر در كشورهای كمدرآمد كمتر از  20درصد
كسب میكنند .بعضی كشورها نابرابری فزاینده
داخلی را تجربه كردهاند ،از جمله كشــورهایی
كه در حال انتقال از كمونیزماند .در دنیای در
حال توسعه ،شكاف و تفاوت درآمد در آمریكای
التین محسوستر از ســایر نقاط ،و بعد از آن
جنوب صحرا در آفریقاست.
 -70فقر مفرط اهانت به كل بشریت است
كه مســائل دیگر را نیز وخیمتر میكند .مث ً
ال
كشــورهای فقیر (بخصوص كشــورهایی كه
بین جوامع قومــی و مذهبی آن نابرابری حاد
وجود دارد) ،احتماالً بیشتر از كشورهای غنی
درگیر مخاصمات میشوند .اغلب این جنگها
داخلیاند ،ولی تقریباً همیشــه مسایلی برای
همسایگان ایجاد میكنند ،یا اعطای كمكهای
بشر دوستانه را الزامی مینمایند.
 -71عــاوه بر این كشــورهای فقیر غالباً
ظرفیت و منابع برای اجرای سیاستهایی كه
از لحاظ زیست محیطی صحیح باشد را ندارند.

این امر تاثیر منفــی در حفظ و پایداری وضع
نامطلوب معیشتی آنها داشته و آثار فقر آنها
را تشدید مینماید.
 -72اگر مســاعی خــود را مضاعف و هم
آهنگ نكنیم ،فقــر و نابرابری باز هم وخیمتر
خواهد شــد .جمعیت جهان اخیــرا ً به مرز 6
میلیارد نفر رسید و یك میلیارد آخر فقط طی
 12سال افزایش یافت .كه كوتاهترین مدت در
طول تاریخ بوده اســت .انتظار میرود تا سال
 ،2025تعــداد  2میلیارد نفر دیگر هم افزایش
یابد ،كه تقریباً تمامی آن در كشــورهای رو به
رشد ،و اكثرا ً در فقیرترین كشورها خواهد بود.
(رجوع كنید به نمــودار  ،)3باید از هم اكنون
اقدام كنیم.
 -73مــن از جامعه بینالمللی در باالترین
ســطح دعوت میكنــم (روســای دولتها و
حكومتها در اجالس هزاره) كه سیاســتی را
تصویب كنند كه در نتیجه آن تا ســال 2015
نسبت مردمی كه در فقر مفرط زندگی میكنند
نصف شود و بدین ترتیب بیش از یك میلیارد
نفر را از آن وضع نجات دهند .همچنین تأكید
میكنم كه برای رســیدن به این هدف تا قبل
از آن تاریــخ در تمامی مناطق و كشــورها از
هیچگونه كوششی دریغ به عمل نیاید.
 -74تاریــخ دربــاره رهبــران سیاســی
كشــورهای رو به رشد بر مبنای آنچه جهت از
بین بــردن فقر مفرط مردم خود انجام دادهاند
قضاوت خواهد كرد – یعنی براساس اینكه به
مردم خود امكان دادهاند تا ســوار قطار اقتصاد
جهانی متحول كننده شوند ،و اطمینان حاصل
كنند كه همگی ،اگر صندلــی راحتی ندارند،
الاقل جای ایستادن داشــته باشند .به همان
ترتیــب تاریخ دربــاره بقیه ،بــر مبنای آنچه
جهت كمك به مــردم فقیر دنیا انجام دادهایم
تا به طور منظم ســوار آن قطار شوند ،قضاوت
خواهند كرد.
 -75درباره آنچه باید انجامپذیرد تا به این
هدف عالی برسیم اتفاق فزایندهای وجود دارد.
میتوان به این هدف رســید .میل دارم توجه
اجالس را به موارد خاص جلب كنم.
الف -دستیابی به رشد پایدار
 -76تنها امید ما برای كاهش فقر به میزان
معنادار این است كه به افزایش درآمد پایدار و
جامع دست یابیم .جنوب آسیا ،و از آن بیشتر
جنوب صحرا در آفریقا میبایســت بهره قابل
توجهی به دست آورند.
 -77آخرین ارقام مربوط به فقر نشاندهنده
این چالش است ،و حاكی از این وضع است كه
تعداد كل مردمی كــه با یك دالر در روز امرار
معاش میكنند كاهش یافته است .یكی بررسی
دقیقتر آشكار میســازد كه این امر تقریباً به
طور كامل ناشــی از پیشــرفت در شرق آسیا

مخصوصاً چین اســت ،جایی كه تقلیل فقر با
میزان باالی رشــد رابطه نزدیك دارد .در واقع
مطالعــات اخیر یك رابطه تقریبــاً كامل بین
رشد و كاهش فقر در كشورهای فقیر را نشان
میدهد ،مبنی بر اینكه افزایش یك درصدی در
تولید ناخالص داخلی موجب افزایش مشابهی
در درآمد  20درصد از فقیرترین افراد جمعیت
میگردد .فقط در جوامع با حادترین نابرابریها
رشد به فقرا سودی نمیرساند.
 -78بنابراین بعضی از اجزاء مهم موفقیت
چیست؟
 -79یكی از اجزاء ،دسترســی فزاینده به
فرصتهای جهانی شدن است .كشورهایی كه
به رشد باال دســت یافتهاند آنهاییاند كه در
ادغام و یكپارچگــی در اقتصاد جهانی و جلب
سرمایهگذاری خارجی موفق بودهاند .طی 25
سال گذشته رشد ساالنه آسیا و آمریكای التین
به ترتیب  7و  5درصد بوده اســت .كشورهایی
كه از جهانی شدن كنار ماندهاند بدترین وضع
را داشتهاند ،و مشتمل بر قسمتهای عظیمی
از جنوب صحرا در آفریقایند.
 -80بعضی اشــخاص از آن بیم دارند كه
جهانی شــدن نابرابری را تشــدید كند .رابطه
بین این دو پیچیده اســت .بجز اقتصادهای در
حال انتقال ،افزایش اخیر در اختالفات درآمد
تا اندازه زیادی ناشــی از تحوالت در فنآوری
بوده ،كه بیشــتر به نفع كارگران ماهر اســت.
همانطور كه بر منابع اقتصادی ناشی از آموزش
و مهــارت افزوده میشــود ،نابرابــری درآمد
اشــخاصی كه بدان دست یافته و آنهایی كه
بدان دست نیافتهاند افزایش مییابد .این وضع
هم در داخل كشــورها و هم بین آنها صادق
است .جهانی شدن ممكن است این اختالفات
را تشدید كند ولی موجب بروز آنها نمیشود.
رقابت بیشــتر جهانی نیز ممكن است كسب
درآمد در كشــورهایی كه دستمزد آنان نسبتاً
باالســت را محدود سازد ،ولی تا این تاریخ این
اثر عمدتاً در كشورهای صنعتی احساس شده
است.
 -81یــك منبع عمده دیگــر نابرابری در
درآمد در داخل كشورها ،تبعیض در دستمزد
حقوق مالكیت و دسترســی به تعلیم و تربیت
بین مردان و زنان اســت .در این مورد جهانی
شدن ممكن است آثار مثبتی داشته باشد.
 -82در كشــورهای در حــال توســعه،
نیــروی كارگری شــاغل در تولیــد جهانی،
نوعاً شــامل تعداد زیادی زن اســت ،خواه در
نســاجی ،الكترونیك ،دادهپــردازی یا تولید
قطعات کامپیوترها .در بسیار از موارد این زنان
تحت شرایط و برای دستمزد وحشتناكی كار
میكنند كه ما باید بكوشــیم در آن بهبودی
بخشیم .ولی صرف اشتغال آنها منافع مهمی
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در بردارد.
 -83این فرصتهای جدید شغلی به زنان
امــكان میدهد دامنه حــق انتخاب موجود را
بسط دهند ،مث ً
ال میتوانند ازدواج را به تاخیر
بیندازند ،و در نتیجه نرخ باروری غالباً كاهش
مییابــد .آنها و فرزندان شــان بــه تغذیه و
مراقبت پزشكی و تعلیم و تربیت بیشتر و بهتر
دسترسی پیدا میكنند .به موازات افزایش نرخ
بقا و ادامه زندگی كودكان شان ،نرخ باروری باز
هم كاهش خواهد یافت .افزایش در نرخ اشتغال
و درآمد زنان نیز ممكن اســت به تغییراتی در
ارزش اجتماعی دختران منجــر گردد ،بدین
معنــی كه والدین و جامعه به طور كلی تمایل
بیشتری پیدا میكنند كه دسترسی و امكانات
بیشتری جهت تعلیم و تربیت ،مراقبت پزشكی
و تغذیه برای دختران فراهم آورند.
 – 84اكنــون ایــن امر به نحو وســیعی
پذیرفته شــده كه موفقیت اقتصادی تا اندازه
زیادی به كیفیت حكومت یك كشــور بستگی
دارد .جكومت مطلوب شــامل اجــرای قانون
نهادهای موثر دولتی ،شــفافیت و جوابگویی
در اداره امور عمومی ،احترام نســبت به حقوق
بشر و مشاركت كلیه شهروندان در تصمیمات
موثر در زندگی آنان اســت .با وجودی كه در
مناسبترین شیوه انجام این امور ممكن است
بحثهایی وجود داشته باشد ،ولی در اهمیت
این اصول اختالف نظری وجود ندارد.
 – 85هزینههای عمومی و سیستم مالیاتی
عادالنه و شــفاف جزء كلیدی دیگر است .در
آمد كشــور باید عاقالنه به مصرف برسد تا به
فقرا كمك كرده و ســرمایهگذاری صحیح در
زیربنای فیزیكــی و اجتماعی برای همگان به
عمل آید .در مقابل مقررات شــدید و ســخت
مانع از عملیات اقتصادی شــده و رشد را كند
میسازد.
 – 86رویههــای بهخصوصــی با مفهوم
مشــخص وجود ندارد كه موجب استقرار یك
حكومت مطلوب شوند .اگر در یك كشوری كه
از لحاظ منابع غنی است و در یك منطقه فقیر
جهان واقع شــده ،دیكتاتورهای نظامی یكی
پس از دیگری ســر كار آینــد ،و مث ً
ال تا مبلغ
 27میلیــارد دالر از وجــوه عمومی را منحرف
سازند ،به عملیات اقتصادی و فقرا به یك اندازه
لطمــه وارد خواهد آمد .مســئوالن این قبیل
سوءاستفادهها و بانكهای بینالمللی كه در اثر
این بحران حریصانه وجــوه خود را به مناطق
امن منتقل میكنند باید جوابگو باشند.
 -87انواع دیگر فساد كه به صورت نهادینه
درآمــده خیلی كمتر افراطی بوده ،ولی ممكن
اســت انگیزههای اقتصادی را منحرف ،رشــد
اقتصادی را محدود و به حمایت كمتری از فقرا
منجر شود.

 –88مخاصمات مسلحانه بیش از هر چیز
دیگری برای نیل به اهداف دستیابی به رشد و
مبارزه با فقر زیانبار اســت .این باید برای همه
ما به نحوی غیر قابل توصیف دردناك باشــد
كه ببینیم جنگی بین دو كشــور از فقیرترین
كشــورهای آفریقا مدت سه سال ادامه دارد ،و
در نتیجه آن  55000نفر جان خود را از دست
دادهاند و قحطی  8میلیون نفر از ساكنین یكی
از این كشــورها را تهدید میكنــد .منازعات
داخلی در ســایر نقــاط آفریقــا حتی مدت
طوالنیتری ادامه داشته و جان و وسیله امرار
معاش میلیونها آفریقایی را نابود كرده است.
 – 89رشــد پایدار و دامنه دار نیز مستلزم
سرمایهگذاری در بهداشــت و آموزش و سایر
سیاســتهای اجتماعی اســت .همایشهای
سازمان ملل در دهه  90به طور مفصل به این
موضوعات پرداخت من توصیه میكنم هم در
بهداشــت و هم در آمــوزش ابتكاراتی در نظر
گرفته شود.
 – 90مردم تحصیلكرده و سالمتر قدرت
آنرا دارند كه انتخاب بهتری به عمل آورده و
كاملتر زندگی كنن د و این امر آنها را مولدتر
و اقتصادشــان را رقابتیتر مینماید .همچنین
كلیه شــواهد حاكی از آن اســت كه تعمیم و
تسری فرصتهایی برابر به زنان و دختران آثار
متعددی بر تمامــی خانوادهها و حتی جوامع
دارد .به عنوان مكملی بر برنامههای اجتماعی
جهانشمول ،ناهار در مدارس و سایر ابتكارات
هدفمند برای فقیران دارای مقاصد اقتصادی و
اجتماعی است.
 – 91باالخره اینكه سطوح و انواع مناسب
حمایت از ناحیه جامعــه جهانی (خصوصی و
عمومی) برای دستیابی به اهداف توسعه الزم
است .من به این بعد چالش به طور جداگانهای
خواهم پرداخت.
 – 92به طــور خالصه ،تجربــه بعضی از
واقعیات اساسی را مورد تایید قرار میدهد :برای
تقلیل فقر و نابرابری درآمد ،رشــد شرط الزم
اســت ولی كافی نیست .مطمئنترین راه نیل
به رشد این است كه ما به نحو موفقیتآمیزی
به اقتصاد جهانی دست یابیم .ولی این امر باید
همراه با سیاســتهای اجتماعی موثر باشــد:
پیشــرفت در تعلیم و تربیت همگان ،بهداشت
بــرای همه و برابری بین مــرد و زن .موفقیت
به بنیان محكم حكومت بســتگی دارد ،و نیز
مستلزم حمایت خارجی است.
ب – ایجاد فرصت برای جوانان
 – 93امروزه بیش از یك میلیارد نفر بین
ســنین  15تا  24ســالگیاند ،و در واقع سن
حــدود  40درصد از جمعیت دنیا كمتر از 20
سال است .بسیاری از این جوانان تاكنون خود
بچه دارند یا در شــرف بچهدار شدن هستند.

اكثر جهش حاصلــه از افزایش نســل جوان
(حدود  98درصد) در جهان درحال توسعه رخ
خواهد داد.
 – 94مســایل جمعیتی سرنوشت نیست،
بلكه چالشــی دشوار اســت ،نه صرفاً به خاطر
تعداد مردم بلكه بیشتر به علت فقر و محرومیتی
كــه در آن زندگی میكنند ،مگــر اینكه ما از
هماكنون اقدام قاطعی به عمل آوریم .اگر من
یك آرزو برای هزاره جدید داشــته باشم ،این
اســت كه این چالش را به عنوان فرصتی برای
همه تلقی كنیم ،و نه یك بخت آزمایی كه در
آن اكثرا ً بازندهایم.
 – 95جوانان منبع خالقیت ،انرژی ،ابتكار،
پویایــی و تجدید اجتماعی هســتند ،زود فرا
میگیرند و خود را سریعاً تطبیق میدهند .اگر
به آنها امكان رفتن به مدرسه و كاریابی داده
شود ،خواهند توانست سهم عظیمی در توسعه
اقتصادی و رشد اجتماعی ایفا نمایند.
 – 96اگــر در دادن این فرصتها به آنها
كوتاهی كنیــم ،در بهترین حالــت در اتالف
نابخشودنی امكانات انســانی شریك خواهیم
بود ،و در بدترین حالت در ایجاد نابسامانیهای
جوانــان بدون امید ســهیم خواهیم شــد كه
عبارتند از :از دست دادن روحیه و یك زندگی
اجتماعی كه از لحاظ اجتماعی غیر مولد ،بلقوه
مخرب میباشد و نیز خود افراد ،جوامع آنها و
حتی دموكراسیهای شكننده.
تعلیم و تربیت
 -97تعلیم و تربیت كلیــد اقتصاد جدید
جهانی اســت ،از ابتدایی گرفته تا آموزش در
طول عمر ،تعلیم و تربیت در توسعه ،پیشرفت
اجتماعی و آزادی انســانی نقش محوری ایفا
میكند.
 -98طــی نیــم قرن گذشــته ســطوح
آموزشی در كشورهای در حال توسعه به نحو
چشــمگیری باال رفته اســت .در واقع كاهش
سریع فقر در شرق آسیا تا اندازه زیادی مرهون
ســرمایهگذاری در تعلیم و تربیت است .ولی
هنوز راه درازی در پیــش داریم .در حالی كه
اكثریــت كودکان جهان در مدرســه تحصیل
میكننــد بیــش از  130میلیــون كودك در
سنین ابتدایی در كشورهای در حال توسعه به
مدرسه نمیروند ،كه بیش از نیمی از آنها در
بنگالدش ،پاكســتان ،نیجریه و اتیوپی زندگی
میكنند.
 -99عالوه بر این برای آنكه خانوادههایی
كه در فقر زندگی میكنند قادر به ادامه حیات
باشند 250 ،میلیون كودك  14ساله و كمتر،
كه دانشآموزند یا اص ً
ال مدرســه نمیروند در
حال حاضر كار میكنند ،و غالباً تحت شرایط
خطرنــاك و ناســالماند .آنهــا در مغازههای
شــهری ،در مــزارع یا به عنون مســتخدمان
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خانگی رنج میكشــند .در خیابانهای شهرها
ســاجق میفروشــند یا كفش مردم را واكس
میزنند ،از بدنههای خطرناك معادن به سختی
پایین میروند ،شمار زیادی از آنها اجیر شده
یا برای خدمات جنســی به فروش میرسند.
اكنون كه دولتهای عضو ،كنوانسیون سازمان
جهانی كار درباره بدترین انواع كار كودك را به
تصویب رساندهاند ،باید آن را به طور كامل به
مورد اجرا بگذارند.
 -100تامین تعلیم و تربیت ابتدایی برای
 130میلیــون كودك در كشــورهای در حال
توســعه كه اكنون از آن برخوردار نیســتند،
حــدودا ً مبلغ  7میلیارد دالر در ســال و برای
مدت  10سال به هزینه آموزش خواهد افزود.
عالوه بر این ساختمان الزم است .مدارس باید
قابل دسترســی بوده ،معلمین واجد شــرایط
داشته باشد ،و وسایل مفید مانند كتب درسی
و لوازم در اختیار فقیران قرار دهد.
 -101حدود  60درصد از كودكان محروم
از تحصیــل دخترنــد .ثبت نــام دختران در
مناطق روستایی همچنان به نحو وحشتناكی
پایین است .فریب دختران نه تنها یك مسئله
تبعیض جنسی است ،بلكه بخشی از اقتصاد بد
و سیاست اجتماعی نامطلوب نیز هست .تجربه
به كرات نشان داده كه سرمایهگذاری در تعلیم
و تربیت دختران مســتقیماً و سریعاً به تغذیه
بهتر برای كل خانواده ،مراقبت پزشــكی بهتر،
كاهش باروری ،تقلیل فقــر و عمل اقتصادی
بهتر تبدیل خواهد شد .در واقع رهبران جهان
در همایشهای ملل متحد تصدیق كردهاند كه
بدون توجه فوری و مــداوم به تعلیم و تربیت
دختران نمیتوان بر فقر فایق شد.
 -102با این حال تفاوت بین تعداد پسران
و دختران مدرسه در  47كشور حتی در سطح
ابتدایی هنوز زیاد است .در بعضی موارد اقدام
در جهت افزایش تعداد كل ثبت نام كنندگان
موجب افزایش این اختالف شده است.
 -103خانوادههایی كه در فقر بسر میبرند،
با انتخاب شــاق و طاقت فرسا مواجه میشوند
تحصیل در مدرســه غالباً گران است ،دختران
منبع سنتی خدمات رایگان خانگی میباشند ،و
والدین مطمئن نیستند كه یك دختر تحصیل
كرده به انــدازه یك پســر تحصیلكرده برای
خانواده مفید واقع شود .برای آنكه خانوادهها بر
اختالف بین اولویتهای خانواده و اولویتهای
كل جامعه فایق آیند ،به حمایت جوامع محلی
و دولتهای خود با پشــتیبانی كل جهان نیاز
دارند .ایجاد فرصتهای اشتغال برای زنان تاثیر
مشابهی دارد.
 -104دسترســی عمومــی و جهانی به
تحصیالت ابتدایی و متوسط امری حیاتی است
و فقــط با از بین بردن تفــاوت بین دختران و

پســران میتوان بدان دست یافت .یونیسف با
كمك ســایر شــركای ملل متحد به ابتكاری
دست زده كه هر دو سطوح ابتدایی و متوسط
را در بــر میگیــرد .موفقیت آن بــه راهكار و
برنامــهای ملــی و حمایت مالــی بینالمللی
بســتگی دارد .من از تمام دولتها درخواست
میكنــم كه برای توفیق این امر با ما همكاری
نمایند ،و پیشنهاد میكنم گام دیگری برداریم.
 -105مــن از اجالس هزاره درخواســت
میكنم كه اهداف مبتنی بر كاستن از اختالف
جنســیتی موجــود در تحصیــات ابتدایی و
متوسط تا قبل از ســال  2005را مورد تایید
قرار دهند ،و اطمینان حاصل نمایند كه تا قبل
از  2015كلیه كودكان تحصیالت ابتدایی را به
طور كامل به پایان برسانند.
اشتغال
 -106تعلیــم و تربیت اولین قدم اســت.
ایجاد فرصتهای اشتغال گام بعدی است.
 -107دنیا مواجه با چالش عمده بیکاری
جوانان است ،و با جهش تعداد جوانان در آینده
وضع احتماالً وخیمتر خواهد شد .طبق برآورد
ســازمان جهانی كار  60میلیون جوان جویای
كارنــد ولی پیدا نمیكنند كه  80درصد آنها
در كشورهای روبه رشد یا اقتصادهای در حال
انتقال هستند .احتمال بیكار بودن جوانان 15
تا  24ساله دو برابر احتمال بیكاری بزرگساالن
است و در پارهای از كشورهای در حال توسعه
این نسبت باالتر است .كارگران جوان احتماالً
آخرین نفراتیاند كه استخدام و اولین نفراتیاند
كه اخراج میشوند و كمتر مورد حمایت قانون
قرار میگیرند.
 -108بیــكاری جوانــان میتواند مخرب
باشــد ،و دولتها به طرق مختلف كوشیدهاند
با آن مقابلــه نمایند .ولی سیاســتهایی كه
برای جوانان تدوین شــده منجمله اســتخدام
ترجیحی ،تا حدود زیادی ناموفق بوده ،به این
دلیل ساده كه از لحاظ اقتصادی ناپایدار است.
 -109در اینجــا مشــكل تقاضــای كلی
غیركافی مطرح اســت .اقتصادهای كمرشــد
نمیتواند فرصتهای اشــتغال به میزان كافی
جهت اســتخدام جوانان خود ایجاد نماید .این
عدم موفقیت به نوبه خود رشد را كاهش و فقر
را تداوم میبخشــد .تاكنون هیچكس راه حل
ساده و آشــكاری برای این دور كه به خودی
خود تداوم دارد پیدا نكرده است.
 -110من همراه با رؤســای بانك جهانی
و ســازمان جهانی كار یك شــبكه خط مشی
در سطح باال درباره اشــتغال جوانان تشكیل
میدهم ،و برای این كار از سازندهترین رهبران
صنایع خصوصــی ،جامعه مدنی و سیاســت
اقتصادی اســتفاده میكنم كه روندهای قابل
تصور در مورد این چالش دشوار را مورد بررسی

قرار دهند.
 -111مــن از این شــبكه خط مشــی
درخواست خواهم كرد یك سری توصیههایی
پیشــنهاد كند كــه بتوانیــم آن را ظرف یك
ســال به رهبران جهان منتقل نماییم .منابع
احتمالی راه حل شــامل انترنت و بخش غیر
رسمی میباشد ،مخصوصاً سهمی كه مؤسسات
كوچك میتوانند در ایجاد اشتغال ایفا نمایند.
ج -ترویج بهداشت و مبارزه با ایدز.
 -112در دهههای اخیر ،نوآوری پزشكی،
پیشــرفت در مراقبتهای پایهای بهداشــت
و سیاســتهای توانمنــد اجتماعــی افزایش
چشــمگیری در طــول عمر و كاهــش قابل
مالحظهای در مــرگ و میر كودكان به دنبال
داشــته اســت .بهداشــت بهتر ،به نوبه خود،
موجب رشــد اقتصادی شده و در همین حال
فقر و نابرابری درآمد را تقلیل میدهد .در واقع
ســرمایهگذاری در مراقبت پزشكی مخصوصاً
برای مستمندان كه جهت امرار معاش عمدتاً
متكی به كار خودند ،مفید است.
 – 113همه مناطق به یك سطح پیشرفت
دســت نیافتهاند .شــرق آســیا بهترین وضع
و جنــوب صحــرا در آفریقا بدتریــن وضع را
داشتهاند.
یكــی از دالیل اساســی كه مســتمندان
همچنــان فقیــر میمانند این اســت كه به
مراقبتهای پزشكی دسترسی ندارند .در اكثر
كشــورهای كمدرآمد هزینه بهداشت برای هر
شــخص كمتر از مبلغ  10دالر است .در آفریقا
بار ســنگین بیماری نهتنها خانوادهها را ملزم
میســازد كه از منابع ناچیز خود زیاده از حد
اســتفاده كنند ،بلكه آنها در یك دام باروری
باال ،مرگ و میر و فقر زیاد گرفتار میكند.
 – 114در ســالهای اخیــر در پارهای از
اقتصادهــای در حال انتقــال ،امید به زندگی
شــدیدا ً ســقوط كرده ،كه خود كاهش هزینه
مراقبت پزشكی و تحلیل و سایش كلی خدمات
اجتماعی را منعكس مینماید.
 – 115با وجودی كــه بیش از مبلغ 56
میلیون دالر در ســال برای تحقیقات پزشكی
به مصرف میرســد ،ولی كمتــر از ده درصد
آن برای مسایل بهداشتی به كار میرود یعنی
مســایلی كه بر  90درصد از مردم جهان تاثیر
میگذارد .ذاتالریه ،اســهال ،ســل و ماالریا،
كه همگی موجب نگرانی كشــورهای در حال
توســعه اســت ،كمتر از یك درصد تحقیقات
بهداشتی در سطح جهان را به خود اختصاص
میدهند.
 – 116نتایــج تكاندهنــده اســت .تنها
ماالریا هر دقیقه در هــر روز جان دو نفر كه،
اكثرا ً كودكان كمتر از پنج سال و زنان باردارند
را میگیرد .شایســته اســت از مبارزه كنترل
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ماالریا ،كه توســط ســازمان بهداشت جهانی
رهبری میشود حمایت كامل به عمل آوریم،
زیرا منظور آن مهار و پیشــگیری این بیماری
مهلك است.
 – 117به طور كلی ،دسترســی دامنهدار
به دارو و واكســنهای اساسی و نیز شیوههای
آســان و مقرون به صرفــهای از قبیل تورهای
اطــراف رختخواب (پشــهبند) كــه روی آن
حشــرهكش پاشیده شــده ،میتواند نرخهای
باالی مرگ و میر و ناتوانی مردم فقیر سرتاسر
جهان را تا میزان زیادی كاهش دهد.
 – 118بررســی تمام چالشهــا خارج از
محدوده این گزارش اســت .میل دارم به یك
بحران بهداشــتی كه تهدیدیعلیه یك نسل
همچنین علیه موفقیت توسعه انسانی است ،و
سریعاً دارد به یك بحران اجتماعی در مقیاس
جهانی تبدیل میشــود اشــاره كنــم ،یعنی
گسترش ایدز.
 – 119از اوایل دهه  70حدود  50میلیون
نفر دچار عفونت  HIVشدهاند ،كه  16میلیون
نفر آنها مردهاند .تنها در سال  ، 1999تعداد
 5/6میلیــون نفر به ویــروس ایدز  HIVآلوده
شــدند ،كه بیش از نیمی از آنان كمتر از 25
ســال داشتند .این بیماری به شدت به جوانان
حمله میكند .و بدترین اثر آن در كشــورهای
فقیر متمركز شــده و مجال وحشتناكی برای
بسط و سرایت دارد.
 – 120از  36میلیــون نفر در سرتاســر
جهان كه اكنون با ویروس اید زندگی میكنند،
بیش از  23میلیون نفر در آفریقا ،جنوب صحرا
هستند .در ساحل عاج در هر روز مدرسه یك
معلم از بیماری ایدز میمیرد .بطور متوسط یك
كودك كه امروزه در بوتسوانا ( BOTSWANA
) متولد میشود 41 ،سال امید به زندگی دارد،
در حالی كه بدون ایدز طول عمرش  70سال
میبود .در شهرهای آفریقای جنوبی كه تحت
شــدیدترین تاثیر قرار گرفتهاند 40 ،درصد از
زنان باردار حامل ویروس ایدزند.
 – 121در همــان منطقه یــك نفر از ده
كودك تا كنون مــادر خود را در اثر ابتالی به
ایدز از دســت داد ه است .تخمین زده میشود
كه تا ســال  2010در آفریقا در جنوب صحرا
به علت ایدز چهل میلیون یتیم وجود داشــته
باشد این كودكان با مقایسه با هم سن و ساالن
خود ،با احتمال بسیار كمتری به تحصیل ادامه
خواهند داد ،با احتمال خیلی بیشتری به سوء
تغذیه شدید دچار خواهند شد .درد آور آنكه
این دیگر امری غیر عادی نیســت كه مشاهده
كنیم یتیمان كمتر از  15ســال رئیس خانوار
باشند.
 – 122پیشبینیهــای دولــت زیمبابوه
حاكی از آن است كه ایدز  60درصد از بودجه

بهداشت مردم را به خود اختصاص خواهد داد
و حتی این مبلغ كافی نخواهد بود .ایدز تلفات
زیادی به صفوف افــراد ماهر و تحصیل كرده
در ســنین پر ثمر آنان وارد مــیآورد ،كه این
امر تأثیرات حزنآوری برای هر كشور مبتال در
تمامی منطقه دارد.
 – 123ایــن بیماری عــاوه بر آفریقا در
ســایر مناطق نیز شایع شده ،و گسترش یافته
است .بین سالهای  1996و  ، 1997آلودگی
جدید ویروس ایدز به میزان  70درصد افزایش
یافته ،تخمین زده میشود كه تعداد مبتالیان
به این ویروس در هندوســتان بیشــتر از هر
كشور دیگر باشد .به طور خالصه باید گفت كه
این بحران جهانی شده است.
 – 124بر اساس موافقتنامهای كه در سال
 1999در اجــاس ویژه مجمع عمومی درباره
جمعیت و توسعه حاصل شد ،پیشنهاد میكنم
یك استرتژی جهت مهار و تقلیل ایدز با توجه
مخصوص به زنان و مردان جوان بین ســنین
 15و  24ســال اجرا شــود و از آنهایی كه به
این بیماری مبتال شــدهاند مراقبت بهتری به
عمل آید.
 – 125حمایــت فعاالنــه دولتها امری
حمایتی است .برنامههای وسیع پیشگیری در
چند كشور در حال توســعه از جمله سنگال،
تایلند و اوگاندا تــا اندازهای موفقیتآمیز بوده
اســت .ولی این اقدامات نادر بوده و برای آنان
وجوه كافی به مصرف نرسیده است .در بسیاری
از كشــورها ،یك توطئه رسمی سكوت درباره
ایدز مردم را از اطالعاتی كه میتوانست موجب
نجات جانشــان شود محروم ســاخته است.
ما باید به جوانان این امــكان را بدهیم كه به
اطالعات و یــك محیط حمایتی اجتماعی كه
موجب كاهش آسیبپذیریشان نسبت به این
عفونت میگردد ،جان خود را نجات دهند.
 – 126بــه عنــوان قدم بعــدی ،خدمات
اساســی و فنآوریهای پیشــگیری از جمله
كاندومهــای (condom) مردانه و زنانه باید
تأمین و به آســانی در دســترس قــرار گیرد.
جلوگیــری از انتقــال از مادران بــه كودكان
مخصوصاً اهمیت دارد ،و میتواند هر ســاله از
نیم میلیون عفونت در نــوزادان جلوگیری به
عمل آورد .شواهد حاكی از آن است كه دارویی
بــه نام نوآریپیــن ( ) nevAripineهم مؤثر
و هم نســبتاً ارزان اســت .یك واحد  4دالری
(همراه با هزینه آزمایش و مشاوره داوطلبان ه)
ممكن اســت تقریباً به همان اندازه مؤثر باشد
كه رژیمهای پیچیدهتر و بســیار گرانتر .اگر
چنین است باید در دسترس عموم قرار گیرد.
 – 127رهبران جهــان باید اقدام كنند تا
جزانان و كودكان خــود را از بیماری زودرس
و قابل اجتناب و مرگ و میر ناشــی از ویروس

