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

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

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

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

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

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

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

10- مشخصات کامل نویسنده، محل کار، نشانی پستی و پست الکترونیکی و شماره تماس وی در صفحه 
اول ذکر شود.
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صلح، این دیرینه ترین آرمان  بشــري، از آنجایی که  همواره در معرض تهدید 
 بوده اســت، انســان ها با برنامه ریزی و گزینش راه ها و روش های مختلف براي 
محافظت از آن و یا رســیدن به آن،  کوشیده اند. مروری کوتاه بر تاریخ سیاسي 
و رویدادهای جهان آشــکار می ســازد که در این ارتباط کوشش های بسیار به 
کار گرفته شده اســت، و عهدنامه ها و قراردادهای دو یا چندجانبه بین ملت ها 
و دولت ها بســته شده است. مجموع این کوشــش ها که همواره  جریان داشته 
اســت، نشانه ای روشن از جهت گیری فعالیت های بشری در راه برقراری صلح و 
هم زیستی است. تالش ها و کوشش های بشری براي صلح، در واقعیت امر همواره 
به موازات اقدام برای تجاوز و جنگ افروزی در روابط بین ملت ها و دولت ها ادامه 

داشته است.
در فرهنگ هاي سیاســي و حقوق بشــری صلح به معناي حالت و وضعیت 
برخوردار از آرامش در روابط عادي در جامعه و با کشورها و مردمان دیگر، فقدان 
جنگ، نیز نبود اهرم های تهدید است. هم زیستي مسالمت آمیز  میان کشورهایی 
بــا نظام های گوناگون، در واقع به معنای پذیرش و رعایت اصول حق حاکمیت، 
برابری حقوق، مصونیت تمامیت ارضی هر کشور کوچك یا بزرگ، عدم مداخله 
در امور داخلی ســایر کشورها و فیصله دادن به مسائل بین المللی است. تجربه 
پربهای زندگی ملت ها و دولت ها این حقیقت را روشــن ســاخت که بشر برای 
بهتر زیســتن و در آرامش زیســتن هیچ گزینه ای جز »صلح« ندارد. »صلح« 
آینه تمام نمای باورمندی و پذیرش هم زیستی مسالمت آمیز همراه با واقع نگری 

تکثرگرایی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... جامعه بشری است. 
اکنون پرسش این است که مناسب ترین گزینه ای که بتواند صلح پایدار را در 
جامعه بشری تحقق بخشد، چیست؟ زیر ساخت های استواری که بتواند که عمر 
و استحکام بنای صلح را تضمین کند، کدام اند؟ برآیند تجارب به دست آمده برای 

دست یابی به صلح چیست؟ 
واقعیت  آن اســت که  جامعه بشری همواره به دنبال گزینه ها و راه حل هایی 
بوده است تا از رهگذر آن بتواند به صلح پایدار و هم زیستی مسالمت آمیز دست 
یابد. برآیند تجارب به دست آمده نشان می دهد که یکی از گزینه های قابل اعتماد 
به مثابه زیرســاخت های استوار برای بنای مستحکم صلح، »حقوق بشر« است. 
 حقوق بشر  به عنوان یکی از دست آوردهای مهم و اساسی انسان امروز از ظرفیت 
باال و واالی انسانی برخوردار است تا آرزو و ایده صلح جهانی و ملی جامعه بشری 

را  که مصیبت ها و رنج های بی شماری را متحمل شده است، پاسخ بگوید. 
حقوق بشــر به خاطر داشتن ظرفیت و توانایی های بالقوه در تغییر و جهت 
بخشــیدن جامعه، دگر پذیری، درک گوناگونی مردمــان و در نهایت تقویت و 
تحقق صلح می تواند بر کوشــش ها و تالش های عملی و فکری بشر اثر سازنده 
و نتیجه بخش داشته باشد. شــاید به خاطر درک چنین حقیقتی است ـ نقش 
ســازنده و مؤثر حقوق بشــر در صلح ـ که اعضای ســازمان ملــل متحد برای 
دست یابی به صلح پایدار در مقدمه و ماده 55 منشور سازمان، احترام به حقوق 
بشر و آزادی های اساسی را مبنای تحقق صلح و امنیت در جهان معرفی کرده اند. 
در پیوند و تأکید بر آن، سازمان علمی یونسکو نیز اعالم داشته است که حقوق 
بشــر پیش نیاز و شرط جدا نشدنی صلح است. بر اساس دیدگاه این نهاد علمی 
بین المللی به هرمیزانی که موازین حقوق بشر ضمانت های قوی تر پیدا کند و در 

عمل رعایت شود، به همان میزان صلح نیز پایدارتر و مستحکم تر خواهد بود.
اکنون که جامعه ما و دولت افغانستان در تالش دست یابی به صلح واقعی و 
پایدار ند، بهتر  است که  حقوق بشر  را به عنوان مبنا و اساس برنامه عمل خود در 
جهت دســت یابی به صلح پایدار قرار دهند. چون  حقوق بشر  به خاطر محتوای 
ذاتی خود، احترام به حقوق و آزادی های بشــری را تقویت کرده، حسن تفاهم، 
تساهل و احترام به عقاید مختلف، هم زیستی بخش های گوناگون جامعه و تأمین 
عدالت و نفی تبعیض را به عنوان ســنگ زیرین اعتماد عمومی، تسهیل کننده 

مسیر دست یابی به صلح پایدار و نفی جنگ و خشونت می داند.

مدیرمسؤول

حقوق 
بشر و 
صلح 
پایدار
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لکه څنګه چې د برش دغه تر ټولو پخوانی ارمان، سوله، تل تر تهديد الندې ده، انسانانو 

په پروګرام جوړولو او د بېالبېلو الرو او طريقو په انتخاب رسه د سولې د ساتنې يا هغې ته د 

رسېدو لپاره هڅه کړې. د نړۍ سيايس تاريخ او پېښو ته په ځغلند نظر رسه داسې ښکاري 

چې په دې اړوند زياتې هڅې شوې دي، او د دولتونو او ملتونو تر منځ دوه اړخيز يا څو اړخيز 

ژمنليکونه او قراردادونه شــوي دي. دا ټولې هڅې چې تل روانې دي، د ســولې د ټينګښت 

او ګډ ژوند کولو په الره کې د برشي فعاليتونو د لوري نيولو ښکاره نښې دي. د سولې لپاره 

برشي هڅې او کوښښونه په واقعيت کې تل د ملتونو او دولتونو تر منځ په اړيکو کې د تريي 

او جنګ جوړونې له اقدام رسه موازي روان دي.

په ســيايس او حقوق برشي فرهنګونو کې ســوله په ټولنه کې په عادي اړيکو کې او له 

هيوادونو او نورو خلکو رسه له آرامۍ څخه برخه من حالت، د جګړې نشتوايل، همدا رنګه د 

تهديد د اهرمونو د نشتوايل په معنی ده. د بېالبېلو نظامونو درلودونکو هيوادونو تر منځ سوله 

ييــز ګډ ژوند، په واقعيت کې د حاکميت د حق د اصولو منل او رعايت، د حقوقو برابرۍ، د 

هــر وړوکي او غټ هيواد د اريض متاميت مصئونيــت، د ټولو هيوادونو په داخيل چارو کې 

د مداخلې نشــتوايل او بني املليل مســايلو ته د پرېکړې ورکولو په معنــی ده. د ملتونو او 

دولتونو د ژوند ارزښتمنې تجربې دا حقيقت روښانه کړ چې برش د ښه ژوند کولو او په سوله 

کې ژوند کولو لپاره له ســولې پرته بل انتخاب نه لري. سوله د برشي ټولنې د سوله ييز ګډ 

ژوند د باورمندۍ، د ټولنيزې، فرهنګي، سيايس، اقتصادي او ... واقعيت ګرايۍ هنداره ده.

اوس پوښــتنه دا ده چې تر ټولو مناســب انتخاب چې و کولی يش په برشي ټولنه کې 

پاييدونکې سوله راويل، څه دی؟

هغه محکم تهدابونه چې وکولی يش د سولې د عمر او استحکام تهداب تضمني کړي، 

کوم دي؟ سولې ته د رسېدو لپاره د ترالسه شويو تجربو پايله څه ده؟

واقعيت دا دی چې برشي ټولنه تل د داسې انتخابونو او حل الرو په لټه ده چې په مټ 

يې و کولی يش پاييدونکې ســولې او ســوله ييز ګډ ژوند ته ورسيږي. د ترالسه شويو تجربو 

پايله ښــيي چې يو د باور وړ انتخاب د ســولې د پياوړي تهداب لپاره د ځواکمنې زېر بنا په 

توګه، »د برش حقونه« دي. د برش حقونه د نن ورځې د انســان د مهمې او بنســټي الســته 

راوړنــې په توګــه له لوړ ظرفيت څخه برخه من دي، چې د بــرشي ټولنې د نړيوالې او ميل 

سولې د مفکورې هيلې ته، چې ډېر مصيبتونه او کړاوونه يې ګاليل، ځواب ووايي. 

د ټولنې په بدلون او ټولنې ته په جهت ورکولو کې، په بل مننه کې، د خلکو د رنګارنګۍ 

پــه درک کې او بالخره د ســولې په پياوړتيا او تحقق کې د بــرش حقونو د بالقوه ظرفيت او 

وړتياوو له امله، د برش حقونه کولی يش د برش پر عميل او فکري هڅو او کوښښونو رغوونکی 

او پايله درلودونکی اغېز ولري. شــايد د دا ډول حقيقت په درک رسه – په ســوله کې د برش 

حقونو رغوونکی او اغېزمن نقش – چې د ملګرو ملتونو ســازمان غړيو پاييدونکې ســولې ته 

د رســېدو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د منشور په 55مه ماده او مقدمه کې، برش حقونو او 

بنسټي آزاديو ته درناوی په نړۍ کې د سولې او امنيت د تحقق بنسټ پېژندلی دی. پر دې 

په تاکيد رسه، يونسکو علمي سازمان هم اعالن کړی چې د برش حقونه د سولې لومړۍ اړتيا 

او نه بېلېدونکی رشط دی. د دې بني املليل علمي بنسټ د نظر په بنسټ په هره کچه چې 

د بــرش حقونو موازیــن پياوړي ضامتنوته ولري او په عمل کې رعايت يش، په همغه کچه به 

سوله هم پاييدونکې او پياوړې وي.

اوس چې زمونږ ټولنه او د افغانستان دولت واقعي او پاييدونکې سولې ته د رسېدو هڅه 

کوي، ښه ده چې د برش حقونه د پاييدونکې سولې په الره کې د خپل عمل د پروګرام بنسټ 

او اســاس وګرځوي. ځکه چې د برش حقونه د خپلــې ذايت محتوا له امله، برشي حقونو او 

آزاديو ته درناوی پياوړی کړی، ښــه تفاهم، تساهل او بېالبېلو عقايدو ته درناوی، د ټولنې د 

بېالبېلو برخو ګډژوند او د عدالت تامني او د تبعيض نفي کول د عمومي باور د لومړۍ ډبرې 

په توګه، پاييدونکې ســولې ته د رســېدو، د جګړې او تاوتريخوايل د نفي کولو لپاره د الرې 

اسانه کوونکي ګڼي. 

مسؤول مدیر

د برش حقونه 
او پاييدونکې 
سوله
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روز بین المللی سواد 
و معضل بی سوادی در افغانستان 

حسین سیرت

نامم رحیم اهلل است و 5۶ ساله هستم. وقتی 
که کوچك بودم مکتب نبود، روز تا شــام باالی 
زمین کار می کردیم. چند وقت به مسجد قریه 
رفتم بعد پدر و مــادر اجازه ندادند و گفتند که 
باید کار کنم. حاال هیچ ســواد ندارم، چیزی را 
خوانده نمی توانم. برایم تلیفون خریدم اما از آن 
هیچ استفاده کرده نمی توانم. کاش در آن زمان 
می توانستم مکتب بروم و باسواد شوم. کسی که 
سواد ندارد به درد هیچ کاری نمی خورد. خیلی 
وقت ها شــده که نتوانسته ام آدرس را پیدا کنم 
بخاطری که ســواد ندارم و نمی توانم تابلوها را 
بخوانم. بی سوادی مشکل بسیار کالن است. آدم 
بی سواد مانند کسی اســت که در شب تاریك 
راه مــی رود. نه راهش را پیدا کرده می تواند و نه 
می داند که به کجا می رود. گاه بین جوی می افتد 
و گاه سخت بر زمین می خورد. آدم بی سواد هم 
همین طور است. هیچ چیز را نمی فهمد. نمی داند 
کجا بــرود و نمی داند که به کــدام راه می رود. 

)گفتگو با رحیم اهلل باشنده شهر کابل(
براســاس اعالمیــه جهانی حقوق بشــر، 

بهره مندی از آموزش و داشتن سواد حق بشری 
هر فرد است و دولت ها مکلف اند تا زمینه تعلیم 
و تربیه را برای تمامی شــهروندان فراهم نماید. 
اعالمیه جهانی حقوق بشــر تصریح می دارد که 
همه افراد باید از حق آموزش برخوردار شــوند 
و حکومت هــا زمینه تعلیم و تربیه را حداقل در 
دوره های ابتدایی و اساسی به صورت رایگان مهیا 

سازد. 
اعالمیه جهانی حقوق بشر بر این موضوع نیز 
تاکید کرده که تعلیم و تربیه باید انسان ها را به 
حد اعالی رشد برساند، احترام به حقوق بشر را 
عمومیت بخشد و روحیه گذشت، تفاهم، دوستی 
بین  ملت ها، نژادها و مذاهب مختلف را نهادینه 

سازد. 
کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان 
نیز همواره تاکید کرده است که آموزش، اساس 
رشــد و توسعه اســت و در صورتی که سکتور 
معارف به فراموشــی سپرده شــود و کار جدی 
برای باسوادســازی در افغانستان صورت نگیرد، 
مشــکالت دیگر همچنان پایدار خواهند ماند. 