ایــدز نجات دهند .برنامه ایدز ملل متحد (un
aids) با دولتها و ســایر شــركاء در تدوین و
اجرای برنامههای اقدام ملی همكاری خواهند
كرد .من تاكید میكنم كه هر كشــوری كه به
طور جدی تحت تاثیــر قرار گرفته ظرف یك
ســال از اجالس یك برنامه اقدام ملی داشته
باشد ،عالوه بر این:
 – 128توصیــه میكنم اجالس به عنوان
هــدف صریح خود تصویب نماید كه تا ســال
 ، 2005میزان عفونت ناشــی از ویروس ایدز
در اشــخاص  15تا  24سال در كشورهایی كه
به شــدیدترین وضعی دچار آن شــدهاند ،و تا
سال  2010در كل جهان به میزان  25درصد
كاهش یابد.
 – 129برای مثال بــه این منظور توصیه
میكنــم كه دولتهــا اهــداف صریح جهت
پیشــگیری مقرر نمایند تا سال  2005حداقل
 95درصــد از زنــان و مردان جــوان باید به
اطالعات،آمــوزش و خدماتی كــه برای حفظ
خود در مقابل آلودگی ویروس ایدز نیاز دارند
دسترسی پیدا كنند.
 – 130باالخره ،دنیا شدیدا ً نیازمند واكسن
علیه ویروس ایدز اســت .از مبلــغ  2میلیارد
دالری كه تا كنون برای تحقیقات درباره درمان
ایدز به مصرف رسیده ،فقط  250میلیون دالر
آن صرف تولید واكسن شــده كه معدودی از
آن برای كشورهای فقیر بالقوه مفید میباشد،
جایی كه  95درصد از عفونت ناشی از ویروس
ایدز اتفاق میافتد.
 – 131بنابراین من از كشــورهای توسعه
یافته دعوت میكنم با صنایع داروسازی و سایر
شــركا همكاری كنند تا یك واكســن مؤثر و
نسبتاً ارزان علیه ایدز تولید نمایند.
 – 132چالشهــای علمی و نیازهای مالی
وهم آور است ،ولی معتقدم كه مشاركت مبتكرانه
خصوصی و عمومی با حمایت سیستمهای انگیزه
عمومی میتواند موجب افزایش سرمایهگذاری
كه بینهایت الزم اســت گــردد .اتحاد جهانی
واكسن و مصونسازی به عنوان الگویی از آنچه
چنین مشــاركتی میتواند به دست آورد عمل
میكند( .رجوع كنید به قاب 2)
 – 133در پایــان ما باید تضمین كنیم كه
سیستمهای مراقبت و حمایت برای  36میلیون
نفر مبتال به ایدز بهبود یابد .حتی درمانهای
نسبتاً ارزان و مراقبت بهتر میتواند به مبتالیان
به ایــدز امكان دهد مــدت طوالنیتر به نحو
شرافتمندانهتر و مولدتری زندگی كنند .عالوه
بر این دولتها ،صنعت داروســازی و نهادهای
بینالمللی با همــكاری یكدیگر باید داروهای
مربــوط به ویروس ایدز را به نحو وســیعی در
دسترس كشورهای رو به رشد قرار دهند.
ادامه در صفحه 43

ماهنامهحقوقبشر| سالشانزدهم| شمارهچهارم|سرطان1397

ډېــره پخوا دا خــره ثابته شــوې چې ټول
ژونــدي موجودات (که ونــې دي ،که بوټي ،که
انســانان دي او کــه ځناور او حتا کــه واړه واړه
میکروبونــه دي چې هیڅ په ســرګو نه لیدل
کیــږي) ټول د یو ډول ډېــرو وړو – وړو واحدونو
یا حجرو ( )Cellsڅخه جوړ شــوي دي .په دې
ژویو کې ځينې ډېر واړه ژوي داســې دي چې
یوازې او یوازې له یوې حجرې جوړ دي مګر بل
خوا غټ ژوندي شــیان بیا له ډېرو زیاتو حجرو
( )Cellsڅخه تشکیل شوي دي.
هره حجره په عمومي توګه د خپل جوړښت
له نظــره یو څو مهمې برخې لري چې له هغې
جملې څخه یوه مهمه برخه د حجرې هسته بلل
کېږي او دا ځکه چې په هســته کې د حجرې
جنيټکې مواد ( )Genetic Materialشــته دي
چې د حجرې ټول فعالیتونه او خصلتونه اداره
کوي.
دغــه جنیټکــې مــواد لــه یــو ډول خاص
هسټون او نیوکلیک اسیډ ( )Nuclicacidڅخه
جوړ شــوي دي .نیوکلیک اســیډ په اصل کې
هغه مالیکولونه دي چې د يوې پټې په ډول له
یو بل رسه یوځای کیــږي او عمومآ ورته DNA
یا ( )Dioxin Ribonuclicasidوايي .د ډي این
اې ( )DNAپــر دې پټۍ باندې ځای په ځای
له ســلګونو واخله تر زرګونــو جینونه ()Genes
واقع دي او په اصل کې همدا جینونه دي چې
د انســان په شــمول د ټولو ژویو ټول فعالیتونه
او خصلتونه په مکمــل ډول کنټرولوي او اداره
کــوي .د مثال پــه ډول؛ د ژویو قــد ،رنګ او د

وجود د ټولو غړو جوړښت یانې کله چې له شنه
ســرګي مور و پالر څخه اوالد پیدا کیږي نو د
ماشــومانو سرتګې یې هم شــنې وي او د دې
غټه وجه هغه جین دی چې د دې ماشومانو په

مــور او پالر کې موجــود وو او د هغو او د هغوی
د مور او پالر سرتګو ته یې شین رنګ ورکړی و.
همدارنګه د قد د لوړېدو لپاره د انسان په DNA
کې لږ تر لږه پنځوس جینونــه دا دنده پر غاړه

کله چې ساینس پوهان پر دې حقیقت پوه شول چې په حقیقت کې
همدا جینونه دي چې د ژوندیو شیانو ټول خصلتونه او فعالیتونه اداره
کوي نو څېړونکې او جین پوهان دې سوچ او فکر ته اړ شول چې د
هغو انسانانو او ځناورو په اړه په ساینيس بنیادونو ژورې څېړنې او
پلټنې وکړي چې د عامو خلکو په نسبت ژر په غوصه کیږي او حتا ډېری
وختونه د تشدد او تاوترخوايل خوا ته مخه کوي .د دې څیړنو په ترڅ کې
یو دا سرت حقیقت په ډاګه شو چې د ښځو په نسبت نارینه ډېر ژر تشدد
او تاوتریخوايل ته الس اچوي.

د انسان ژینټیکي
جوړښت او
تاوتریخوالی
لیک :ډاکرت سیف الرحمن
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لــري او که دغه ټــاکيل جینونه په خپل وخت
خپله دنده تر رسه نه کړي نو د انســان قد ټیټ
راځي .همدا شان د تورو ویښتانو په خلکو کې
هغه جینونه ډیر فعاله وي چې ویښــتانو ته تور
رنګ ورکوي.
د ســاینس پوهانو پــه آند د هر انســان په
 DNAکــې تقریبــآ شــاوخوا دوه ویشــت زره
( )۲۲۰۰۰جینونه شــته دي او دغه جینونه د
انســان له لویېدو څخه واخله ټول فعالیتونه او
خصلتونــه رهربي کوي یانې پــه دوی کې ډېر
جینونه د انســان د وجود د جوړښــت او د مغزو
(دماغو) په فعالیتونو کې فعاله ونډه اخيل.
نو کله چې ساینس پوهان پر دې حقیقت
پوه شول چې په حقیقت کې همدا جینونه دي
چې د ژوندیو شیانو ټول خصلتونه او فعالیتونه
اداره کــوي نــو څېړونکې او جیــن پوهان دې
ســوچ او فکر ته اړ شول چې د هغو انسانانو او
ځناورو په اړه په ساینيس بنیادونو ژورې څېړنې
او پلټنې وکړي چې د عامو خلکو په نســبت ژر
په غوصه کیږي او حتا ډېری وختونه د تشــدد
او تاوترخوايل خوا ته مخــه کوي .د دې څیړنو
پــه ترڅ کــې یو دا ســر حقیقت په ډاګه شــو
چې د ښــځو په نســبت نارینه ډېر ژر تشدد او
تاوتریخوايل ته الس اچوي.
په همــدې څېړنه کــې دا حقیقــت هم را
څرګند شــو چې د تاوتریخوايل پېښــې د زړو
خلکو په نســبت پــه ځوانانو کــې ډېرې لیدل
کیږي.
د مثــال په توګه؛ د امریکا په متحده ایاالتو
کې یوه څېړنه تررسه شــوه چې له مخې یې په
 ۲۰۰۲کال کــې  ۹۰۱۵نارینــه وګړي د قتل
په تــور ونیــول شــول او د دې پــه مقابل کې
یوازې  ۱۰۹۲ښــځې په دې تور ونیول شــوې.
همدارنګه  ۱۹۸۸۴نارینه وګړي دجنيس تیري
په تور ګرفتار کړای شول مګر د همدې قضيی
په تور یوازې  ۲۷۸ښځې د جنيس تیري په تور
ونیول شوې .پر دې رسبېره یوازې د غال په تور
 ۶۹۳۶۹سړي په همدې کال کې ګرفتار شوي
وو چې په دې جرم کې هم د ښــځو شــمیره د
نارینه و په پرتله ډیره کمه وه یانې فقط ۷۹۷۳
ښځې د غال کولو په تور نیول شوې وې نو د دې
څېړنې له مخې دا خربه جوته شــوه چې نارینه
د ښــځو په نســبت  ۵چنده زیات په جرمونو او
تاوتریخوايل کې الس لري.
یوه بله ساینيس څېړنه چې په  ۱۹۹۳کال
کې د  Brunnerاو د هغه د همکارانو لخوا تررسه
شوه ،دا څېړنه تر مخکنۍ څېړنې ډېره مهمه وه
ځکه چــې دې څېړنې د انســان د جنیټیکې
جوړښت ،جنيس تیري او تاوتریخوايل د تړاو د
موندنې په موخه تررسه شوه .په دې څېړنه کې

په هغو خلکو کې چې ډېر ژر غوسه کېږي لږ تر
لږه درې داسېجینونه موندل شوي چې د هغو
خلکو له درې جینونه رسه توپیر لري چې ژر نه
په غوســه کېږي او له تاوتریخوايل څخه ځان
ژغوري .دا جینونه چې د مونوامین اکســایډیز
 ،)Monoamine Oxides (MAOAډوپامیــن
ټرانســپورټر)1-Dopamine transporter( ۱-
او د ډوپامیــن ریپیټــرډي Dopamine(۲-
 )2-Receptorپه نومو نومول شوي دي .په هغو
نارینــه وګړو کې لیدل شــوي چې ژر په غوصه
کیږي ،جنــي تیری کــوي او د تاوتریخوايل
خواتــه مخــه کــوي او له همــدي کبله ځینې
ساینس پوهان اوس دېجینو تهجرميجینونه
( )Criminal Genesوایي،خــو دلتــه دا خربه
هم د یادولو وړ ده چې دا پېښې عموما په هغو
ځوانو هلکانو کې تر ســرګو شوي چې تر ډېر
فشــار الندې ژوند کوي او کورنۍ ستونزې ،په
ښوونځي کې پرله پسې ناکامېدل او کم شهرت
ولــري ،نو دلته موږ ويالی شــو چې نــه یوازې
مخصوصجینونه بلکې چاپیریال هم د انسانانو
د تاوتریخــوايل او غیر مهذب خصلت رسه ډېر
تړاو لري.
د مونو اکســایډیز – Aجیــن په اصل کې
یــو خاص قســم نیــورو ټرانســمیټر (Nauru
)Transmitterچــې  Serotoninنومیــږي
پــه میتابولیزم یانــې په تولید ،اخــراج او پرچه
کېــدو کې ډېــر مهــم رول لري ،ســیروتونین
هغه نیــورو ترانســمیټر دي چې د انســان له
تاوتریخوايل رسه ډېره نــژدې اړیکه لري ځکه
چې د  Serotoninلوړ مقدار خلک د سړو مغزو
خاونــدان وي او پــوره خوب کوي مګــر د دې
برعکس هغــه خلک چــې د  Serotoninټیټ
مقــدار لري ډېر ژر غوصه کېږي او عموما خوب
یې هم تر نورو کم وي .که څه هم دSerotonin
ټیټ مقدار له چاپیریال رسه هم اړیکه لري مګر
له یوې بلې څیړنې څخه په  ۲۰۰۵کال کې دا
خربه جوته شــوې ده چې د  serotoninمقدار
زیاتــره له جینیټکې جوړښــت رسه نژدې تړاو
لري.
که څه هم تاوتریخوالی په جینونو پورې اړه
لري خو چاپیریال او له چاپېریال نه زده کړه او د
انساين اړتیاو نه پوره کېدل هم په تاوتریخوايل
کې اســايس رول لــري .نو یوه مهمــه خربه او
سپارښــتنه چې زه یې دلته اړینــه بومل هغه دا
چې افغانســتان نوی له جنــګ او جدل څخه
راوتلی هېواد دی نو ،میندو  ،پلرونو او ښــوونکو
تــه پکار ده چــې د خپلو اوالدونو ښــې روزنې
ته جدي توجه وکړي چې وکوالی شــو د خپل
راتلونکي نسل ښه پالنه وکړو.
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ښوونهروزنهاوماشوم...
پوره پام نه کیږي ،خو کله چې ماشــوم د وخت
او زمان په تېرېدو رسه لویږي او د ځوانۍ پړاو ته
رسیږي بیا په خپلې بې پروایۍ سخت پښېامنه
وي ،خو هغه وخــت بیا له ورخه اوبه تېرې وي،
د کيل ،کوڅې ،چم او ګاونډ خلک او ماشومان
پسې ریشخند وهي او ماشــوم د وروسته پاتې
وايل ،خجالت ،ګوښــه توب او حقارت احساس
کــوي او دومره تر بــدې اغېزې النــدې راځي
چــې ورو ورو ملګري پریــږدي ،درس پریږدي،
په عادي خربه عصبي کیږي او هڅه کوي چې
کوم ګوښــه کنج کې کېني ،ځان رسه منفي او
حقیر فکرونه وکړي او دا د دې المل کیږي چې
کور کې مور او پالر ته هم رسخوږی جوړ يش.
د ماشوم د تفریح حق
لومړی دا چــې هڅه وکړئ ماشــوم په بې
هدفــه کارونــو او فعالیتونــو روږدی نکــړئ او
کوښــښ وکړئ چې ان تفریــح او رخصتي يې
هم یو ښــه او منلی هدف ولري ،ماشــومانو ته
اجــازه ورکړئ چــې لوبې وکړي او ســاعت تېر
وکــړي ،هغوی پريږدئ چې وګرځــي ،د آزادۍ
احســاس وکړي ،دا د ماشــومانو پر روغتيا هم
مثبت اغېز کوي ،وايي هغه ماشــوم چې لوبې
او شــوخي نه کوي ،هغه ناروغ دی ،خو د درس
او نــورو فعاليتونو وخت بايد لوبو ته ور نه کړي،
هغوی په تقسيم اوقات عادت کړئ چې د لوبو،
درس او تلويزيون کتلو وخت پخپله و پيژين ،که
ماشومان بې تقسيم اوقاته وي د هغوی تل زړه
کيــږي چې لوبې وکړي ،خو که د درس او لوبو
وخــت ورته وټاکــئ او درس هم ورته لکه د لوبو
پــه څېر په زړه پوری کړئ ،هغوی به يې تر منځ
فرق و نه کړي او له دواړو څخه به خوند واخيل.
اخځلیکونه

۱ـ سبا ســرګه مجله ،یوولسمه ګڼه ۱۳۹۴ ،ل کال،
کابلافغانستان.
۲ـ حقپال وردک محمد شــفیق ،بریالی ژوند۱۳۹۴ ،
ل کال ،جهان دانش خپرندویه ټولنه.
۳ـ نیــازی څېړنوال رفیــع الله ،په پښــتو ادب کې د
ماشومانو ادبیات ،مصور خپرندوی بنسټ ۱۳۸۹ ،ل کال.
۴ـ شــیو کهــرا ،تــه ګټونکی ېــې ،اکســوس کتاب
پلورنځی ۱۳۹۵ ،ل کال.
۵ـ صالحــي څېړنوال محمد نبي ،ښــکال پېژندنه ،د
افغانستان قلم ټولنه ۱۳۹۶ ،ل کال ،کابل افغانستان.
۶ـ عظیمي رشف الدین ،د ماشوم روزنې  ۱۰۰اروايي
رازونه ،اکســوس کتــاب پلورنځــی ۱۳۹۵ ،ل کال ،کابل
افغانستان.
۷ـ ټریــي براین ،خــرې وکړه چې ګټونکی شــې،
اکسوس کتاب پلورنځی ۱۳۹۵ ،ل کال ،کابل افغانستان.
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مقدمه:
ت بــا زنــان ،از عوامــل جــدی
خشــون 
نابسامانیهای خانوادهها و محصول اندیشههای
یـاجتماعی و
ُسنتی ،بستر نامناســب فرهنگ 
نگا ه تبعیضآلود به تبیین ساختارهای جدید
در خانوادههــا ووجــو د فرهنــگ قبیلهای و
مردمحور ،در جامعه افغانی به شمار میرود.
بــا روی کار آمدن دولت جدیــ ِد نیمبن ِد
دموکراتیــک در ســال  2001و آغاز تحوالت
تازه در زندگی اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی
مردم افغانســتان و سیطره رسانهها بر زندگی
غالب مردم کشــور ،هرچند فضــا برای ادامه

زندگی مدرن بیشــتر فراهم شد ،اما در طول
حداقل دودهه ،هنوز هم جو حاکم در برخی
از خانوادهها ،مملو از خشــونتهای فزیکی و
روانی است.
چنیــن دیدگاههای افراطی ،باعث شــده
اســت که آمار قربانیان خشــونت علیه زنان
همچنان جدی باشــد و میزان فرار از منزل،
قتل ،بددادن ،خودکشــی ،خودسوزی و ...زیاد
باشد.
امــا ،از آنجایــیکه میتــوان پدیدههای
اجتماعــی را ریشــهیابی ،حــل و فصل کرد،
امیدواریهای وجود دارد که با آسیبشناسی،

نقش گزارشهای تلویزیونی
ت با زنان
در کاهش خشون 
در افغانستان

عبدالبصیر مصباح ،استاددانشگاه بغال ن

تحلیــل علمــی و ایجــاد ســازوکار عملی و
نظاممند بتوان به کاهش چنین خشونتهایی
اقدام کرد.
یکی از ابزارهای مهم به این منظور ،استفاده
عقالنی ،دقیق و ساختارمند از رسانههاست که
در این نوشتار به نقش گزارشهای تلویزیونی
در کاهش خشونت علیه زنان در این جغرافیا
پرداخته میشود.
واژهگان کلیدی :خشــونت ،خشونت علیه
زنان ،تلویزیون ،گزارشهای تلویزیونی
تلویزیون چیست؟
یـبصری
تلویزیــون ،یکی از وســایل صوت 
ارتبــاط جمعی برای ترویج و تبلیغ ارزشها و
الگوها با هدف روشــنگری وسازماندهی افکار
عمومی اســت .این رســانه ،پیام را همراه با
صوت و تصویر ،در قالبهای گوناگون خبری،
آموزشی ،ســرگرمی و ...به خورد مخاطبانش
میدهــد .نفوذ و جاذبــه تلویزیون در دنیای
کنونــی امری بدیهی اســت ،و نقــش آن در
آموزش،جهتدهی و قالبسازی افکار عمومی
انکارناپذیر اســت .به همین دلیل از تلویزیون
به مثابه یکی از ابزارهای اصلی «نفوذ در افکار
عمومی»استفاده میشود.
«تلویزیــون همزمان ،دو حــس بینایی و
شــنوایی را متأثر میکند و همین ویژگی ،آن
را در جایگاهــی برتر از رادیو و مطبوعات قرار
میدهد .تلویزیون نهتنها یک وســیله خبری
و اطالعاتی ،بلکه رســانهای اســت که تمامی
ویژگیهای سایر رسانهها را گردآورده و آنها
ت 1 .»
را دگرگون و تلفیق کرده اس 
تلویزیون ،بعد از رادیو اختراع شد و تحوالت
بــزرگ و جدیدی را به همــراه آورد ،تا جایی
که امروزه سیاســتمداران دنیــا ،از تلویزیون
اســتفاده بهینه کرده و این رسانه ،قادر است
همزمان بر تعداد کثیری از بینندههای همگون
و ناهمگون اثر گذارد.
کارل هوســمن در کتاب بحران وجدان،
درباره قدرت تلویزیون با استفاده از اثرگذاری
بر افــکار عمومی چنین مینویســد« :قدرت
نمایش و جذب انبــوه مخاطبان ،به تلویزیون
امکان میدهد یک رهبر مردم فریب را از اریکه
قدرت به زیر آورد ،اما در عین حال میتواند در
جهت به قدرت رســیدن یک فرد عادی و یک
جنبش بیطرف مورد استفاده قرار گیرد» .2
با وجود این ،اســتفاده روشمند و اخالقی
از این رســان ه به منظور اثربخشی گزارشهای
تلویزیونــی در روند کاهش خشــونت با زنان،
پیامدهای مثبت و قابل تأملی دارد که در این
نوشته به آن پرداخته خواهد شد.
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گزارش و گزارشهای تلویزیونی:
اگر گــزارش را «انتقال پــارهای اطالعات
به کســی کــه از آن بیاطالع اســت» فرض
کنیم ،3گزارش رسانهای (چه مطبوعاتی و چه
تلویزیونی) بیان تشریحی یک خبر ،هنر بیان
غیرمســتقیم واقعیتها و یاهم افشای «وقایع
پنهان ،مرموز و غیرقابل دســترس مســایل و
رویدادهای مهم جامع ه »4است.
به هرصــورت ،گــزارش انتقــال خبر به
شــکل جزئی و تشریحی اســت که بیشتر به
چگونگیهــا و چراییهای وقــوع یک رویداد
میپردازد ،و از ژانرهــای بلند و ممتاز در کار
رسانهای به حساب میرود.
گزارشگران ،با اســتفاده از عناصر تصویر،
توصیف ،تحلیل ،تحقیق ،سخنان کارشناسان،
گپ و گفتهای شــاهدان عینی رویداد ،آمار
و ارقــام ،عوامل ذیدخل انســانی در واقعه و
چشمدیدهای شان ،گزارشهای مطبوعاتی و
یا تلویزیونی را به شــکل هنرمندانه بازسازی
کرده و جهت انتقال پیام به شکل بهتر ،از آن
استفاده میکنند.
گزارشهای تلویزیونی ،مجموعه از عناصر
متشــکل از متن ،صــدا و تصویر اســت که
خبرنگار آن را با اســتفاده از قدرت نوشــتار،
فنآوری تصویر و صدا به شــکل بسته خبری
درآورده ،از طریــق تلویزیــون به مخاطبانش
ارسال میکند.
خشونت با زنان:
با اینکه در اعالمیه مشترک که در نتیجه
کنفرانس حقوق بشــر که از سوی دولتها در
ســال  1993در وین برگزار شد ،صریحاً ذکر
شده است« :حقوق انسانی زنان و دختربچهها،
بخشی از حقوق بشر جهانی است ،این حقوق
غیرقابــل تجزیه و تقســیم میباشــند ».5اما
خشــونت به عنوان یک پدیدۀ زشت و خالف
کرامت انسانی ،در بسیاری از کشورها ،بهویژه
افغانستان ،علیه زنان روا داشته میشود.
هرنوع پدیده (چــه فزیکی و چه روحی و
روانی) که عاملی برای اذیت و آزار انسان شود
ی او را بگیــرد ،در زمره خشــونت قرار
و آزاد 
ی که از سوی
میگیرد .خشــونت ،همه نابرابر 
شــخص حقیقی یا حقوقی نسبت به فردی یا
کسی روا داشته میشود را شامل میشود.
حتی فضایی که در آن حقوق زن و مرد به
عنوان انسان ،برابر نباشد ،خشونتآمیز است،
چه این فضا از ســوی دولت و چه از ســوی
صاحبــان خانوادهها و یا نیروهای دیگر ،ایجاد
شده باشد.
نقش گزارشهای تلویزیونی در کاهش
خشونت با زنان:

خبرنــگاران تلویزیونی ،نقش بارزی جهت
کاهش خشونت علیه زنان ،از راههای فرهنگی
و رســانهای دارند .امروزه ،تلویزیون به عنوان
رســانۀ الکترونیک ،بخش اعظم زندگی مردم
افغانستان را احاطه کرده است و اغلب جامعه
افغانی (اعم از باســواد و بیســواد) بخشی از
اوقــات فراغت و حتی بیشــتر از آنرا ،صرف
تماشای تلویزیون میکنند.
هرچند ،کارگزاران تلویزیونی از طریق نشر
خبرها ،برنامههای سیاسی ،سریالها ،فیلمها و
برنامههای طنز ،در عرص ه زدودن روند ویرانگر
خشــونت با زنان ،نقش مؤثــری دارند؛ اما در
این نوشــتار کوتاه فقط به جایگاه گزارشهای
تلویزیونی ،در این فرایند بحث میشود:
 -1بازنمایی زندگــی نابرابر زنان در
گزارشها:
یکی از کارکردهای اصلی رسانهها بازنمایی
اســت ،همانطور که حســن مجیــدی ،آگاه
ارتباطات میگوید« :برخــی (نظریهپردازان)،
انعکاس رویدادهــا در رســانههای خبری را
فرایند بازسازی رویدادها تلقی کرده و تولید و
انتشار اخبار تحت عنوان «بازنمایی» یا بازنمود
و به معنای ارائــه رویدادها از نگاه خاص و در
واقع بازسازی رویدادها قلمداد میکنند».6
گزارشگران تلویزیونی مســئولیت دارند،
زندگی ذلتبــار زنان در روســتاها و مناطق
دوردست کشور را ،با توجه به عوامل محیطی،
فرهنگی و روحیه مردساالری بازنمایی کنند.
هرچند در افغانستان امروز ،گزارشهای ریز و
درشــتی از وضعیت آشفتۀ زنان روستایی ،در
تلویزیونها نشر شده است ،اما این گزارشها
فقط جنبۀ توصیفــی ،خبری و کمتر انتقادی
داشتهاند؛ در حالیکه برای دگرگونی ساختاری
زندگی زنان روستانشــین افغان ،باید دســت
به ایجــاد گزارشهای روشــنگرانه با رویکرد
انتقــادی برخاســته از عوامل خشــونتآمیز
خانوادگی ،سیاسی و اجتماعی زد.
گزارشهای تلویزیونی امــروز از وضعیت
زنــان باید ،فقــط خبری نباشــند؛ بلکه باید
گزارشهای مملو از تحلیل عمیق ،فرایندمدارانه
و ساختارمند که بتواند روح دولت و جامعه را
تکان بدهد ،تهیه شود .همانطور که ون زونن ،با
نقد نحوه بازنمایی زنان در رسانهها مینویسد:
«بســیاری از جنبههای زندگی و تجارب زنان
به خوبی در رسانهها منعکس نمیشوند .زنان
بسیار بیشتری از آنچ ه رسانهها میگویند کار
میکنند»7 ...
 -2آگاهی گزارشگران از ارزشهای
حقوق بشری:
امروزه ،حقوق بشر به عنوان مولفۀ اساسی
دموکراســی ،از گفتمانهای جدی ،ضروری و
اساسی هرجامعهای اســت .در شرایط فعلی،

احترام بــه ارزشها و کرامت انســانی ،حفظ
و تقویــت ایــن هنجــار در جامعــه و تالش
بــرای زدودن عوامل مخرب حقوق بشــر ،از
مدرن باسواد به حساب
ویژگیهای شــهروند
ِ
میرود.
خبرنــگاران بــه عنوان ناظــران قدرت و
برمالکننــده نابســامانیهای اجتماعی ،باید
بیشتر و پیشتر از دیگران ،از این ارزشها آگاه
باشند و به آن ،آگاهانه احترام بگذارند.
فهم گزارشــگر از حقوق و کرامت انسانی،
باعث نفوذ ادبیات ضد خشونت و ویرانگری در
گزارش میشود .و از این جهت میتوان گفت،
خبرنــگاری که به ارزشهای حقوق بشــری
احتــرام بگذارد ،میتوانــد گزارشهای مفید،
روشــنگرانه و امیدبخش در راســتای کاهش
خشــونت علیه زنان تهیه کنــد و جامعه را از
این مصیبت به صورت درازمدت ،نجات دهد.
فراموش نکنیم ،این به سواد حقوق بشری
خبرنــگار و همچنین میــزان توجه صاحبان
رسانهها به این امر بر میگردد.
 -3ایجاد حس مشترک میان مخاطبان
و آگاه کردن آنان از خشونت با زنان:
یکی از کارکردهایی اصلی رسانهها ،ایجاد
ارتباط و حس مشترک میان مخاطبان است.
تلویزیون ،نقش تبلیغی که با استفاده از عناصر
(واژه ،صدا و تصویر) دارد ،میتواند جامعه را به
سمتی خاصی ،به صورت بالقوه رهنمایی کند.
همانطور که جالل درخشه تاکی د میکند:
«رســانهها ایــن توانایی را دارند کــه رفتار و
عقاید مردم را شــکل دهند .آنها اشــکال و
اصطالحاتــی را خلق میکنند تــا مردم وادار
شوند در مسیرهایی که رسانهها برای آنها در
نظر گرفته اند ،تفکر کنند».8
در اینجــا الزم اســت ،یادآور شــوم که
مخاطب شناســی ،رســانه و یا روزنامهنگار،
اساسی در تبیین این امر دارد .مخاطبان
نقش
ِ
تلویزیونها کسانیاند که پیامهای تلویزیونی
(خبرهــا ،گزارشهــا ،فیلمهــا ،ســریالها،
یـآموزشی و )...را تماشا و به
برنامههای تفریح 
صورت فردی یا گروهی ،علمــی و یا عامیانه
تحلیل و تجزیه میکنند.
گزارشگران که از مخاطبان تلویزیون مورد
نظر شــان ،شناخت داشته باشند ،میتوانند با
نشــر گزارشهای که حس مشــترکی میان
بینندگان تلویزیون ایجاد کند ،بپردازند .آنها،
باید از درد جامعه و مخاطبانش آگاه باشــد و
بتوانند این آالم ناگفته و دردهای ذکرناشده را
در قالب گزارشهای شنیدنی و دیدنی جذاب،
جهت نقطه وصل به مخاطب ارائه کنند.
بدون شــک ،ایجاد چنین حس مشترک
باعث میشــود از یک طرف جامعه به صورت
کلی از عوامل نابرابریهای مربوط به خشونت
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آگاه شــوند و از سویی دیگر ،تحرکات جمعی
مبنی بــر کاهش چنین خشــونت به صورت
بالقوه در جامعه شکل بگیرد.
 -4ارائه راهحل در کنار انتقاد:
یکی از راهکارهایی مناسب ،جهت کاهش
پدیده خشونت علیه زنان ،بازنمایی خشونتها
در پیامهایی رســانهای ،طرح پرســشهایی
عمیــق و دقیق خبرنــگار دربــاره موضوع و
ارایه راهحل منطقی و کارشناســانه ،توســط
کارشناسان در گزارشهای تلویزیونی است.
هرچند انتقاد ،سازندگی را به دنبال دارد؛
اما آنچه بــر انتقاد اهمیت بیشــتر میدهد،
ارایــه راهحل اســت .به این اســاس ،کارمند
رســانهای باید گزارشهای تلویزیونی را نشر
کند کــه جنبههــای اجتماعــی ،فرهنگی و
اقتصادی جامعه را نقد کند و به جای رویکرد
تخریبگرایانــه ،به عوامل صلحآمیز مســئله
توجه کند.
دکتر ســیدعلی صالحی ،نیــز به این امر،
اشــاره میکند« :کارکرد رسانهها در تعامل با
نظام سیاســی وقتی نامطلوب تلقی میشود
که به جای نقد به تخریــب و تضعیف مبانی
مشروعیت سیاسی پرداخته شود».9
از آنجاییکه خبرنگار تلویزیونی ،با استفاده
از رسان هنقش و جایگاه بیسابقهای در کنترل
و هدایــت عرصه عمومی (افــکار عمومی)10
دارد ،میتوانــد گزارشهایی جامع و مانعی از
فرایند خشــن خشونت علیه زنان در اطراف و
اکناف افغانســتان ،تهیه کرده ،و راهحلهایی
صلحجویانه ،منطبق بــه ارزشهای معنوی و
فرهنگ افغانســتانی ،نیز جهــت غلبه بر این
روند ،نیز ارائه کند.
متأســفانه ،در طول بیش از یکدهه که از
عمر فعالیت رسانهای در کشور میگذرد ،اغلب
روزنامهنگاران مطبوعاتی و تلویزیونی سرزمین
ما ،فقط به توصیف و تبیین وضعیت اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی شهروندان پرداخته و علیه
آشــفتگیهای سیاسی و اجتماعی ،انتقادهای
تند و تیز داشــتهاند .در ایــن میان ،توجه به
راهحــل ،کمتر بوده و در برخــی موارد وجود
نداشته است.
با این حال ،این از مسئولیتهای حرفهای
و انســانی روزنامهنگاران افغانســتان است که
برای نه گفتن به واژه تبعیض و خشونت علیه
زنــان ،راهحلهای عملــی و فرهنگی را روی
دست بگیرند.
 -5نظــارت بــر رونــد مجــازات عامالن
خشونت:
بدون شک ،آمار عامالن خشونت علیه زنان
در افغانستان بیشمار است و صدها و خبرهای
مبنی بر اعمال تبعیض و خشونت علیه زنان،
از ســوی افراد حقیقی و یا حقوقی ،هر روز به

گوش میرسد.
اما از آنجاییکــ ه روزنامهنگاراناز جامعه
مدنی و نمایندههای شهرونداناند ،نقش فعال
نظارتی بر کارکرد دولتنیز دارند.
رســانهها میتوانند با انتقــال پیام جامعه
به محافــل سیاســی و اقتصــادی در تغییر
رفتــار آنها موثر واقع شــوند و از جانب مردم
بر مســئوالن و مقامات سیاســی و اقتصادی
نظــارت کنند ،طوریکه دکتــر مجید بزرگ
مهری میگویــد« :در جوامــع معاصر مردم
اساساً از طریق رسانهها ،بهخصوص تلویزیون،
اطالعات کسب میکنند و عقیده سیاسی خود
را شــکل میدهند .مادامی که رسانهها نسبتاً
مستقل از قدرت سیاســی باشند ،کنشگران
سیاســی مجبورند با قواعــد ،فناوری و منافع
رســانهها کنار بیاینــد .رســانهها چارچوب
سیاســت هستند و میتوان گفت که حکومت
کردن بــه ارزیابیهای روزانــه تاثیرات بالقوه
تصمیمگیریهــای نهــاد حکومت بــر افکار
عمومی وابستگی مییابد .11»
در عین حال ،در هر جامعهای ،رسانههای
آزاد که هدف آن منفعت مردم باشــد ،وظیفه
نظارت از کارکردهای دولت در راستای تطبیق
قانون ،جهت اســتیالی دموکراسی و تحکیم
حقوق شهروندی است.
بدون شــک ،این از مکلفیتهای حکومت
افغانســتان اســت که عامالن خشــونتهای
خانوادگی و جنســی را تعقیب و گرفتار کرده
و مورد بازپرس قرار دهد ،اما باتوجه به فســاد
اداری ،دخالت عناصر زورگو و ...احتمال عدم
تطبیــق قانون بــه صورت یکســان ،در همه
والیتهای افغانستان وجود ندارد.
در اینجاســت که جامعه زنان افغانستان،
جهت رســیدن به آرزوهای شــان که همانان
تحقق صلح ،و تحکیم برابری است؛ به کارکرد
نظارتی گزارشــگران تلویزیونی ،بیش از پیش
نیازمند میشوند.
گزارشــگران تلویزیونی با نشــر گزارش از
چگونگــی برخورد پولیــس و نهادهای عدلی
و قضایــی ،میتوانند روند تطبیــق قانون بر
مجرمان خشونت علیه زن را به صورت متواتر،
هدفمندانه و عادالنه نشر کنند.
نتیجه:
هرچند موضوع خشــونت علیــه زنان ،از
پروســههای پیچیده و ساختارمندی است که
عوامل گوناگون محیطی ،فرهنگی ،اخالقی و
دینی درآن دخیل است ،اما با توجه به مباحثی
که مطرح شــد ،روزنامهنگاران افغانستانی ،با
درک اوضاع و حس بشردوســتانه ،میتوانند
در درازمدت زمینههای تبعیض جنســیتی و
عوامل خشونت علیه زنان را شناسایی و آنرا

از بین ببرند.
بدون شک ،سواد رسانهای همراه با دیدگاه
حقوق بشــری ،و ضمیر روشن میتواند ممد
خوبی در این راســتا باشــد .از طرفی ،تاهنوز
دیدگاههــای گوناگونی نســبت به وضعیت و
جایگاه زنان در افغانســتان مطرح اســت ،و
یکی از ایــن دیدگا هها ،نگاه افراطی و عقبگرد
به زنان اســت ،اما خبرنگاران با تهیه و تنظیم
گزارشهــای عالمانــه ،دقیق و روشــنگرانه
میتوانند ،میان اعضای جامعه حس مشترکی
ایجاد کنند که اغلــب جامعه خواهان زدودن
عوامل خشونتبار با زنان باشند.
ناگفته نماند ،همه اینها زمانی تحققپذیر
است که رســانهها به عنوان قوه چهارم نظام
دموکراســی ،به صورت واقعی شناخته شده و
بر کارکردهای دولت نظارت عام و تام داشــته
باشــند و از طرفی ،روزنامهنگاران تلویزیونی،
بهحیث روشناندیشــان و خبــرگان جامعه،
بهجــای انتقاد صــرف و بیپایه ،دســت به
ایجاد طرح و راهحلهــای عملی بزنند که در
درازمدت بتوان بــرای تطبیق آن ،برنامههای
عملی را روی دست گرفت.
بــا اینهمه ،ایــن بــر وزارت اطالعات و
فرهنگ اســت که در کنار ســایر ارگانهای
دولتی ،اســتراتژیهای مشــخص رســانهای
جهت تطبیق صلح ،ثبات ،کاهش خشــونت و
مبارزه با افراطیت را ایجاد و آن را با رسانههای
افغانستان شریک کند.
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د برشدوستانه
مداخلې اخالق
دکرت سعيد محبي
ژباړه :وطنمل

په نــوي مفهــوم د دولت رامنځتــه کېدل
د وســتفايل ژمنليــک  ۱۶۴۸تــه ورګرځي .دا
ژمنليک د اروپا د پاچاهيو تر منځ له  ۳۰کلنې
جګړې وروســته رامنځته شو او دغه جګړې يې
پای ته ورســولې .د دې ژمنليک تر ټولو مهمه
ځانګړنه د يو بــل پر وړاندې د حاکميت د حق
او اســتقالل پېژندنه ده .خو د دولت دغه نوی
مفهوم څه شی دی؟ يو حقوقی موجوديت چې
زمکــه ،خلــک او اغېزمن ځواک لــري ،په بني
امللــي عرصه کې حقوقي شــخصيت لري او
مهمه دا چې د مطلق حاکميت ()Sovereignty
حق لري .له وســتفايل وړاندې ،پــه اروپا کې
د بېالبېلو ســيمو حاکــان د روم د کاتوليکې
کليسا تر واک الندې ؤ ،د پاپ د قدرت تابع ؤ او
استقالل او حاکميت نه و.
د دولتونو لپاره د حاکميت د حق پېژندنې
مهمه اغېزه دا ده چــې دولتونه په بني املليل
عرصه کې له مساوي حاکميت څخه برخه من
دي او هيــڅ يــو يې پر بل پورته نــه دی .د دې
مساوي حاکميت د حق مهمه پايله دا ده چې
هيڅ دولت د بل دولت په چارو کې د مداخلې

په بني املليل حقونو د
جګړې او زور کارونې په
منعه کېدو رسه د نورو
هيوادونو په چارو کې د نه
مداخلې اصل دوه برابره
اهميت پيدا کړ او له لومړۍ
نړيوالېجګړې او ورسای
ژمنليک()۱۹۱۹وروسته
او د بني املليل ټولنې د
ميثاق او وروسته د ملګرو
ملتونومنشور()۱۹۴۸
څخه وروسته هم له زور
څخه د کار نه اخستل او
په هيوادونو کې د نظامي
مداخلېممنوعيتدملګرو
ملتونو په يو اصل بدل شو.

حــق نه لري .په بني املليل حقونو د جګړې او
زور کارونې په منعه کېدو رسه د نورو هيوادونو په
چارو کې د نه مداخلې اصل دوه برابره اهميت
پيدا کړ او له لومړۍ نړيوالې جګړې او ورســای
ژمنليــک ( )۱۹۱۹وروســته او د بــن املليل
ټولنې د ميثاق او وروسته د ملګرو ملتونو منشور
( )۱۹۴۸څخه وروسته هم له زور څخه د کار نه
اخســتل او په هيوادونو کې د نظامي مداخلې
ممنوعيت د ملګرو ملتونو په يو اصل بدل شو.
د ملګــرو ملتونو منشــور د  )۴( ۲مادې له
مخــې ،زور کارونه يا پــه زور کارونې تهديدول
منعــه دي مګر د مرشوعې دفاع په مقام کې .د
منشــور  )۷( ۲ماده هم د هيوادونو په هر ډول
داخيل چارو کې هــر ډول مداخله منعه کوي.
البتــه پــه دې ماده کــې د هيوادونــو «داخيل
چارو» (داخيل حاکميت) په اړه خربه شــوې او
ويل شــوي؛ ملګري ملتونه – نه د ملګرو ملتونو
غړي هيوادونه – په هغو چارو کې الســوهنه نه
کوي چې د هيوادونو په داخيل صالحيت کې
راځــي .دا چې کومه چاره په هيــواد د داخيل
صالحيــت يا حاکميت کې راځــي او کومه نه،

جګړه پاروونکې موضــوع ده .دولتونه د داخيل
حاکميت قلمرو تر ډېره پراخ غواړي او پوهيږي
چــې په دې رسه کولی يش هر هغه څه چې د
هغوی مصلحت او امنيت – د اقتدار او حکمرانۍ
ســاتنه -يې اقتضاء کوي ،هغــه هم په هر هغه
طريقه چې خپله يې الزم او په خپل خري ګڼي،
تر رسه کړي .دولتونه ځانونه هغه خرسوان ګڼي
چې د خپل هيواد مصلحت ښــه پېژين او وايي
«هرچه اين خرسو کند ،شريين بود ».خو خلک
او نړيواله ټولنه د دولت د داخيل حاکميت حوزه
په پرله پســې توګه محدودول غــواړي .ځکه د
خلکو په حقونو او آزاديو کې د دولتونو السوهنه
د حاکميت د ســاتنې په بهانه د منلو وړ نه ده،
دولتونه د داخيل اقداماتو او چلندونو لپاره چې
د حقوقــي موازینو مخالف دي ،ځواب ويونکي
او مســئول ګڼي او رانييس يې هم .له دې هر
څه رسه ،په دې کې شــک نشته چې نن ورځ د
نه مداخلــې اصل د بني املليل حقونو له منل
شويو حقونو څخه شمېرل کيږي.
د نه مداخلې د راپيدا کېدو ځای په اړه بايد
ووايو چې دا اصل د دولتونو پر رويې او عرف والړ
دی او په اصطالح عريف ريښه لري .رسه له دې،
دغې اصل کرار کرار معاهدايت څېره هم خپله
کــړې او د هيوادونو تر منځ په ډېری ژمنليکونو
کې راغيل .د بېلګې په توګه د الجرازير د بيانيې
په  ۱ماده کې ،چې  ۱۳۵۹کال ،په تهران کې
د امريکا د پخواين سفارت د کارکوونکو د برمته
کولو د بحران ختمولو لپاره منعقد شوه ،راغيل
دي؛ د امريکا سياســت دا و او له دې وروســته
بــه هم دا وي چې د ايران په داخيل او خارجي
چارو کې به مداخله نه کوي .همدا راز په ورشو
معاهده کې ،د افريقا د وحدت د سازمان منشور
( ۳ماده) او د غريمتعهدينو په کنفرانس کې په
بلګراد کې او هلســينکي کنفرانس ( )۱۹۷۵د
اروپايي هيوادونو همــکارۍ او امنيت په برخه
کــې ( ۶اصــل) د ياد اصل رصاحــت کړی .په
بني املليل اســنادو کې هم کولی شو د ملګرو
ملتونو سازمان عمومي غونډې پريکړه ليک ته
اشاره وکړو ،چې په بېالبېلو مواردو کې يې د نه
مداخلې اصل په رســميت پېژندلی او پر هغې
يې تاکيــد کړی – لکه د هيوادونــو د حقونو او
تکاليفو اعالميه ،يــا د (د هيوادونو په چارو کې
مداخله د منلو وړ نه ده او د هغوی د حاکميت او
استقالل مالتړ کوو) تر رسليک الندې د عمومي
غونډې د  ۱۹۶۵کال د ډساممرب تصويب شوی
 ۲۱۳۱شمېره پرېکړه ليک او په ځانګړي ډول
(د هيوادونو په داخيل چارو کې نه الســوهنه)
تــر عنوان النــدې د  ۱۹۷۶کال د ډســامرب پر
 ۱۴تصويب شوی پرېکړه ليک چې له  ۳موادو
څخه ور ها خوا په ښــکاره او قاطعه ژبه هر ډول
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ښکاره او پټه مداخله او مستقيم او غري مستقيم
السوهنه او نظامي ،سيايس او اقتصادي عمل
يا هر بل مداخله ډوله عمل د هيوادونو د متقابلو
اړيکو او اجتامعي او اقتصادي اړيکو کيفيت ته
له پاملرنې پرته منعه کوي او غندي يې.
د بــن امللــي حقونو يوه مهمــه رسچينه
قضايي رويه ده چې منظور يې عمدت ًا د (الهه)
بــن املليل محکمــې د ديوان رويــه او صادر
شوي احکام دي او د ډېری بني املليل حقونو
اصولو او د هغې د تفســر واقعي محتوا رشح و
بســط بايد د همدې دېوان پــه رويه او رايو کې
ولټــول يش .د بني املليل محکمې د ديوان د
نه مداخلــې د اصل په اړه مهمې رايې صادرې
کــړې دي .کيدای يش و کولی شــو ووايو چې
پــه دې موضوع کې د يــاد ديوان لومړۍ رايه د
«کورفو کانــال» په قضيه کــې وه چې موضوع
يــې پر انګلســتان د البانيې دعــوه وه .په دې
قضيه کې البانيــې دعوه کوله چې د ماينونو د
راغونډولو لپاره د البانيې په ساحيل اوبو کې د
انګلســتان د حضور اقدام د بني املليل حقونو
خالف او د مداخلې مصداق دی او د هغه دولت
يې مسئوليت لري.
د انګلســتان دولــت د دفاع پــه مقام کې
او د خپلــو اقداماتــو پــه توجيه کــې ويل چې
يــاد عمليات له کورفو کانال څخه د کشــتيو د
تېرېدو د حق د تضمني لپاره ؤ او يو ډول د ځان
مرسته ده او له همدې امله مداخله مرشوع وه.
خو ديوان ،د انګلســتان دفاعيــې و نه منلې او
د البانيې پر ســواحلو د تريي او هلته د حضور
لپاره يــې د انګلســتان اقدامــات د البانيې د
حاکميــت نقض وبللو او و يې ويل چې دا عمل
«د زور د سياست مظهر دی چې د لويې ناوړې
کټې اخســتنې المل دی او په هر حال په بني
امللــي حقونو کې د انګلســتان اقــدام ځای
نه لــري» .خــو د بني املليل محکمــې ديوان
وروســتۍ رايه چې د هيوادونو په داخيل چارو
کې د مداخلې د محکوميت په اړه وه ،د امريکا
پر وړاندې د نيکاراګوا د دوســيې صادره شوې
رايه ده ( .)۱۹۸۶د دېوان په دې رايه کې وايي،
د نه مداخلې اصلی د بني املليل حقونو ذايت
او نه بېلېدونکې برخه ده .د نه مداخلې په برخه
کې د نيکاراګوا په قضيه کې د ياد ديوان د رايې
تــر ټولو مهمه برخه ،د هغې  ۲۰۵بند دی چې
د دې اصل د محتوا ،عنارصو او مولفو په ټاکلو
پيل کوي او وايي ،د نه مداخلې د اصل موضوع
عبــات ده د هــر هيواد يــا يو شــمېر هيوادونو
د ممنوعيــت څخه چــې په مســتقيمه يا غري
مستقيمه توګه د بل هيواد په داخيل يا خارجي
چارو کې السوهنه و نه کړي ،پر همدې بنسټ،
يو شمېر چارې شته چې د هيواد د حاکميت په

اصل پورې اړه لري ،يعنې دا چې هر هيواد حق
لري آزادانه له خپلې خوښې رسه خپلې چارې
تررسه کړي او ســيايس ،اقتصادي ،فرهنګي او
ټولنيز نظام او هم د بهرنيو اړيکو په انتخاب کې
آزاد وي او تصميم و نيــي .ناروا مداخله هغه
ده چــې يو يا څو بهــرين دولتونه د بل هيواد د
عمل په همدې آزادۍ کې زور اعامل کړي -که
هغه په مخامخ توګه نظامي عمليات وي که له
تروريستي ډلو څخه د مالتړ په شکل يا د هيواد
په دننه کې د نظام چپه کولو په بڼه وي.
د نه مداخلې اصل په واقعيت کې يو تضمني
دی چــې د هيوادونو د حاکميت د حق لپاره او
په ځانګړي ډول د حاکميت د حق د تساوي په
برخه کې جوړ شوی دی .د دولت دغه د مطلق
حاکميت حق پر يو بنسټي فرض والړ دی چې
په ۱۸مه پېړۍ کې ريښه لري او هغه له انسان
رسه د دولت تشــبه ده (د دولت انســان ګڼل).
پــه دې معنا ،لکــه څنګه چې انســان حقونه
او تکاليــف لري ،دولت هــم د حقوقي موجود
(حقوقي شخص) په توګه له اسايس حقونو لکه
د ژونــد او ځان څخه د دفاع له حق څخه برخه
من دی او لکه څنګه چې د انسان پر حقونو او
آزاديو تېری منعه دی ،د دولت د عمل په آزادۍ
او د هيواد د چارو په سمبالښت کې د تصميم
نيونې په حق کې هم الســوهنه منعــه او ناروا
ده .دا وضعيــت په ۱۹مه پېړۍ کې هم روان و،
خــو په ۲۰مه پېړۍ کې د دولت د ځايګي دغه
تفسري نقد شو او د قدرت او د دولت د حاکميت
ستاينه او هغې ته د تصنعي شخصيت په توګه
قائلېدل او ذايت او دولت ته د غري قابل انتقال
حقونو منــل له نيوکــې او ترديدونو رسه مخاخ
شول.
د دې بهــر د پيداکېــدو او ودې موندلو د
علتونــو بحث او ارزونه مســتقل مجال او مقال
غواړي .همدومره کوالی شو ووایو چې د دولتونو
له ديکتاتورۍ راټوکيديل مصيبتونه ،د داخيل
حاکميــت په پلمه د خلکو پــر حقونو د هغوی
ظلم او حقونو ته الس اچونه ،د استعامر د زمانې
زوال او د ملتونو د آزادۍ غوښتنې د بهري پيل،
صنعتي وده او د آســايش پراختيــا او بالخره د
شــلمې پېړۍ په لومړيو او نياميــي کې له دوو
جګړو په الس راغــي مصيبتونه او په ځانګړي
ډول د ملګرو ملتونو تاسيس او د ډله یيز امنيت
نظريه او د زور کارولو ممنوعيت ،او په دې پېښو
پســې د ډميوکراســۍ او بــري حقونو د فکر
رامنځته کېدل او پراختيا ،ټول د دې المل شول
چــې «دولت د مطلق حاکميــت د حق مالک»
نه اويس او «د دولت د قدرت د جالل ســيوری»
وغورځي .داسې چې د شلمې پېړۍ له دوميې
نياميي څخه د انسان د آزادۍ او کرامت سهار

د برشي ګډو ارزښــتونو په اسامن کې راښکاره
شو او د ټولو دولتونو مسئوليت د برش حقونو پر
رعايت او احرتام ودرېد او هغه هم د بني املليل
حقونو له مخې د يوې دندې په توګه د دولتونو
پشــتوانه شــوه .هغه ملر چې د هغې وخت په
سهار را وخوت ،زمونږ په زمانه کې هم هغه ملر
دی چــې د «بني املليل مــدين ټولنه کې ګډ
برشي ژوند» په آسامن کې ځليږي.
ښــکاره ده چې په داســې زمانه کــې او په
داســې برخه کــې دولتونه نور نــي کولی د
«داخيل حاکميت» شاته پټ يش او د حکمرانۍ
په نوم چې د هغوی حق او دنده ده «خرسواين
پاچايــي» وکړي .البته انصاف بايد وي ،نن ورځ
د بــر حقونه له ســختو پوښــتنو رسه مخامخ
دي ،لکــه فرهنګي رنګارنګي ،نســبي بودن او
 ...يا د دولتونو د کارنامو په ارزولو کې دوه ډوله
کارونــې يا ابزاري ګټه اخســتنه او د دې وخت
دی چې ښه فکران او حاکامن د يو بل مرستې
ته راودانګي او د برش د سعادت او هوساينې په
کار کې ښه فکر وکړي .خو د انصاف بل مخ – د
برش دوستانه مداخلې په مساله کې همدا څو
قدمونه -لــه ټولو بدګڼو او ښــېګڼو رسه مطرح
کړې او د ځينو غريوليس دولتونو د ديکتاتورۍ
الره يې تړلې ده.
برشدوستانهمداخله
د نه مداخلې اصل نــن ورځ هغه ځواک او
قاطعيت نه لــري او دولتونه نور حق نه لري په
داخــي چارو کې د حاکميــت په بهانه هر څه
چې غواړي تــررسه يې کړي ،بلکې هم د خپلو
خلکو پــر وړاندې او هم د بــن املليل ټولنې
پــر وړاندې ځــواب ورکوونکــي دي .د «برشي
مشــرک ژونــد» اصيل هســته د بــر حقونه
دي .کــه څه هم ،د برش حقونــو اجرا او رعايت
پــه داخيل کچه د همغه دولت پر غاړه دي ،خو
د اجــرا ضامنت يې د بني املليل ټولنې او بني
املليل ميکانيزمونو په الس کې دی .همدا ده
چې بني املليل ټولنه اجازه ورکوي چې د برش
حقونــو د پراخ او جــدي نقض يا د برشيت ضد
جنايت د مخنيوي لپاره د رسغړوونکي هيواد په
چارو کې السوهنه وکړي څو د خپلې حکمرانۍ
طريقه تعديل کړي.
«د برش حقونو د مالتړ مسئوليت» مسئله په
همدې ځای کې موضوعيت پيدا کوي .د ملګرو
ملتونو پخوانی رسمنيش ښاغيل کويف عنان د
«درېيم زريــزې» په رپوټ کــې دې موضوع ته
اشــاره کړې وه او تېر رسمنيش «بان کي مون»
د  ۲۰۰۹کال په خپل رپوټ کې «د برش حقونو
د مالتړ د مســئوليت پروګرام» تر عنوان الندې
د برشيــت ضد جناياتو ،ډله ييزو وژنو او جنګي
جناياتو پر وړاندې د بني املليل ټولنې د عکس
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العمــل نظري مبــاين بحث کــړي .د «داخيل
حاکميــت» په پلمه او «په داخــي چارو کې د
نه مداخيل اصل» تر پوښــښ الندې د دولتونو
اعامل او اقدامــات نور د بني املليل ټولنې له
ســرګو نه دي پــټ .مهم ټکــی دا دی چې د
ملګرو ملتونو ســازمان د رسمنيش په عقيده «د
دولت حاکميــت» نوی تعريف پيــدا کړی او د
انساين مســئوليت او امنيت معنا لري ،ځکه د
نن ورځې بني املليل امنيت له هر بل څه زيات
د دولتونو له امنيت څخه زيات د خلکو په امنيت
پورې تړلی دی.
بــل ټکی چې د ملګــرو ملتونو ســازمان د
رسمنيش په رپوټ کې راغلې او د دولت د مطلق
حاکميت د زوال او د برشدوســتانه مداخلې د
اجازې بله نښه ده ،د ښې حکمرانۍ د موازینو
پر رعايت د دولتونــو التزام دی .د رسمنيش په
رپوټ کــې د دې بحث مطرح کول د دې لپاره
دي ،چــې پــه هغو مــواردو کې چــې دولت د
ښــې حکمرانۍ له ظوابطو رسغړونه وکړي او د
برشيت ضد جنايتونه وکړي (لکه د برش حقونو
پراخ او سازماين شوی نقض) نړيواله ټولنه بايد
«چټک اقدام» وکړي او مخه يې ونييس .د دې
«چټک اقدام» طيف کيدای يش د برش حقونو
په اجرا ،له انساين زيانونو او فاجعو مخنيوی او
يا بل ډول نظامي مداخله وي .په دې ترتيب« ،د
دولت حاکميت» د «مسئوليت» په توګه دی نه
پر خپل زړه د حکمرانۍ په معنی ،او دا چاره «د
مالتړ مسئولت» په ميکانيزمونو رسه تضمينيږي.
د ښــاغيل بان کي مون پــه رپوټ کې د خلکو
د حقونو په مالتړ کې د دولتونو مسئوليت درې
مرحلــې يا درې بڼــې لري .لومــړی د هر ډول
جنګي جنايت ،نــژادي تصفيې او برشيت ضد
جنايت پر وړاندې د ټولو خلکو (داخيل تبعه او
بهرنيان) د حقونو په مالتړ کې د دولت تکليف او
مسئوليت .دويم ،د دې مسئوليت د تررسه کولو
لپاره له دولت رسه بني املليل مرستې او درېيم،
د رسغړوونکــي دولت لــه رسغړونې رسه مقابله
چې «د برش حقونو د مالتړ مســئوليت» باندې
عمل و نه کړي ،د ملګرو ملتونو د منشور د شپږم
او يا اووم فصل په قالب کې.
پــه بني امللــي عرصــه کــې د دولتونو د
حاکميت حق او د دولتونو د حاکميت برابروالی
او د هغې مهم اغېز يعنی د هيوادونو په داخيل
چارو کې د السوهنې ممنوعيت ال هم شته خو
د بني امللــي تحوالتو او په بني املليل عرصه
کې د ګډ برشي ژوند په رڼا کې نرم شوی د برش
حقونو د برترۍ تر شــعاع الندې راغلی .پر دې
اصل د اســتثنا په توګه ،له «داخيل حاکميت»
څخه د ســپر په توګه د دولتونــو د ناوړې ګټې
اخستنې د مخنيوي لپاره برشدوستانه مداخله

مرشوع ګڼل کيږي .البته همدغه برشدوستانه
مداخلــه پر ځينو رشايطو مقيــده او والړه ده او
خپل ځانګړی ميکانيزم لري .لکه د بني امليل
ټولنې اوسني جوړښــت ته په پام رسه ،يواځې
د ملګرو ملتونو ســازمان د امنيت شورا ده چې
کــوالی يش د بني املليل ســولې او امنيت په
خاطر يا د انســاين فجايعــو د مخنيوي لپاره د
هيوادونو په چارو کې د مداخلې اجازه ورکړي.
هغــه دولت چــې د برش حقونه پــه پراخه توګه
نقضــوي يا د نســل وژنې او يا هم نــورو د برش
ضــد جنايتونــو مرتکب کيږي پــه واقعيت کې
خپل مرشوعيت له الســه ورکوي او نيش کولی
د «داخيل حاکميت» په پلمه د نړيوالې ټولنې
له سرتګو پټ يش.
زمونږ په زمانه کې د دولتونو مرشوعيت ډېر
له دې چې پر ســنتي معيارونــو (زمکه ،خلک
حکومت يــا اغېزمن ځواک) باندې وســنجول
يش ،پر اخالقــي مالکونو قضــاوت کیږي (آيا
دولــت د هغــو خلکو واقعي اســتازی دی چې
پرې حکومت کــوي؟) .د بني املليل حقوقو د
يو ليکوال په وينا (فرناندو تسون – فلسفه حقوق
بني امللل کتاب -د شهر دانش خپرونه) يواځې
هغه دولتونه اخالق ًا مرشوع دي چې د حاکميت
لــه حق څخه د برخه منېدو وړ دي او حق لري
چې له هر ډول بهرنۍ مداخلې مصون وي.
د هغه په عقيده بايد د افقي ټولنيز قرارداد
او عمودي ټولنيز قرارداد تر منځ تفکيک وکړو.
د افقي ټولنيز قرارداد معنا ،د هيوادوالو سيايس
راټولېدل دي چې د تاريخي ،فرهنګي ،ميل او
ورته ارزښتونو شاوخوا يو جمعيت تشکيلوي او د
عمــودي ټولنيز قرارداد معنا هغه اړيکه ده چې
په ورپســې مرحله کې د هيوادوالو او حاکامنو
(حاکم دولت) تر منځ جوړيږي او دولت د خلکو
په اســتازولۍ هيواد اداره کوي او په مقابل کې
خلک مســئول او ځواب ورکوونکــي دي .هغه
هيوادونه چې په دې دواړو معناوو له مرشوعيت
څخه برخه من دي ،د بني املليل حقوقو (عدم
مداخلــې) په مالتړ کــې دي او بهرين دولتونه
بايد د هغه هيواد د حاکميت حق په رســميت
و پيــژين او درناوی ورته وکــړي .د دې بحث له
مطرح کولو د هغه موخه دا ده چې ووايي لومړی
د هيوادونــو په داخيل چــارو کې مداخله په يو
شمېر مواردو کې روا ده (مرشوع يا برشدوستانه
مداخلــه) چې قــوي اخالقي او برشدوســتانه
دالیل بايد ولري ،لکه د برش حقونو ساتنه د برش
حقونو د پراخ او ســازمان شوي نقض مخنيوی
چې تشــخيص يې د ملګرو ملتونو ســازمان په
چوکاټ کې بني امللــي ميکانيزمونه غواړي.
دويم ،يواځې هغهه حکومتونه چې پخپله اخالق ًا
مرشوع دي ،حق لري د برش حقونو د ســاتنې