تاکید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
است که سوادآموزی باید همه شمول و سراسری 
باشــد. زیرا هرگونه تبعیض در آموزش می تواند 
روند انکشــاف را با کندی مواجه سازد. رهبری 
کمیسیون همواره بر آموزش دختران تاکید کرده 
و خاطر نشان کرده است که محرومیت دختران 
از مکتب ها و مراکز تحصیلی نقض حقوق بشــر 
است و پیامدهای جبران ناپذیری مانند تداوم فقر 

اقتصادی و فرهنگی را در پی دارد. 
سازمان ملل متحد با تصویب سند انکشاف 
توســعه پایدار دولت ها را مکلف کرده اســت تا 
در زمینه توســعه در وقت معین دست آوردهای 
مشخص داشته باشــند. براساس همین سند، 
حکومــت افغانســتان نیز باید تا ســال ۲۰۳۰ 
شهروند بی سواد نداشته باشد و همه بی سوادان 
باسواد شوند. این در حالیست که فعال تنها ۳۸ تا 
۴۰ درصد مردم افغانستان سواد دارند و متباقی 

۶۰ درصد دیگر از داشتن سواد محرومند.
در ســال ۲۰۰۱ و پــس از آغاز روند جدید 
در افغانســتان، فرصت بی نظیری برای تعلیم و 
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تربیه فراهم شــد. سخت گیری هایی که طالبان 
براساس برداشت شان از شریعت داشتند، از میان 
برداشته شد، دروازه های مسدود هزاران مکتب 
در سراسر افغانستان بر روی کودکان گشوده شد 
و حکومت روند آموزش را یك بار دیگر از ســر 
گرفت. در نخستین سال های بعد از ۲۰۰۱ بیش 
از ۹ میلیون کودک که از آموزش محروم بودند به 
مکتب رفتند و فرصت های آموزش برای کودکان 

افغانستان میسر شد. 
در نتیجه کمك سخاوتمندانه جامعه جهانی، 
پول های هنگفتی برای رشد معارف در افغانستان 
به مصرف رســید ولی آمار و ارقام نشــر شــده 
توسط وزارت معارف افغانستان نشان می دهد که 
هنوزهم رقم درشتی از مردم افغانستان بی سواد 

هستند. 

کاهش  برای  معارف  وزارت  برنامه های 
بی سوادی

براســاس آمــار وزارت معــارف، ۶۱ درصد 
مردم افغانســتان بی سواد هستند و بیشتر افراد 
بی سواد زنانی هســتند که در روستاها زندگی 
می کنند. طرح بســیج ملی برای محو بیسوادی 
یکی از راهکارهایی است که وزارت معارف روی 
آن کار می کند. براســاس این طرح کمیته های 
محلی تشکیل شده و وظیفه این کمیته ها سهیم 
ساختن مردم در باسوادسازی افرادی است که از 

داشتن سواد محروم اند.
وزارت معارف افغانستان می گوید برای مبارزه 
با بی سوادی برنامه های مشخصی را روی دست 
گرفته است. راه اندازی کورس های سوادآموزی، 
مکتب های ســواد حیاتی، کورس های آموزش 
حرفه و صنف های محلی برنامه هایی است که به 
منظور باسوادسازی شهروندان به راه  انداخته شده 
است. مسووالن وزارت معارف می گویند در این 
مراکز بیشتر کسانی آموزش می بینند که باالتر 
از ۱5 سال سن دارند و از داشتن سواد محرومند. 
نوریــه نزهــت ســخنگوی وزارت معارف 
افغانستان به مجله کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان گفت هرگونه تالش وزارت معارف برای 
گسترش سواد نیاز به حمایت مردم دارد: »ما به 
حمایت مردم برای تطبیق برنامه های سوادآموزی 
نیاز داریم و حمایت و ســهم گیری شهروندان 

برای کاهش بی سواد بسیار مهم است.«
براساس پالن استراتژیك وزارت معارف، این 
وزارت تعهد کرده که شمار افراد باسواد را تا سال 
۲۰۳۰ به ۶۰ درصد افزایش دهد. در صورتی که 
این استراتژی تطبیق شــود، نرخ سواد در بین 
زنان به 5۰ درصد و در بین مردان به ۷۰ درصد 
خواهد رسید. ولی مقام ها در این وزارت می گویند 
رسیدن به هدف نیاز به سرمایه گذاری بیشتر دارد 
و رسیدن به این هدف در صورتی ممکن است که 
جامعه جهانی و نهادهای بین المللی کمك های 

بیشتری را برای این وزارت فراهم کند. 

سوادآموزی و جنگ 
در حال حاضر ۳.۷ میلیون کودک به دلیل 
ناامنی و عوامل دیگر، از رفتن به مکتب محرومند 
زیرابا گسترش دامنه جنگ، فعالیت های آموزشی 
نیز متاثر می شود و در سال های اخیر، گروه های 
مخالف مسلح دولت افغانستان از راه های مختلف 
مانع آموزش و فعالیت مراکز آموزشــی شده اند.
این گروه با آتش زدن مکتب ها، مســموم کردن 
شاگردان مکاتب، کشتن معلمان، حمله مسلحانه 
بر مکتب ها، اســتفاده از مکتب ها به عنوان سپر 
انسانی و تهدید و ارعاب مانع گسترش سواد در 
افغانستان شده اند. گروه طالبان به دختران اجازه 
مکتب رفتن نمی دهد و در نتیجه شمار زیادی از 
دختران از رفتن به مکتب محروم شده اند. گروه 
داعش نیز در مناطق تحت تسلطش به مکتب ها 

اجازه فعالیت نمی دهد. 
وزارت معارف می گوید به هر اندازه ولسوالی ها 
ناامن تر شود به همان اندازه فعالیت های آموزشی 
و حتا کورس ها و مراکز سواد آموزی نیز متضرر 

می شوند و از فعالیت باز می مانند. 
در حالی که وزارت معارف برای باسوادسازی 
بزرگســاالن تالش دارد، همه ســاله بر شــمار 
کودکانی که از مکتب محروم هستند نیز افزوده 
می شود و این موضوع مسوولیت وزارت معارف 
را برای توسعه آموزش با دشواری های بیشتری 
روبرو می کند. ســخنگوی وزارت معارف گفت: 
»افزون بر بزرگساالن که بیرون از مکتب هستند، 
کــودکان نیز از مکتب بــه دور مانده و جنگ و 
ناامنی عامل اصلی آن اســت. باالتر از ۶5 درصد 

این کودکان دختر هستند.«

رسم و رواج ها
وزارت معارف می گوید باورهای سنتی عامل 
دیگر ادامه بی سوادی است. خانواده هایی که در 
مناطق دوردســت زندگی می کنند هنوز به این 
باورند که مکتب رفتن دختران »ننگ« است و 
دخترانی که به سن بلوغ می رسند نباید به مکتب 
بروند. یکــی از تفاوت های آموزش بین دختران 
و پســران همین موضوع است و دختران بیشتر 
قربانی چنین رســم و رواج ها می شوند. بیشتر 
خانواده ها به دختران شــان اجازه نمی دهند که 
پس از فراغت از صنف دوازدهم به آموزش ادامه 
دهند، وارد دانشــگاه ها شوند و به آموزش عالی 

دست یابند. 
خانم نزهت گفت: »رسم و رواج های ناپسند 
حاکم در جامعه و مشکالت فرهنگی نیز سبب 
شده است که روند آموزش آسیب ببیند.« این در 
حالیست که براساس اعالمیه جهانی حقوق بشر 
و قانون اساسی افغانستان، هر فرد اعم از دختر و 
پسر حق آموزش دارد و دولت باید زمینه آموزش 

را برای شهروندان فراهم نماید. 
باورهای تندروانه از شریعت نیز سبب شده 
اســت تا مردم به کودکان به خصوص دختران 
اجازه مکتب رفتن ندهند. در دوران طالبان، این 
گروه دروازه های مکتب را مســدود کرده بود و 
همه از حق آموزش محروم بودند. در حال حاضر 
کودکان در مناطق تحت تصرف طالبان از مکتب 
محروم انــد و به دختران و زنــان اجازه تعلیم، 

تحصیل و کار داده نمی شود. 

کودکان بیرون از مکتب
نگرانی دیگر این است که با گسترش ناامنی  
خطر این که کودکان بیشتر از مکتب و آموزش 
محروم شــوند وجود دارد. براســاس آماری که 
توسط یونیســف و وزارت معارف ارایه شده، در 
حال حاضر ۳۰۰۰۰۰ کودک در معرض محروم 
شدن از مکتب قرار دارند. سازمان ملل متحد و 
دولت افغانســتان به این باورند که اگر کودکان 
محروم از مکتب شامل سیستم آموزش نشوند، 
این کشور به اهداف خود در زمینه توسعه انسانی 

دست نخواهد یافت.
براساس تحقیق »کودکان بیرون از مکتب« 
که در ســال ۲۰۱۸ توسط یونیسف تهیه شده، 
عوامل زیادی سبب شده است تا شمار کودکان 
بیرون از مکتب افزایش یابد. این گزارش نشــان 
می دهد که دختران بیشتر از پسران در معرض 
محروم شدن از مکتب قرار دارند. رسوم و عنعنات، 
باورهای دینی و ناامنی دالیلی اســت که سبب 
شده دختران از مکتب و آموزش محروم شوند. 
این گزارش خاطر نشان کرده ۲.۲ میلیون دختر 
بین سنین ۷ تا ۱۷ ســاله از آموزش محرومند 
در حالی که تعداد پسران بیرون از مکتب دارای 

همین سن به ۱.5 میلیون تن می رسد. 
براساس این تحقیق، دختران واجد شرایط 
مکتب بیشتر متاثر از سنت ها و رسوم هستند. 
خانواده هــا تمایل دارند تا دختران شــان را به 
مدارس مذهبی بفرستند تا مکتب های دولتی و 
این یکی از دالیلی است که سبب شده تا شمار 
دختران محروم از مکتب بیشتر از پسران باشد. 

ازدواج پیش از وقت یا ازدواج کودکان دومین 
دلیل محرومیت کــودکان از رفتن به مکتب و 
دسترســی به آموزش است. ۱۹ درصد کودکان 
دختر و ۳ درصد کودکان پســر به دلیل ازدواج 
پیش از وقت از آموزش محروم می شوند. در کنار 
ازدواج های پیش از وقت، ازدواج های اجباری نیز 
یکی از دالیل محروم شدن کودکان از مکتب ذکر 

شده است. 
از ســوی دیگر، تحقیق نشــان داده است 
کودکانی که مادران شــان بی ســواد هستند، 
زودتــر از تعلیــم محروم می شــوند و به جمع 
کودکان محروم از مکتب می پیوندند در حالی که 
ادامه در صفحه 12
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د روغتيا د نړيوال سازمان د رپوټ پر بنسټ 

هــر کال په نــړۍ کې 25ميليونه انســانان په 

ترافيکي پېښــو کې خپل ژوند له السه ورکوي، 

د 2017 ميــالدي کال لپاره د روغتيا د نړيوال 

سازمان شمېرې ښيي چې په افغانستان کې په 

دې کال کــې څه کم پينځــه زرو )4۹38( تنو 

خپل ژوند، د هيواد په بېالبېلو ترافيکي مسريونو 

کې په رامنځته شويو خونړيو ترافيکي پېښو کې 

له الســه ورکړی، چې دغه شمېره په هيواد کې 

د کلنۍ ټولې مړينې 2.11% فيصده جوړوي.

په افغانســتان کې د ترافيکي پيښــو مرګ 

ژوبله په جګړه کې له اووښتيدونکې مرګ ژوبلې 

وروســته په دويم ملــر ده، او په روان کال کې 

د ډېــرو تلفاتــو درلودونکې ترافيکي پېښــې د 

دې غامزي کوي، چې که د ترافيکي پېښــو د 

مخنيوي لپاره الزمې او اغېزناکې الرې چارې و 

نه لټول يش او دې ســتونزې ته جدي پام و نه 

يش، د 2018 کال تر پايه به په ترافيکي پېښو 

کې د تلفاتو دغه شمېرې د تېر کال په پرتله ال 

ډېرې لوړې يش.

يواځې په روانه مياشــت کې د ډېرو تلفاتو 

لرونکو څو پېښو کې په لسګونو تنو خپل ژوند له 

السه ورکړی او په لسګونو نور ټپيان شوي دي.

پــر 17مــه د  د روان 13۹7 کال د وږي 

کندهار هرات پر الره 16 تنو د يو سپرلۍ موټر د 

ټکر له امله خپل ژوند له السه ورکړ او 25نور په 

دې پېښه کې ټپيان شول، همدا رنګه تېره ورځ 

د وږي مياشتې پر 30مه په فراه کې د کندهار-

هرات پر لويه الره د 304 موټر او ټيلر موټر د ټکر 

کېدو له امله لږ تر لږه 15 کســان وژل شوي او 

30 تنه ټپيان شوي دي.

دا په داسې حال کې چې څه موده وړاندې 

د کندهار د ترافيکو رياســت د ســپرلۍ د لويو 

موټــرو د کړندي تګ د مخنيوي لپاره، موټرو ته 

د داســې يوې آلې د نصبولو خــر ور کړ، چې 

نــه پريږدي د موټرو رفتار تر ســلو لوړ يش، ياد 

رياست هيله ښودلې وه، چې په دې رسه به په 

ترافيکي پېښو کې د پام وړ کموالی رايش او په 

دې برخه کې يې پر لويو الرو د ترافيکي قوانينو 

د رعايت ال ډېرې څارنې په اړه هم خرې وکړې، 

همدا رنګه د نورو واليتونو پر ترافيکو يې هم غږ 

کړی و چې په دې برخه کې همکاري وکړي او 

د لويو الرو څارنه زياته کړي.

حکومتي چارواکــي او اړوندې ادارې وخت 

په وخت د بوګنوونکو ترافيکي پېښو له رامنځته 

کېــدو وروســته د اقداماتو او اړونــدو ادارو ته د 

الزمو الرښــوونو خره کــوي، خو په عمل کې د 

ترافيکي پېښو په شمېر او د تلفاتو په کچه کې 

د پــام وړ کموالی نه دی ليدل شــوی، او نه په 

دې هکله پر مساپر وړونکو ترانسپوريت رشکتونو 

کوم اغېزناک فشار راوړل شوی، چې د مساپرو 

د ژوند پر وړاندې مسئول و اويس.

د عامــو خلکو په وينا پر لويو الرو د مســاپر 

وړونکو خصويص رشکتونــو مالکان له چارواکو 

او با نفوذه شخصيتونو رسه د اړيکو لرلو له امله 

د دولــت او اړوندو ادارو له فشــار څخه آزاد دي 

او د مســاپرو د ژوند برخه کې هيڅ د مسئوليت 

احساس نه کوي.

خــو دغــه ترانســپوريت رشکتونــه او موټر 

چلوونکــي بيا، مخ پر زياتېدو ترافيکي پېښــې 

د دوی د بــې غــورۍ او لــه ترافيکــي اصولو د 

رسغړونــو له امله نه، بلکې د تنګو او کند و کپر 

خرابو ســړکونو او پر لويــو الرو د موټرو د ډېرې 

ګڼې ګوڼې له امله ګڼي.

د کندهار-کابــل، کندهار-هــرات، کابــل-

ننګرهار، کابل-پکتيا، د بلخ ســالنګ ســړکونه 

او نور د مســاپرو د تګ را تګ لوی سړکونه هغه 

مرګونې الرې دي، چې ډېری ترافيکي پېښــې 

پکې رامنځته کيږي او ډېری هيوادوالو ته پکې 

مــرګ ژوبله اوړي، خو پــه دې ټولو کې تر ټولو 

خونــړۍ الرې هغــه دي چې د ډېرو ســپرليو 

پاتې په 17 مخ کې

مرګونې الرې
د ترافيکي پيښو زياتوالی

نرصت الهام
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دفتر ساحوی هرات
تجلیل روز بین المللی یادبود و 
گرامی داشت قربانیان تروریزم

کنفرانســی با عنوان تجلیل  روز بین المللی 
یادبود و گرامیداشــت  قربانیان تروریزم به روز 
پنجشــنبه ۲5 اســد ۱۳۹۷ در دفتر ساحوی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات برگزار 
شد. در این کنفرانس محمدآصف رحیمی، والی 
والیت هرات، رؤسای ادارات دولتی و غیردولتی، 
مســئوالن مؤسســات بین المللی، نمایندگان 
نهادهــای جامعه مدنی، اســتادان دانشــگاه و 
تعدادی از قربانیان حوادث تروریســتی حضور 

داشتند.
در این کنفرانس دادمحمد واحدی، سرپرست 
دفتر ساحوی، محمد آصف رحیمی، والی والیت 
هرات، فریدون پویا، نماینده دفتریوناما در هرات، 
یك تن از قربانیان مسجد جوادیه بکرآباد هرات 
به نمایندگی از قربانیان حوادث تروریســتی و 
علی اصغر مدبر، استاد دانشــگاه درباره موضوع 

کنفرانس صحبت کردند.

دفتر والیتی فاریاب
برگزاری کنفرانس روزبین المللی 

یاد بود و گرامی داشت از قربانیان 
تروریزیم 

دفتر والیتی فاریاب کمیســیون مســتقل 
حقوق بشر افغانســتان به منظور گرامیداشت  

۲۱ اگست،  روز بین المللی یاد بود و گرامیداشت 
 قربانیان تروریزم به تاریخ ۲۴ اســد سال ۱۳۹۷ 
کنفرانسی را با اشــتراک ۸۴ تن به شمول  ۶۳ 
مرد و ۱۹ زن  به اشــتراک  مسئوالن ارگان های 
دولتی و غیردولتی، جامعه مدنی، علما و اصحاب 
رسانه و دانشجویان در تاالر دفتر والیتی فاریاب 

برگزار کرد.

گرامیداشت  روز بین المللی 
قربانیان تروریزم

دفتر والیتی غور کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان با همکاری سایر ارگان های همکار 
)مقام والیت، ریاست کار و امور اجتماعی، شهدا 
و معلولین، امنیت ملی، قوماندانی امنیه، ریاست 
اطالعات و فرهنگ، آمریت سرحدات و قبایل و 
مستوفیت( کنفرانسی را به مناسبت روز جهانی 
یاد بود  قربانیان تروریزم به تاریخ ۱۴ سنبله سال 
۱۳۹۷ بــا حضور ۱۶۱ تن )۴۱ زن و ۱۲۰ مرد( 
به شمول نمایندگان مســئوالن ادارات دولتی، 

نهادهای مدنی، رسانه ها، وارثان قربانیان تروریزم 
و اشــخاص دارای معلولیت، استادان دانشگاه، 
دانشجویان و رئیسان مؤسسات تحصیالت عالی 

در والیت غور برگزار کرد.

دفتر والیتی دایکندی
 تجلیل  روز بین المللی قربانیان 

تروریسم 
دفتر والیتی دایکندی کمیســیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان، به مناسبت روز بین المللی 
تروریســم،  یاد بــود و گرامیداشــت  قربانیان 

دفاتر ســاحوی و والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانســتان براي دسترسي به هدف هاي حقوق بشری 
خویش که در چهارچوب وظایف قانونی و مســؤولیت رســمی آن مسجل شده اســت، همواره سعی داشته اند 
فعالیت های خود را در عرصه های گوناگون به گونه ای شایســته به  انجام رسانند. بازتاب دهی چنین فعالیت هایی 
نیز بخشی از کوشش های صورت گرفته در ترویج فرهنگ و تقویت ارزش ها و فعالیت های حقوق بشری تلقی 
می شود. از آن جایی که دامنه  این فعالیت ها گسترده اند و ماهنامه حقوق بشر ظرفیت محدودي دارد، بنابراین، در 

هرشماره، چکیده ای از فعالیت های انجام شده حقوق بشری برای اطالع شهروندان عزیز به نشر می رسد. 
گزارش تکمیلی و تفصیلی آن را می توانید در وبســایت کمیســیون مستقل حقوق بشــر افغانستان بخوانید: 

.www.aihrc.org.af

فعالیت های حقوق بشری دفاتر ساحوی و  والیتی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ماه سنبله  1397
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کنفرانس را  روز چهار شنبه ۲۴ اسد سال جاری 
در مرکز والیت برگزار کرد. این برنامه با حضور 
والی والیت، رؤسا و مســئوالن ادارات، اعضای 
شورای والیتی و شورای علما، استادان دانشگاه 
و دانشــجویان ، متنفذان، خانواده های قربانیان، 
فعاالن مدنی و حقوق بشــر و رسانه های محلی 

برگزار شد. 
در ایــن محفل محمد جــواد دادگر، ریس 
دفتروالیتــی دایکندی؛ انجنیــر محمود بلیغ، 
والی والیت دایکندی؛ غیرت علی جواهری، عضو 
شورای والیتی دایکندی؛ محمد شریف پناهی، 
رئیس دیوان جزا و سرپرست محکمه استیناف 
والیت دایکندی؛ محمد حسین مظفری، استاد 
دانشــگاه؛ محمد رجــا، فعال مدنی و شــیما 
محمدی عضو شورای والیتی پیرامون موضوع 
و تعهــدات دولت در زمینــه حمایت از حقوق 
قربانیان تروریسم، مکانیسم های قانونی حمایت 
از قربانیان در حقوق داخلی افغانســتان، نقش 
ســازمان ها و نهادهای مدنی و مدافعان حقوق 
بشــر در حمایت از قربانیان تروریسم و توقعات 
قربانیان حوادث تروریستی صحبت همه جانبه 

کردند.

دفتر ساحوی بامیان 
 برگزاری سمینار علمی حقوق 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 
ولسوالی ورس

بخش آموزش حقوق بشــر دفتر ســاحوی 
بامیان به تاریخ ۱۶ اسد ۱۳۹۷ سمینار علمی را 
با عنوان »حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی« 
در ولسوالی ورس والیت بامیان برگزار کرد. در 
این ســمینار  تعداد ۸۲ تن که شامل کارمندان 
ادارات دولتی و مؤسسات، استادان دارالمعلمین 
ورس و پنجــاب، علمای دینی، دانشــجویان، 
فعــاالن مدنــی و فعاالن حقوق زن اشــتراک 
داشتند. هدف از برگزاری سمینار ارتقای سطح 
آگاهی اشتراک کنندگان درباره حقوق اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگی  عنوان شــد. ســمینار 
در دوبخش برگزار شــد: بخــش اول، معرفی 
کمیســیون مستقل حقوق بشــر افغانستان و 
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با مصادیق 

آن و بخش دوم، پاسخ به سواالت در پنل.

برگزاری کارگاه آموزشی ارتقای 
ظرفیت برای اعضای کمیته فرعی 

خشونت مبتنی بر جندر
کار گاه آموزشــی یك روزه ارتقای ظرفیت 
برای اعضای کمیته فرعی خشونت های مبتنی 
بر جندر، در دفتر ســاحوی بامیان کمیسیون 
مستقل حقوق بشــر افغانستان، برگزارشد. این 
کمیته که متشــکل ازادارات مختلف دولتی و 
غیردولتی اســت، به رهبــری بخش حمایت و 

انکشــاف حقوق زنان کمیســیون حقوق بشر 
در بامیان جلســات ماهوار خویــش را برگزار 
می کنند. در جلسات ماهوار اعضای این کمیته 
روی چالش ها و مشــکالت فــراروی زنان برای 
دسترسی به حقوق شــان بحث و تمرکز کرده 
و برنامه ماهــوار خویش را برای بهبود وضعیت 
و مبارزه با خشــونتهایی که مبنای جنســیتی 
داشته باشد، ترتیب می دهند و گاه  قضایای حاد 
خشونت مبتنی بر جنسیت مورد بحث و بررسی 
قرار گرفتــه و در هماهنگی با نهادها و اعضای 

کمیته راه حل در نظر گرفته می شود.

کنفرانس تجلیل  روز بین المللی 
یادبود و گرامیداشت  قربانیان 

تروریزم
دفتر ســاحوی بامیان،   به تاریخ ۲۴ اســد 
۱۳۹۷ روز بین المللــی قربانیــان تروریــزم را 
گرامی داشــت . در این کنفرانس  تعداد ۹۲ تن 
که شامل مســئوالن ادارات دولتی، غیردولتی، 
اعضای نهادهای جامعه مدنی و مدافعان حقوق 
بشــر، علما، استادان دانشــگاه ها و دانشجویان 
اشتراک داشــتند. این کنفرانس در دو قسمت 

)صحبت های افتتاحیه و پنل( برگزار شد.

برگزاری نشست فوکس گروپ 
درباره نفی تبعیض نژادی در 

بامیان

دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر 
بامیان برای بررســی میزان تطبیق کنوانسیون 
منع هرنوع تبعیض نژادی در افغانستان جلسه ای 
را با همین عنوان در بامیان به تاریخ ۱۳ سنبله 
۱۳۹۷ برگزار کرد. در این نشست تعداد۳۰ تن 
از نهادها و ارگان های مختلف اشتراک داشتند. 
تحقیــق متذکره بــا روش برگزاری جلســات 
فوکس گروپ و پرسش نامه  اجرا می گردد و هدف 
آن بررســی میزان تطبیق کنوانسیون متذکره 
از ســوی دولت اســت، زیرا دولت افغانســتان 
کنوانســیون را امضاء و تصویب کرده و رسماً به 
آن محلق شده است. بنابراین مکلف است  تمام 
مواد کنوانیسون را در اجراآت و برنامه های خود 
در نظر گرفته و هر دوســال به کمیته مربوطه 

گزارش دهد .

دفتر ساحوی بلخ
 یادبود  روز بین المللی حمایت از 

قربانیان تروریزم

در محفل های گرامیداشــت  روز بین المللی 
قربانیــان تروریــزم کــه به طــور هم زمان در 
والیت های ســمنگان، سرپل و جوزجان برگزار 
شــد، بر ضرورت همدلی مردم و حمایت های 

جامعه جهانی از قربانیان تأکید صورت گرفت.
در این محافل که از سوی کمیسیون مستقل 
حقوق بشر بلخ با همکاری مقامات محلی به روز 
۶ ســنبله در مراکز این والیت ها برگزار شــد، 
صدها تن از رؤسا و نمایندگان نهادهای دولتی 
و مدنی و هم چنین شماری از قربانیان حوادث 

تروریستی اشتراک کرده بودند. 

 کوتاهی دولت افغانستان در 
حمایت از قربانیان تروریزم

با حضور بیش از صد تن از رؤســای ادارات 
ملکــی و نظامی، فعاالن مدنــی و خانواده های 
قربانیان حوادث تروریستی،  روز بین المللی یادبود 
از قربانیان تروریزم در تاالر مقام والیت بلخ بزرگ 
داشته شد. در این کنفرانس که  روز ششم سنبله 
برگزار شــد، قاضی ســید محمد سامع، رئیس 
دفتر ساحوی بلخ کمیسیون مستقل حقوق بشر 
با بیان وضعیت قربانیان تروریزم در افغانســتان 
گفت، از ۹ ســال به این ســو  بیش از ۶۴ هزار 
فرد ملکی قربانی حمالت تروریستی شده اند، اما 
هنوز قانون مشخصی در زمینه جبران خسارت 
و حمایت از قربانیان نداریم. او گفت هدف این 
کنفرانس این اســت که چگونه بتوانیم از این 

وضعیت اسفبار بیرون شویم. 
در این کنفرانس شجاع الدین شجاع، معاون 
مقام والیت بلخ؛ محمود عصمتی، مشاور حقوقی 
دفتر یونما در مزار شریف؛ شیر محمد قریه دار، 
نماینده قربانیان حمالت تروریستی؛ غالم سخی 
الله، نماینده مردم در شورای والیتی بلخ؛ هاشم 
عظیمی، یکی از فعاالن مدنی؛ جمشید فردی، 
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استاد دانشــگاه آریا و عبدالقادر مصباح، فعال 
مدنی درباره موضوع صحبت کردند. 