لپاره يا نورو اخالق ًا مرشوعو مقاصدو لپاره ،د نورو
هيوادونو په چارو کې مداخله وکړي .پر همدې
بنســټ ديکتاتور حکومتونه په بل هيواد کې د
مداخلې حق نه لري ،ځکه په داسې ټولنو کې
د خلکو او دولت تر منځ عمودي ټولنيز قرارداد
وجود نه لري او دولت د خلکو واقعي استازی نه
دی او نيش کولی د خلکو په نوم عمل وکړي.
پــه هر حــال د مرشوعــې يا برشدوســتانه
مداخلېجواز مطلق او بې رشطه نه دی .لومړی
بايد د مداخلې ابعاد او ډول په هغه هيواد کې د
برش حقونو د نقض له وضعيت رسه متناسب وي
او دويم ،لکه څنګه چې اشاره ورته وشوه ،بايد د
امنيت د شورا له خوا د مداخلې رضورت ښکاره
يش او درېيم دا چــې د مداخلې د عملياتو به
بهري کــې بايد اخالقي ضوابــط رعايت يش او
نيش کېــدای چې د برشدوســتانه مداخلې او
د بــر حقونو د پراخ نقــض په پلمه د يو هیواد
معنوي او فرهنګي آثار له منځه يوړل يش ،يا د
هغوی انســاين او اخالقي يا ميل او مذهبي او
فرهنګي ارزښتونه نقض يش ،يا مث ً
ال په خپلرسو
نيونــو او غري قانوين زندانونو جوړولو الس پورې
کــړي او يا هم نور حقوق بــر ضد عملونه .په
بل عبارت ،په برشدوستانه مداخله کې د عمل
طريقه بايد د انساين کرامت او ارزښتونو خالف
نه وي او بايد داســې پراخ او بدرنګ نه وي چې
هغه هيواد ويجاړ کړي .په دې کې شــک نشته
چې د دې موازینو رعايت په عمل کې ســخت
دي .هغه بېلګې چې د برشدوستانه مداخلې په
توګه يې يادونه کيږي هم په هغه هيوادونو کې
د فاجعه زيږوونکو اقداماتو او پر بې ګناه خلکو
د پراخو ظلمونو او د هيواد ورانۍ ســبب شوې
دي.
رسه لــه دې چــې د معارصو بــن املليل
حقوقــو بهري ال هــم د لويو قدرتونو تر تســلط
الندې دی خو ورځ په ورځ انســاين او ارزښــتي
کيږي او د ځواب نه ورکوونکو او ظاملو دولتونو
د ديکتاتورۍ لپاره الره سختوي .دولت نور هغه
(خرسو پاچا) نه دی چې هر څه وکړي ،ښــه به
وي .د دولتونو او چارواکو هر عمل يا ترک فعل
او د حکمرانــۍ طريقه يې د بني املليل حقونو
له خوا څارل کيږي .برشدوســتانه مداخله -له
ټولو ســتونزو رسه چې لري يې – زمونږ په وخت
کــې د بني املليل حقونو يو مهم ميکانيزم دی
چــې په بني املليل ټولنه کــې ګډ برشي ژوند
او د ګډو اخالقي ارزښــتونو اوښــتون ممکن او
تضمينوي.
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بهشت اســتورهای خانواده هســتهای در
جامعههای بســیاری کارکردهای عمده دارد.
چنین واحــدی با ازدواج قانونــی زن و مردی
مشــخص میشــود که به اتفاق کودکان خود
زندگی مشترک دارند .این واحد که ریشههای
عمیــق در مذهب ،فرهنگ و ســنت دارد ،در
عرصه ای مج ّزا (خصوصی) و مستقل از دخالت
دولت قــرار دارد ]1[.همین ایدئولوژیٍ تفکیک
عرصۀ خصوصــی از عرصۀ عمومی توجیهی بر
این مدعای دولتهاســت که مقابله با خشونت
خانگی و ازدواج کودکان و ســایر نابرابریها در
خانواده عملی نیســت ،و حجــت میآورند که
زندگی خصوصی خانواده میباید محترم بماند و
دولت حق ندارد در آن مداخله کند .واقعیت این

است که «خانواده نه تنها آن جزیرۀ تک افتاده
نیســت ،بلکه در برابر دولت ضربهپذیر اســت،
و حاکمیــت قوانین و سیاســتهای اجتماعی
دولت بر آن ،اصل تفکیک دو عرصه را تکذیب
میکند» ]2[.درواقــع دامنۀ مداخلۀ دولت در
امور خانواده ،تا آنجا کــه هدفهای دور بُردتر
سیاســی و اجتماعی او را متحقق کند ،حد و
مرزی ندارد.
دولت و قانون خانواده
قانون خانواده سازوکاری است مهم ،گر چه
نــه یگانه عامل ،که دولت میتواند از طریق آن
مناســبات موجود خانواده را حفظ یا مخدوش
کنــد و توان زنان را برای مشــارکت کامل در

تبعیضدرقانونخانواده

و سوء استفاده از س ّنتهای جامعه

حوزههای اجتماعی و سیاسی تحت تاثیر قرار
دهد .ت ّعهد زن در جوامع ،غالباً با توجه به تعهد
او در خانواده تعریف میشود .قوانین خانواده با
تعیین نقش زنــان در جامعه ـ به عنوان عامل
تولیــد ،تجدید تولید و یا ترکیبی از این دو ـ و
وضع مقررات درمورد دسترسی آنان به ثروت ـ
به خصوص برخــورداری از حق مالکیت و حق
وراثــت ـ زن را قویاً در چنبرۀ خود میگیرد و
همه چیز او را ،از دسترسی به امکانات تحصیلی
گرفته تا مراقبتهای ّطبی و میزان تولید مثل و
مرگ و میر ،تحت تاثیر قرار میدهد.
آن زمــان کــه فزونــی حضور زنــان در
فعالیتهای اقتصادی و سیاســی ،دولت را در
نیل به تغییرات اقتصــادی مورد نظرش یاری
می رســاند  ،دولت غالباً بــه ارتقاء اصالحات
خانوادگی دســت مییازد تا از این طریق حد
کنترل خانــواده بر زن را کاهــش دهد و او را
تشویق به پیوســتن به نیروی کار کند ]3[.به
عکس ،اگر تحوالت اقتصادی و سیاسی قرینهای
باشــد بر لزوم افزایش نرخ زاد و ولد و کاهش
حضور زن در نیروی کار ،دولت کمر به تضعیف
امکانات قانونی و اجتماعی زن بسته و نقش او
را به زاد و ولد و سایر وظایف خانوادگی محدود
میکند ]4[.وجه مشــترک این سیاستهای
متضاد همان در پیش گرفتن رهیافتی ابزاری
در مقابل زن و خانواده اســت ـ از آن گونه که
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زن چنان به تصویر درآید که بتواند در خدمت
تقویت اهداف دولت قرار گیرد.
وجود کاربردهای متناقض قوانین مذهبی و
یا ســنتی و همچنین قوانین مدنی در بسیاری
از امور ،قانون خانواده را دســتخوش پیچیدگی
کرده اســت]5[.دولتها گاه از رفع عدم تعادل
موجود میان شــرایع مذهبــی و قوانین مدنی
ســرباز میزنند و دلیل میآورند که وجود این
محدودیتها به حال فرهنگ و ُســنن مفیدند؛
و یا مدعیاند که این محدودیتها با ایدئولوژی
عرفینگر آنهــا همخوانی مطلــوب دارد]6[.
از جانــب دیگر ،گاه پیش میآیــد که دولتی
بالواســطه اقدام به تقویت یــک رویۀ قضایی
مذهبی میکند چرا که چنین چیزی را ضروری
یا مطلوب تشــخیص داده و اقدام به پوشاندن
اشکاالت تفسیری و تضادهای درونی موجود و
معمول در قوانین مذهبی میکند]7[.
نمونههای مداخلۀ دولت
«هنجارهای حقوق بشــر بر حق هر کس
بــرای ازدواج و تشــکیل خانــواده صراحــت
دارد ]8[»...ولــی تقریباً همۀ دولتها از همان
آغــاز با وضــع مقــررات ازدواج و تعریف انواع
شــکلهای ناپذیرفتنــی ازدواج و هزینههای
اجتماعی و سیاســی ازدواجهــا ،حصول یک
زندگی خانوادگی را ،که قانوناً به تصویب رسیده
است ،با مانع روبرو میسازند .به عالوه ،دولتها
از راههاى گوناگون ،در امور مرتبط با آزادی زاد
و ولد ،منجمله دسترسی به امکانات جلوگیری
از باردارى یا ســقط جنین ،یا تلقیح مصنوعی،
و از طریق مشــوقهای اقتصادی ،برای بچهدار
شــدن ،یا جلوگیری از بچهدار شــدن به وضع
قانون میپردازند.
قوانین خانوادگی غالبــاً در مورد حقوق و
مســئولیتهای واحد خانوادگــی ،ناظر وضع
مقررات است و فیالمثل وظایف اعضای خانواده
نســبت به همدیگر و حقوق طرفین نسبت به
پایان زندگی مشــترک (از طریق طالق ،فوت،
متارکه ،یا مهاجرت) صراحت دارد .مفهوم این
قوانین ،بسته به محل ،واجد تفاوتهای فراوان
است .به گفتۀ والنتین مقدم :
«در موارد عدیــدهای از زن خانواده انتظار
میرود که حتی اگر قید قانونی در کار نیست،
از بچههــا و منســوبین و والدیــن نگهداری و
مواظبت کند .در موارد دیگر ،پدر قانوناً مؤظف
به تأمین نیازهای خانوادۀ خود است .در مواردی
هم خانواده تحت پوشش مقررات فراخانوادگی
است :مهد کودک ،خانۀ سالمندان یا معلولین،
کمکهــای پرســتاری وغیره .ولــی در مورد
خشونت خانوادگی ،کودک آزاری ،ضرب و شتم
زوجه ،و تجاوز تحمیلی به همسر ممکن است
قوانینى در کار باشد یا نباشد»]9[.

قوانیــن و اجــرای قوانیــن خانوادگی در
سراســر جهان و صرفنظر از درجۀ اســتحکام
آنها ،معطوف به تداوم بخشــیدن به ساختار
مردساالرانهای است که زن را تابع مرد میخواهد
و به تقویت موضع اقتصادی و قدرت مدارانۀ مرد
در اخذ تصمیم مدد میرساند .مث ً
ال در چین و
کوریای شمالی امروز ،نظامهای اجتماعی این
دو کشور با نهادینه کردن وابستگی اقتصادی و
اجتماعی زن به مرد ،به استیالی مرد محوری
مدد میرساند .ارزش زن تا حد زیادی در رابطه
معین میشود که ،خواه پدر او باشد یا
با مردی ّ
شوهرش یا پسرش ،سرپرستی رسمی او را دارد.
[ ]10در جامعههای بســیاری ،زنان و دختران
خانواده موجوداتی حقیر یا فاقد ارزش محسوب
میشوند و آنجا که پای استفاده از مراقبتهای
طبی ،یا تغذيــه ،یا تحصیالت به میان میآید،
جای آنان خودبه خــود در انتهای صف انتظار
است]11[.
در گســترۀ فرهنگهای گوناگون ،سازمان
اجتماعی قبایل یــا گروههای طایفهای معموالً
براساس وابستگیهای نســبی (خونی) مردان
شــکل گرفته و زنــان از طریق وجــود احکام
رفتاری ،جنسی ،زنانه-مردانه ،و ایدئولوژیهایی
که حیثیت خانواده را به عصمت زن وابســته
میدانــد ،تحت ســلطهاند ]12[.مــردان حق
یافتهاند که در مســائل مهم مربــوط به زنان
تصمیم بگیرند و در مورد زمان ازدواج و طالق
آنان ،یا زمان و چگونگی و دفعات بچهدار شدن
آنان ،و یا تحصیالت آنــان ،و یا کارکردن آنان
در خارج از خانه ،یکجانبه تصمیم بگیرند .همه
جامعهها ،به درجات گوناگون ،دارای آن مقررات
قانونی و رفتار اجتماعیاند که در جهت حفظ
سروری مردان مطرح شدهاند.
نگاهی به دستچینی از مشکالت
در حالیکه ارایۀ فهرست کامل موارد نگران
کنندۀ احتمال نقض حقوق بشر در خانواده در
محدودۀ این متن نمی گنجد ،بررسی اجمالی
ذیــل تصویری از ابعاد کلّی و انواع مختلف این
نگرانیها را بدست میدهد.
رضایت برای ازدواج و طالق
در بسیاری از کشورها سروسامان دادن به
ازدواج همچنان در ید اقتدار خانواده است ،بی
آنکــه عروس آینده بتواند نظــر خود را اعمال
کنــد .در اتیوپی زن را بــدون رضایت خود او،
در مبادلــهای به کار میگیرند کــه به ازدواج
«تهاتری» شــهرت دارد .در این مراسم ،مردی
که خواســتگار دختر است ترتیبی میدهد که
برادرش بــا خواهر مــرد ازدواج کند ]13[.در
بسیاری از کشورهای پیرامون دریای مدیترانه،
زنان قانونــاً و عم ً
ال حق ناچیــزی در انتخاب

همسر دارند .ایضاً در گوشه و کنار جهان زدواج
کاکازادهها و عمهزادهها - ،معموالً نســل دوم
و یا ســوم آنان ،-معموالً به قصد حفظ تسلط
بر مایملک ،رواج دارد .تفســیر اســامی فرقۀ
مســلمان مالکی كه در شمال آفریقا بیشترین
گرونده را دارد ،مشوق ازدواج زن و مرد متعلق
به گروههای همبســتۀ خونی به مردان است.
[]14
در عیــن حال دولتها با توســل به تدابیر
گوناگون ،حــق زن در ازدواج مجدد را با مانع
روبرو میســازند و مث ً
ال در مــادۀ  ٩٨٧قانون
مدنی جمهوری چین آمده است «زن نمیتواند
پــس از جدایی در ازدواج اول خود ،تا شــش
مــاه مجددا ً ازدواج کند مگر آنکه در خالل این
مدت ،صاحب فرزندی شــده باشد ]15[».ایضاً
در بسیاری از کشورها در سراسر جهان مردان
حق طالق یک جانبۀ همسران خود را دارند .در
حالی که حق طالق زنان ،اگر اص ً
ال وجود داشته
باشد .منوط به موافقت شوهران آنان است]16[.
سن ازدواج
خانوادههایــی که در مــورد دختران خود
نکاح مقــرر ( )Arranged Marriageترتیب
میدهند .معموالً قــرار کار را پیش از به بلوغ
رســیدن دختر میگذارند .عالوه بر مسأله بود
و نبود رضایت دختــران با چنین ازدواجهایی،
مشکل زاد و ولد پیش رس نیز ،که غالباً همزاد
ازدواج زودرس اســت ،در کار میآیــد .زایمان
دختران در سنین یازده تا سیزدهسالگی ،یعنی
سنی که به بلوغ کامل نرسیدهاند ،سالمت آنان
را دچــار ضایعات دایم میکند ،و نرخ مرگومیر
در چنین ســنینی ســه برابر نرخ مرگومیر در
گروه س ّنی  ٢٠تا  ٢٤اســت ]17[.در بسیاری
از کشورها برای مقابله با چنین مشکلی ،قوانین
مربوط به سن ازدواج وضع شده است .مث ً
ال در
بعضی از کشورهای خاورمیانه سن ازدواج پانزده
سال تعیین شده و در کشورهایی نظیر سوریه و
بنگالدش و تونس ،سن ازدواج از این هم باالتر
است ]18[.سوریه و اردن و مراکش در باب این
مشــکل رهیافت بدیعی عرضه کردهاند و طبق
قانون ،تفاوت سنی حداقل بین زوجین تعیین
شده اســت .مث ً
ال در اردن ،ازدواج زن جوانتر از
 ١٨ســال و مردی که بیست سال از او مسنتر
باشد منع شده اســت ]19[.به رغم اصالحات
قانونی معطوف به ازدواج ،خانوادهها در بسیاری
از کشورها همچنان دختران کم سال خود را به
شوهر میدهند.
چند همسری
گرچــه در برخی از کشــورهایی که در آن
چند همســری عمومیت دارد ،وضع قوانین به
زنان اجازه میدهد که از قراردادهای مرتبط با
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ازدواج خود ،شوهران شــان را از اختیار کردن
همسر دیگری باز دارند ،معذالک در غالب موارد
حرف آخر را شــوهر میزند ]20[.بنا به نوشتۀ
یک مفســر ،پدیدۀ چند همســری به صورت
دایمالتزایدی جنبۀ طبقاتی به خود میگیرد:
فقط یک مرد ثروتمنــد میتواند پذیرش
چنین تعهــدی را به خــود روا دارد .در مورد
طبقات متوســط ،افراد وابسته به آن عمدتاً در
شهرها زندگی میکنند و شرایط زیست شهری
امکانات بیشــتر و بیشــتری را برای تشکیل
خانوادۀ تک هستهای در اختیار آنان میگذارد.
بنابراین چنین مینماید کــه محدودیتهای
چندهمسری ،بیش از آنکه معطوف به کاهش
محنت ناشی از بیعدالتی در حق زنان باشد ،از
شرایط اقتصادی نشأت میگیرد ]21[.و چنین
اســت که چندهمســری مردان ،تا آنجا که از
عهدۀ آن برآیند ،همچنان رواج دارد.
برخی از کشــورها بــه جــای آنکه چند
همســری را یکسره ممنوع سازند ،ضوابطی در
مورد آن وضع کردهاند ]22[.مث ً
ال در بنگالدش
شــوهرانی که مایل به اختیار کردن همسران
دیگری باشــند میتوانند به شورای حکمیت
( )Arbitration Councilمراجعــه کنند که
طبق احکام اسالمی خانواده(Muslim Family
 )Laws Ordinanceتشــکیل شــده است.
[ ]23با وجود ایــن مردان وقع چندانی به این
مقررات نمیگذارند و عم ً
ال این احکام و ســایر
حیز انتفاع میاندازند.
سازوکارهای مربوطه را از ّ
در اتیوپی که چندهمســری صریحاً رد شــده
است .در میان مسلمانان و مسیحیان این کشور
چندهمسری عم ً
ال رواج دارد]24[.
ازدواج کاالیی
رســم دیرینۀ داد و ســتد جنسی یا نقدی
ازدواج ،در فرهنگهای مختلف رواج بسیار دارد.
از پرتقال و هسپانیا (که چنین نظامی در آنها
منسوخ شده) تا هندوستان و آفریقا و خاورمیانه
(که چنین نظامی در آنها همچنان رایج است)
[ :]25ســه نظــام عمــدۀ ازدواج معاملهای را
میتوان در فرهنگهای گوناگون نشانه زد-١ .
جهیزیه :متعلقاتی که از طرف خانوادۀ عروس
به زوجین عرضه میشود -2 .شیربها ()Dower
:متعلقاتی که از طرف خانوادۀ داماد به زوجین
عرضه میشــود -3 .عروسانه(:) Bride Wealt
متعلقاتی که از طرف خانوادۀ داماد به خانوادۀ
عروس عرضه میشود]26[.
ازدواج کاالیی اساســاً بــرای تأمین امنیت
اقتصادی همســر در قبال طالق و سایر موارد
اضطراری به وجود آمده تا او بتواند پس از طالق
مورد اســتفاده قرار دهد .ولی در عمل این مرد
است که اختیار آن متعلقات را در دست دارد .به
همین ترتيب ،پرداختهای همراه ازدواج غالباً

در عمل نفع زنان را در نظر ندارد .نفس این امر
مبین این نیز
که زن واجد ارزش اقتصادی است ّ
هست که او مایملکی قابل خرید و فروش است.
قتل مرتبط با جهیزیه
اخیرا در میان خانوادههــای هندو موجی
از قتلهای مرتبط با جهیزیه به ظهور رســیده
است .شوهران هندو به خود اجازه میدهند که
زنان خود را ،به این دلیــل که خانوادۀ آنان از
پرداخت مورد جهیزیه خود داری کرده اند ،به
قتل برسانند]27[.
درخواستهاى منسوبین سببی تازه عروس،
که گاه پــس از ازدواج حالت تصاعدی به خود
میگیــرد ،او را در قبــال پرداختهایی که از
خانوادهاش انتظــار میرود ،به گروگان خانوادۀ
شــوهر در میآورد .او که باید با نزدیکان شوهر
خــود در یک مکان زندگی کنــد ،مورد آزار و
اذیت قرار میگیرد و کسی هم از میان منسوبان
خودش وقعی به شکایات او نمیگذارد .در این
قبیل قتلها ،هر دو خانواده دســت در دســت
هــم دارند :یکی در جســتجوی گروگان نان و
آب دارتــر ،و دیگری خالصــی یافتن از گله و
گالیههای طرف دیگــر و هزینههای مربوطه.
[]28
فراوانند خانوادهایی که زیر بار این شیوهها
نمیرونــد ،معذالک آنانی کــه در برابر اینگونه
قتلها به قانون توســل میجویند با کوهی از
مشکالت ،از عدم رسیدگی و تحقیر شدنهای
حین تحقیقات تا مانع تراشــی در تأمین ا ّدله
و شــواهد مؤثر روبهرویند ]29[.در بنگالدش
نیز اختالف بر ســر جهیزیه با انحاء خشــونت
همراه اســت ]30[.واکنــش مقامهای ذیربط،
تصویــب قانون منع جهیزیه بود که به ســال
 ١٩٨٠تدوین شــد .بر اساس این قانون ،عرضه
مســتقالت یا هر گونه تأمین بهادار دیگری به
عنوان جهیزیه ،حبــس و جریمه در پی دارد.
به عالوه مطابق قانون خشــونت با زنان مصوب
 ،١٩٨٣در صــورت قتل یا اقدام به قتل زوجه،
که در ارتباط با احراز جهیزیه واقع شود ،شوهر
و خانوادهی او مستوجب مجازات اعدام خواهند
بود ]31[.با وجود این ،و از آنجا که دادرســی
در چنین مواردی در پیچ و خم ضوابط قانونی
قرین موفقیت چندانی نیست ،شوهران پا روی
هر دو قانون میگذارند و مورد بخشــودگی هم
قرار میگیرند]32[.
خشونت خانگی
خشــونت خانگی نیز مثــل تجاوز به عنف
وســیعاً گزارشناشــده مانده ،معذالک آمار در
دســترس حکایت از وســعت اين پديده دارد.
در پرو ،هفتاد درصد کلیۀ جرایم گزارش شده
مربوط به لت وکوب دختران توسط خانوادههای

آنان است[ .]33در جاپان ،لت وکوب زوجه ،در
میان عوامل درخواست طالق توسط زنان ،مقام
اول را دارد[ .]34در برازیــل ،تا ســال ١٩٩١
قتل همســر برای « حفظ آبــرو» جرم جنایی
محســوب نمیشــد .در عرض فقط یک سال،
حدود هشتصد شوهر دست به کشتن همسران
خود زدند[ .]35به همینسان در کلمبیا تا سال
 ،١٩٨٠شوهر قانوناً مجاز بود همسر خود را به
دلیل ارتکاب زنا ،به قتل برساند[ .]36در ایاالت
متحدۀ امریــکا ،ادارۀ تحقیقات فدرال تخمین
زده که در هر هشت ثانیه ،یک زن از شوهر خود
کتک میخورد[ .]37و در غالب نقاط جهان از
جمله در بســیاری از ایاالت آمریکا ،شــوهران
بدون واهمه از عواقب قانونی ،به همسران خود
تجاوز میکنند[.]38
سرپرستی کودک
در بسیاری از نقاط از جهان ،حق سرپرستی
کودک و اختیار تصمیم گیری در بارۀ کودکان،
به پدران اعطاء شــده است .مث ً
ال در بسیاری از
کشورهای مسلمان نشین ،قوانین خانواده (به
درجات متفاوت) در انطباق با شــریعت اسالم
تدوین شده اســت و اگر حتّی کودکی با مادر
خــود زندگی کند ،پدر به عنوان سرپرســت و
حافظ او شــناخته میشود ]39[.وقتی پسر به
ســن هفت و دختر به سن ن ُهسالگی میرسد،
یا پســر بالغ و دختر به سن نکاح پا میگذارد،
حق سرپرستی آنان کام ً
ال از مادر سلب میشود.
به عکس ،تصمیم در مورد حق سرپرســتی در
برخی دادگاههای ایاالت متحده بر این اســاس
است که سرپرســتی و تصمیم گیری در مورد
کودک ،میباید به مــادر خونی او تعلق گیرد،
و به همیــن .خاطر پدر یا سرپرســت کودک
مؤظف اســت ثابت کند که در غیراین صورت
چــه تصمیمی تضمین کنندۀ بهترین راه برای
آیندۀ کــودک خواهد بود .به همین ســیاق،
در دادگاههــای ایــاالت متحده بــه «والدین
غیرخونی» کــودک که به هر حــال «والدین
معنوی» او محسوب میشوند ،اجازه نمیدهند
که نســبت به حق مالقات کودک ،حتی دست
به تشکیل دوسیه بزنند]40[.
حقوق شهروندی
حوزۀ حقوق شهروندی در بر دارندۀ یکی از
مهمترین اختالف نظرها میان قوانین مذهبی
و ســنتی از یک ســوء و قوانین مدنی از سوی
دیگر است .مث ً
ال در ســریالنکا با وجود اینکه
قانون مدنــی به زنان حق احــراز حقوق برابر
شــهروندی اعطا کرده ،ا ّما شرایع مذهبی ،زن
(و فرزندان او) را فقط بر اســاس وضع شــوهر
او مستوجب برخورداری از این حقوق میداند.
[ ]41مشــکل دیگر ،که در بسیاری از کشورها
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نمونۀ رایج محسوب میشود ،در کشور گابُن به
چشــم میخورد که زن را ،در صورت ازدواج با
مرد بیگانهّ ،
موظف به ترک حقوق شــهروندی
ً
خود میکند :چنین زنی اگر نهایتا طالق بگیرد
نیز مجاز به احراز مجدد حقوق شهروندی خود
نخواهد بود]42[.
دادگاههــای بینالمللــی و کشــوری ،گاه
مدعیــات زنان در باب مفاد تبعیضآمیز
گاهی
ّ
در حقوق شــهروندی را قابل طرح دانستهاند.
در ســال  ١٩٩٢در بوتسوانا ،یونیتی دوUnity
 Dowزنی که به همســری یک آمریکایی در
ملیت
آمده بود توانســت قوانین بوتسوانا را که ّ
ملیت پدر می شناخت به معارضه
فرزند را زادۀ ّ
بطلبد و این حق را احــراز کند که فرزندان او
حق شــهروندی مادرشــان را کسب کنند .در
ســال  ،١٩٨٤بر اثر درخواســت کاســتاریکا،
دادگاه حقوق بشر کشــورهای آمریکاییInter
 American Court of Human Rightضمن
صدور نظر مشــورتی خود اعالم کرد که اعطاء
حق شــهروندی شوهر به زن «پی آمد طبیعی
نابرابری در زناشــویی اســت» و راه حلهای
قانونــی «که معطوف به رعایت حال فقط یکی
از زوجین باشد ،متضمن تبعض است» ]43[.به
همین سیاق در سال  ١٩٧٩کمیته حقوق بشر
سازمان ملل نسبت به وضع قانونی در موریس
 Mauritiaonکه حق اقامت شوهران خارجی،
و نه زنان (همســران) خارجی ،اتباع کشــور را
محدود میکرد ،موضع مخالفتآمیز گرفت]44[.
وام ،اعتبار ،شمول
دولتها دسترسی زنان به وام و اعتبارات را
از طریق وضع محدودیتهای گسترده نسبت به
صالحیت دریافت متقاضی ،و یا وضع شرایطی
کــه وام را منحصرا ً منوط بــه رضایت «رئیس
خانوار» میکند که غالباً شوهر یا پسر ارشد اند،
به مانع تراشی دســت میزنند ]45[.مثال در
سریالنکا زنانی که تحت پوشش قانون سنتی
موسوم به تساواالمای Tesawalamaiقرار دارند
مجاز نیستند که بدون اذن شوهران خود ،اقدام
به عقد قرار داد در مورد مستغالت کنند]46[.
مدعای ســرور و حامــی خانــواده بودن
مردان ،بسیاری از سیاســتهای دولتی را که
با برخورداری از حق دریافت کمکهای دولتی
مقارنه دارد ،در چنبرۀ خــود گرفته و در واقع
کشــورهای اندک شــماری در جهــت امحاء
تبعیض جنسیتی در این موارد ،قوانین خود را
تغییر دادهاند .در عوض ،قرار بر این گذاشتهاند
که زن شوهردار حداقل بتواند ثابت کند که نان
آور خانواده است ،تا متقاضی دریافت کمکهای
دولتی باشد .مردان ملزم به اثبات چنین چیزی
نیستند ]47[.در پهنه جهانی این قبیل شیوهها
زنان را از دســتیابی به منابع ،همطراز با مردان

باز میدارد]48[.
مالکیت و ارث
زنــان در زمینۀ برخورداری از حق مالکیت
با مانعی دوگانه روبهرویند ]49[.به عنوان زن،
غالباً از حق مالکیت و میراث بری از مستغالت
و امــاک محرومند .به عنوان همســر ،از هر
گونه حقی که در غیرهمســر بودن شان از آن
نصیــب میبرند ،محروم میشــوند ]50[.مث ً
ال
طبق قوانین ســنتی در آفریقــا «زن از حق یا
برخورداری از حــق مالکیت امالک عمومی یا
متعلق به قبیله محروم اســت» .طبق قوانین
سنتی ،کلیۀ مایملکی که توسط زوجین کسب
شــده ،به اســتثنای متعلقات شــخصی ،جزء
متعلقات شوهر است و در صورت وقوع طالق،
شــوهر میتواند کلیۀ آنهــا را در اختیار خود
گیرد ]51[.مث ً
ال در رواندا ،زن شــوهردار مجاز
بــه عقد قرارداد در بارۀ مســتغالت ،و یا خرید
مســتغالت (از جمله زمین) یا حتی گشودن
حساب بانکی بدون اذن شوهرش نیست[.]52
به همینسان در کشورهای بسیاری ،زنان
یا از حق ارث محرومند ،یــا اولویت در ادعای
ارث به وابســتگان مذکر آنان تعلق میگیرد ،و
یا سایر شیوههای تبعیضآمیز و خنثیکننده سد
راهشان میشود[ .]53بودهاند زنانی که قوانین
ذیربط با ارثیه و مالکیت را به معارضه طلبیده و
به دادگاه شکایت برده و موفق هم شدهاند .مث ً
ال
در سال  ١٩٨٦کمیته حقوق بشر سازمان ملل
قوانین کشور پرو را ،که طرح دعاوی مربوط به
اموال متعلق به زوجین را منحصرا ً در صالحیت
شوهر میدانست ،تبعیض میز خواند[.]54
نتیجهگیری
تقریباً همۀ كشــورها ،به درجات گوناگون
و مفاهیم متفاوت نهــاد ازدواج و خانواده را به
نحوی بر نهاده و نقش را به گونهای در آن قالب
گرفتهاند که در خدمت نیازهای دولت باشد .با
توجــه به تأثیر عظیم قوانین خانواده بر زندگی
زنان ،دولتها ملزم به تصدیق وجود بیعدالتی
در خانوادهانــد .معذالک زنان در ســازماندهی
مبارزۀ خود ،با مشــکالت یادشــده دست به
گریبانند .علت این امر آن است که دولتها در
کشاکش میان مصلحت سیاسی و عدالت ،هرگز
جانب عدالت را نخواهند گرفت مگر آنکه اجبارا ً
به اذعان به این واقعیت تن دردهند که مصلحت
سیاسی همان اجرای عدالت است.
* منابع در آرشیو موجود است.
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ما مردمان :نقش سازمان...
قاب 2
اتحــاد جهانــی بــرای واكســن و
مصونسازی
در آغاز هــزاره جدید یــك چهارم از
كودكان دنیا ،كه اكثرا ً در كشــورهای
فقیــر زندگی میكننــد ،هم چنان در
مقابل شــش بیماری عمده محافظت
نمیشــوند یعنــی فلــج ،دیفتــری،
سیاهســرفه ،ســرخك ،كزاز و ســل.
احتمــال اینكــه این كــودكان از این
بیماریها هالك شوند ده برابر احتمال
مرگ كودكانی است كه توسط واكسن
محافظت شدهاند.