دیدار هشتاد کارآموز جوان از دفتر 
کمیسیون مستقل حقوق بشر

هشتاد تن از کارآموزان جوان شامل برنامه 
»جوانه«، ضمن دیدار از دفتر ساحوی کمیسیون 
مستقل حقوق بشر در مزار شریف، طی نشست 
آموزشی با اهداف و دســتاوردهای کمیسیون 
مستقل حقوق بشر آشــنایی پیدا کردند. این 
کارآموزان زن که از ســوی مؤسسه تحصیالت 
عالی کاوون در مزار شریف آموزش های سه ماهه 
رهبــری را فرامی گیرند، در قالب دو گروه چهل 
نفری در قبل و بعد از چاشــت روز دهم سنبله 
به دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر 
مراجعه کردند و ضمن کسب آگاهی به معلومات 
ارائه شده از سوی رئیس و کارمندان بخش های 
برنامه ای دفتر ساحوی، دیدگاه ها و پرسش های 

خود را مطرح کردند.

دفتر ساحوی کندز
 گرامیداشت روز جهانی یادبود 

قربانیان تروریزم  در والیت بغالن
روز جهانــی یادبود قربانیــان تروریزم، طی 
کنفرانس با شــکوهی به تاریخ ۲۴ اســد سال 
۱۳۹۷ خورشیدی از سوی دفتر ساحوی کندز 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در تاالر 
همایش مقام والیت بغالن، گرامی  داشته شد. در 
این کنفرانس هیأت رهبری مقام والیت، رؤسای 
ادارات دولتی و غیردولتــی، نمایندگان ادارات 
عدلی و قضایی، اســتادان دانشگاه های دولتی 
و خصوصی، افســران نظامــی، اعضای جامعه 
مدنی، مدافعان حقوق بشر، اعضای اتحادیه افراد 
دارای معلولیت، متنفذان محلی و علمای دینی، 
نمایندگان رسانه های خبری و برخی شهروندان 

بغالن شرکت داشتند.

 برگزاری جلسۀ آموزشی »نقش 
معلوالن در جلوگیری از اعتیاد مواد 

مخدر«
بخش افراد دارای معلولیت دفتر ســاحوی 
کندز، جلسه آگاهی دهی و آموزشی یك روزه  را 
با شرکت ۳۰ تن از زنان دارای معلولیت و ورثه 

شهدا در »انجمن زنان معلول و ورثۀ شهدا« در 
شهر تالقان والیت تخار به تاریخ ۱۳ سنبله سال 
۱۳۹۷ خورشــیدی برگزار کرد. در این جلسه 
پیرامون ضررها و پیامدهای اعتیاد به موادمخدر 
و نیــز راه های مقابله با آن و روش درمان اعتیاد 

بحث صورت گرفت. 

دفتر والیتی هلمند
یادبود و گرامیداشت  روز بین 

المللی قربانیان تروریزم 

دفتر والیتی هلمند کمیســیون مســتقل 
حقوق بشــر افغانســتان به تاریخ ۲۴ ماه اسد 
این روز را در تاالر جلســات مقام والیت هلمند 
با اشــتراک معاون والی، رئیس شورای والیتی، 
رئیس شــورای علما و رئیس شورا صلح با ۱۲5 
تن از مســئوالن نهادهای دولتــی غیردولتی، 
استادان پوهنتون ها، علمای دینی، بزرگان قومی، 
فعاالن مدنی، رسانه ها، جوانان، زنان، افراد دارای 

معلولیت و متضرران جنگ  گرامی داشت .

دفتر ساحوی کابل
کنفرانس روز بین المللی 

یادبود قربانیان تروریسم 
در کاپیسا

دفتر ســاحوی کابل کمیســیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان کنفرانس روز بین المللی 
یادبود و گرامیداشــت  قربانیان تروریسم را روز 
پنجشنبه ۸ سنبله ۱۳۹۷ در تاالر والیت کاپیسا 
برگزار کرد. این کنفرانس با اشتراک ۱۳۲ تن از 
مقامات و مسئوالن حکومت محلی، نمایندگان 
ســازمان های جامعه مدنی، فعاالن حقوق بشر، 
نمایندگان رســانه ها و قربانیان تروریسم برگزار 

شد.
لنگری، کمیشــنر کمیســیون  احمد ضیا 
مســتقل حقوق بشــر افغانســتان در جریان 
گرامیداشــت  کنفرانس  افتتاحیه  ســخنرانی 
 روز جهانــی قربانیان تروریــزم  گفت که جنگ 
خانمان سوز ۴۰ ساله در افغانستان هزاران شهید 

و معلول بر جا گذاشــته و ســاختارهای ملی، 
اجتماعی و حتا دینی ما را تخریب کرده است. او 
در ادامه افزود که چند ماه قبل مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد قطعنامه ای را صادر کرد که 
بر اســاس آن از ۲۱ اگست در سراسر جهان به 
عنوان روز جهانی یادبود و گرامیداشت قربانیان 

تروریسم تجلیل شد. 
این کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر 
درباره هدف برگزاری این برنامه گفت، گردهمایی 
امروز ما برای جلب توجه بیشــتر مســؤالن به 
حمایت از بازماندگان قربانیان تروریســم که در 
وضعیت بسیار بدی قرار دارند، می باشد. بنا براین 
»وظیفه ما ســت که به بازمانــدگان و قربانیان 
مبارزه راه آزادی کمك کنیــم و امروز  فرصت 
خوبی اســت که طرح ها و نظر ات خود را درباره 
حمایت از بازماندگان شهدای تروریسم اظهار و 

راه حل هایی را در این عرصه جستجو کنیم.« 
عزیزالرحمــان تواب، معاون والی کاپیســا 
نیز ضمن سپاســگزاری از اعضای کمیســیون 
مستقل حقوق بشر افغانســتان برای برگزاری 
این کنفرانس، درباره مکلفیت های دولت در امر 
حمایت دولت از قربانیان تروریسم صحبت کرد. 
عبداالحد فرزام، رئیس دفتر ساحوی کابل 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم در 
این محفل از همکاری مقامات والیت کاپیســا 
بــرای میزبانی ازکنفرانس، سپاســگزاری کرد 
و افزود: طبق تحقیق ملی کمیســیون حقوق 
بشر در ۹ سال گذشــته در جریان مخاصمات 
مسلحانه جاری در کشور، بیش از ۶۴ هزار نفر 
از افراد ملکی تلف شــده و این رقم حاکی است 
که مردم افغانستان قربانی های زیادی داده اند: به 
گفته او، نبود میکانیزم های مؤثر حمایتی چالش 
دیگری است که ســبب می شود قربانیان مورد 

حمایت قرار نگیرند. 

تجلیل از روز بین المللی یاد 
بودقربانیان تروریسم در پروان

دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان کنفرانس تجلیل  روز بین المللی 
یادبــود و گرامیداشــت  قربانیان تروریســم را 
برای اولین بــار در والیت پروان برگزار کرد. این 
 کنفرانس به تاریخ ۶ سنبله ۱۳۹۷ مصادف با ۲۸ 

ادامه در صفحه ۲5
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ګردیز: د برشي حقونو د پیژندنې 
تررسلیک الندې لس ورځنی کورس 

پای ته ورسید

لــه 10  میاشــتې  د 13۹7 کال د وږي 

تــر 21 نیټې پــورې د پکتیا والیــت د اړوندو 

تحصیيل ادارو له محصلینو او یو شمیر دیني 

عاملانو رسه چې شــمیر یې 20 تنو ته رسیده 

دغه روزنیز کورس تررسه شو.

) معلوماتــو تــه د الرسيس د حق پیژندنه، 

شــفافې او عادالنــه ټاکنې، د بیــان آزادي، د 

چاپیریال ساتنې حق، د شکنجې مخنیوی، د 

اتباعو اســايس حقونه، د انسانانو او مهاجرانو 

قاچــاق، د اشــخاصو پر ضد جرایــم، د قانون 

حاکمیت ...( او یو شمیر نورو موضوعات پکې 

تدریس شول. یاد روزنیز کورس ګډونوالو ته د 

تصدیق پاڼو په ویشلو رسه پای ته ورسید.

هلمنــد: د خلکو د روغتیا د حق 
څارنه وشوه

داســد دمیاشــتی پر 30 نیټه د لښکرګاه 

ښــار د دوو شــخيص روغتونونو او یوه دولتي 

صحي مرکز څارنه وشوه، لومړی د زبیر روغتون 

لیدنه وشــوه، چې نــوی یې پــر فعالیت پیل 

کړی او غواړي چې د زون په کچه ښــه صحي 

خدمات وړاندې کړي.

وروســته د کارتــه لــګان د دولتــي برخې 

د صحــي کلنیــک لیدنه وشــوه چــې د برک 

موسسې په مايل مرسته په لښکرګاه ښار کې 

فعالیت کوي. وروســته د مکې مکرمې په نامه 

د شخيص روغتون لیدنه وشوه.

هلمند: د ماشــومانو د حقونو په 
اړه د عامــه پوهــاوي نیمــه ورځنۍ 

غونډه وشوه
د روان 13۹7 کال د زمــري پر 22مه نیټه 

د مختار د کډوالو په کمپ کې د عامه پوهاوي 

نیمه ورځنۍ غونډه جوړه شــوه چې پکې 72 

تنــو ګډونوالو، ماشــومانو او د هغــوی والدینو 

برخه اخیستې وه.

د ماشــومانو د حقونــو او مالتړ دبرخی آمر 

بشیر احمد عمرخیل د غونډې د موضوعاتو اړه 

معلومات ورکړل، ګډونوالو غوښــتنه وکړه چې 

د روزنیزو پرورګرامونــو د پرمختګ لپاره جدي 

توجه ويش.

د ګډونوالو زیات بحــث د ټولنې په منفي 

رواجونو و، چې باید له منځه یوړل يش، هغوی 

تشویق شول چې په دې برخه کې په ګډه کار 

وکړي او داســې ناوړه دودونــه او رواجونه چې 

د ټولنې ښــېګڼې له منځــه وړي باید پای ته 

ورسیږي.

بدخشــان: د کنفران په ترڅ کې 
د تروریزم د قربانیانو د یاد او درناوي 

نړیواله ورځ وملانځل شوه
د روان کال د زمري میاشتې پر 24مه نیټه 

د بدخشــان والیت مقــام د غونډو په تاالر کې 

دغــه کنفرانــس د بدخشــان د وايل د دولتي 

او غیــر دولتي ادارو رییســانو، د برشحقونو او 

مدين بنســټونو د فعاالنو، خریاالنو، عاملانو، 

متنفیذینو، د پوهنتون د استادانو او محصلینو 

په ګډون جوړ شو.

میرمــن نویــد، کنفرانــس ته پــه وینا کې 

وويل، چې په ورستنیو کلونو کې د تروریستي 

د افغانستان د برش د حقونو خپلواک کميسيون 
د سيمه ييزو او واليتي دفرتونو فعاليتونه
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بریدونو لــه کبله د تلفاتو ډیرښــت د نړیوالې 

ټولنې په ځانګړي ډول د برشحقونو د خپلواک 

کمېسیون جدي اندېښنه ده.

د کنفرانس په دویمه برخه کې د پنل غړو 

د ویناوو تــر څنګ د ګډون کونکو پوښــتنوته 

ځوابونه هم وویل شول.

لغــان: د تروریــزم د قربانیانو د 
یاد او درنــاوي نړیواله ورځ وملانځل 

شوه

د جالل آباد ســيمه ييز دفــرت د تروریزم د 

قربانیانو د یاد او درناوي په اړه دويم یو ورځنی 

کنفرانس د لغامن والیت د اطالعات و فرهنګ 

ریاســت د کنفرانسو په تاالر کې داير کړ، چې 

د دولتي او غیر دولتي ادارو مسئولینو، قومي 

مرشانو، مدين فعاالنو، ژورنالستانو او د تروریزم 

د قربانیانــو کورنیــو 150 تنــو، چــې 40 تنه 

ښځینه وې، پکې ګډون کړی و.

آغلــې صرینــه حمیــدي د کنفرانس په 

موخــو ګډونوالــو تــه معلومــات ورکــړل او په 

دولتــي چوکاټ کې يې د داســې یو میکانیزم 

د رامنځته کیدو غوښتنه وکړه چې د تروریزم د 

قربانیانو کورنیو راتلوونکې روښانه کړي.

د کنفرانس په دوميه برخه کې د پنل غړو 

د موضــوع اړوند ويناوې وکړې او په وروســتې 

برخه کې د ګډونوالو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل 

شول.

پــه کنفرانس کــې د اطالعــات و فرهنګ 

ریاســت د ممثلینو له خوا متثيل پارچه چې د 

تروریــزم د قربانیانو په اړه جوړه شــوې وه، هم 

وړاندې شوه.

د تروریــزم لــه قربانیانو څخه په 
مالتــړ کــې د خلکو پــر خواخوږۍ 

ټینګار
د تروریــزم د قربانیانــو د نړیوالې ورځې د 

درنــاوي په غونډو کې چې پــه ورته وخت کې 

په ســمنګان، رسپل، او جوزجان والیتونو کې 

جوړې شــوې، لــه قربانیانو څخــه د نړیوالې 

ټولني پر مالتړونــو او د خلکو د خواخوږۍ پر 

اړتیا ټینګار وشو.

په دغــو غونــډو کې چــې د ســیمه ییزو 

چارواکو په مرسته د افغانستان د برشي حقونو 

خپلواک کمیسیون له لوري د وږې په شپږمه 

نېټــه د دغو والیتونــو په مرکزونــو کې جوړې 

شوې د دولتي ادارو ریسانو او د مدين بنسټونو 

او همدارنګه د تروریســتي پېښو د قربانیانو له 

استازو څخه سل ګونو کسانو پکې ګډون کړی 

و.

پکتیا: د روسنیو له استازو رسه د 
همغږۍ غونډه و شوه

د افغانســتان د بــرشي حقونــو خپلواک 

کمیســیون د ګردیز ســیمه يیز دفرت په پکتیا 

والیــت کې د رســنیو له 16 تنو اســتازو رسه، 

د دوی د ســتونزو د اوریــدو او یو شــمیر نورو 

موضوعاتو په اړه د همغږۍ غونډه وکړه.