اتحادیه جهانی برای واكسن و مصونسازی
در  1999تشكیل شده و هدفش تضمین این امر
است كه كلیه كودكان جهان علیه بیماریهایی كه
توسط واكسن قابل پیشگیریاند محافظت شوند.
اتحادیه فوق ائتالف سازندهای است از دولتهای
ملی ،بانكهای توسعه ،رهبران بازرگانی ،بنیاذهای
انسان دوســتانه ،سازمان بهداشت جهانی ،گروه
بانك جهانی و یونیســف .اهداف استراتژیك آن
شامل موارد زیر است:
 بهبودی دسترســی به خدمــات پایدار ومصونسازی.
تسریع تحقیق و توسعه واكسنهای جدیدبرای بیماریهایی كه مخصوصاً در كشورهای در
حال توسعه شیوع دارند ،مانند ایدز ،ماالریا ،سل
و اسهال.
گسترش استفاده از كلیه واكسنهای موجودكه مقرون به صرفهاند.
 تبدیل مصونسازی به یك هسته مركزیدر طرحریزی و ارزیابی اقدامات بینالمللی برای
توسعه.
در ژانویه  ، 2000اتحادیه فوق صندوق جهانی
برای واكسنهای كودكان را در مجمع اقتصادی
جهان در داوس (Davos) تشكیل داد .صندوق
مزبور كــه از كمك  750میلیــون دالری بنیاد
 Melinda & Bill Gatesبرخوردار اســت،
جهت گسترش واكســنهای موجود ،و تقویت
زیربنای الزم برای تحویل واكســن در فقیرترین
كشورها ،منابع تأمین می نماید .صندوق مزبور از
انجام تحقیقات برای تولید واكسنهای جدید نیز
حمایت به عمل میآورد.
اتحادیه جهانی برای واكسن و مصونسازی
نمونهای لیســت كــه ارزش همــكاری بخش
خصوصی و عمومی در یافتن راهحلهای جهانی
برای مسائل جهانی را نمودار میكند.
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اسالميحکومتکې
د افرادو حقوق ()۱
لیکوال:ډاکټرعبدالکریمزیدان
ژباړن:قضاوتپوهحرضتګلحسامي
مساوات
په اســامي رشیعت کې د مساوات ځای
ځایګی:
په اســامی رشیعت کې مساوات یو مهم
اصــل دی او اســام د برش ټول افــراد په دې
اصل کې مســاوي بويل او یــو پربل باندې د
هغوی لوړتیا د صالح او نیک عمل او احســان
پر بنســټ ټاکــي .اللــه تعالی په قــرآن کی
فرمایي:
ژبــاړه( :بېشــکه پیــدا کړي مو یــئ (ټول
اص ٌ
ال) له یوه سړي (یعنې آدم څخه) او له یوې
ښــځې (یعنې حوا څخــه) او ګرځويل مو یئ
څانګې ،څانګې او قبیلې ،قبیلې د دې لپاره
چې وپېژنئ یو له بل رسه ،بېشــکه چې معزز
او مکرم له تاســې څخه په نزد د الله ډېرمتقي
ادب لرونکی ستاســې دی ،بېشــکه چې الله
ښــه عامل ډېر خربدار دی) د الحجرات سورت
 ۱۳آیت)پر دې اساس بني آدمان له یوه واحد اصل
څخه منځته راغــي دي او په ملتونو او قبایلو
کې نه دي ننويت بې له دې چې یوبل وپیژين
او د دې پیژندلو په سیوري کې له یوه بل رسه
مرســته او همکاري وکړي .نه دا چې په خپلو
نســبونو باندې وویــاړي او د دې ویاړلو په اثر
ظلم او تیري ته الس واچوي او د نژاد ،اصالت
او قبیلې پر بنســټ د امتیاز غوښــتنه وکړي.
په دې دلیل اســام غوښتي دي چې جاهيل
عصبیت (تعصب) او په نســب او رنګ نازېدل
لــه منځه یويس او د انســانانو ترمنځ د لوړتیا
معیار او میزان د هغه څه پر اساس چې د غوره

صفتونو څخه یې ترالسه کوي او هغه څه چې
له صالحو اعاملو یې پرځای راوړي او هم هغه
څه چې دتقوا لــه مفاهیمو څخه یې په خپل
ځان او روح کې لري ،ټینګ کړي دي.
پــه رشیعت کې د مســاوات اصــل ژورې
جــرړې لري او کوالی شــو د رشیعت په ډیرو
احکامــو او اصولو کې يــې ومومو ،چې د هغو
له منځه دوه مــورده یعنې د قانون پر وړاندې
مســاوات او د قضــاوت پــر وړاندې مســاوات
ترشيح کوو.
د قانون پر وړاندې مساوات:
د قانون پر وړاندې مســاوات د مســاوات
د اصل له ښــکارندو څخــه دی او دا هغه څه
دي چــې اســامي عدالت پــرې امرکوي .له
دې املــه قانون پر ټولو اجــراء کیږي ،پرته له
دې چــې د ملیت ،رنګ ،منصب ،شــتمنۍ،
خپلــوۍ ،دوســتۍ او حتی عقیــدې او نورو
مواردو په ســبب ،چې د خلکــو په منځ کې د
اختالف المل ګرځي ،کــوم امتیاز په پام کې
ونیول يش.
په صحیح حدیث کې راغيل دي ،ژباړه :په
تحقیق رسه له تاســې څخه وړاندې قومونه په
دې ســبب هالک شول که هرکله به ارشافو د
دوی په منځ کې غال کوله هغوی یې خوشــې
کــول او که کمزورو او ضعیفانــو یې غال کوله
حد یې پرې جاري کاوه .په الله (ج) ســوګند
که د محمد لــور فاطمې غال کوالی الس مې
یې غوڅاوه .تیسیر الوصول،ج ۲ص. )۱۴

د قانون پر وړاندې د مساوات اهمیت
د دې مســاواتو اجرا کول په خپلو حقوقو
بانــدې پــه الس موندلــو کــې د هیوادوالو د
رضایــت او د زړه د ډاډ المل کیږي او حکومت
ته یې د بقا او ټینګښــت د اړتیا د احســاس د
رامنځته کیــدو باعث ګرځي او په دې صورت
کــې دی چــې د هغه د ســاتنې او دوام لپاره
دفــاع او ننګې ته الس کوي .خو هرکله که دا
مساوات له پامه وغورځول يش او قانون یوازې
پــر کمزورو خلکو جاري يش نــه پر زورواکانو،
او پر نومورکو جــاري يش نه پر نوموتو ،خلک
د نهیلۍ او ناامیدۍ احســاس کوي او عالقه
یې د حکومت په نســبت سستیږي او په پایله
کې شــتون او نه شتون به یې ورته یوشان وي
او ټولنــه ظلم او ســتم رانغــاړي ،ځکه حق د
زورواکانــو دی نه د هغــه د خاوندانو او قدرت
وروســتۍ خربه کوي نه قانون .پر دې بنسټ
هرکلــه که حکومــت له دارنګــه وضعیت رسه
مخامخ يش پایښت نه کوي ،له دې کبله دی
چــې وایي ( :تبقی الدولــة العادلة وان کانت
کافرة وتنفی الدولة الظاملة ولوکانت مسلمة)
ژباړه( :دعدل حکومت به وپايیږي که څه هم
د کفــر حکومت وي او د ظلــم حکومت به له
منځه والړيش که د مسلامن حکومت هم وي)
د مساوات بېلګې
د قانــون پر وړاندې د مســاوات د اصل د
اجــرا له بیلګو څخه کوالی شــو دا مورد بیان
کــړو چې د حــرت عمر بــن الخطاب رضی
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الله عنه د خالفت په زمانه کې د مرص د وايل
عمــرو بن عاص زوی د مرصلــه قبطیانو څخه
د یــوه مخ چی د آس ځغلولو په ســیالۍ کې
له هغه څخه مخکې شوی و ،په څپیړه وواهه.
نومــوړي د وخــت خلیفه حــرت عمر رضی
الله عنه ته شــکایت وکړ .خلیفه هم اســتازی
واســتوه ،کلــه چې یــې حضور ته ورســېدل
شــکایت کوونکــی یې هــم خپل حضــور ته
وغوښــت او ویــې فرمایل :آیــا دا هامغه کس
دی چې ته یې وهلی یې؟ ویې ویل :هو .ویې
فرمایل :هغه ووهه .ســړي په وهلو پیل وکړ تر
څــو چــې آرام یې وموند .حــرت عمر رضی
الله عنه ورتــه وفرمایل( :دا د ارشف زاده زوی
ښــه ووهه) بیا یې عمر و عاص ته مخ واړاوه او
ویې فرمایــل( :منذکم یا عمرو تعبدتم الناس
و قــد ولدتهم امهاتهم احراراٌ) ژباړه( :ای عمرو
لــه کوم مهاله دې خلک پــه خپل مریي توب
نیويل دي ،په داســې حال کــې چې میندو
یــې هغوی آزاد نړۍ تــه راوړي دي) الترشیع
االســامي ،خواصه و مراحله ،د استاد محمد
ايب زهره لیکنه .د (املســلمون) په مجله کې
د ده یوه مقاله ،ګڼه ( )۲۱مجلد  ۲۵ص)۳۸
د قضاوت پر وړاندې مساوات:
په اســامي حکومت کې ټول هیوادوال د
محکمــې د قضاوت پر وړاندې مســاوي دي.
له دې امله چې ټولو د هغه رسپرســتي منلې
ده او پــه اجرائیوي پایلو ،د دعواوو په اقامه او
د مرافعــې اصولــو او د اثبات پــه قواعدو او د
نصوصو په تطبیق او احکامو په اجرا او شخړې
د اړخونــو په منځ کې د عدالت په وجوب کې
له یوه فرد رسه د بل تر منځه هیڅ توپیر شتون
نلــري .حتی دښــمنان د عدالت په ســیوري
کې د هغه پــر وړاندې په قضــاوت او عدالت
کــې بریالیتوب ته رســیږي (چې د اســام د
بریاليتوبونو اســايس کرښــه ده) .الله تعالی
پــه دې هکله فرمایي ،ژبــاړه( :ای مومنانو! د
الله لپاره (په حق باندې) محکم والړ اوسئ او
شاهدان (اوسئ) په عدل او انصاف رسه او نه
دې باعث کوي تاسې دښــمني د یوه قوم په
دې باندې ،چې عدل (انصاف) به ونه کړئ،
عدل (انصاف) وکړئ همــدا (عدل) تقوی ته
ډېــر نږدې دی) د املائدة ســورت -۸ ،آیت)
همدارنګــه فرمایي .ژبــاړه( :او کله ،چې (ای
قاضیانو! ای حاکامنــو!) د خلکو په منځ کې
حکم کوئ ،نو (الله امر کوي چې) په انصاف
رسه حکم وکړئ) د النسأ سورت –  -۵۸آیت)
د قضاوت پر وړاندې مساوات تر هغه ځایه
دی چې د افرادو تر منځ د قضاوت پر مهال او

هغوی ته په کتو کې باید برابري مراعات يش.
پــه هغه لیــک کې چې حــرت عمر بن
الخطاب رضی الله عنه یې ابو موسی اشعري
رضــی الله عنه تــه لیکي ،راغــي دي( :آس
الناس فی مجلســک وفی وجهــک وقضائک
حتــی الیطمع رشیــف فی حیفــک والییآس
ضعیف مــن عدلک) ژبــاړه( :د خلکو په منځ
کــې ،په خپل مجلس کــې او په کتو کې دې
او په قضا کې دې برابرعمل وکړه تر څو مخور
او زورواکــي په ســتم کې له تــا څخه په مته
کې ونه لویږي او کمزوري ســتا له عدل څخه
نهیيل او نــا امیده نيش ).اعالم املوقعین ،ج
 ،۱ص ،۷۲او دا د مساواتو ډېر لوړ حد دی.
د اشخاصو آزادي
فردي آزادي
د حقوقپوهانو پــه اند فردي آزادي دارنګه
تفسیریږي چې فرد د تګ راتګ آزادي ولري،
له هر ډول تیري څخه خوندي وي او څوک د
ده د نیولو ،مجازات کولو یا زنداين کولو اجازه
د قانون له غوښتنې پرته و نه لري .همدارنګه
د حکومــت له قلمرو څخه د بهر کیدو او بېرته
راســتنیدو لــه آزادۍ برخمــن وي (القانــون
الدولــی الخــاص املــری ،دکرتعزالدیــن
عبدالله ،ج  ،۱ص. )۲۸۷
فردي آزادي د رشیعت په منت کې ده:
فردي آزادي په دې معنا چې حقوقپوهان
یې وړانــدې کوي ،په اســامي حکومت کی
د فــرد لپــاره له هغې څخه پراخــه په پام کې
نیول شوې ده او تیری پرې ظلم ګڼل کیږي،
اســام ســتم کول په مطلقه توګه منعه کړي
دي .د متجاوزینــو (تیري کوونکو) په باره کې
د مجازاتــو په اجرا او اســامي مخــه نیوونکو
قوانینــو کې دقت او ځیرتیــا ،د خلکو ژوندانه
او د هغوی جســم او نوامیســو ته ،د اسالمي
حکومت ننګه له فرد څخــه د هغه د ژوندانه،
جســم او ناموس پر وړاندې ال روښانه کیږي.
(د دې عقوباتــو او د ترشیــع د حکمــت د
الزیاتې څیړنې لپاره دې د (املدخل الدارسة
الرشیعــة االســامیه) کتــاب ۴۸م او له هغه
وروسته مخونو ته مراجعه ويش) .
دا مجازات چــې د متجاوزینو لپاره په پام
کې نیول شــوي دي په شــک او ګومان رسه
پر انســان نه جاري کیږي .ځکه اصل د ذمې
پر برائت دی .له دې امله مجازات یې جایزنه
دي .مګر دا چې جرم یې په اثبات ورســیږي،
هغــه هم پر هغــه اندازه چې اســامي قانون
ورته اشــاره کړې ده او هم مجازاتو ته له مجرم

فــرد څخه بل چاته رسایت نــه ورکول کیږي.
اللــه تعالی فرمایي ،ژبــاړه( :او نه اخيل هیڅ
اخیســتونکی د بل چا د ګناه پیټی) د االرسا
سورت –  -۱۵آیت .
قــرآن کریم له یوه ځایه بل ځای ته په تللو
کــې د فــرد آزادي مباح کــړې ده او د پند او
عــرت اخیســتلو او د مال د الســته راوړلو په
نیت ،خلک هغه ته رابويل .الله تعالی فرمای،
ژبــاړه ( :آیا نو نه ګرځي (دا کافران) په ځمکه
( ملکونــو) کې نو و دې ویني (په نظر د عربت
رسه) چــې څرنګه و عاقبت (آخــره خامته) د
هغو (دروغجنانو) چې پخوا تیر شــوي دي) د
یوسف سورت  -۱۰۹-آیت ،همدارنګه فرمای،
ژباړه ( :نو ځئ ګرځئ په اطرافو د دې ځمکې
او خورئ له حالل رزقه د دغه (الله) او خاص
دغه (الله) ته بیا ژوندي راپورته کیدل ستاسو
دي پس له مرګه) د امللک سورت  – ۱۵-آیت.
هر څیز چــې الله تعالی مبــاح کړی وي
اســامي حکومت یې هم مباح بويل ،له دې
امله په هغه کې تګ راتګ او سفر د فرد لپاره
آزاد دي مګــر دا چې اړتیا پیښــه يش چې دا
حق له افرادو څخه سلب يش ،هامغسې چې
د اسالم خلیفه حرضت عمربن الخطاب رضی
اللــه عنه له مدینې څخه د اصحابو د لویانو د
یوه شــمېر له وتلو مخنیوی وکړ تر څو وکوالی
يش د هغو له رایو او سالمشورو برخمن يش.
د فــرد لــه کرامــت او عــزت څخــه د
حکومت مالتړ:
لــه فرد څخه د حکومت مالتــړ د تېریو پر
وړاندې د ده له ژوندانه ،جسم او ناموس څخه
پــه ننګه پورې محدود نــه دی بلکې ملنه یې
له ســپکاوي او خوار ګڼلو د انســان د کرامت
او عزت تر ســاتلو پورې پراخه ده .له دې امله
حکومــت ،فرد نه ذلیلوي او د ده د ذلیل کولو
اجازه به هم چاته ور نه کړي ،ځکه مســلامن
شــخص باید د عزت خاوند او محرتم وي .الله
تعالی فرمــای ،ژباړه( :او خــاص الله لره دی
عزت او غلبه او د ده رســول لره دی او مومنانو
لره دی) د املنافقون ســورت  -۸-آیت) د فرد
په ذلیل کولو کې هیڅ خیر نه شــته ،د ســر
پتمن خپلواک کس پرته بل څوک د اسالمي
رســالت د پر غاړه اخیســتو وړتیا نــه لري ،پر
دې بنســټ اســامي حکومت د عزت معناوو
ته لکه هامغســې چې اللــه تعالی یې غواړي
د مســلامن په وجــود کې پالنه ورکــوي او له
هغــه څه څخه چې تاواين یــې کړي یا وررسه
پاتې په  50مخ کې
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حقوق انسانی ما و
حقوقبشر
بخش سیزدهم

کمکهایحقوقی
حمید حمیدی

کمکهای حقوقی ،به مفهو ِم فراهمآوری
وکیل مدافــع و اطالعات
تأمین
زمینههــای
ِ
ِ
الزم بــرای شــهروند تحــت بازداشــت ،در
اجرای محاکمۀ عادالنه اســت .فراهم کردن
جریان تحقیقات و پیش
خدمــات حقوقی در
ِ
از اجــرای تحقیقات ،صــورت میگیرد .واژۀ
حقوقدانان
کمک حقوقی ،اولینبار از ســوی
ِ
مطابق این اصل ،آن
انگلســتان مطرح شــد.
ِ
عده از شــهروندانی که توانایی پرداخت پول
برای وکالی مدافع و یا امکاناتِ تخصصی دفاع
از مســائل خود را ندارند ،کمکهای حقوقی
را از ســوی نهادهای مســتقلی که به همین
منظور تشــکیل و منابع مالــی آن در ردیف
بودجۀ عمومی کل کشــور منظور شده است،
دریافت میدارند .کمکهای حقوقی شــامل
وکیل مدافع و
داشتن
مشــورتهای حقوقی،
ِ
ِ
گاه حضــو ِر متخصصین در هنگام بازداشــت
است.

دسترسی به عدالت
اصطالح «دسترســی به عدالت» ،زمانی
ِ
مدافعان
فرهنگ حقوق بشــر راه یافت که
در
ِ
شــهروندان
حقوق بشــر ،کمبو ِد دســتیابی
ِ
سیســتم قضایــی را دریافتنــد .قبل از
بــه
ِ
شدن حقوق بشــ ِر بینالمللی
سیســتماتیزه
ِ
ومکانیسمهای تعهدآور حقوق بشر ،دولتها،
سیستم قضایی
شهروندان خود را آگاهانه ،از
ِ
ِ
کشورهایشــان محــروم میکردنــد .ایــن
محرومیت ،باعــث محاکمــات غی ِرعادالنه و
بیعالقگی به مشــارکت در زندگی اجتماعی
شــهروندان میشــد .هدفِ عمدۀ دسترسی
سیســتم
حصول اطالعاتِ الزم از
به عدالت،
ِ
ِ
قضایی حکومت است تا شهروندان ،از عدالت
و گونۀ اجــرای آن در جامعه باخبر باشــند.
حقوقدان ایتالیایی به نا ِم
مبتک ِر این سیســتم
ِ
«که په لوتی» است که آن را به گونههای زیر
مطرح میسازد:
رسمی دسترسی به عدالت:
الف) مکانیزم
ِ
در این شــیوه ،شــهروندان به گونۀ آزاد ،به

هرکس حق دارد در هرجا
که باشد بهعنوان یک
شخص در برابر قانون به
رسمیت شناخته شود.
همه در براب ِر قانون
برابرند و حق دارند بدو ِن
ِ
حمایت
هیچ تبعیضی از
یکسا ِن قانون بر خوردار
شوند .همه حق دارند
در مقاب ِل هر تبعیضی
ِ
ناقض این حق باشد
که
و نیز در مقاب ِل هر نوع
تحریکی که به منظو ِر
چنان تبعیضی صورت
گیرد ،از حمایت یکسا ِن
قانون برخوردار باشند.
محاکمات و مراک ِز تحقیقی ،دسترســی دارند
و دولــت خود را در ارایه اطالعات مربوطه در
ارتباط با شهروندان موظف میداند.
ب) مکانیزم غی ِر رســمی دسترســی به
طریق
عدالت :در این شــیوه ،شــهروندان ،از
ِ
نهادهای جامعۀ مدنی ،برنامههای آموزشــی،
ســمینارهای حقوقــی و دیگــر روشها ،به
اطالعات مربوط به عدالت دسترسی مییابند.
ج) مکانیزم محلی و ســنتی :این مکانیزم
نیز از شیوههای دسترسی به عدالت است که
در آن رسوم و عادات میتوانند چنین نقشی
را ایفا کنند .برای مثال در روســتاهای ترکیه
«مختار یا پیشکســوت» روســتا و یا قبیله،
وظیفۀ تأمین اطالعات را به عهده میگیرد.
در میثاقهــای بینالمللی حقوق بشــر،
دولتها در گا ِم نخست ،موظف به فراهمآوری
زمینههای الزم برای شهروندان در این زمینه،
شناخته میشــوند .نهادهای جامعۀ مدنی و
تأمین
نهادهای ملی حقوق بشــر نیز باید در
ِ
این شرایط ،افراد جامعه را یاری رسانند.
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نقش وکیل مستقل
مشخص خود،
وکیل مستقل ،در رشــتۀ
ِ
ِ
مقابل ســوء
بــه مثابه حافظ یــا نگهبان در
ِ
استفاده از قدرت در کنار متهم قرار میگیرد.
مدافع مستقل و
وکیل
بدیهی اســت که یک
ِ
ِ
فعــال میتواند ِ
باعث ناراحتی مقامات شــود.
دولتها ،پلیــس و محاکم قضایــی ،بیشتر
ترجیح میدهند که فعالیتهای خود را بدون
وکیل مستقل که میتواند نقاب از ُر ِخ
مداخلۀ
ِ
نابهسامانیها بردارد ،به انجام رسانند.
به همین سبب ،در بسیاری از کشورهایی
که حاکمیت قانون مورد تائید همگان اســت،
یک سلسله امتیازات و برتریها و حمایتهای
وکیل مســتقل در نظر گرفته
حقوقــی برای
ِ
میشود .بهعنوان مثال یکی از این امتیازات،
وکیل مســتقل با موکل است.
روابط محرمانۀ
ِ
وکیل مستقل ،امتیازات قانونی را در
همچنین
ِ
دسترسی به اسناد محرمانۀ حقوقی داراست.
وکیل مســتقل ،حق «ســکوت»
امتیا ِز دیگ ِر
ِ
است.
حق انتخاب وکیل
طرفین دعوا،
حق انتخــاب وکیل بــرای
ِ
ِ
به رسمیت شــناخته شده اســت .این اصل
رافع مســئولیت
کــه «بیخبری از قانــونِ ،
جوامع بشری
اصول اساســی در
نیســت» ،از
ِ
ِ
موازین
شمرده میشود .از آنجایی که همه با
ِ
حقوقی و قانونی آشنایی ندارند و ممکن است
نتوانند در براب ِر قاضی که از اطالعات حقوقی
حق خود دفاع کنند ،این
برخوردار اســت،از ِ
حق برای شهروندان به رسمیت شناخته شده
که برای خود وکیل انتخاب کنند ،تا به گونۀ
تخصصی ،از حقوقشان در محاکم دفاع شود.
انتخــاب وکیــل باید زمانی باشــد که با
ِ
حکم دادگاه،
تحت بازداشت ،پیش از
شهروند
ِ
حق آزادی در
به
عنوان مجرم برخورد نشود و ِ
ِ
انتخاب وکیل برای وی به رســمیت شناخته
شــود .تجربه نشــان میدهد که در برخی از
کشورها ،بازداشتشونده ،درهنگام بازداشت،
مــورد تهدید قرار گرفته و در بازداشــتگاه ،با
وی به مثابه مجرم رفتار میشــود؛ در حالی
حکم
زمان اعالم
شخص بازداشت شده ،تا
که
ِ
ِ
ِ
وکیل خود را انتخاب
نهایــی دادگاه،حق دارد
ِ
کند ،تا دادگاه با بررســی عادالنه حکم نهایی
را صادر کند.
بازداشت و اتهام به جرم
اصطالح حقوقی شامل افرادی میشود
این
ِ
که از آزادی شخصی محروم شده و در بایکوت
و جداسازی تحمیلی از اجتماع قرار میگیرند.
حــق آزادی و امنیت دارند و
تما ِم انســانها
ِ
هیچکــس نباید قربانی بازداشــتها و حبس

خودسرانه شــود .هیچ شهروندی ،در صورتی
عمل ضد قانون را مرتکب نشــده باشــد،
که ِ
ِ
نبایــد از آزادی و امنیت خود محروم شــود.
اگر شهروندی بازداشت میشود ،باید در روند
بازداشــت ،از علت توقیف و اتهامی که برای
وی منظور شده ،آگاهی یابد.
شــخص بازداشت شــده در ارتباط با
هر
ِ
ارتکاب به جرم باید در اســرع وقت به قاضی
معرفی و زمینۀ مســاعد محاکمۀ وی فراهم
وکیل
شــخص متهم باید دسترسی به
شود.
ِ
ِ
مدافع و اطالعات الزم برای مســایل خود را
دارا باشــد ،و در صورت اثبــات رفع اتهام و
بیگناهی ،در کوتاهترین زمــان ممکن ،آزاد
شــود .چنانچه برای بررسی اتهام فرد متهم،
به زمــان بیشتری نیازباشــد ،او را نباید در
بازداشــتگاه نگهداری کرد (به استثنا مواردی
که رهایی متهم برای خود او و جامعه زیانبار
باشد).
ِ
مراقبت نیروهای امنیتی
در ایــن حالت با
حکــم نهایی دادگاه،
و ضمانتهــای الزم ،تا
ِ
شــخص بازداشت شده
میتواند آزاد باشــد.
ِ
حکم نهایی
زمانی به زندان اعزام میشود که
ِ
دادگاه برای وی صادر شــده باشد .این بدان
شخص مذکور مرتکب جنایت
معنی است که
ِ
عمل خالف قانون شــده اســت .در همین
یا ِ
ارتباط به موارد زیر در منشــور حقوق بشــر
اشاره شده است:
 ١ -هرکس که متهم به جرمی باشــد حق
مطابق
دارد بیگناه فرض شــود تا زمانی که
ِ
قانون در یک محکمۀ علنی و با دسترســی به
کلیه تضمینات الزم برای دفاع از خود ،مقصر
شناخته شود.
-٢ هیچکس به خاطــ ِر اجرای عملی و یا
حین ارتکاب آن،
ترک فعلی (عملــی) که در
ِ
قوانین ملی و یا بینالمللی جرم تلقی
مطابق
ِ
ِ
نمی شده ،مقصر شــناخته نخواهد شد و نیز
حین ارتکاب
جزای ســنگینتر از آنچــه در ِ
جــرم برای آن مقــرر بوده ،بــر وی تحمیل
نخواهد شد.
قوانین
حقوق بینالمللی ،مطالعه و بررسی
ِ
ِ
بینالمللی را به عهده دارد .بد نیســت نظری
بیافکنیم به مجــازات و هدف از اجرای آن و
شخص بازداشت شده کیست.
این که
ِ
مجازات
در بسیاری از کشــورهای جهان ،منظور
از مجــازات ،عد ِم تأیید و ابــرا ِز تنف ِر اجتماع
دادن انــوا ِع رفتا ِر
از رفتــا ِر جنایی و نشــان
ِ
غیرقابل پذیرش اســت .مجازات میتواند به
ِ
عنوان عامــل بازدارنده از ارتــکاب جرم نیز
عمل کند .در برخی از حاالت ،مجازات ،جنبۀ
انتقامجویانه به خــود میگیرد که بر عادالنه