غونــډې تــه د ګردیز ســیمه يیــز دفرت د 

مطبوعاتو مرســتیال عادل عزیزي وويل، چې 

کمیسیون د ژورنالیستانو ستونزو ته د حل الرو 

موندلو په هڅه کــې دی. همدا رنګه د ګردیز 

سیمه يیز دفرت د ښوونې او روزنې د څانګې آمر 

سیف الرحمن نیازي د رسنیو پر ارزښت خرې 

وکړې او زیاته یې کړه چې رســنۍ او مسولین 

یې تل باید د خلکو غوښتنو ته د مثبت ځواب 

موندلو په لټه کې و اويس.

ژورنالیســتانو په پکتیا کې پر ژورناليستانو 

له احتاميل برید څخه د ځان ژغورنې په اړوند 

هم خپلې اندېښنې رشیکې کړې او زیاته یې 

کړه چې په دې اړوند دوی یو شمیر تصمیمونه 

او تياري نیولې ده.

د غونــډې پــه پای کــې ښــاغيل عزیزي 

لــه ژورنالیســتانو او رســنیو وغوښــتل چې د 

پالســتیکي کڅــوړو پــه زیانونو هــم خپرونې 

جوړې کــړي او د نه کارولو په موخه یې تلبیغ 

او عامه پوهاوی تررسه يش.

څارنواالنــو  او  قاضيانــو  ارزګان: 
رسه دوه ورځنی ورکشاپ جوړ شو

د روان کال د ســنبلې لــه 21مې څخه تر 

22مــې نېټــې د ارزګان والیتــي دفرت په دې 

واليت کې قاضيانو، څارنواالنو، مدافع وکیالنو، 

حقوقي مســاعدینو او د پوهنتون استادانو په 

ګډون )30( تنو ته )د برشي حقونو پېژندنه( تر 

رسلیک الندې دوه ورځنی ورکشاپ جوړ کړ.

په ورکشاپ کې )30( تنو ګډونوالو داړوندو 

ټاکل شــویو موضوعاتو څخه معلومات ترالسه 

کــړل او په دې برخه کې يې د کمېســیون له 

هلوځلو مننه وکړه او ژمنه یې وکړه چې په خپله 

کاري برخه کې به حتاً له دغه مفاهیمو، اصولو 

او الرښوونو څخه ګټه اخيل.

لرونکــو  معلولیــت  د  ننګرهــار: 
کســانو دبــرشي حقونــو په تــړاو د 

پوهاوي غونډه جوړه شوه

د روان 13۹7 کال د وږي میاشــتی پــر 

)21( نیټــه د کندهــار د کار او ټولنیــزو چارو 

د ریاســت د حرفــوي زده کړو لــه )163( تنو 

ښڅینه زده کوونکو او ښوونکو رسه د ياد کورس 

په تدریيس ټولګــي کې د معلولیت لرونکو په 

ځانګــړې توګه د ښــځینه معلولینــو د برشي 

حقونو په هکله د پوهاوي غونډه جوړه شوه.

د مرکز مدیر عطاالله عاطف د ســیمه ییز 

دفــرت مننــه وکړه چې تل یې د بــرش حقونو د 

پوهاوي په برخه کې د دې مرکز له زده کوونکو 

رسه غونډې جوړې کړې دي.

لــه  ارزګان: د پوهنــې ریاســت 
تدریــي مرســتيال رسه د بــرش 
حقونو د موضوعاتو د تدریس په اړه 

غونډه وشوه
د روان 13۹7 د سنبلې پر 14مه د ارزګان 



ماهنامه حقوق بشر
سال شانزدهم
شماره ششم
سنبله 1397

والیتــي دفــرت د بــرشي حقونــو د تعلیامتو د 

څانګې آمر جامل الدین ملت د ارزګان والیت 

د پوهنې ریاست له تدریيس مرستیال محمد 

نســیم همتــزي رسه پــه ارزګان والیت کې د 

مکاتبو په تدریيس بهیر کې د برشي حقونو د 

اړوندو موضوعاتو د تدریس په اړه غونډه وکړه.

پــه غونــډه کــې چــې د ارزګان والیت د 

پوهنې ریاســت کې تررسه شوه، ښاغيل ملت 

په غونډه کې د برش حقونو د اړوندو موضوعاتو 

د تدریس پر ارزښــت او اهمیت تاکید وکړ او د 

دې موضوعاتو تدریس یې د زده کوونکو لپاره 

خورا مهم وباله.

خوســت: د ترویــزم د قربانیانــو 
د یــاد او درنــاوي نړیوالــې ورځــې  

منانځنه وشوه

دغه ورځ د 13۹7 کال د اسد میاشتې په 

24 مه د افغانســتان د برشي حقونو خپلواک 

کمیســیون د ګردیز ســیمه يیز دفرت له خوا د 

خوســت والیــت مقام په همکارۍ د خوســت 

والیت د دولتي ادارو د رییسانو، د مدين ټولنې 

د اســتازو، ژورنالیستانو او د جنګ د یو شمیر 

قربانیانو په ګډون چې شــمیر یې تر 150 تنو 

پورې رسیده د خوست والیت مقام د غونډو په 

تاالر کــې په خورا درنو مراســمو رسه ومناځل 

شــوه. په غونډه کې د خوست مرستیال وايل 

ښاغيل پټان رسبیره د ولسمرش سالکار رسدار 

محمد ځدراڼ هم ګډون درلود.

ارزګان: د ترویــرزم د قربانیانو د 
درناوي او یاد ورځ ۲۴ د اســد )۱۵ د 

اګست(  وملانځل شوه
پــه دې ملانځغونــډه کې چــې د ارزګان 

والیــت مقام اســتازو، امنیــې قومندانۍ او د 

ميل اردو اســتازو، د والیتي شورا مسئولینو، د 

ارزګان والیت د مختلفو ادارو رئیســانو، د غیر 

دولتي ادارو مسئولینو، د مدين ټولنو فعالینو، 

د برش د حقونــو مدافعینو، د جنګ او تروریزم  

قربانیانــو، قومي مرشانو او مخورو او د رســنیو 

مسئولینو ګډون درلود د ارزګان والیت مقام د 

احمد شا بابا ابدايل په تاالر کې تررسه شوه.

په ملانځغونــده کې د قربانیانــو پر مالتړ 

ټینګار وشو او له دولت او مخالفینو څخه یې د 

عامو خلکو د حقونو د په نظر کې نیولو غوښتنه 

وکړه.

خوســت: لــه عــديل او قضايي 
ارګانونو رسه درې ورځنۍ ورکشاپ 

جوړ شو

د روان 13۹7 کال د زمــري لــه 22 مــې 

تــر 24مې نېټې، په ســویل ختیځ زون کې د 

کمېسیون ســیمه ایز دفرت د ښوونې او روزنې 

پراختیا څانګې په خوست واليت کې )د برشي 

حقونــو پېژندنه( تــر رسلیک النــدې قاضيانو 

او څارنواالنــو تــه درې ورځنی ورکشــاپ جوړ 

کــړ، چې پکې د خوســت والیت د اســتیناف 

محکمې )5( تنو قاضيانو، )3( تنو څارنواالنو، 

مدافع وکیالنو، حقوقي مساعدینو، د پوهنتون 

استادانو، او د خوست والیت امنیه قوماندانۍ 

د حقــوق برش مســؤلینو په شــمول )23( تنو 

ګډون کړی و.

په ورکشــاپ کې د برش حقونو اړوند شــته 

ســتونزو باندې بحث وشــو او په پــای کې پر  

ګډونوالــو بانــدې د ورکشــاپ تصدیــق پاڼې 

ووېشل شوې.

از صفحه 5
روز بین المللی سواد ...

کودکانی که مادران شان باسواد است، به آموزش 
ادامه می دهند. تحقیق نشــان می دهد که تنها 
۲۹ درصد کودکانی که مادران بی سواد دارند، تا 
سن ۱۳ سالگی مکتب رفته اند در حالی که 5۷ 
درصد کودکانی که مادران شان باسواد است دوره 

متوسطه مکتب را تکمیل کرده اند.
ناامن بودن راه  مکتب و مراکز آموزشی دلیل 
دیگری اســت که تحقیق به آن اشــاره کرده و 
خاطرنشان کرده است که آزار و اذیت دختران در 
راه مکتب سبب شده تا خانواده ها دختران شان 
را از مکتب باز بدارند و ترجیح دهند تا دختران 
شان برای نجات از آزار و اذیت در مسیر مکتب، 

در خانه امنیت داشته باشند. 

فقر 
دوام جنگ سبب فقر اقتصادی در افغانستان 
شده اســت. خانواده هایی که با فقر شدید روبرو 
هستند، ناچارند کودکان شــان را برای کار در 
بیرون از خانه بفرستند و به این ترتیب به هراندازه 
فقر بیشتر می شود، کودکان زیادتری از مکتب و 
آموزش محروم می شوند. تحقیق نشان داده است 
کــه فقر، درامد اندک خانواده و بیکاری ســبب 
شده است تا خانواده ها توجه کمتری به آموزش 
کودکان شــان داشته باشند. تحقیق نشان داده 
است که کار کودکان و درامد آن ها برای خانواده 
ضروری اســت و بیشتر این کودکان در کارهای 
روی جــاده، گدایی، زراعــت و کارهای تولیدی 
مصروفند. در حالی که شماری از کودکان کارگر 
به مکتب نیز می رونــد اما آن ها تمرکز کافی بر 
درس و مکتب ندارند. در صدی بیشتر کودکان 
کارگر حاضری منظم در مکتب ندارند و درس ها 

را به صورت منظم فراگرفته نمی توانند. 
معینیت ســواد حیاتی وزارت معارف با نشر 
یك گزارش گفته است که با وجود تالش ها برای 
کاهش میزان بی سوادی همکاری مردم در این 
راستا بسیار اندک است و فرهنگ کار داوطلبانه 
برای فایق آمدن بر این مشــکل وجود ندارد. در 
این گزارش آمده اســت که در برخی از محالت 
مردم اجازه نداده اند که کورس های سوادآموزی 

در مساجد فعالیت کنند. 
اما این معینیت امیدوار است که با همکاری 
سکتور خصوصی بتواند امور مربوط به سوادآموزی 
را به صورت بهتــر به پیش ببرد. همچنین این 
معینیت جلســاتی را با علما و فرهنگیان برگزار 
کرده اســت تا از این طریق بتواند همکاری این 
اقشار را برای پیشــبرد برنامه های سوادآموزی 

جلب کند. 
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* ملل متحد
نجات نســل های بعدی از  جنــگ، انگیزۀ 
اصلی برای تأسیس سازمان ملل متحد است که 
مؤسســانش در ویرانی پس از دو جنگ جهانی 
زیســتند. از این ســازمان از زمان تأسیسش 
خواسته شده تا از شــدت یافتن درگیری ها و 
تبدیل آن ها به جنــگ جلوگیری کند و صلح 
پایداررا در جوامعی که بعد از جنگ ها به وجود 

آمدند، برقرار کند.
شورای امنیت

طی دهه ها ســازمان ملل متحــد اغلب از 
طریق اقدامات شــورای امنیت ـ که ارگان اولیۀ 
مسئول تحت منشور ملل متحد برای محافظت 
از امنیــت و آرامش بین المللی اســت ـ کمك 
کرده اســت که درگیری های بی شماری پایان 
یابند. وقتی شــکایتی در ارتباط با تهدید صلح 
نزد شــورای امنیت آورده می شــود، اقدام اول 
این شورا معموالً پیشنهاد این موضوع است که 
طرفین از طرق مسالمت آمیز به توافق برسند. در 
برخی موارد شورا خود بازرسی و میانجیگری را 

به عهده می گیرد. شورا ممکن است نمایندگان 
ویژه را تعیین کند یا از دبیرکل خواهش کند که 
در زمینه طرح یا اقدام نماید و کوشش های الزم 
به کار گرفته شود. این شورا ممکن است اصولی 

را برای حل و فصل مسالمت آمیز مطرح کند.
وقتی که اختالفی منجر به درگیری شــد، 
توجه اصلی شــورا بر این است هرچه زود تر آن 
را به اتمام رساند. در بیشتر مواقع  دستورالعمل 
آتش بس  صــادر می کند کــه در جلوگیری از 
خصومت های گسترده ترســودمند اســت. این 
شورا عملیات حفاظت از صلح ملل متحد را به 
کار می گیرد تا تنش را در نواحی درگیری با جدا 
نگه داشتن نیروهای طرفین کم کند و شرایطی 
را برای ایجاد صلح پایدار، پس از این که به توافق 
رســیدند، به وجود آورد. شورای امنیت ممکن 
است تصمیم بگیرد از اقدامات اجرایی، تعزیرات 
اقتصادی )مانند تحریم تجاری( یا اقدام جمعی 

نظامی استفاده کند.
مجمع عمومی

بنا بر منشــور ملل متحد، مجمع عمومی 

می توانــد در مورد اصول کلــی همکاری برای 
حفظ صلــح و امنیت بین المللــی و برای حل 
و فصــل صلح آمیز هر طرح و شــرایطی برای 
رفــع آنچه که ارتباط دوســتانه بین ملت ها را 
خدشه دار کند، ارائه دهد که شامل خلع سالح 
هم می شود. هم چنین مجمع عمومی می تواند 
در مورد هر ســوالی کــه در ارتباط با امنیت و 
صلح جهانی است بحث کرده و پیشنهادهایی 
ارائه دهــد؛ حتی اگر درحال حاضر آن موضوع 
توسط شورای امنیت مورد بحث و بررسی قرار 

نگیرد.
در پی قطعنامۀ )متحدشــدن برای صلح( 
در نوامبــر ۱۹۹5 )قطعنامۀ ۳۷۷ )5(( مجمع 
عمومی ممکن اســت اگر شــورای امنیت  در 
اقدامش ناموفق باشــد با رأی یك عضو دایمی، 
در موردی که به نظر می رســد تهدید یا برهم 
زدن صلح اتفاق می افتد یا عمل خشــونت آمیز 