بودن محاکــم و احیای مجدد مجرم صدمات
ِ
شدید وارد میسازد .مجازات باید متناسب با
جر ِم انجام شده باشد.
اگر مجازات ناچیزی به یک جر ِم بســیار
حــس عدالتخواهی
ســنگین تعلق گیرد ،به
ِ
توهین خواهد شد و برعکس ،به همان نسبت
غی ِرعادالنــه خواهــد بود که ســالها حبس
بــرای مجازات یــک تخلف کوچــک تعیین
تناسب
شــود .مفهو ِم عدالت در کل بر مبنای
ِ
عادالنه بین جرم و مجازات آن اســتوار است.
در بعضی حالتها باید از سیســتم تحریم ،به
جای مجازات شــدید به خاط ِر جر ِم کوچک،
استفاده کرد .این تحریمها میتوانند اقتصادی
و یا معنوی باشند.
جریمه :برای تعدا ِد زیــادی از تخلفاتِ
کوچک ،مانند ســرقت و تخلفــاتِ ترافیکی،
معموالً ،جریمه معین میشود.
محکومیــت مشــروط :بدینمعنا که
متخلف ،یک اخطــا ِر جدی از دادگاه دریافت
کرده و مجــرم مجبور به خودداری از ارتکابِ
جرم به مدت معین میشــود .اگر متخلف ،در
طی این مدت ،جر ِم دیگری مرتکب شود ،در
آن صورت متخلف ،هــم برای تخلف اصلی و
هم بــرای تخلف متعاقب آن ،محاکمه خواهد
شــد .محکومیت مشــروط ،اغلب هنگامی به
شانس زیادی برای
کار میرود که متخلف از
ِ
اصالح برخوردار باشد .این نوع مجازات وقتی
به کار مــیرود که فقط جریمه برای مجازات
کافی نباشد.
رفتار در زندان باید چنان باشــد که ادغا ِم
مجدد زندانــی را در جامعه تســهیل کند و
عواقــب زیانبار محرومیت از آزادی را جبران
ِ
کند .رفتــار در زندان تا آن حــد که نیاز به
حفظِ جامعه نادیده گرفته نشود ،باید از آغاز
کردن زندانی برای زندگی در
در مسیر آماده
ِ
خارج از زندان باشد؛ ولی زندانی باید در مدت
زمان کافی برای آزادی از زندان آماده شود.
ِ
آزادی تغییر مکان و زندگی خصوصی
افراد
زندگی خصوصی ،خانواده ،خانه و مکاتبات
هیچکس نباید در معرض مداخلۀ خودسرانه
قرار گیرد و نیز نباید شــرف و آبروی کســی
مورد تعرض واقع شــود .هرکس حق دارد در
براب ِر اینگونه مداخالت و تعرضات ،از حمایت
قانون برخوردار باشد.
 -١هرکس حق دارد که از آزادی حرکت
و اقامــت در محدودۀ ســرحدات (مرزهای)
کشو ِر خویش برخوردار باشد.
 -٢هرکس حق دارد هر کشــور ،از جمله
کشو ِر خود را ترک کند و نیز حق دارد که به
کشو ِر خود بازگردد.
در اعالمیــۀ جهانی حقوق بشــر،آزادی
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عنــوان یکی از
انتخــاب و تغیی ِر مــکان ،به
ِ
شــهروندان جامعه ،مورد
حقوق
اساسیترین
ِ
ِ
شناســایی قرار گرفته اســت .در سای ِر اسناد
حق انتخاب
معتبــ ِر بینالمللی نیز بر آزادی و ِ
مطابق این
محل زیســت تأکید شده اســت.
ِ
ِ
محل زیست خود
اصل ،شــهروندان آزادند تا
ِ
را انتخاب و مشــخص کنند .در شرایط امروز،
این آزادی در برخی از کشورهای توسعهیافته
و دموکراتیک رعایت نمیشود و باعث انتقادها
و واکنشهای شدید مؤسسات و سازمانهای
جهانی حقوق بشری شده است .مهاجرتهای
گروهی به این کشــورها ،نبــود امکانات الزم
برای فراهمآوری محل زیســت و گاهی اعزام
اجباری آنها به محالت مختلف ،این مسئله
مشکل اجتماعی بدل کرده است.
را به یک
ِ
پناهندگی و مهاجرت
ِ
تحت تعقیــب و پیگرد
-١ هرکــس که
حق تقاضای پناهندگی از کشورهای
باشــدِ ،
دیگر و استفاده از این حق را خواهد داشت.
 ٢ -ایــن حق ،در مواردی که تعقیب واقعأ
اعمال خالفِ
جرایم غیر ِسیاسی یا
ناشــی از
ِ
ِ
قابل استناد
مقاصد و
ِ
ملل متحد باشدِ ،
اصول ِ
نخواهد بود.
منظور از پناهنده ،بیشتر پناهندۀ سیاسی
اســت .پناهجو به کســی اطالق میشود که
عوامل
کشــو ِر بومی و اصلی خویش را بنا به
ِ
قبیــل ترس ،تعقیــب و پیگرد
مختلــف از
ِ
داشتن
سیاسی ،عضویت در احزابِ سیاسی و
ِ
عقایــد مذهبی و تعلق بــه گروههای مختلف
اجتماعی و اقلیتهای قومی ،ترک گفته و از
کشو ِر دیگری تقاضای پناهجویی میکند.
سال  ،١٩٥١در
کنوانســیون منعقدۀ در ِ
ِ
رابطه با وضعیت پناهندگان ،به ســند مهمی
حقوق پناهجویان بدل شده است.
در دفاع از
ِ
قوانین ملی کشــورها
این کنوانســیون ،بــه
ِ
تبدیل شــده اســت و کشــورهای زیادی به
آن پیوستهاند .در شــکلبندی و هدفمندی
حقــوق
مهاجرتهــا ،قوانیــن و مناســبات
ِ
بینالمللــی ،تعریف و مشــخصۀ معلومی به
فرق بــارزی با مهاج ِر
پناهجو داده اســت که ِ
اقتصادی« ،مهاج ِر کارگر» دارد.
سال  ١٩٥١منعقدۀ
کنوانسیون
در
آپریل ِ
ِ
ِ
در ژنــو ،پناهنــده چنین تعریف میشــود:
«پناهنده و یا متقاضی پناهندگی به کســی
اطالق میشود که در کشو ِر بومیاش ،نسبت
فعالیتهای عقیدتی( ،ایدئولوژیک ـ سیاسی)،
جنس ،نژاد ،زبان ،ملیت و قوم ،مورد پیگرد و
تعقیب قرار گرفته باشد و یا در عمل در خط ِر
شکنجه (روحی و فیزیکی) ،زندان و مرگ قرار
میان این دو گروه
فرق بارزی که
گرفته باشدِ .
ِ
اجتماعی موجود است در طرز تفکر ،انتخاب

منظور از پناهنده،
بیشتر پناهندۀ سیاسی
است .پناهجو به کسی
اطالق میشود که کشو ِر
بومی و اصلی خویش
را بنا به عوام ِل مختلف
از قبی ِل ترس ،تعقیب و
پیگرد سیاسی ،عضویت
احزاب سیاسی و
در
ِ
داشت ِن عقاید مذهبی و
تعلق به گروههای مختلف
اجتماعی و اقلیتهای
قومی ،ترک گفته و از
کشو ِر دیگری تقاضای
پناهجویی میکند.

محل زیست و نحوۀ برخورد در اجتما ِع جدید
ِ
دیده میشود.
در واقــع ،وجه مشــترک میــان این دو
گروه ،همــان ترک وطن و غربت اســت که
به دیدگاههای مختلف از ســوی هر دو به آن
نگاه میشــود .اولی آن را خــود پذیرفته و به
بهبــود وضعیت اقتصــادیاش میپردازد؛ در
حالی کــه دومی ،خودش را قربانی میپندارد
و هرچند که در فضای مطمئن و آرامی بهسر
میبرد ،این حالت را تحمیل شــده برای خود
میداند؛ زیرا اگر مشکالتی را که در باال اشاره
کردیــم وجود نمیداشــت ،پناهجو ،هیچگاه
ترک وطن نمیکرد و از شرایطِ
ِ
حقوق مدنی
ِ
کشو ِر اصلیاش بهرهمند میشد و تغیی ِر مکان
نمیداد.
روشــنفکران ،قربانیــان اصلــی این نوع
پناهندگیانــد .در جوامعی کــه دیکتاتورها
و مســتبدین حــرف نهایــی را میزننــد،
مجال فعالیت نمییابند و به ترک
آزاداندیشان
ِ
وطن مجبور میشوند .هرچند اقشا ِر مختلف
در اجتماعات بشری ،در مبارزه به خاط ِر بقای
خویش ،مواجه با مشــکالت فراوانی هستند،
ولی با توجه به ارقا ِم داده شده در گزارشهای
بینالمللــی« ،پناهندگان ،مغز ِجوامع خویش
هســتند که به صور مختلف ،مجبور به ِ
ترک
وطن میشوند».

مهاجرت
سال
مجمع عمومی
ملل متحد در ِ
سازمان ِ
ِ
ِ
گزارش کامل کمیسیون حقوق بشر را
،١٩٥٢
ِ
استماع کرد و قطعنامهای را به منظو ِر حمایت
حقــوق مهاجریــن ،به تصویب رســانید.
از
ِ
براساس این سند ،مهاجر ،چنین تعریف شده
ِ
است« :واژۀ مهاجر به شخصی اطالق میشود
که کشــو ِر بومی خود را به دلیــل نبود و یا
محدودیت شــرایط اقتصادی و نبود شــرایط
رشد اجتماعی ،ترک گفته و به کشو ِر دیگری،
حصول مقاصــد متذکره ،همراه با
بــه منظو ِر
ِ
خانواده و یا به تنهایی جایگزین مینماید».
در سای ِر اســناد بینالمللی ،معموالً چنین
افرادی را مهاج ِر اقتصــادی قلمداد میکنند.
هجــو ِم ترکهــای مهاجــر ،پــس از جنگ
دو ِم جهانی به اروپا ،ســرازیر شــدن سیلی از
هندیهای تشــنۀ کار در بریتانیا ،موجودیت
میلیونهــا عــرب در فرانســه و حضو ِر یک
میلیــون و هفتصدهــزار مهاجــ ِر تاجیک در
مهاجرین اقتصادی
روســیه ،از مثالهای بار ِز
ِ
به شمار میروند.
یکــی از مهمترین اســناد در این زمینه،
مهاجرین
حقــوق
میثــاق جهانی دفــاع از
ِ
ِ
ِ
کارگر اســت که قطعنامۀ ( )٤٥/١٥٨سازمان
ملل متحد ،آن را به تصویب رســانیده است.
مــادۀ دو ِم ایــن کنوانســیون جهانی ،چنین
حکم میکند« :واژۀ مهاج ِر کارگر به کســی
اطالق میشود که به گونهای در فعالیتهای
ِ
تابعیت آن
اقتصادی کشــو ِر دیگری که خود
مشــکل اقتصادی در کشو ِر
را ندارد (و بنا به
ِ
اصلی خویش ،از این دولت تقاضای مجو ِز کار
کرده باشد) ،شامل باشد».
گزارش کمیســاریای عالی
در تازهتریــن
ِ
ملل متحــد در امــو ِر پناهندگان،
ســازمان ِ
چنین آمده اســت« :مهاجر فردی اســت که
شــرایط اقتصادی و بعضاً ویژگیها و یا موانع
اجتماعی (نبود شرایط الزم برای رشد مادی
و معنوی خانواده ،کمبــود محل کار ،فقدان
شــرایط آموزش و تحصیــل ،کثافت محیط
اخالق اجتماعی) در
زیســت ،عد ِم موافقت با
ِ
کشو ِر اصلیاش ،برآورنده نیازهای وی نیست
و به همین دلیل برای شرایطِ بهت ِر زندگی به
رهایــی از آن وضعیت روی میآورد؛ در حالی
ِ
خواســت خود ،بلکه چنین
که پناهنده ،نه به
شرایطی بنا بر احوال و اوضا ِع سیاسی ،نظامی
و اجتماعی بر وی تحمیل میشود.
بنابراین میتوان گفــت ،پناهنده قربانی
پیگــرد و تعقیب سیاســی و ایدئولوژیک در
جامعهی خویش اســت و یگانــه راه نجات را
در برون ِ
ســرزمین آبایی خود
رفت فیزیکی از
ِ
می داند که به دالیــل عقلی و منطقی از آن
بیگانه نمیماند».
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برياليتــوب ته د رســېدو الره پېچلې نه ده،
برياليتوب ته هر څوک رسېدی يش ،خو ځينې
اصول شته چې د با تجربه خلکو له خوا په نښه
شــوي او له هغې څخه په کار اخيستلو کولی
شــو بريايل شو .د برياليتوب لپاره يوازې هڅه
کايف نــه ده بلکې د ځانګړو قوانينو په پېژندلو
رسه کوالی شو ځان خپلو هدفونو ته ورسوو.
دلته د برياليتوب  ۳۰اصول دررسه رشيکوو،
چې لنډ او منل شــوي قوانني دي او له انسان
رسه برياليتوب کې ډېره مرسته کوالی يش.
 .۱د انګېزې اصل
هر څه چې تاســو وايئ يا ېې تررسه کوئ
ستاسو له نننيو متايالتو رسچينه اخيل .نو بايد
د برياليتوب لپاره مو انګېزې مشــخيص کړئ
تر څو په يوه اصويل برنامه موخې ته ورسېږئ.
 .۲د انتظار اصل
که چېرې پر نفس باور لرئ ،د هغو شيانو د
واقع کېدو انتظار ولرئ چې ستاسې په پرميانه
نړۍ کې دې ،خامخا واقع کيږي .تاسو همېشه
د خپلو هيلو له انتظار رسه عمل تررسه کوئ او
دغه انتظارات ستاسو د شاوخوا خلکو پر کړو وړو
هم اغېز کوي.
 .۳د مترکز اصل
هر هغه څه چې تاسو ورباندې مترکز کوئ
او په هغې فکر کوئ ستاســې پــه واقعي ژوند
کې رامنځته کيږي او پراختيا پيدا کوي؛ نو بايد
خپل فکر په هغه څه باندې مترکز کړئ چې په
واقيعت کې يې تاسو غواړئ.
 .۴د عادت اصل
لږ تر لږه  ۹۵په ســلو کې هغه کارونه چې

مونــږ ېې تررسه کــوو زمونږ د عــادت له مخې
دي .نو مونږ کولی شــو هغه عادتونه چې زمونږ
برياليتوب تضمينوي په ځان کې پراختيا ورکړو
او تــر هغه وخته چې د خپلې خوښــې کړه وه
مو پــه اتومات او غــر ارادي توګه تررسه نيش،
مترين ،اګاهانه تکرار او په پرلپسې ډول ادامه
ورکوو.
 .۵د ټاکلو اصل
زمونږ ژوند تر اوســه پورې زمونږ د ټاکلو او
انتخابونو پايله ده .همېشــه د خپلــو افکارو په
ټاکلو کــې آزاد يو ،د ژوند ټــول کنټرول او ټول
هغــه څه چې مونږ ته پېښــيږي زمونږ په خپل
الس کې دي.
 .۶د مثبت فکر اصل
د برياليتوب او خوشــالۍ لپاره ،مثبت فکر
اړين دی .ستاسو د فکر طرز ستاسو د ارزښتونو،
عقيدو او هدفونو ښکارندوی دی.
 .۷د بدلون اصل
بدلون ،د هر انســان په خپل الس کې دی
او مونږ بايد د خپل بدلون اســتاذ و اوسو ،نه د
هغې قرباين.
 .۸د مهارولو اصل
روغتيا ،خوشــايل او ســم کــړه وړه زمونږ د
افکارو د کامل کنټرو له الرې ،عمل او پرميانه
رشايط منځته راوړي.
 .۹د مسوليت اصل
هر څوک او هر چېرې چې ياستئ ځکه ېئ
چــې خپله مو دا ډول غوښــتي دي .هغه څه
چــې پــه الس راوړئ او هغه څــه چې غواړی

شئ ،ستاسې پر غاړه دي.
 .۱۰د ستاينې اصل
انسان ټولنيز ژوند کوي او مونږ د خپلو ښو
عملونو په مقابل کې ستايل کيږو .همېشه چې
پــه کوم الس څه ورکوو پــه هغه الس ېې بېرته
اخلو .که له ټولنې ډېر څه تر الســه کړو په دې
دليل چې ډېر خلک مو بښيل دي.
 .۱۱د خدمت اصل
هغه ســتاينې چې په ژونــد کې ېې اخلئ
نورو ته ستاسو د خدمت کولو په کچه مستقيمه
اړيکه لري .هر څومــره زيات چې د نورو د ژوند
د ښــه وايل لپــاره کار کوئ او خپلــې وړتياوې
لوړوئ ،د ژوند په بېالبېلو برخو کې به پرمختګ
وکړئ.
 .۱۲د علت او معلوليت اصل
هــر څه په يــوه دليل رامنــځ ته کيږي .د
هر علت لپاره معلول شته او د هر معلول لپاره
علت يــا علتونه .د پېښــېدو په نوم څه شــی
وجــود نلري ،په ژوند کې هر يو کار چې تاســو
يــې وغواړئ تررسه ېې کــړئ په دې رشط چې
تصميم ونيسئ چې په دقيق ډول څه غواړئ او
وروسته پرې عمل کوئ.
 .۱۳د ذهن اصل
تاســو په هغه څه باندې بدليږئ د څه په
اړه چې فکر کــوئ .نو تل د هغه څه په اړه فکر
وکړئ ،چې په واقيعت کې د هغې غوښتونکي
ياست.
 .۱۴د عينيت اصل
ستاســې بهرنــۍ فزيکي نړۍ ستاســې د

په ژوند کې
دبرياليتوب
 ۳۰اصول
ژباړه :ساحل منګل
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نننۍ نړۍ له حکمته ده .په ژوند کې ستاسې
اصيل کار دادی چې د خپلې خوښــې وړ نړۍ
د ننه په ځان کې خلق کړئ .د خپلې خوښــې
زندګي په ټولو برخو کې تجســم کــړئ او دغه
ذهني تصوير تر هغې وخته په ذهن کې وساتئ
تر څو ېې واقيعت نه وي پيدا کړی.
 .۱۵د مستقيمې اړيکې اصل
ستاسو بهرنی ژوند ستاسې د د ننني ژوند
له انعکاس څخه دی .ستاسو د ننه احساساتو،
د تفکر ډول ،ستاســې د کــړو وړو او تجاربو تر
منځ مســتقيمه اړيکــه وجود لري .ستاســې
ټولنيزې اړيکې ،جســمي وضعه ،مايل رشايط
او برياليتوبونه ستاسو د ننه نړۍ انعکاس دی.
 .۱۶د باور اصل
په هر څــه باندې چــې ژور بــاور ولرئ په
واقيعت بدليږي .تاســو هغه څه چې وينئ باور
نه پرې کــوئ بلکې هغه څه وينئ چې مخکې
مــو د باور پــه توګه انتخاب کــړي دي .نو هغه
محدودوونکي باورونه چې ستاسې د پرمختګ
خنډ ګرځيديل دي هغه وپيژنئ او له منځه يې
يوسئ.
 .۱۷د ارزښتونو اصل
ستاســو د کړو وړو ډول همېشــه ستاسو له
عقيدو او ارزښــتونو رسه همغږی دی .هغه څه
او هغه ارزښتونه چې واقعا په هغې عقيده لرئ
بيانوئ ېې ،دا ستاسو خربې ،اعامل او ستاسو
انتخابونه دي ،په ځانګــړې توګه د ناراحتۍ او
عصبي کيدو په وخت کې.
 .۱۸د هڅې اصل
زمونــږ ټــول امېدونه ،خيالونــه ،هدفونه او
ارمانونه په ســختۍ الس ته راځــي ،هر څومره
چې زياته هڅه وکړو زيات برياليتوبونه به ترالسه
کړو.
 .۱۹د چمتوايل اصل
پــه هــره برخــه کــې بريايل خلــک هغه
دي ،چې زيات وخــت د کارونو چمتوايل لپاره
مرصفوي .ښه کړه وړه د ښه چمتوايل پايله ده.
 .۲۰د وړتيا د حد اصل
شايد د ټولو کارونو د تررسه کولو لپاره کايف
وخت نه وي ،خو د مهمــو کارونو د تررسه کولو
لپاره وخت شته .بايد هغه کارونه پر غاړه واخلو
چې زمونږ په توان کې وي.
 .۲۱د تصميم اصل
تصميم لــرل د برياليو خلکــو له ځانګړنو
څخه دي .په ژوند کې روښانه الر او روڼ هدف
هغه وخت ترالسه کېدای يش چې روښانه او هر
اړخيز تصميم ونيسو.
 .۲۲د خالقيت اصل
زمونږ ذهن کوالی يش په هر هغه څه چې
باور ولرو ترالسه ېې کړي .هر ډول پرمختګ په

ژوند کې په يوه فکر باندې پيليږي او زمونږ وړتيا
د نويو فکرونو په ايجادولو کې نامحدوده ده او په
راتلونکي کې به هم محدوديت ونلري.
 .۲۳د مقاومت اصل
پر ځان د باور لرلو معيار ،د سختيو ،ماتو او
ناهيليو پر وړاندې وړتيا او مقاومت دی .مقاومت
د برياليتوب اســايس ځانګړنه ده .که په کايف
انــدازه مقاومت وکړو ،نــو طبيعي خربه ده چې
زيات به بریايل وو.
 .۲۴د صداقت اصل
د خوشبختۍ څرک هغه وخت لګيږي چې
تصميم ونيسو ،له خپلو لوړترينو او ژورو عقيدو
رسه ژونــد وکړو .په پرله پســې ډول بايد له دغو
ارزښتونو رسه چې زمونږ په دننه کې وجود لري
صادقه و اوسو.
 .۲۵د نرمښت اصل
د خپلو هدفونو په ټاکلو کې جدي واوسئ،
مګر د هغې د ترالســه کېــدو په طريقه کې نرم
او انعطــاف پذيزه واوســئ .د بېړنيو او شــديدو
رقابتونو په زمانه کې ،انعطاف پذيري او نرمښت
يو د اړتياوو څخه ده.
 .۲۶د خوشبختۍ اصل
زمونږ د ژوند کيفيت زمونږ احساسات په هره
شېبه کې تعينوي او زمونږ احساس په له وقايعو
څخه تفســروي ،نه په خپلــه وقايع .هر وخت
بايد ځان داســې خوشــاله وبولې لکه ماشوم.
کومې ښې او بدې پيښې دې چې په ژوند کې
تېرې شــوې وي د ځان لپــاره ېې د تجربې په
څري تفسري کړه.
 .۲۷د تعجيل اصل
مونږ همېشه دا خوښوو ،هر څومره چې ژر
کيږي خپلو هيلو ته بايد ورسيږو ،نو همدا دليل
دی ،چې د ژوند په ټولو برخو کې بې قراره يو.
 .۲۸د فرصت اصل
ښه فرصتونه شايد د ژوند په تر ټولو معمويل
موقيعتونو کې رامنځته يش .نو لوی فرصتونه په
زيات احتامل چې همېشــه زمونږ په الس کې
دي.
 .۲۹د زده کړې اصل
تاسو کوالی شئ هر هغه څه ته چې د خپلو
هدفونو په رســېدو کې ورته اړتيا لرئ زده کړئ.
هغه څوک چې څه زده کوي پياوړي دي.
 .۳۰د بښې اصل
هــر څومره زيــات ،بغري له انتظــاره چې د
بل چا خدمــت وکړئ خري او نېکبختي به درته
رسيږي ،هغه هم په داسې ځای کې چې اصال
تاسو ېې مته هم نه کوئ .تاسو به يوازې په هغه
وخت کې خوشبخت شئ ،چې احساس وکړئ
د نــورو انســانانو د خدمت په دلیل با ارزښــته
ياستئ.
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اسالميحکومتکې...

په تضاد کــې وي مخنیوی یې کوي .حرضت
عمر بن خطــاب رضی الله عنه خپلو چارواکو
ته داسې وایي ( :ال ترضبوا املسلمین فتذ لو
هم) ژباړه( :مســلامنان مه وهئ چې د هغوی
د ذلت ال مل شــئ او هغوی ته امر کوئ چې
د حج په موســم کې حــارضيش ).هغه مهال
چې راټولېــدل د خلکو په منــځ کې یې وینا
کولــه او هغوی ته یې فرمایل ،ژباړه :ای خلکو
هیڅکله مې خپل عامل (مامورین) ستاســې
په لــوري نــه دي دراســتويل چې ستاســې
پوټکی (پوســتکی) وبايس او ستاسې مالونه
د ځــان کــړي ،بلکې هغوی مې ستاســې په
لــورې درلیــږيل دي ،چې ستاســو تــر منځ
قضاوت وکــړي او غنیمتونه ستاســې په منځ
کــې وویيش .هر چا که له دې پرته کړنه وکړه
پر وړاندې یې ودریږئ) طبقات ابن ســعد ،ج
 ،۳ص.)۲۹۳
کــه چیــرې حکومت هــم له خپلــو دندو
څخه د فرد د کرامت او عزت په مراعاتولو کې
پاتې رايش ،جوته ده چې مســلامن شــخص
به له هرډول مرئیتوب ته په اړ ایســتلواو ذلیل
کیدو ځینې رسغړونه وکړي .ځکه د ده عقیده
نومــوړی له هرډول پســتۍ او ذلیلتوب څخه
ژغوري او دا اعتقاد دی چې نوموړي ته یې له
اللــه رسه پیوند ورکړی دی او هیڅوک دارنګه
لوی او ســر نــه ویني چې تــرې ډار ولري او
پر وړاندې یې رس ښــکته کړي .او له څښــن
تعالــی (ج) څخــه پرته بل څــوک د ملانځلو
وړنــه بويل .له الله پرتــه ټول بنده ګان دي او
د الهــی د ارادې اړمن او محتاج دي او د دې
اســتحقاق او لیاقت نه لــري چې څوک خپل
ځان ورته ذلیل کړي او تــرې وډاریږي .ځکه
مســلامن خپله چاره الله ته تســلیم کړې ده
او ده تــه یې ملانځنه خالصــه ګرځولې ده او
روا نــه ده چې له ده پرته بل ته رس ښــکته او
بندګي یې وکړي .او هغه څه چې د اســامي
حکومت لپــاره فرض کیــږي دا دي چې فرد
وکوالی يش له اسالمي عقیدې رسه سم خپل
ژوندانــه ته ادامه ورکړي او اســامي عقیده د
دې غوښتونکې ده چې مسلامن پتمن وي نه
ذلیل او حکومت باید د فرد دعزت او کرامت د
خوندیتابه لپاره هلې ځلې وکړي.
دغیر مسلامن لپاره فردي ازادۍ:
د غیر مسلامن لپاره هم فردي آزادۍ په پام
کې نیول شــوي دي .فقهاوو هم په دې هکله
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از صفحه 60
یوه قاعده بیان کړې ده( :لهم مالنا وعلیهم ما
علینــا) ژباړه( :هغه څه چې زمونږ لپاره دي د
هغــوی لپاره هم دي او پــر هغوی دي هر څه
چې پــر مونږ دي) او هامغســې چې حرضت
علی بن ابــی طالب رضی اللــه عنه فرمایي:
(امنــا بذلواالجزیة لتکــون اموالهم کأ موالناو
دماؤ هم کدمائنا) ژبــاړه( :هغوی جزیه ورکړه
ترڅو مالونه یې زمونږ د مالونو په څېر او وینې
یې زمونږ د وینو په څیر وي) الکاســانی،ج،۷
ص ،۱۱۱املغنی ،ج ،۸ص .۴۴۵په حقیقت
کــې غیرمســلامن د رشیعــت د مراعــات او
د حکومــت د مالتړ په ســیوري کې له ســر
عدالت څخــه برخمن دی .لــه پیغمرب صلی
الله علیه وســلم څخه په یوه حدیث کې نقل
شوي( :من اذی ذمیا فأنا خصمه ،و من کنت
خصمه خصمته یوم القیامة) ژباړه( :هر څوک
چې یو ذمي فرد وځوروي زه د هغه دښمن یم
او هر څوک چې زه یې دښمن اوسم په قیامت
کې به هم وررسه دښمن وم) الجامع الصغیر،
سیوطی ج ،۲ص.)۴۷۳
د غیرمســلامن په اړوند د پیغمرب (ص) د
سپارښتنې په رڼا کې ،له فقها وو څخه د دوی
لــه ننګې او مالتړ د واجــب کیدو او د ځورولو
د حراموايل په هکله رصیح اقوال وارد شــوي
دي .د قرايف په نامه یو له فقها وو څخه وایي:
هــر څوک چې پر دوی – اهــل ذمه – ظلم او
تیری وکړي که د نــاوړه کلمې په بیانولو او یا
د هغــوی د یــوه د رشف په بــاره کې غیبت یا
هــر ډول ځورول یــا د هغوی پــه ځورولو کې
ګډون او مرســته وي ،د الله او د هغه د رسول
صلی الله علیه وســلم دین او اسالم یې ضایع
کــړی دی .ابــن حزم په خپل کتــاب (مراتب
االجتامع) کې فرمایي( :کــه څوک اهل ذمه
وي او اهــل حــرب د ده پر ضــد زمونږ قلمرو
تــه ننوځي واجــب ده له وســلې رسه حتی د
حیواناتو د پښې په هډوکو له هغو رسه جګړې
تــه ووځو او لــه هغه څخه په دفــاع کې خپل
ځان قربان کړو .د هغه څه څخه په دفاع کې
چې د الله تعالی او د ده د رســول په ذمه کې
دي او له دې صورت پرته دښــمن ته دهغوی
تســلیمول د ذمي ژمنې (عهد) او تړون ته بې
اعتنایي ده ) الفروق ،قرافی ،ج ،۳ص)۱۳
پاتې په بله ګڼه کې

پهجګړه کې د ماشومانو د ګډون ...

امته ماده
 -۱د دې پروټوکــول ليک له اجرايي ځواک
پيدا کولــو دوه کاله وروســته غــړي دولتونه د
ماشــوم د حقونو کمېټې تــه جامع رپوټ ،چې
د پروټوکــول ليک د مــوادو اړونــد اطالعات او
اقدامــات رانغاړي او هم هغــه اقدامات چې د
افرادو د رشکت او رسبازګريۍ په برخه کې يې
تررسه کړي دي ،وړاندې کوی.
 -۲د جامع رپوټ ورکول ،د ماشوم د حقونو
ميثاق د ۴۴مې مادې پر بنسټ ،غړي دولتونه
کولی يش له دې وروسته هر پنځه کاله کې يو
ځل د ماشوم د حقونو کمېټې ته رپوټ ورکړي.
 -۳د ماشــوم د حقونو کمېټه ،کېدای يش
ډېــر رپوټونه او اطالعــات چــې د پروټوکول د
اجرايي موادو اړونــد دي ،له غړو دولتونو څخه
وغواړي.
نهمه ماده
 -۱دا پروټوکــول د هــر دولــت لپــاره چې
د ماشــوم د حقونــو ميثاق يې منلــی او يا يې
السليک کړی ،د السليک وړ دی.
 -۲دا پروټــوکل تصويب ته تابع دی او د هر
دولــت لپاره تيار دی چــې وررسه يوځای يش.
د تصويــب يا الحاق اســناد هم د ملګرو ملتونو
سازمان عمومي منيش ته سپارل کيږي.
 -۳عموي منيش د ماشــوم د حقونو ميثاق
او پروټوکــول د امانتــدار پــه توګه دنــده لري
غړيو دولتونــو او هغو دولتونو ته چې ميثاق يې
الســليک کړی ،له ۳مې مادې رسه سم اطالع
ورکړي.
لسمه ماده
 -۱دا پورټوکول به د تصويب يا الحاق د لسم
سند له سپارلو وروسته اجرايي ځواک ومومي.
 -۲د هــر دولــت لپــاره چــې دا پروټوکول
تصويبوي او يا وررسه نښيل د تصويب يا الحاق
د اسنادو د سپارلو له نېټې يوه مياشت وروسته
به اجرايي ځواک پيدا کړي.
يولسمه ماده
 -۱هــر دولــت کولــی يش پــه هــر وخت
کې د يادښــت په مټ د ملګرو ملتونو ســازمان
عمومي منيش ته له دې پروټوکول څخه د وتلو
(انرصاف) اعالن وکړي ،عمومي منيش به دغه
انرصاف د ميثاق غړيو دولتونو او هغو دولتونو ته
چې دا يې السليک کړی ،ورسوي .له پروټوکول
څخــه انرصاف بــه د عمومي منيش لــه خوا د
يادښــت له ترالســه کولو یو کال وروســته اجرا
يش .که له پروټوکول څخه د انرصاف د اعالن د
کال نېټه هامغه کال ختمه يش چې (انرصاف
ورکوونکی) دولت په جګړه کې ښــکېل دی ،د
جګړې له پای ته رسېدو وروسته به د هغه دولت

انرصاف اجرا يش.
 -۲د انــراف دا ډول اعــان بايــد د دې
پروټوکــول اړونــد يا هر قــرارداد اړونــد چې د
انرصاف د اعالن له نېټې وړاندې تررسه شــوی
د غــړي دولت پر ژمنو اغېز و نه کړي .همدا راز
دا انرصاف بايد د هغو موضوعاتو د بهري پر دوام
چې له وړاندې د ماشــوم د حقونو د کميټې له
خوا د رســيدګۍ پــه حال کــې دي ،رضر و نه
رسوي.
دولسمه ماده
 -۱هر غړی دولت ممکن اصالحيه وړانديز
کــړي او هغه د ملګرو ملتونو ســازمان عمومي
منيش ته وســپاري .په دې صورت کې عمومي
منيش وړانديز شــوې اصالحيــې د دې ميثاق
غړيو دولتونو ته ابالغوي او له هغوی به وغواړي
چې آيا عالقه لري د وړانديز شويو طرحو د ارزونې
او رايو په موخه د غړيو دولتونو يو کنفرانس جوړ
کړي .کله چې عمومي منيش غړيو دولتونو ته
اصالحي وړانديز وليږي له هغې څلور مياشتې
وروســته ،که چېرته په درېوو کې يوه برخه غړي
دولتونه عالقه ولري چــې کنفرانس جوړ يش،
عمومي منيش به د ملګرو ملتونو سازمان تر نظر
الندې کنفرانسجوړ کړي .هره اصالحيه چې د
اکرثيت حارضو غړيو دولتونو او رايه ورکوونکو له
خوا په کنفرانس کې ومنل يش (هغه اصالحيه)
بــه د تصويــب لپــاره د ملګرو ملتونــو عمومي
غونډې ته د تصويب لپاره وړاندې يش.
 -۲منل شــوې اصالحيه هغه وخت اجرايي
ځــواک پيدا کوي چې د دې پورټوکول ليک له
لومړي بند رسه ســم ،د ملګرو ملتونو ســازمان
د عمومي غوندې له خوا تصويب شــوې وي او
اکرثيت په درې کې دوه برخو غړيو دولتونو هغه
منلې وي.
 -۳هغه وخت چې اصالحيې اجرايي ځواک
وموند د هغه غړي دولت لپاره چې هغه يې منلې
ده الزم االجــرا ده ،نور ټــول دولتونه لکه څنګه
چــې ؤ د دې پورټوکول په مقرراتــو او هر ډول
اصالحيه چې مخکې يې منلې ،ملزم ګرځي.
ديارلسمه ماده
 -۱د دې پروټوکــول منت په عريب ،چيني،
انګلييس ،فرانســوي ،رويس او هســپانوي ژبو
دی او له يــو ډول اعتبار څخه برخه من دی او
د ملګرو ملتونو سازمان په آرشيف کې به ساتل
کيږي.
 -۲د ملګرو ملتونو ســازمان عمومي منيش
بايد د دې پروټوکول ګواهي شــوي نســخې د
ميثاق ټولو غړيو دولتونو او ټولو هغو دولتونو ته
چې ميثاق يې السليک کړی دی ،وليږي.
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آموزش حقوق بشر:

• صالحیت محکمه فقط
میتواند برای جرایمی با ماهیت
بینالمللیاعمالشود.
• از جرایم فوق به عنوان
بیرحمانهترين جرایم در جهان
یاد میشود که با ارتکاب آن
نظم و امنیت بینالمللی اخالل
میشود.
• چنین جرایمی در هرگوشهای
از جهان که به وقوع بپیوندند،
جامعه بشری از آن نمیگذرد و
براب ِر آن واکنش نشان میدهد.

محکمهجزاییبینالمللی
هدفها و صالحیتها
گردآورنده :عبداالحد فرزام

پیشینه تاریخی:
المللی موقت:
ایجاد محاکم جزایی بین
ِ
۱۹۴۵
• محکمه جزایی نورنبرگ:
۱۹۴۶
• محکمه جزایی توکیو:
• محکمه جزایی یوگسالوی سابق۱۹۹۳ :
۱۹۹۴
• محکمه جزایی رواندا:
• تصویب کنوانسیون منع کشتار جمعی
(ژنوساید) ()۱۹۴۸
• توظیف کمیســیون حقــوق بینالملل
برای تهیــه پیشنویس اساســنامه محکمه
جزایی بینالمللی ()1948
• تصویــب اساســنامه محکمــه جزایی
بینالمللی توســط  ۱۶۰کشور شرکت کننده
در کنفرانس دیپلماتیک ُرم ()1998
• الزماالجرا شــدن اساســنامه محکمه
جزایی بینالمللی با تصویب توسط  ۶۰کشور
()2002
اهداف محکمه جزایی بینالمللی
)1ایجاد مکانیزم بینالمللی با قانون مدون
به منظــور تعقیب و مجــازات جنایتکاران و

مجرمان بینالمللی.
 )2پایان دادن به فرهنگ معافیت و بدون
کیفرماندن مجرمان.
 )3حفظ صلــح و امنیت جهانی از طریق
تأسیس مکانیزم قضایی مؤثر و کارآمد.
 )4جلوگیــری از اعمــال مجازاتهــای
مختلف و تبعیضآمی ِزکشورها.
صالحیتهای محکمه جزایی بینالمللی
• صالحیت تکمیلی
• صالحیت شخصی
• صالحیت سرزمینی
• صالحیت موضوعی
صالحیت موضوعی محکمه:
(جرایم قابل تعقیب براســاس ماده پنجم
اساسنامه)
 -1جنایات نسلکشی (ژنوساید)
 -2جنایات علیه بشریت
 -3جنایات جنگی
 -4جنایات تجاوز ارضی

یادآوری:
• صالحیت محکمه فقــط میتواند برای
جرایمی با ماهیت بینالمللی اعمال شود.
• از جرایم فوق به عنوان بیرحمانهترين
جرایم در جهان یاد میشود که با ارتکاب آن
نظم و امنیت بینالمللی اخالل میشود.
• چنین جرایمی در هرگوشهای از جهان
که به وقــوع بپیوندند ،جامعه بشــری از آن
نمیگذرد وبراب ِر آن واکنش نشان میدهد.
ارجاع قضایا به محکمه:
محکمه میتواند در حاالت زیر صالحیت
خــود را دربارهجرایــم منــدرج در ماده ۵
اساسنامه اعمال کند:
الــف) هنگامی کــه یک دولــت عضو،
وضعیتی را که به نظر میرســد در آن یک یا
چند جنایت ارتکاب یافته باشــد ،به سارنوالی
محکمه ارجاع دهد.
ب) هنگامی که شــورای امنیت براساس
فصل هفتم منشــور ،وضعیتــی را که به نظر
ت ارتکاب
میرســد در آن یک یا چنــد جنای 
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یافته باشد ،به سارنوالی محکمه ارجاع دهد.
ج) هنگامی که سارنوالی محکمه براساس
مــاده  ،۱۵تحقیقاتی را دربــاره یک یا چند
مورد از جنایات (مشــمول صالحیت دیوان)
آغاز کرده باشد (ماده  ۱۳اساسنامه).
صالحیت محکمه از حیث زمان:
محکمه جزایی بینالمللی برای رسیدگی
ت دارد که:
به جنایاتی صالحی 
اول) بعد از الزماالجرا شــدن اساسنامه
محکمه روی داده باشد.
دوم) در دولتهایی روی داده باشــد که
(پس از عضویــت آنها) اساساســنامه برای
آنها الزماالجرا شده باشد.
ســوم) در دولتهــای غیرعضوی،پس
از صــدور اعالمیهای نزد رئیــس دبیرخانه و
پذیرش صالحیت محکمه درباره جرایم مورد
نظر ،روی داده باشد (ماده  ۱۱اساسنامه).
صالحیت سرزمینی
• محکمه جزایی بینالمللی برای رسیدگی
به جرایمی که در ســرزمین کشــورهای زیر
روی داده باشد ،صالحیت دارد:
• ســرزمین دول عضو اساسنامه محکمه
(صرف نظر از تابعیت متهم).
• ســرزمین دولتی که براســاس اعالمیه
خاص صالحیت محکمه را پذیرفته باشد.
صالحیت شخصی
محکمه جزایی بینالمللی درباره اشخاص
زیر صالحیت رسیدگی دارد:
 .1اتباع دولتهای عضو اساسنامه.
 .2اتبــاع دولتی کــه با صــدور اعالمیه
صالحیت محکمه را پذیرفته باشد.
 .3اتباع هردولتی که وضعیت آن براساس
تصمیم شورای امنیت به محکمه ارجاع شده
باشد.
صالحیت تکمیلی
• در اساسنامه تعریف روشنی از صالحیت
تکمیلی ارائه نشد ه اســت ،اما از آن یادآوری
شدهاست.
• محکمــه جزایــی بینالمللــی ،مکمل
محاکــم جزایی ملی اســت و تحت شــرایط
خاصی اعمال صالحیت میکند.
• محاکم ملی دارای مســئولیت اصلی در
تحقیق و تعقیب جنایات بینالمللیاند.
محکمه تحت این شرایطاعمال صالحیت
میکند:
 .1تمایل نداشــتن دولت مــورد نظر به
رسیدگی.
 .2فقــدان دســتگاه قضایی مســتقل و
کارآمد.
 .3ناتوانی در اجرای عدالت و غیره.
ساختار قضایی محکمه

• شمار قضات در محکمه ۱۸ :تن.
• مرجع انتخاب قضات :مجمع کشورهای
عضو.
• مدتزمان کاری قضات:  ۳سال ۶ ،سال
و  ۹سال.
• هیأت رئیســه محکمه ۳ :تن به انتخاب
قضات.
شعبههای محکمه:
 .1بخش مقدماتی (پیشرسیدگی).
 .2بخش بدوی (ابتدائیه).
 .3بخــش تجدید نظــر (ارزیابی ،نهایی و
قطعی کردن احکام).
سارنوالی و دبیرخانه
سارنوالی
• مرجع انتخاب ســارنوال :اکثریت مطلق
آرای مجمع کشورهای عضو.
• تعداد سارنواالن :سارنوال افزون بر یک
یا دو معاون.
• ســایر کارمندان :مشــاوران خشــونت
جنسی و خشونت علیه اطفال.
• مدت مأموریت ۹ :ســال ،انتخاب مجدد
امکانپذیر نیست.
دبیرخانه
• رکن غیر قضایی محکمه است.
• در رأس ،رئیس و ،در صورت لزوم ،یک
معاون دارد.
• رئیس و معاونان توسط قضات با توصیه
مجمع برای  ۵سال انتصاب میشوند.
اصــول عمومــی حقوق جــزاء در
اساسنامه
 .۱اصل قانونی بودن جرم
• هیچکــس بــه موجب این اساســنامه،
مســئولیت جزایی ندارد مگر اینکه رفتار او،
در زمــان وقوع ،جرم وارد در صالحیت دیوان
را بسازد (ماده .)۲۲
 .۲اصل قانونی بودن مجازات
• شخص محکومشده توسط دیوان ،فقط
براساس مقررات اسناسنامه مجازات میشود
(ماده .)۲۳
 .۳اصل عطف به ماسبق نشدن
• هیچکس بر طبق اساسنامه ،برای رفتا ِر
پیش از الزماالجرا شدن اساسنامه ،مسئولیت
جزایی ندارد (ماده.)۲۴
 .۴اصل شــخصی بودن مســئولیت
جزایی
• محکمه صرفاً نسبت به اشخاص حقیقی
صالحیــت دارد و هرکس مرتکــب جرم در
صالحیت محکمه گردد ،شخصاً مسئول است
(ماده )۲۵.
• در حاالت زیر شــخص مسئولیت
جزایی دارد:
ً
 .1جرم را شخصا ،همراه شخص دیگر یا از

طریق شخص دیگر مرتکب شده باشد.
 .2به ارتــکاب جرمدســتور داده،آن را
درخواست یا به آن تشویق کرده باشد.
 .3در ارتکاب یا شــروع بــه ارتکاب جرم،
کمک ،همکاری ،تســهیل یا هرنوع مساعدتی
کرده باشد.
 .۵اصل صالحیت نداشــتن درباره
اشخاص زیر ۱۸سال
• محکمه درباره شــخصی کــه در زمان
ارتکاب جر ِم مورد ادعا ،کمتر از هجده ســال
دارد ،صالحیت ندارد (ماده .)۲۶
 .۶بیاعتباری سِ مت رسمی اشخاص
در رسیدگی محکمه
• احکام اساســنامه دربــاره تمام افراد به
روش یکسان ،بدون توجه به هیچگونه تفاوتی
ناشی از سمت رســمی ،اجرا میگردد (عدم
معافیت ،تخفیف مجازات) (ماده .)۲۷
 .7اصلا ِعمال نشدن مرور زمان
• جرایــم وارد در صالحیــت محکمــه،
مشــمول مرور زمان نمیگــردد .البته فقدان
مرور زمان در تمام جرایم بینالمللی ،مســلم
نیست (ماده .)۲۹
 .8عوامل معافیت از مسئولیت جزایی
• شــخص مرتکب جرم در حــاالت زیر
مسئولیت جزایی ندارد:
 .1جنون/اختالل روانی( :نداشــتن درک
از وصف و ماهیت عمل مجرمانه و نداشــتن
کنترل بر عمل خود).
 .2حالت مســتی( :نداشتن درک از وصف
و ماهیــت عمل مجرمانه و نداشــتن کنترل
برعمل خود).
 .3دفاع مشروع( :خطر قریبالوقوع ،عمل
متناسب با خطر ،ضروری بودن دفاع از حیات
خود و دیگران).
 .4اجبار( :تهدیــد به مرگ قریبالوقوع و
صدمه جسمانی شــدید به شخص یا شخص
دیگر و.)...
 .5اشتباه موضوعی/خطای انسانی( :زایل
شــدن عنصر روانی/معنوی جرم/قصد و عمد)
(ماده  ۳۱اساسنامه).
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زموږانساينحقوق
او د برش حقوق
اوومه برخه
مدين حقوق او آزادۍ
حمید حمیدی
ژباړه :ميوند
هيوادوالو لپــاره د دې آزاديو په تضمني مکلف
کړي دی.

شخيص آزادۍ
شــخيص آزادۍ د فردي يا هيوادنيو آزاديو
د ســاتنې پوښــښ دی .شــخيص آزادۍ د
عقيــدې پــه آزادۍ ،د بيــان پــه آزادۍ او نورو
آزاديــو کې ځليږي ،چې نيش کېدای هيڅ يوه
يې د انســان له وجــود او ذات څخه جدا وګڼل
يش .شــخيص آزادي په ټولنه کې د انســان د
شــخصيت د آزادۍ تضمني کوونکې ده ،چې
هغه له خپلرسي حبس ،له محاکمې پرته نيولو،
شکنجې او غري انساين چلندونو څخه سايت.
د شــخيص آزادۍ درلــودل د تشــکل ،د
هيوادوال د ځای د بدلولو آزادي او د سيايس-
مدين حقونــو او اقتصادي ،ټولنيزو او فرهنګي
حقونــو امتيازاتو راوړونکــې ده .په بني املليل
حقونو کې شخيص آزادي د شخيص امنيت د
آزادۍ په نوم هم پېژدل شــوې او دولتونه يې د

مدين آزادي
د بــر حقونو پــه فرهنګ کــې ،د (مدين
آزادي) اصطالح د (مدين حقونو) رسه مرتادف
کارول شــوې .د حقوق پوهانو پــه باور ،مدين
آزادي د برش حقونو جوهر تشکيويل.
مدين آزادي د ټولنې د اوسېدونکو د فردي
آزادۍ په مفهوم ده ،چې له بنسټي حقونو څخه
د ګټې اخستنې تضمني کوي .د هيوادوالو دا
بنســټي او مدين حقونه همغه د بيان د آزادۍ
حــق ،د وجــدان او عقيــدې آزادۍ دي چې د
سيايس حقونو ،يعنې د رايې حق او د ټولنې په
سيايس مشارکت کې د آزادۍ حق لپاره زمينې
برابروي .هيوادنی امنيت هم له هيوادنيو آزاديو
رسه مرتادف کاريږي.
د امنيت کلمه ،په کالسيک مفهوم ،د دولت
له مداخلې پرته د آزادۍ په معنی ده .دا آزادۍ
چې سيايس او مدين حقونه او آزادۍ رامنځته
کوي ،په برش حقونو کــې د هيوادوالو د فردي

حقونو او آزاديو په نوم نومول کيږي.
د مدين حقونو او آزاديو او سيايس حقونو او
آزاديو تر منځ بنسټي توپري په الندې ډول دی:
مدين حقونه او آزادۍ
مدين حقونه او آزادۍ په دوه برخو ويشــل
کيږي:
لومــړی ،لومــړين حقونــه او آزادۍ چې د
شــخص آزادي (د غالمۍ پــر وړاندې فيزيکي
آزادي) ،امنيــت (له تعــرض ،خپلرسي نيولو او
بنــدي کولو څخه آزادي) ،پــه کورين ژوند کې
آزادي ،د مالکيــت حق ،د کــور مصئونيت او د
شتو مصونيت ،د معلوماتو آزادي ،د کسب و کار
آزادي ،د تګ راتــګ آزادي (تحرک) او د اړیکو
آزادي ده .دغــه ډله آزادۍ په عــادي او روزمره
ژوند کې د هر انسان حداقل حقوق ګڼل کيږي
او له تاريخي لحاظه له نورو حقونو او آزاديو څخه
وړاندې طرحه شوې دي.
دويــم ،تکميلوونکي حقونــه او آزادۍ دي،
چــې د فکر آزادي ،د مذهب آزادي ،د ښــوونې
آزادي ،هرني او اديب آزادي ،د رسنيو آزادي ،د
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غونډو آزادي ،د ټولنو آزادي او ...دي .دغه ډله
حقوق له لومړۍ ډلې په لوړه کچه کې قرار لري
او په مراحلو کې په وروســتيو مرحلو کې مطرح
شوې دي.
سيايس حقونه او آزادۍ
ســيايس حقونــه او آزادۍ پــه ټاکنو کې د
افرادو د ګــډون حق ،د اســتخدام او د دولتي
بوختياوو تصدۍ ،محکمو تــه د الرسيس حق
او نورې آزادۍ رانغاړي .د سيايس آزاديو مطلب
د حکومــت په اراده کــې د خلکو د ګډون حق
دی او د فــردي حقونو څخه مطلب هغه آزادۍ
دي چې انسانانو ته توان ورکوي څو په خپلواکه
توګه او په اغېزمن ډول خپل شخيص برخليک
په ټولنه کې په الس کې ونييس.
مدين او ســيايس حقونه او آزادۍ د يو بل
پوره کوونکــي دي .حقوق پوهان پــر دې باور
دي چــې د ســيايس او مدين آزاديــو درلودل
ډميوکراسۍ ،د قانون حاکميت او فعالې مدين
ټولنې ته د رسېدو رشط ګڼل کيږي .د دې دوو
مقولو پيونــد او مشــارکت د حکومت د مطلق
حاکميت د محدوديت باعث ګرځي .دا پيوند د
دولسمې پېړۍ محصول دی .سيايس آزادي په
دې معنــا ده چې په ټولنه کې زور حکمفرما نه
وي؛ خلک او حکومت قانون مقيد کړي وي او د
دولت ځواکونه د قانون په واک کې وي.
د وجدان آزادي
د وجــدان آزادي د مذهــب او عقيــدې له
آزادۍ رسه نــږدې اړيکــه لــري .د دې حق پر
بنســټ هيچا رسه بايــد پر مذهــب او تفکر د
عقيدې له امله تبعيــض و نيش او تعقيب ،آزار
او شکنجه نيش .دا آزادۍ دولتونه د خلکو لپاره
تامينوي .هيوادوال د خپلو اعتقاداتو د لرلو او په
کورنۍ او ټولنه کې د عقيديت مراسمو دجوړولو
له پوره آزادۍ څخه برخه من دي .هندوستان په
دې برخه کې ښه بېلګه ده.
برابر حقونه
په ټولنه کې د برابرو حقونو درلودل په ټولنه
کــې د برش حقونو د تامــن يو له تر ټولو مهمو
اصولو ګڼل کيږي .پر دې بنسټ ،د ټولنې ټول
وګــړي له هــر ډول نژادي ،جنــي ،مذهبي،
قومي ،ژبني او فرهنګي تبعيض پرته برابر حقونه
لري.
تر ټولو مهمه مســئله چې تر ننه د نړۍ په
ډېر شــمېر هيوادونو کــې د بحثونو ،جنجالونو
او ټولنيــزو معضلو د راپورته کېدو المل شــوې،
پــه ټولنه کې د ښــځو او نرانــو د برابرو حقونو
مسئله ده .په دې هيوادونو کې د ښځو د حقونو

مدافعان ،نران د اقتصادي او سيايس قدرت په
خپلولو تورنــوي او په ټولنه کې د نرانو د قدرت
ســلطه په ټولنه کې د حقونو د برابرۍ د اصل
خالف ګڼي.
د نړۍ په ځينو هيوادونو کې ښځې له نرانو
رسه مساوي مايل السته راوړنه نه لري ،په داسې
حــال کې چې له نرانو رسه يــو ډول بوختياوې
لري .د عربســتان په څېر هيواد کې ښځې له
خپلو لومړنيو حقونو څخه بې برخې دي .د ښځو
د حقونو مدافعان اســتدالل کوي چې عدالت
ته د رســېدو معيار ،په ټولو اقتصادي ،ټولنيزو،
سيايس او فرهنګي برخو کې د ښځو او نرانو د
حقونو برابري ده.
د اقليتونو حقوق
زمــا په بــاور د اقليــت حقوق ســازماين او
تشــکياليت مفهوم دی چې ډېر کله په احزابو
او ســيايس سازمانونو کې کارول کيږي .د برش
حقونو له نظره نشــو کولی په يوه انساين ټولنه
کې انسانان په اقليت او اکرثيت وويشو .د دې
چارې دليل هــم د (هويت) موضوع ده .د برش
حقونو درېيم نسل پر (انساين هويت) له تاکيد
رسه د ژبو او فرهنګونو د تکرث په رسميت پيژندلو
رسه ،د نژاد پر بنســټ د برشي ټولنې له وېش
رسه موافق نه دی.
ځکــه خو کرد ،ترک ،بلــوچ ،عرب ،ترکمن،
مسيحی ،بهایی او  ...نه يواځې د اقليت په توګه
نه ارزوم ،بلکې هغوی هم د نورو ټولو هيوادوالو
په څېر د ټولو انســاين حقونو وړ ګڼم .زما لپاره
فرهنګ ،نــژاد او ديني او مذهبي اعتقادات ،د
اقليت او اکرثيت پر بنســټ د انســانانو د جدا
کولو بنسټ نه دی .په همدې دليل پر انساين
کرامت له تاکيد رسه او د ټولو انســانانو لپاره د
حقونو د برابرۍ په رسميت پيژندلو رسه ،دا چې
د برش حقونو په منشور کې د اقليتونو حقونه ياد
شوي دي ،دغه مفهوم ارزوو.
لــه دې اصل رسه ســم ،په يــوه ټولنه کې
اوســيدونکي اقليتونه بايد له نورو لويو ډلو يا د
ټولنې اکرثيــت رسه د برابرو حقونو درلودونکي
وي او هيڅ ټولنيز تبعيــض وررسه و نه يش .دا
په دې معنا ده چې اقليتونه په برابر ډول له نورو
هيوادوالو رسه چې د ټولنــې په اکرثيت پورې
اړوند دي له فرهنګي حقونو (په مورنۍ ژبه د زده
کړې حــق ،په هرني برخو کې د فعاليت حق،
د ژونــد د ځای انتخــاب) ،ټولنيزو او اقتصادي
حقونو (له فرهنګي ،ژبني او نژادي تبعيض پرته
د کار حــق) او ســيايس-مدين حقوقو (د رایې
حق ،د انتخاب حق ،د بيان آزادۍ او د وجدان
آزادۍ) څخه برخه من دي.

از صفحه

پروتکلاختیاریحقوق...
کل خارج شدن آن دولت را به اطالع دولتهای
عضو میثاق (حقوق کودک) و دولتهایی که آن
میثاق را امضا کردهاند خواهد رساند .حق خروج
یک سال بعد از دریافت رسید یادداشت از سوی
دبیر کل صورت خواهد گرفت.
 -2خــارج شــدن از این پروتــکل نباید به
تعهدات دولــت عضو به این پروتــکل و درباره
جرمهایی که قبــل از تاریخ خروج انجام گرفته
است،اثری بگذارد .همچنین خارج شدن از این
پروتکل نباید به ادامه رسیدگی موضوعهایی که
قب ً
ال از طرف کمیته حقوق کودک و قبل از تاریخ
اعالم خروج انجام گرفته است ،لطمهای وارد آورد.
ماده شانزدهم:
 -1هــر دولت عضو میتوانــد اصالحیهای
پیشــنهاد کند و آنرا نزد دبیر کل سازمان ملل
بسپارد .دبیر کل سازمان ملل متحد هر طرح و
پیشنهاد اصالحی را برای دولتهای عضو ارسال
خواهد داشت و از آنها درخواست میکند که آیا
مایلاند کنفرانسی از دولتهای عضو و به منظور
بررسی و اخذ رأی در مورد طرحهای پیشنهادی
تشکیل شــود .در صورتیکه حداقل یک سوم
دولتهــای عضو و در خالل چهــار ماه از تاریخ
ابالغ موافق به تشکیل چنین کنفرانسی باشند،
دبیر کل کنفرانسی را زیر نظر سازمان ملل متحد
برگزار خواهد کرد .هر پیشنهاد اصالحی که مورد
قبول اکثریت دولتهای حاضر و رأیدهنده در
کنفرانس واقع شــود ،بــرای تصویب به مجمع
عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.
 -2اصالحیه پذیرفتهشــده بنا به بند  1این
ماده زمانی قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد که به
وسیله اکثریت دوسوم دولتهای عضو پذیرفته
شده باشد و به تصویب مجمع عمومی سازمان
ملل متحد رسیده باشد.
 -3وقتیاصالحیهای قــدرت اجرایی پیدا
کنــد ،برای آن دســته از دولتهایــی که آنرا
پذیرفتهاند اجرای آن الزامی خواهد شــد و سایر
دولتهای عضو بنابراین پروتکل ملزم به اجرای
اصالحیههاییاند که قب ً
ال آنها را پذیرفته بودند.
ماده هفدهم:
 -1متنهای عربی ،چینی ،انگلیسی ،فرانسه،
روســی و اســپانیایی این پروتکل از اعتبار برابر
برخوردارند و در بایگانی ســازمان ملل ســپرده
خواهند شد.
 -2دبیر کل ســازمان ملل متحد رونوشت
تأییدشــده این پروتکل را برای کلیه دولتهای
عضو میثــاق و دولتهایی که میثــاق را امضا
کردهاند ،ارسال خواهد کرد.
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پروتکلاختیاری
حقوقکودک

(مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 25 ،می 2000
برابر با  5جوزا  ،1379قطعنامه شماره /54/263
قدرت اجرایی پروتکل
 18جنوری  2002برابر با  28جدی )1380

دولتهای عضو این پروتکل:
با در نظر گرفتن به دستیابی بیشتر به اهداف
میثاق (بینالمللــی) حقوق کــودک و اجرای
مقررات آن ب ه ویژه مواد -33 -32 -21 -11 -1
 35 -34و  ،36دولتهای عضو متعهد خواهند
شد که اقدامات گســترده و مقتضی در دفاع از
حقوق کودکان در مقابل فروش ،روســپیگری
و هرزهنــگاری آنها به عمــل آورند و حفاظت
کودکان را در این موارد تضمین کنند.
بــا توجه به میثاق حقــوق کودک مبنی بر
به رسمیت شــناختن حقوق کودکان در مقابل
بهرهبرداری اقتصادی و هر نوع کار مخاطرهآمیز
که به آموزش و ســامتی جسمی و روانی آنها
زیان برساند و یا مانع رشد و توسعه کودکان در
جامعه گردد و همچنین تضمین و حفاظت این
حقوق ،بــا توجه فراوان به افزایش جدی معامله
بینالمللی کودکان به منظور فروش ،روسپیگری
و هرزهنگاری آنها ،با توجه عمیق بر گســترش
و ادامــه عملی گردشــگری حرفهای جنســی
که آســیب آن به کودکان میرســد و فروش و

روسپیگری و هرزهنگاری کودکان ،با یادآوری به
اینکه گروههای آسیبپذیر در میان افرادی که
مورد بهرهبرداری جنسی قرار میگیرند ،بهویژه
شامل کودکان دختر میباشد،
با توجه به رشد تقریبی استفاده از هرزهنگاری
کودک از طریق انترنت و دیگر ابزارهای حرفهای
مجهــز و همچنین بــا یادآوری بــه کنفرانس
بینالمللی مبارزه با هرزهنگاری در انترنت که در
ســال  1999در وین برگزار شد و تولید ،توزیع،
واردات ،صادرات ،انتقال ،تصرف عمدی و تبلیغات
هرزهنگاری کودک را در سطح جهان جرم اعالم
نمود و نیز با تأکید به همکاری و مشارکت نزدیک
با دولتها و صنایع انترنت،
بــا اعتقاد بــه اینکه از بین بــردن فروش
کودکان ،روســپیگری و هرزهنــگاری کودک با
پذیرفتن و بیان عوامل یاریدهنده و اشاعهکننده
زیر میسر خواهد شد:
عقبماندگی ،فقر ،نابرابری اقتصادی ،نابرابری
در ســاخت اجتماعی و اقتصادی ،بنیاد سست
خانواده ،کمبود دانش و آگاهی ،حاشیهنشینی،