صورت می گیرد، وارد عمل شود.
مجمــع می تواند فــوراً با ایــن دیدگاه که 
پیشــنهادهایی را بــه اعضــا بــرای اقدامات 

صلح و امنیت
ملل متحد
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دســته جمعی ارائــه کنــد تا صلــح و امنیت 
بین المللــی حفظ یا برقرار شــود، و به موضوع 

رسیدگی کند.
دبیرکل

منشور این صالحیت را به دبیرکل می دهد 
که »توجه شورای امنیت را به هر موضوعی که 
به نظرش ممکن اســت صلــح و امنیت جهان 
را تهدیــد کند جلب نماید«. یکی از نقش های 
مهمی که دبیرکل ایفا می کند، گام هایی است 
کــه به صورت عمومی و خصوصی برمی دارد تا 
از استقالل، بی طرفی و درســتکاری اش برای 
جلوگیری از به وجود آمدن، شــدت گرفتن و 
گســترش یافتن اختالفات بین المللی استفاده 

کند.
جلوگیری از درگیری

اســتراتژی های اصلی بــرای جلوگیری از 
تبدیل اختــالف به درگیری، و برای جلوگیری 
از وقوع دوباره درگیری، دیپلماسی پیش گیرانه 
و خلع ســالح پیش گیرانه اســت. دیپلماسی 
پیش گیرانــه به اقداماتی اشــاره دارد که از به 
وجود آمدن اختــالف و تبدیل آن به درگیری 
جلوگیری می کند و درگیری هــا را زمانی که 
به وقوع  می پیوندند محدود می کند. این قدام 
ممکن اســت شــکل میانجیگری، مصالحه و 

مذاکره را به خود بگیرند.
دیپلماسی پیش گیرانه 

هشدار اولیه عنصر حیاتی پیش گیری کردن 
است، و ملل متحد به صورتی محتاطانه تغییرات 
در سراسر جهان را مورد بررسی قرار می دهد تا 
تهدیدهایی که به صلح و امنیت جهان می شود، 
را شناســایی کرده و در نتیجه این صالحیت را 
به دبیر کل و مجمع عمومی می دهد که دست 

به اقدام پیش گیرانه بزنند.
سفیران و نمایندگان ویژه مجمع عمومی در 
میانجیگری و دیپلماسی پیش گیرانه در سراسر 
جهــان دخالت دارند. در نقــاط درگیری تنها 
حضور یك سفیر کار کشته می تواند از افزایش 
تنش جلوگیری کند. این  کار اغلب با هماهنگی 

سازمان های محلی صورت می گیرد.
خلع سالح پیش گیرانه 

خلع ســالح پیش گیرانه مکمل دیپلماسی 
پیش گیرانه اســت که تالش می کند  شــمار 
جنــگ افزارهای کوچــك را در نواحی درگیر 
کاهش دهد. در الســالوادور، لیبریا، سیرآلئون، 
تیمور و جاهای دیگر. این خلع سالح مستلزم 
منحل کردن نیروهای جنگی و هم چنین جمع 
و نابودن اسلحه های شــان به عنوان قسمتی از 
توافق کلی می شود. نابود کردن اسلحه  دیروز، از 
استفاده شدن شان در جنگ های آتی جلوگیری 

می کند.
پیشگیری از نسل کشی و مسئولیت حفاظت 

کردن

پیشــگیری نیازمند تقســیم مسئولیت و 
ارتقــاء همکاری بین دولت های نگران و جامعه 
بین المللی است. مسئولیت جلوگیری و متوقف 
کردن نسل کشــی و جنایات جمعی در ابتدا و 
در درجه نخســت به عهده دولت اســت، ولی 
جامعه بین المللی نقشــی بر عهــده دارد که 
نمی توان با اســتدعای حاکمیت جلوی آن را 
گرفت. حاکمیت دیگــر منحصراً از دولت ها در 
برابر دخالت بیگانگان محافظت نمی کند، وقتی 
دولت ها مسئول رفاه مردم شان هستند این بار 
مسئولیت به عهده آن هاست. این اصل در ماده 
اول کنوانسیون نسل کشی ثبت شده و در اصل 
»حاکمیت به عنوان مســئولیت« و در مفهوم 

مسئولیت محافظت گنجانده شده است.
مشــاور ویژه جلوگیری از نسل کشی،  برای 
جلب توجه به سمت علل و دینامیك نسل کشی 
عمــل می کند که به بازیگران مرتبط هشــدار 
بدهد، کجا ریســك نسل کشــی وجود دارد و 
برای توسعه، اقدام مناسب آن ها را بسیج کرده 
و از آن ها حمایت کند. مشــاور ویژه مسئولیت 
حفاظت مفهومی، سیاسی، موسسه ای و عملی 
را دارد تا مســئولیت محافظت را هدایت  کند. 
تالش های اداره آن ها شــامل هشدار دادن به 
بازیگران مرتبط درمورد ریســك نسل کشــی، 
جنایات جنگی، پاک ســازی عقیدتی و جنایت 
علیه انسانیت اســت. افزایش ظرفیت سازمان 
ملل متحد بــرای جلوگیری از این جنایات نیز 

است.
حفظ صلح

اقدامات حفظ صلح ملــل متحد ابزار های 
حیاتی اند که توســط جامعه  بین المللی به کار 
گرفته می شــوند تــا صلح و امنیــت را بهبود 
بخشــند. اولین مأموریت حفظ صلح در سال 
۱۹۴۸ هنگامی که شورای امنیت مجوز استفاده 
از مؤسســۀ نظارت بر صلح ملل متحد را صادر 
کرد تــا بر توافق صلح موقت بین اســراییل و 
همسایگان عربش نظارت کند، انجام شد. از آن 
زمان در کل ۶۹ عملیات حفظ صلح در سراسر 

جهان صورت گرفته است.
در طی سال ها ، حفظ صلح ملل متحد تکامل 
یافته تا جوابگوی تقاضا های برخوردها مختلف 
و چشم انداز سیاسی در حال تغییر باشد. اهداف 
حفظ صلح ملل متحد زمانی به وجود آمدند که 
رقابت جویی های جنگ سرد دا یم  شورای امنیت 
را فلج می کرد که در ابتدا  محدود به نگه داشتن 
آتش بس ها و ثبات بخشیدن به شرایط بود  که 
بتوان تالش هایی در ســطح سیاسی برای حل 

درگیری ها از طرق مسلمت آمیز صورت بگیرد.
حفظ صلح ملل متحد دردهۀ ۱۹۹۰ همان 
طور که پایان یافتن جنگ ســرد فرصت های 
جدیــدی را بــرای پایان دادن بــه جنگ ها از 
طریق مذاکرات برقراری صلــح به وجود آورد 

گسترش یافت. شــمار زیادی از درگیری ها  یا 
از طریق وســاطت ملل متحد یا با تالش ها ی 
دیگران که توسط ملل متحد حمایت می شدند 
پایان یافتند . کشــور هایی که  مساعدت شدند 
شامل السالوادور ،گواتماال ، کامبوج ، مزامبیك ، 
تاجیکستان ، سیرا لئون و بوروندی می شود . در 
اواخر دهه بحران های متمادی منجر به اقدامات 
تازه ای در جمهوری دموکراسی کنگو ، جمهوری 
آفریقای مرکزی ، تیمرلست ، سیرآلئون  و کزوو 
شــد . در هزاره جدید،  حافظان  صلح در لیبریا، 
ســاحل عاج، دارفور، سودان جنوبی، هاییتی و 

مالی مستقر شده اند.
درگیری های امروز با این که تعداد کمتری  
دارنــد ولی به صورت عمیق ریشــه دوانده اند . 
برای مثال امروزه  جمهوری دموکراتیك کنگو 
و ســودان جنوبی در موج دوم یا سوم درگیری 
قرار دارند .  بســیاری از درگیری ها توسط ابعاد 
منطقه ا ی که بــرای پیدا کردن راه حل شــان 
حیاتی انــد، پیچیده شــده اند . در حقیقت دو 
ســوم از کارکنان حفظ صلح امــروزه در میان 
درگیری های مــداوم که در آنجا توافقات صلح 
متزلزل اند یا اصاًل وجود ندارند، مســتقر شدند . 
هم چنیــن  درگیری هــای امــروز درحال باال 
گرفتن اند  که شامل  گروه های نظامی مصممی 
می شوند که به تسلیحات و تکنیك های پیچیده 

دسترسی دارند.
ذات درگیری ها نیز در طی ســال ها عوض 
شــده است . حفظ صلح ملل متحد که در اصل 
به عنوان وسیله ای برای حل درگیری های بین 
دولت ها  توسعه یافت، به صورت روز افزونی برای 
درگیری های داخلی  و جنگ های شــهری  به 
کار گرفته می شود . اگرچه ارتش به عنوان رکن 
اساسی در بیشتر عملیات   حفظ صلح باقی ماند ، 
امروزه حافظان صلح دامنه  وسیع و متنوعی از 
وظایف  را بر عهده می گیرند، از ایجاد نهاد های 
پایدار حکومتی ، نظارت دقیق بر حقوق بشر و 
اصالحات در بخش امنیتی گرفته   تا خلع  سالح ، 
انحالل  اســتقرار مجدد جنگجویان ســابق  و 

خنثی کردن مین  را در بر می گیرد.
تثبیت صلح

در بیــن ملــل متحــد تثبیــت صلح به 
تالش هایی اشاره می کند که به کشورها و نواحی 
در گذارشان از جنگ به صلح کمك می کنند و 
ریسك کشــور در گذار  یا برگشتن به شرایط 
درگیری را با قوی کردن ظرفیت های ملی  برای 
مدیریت بحران کاهش می دهند  و پایه هایی را 

برای صلح و توسعه  پایدار بنا می کنند.
تثبیت صلحی  پایدار در جوامعی جنگ زده 
از چالش های  دشــوار در جهت صلح و امنیت 
جهانی اســت. تثبیت صلــح نیازمند حمایت 
بین المللــی مــداوم برای تالش هــای ملی در 
طول گسترده ترین دامنه از فعالیت ها بازبینی 
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آتش بس هــا ، منحل کردن یا اســتقرار مجدد 
جنگ جویــان ، مســاعدت بــرای برگرداندن 
مهاجــران و افــراد جابه جــا شــده  ، کمك به 
ســامان دهی و بازبینی انتخابات برای روی کار 
آمــدن حکومت جدید ، حمایــت از  عدالت و 
اصالح بخش امنیتی ، افزایش حفاظت از حقوق 
بشر و تقویت آشتی بعد از جنایات گذشته است.

تثبیــت صلــح اقــدام طیف گســترده از 
ســازمان ها ی ملل متحد را در بر می گیرد که 
شامل بانك جهانی کمیســیون های اقتصادی 
محلی ، ســازمان های غیر دولتــی و گروه های 
شهروندی محلی را در بر می گیرد. تثبیت صلح 
نقش ارزنده ای را در عمیات ملل متحد در بوسنی 
و هرزه گوین ، کامبوج، السالوادور ، کزووو ، لیبریا 
و موزانبیك و هم چنین اخیراً در افغانســتان ، 
بوروندی ، عراق ، ســیرا لئون ، تیمور لســت ایفا 
کــرد. مثالی برای تثبیت صلــح  بین دولت ها 
مأموریت ملل متحد در اتیوپیا و اریتره اســت . 
با شناخت این مسئله که ملل  اجالس 5۱۱۱ 
متحد نیاز دارد چالش های تثبیت صلح را بهتر 
پیش بینی کند و به آن ها پاســخ دهد  در سال 
جهانی با ایجاد کمیســیون تثبیت صلح جدید 
موافقت کرد . در قطعنامه های  ایجاد کمیسون 
تثبیت صلح ،  مجمع جهانی ملل متحد و شورای 
امنیت دستور داد که 5۱۱۱ )5۹۹۱ و قطعنامه  
5۱۱/۹۱( قطعنامه  تمام بازیگران مرتبط را دور 
هم جمع کنند تا استراتژی های یکپارچه ای را 
برای تثبیت صلح  بعد از درگیری و بهبود یافتن 
ارائه دهد ، منابع را منظم کنند و کمك کنند که 
فعالیت ها  این  برای  هزینه های پیش بینی شده 
تأمین شــود و بهترین راهکار هــا را در ارتباط 
با  بازیگران سیاســی ، امنیتی ، انسان دوستانه و 
توســعه مطرح کنند . هم چنین این قطعنامه ها 
نیاز برای کمیسیون را شناسایی می کند تا مدت 
توجه بین المللی به کشــور هایی که در شرایط 
بعد از درگیری انــد را افزایش دهد و در جایی 
که الزم است هرگونه شکافی  که تهدید می کند  

تثبیت صلح را تضعیف کرده  برجسته کند .
قطعنامه هــای مجمع عمومی و شــورای 
امنیت کمیســیون تثبیت صلــح را بنا کرده و 
همچنین  هزینه  مؤسســه  بودجه  تثبیت صلح 
و اداره  حمایت از تثبیت صلح را فراهم می کند.