تبعیض جنسی ،عدم مسئولیت در رفتارهای بلوغ
جنسی ،عادات سنتی زیانآور ،منازعات مسلحانه
و سوداگری کودکان،
 بر این باور که برای آگاه ســاختن عمومیدر جهت کاهــش متقاضی فــروش کودکان،
روســپیگری و هرزهنــگاری کــودک به تالش
فراوان نیاز است و نیز با اعتقاد به اهمیت تقویت
همکاریهای جهانــی میان فعالین (و مدافعین
حقوق کودک) و بهبودی قوانین اجرایی داخلی،
 بــا توجه به مقررات و قوانین بینالمللی واســناد مربوطه در جهت حمایت کودکان مانند
پیمــان الهه در مــورد حمایت از کــودکان و
همکاری در مورد فرزند خواندگی در داخل دولت
و پیمان الهه در مــورد جنبههای مدنی ربودن
کودک و پیمان الهه در مورد اختیارات قانونی و
قوانین اجرایی و شناسایی و وادارکردن و همکاری
در مورد مســئولیت والدین و اقداماتی در جهت
حمایت کودکان و پیمان سازمان بینالمللی کار
شماره  182در مورد جلوگیری کردن فوری برای
از بین بردن اشکال زیانآور کارگر کودک،
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 تشویق در جهت شدت بخشیدن به حمایتاز میثاق حقوق بشر که شرح گسترده تعهداتی
است در مورد اجرا و حفاظت حقوق کودک،
 با توجه به اجرای قوانین و برنامههای عملیدر جهت ممانعت از فروش کودکان ،روسپیگری
و هرزهنگاری کــودک و اهمیت اعالمیه جهانی
حقوق بشــر و قوانینی کــه در کنگره جهانی
مخالفت با بهرهبــرداری تبلیغاتی جنســی از
کودکان در اســتکهلم ،تاریخ  27تا  31آگوست
 1996تصویب شده است و نیز دیگر تصمیمات،
توصیهها و پیشنهادهای مربوط به مراکز و ارکان
نالمللی،
بی 
 با درنظرگرفتن اهمیت ارزشهای سنتی وفرهنگی هر ملتی جهت حفاظت و رشد و توسعه
هماهنگ کودک،
دولتهای عضو این پروتکل ،مواد زیر را
پذیرفتهاند:
ماده اول:
دولتهای عضو فروش کودکان ،روسپیگری
و هرزهنگاری کودک را بنابر این پروتکل ممنوع
خواهند کرد.
ماده دوم:
به منظور اهداف این پروتکل:
الف -فروش کودک بــه معنی هر عمل و
معاملهای است که به موجب آن کودکی به وسیله
فرد یا افرادی در مقابل سود یا هر مورد دیگر به
دیگران منتقل شود.
ب  -روسپیگری کودک ،به معنی بکار بردن
یک کودک برای فعالیتهای جنســی در مقابل
سود یا دیگر اشکال مورد نظر است.
ج  -هرزهنــگاری کودک بــه معنی هر نوع
نمایــش با هر ابزاری کــه در ارتباط با کودک و
برای بهرهبرداری فعالیتهای جنســی واقعی یا
مشــابهتی و یا هر نوع نمایش اعضای جنســی
کودک به منظور اهداف جنسی است.
ماده سوم
 -1هر دولت عضو حداقل میبایست اطمینان
حاصل کند که فعالیتها و اعمال زیر بهطور کامل
تحت پوشش قوانین جزایی و جنایی آن دولت
قرار دارد ،خواه این جرایم به وســیله یک فرد یا
یک ســازمان انجام گرفته باشد و خواه ارتکاب
آنها در داخل یا خارج از دولت باشد:
الف -در زمینه فروش کودکان به مفهومی
که در شرح ماده  2آمده است:
 -1عرضه کــردن ،تحویل دادن یا پذیرفتن
کودکی به هر وسیله و به منظور اهداف زیر:
 -بهرهبرداری جنسی از کودک
 -عکس برداری از اعضای بدن کودک برای
سودجویی
 -وادار کردن کودک به کار اجباری
 -2قبول فرزند خواندگی با واسطه و نامناسب
که قوانین بینالمللی و مقررات فرزند خواندگی را

نقض کرده باشد.
ب  -عرضه کردن ،فراهم کردن ،پیدا و تهیه
کردن کودک برای روسپیگری به مفهومی که در
ماده  2شرح داده شده است.
ج -تولید و توزیع کردن ،اشــاعه دادن ،وارد
و صادر کردن ،عرضه کردن ،فروختن یا تصرف
کودک برای هرزهنگاری به مفهومی که در ماده 2
شرح داده شده است.
 -2دولت عضو برای کسانیکه مرتکب اعمال
مزبور میشوند و یا همدست و شریک در آناند،
میبایســت طبق قوانین قضایی آنها را مجرم
محسوب دارند.
 -3هر دولت عضو میبایست با درنظرگرفتن
قوانین کیفــری خود برای چنیــن جرمهایی
مجازاتهای مناسبی در نظر بگیرد.
 -4هر دولت عضو اقدامات مناسب را جهت
تعیین مسئولیت حقوقی افراد در مورد جرم که در
بند  1ماده حاضر مقرر شده است و درباره قوانین
داخلی خود ،به عمل آورد و چنین اشــخاصی را
طبق قانون مسئول حقوقی جرم بشناسند.
 -5دولتهــای عضو میبایســت اقدامات
مناسب قانونی و اداری را جهت اطمینان از افرادی
که کودکی را به فرزند خواندگی قبول کردهاند به
رعایت قوانین بینالمللی فرزند خواندگی ،به عمل
آورند.
ماده چهارم:
 -1هر دولت عضو می باید اقدامات الزم را در
جهت وضع قوانین برای جرمهائی که انجام گرفته
در قلمرو قانونی خود و یا روی عرشــه کشتی یا
هواپیمایی که به ثبت آن دولت رســیده است،
طبق ماده  3بند  1به عمل آورد.
 -2هر دولت عضو میبایســت اقدامات الزم
را در جهت وضع قوانین برای افرادی که مرتکب
جرمهای زیر شدهاند ،طبق ماده  3بند  1به عمل
آورد:
الف -وقتی متهم به جرم ،تابعیت آن دولت را
دارا باشدیا به طور عادی ساکن قلمرو آن دولت
است.
ب  -وقتــی قربانی جرم تابعیت آن دولت را
دارد.
 -3هــر دولت عضو همچنین میبایســت
اقدامات الزم را برای تعیین اختیارات قانونی خود
برای جرمهای مذکور که متهم به جرم در قلمرو
کنونی آن دولت انجام داده اســتیا جرمهایی
که در قلمرو دولت عضو دیگری و درباره یکی از
تابعین خود انجام گرفته است و آن دولت عضو،
مجرمین مذکور را مسترد نکرده است ،به عمل
آورد.
 -4این پروتکلبرای جرمهایی که در قلمرو
قانونی و طبق قانون داخلی آن دولت اعمال شده
است استثنایی قائل نمیشود.

ماده پنجم:
 -1بنابر بند  1ماده  3استرداد مجرمان بنا بر
قراردادهایی که بین دولتهای عضو منعقد شده
است و یا هر قراردادی که شرایط استرداد آن بیان
شده است ،انجام میگیرد.
 -2اگر دولت عضوی قرارداد شــرط استرداد
را پذیرفته باشد و از طرف دولت عضو دیگری که
هیچ قرارداد شرط استردادی را امضاء نکرده است،
استرداد مجرمی را درخواست کند ،این پروتکل
درباره چنین مجرمانی و درباره شــرایط قانونی
دولت درخواســتکننده ،در حکــم یک قرارداد
استردادی است.
 -3دولتهــای عضــو نباید قرارداد شــرط
استرداد چنین مجرمان قابل استردادی را موکول
به تصویب قانون دولت درخواستی کنند.
 -4استرداد چنین مجرمانی بین دولتهای
عضو نهتنها شــامل مجرمینی میگردد که در
حوزه قلمرو دولت مربوط مرتکب جرم شدهاند،
بلکه مجرمانی را که در قلمرو دولتهای نیازمند
به تصویب قانون و تعیین اختیارات قانونی خود در
این موردند طبق ماده  4شامل میشود.
 -5اگر درخواست استرداد مجرمان به مفهوم
آنچه که در ماده  3بند  1شــرح داده شده است
باشــد و دولتی مایل به استرداد چنین متخلفی
بعلت ملیــت مجرم نباشــد ،آن دولت اقدامات
مناســب را جهت روند استرداد قضایی مجرم به
وسیله مقامات صالحیتدار قضایی به عمل آورد.
ماده ششم:
 -1دولتهای عضو اقدامات ضروری را جهت
کمک به یکدیگر در مورد تحقیقات و شناسایی
مجرم و اســترداد مجرمان به مفهوم آنچه که در
ماده  3بند  1شــرح داده شده است ،به به عمل
خواهند آورد .این اقدامات همچنین شامل کمک
به تهیه شواهد الزم برای انجام تحقیقات است.
 -2دولتهای عضو تعهدات خود را طبق بند
ل و نیز بنا به پیماننامهها و قراردادهای
 1این پروتک 
کمکی دوجانبه قانونی که بین خود منعقد کردهاند،
به عمل خواهنــد آورد .دولتهای عضو در نبود
چنین پیماننامههایا قراردادهایی میباید طبق
قوانین داخلی خود به یکدیگر یاری رسانند.
ماده هفتم:
دولتهای عضو در رابطه با قوانین داخلی
خود موظفند که:
الف -اقدامات مقتضی را در جهت ضبط و
توقیف موارد زیر به عمل آورند:
 -1کاالها مانند اجنــاس و داراییها و دیگر
وسایل و تسهیالتی که به وسیله مجرمان جهت
ارتکاب جرم بنابراین پروتکل استفاده شده است.
 -2عایدات حاصله از درآمد مجرمان.
ب -اجرای درخواستهای دیگر دولتهای
عضو مبنی بر ضبط و توقیف کاالها یا عایداتی که
در زیر بند  1و  2آمده است.
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ج -اقدامات الزم در جهت کمک به توقیف
موقت و یا قطعی اماکنی که برای ارتکاب چنین
جرمهایی بکار گرفته شدهاند.
ماده هشتم:
دولتهای عضــو اقدامات مقتضی را جهت
حفاظت از حقــوق و منافع کودکانی که قربانی
چنین جرمهایی شدهاند و نیز حمایت آنها در
تمام مراحل قضایی طبق این پروتکل ،بهویژه به
وسیله موارد زیر به عمل خواهند آورد:
الف -با یادآوری به آســیبپذیری کودکان
قربانی ،انجام اقداماتــی در جهت رفع نیازهای
آنها بهویژه در مواردگواهی دادن.
ب -آگاه کــردن کودکان قربانی از حقوق و
وظایف خود و نیز مطلع کــردن آنان از حدود،
زمان ،وضعیت و جریان پیشرفت امورشان.
ج -اجازه اظهار نظر دادن به کودکان قربانی
جهت ابــراز نیازها و عالقهمندیهایشــان تا
جاییکه ابراز نظر آنان در مطابقت با نظام نامهها
و قوانین داخلی باشد و تأثیر در منافع شخصی
آنها داشته باشد.
د -ارائــه خدمات و حفاظتهای مقتضی به
کودکان قربانی در یک روند قانونی.
هـ -حمایتهای مناسب از حیثیت کودکان
قربانی و حفاظت از حریم شــخصی آنان و نیز
اقدام در جهت اجتناب از پخش و اشاعه اطالعات
نامناسب که ســبب فاش شدن هویت کودکان
گردد.
و -به عمل آوردن اقدامات مقتضی در جهت
مراقبت ،محافظت و ســامت کودکان قربانی و
خانواده و شاهدین آنها از تهدیدها و تالفیها.
ز -اجتناب از تأخیــر غیرضروری در اجرای
دستور و حکم پرداخت غرامت به کودکان قربانی.
 -2دولتهای عضو میباید تضمین کنند که
نامعلومی سن واقعی فرد قربانی باعث ممانعت از
تحقیقات جنایی که شامل تحقیق جهت تعیین
سن قربانی است نشود.
 -3دولتهای عضو میباید اطمینان حاصل
کنند که رفتار دستگاه دادگستری آنها همواره
در جهت اولویت دادن به حفظ منافع کودکانی
که قربانی جرم شدهاند و شرح آن در این پروتکل
آمده است ،میباشد.
 -4دولتهای عضو جهت اطمینان از تعلیم
و تربیت مناسب افرادی که برای کودکان قربانی
کار میکنند ،اقدامات الزم را بنابراین پروتکل به
عمل خواهند آورد.
 -5دولتهــای عضــو میبایــد در جهت
حفاظت ،بهبود و سالمت افرادیا سازمانهایی که
برای جلوگیری از خالف کاریهایا برای کسب
اعتبار قربانیان جرم تالش میکنند ،اقدامات الزم
و مقتضی را به عمل آورند.
 -6هیچچیــز از مــاده این پروتــکل نباید
به نحوی تفســیر گردد که بــا حقوق متهم در

برخــورداری از یــک دادگاه عادالنه و بیطرف،
منافات و ناسازگاری داشته باشد.
ماده نهم:
 -1دولتهــای عضو در جهــت جلوگیری
از جرمهایی که در این پروتکل به آنها اشــاره
شــده اســت و نیز اجرای برنامهها و روشهای
اجتماعی و اداری و وضع قوانین ،اقداماتی را در
جهت پذیرفتن و تقویت آنها به عمل خواهند
آورند .همچنین میبایــد در این مورد توجهات
الزم به حفاظت کودکان ،بهخصوص آنهایی که
آسیبپذیرند ،صورت گیرد.
 -2دولتهــای عضو آگاهــی عمومی را که
شــامل آگاهی کودکان نیز اســت ،در ســطح
وســیع و با ابزارهای مناســبی مانند آموزش و
تعلیمات حرفهای و با هدف جلوگیری از کارهای
زیانبخش و جرمهایی که در این پروتکل به آن
اشاره شده است ،ترویج خواهند داد.
 -3دولتهــای عضو تمــام اقدامات عملی
به منظور ارائه کمکهای مقتضی ،که شــامل
بازسازی کامل اجتماعی و بهبود روانی و جسمی
قربانیان چنین جرمهایی است را به عمل خواهند
آورد.
 -4دولتهای عضو میباید اطمینان حاصل
کنند که تمام کودکان قربانی جرمهایی که شرح
آن در این پروتکل آمده است از اقدامات مناسب
جهت دریافت غرامت نسبت به خسارتهایی که
به آنها وارد شده است بطور مسئوالنه و قانونی
برخوردار شوند.
 -5دولتهــای عضو میباید اقدامات الزم را
به منظور جلوگیری عملی از تولید و توزیع مواد
تبلیغاتی در مورد جرمهایی که شرح آن در این
پروتکل آمده است به عمل آورند.
ماده دهم:
 -1دولتهــای عضو تمام اقدامــات الزم را
برای تقویت همکاریهای بینالمللی به وسیله
قراردادهای دو یــا چندجانبه منطقهای و برای
جلوگیری ،کشــف ،تحقیق ،تعقیب و مجازات
افرادی که مســئولیا شــریک جــرم اعمال
فــروش کــودک ،روســپیگری و هرزهنگاری و
گردشــگری جنسی کودکاند ،به عمل خواهند
آورد .دولتهای عضــو همچنین همکاریهای
بینالمللی و ارتباطات بین مســئوالن و مقامات
داخلی و بینالمللی و ســازمانهای غیردولتی و
سازمانهای بینالمللی را ترویج و افزایش خواهند
داد.
 -2دولتهای عضو همکاریهای بینالمللی
را جهت کمک به کــودکان قربانی جرم و برای
بهبــود وضعیت روانی و جســمی و بازســازی
اجتماعی آنها و نیز بازگشــت به دولتشان ،به
عمل خواهند آورد.
 -3دولتهای عضو تقویــت همکاریهای
بینالمللــی را در جهــت بیان و بررســی علل

ریشــهای مواردی مثل فقر ،عدم توسعهیافتگی،
امــور زیانآور کودکان در فروش ،روســپیگری،
هرزهنگاری و گردشگری جنســی آنها ترویج
خواهند کرد.
 -4دولتهــای عضو ،بنا به وضعیتشــان،
کمکهای مالی ،حرفــهای ،برنامهریزی و دیگر
کمکهای الزم را از طریق انعقاد قراردادهای دو
یا چندجانبه منطقهای ارائه خواهند کرد.
ماده یازدهم:
هیچچیز در این پروتکل نباید به قوانینی که
بیشتر موجب تحقق و دستیابی حقوق کودک
میشود اثر بگذارد .این قوانین شامل:
الف -قوانین دولت عضو.
ب -قوانین بینالمللی معتبر برای دولت عضو.
ماده دوازدهم:
 -1هر دولت عضــوی میباید در خالل دو
ســال از زمانیکه این پروتکل بــرای آن دولت
قدرت اجرایی پیدا میکند ،گزارشــی مبنی بر
اقداماتی که در جهت اجرای قوانین این پروتکل
انجام داده اســت ،همراه بــا اطالعات جامع به
کمیته حقوق کودک تقدیم کند.
 -2گزارش جامع بعدی که هر دولتی تقدیم
ت که درباره
خواهد کرد ،شامل گزارشهایی اس 
مــاده  44میثاق (بینالمللــی حقوق کودک) و
اطالعات بیشــتری در مورد اجرای این پروتکل
است .دولتهای دیگر عضو این پروتکل هر پنج
سال یکبار یک گزارش ارائه خواهند کرد.
 -3کمیتــه حقوق کودک ممکن اســت از
دولتهای عضو ،اطالعات بیشتری درباره اجرای
این پروتکل درخواست کند.
ماده سیزدهم:
 -1ایــن پروتکل برای هــر دولتی که عضو
میثاق (بینالمللی حقوق کودک) است و یا آنرا
امضاء کرده برای امضاء آماده است.
 -2این پروتکل تابع تصویب است و برای هر
دولتی که عضو (میثاق بینالمللی حقوق کودک)
اســت و یا آنرا امضاء کرده ،آماده الحاق است.
اسناد تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل
سپرده خواهد شد.
ماده چهاردهم:
ل سه ماه بعد از سپرده شدن
 -1این پروتک 
دهمین سند تصویب یا الحاق ،قدرت اجرایی پیدا
خواهد کرد.
 -2ایــن پروتکل برای هر دولتی که آنرا به
تصویب رساند و یا به آن ملحق شود سه ماه بعد از
تاریخ سپرده شدن اسناد تصویب یا الحاق ،قدرت
اجرایی پیدا خواهد کرد.
ماده پانزدهم:
 -1هــر دولت عضــو میتواند به وســیله
یادداشــت کتبی به دبیر کل سازمان ملل و در
هر زمان اعالم خروج از این پروتکل را بکند .دبیر
ادامه در صفحه
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پهجګړهکې
دماشومانود
ګډون په اړه د
ماشومدحقونود
ميثاقاختياري
پروټوکول
د پوروتوکول اجرا ۱۲ :فربوري

 ۲۳( ۲۰۰۲دلو )۱۳۸۰

د دې پروتوکول غړي دولتونونه:
د ماشــوم د حقونو د ميثاق د پر مخ وړلو او
بشپړ مالتړ او د هغې د پراخ تحقق په برخه کې
د هڅې او د ماشوم د حقونو د ساتنې لپاره.
د ماشــوم د حقونو په بيــا تاکيد رسه ،چې
ځانګــړې ســاتنه غــواړي ،او د ماشــومانو پــه
پرمختــګ او زده کــړه کــې له تبعيــض پرته او
لــه ســولې او امنيت څخه په ډکــه فضا کې د
ماشومانو د وضعيت د ښه وايل د دوام غوښتنې
لپاره.
د هغه زيــان او اضطراب لپاره چې د جنګ
له امله ماشــومان وررسه مخ کيږي او پايلې يې
په اوږد مهال کې د باثباته سولې او امنيت او د
ماشومانو د پرمختګ په برخه کې زيامنوونکې
دي.
د جګړې د محکومولو په موخه چې نښه يې
ماشومان دي او پر هغو ځايونو د مخامخ بريدونو
په مخالفت کې چــې د بني املليل قوانينو په
وسيله يې ساتنه شوې او هغه ځايونه چې عموم ًا
ماشــومان هلته حضــور لري ،لکه ښــوونځي،
روغتونونــه ،د روم بني املليل جزايي محکمې
اساســنامې ته په پام رسه ،پــه ځانګړي ډول د

جنګيجرمونو ،د ۱۵کلونو څخه کم عمر لرونکو
ماشومانو رسبازګريي او نومليکنه او په داخيل
او بــن املليل جګړو کې د هغوی کارونه ،جرم
شمېرل کيږي.
د ماشــوم د حقونو د ميثاق د موادو د اجرا
ځواکمنتيــا ته په پــام رسه ،د دې لپاره چې په
جګړو او وســله والو شــخړو کې د ماشــومانو د
ساتنې زياتوالې ته ډېره اړتيا شته.
د ميثاق لومړۍ مــادې ته په پام رسه ،هغه
انســان چې  ۱۸کاله عمر يې نه وي پوره کړی،
ماشوم شمېرل کيږي ،مګر دا چې د بلوغ عمر
د دولتي جاري حقوقو له نظره تر دې کم ټاکل
شوی وي.
پر دې په اعتقاد رسه ،چې د ماشوم د حقونو
اختياري پروټوکول ،په جګړو کې د افرادو عمر
زياتوي او دا اقدام د ماشومانو د ګټو د خوندي
کولو په برخه کې له لوړنيو اقداماتو ګڼي.
د  ۱۹۹۵کال په ډسامرب کې د رسه صليب
او رسې مياشــتې  ۲۶بني املليل کنفرانس ته
په پــام رسه؛ په دې اړه چــې متخاصم دولتونه
بايد په جګړه کې له  ۱۸کلونو د کم عمر لرونکو
افرادو د نه ګډون تضمني ورکړي.

 ۱۹۹۹جون ۱۸۲ ،ګڼه د کار د بني املليل
سازمان د ميثاق (غړيو) د ټوليزو رايو په هرکيل
رسه؛ په دې اړه چې د ماشومانو د کار له منځه
وړل او د جګــړو لپــاره د ماشــومانود اجبــاري
استخدام فوري ممنوعيت مني .د ډلو او وسله
والــو ټوليــو او له حکومتــي ځواکونــو بېل ،په
استخدام ،زده کړه او د جګړې لپاره د ماشومانو
کارولــو کې او هم د هغو افرادو محکوميت چې
په شــعوري توګــه دا ډول اعامل تــررسه کوي،
سخت محکوميت ته په پام رسه.
د جګړې پر مهال بني املليل برش دوستانه
حقوقي مقرراتو باندې د هر غړي دولت د ژمنو
په يادونې رسه.
د دې پروټوکــول ليک د موادو پر پيل کولو
لــه ارصار رسه ،چې له تعصب او تبعيض پرته د
ملګرو ملتونو سازمان کې د درج شويو موخو او
اصولو په برخه کې۵۱ ،مه ماده او د برش حقونو
اړوند اسناد تدوين شوي دي.
په منشــور کې مندرجــو اصولو تــه د پوره
درناوې پر بنســټ د ســولې او امنيت رشايطو
په يادونې رسه او همدا راز د ماشــومانو لپاره د
برش دوستانه اسنادو او قوانينو عميل رعايت ،په
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ځانګړي ډول د جګړو او د پرديو له خوا د زمکو د
اشغال پر مهال د ماشومانو ساتنه ،د ماشومانو د
اقتصادي ،ټولنيز اوجنيس وضعيت په پېژندنې
رسه او د هغوی ځانګــړې اړمنتيا او همدا راز د
اســتخدام او په جګړو او شخړو کې د ماشومانو
د کارونې پر مهال د ماشومانو رضر مننه چې د
دې پروټوکول د موادو مخالف دي.
اقتصادي ،ټولنيزو او ســيايس اړتياوو ته په
پام رسه ،چې په جګړو کې د ماشومانو د ګډون
سبب کيږي.
د دې پوټوکول لیک د پيل کولو لپاره د بني
املليل همکارۍ د پياوړتيا په الره کې پر ښکاره
اړتيا لــه اعتقــاد رسه او همدا راز د ماشــومانو
د جســاين ،رواين او ټولنيزې ســامتيا د بيا
راګرځولــو د رشايطــو د احيــا پــه الره کې ،په
ځانګړي ډول هغوی چې د جګړو قرباين دي.
په غونډو کې د ګډون په تشويق رسه د هغو
اطالعاتو او د هغو پروګرامونو د ښوونو لپاره ،چې
د دې پروټوکــول د موادو د پيل کولو اړوند دي،
په ځانګړي ډول د ماشومانو او د جګړو د قرباين
ماشومانو لپاره.
(د دې پروټوکول غړيو دولتونو) الندې مواد
منيل دي:
لومړۍ ماده
غړي دولتونه بايد په وسله والو ځواکونو کې
په شخړو او جګړو کې د ګډون لپاره د  ۱۸کلونو
څخــه د کم عمــر لرونکو افــرادو د نه ګډون په
برخه کې الزم اقدامات عميل کړي.
دوميه ماده
غړي دولتونه بايد ډاډ ترالســه کړي چې له
 ۱۸کلونو کــم عمر لرونکي افراد د وســله والو
ځواکونو په اجباري استخدام کې نه دي راغيل.
درېيمه ماده
 -۱غــړي دولتونــه بايد په خپلو وســله والو
ځواکونو کې د خدمت لپاره د داوطلبانو کم تر
کمه عمر د ماشوم د حقونو د ميثاق له  ۳۸مې
مادې ،درېيم بند رسه سم برابر کړي .د ميثاق
دا ماده هغه اصــول رانغاړي چې له حکومتونو
غواړي له  ۱۸کلونو کم عمر لرونکو افرادو څخه
د ځانګــړي مالتړ پــه برخه کــې الزم اقدامات
تررسه کړي.
 -۲هر غــړی دولت بايد پــه دې پروټوکول
ليک پــورې تړلې مصوبه يا ضميمه ولري ،چې
پــه خپلو وســله والــو ځواکونو کې د افــرادو د
خدمت د حد اقل ســن د ټاکلو په برخه کې د
عالقې ښکارندويي وکړي .همدا راز په وسله والو
ځواکونو کې د استخدام په برخه کې له افرادو د
مالتړ په پار يو توضيحي دستورالعمل پلی کړي،
چې په دې رسه څوک په وسله والو ځواکونو کې
د استخدام لپاره مجبور نه کړی يش.
 -۳هر غړی دولت چــې له  ۱۸کلونو د کم
عمر لرونکو افــرادو لپــاره د داوطلبانه خدمت

هر غړی دولت بايد په دې
پروټوکول ليک پورې تړلې
مصوبهياضميمهولري،چېپه
خپلو وسله والو ځواکونو کې د
افرادو د خدمت د حد اقل سن
د ټاکلو په برخه کې د عالقې
ښکارندوييوکړي.همداراز
په وسله والو ځواکونو کې د
استخدام په برخه کې له افرادو
د مالتړ په پار يو توضيحي
دستورالعملپلیکړي،چې
په دې رسه څوک په وسله والو
ځواکونوکېداستخداملپاره
مجبور نه کړی يش.
اجــازه ورکوي ،اړ دی چــې دغه الندې حداقل
مراقبتونه او مالتړونه په نظر کې ونييس.
الــف) په وســله والو ځواکونــو کې خدمت
حقيقت ًا داوطلبانه وي
ب) خدمت يې د مور و پالر او يا قانوين قيم
په رضا او هغوی ترې خرب وي.
ج) دا اشخاص (مور و پالر او قاقنوين قيم)
بايد په پوره توګه له هغو دندو چې فرد په داسې
نظامي خدمتونو کې وررسه مخ دی ،خرب وي.
د) دا اشــخاص معترب او د منلــو وړ مدرک
وړانــدې کــړي چــې د داوطلــب فــرد د عمر
ښکارندويي وکړي.
 -۴هر غړی دولت کولی يش هر وخت د يو
يادښت په مټ د ملګرو ملتونو سازمان عمومي
منيش ته خپله عالقه له اعالم (ذکر شوی) رسه
ســم تثبيت کړي .عمومي منيش به دغه مورد
ټولو غړو دولتونو ته ورسوي .دا ډول يادښت به د
ترالسه کولو له نېټې څخه د عمومي منيش له
خوا اجرا يش.
 -۵د ماشــوم د حقونو ميثــاق د  ۲۸او ۲۹
مادو پر بنســټ ،د عمر د زياتوايل الزمه چې د
دې مــادې په لومړي بند کې راغلې ده ،د هغو
مدرســو لپاره چې د غــړو دلتونو د وســله والو
ځواکونو تر کنټرول الندې دي ،د اجرا وړ نه ده.
څلورمه ماده
 -۱هغه وسله والې ډلې چې له دولتي وسله
والو ځواکونو څخه جدا دي ،بايد د هيڅ رشايطو
الندې لــه  ۱۸څخه کم عمر لرونکــي افراد په
جګړه کې د ګډون لپاره استخدام نکړي.
 -۲غــړي دولتونه دنده لري د دا ډول افرادو
د اســتخدام او کارونې د مخنیــوي په الره کې
الزم او عميل اقدامات تررسه کړي .دا مخنيوي

قانوين اقدامات رانغاړي لکــه د دا ډول اعاملو
جرم ګڼل.
 -۳د دې مادې اجرا به د هغه غړي دولت په
قانوين وضعيت کې چې د جګړې په حال کې
دی ،کوم اغېز و نه لري.
پنځمه ماده
د دې پروټوکول ليک هيڅ يو له موادو بايد
داسې تفسري نيش چې د غړو دولتونو له قوانينو
او مقرراتو ،بني املليل قوانينو او برش دوســتانه
بــن امللــي قوانينو-چې ټول د ماشــومانو د
حقونو او د حقونو د دفاع لپاره وضعه شوي دي،
مامنعت وکړي.
شپږمه ماده
 -۱غړی دولت بايد د دې پروټوکول ليک د
موادو د تصويــب او اجرا په برخه کې قانوين او
اداري مراحــل او الزم اقدامات په خپله قضايي
دستګاه کې طی کړي.
 -۲غــړي دولتونــه ژمــن دي چــې د دې
پروټوکول ليک اصول او مقررات په پراخه توګه
او مناسبو ابزارو رسه لويانو او ماشومانو ته ور زده
کړي.
 -۳غړي دولتونه بايد په خپله قضايي دستګاه
کــې الزم او عميل اقدامات عميل کړي ،څو دا
ډاډ ترالســه يش ،هغه افراد چې په وســله والو
ځواکونو کې استخدام شوي او يا په جګړو کې
کارول کيــږي د دې پروټوکول د موادو مخالف
وضعيت کې پاتې نيش .دولتونه ملزم دي ،هغه
افراد (چې وضعيت يــې د دې پروټوکول ليک
مخالف دی) يا د نظام له خدمت څخه رخصت
کړي او يا يې په جګــړه کې ګډ نه کړي .همدا
راز غــړي دولتونه دنده لري ،د امکان په صورت
کې د دا ډول افرادو د جسمي او رواين ښه وايل
په برخه کې او د هغوی د مجدد ټولنيز فعاليت
لپاره الزمې مرستې وکړي.
اوومه ماده
 -۱غړي دولتونه بايد د دې پروټوکول ليک
د پيل کولو لپاره له يو بل رسه همکاري وکړي.
دا همکارۍ د هر هغه اقدام او فعالیت مخنيوي
رانغاړي چې د دې پورټوکول ليک مخالف دي.
همدا راز دا همکارۍ کيدای يش د هغو کسانو
د ټولنيزې احيا او بيا جوړونې په برخه کې وي
چــې د دې پورټوکول ليــک د مخالفو اقداماتو
قرباين شــوي دي .دا همــکارۍ مايل او فني
مرســتې هم رانغاړي چې د غړو دولتونو او بني
املليل سازمانونو په مشوره تررسه کيږي.
 -۲غړي دولتونه چې د دې مرستو د کولو په
رشايطو کې دي بايد دوه اړخيزې يا څو اړخيزې
مرســتې او يا هم ټــول پروګرامونــه د داوطبانه
مايل موسســو لــه الرې د عمومــي غونډې له
قوانينو رسه سم وړاندې کړي.
پاتې په  51مخ کې