مین زدایی
در ســال ۲۰۱۴، مین هــای زمینی  مواد 
منفجــره  خطرناک تقریبــاً روزی ده نفر را به 
کشتن داد که بیشترشان کودکان ، زنان و افراد 
مســن بودند و افراد بیشتری را هم  نقص عضو 
کرد . در برخی از  قلمرو ، مین های زمینی و مواد 
منفجره  خطرناک به صورت مکــرر یاد آورنده  
درگیری هایی ۹ کشــور   هســتند که سال ها و 

حتی دهه هاست که به پایان رسیده اند .
چشــم انداز ملل متحد دنیایی آزاد از خطر 

مین های زمینی و بقایای انفجاری جنگ است، 
جایــی که افراد و جوامــع در محیط امنی که 
مساعد توسعه اســت و نیاز قربانیان را برآورده 
می کند . دوازده دپارتمــان ملل متحد و دفاتر 
دبیر خانــه ، نمایندگی های ویــژه ، بودجه ها و 
برنامه ها نقشی را برنامه های عملیات ضد مین 

در ۳۰ کشور و سه قلمرو ایفا می کنند.
عملیــات مین زدایی این مســئله را برای 
حافظان صلح ممکن می کند که گشت زنی کنند 
و هم چنین به نمایندگی های انسان دوستانه  این 
امــکان را می دهد که کمك هــای خود را ارائه 
دهند و این امــکان را فراهم می کند که مردم 
 عادی بــدون ترس از این که یك گام اشــتباه 
ممکن اســت به قیمت جان شان را تمام شود 
، زندگــی کنند .عملیات مین زدایی کاری بیش 
از برداشــتن مین ها از زمین را شامل می شود. 
این عمیات شامل تالش هایی مؤثر که حفاظت 
مــردم از خطر ، کمك به قربانیان برای خودکفا 
و عضو فعال جامعه های شان شدن را  هدف قرار 
می دهد و فرصت ثبات و  توسعه  پایدار را فراهم 
می کند.سیاســتی که در کنار این مؤسســات 
توســعه یافت عملیات مین زدایی و هماهنگی 
مؤثر بود : سیاست بین  تقسیم کار را در سازمان 
ملل متحد هدایت می کند .  بسیاری از کار های 
واقعی     نمایندگی ملل متحد   مانند مین زدایی 
و آموزش خطر مین توســط سازمان های غیر 
دولتی انجام می شوند . ولی پیمانکاران تجاری 
و در برخــی وضعیت هــا ، ارتش ها نیز خدمات 
انسان دوســتانه  عملیــات مین زدایــی را اجرا 
می کنند . به عالوه ســازمان های متنوع درون 
حکومتی ، بین المللــی و منطقه ای و هم چنین 
ســازمان های مالی بین المللی نیــز با اقدامات 
فراهــم کردن بودجــه یا خدماتی بــه افراد و 
جوامعی که از مین های زمین و بقایای انفجاری 
جنگ متأثر شدند، از عملیات ضد مین حمایت 
می کنند . عملیات حفظ صلح ملل متحد اغلب 

نقش  کلیدی را در این فرآیند ایفا می کنند.
فعالیت های مرتبط با مین زدایی سیســتم 
ملل متحد توســط ســرویس اقدام  علیه مین 
 هدایت می شــود. ســرویس اقــدام علیه این 
 اطمینان را می دهدکه پاسخی مؤثر ، پیش گیرانه 
و هماهنــگ به مشــکالت مین هــای زمینی 
و بقایــای انفجاری جنگ  که شــامل مهمات 
خوشه ای می شــود، داده شــود . این سرویس 
بــر تهدیدی مداوم  ناشــی از مین ها و مهمات  
منفجر نشده ، توســعه  سیاست ها و استاندارد ها 
نظارت می کند . این ســرویس منابع را  بســیج 
کــرده و در جهت حمایت از منع اســتفاده از 
مین های ضد نفر به کار می گیرد. سرویس اقدام 
علیه مین مراکــز هماهنگی اقدام علیه مین را 
در کشور ها و قلمروهایی که بخشی از عملیات  
حفظ صلح  و موارد اضطراری و بحران ها برپا و 

مدیریت می کنند. اخیراً تالش های این سرویس 
پاســخگویی به  اقدام ضد مین  کــه در جواب  
تهدید هایی اســت که از طریق ابزار انفجاری و 
ابزار های انفجاری  دست ساز )یا  آی ای دی( ایجاد 

می شوند  را تقویت  می کند.
ملل متحــد از دهۀ ۱۹۸۰ به صورتی فعال 
درگیر جوابگویی به مشکالتی که توسط مین ها 
به وجود آمدند، شــد. این سازمان زمانی که از 
کنوانســیون ۱۹۸۰ در مورد اســلحه  متعارف 
خاص حمایت کرد، به صورت قاطعانه در برابر 
استفاده از  سالح  زمانی که اثراتی تبعیض آمیز 
دارد، وارد عمــل شــد. در ســال ۱۹۹۶ آن 
کنوانسیون تقویت شد که شــامل استفاده از 
مین های زمینی در درگیری های داخلی باشد 
و این که ملزم می کرد که تمام این مین ها قابل 

ردیابی باشند. 
اعتــراض عمومی همراه  افزایش  به تدریج 
با اقدامات صورت گرفته توســط سازمان های 
غیــر دولتی که  شــامل کمپیــن بین المللی 
منــع مین های زمینی بــود ، منجر به پذیرش 

توافقنامه ای جهانی و فراگیر شد .
کنوانســیون برجســتۀ ۱۹۷۷ ملل متحد 
که درباره منع اســتفاده، انبــار کردن، تولید و 
جابه جایــی مین های ضد نفــر و انهدام آن ها 
است، )قطعنامه ممنوعیت مین( تولید، استفاده 
و صادر کردن این اســلحه  را منع می کند که 
تقریبــاً از حمایت جهانی برخوردار اســت و تا 
نوامبــر ۲۰۱۶، حزب هــای ۱۶۲ دولت از آن 

حمایت می کنند. 
روز بین المللــی توجه بــه مین و کمك به 
عملیات ضدمین هرسال در روز ۴ آبریل برگزار 
می شــود. در ۱۴ آبریــل ۲۰۱5 دبیرکل ملل 
متحد بان کی مون، بازیگر مشهور دنیل کرگ را 
به عنوان اولین مدافع جهانی برای انهدام مین ها 
و مواد خطرناک انفجاری در تمام ستادهای ملل 

متحد نیویورک برگزید. 
زنان و کودکان در درگیری ها

در درگیری هــای اخیر، ۹۰ درصد از تلفات 
 از غیرنظامی هــا بوده که بیشتر شــان زنان و 
کــودکان بودند. زنــان در جوامــع جنگ زده  
می توانند با شکل های خاص و منزجر کننده ای 
از خشونت های جنسی مواجه شوند که گاهی 
اوقات به صورت ســیتماتیك برای رسیدن به 
اهداف سیاسی و نظامی به کارگرفته می شود . 
از آن گذشــته ، زنــان به صــورت ضعیفی در 
فرآیند هــای رســمی ایجاد صلح نشــان داده 
می شوند با این که از  طرق غیر رسمی بی شماری 

در حل و فصل درگیری ها شرکت دارند.
اگر چه شورای امنیت ملل متحد تشخیص 
داده است که مشمول کردن زنان و دیدگاه های 
جنســیتی می توانــد در تصمیم گیــری برای 
ادامه در صفحه ۲۷



ماهنامه حقوق بشر |  سال شانزدهم |  شماره ششم| سنبله 1397

د ماشــوم ښــوونه او رزونه له درېــو ځايونو 

څځــه رسچينه اخــيل، کورنۍ، ښــونځی او  د 

کيل کوڅــې چاپرييال. نــو د دې لپاره چې د 

ماشــوم ښــه پالنه او روزنه ويش بايــده ده هغه 

چاپرييالونه چې ماشــوم پکــې وده کوي تکړه 

توبونه او مهارتونه زده کوي او اخالقي کرکټرونه 

خپلوي بايد له يو بل رسه ورته واىل ولري، که دا 

ورته واىل نه وي نو د ماشوم په اخالقي، روحي، 

معنوي، فزيکي او روغتيايي اړخونو ناوړه اغيزي 

ښــندي، چې پــه طبيعي ډول پــه ټولنيز ژوند 

مستقيمه او ناوړه اغيزه لري.

په افغانستان کې د ماشــومانو د زده کړې 

او پرمختگ چاپرييالونه د گوتو په شــمېر دي، 

دا ځکــه چې د کورنــۍ، کوڅې او ښــوونځي 

چاپرييــال د يوه درې ضلعــي )مثلث( په څېر 

دي، چې درېواړه خواوې يې بايد يو شــان وي، 

دا تساوي د ماشومانو د فکري ودې او تكړه توب 

لپاره اصيل او بنسټي رکن دى. 

پــه دې معنا چــې د درېــواړو چاپرييالونو 

ترمنځ بايد همغږي موجــوده وي، ځکه چې د 

ماشــومانو د ژوندانه مختلف اړخونه له همدې 

په افغان ټولنه کې ماشومانو 
رسه روزنيز او ښوونیز ناسم چلند
بسم الله وزيري

درېــو چاپرييالونو څخه بشــپړيږي،  پرمختگ 

تــه يــې الره خالصيږي او ښــه او بد له همدې 

چاپرييالونو څخه زده کوي.

ماشوم هغه څه چې په کور او کوڅه کې په 

پوره ډول نه دي زده کړي په بشــپړه توگه يې په 

ښوونځي کې زده کوي. 

ماشــوم تر 1٨ کلنۍ پورې د دې مثلث له 

درېو اړخونو څخه زده کړه کوي، چي د ماشــوم 

شــخصيت جوړوي او په هغه کې د شخصيت 

بشــپړوونکي اړخونه لکه: پاکي، ريښــتينويل، 

اميانداري، مينه، ورورگلوي اوانســانی کړه وړه 

خپلوي او يو بشپړ شخصيت ته رسيږي.

پــه افغــان ټولنه کــې هيڅکله هــم دغه 

چاپرييالونه همغږي نه رسه لري، چې د همغږي 

کيــدو لپاره يې ډېر زيــار، زحمت او کار ته اړتيا 

ده.

زموږ چلنــد په لومړي چاپرييــال کې چې 

)کورنۍ( ده له ماشوم رسه چلند ډېر ناوړه دی، 

پــه کورنۍ کې د ماشــوم د اصــالح او کنټرول 

لپــاره دود او منل شــوې طريقه وهــل، ټکول، 

سپکې، سپورې او له کاوړه ډک چلند دى، چې 

په دا شــان چلند بيا د افغان ماشــوم راتلونکی 

جوړيږي، هغه په کورنۍ کې له وهلو او ښکنځلو 

همدا وهل او ښــکنځل زده کــوي، همدا راز د 

کورنۍ هر لوى غړى ماشوم ته د ډېر بې اهميته 

او کمزوري غړي په سرتگه گوري، چې دا پخپله 

د ماشوم پر شخصيت ډېره ناوړه اغېزه کوي او په 

راتلونکي کې پر ځان بې باوره، بې زړه وي او د 

کمرتۍ له احساس رسه ژوند کوي.

لــه ماشــومانو رسه ســال مشــوره او د هغو 

نظرياتــو ته چې د دوی په ژوند پــورې اړه لري 

غوږ نيــول د هغوی په شــخصيت جوړونه کې 

خورا مهم رول لــري، هغوی ته د پرمختګ الره 

هواروي او د هغوی د شخصيت په جوړونه کې 

ورسته کوي.

له ماشومانو رسه دا ډول چلند چې زموږ په 

ټولنه کې دود دی د ماشــومانو شخصيت نيمه 

خــوا او د هغو باور پخپل ځــان کمزورى کوي، 

هغه کسان چي په کورنۍ کي له ماشومانو رسه 

ناسم چلند کوي په کوڅه او ښوونځي کې هم 

د دا شان چار چلند منفي اغيزې پاتې کيږي او 

د هغوی پر زده کړو او له نورو ماشــومانو رسه د 
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هغوی پر اړيکو هم ناوړه اغېز کوي.

له ماشوم رسه ښه او مناسب چلند د سمې 

تربيې ضامنت کوي، د ميندو، پلرونو، ښوونكو او 

حتی د ټولنې د ټولو غړیو له ایامين او وجداين 

دندو څخه تر ټولو مهمه دنده له ماشومانو رسه 

ښه چلند دی. 

له بــده مرغه زمونږ په ټولنه کې د ماشــوم 

ټول ثابت حقوق چې د يو انسان او بيا يې د يو 

ماشوم په صفت لري سلب شوي دي: په ورځني 

ژوند کې له ماشوم څخه د چارو په رسته رسولو 

كې د يو ځوان په توګه کار اخســتل کيږي، خو 

د حقوقو د ورکولو په وخت کې يې بې عقله، بې 

وسه او ناتوانه موجود شمريي. 

راتلونکــى ماشــومان جــوروي او د تولني 

راتلونکى نســل هغه وخت د پرمختگ په پوړيو 

ختــالى يش، چــي د پرمختگ لپــاره يې تول 

اســتعدادونه روزل شــوي وي، خــو زمونــږ په 

ماشــومانو کې د دې چمتوايل لپاره کار نه دى 

شــوى، له همدي امله نســل بدليږي، يو نسل 

خپل ځاى بل نســل ته ورکوي خو د پرمختگ 

لپــاره څه نه لرو، بلکې برعکس ټولنه او اخالق 

يې پرشاتګ کوي. 

که چريې هغه نسل چې د انساين غوښتنو 

په نظر کې نيولو رسه د اسالمي او قانوين اصولو 

په بنســت نه وي روزل شــوى او د يوه ناوړه دود 

او دســتور په رڼا کې لــوى يش، نو پايله به يې 

پرمختگ، ورورگلوي، سوله او عدالت وي يا به دا 

شان لوى شوي ماشومان د جگړو، بې عدالتيو، 

نه همغږۍ او وروســته وايل المل وي؟ څرگنده 

خــره ده، چي ســوکاله او پرمختللــې ټولنه د 

ماشــومانو د ســمې روزين زيږنــده ده. څومره 

نســلونه چې تېر شــوي دي که د تاريخ پاڼو ته 

ځري شــو نو دا به څرگنده يش، چې دا وروسته 

واىل د تاريخــي مرياث هغه لــړۍ ده، چې له 

پيړيو راهيســې تر ننه يې زموږ په ټولنه سيوری 

غوړولی.

هغــه ټولنې چې پرمختللــې يا د پرمختگ 

پــه الره کې گړندي گامونه اخيل زموږ د ټولنې 

برعکس د ماشومانو د مالتړ، تكړه توبونو، لوړتيا، 

پياوړتيا او خونديتوب په هكله ښه ميکانيزمونه 

لري. د ټولنيــزو چارو، کورنۍ او ښــوونځي په 

چاپرييال کې پوره مصئونيت لري، د راتلونکي 

لپاره منظمې اسرتاتيژۍ لري، له دې امله چې 

د ودی ټــول امکانات تر وار د مخه تيار دي، نو 

ماشــوم په ډاډمنه فضا کې د اســتعداد ښکاره 

کولو امکانــات لري او گام پــر گام د يوه کامل 

انســان په څېر په ټولنه کــې فعاليت ته چمتو 

کيږي، چې بيا له همدې ډول مســتعدو غړيو 

پرمختللې ټولنه جوريږي. 

له بل پلوه کله چې مور حامله يش د کورنۍ 

او حکومتــي اړونــدو ادارو د پــوره پاملرنــې وړ 

گرځــي، له مور رسه د حمــل په ټوله موده کې 

قانوين، اخالقــي او اجتامعــي حاميتونه لکه 

مناســب خواړه، صحي خدمات، انســاين سم 

چلند ملتيا لري.

خو کله چې ماشوم دنيا ته سرتگې راغړوي 

مــور او پالر هومره پاملرنه ورته کوي لکه څومره 

چې يو انجنري د يوه ښــار په ودانۍ کې هڅه او 

دقت کوي، همدا شان ماشوم هم د مور او پالر 

په گډو هڅو لوييږي. 

کله چې بيا د وړکتون د تگ عمر ته ورسيږي 

د ال ښې روزنې په خاطر يې هلته استوي ترڅو 

د خاصې ښــوونې او روزنې له امله يې فکري او 

جسمي وده خورا ښه تررسه شوې وي. د ماشوم 

لپاره د وړکتون دوره يوه نه هرييدونکې دوره وي، 

ځکه چې له يوې خوا د مسلکي ښوونکو روزنه او 

له مينې ډک چار چلند، له بل پلوه د وړکتون له 

ماشومانو رسه په مينه او بشپړ اخالقي چاپرييال 

کي ژوند د ماشوم پر راتلونکې مثبته اغيزه کوي، 

چې د عمر تر پايــه د دې دورې مثبت تاثري پر 

ماشوم کې موجود وي.

د وړکتون له دورې وروســته بيا د ښوونځي 

دوره ده چې د ښوونځي له لومړيو ورځو د ماشوم 

پــه الفاظو او د کرکټر پــه اصالح کې عماًل کار 

کيږي، ماشوم سپکې سپورې نه اوري، له وهلو، 

ټکولو )لښته، لرگي( څخه پرته په دې چاپرييال 

کې لويږي، د دې دورې په بشپړولو د يوه سامل 

شخصيت په څېر ټولنې ته وړاندې کيږي.

دا شان روزل شوى ځوان چې کله د مريمنې 

خاوند يش نو د تېر ژوند سمه روزنه د ده په ژوند 

اغيزه کوي په تريه بيا د خپلو ماشومانو د روزنې 

لپاره هغه څه تررسه کوي، كوم چې ده په خپل 

ماشومتوب کې زده کړي وي.

دا هغــه پــوړۍ دي، چې د يــوې متمدنې 

ټولنې د جوړښت زيری او ضامنت کوي له دې 

کبله چې د يوې ټولنې اساس او بنسټ د هغي 

تولني اســالمي او وضعي قوانني جوروي چي 

دا بنســت د يوه تاکيل عمــيل قانون او علمي 

بنســت په نتيجه کي رامينخ تــه کيداى يش، 

چي پايله يي يوه قانون منده اســالمي، مدين 

او انســاين تولنه چي تول انســانيت او برشيت 

پــري فخر کــوي او پــه هغه ټولنه کــې الفت، 

پاکي، ريښــتينويل، ورورگلــوي او عدالت چې 

د انســان لپاره خورا ښکيل مقدس کلامت دي 

رامنځته کيږي، چې د راتلونکو نســلونو لپاره د 

ښه ســوکاله ژوند او رسلوړې ټولني په الره کې 

روڼ مشال دى، څو د دې الرې په اوږدو کې د 

دې مشال په رڼا د انساين ژوند الره خپله کړي.

از صفحه 6

مرګونې الرې

لرونکــي 303 او 304 موټرونه پرې تګ را تګ 

کــوي او تر ټولو ډېر د ترافيکي پيښــو تلفات د 

همدې لویو مساپر وړونکو موټر د ټکرونو له امله 

رامنځته کیږي.

د ترافيکــي پيښــو د زياتــوايل الملونــه، د 

ډريورانــو بــې پروايــي او پر نشــو روږدي موټر 

چلوونکي ښــودل کیږي، چــې د خلکو په وينا 

زياتره يې پر نشه يي توکو روږدي دي او د موټر 

چلولــو پر مهال نشــه وي، همدا راز لیســنس 

نــه لرونکي او بې تجربې او غري مســلکي موټر 

چلوونکــي، چې پــر لويو الرو موټــر چلوي او د 

ترافيکو له خوا نه کنټروليږي.

همــدا راز، د ترافيکو د اصولــو نه مراعتول 

او لــه حده زياته چټکتيــا، چې موټر چلوونکي 

غواړي له يو بل څخه مخکې ځان ورسوي او ژر 

بيا سپريل پورته کړي، د ترافيکي پيښو د عمده 

الملونو په توګه ياديږي.

د اړونــدو ادارو مســئولني د ډريورانــو غري 

مســلکي چلند، پر لويــو الرو د کايف ترافيکي 

نښتو نشتوالی او د موټر چلوونکو تېز رفتاري د 

ترافيکي پيښو د ډېروايل لوی الملونه ګڼي.

خو د خصويص ترانســپوريت رشکتونو موټر 

چلوونکي او پر لويو الرو د مســاپر وړونکو موټرو 

چلوونکي، له خرابو ســړکونو او د ترافيکي نښو 

له نشتوايل شکايت کوي او د خپلې تېز رفتارۍ 

علــت هم نا امنــي، له مخالفو وســله والو، غلو 

او برمتــه کوونکو څخه وېره ښــيي، همدا رنګه، 

د موټر چلوونکو په وينــا د باروړونکو موټرو تګ 

راتګ ســړکونه کنډ کپر کړي، چې ډېری مهال 

د ترافيکي پيښو د رامنځته کېدو المل ګرځي.

په رســنيو کې وخت په وخــت په ترافيکي 

پيښو کې د مخ پر زياتېدونکو انساين تلفاتو په 

هکله بوګنوونکي رپوټونه خپريږي، خو له کلونو 

راهيســې په دې اړوند ال هــم د اړوندو ادارو له 

خوا جدي او اغېزناک اقدامات نه دي تر سرتګو 

شوي.

دولــت او اړونــدې ادارې مالمتــي پر موټر 

چلوونکــو ور اچوي، چې ترافيکي اصولو ته پام 

نه کوي او پــه ډېر تېز رفتــار رسه موټر چلوي، 

خو موټــر چلوونکي او خصويص ترانســپوريت 

رشکتونه بيا دولــت او اړوندې ادارې مالمتوي، 

چې د لويو الرو ترميم او ترافيکي نښــو نصبولو 

ته پام نه کوي او له همدې امله ډېری ترافيکي 

پېښې رامنځته کیږي.
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بررسی تأثیر 
آموزش حقوق بشر 
بر صلح و توسعه

نویسندگان: 
دکتر امیرحسین رنجبریان و فریبا نواب دانشمند

چکیده
جامعه جهانی همــواره به دنبال راه حل ها 
و گزینه هایی اســت که از رهگذر آن ها بتواند 
به تقویت صلح و هم چنین افزایش و گسترش 
توســعه بپردازد. یکــی از گزینه های مطرح 
در این زمینه، آموزش حقوق بشــر اســت که 
بر پایــه افزایش دانــش و مهارت های حقوق 
بشری استوار شده است و به دلیل تأثیر آن بر 
اطالعات و مهارت های اقشــار مختلف جامعه ، 
دارای توان بالقوه تغییر در جامعه، دگرپذیری، 
درک ســایر ملت هــا و در نهایت تقویت صلح 
است. یکی دیگر از مواردی که آموزش حقوق 
بشــر می تواند در حوزه آن اثر بگذارد، مسئله 
توسعه اســت. هنگامی یك جامعه به توسعه 
پایدار می رســد که در همه ابعــاد اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی خود رشــد یافته باشــد. 
آموزش حقوق بشــر با توجه به محتوای خود 
می تواند در این زمینه مؤثر باشــد. هم چنین 
آمــوزش حقوق بشــر در جریان توســعه به 
تحقق کامل حقوق بشــر کمــك می کند و از 
سوء استفاده ها و تضییع های حقوق بشری که 
ممکن است در فرایند توســعه اتفاق بیافتد، 
جلوگیری می کند. این مقاله در نظردارد نقش 
عامل آموزش حقوق بشر را در جریان توسعه 

و صلح بررسی کند. 

بخش نخســت: آموزش حقوق بشر 
برای صلح 

الف- صلح
بــه طور کلی دو برداشــت از مفهوم صلح 
وجــود دارد: مفهوم صلح منفی که صلح را به 
حد یك وضعیت فقدان جنگ پایین می آورد و 
مفهوم صلح مثبت. این مفهوم بیان موقعیتی 
است که عالوه بر فقدان جنگ، دارای عوامل و 
ضمانت هایی است که آن را سازنده، عدالت مند 
و دموکراتیــك می گردانــد. در وضعیت دوم، 

صلح یك پدیده ایستا نیست، بلکه یك هدف 
پویای جوامع ملی و بین المللی است )شایگان، 

۱۳۷۹، ص5(.
از نویســندگان  آرچیبالدمك لیش، یکی 
اساسنامۀ یونســکو معتقد است: »صلح مورد 
نظر اساسنامۀ یونسکو یك جریان و مجموعۀ 
شرایط است، نه یك هدف ساکن که گه گاه به 
دست می آید و از دست می رود. صلح وضعیتی 
است ناشــی از اعتماد متقابل، هماهنگی، در 
مقصــود و همکاری در اقداماتــی که در پرتو 
آن زن و مــرد از یك زندگــی رضایت بخش 
برخوردارنــد. به یمن آن از طریــق برقراری 
هدفمند و پویــای نظم انســانی و اجتماعی 
میان مردم جهان، از وقوع جنگ پیشــگیری 
می شود و هم چنین گرایش به جنگ از طریق 
دســت یابی به رشــد معنوی و انسانی خنثی 

می شود.« )یونسکو، ۱۳۷۸، ص ۳(.
امروزه ثابت شــده است که حفظ صلح و 
تداوم صلح منفی بدون تأمین حداقل عدالت 
امکان پذیر نیست. بنابراین، سازمان ملل متحد 
وسیله ای شد برای اجرای عدالت به این دلیل 
ساده که بی عدالتی به شورش، جنگ داخلی، 
دخالــت بیگانگان و جنــگ بین المللی منجر 
می شود. از این رو مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد، مکرر بر ارتبــاط نزدیك میان تقویت 
صلح و امنیــت بین المللی از ســویی و خلع 
سالح، اســتعمارزدایی و توسعه از سوی دیگر 
تأکید کرده است )شــایگان، ۱۳۷۹، ص 5(. 
عملیات حفظ صلح هم کــه یکی از ابزارهای 
مهم ســازمان ملل برای حفظ صلح و امنیت 
بین المللی است در زمینه آموزش حقوق بشر 
بسیار فعال بوده است و در کشورهای میزبان 

به ارائه آموزش حقوق بشــر برای عموم مردم، 
گروه ها و مؤسسات مختلف دولتی و غیردولتی 
در غالب برنامه هایی با مقیاس وسیع یا محدود 
پرداخته اســت. حتی در مواردی جهت بهبود 
عملکرد نیروهای حافظ صلح به ارائه آموزش 
حقوق بشــر برای کارکنان و نیروهای خویش 

پرداخته است )احمدی، ۱۳۸۶، ص ۳۳۷(.
ب- فرهنگ صلح

ایدۀ فرهنگ صلح در برنامه های یونســکو 
بــرای اولین بــار در ســال ۱۹۸۹ در کنگرۀ 
بین المللــی »صلــح در اذهان انســان ها« در 
ساحل عاج مطرح شــد )یونسکو، ۱۹۹۶، ص 

 .)۱۱
جان گالتونگ، اندیشــمند مطالعات صلح 
می گوید: امتحان اعتبار فرهنگ صلح چگونگی 
اثر بر رفتار افراد در تعارضات اســت. فرهنگ 
صلح، فرهنگ گفت و شــنود و فرهنگ مفاهمه 

است )مصفا، ۱۳۸۴، ص ۳۰(. 
فرهنگ صلح در پی تحقق بخشــیدن به 

امور زیر است:
- دگرگونــی و جای گزینــی ارزش هــا، 
طرزتلقی ها و رفتارهای موجود با گرایش ها و 

رفتارهای مروج صلح و نفی خشونت؛
- توانمندســازی مردم در همۀ سطوح با 
مهارت هــای گفت و گو، میانجیگــری، مدارا و 
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همدلی؛ 
- از میان برداشتن ساختارهای سلطه جو 
و استثمارگر از طریق مشارکت دموکراتیك و 
توانمند  سازی مردم برای ایفای نقش فعال در 

فرایند توسعه؛
- امحای فقر و نابرابــری تبعیض آمیز در 
بین ملت ها و ترویج توســعۀ پایدار انســانی 

مبتنی بر مشارکت اجتماعی؛ 
- توانمندسازی اقتصادی و سیاسی زنان و 
فراهم کردن فرصت ها و زمینه های حضور برابر 

با مردان در همه سطوح تصمیم گیری؛ 
- حمایــت از جریان آزاد اطالع رســانی و 
گسترش پاســخ گویی و شفافیت در حاکمیت 

و تصمیم  گیری اجتماعی و اقتصادی؛
- پیشبرد تفاهم؛ دگرپذیری و همبستگی 
در بین همه ملت ها و احترام به تنوع فرهنگی 

جوامع.
به منظور اشاعۀ فرهنگ صلح باید از همۀ 
ســازوکارهای موجود به ویژه آموزش استفاده 
کرد. ایجاد فرهنگ صلح مستلزم اقدامات جامع 
آموزشی، اجتماعی و مدنی برای مردم در هر 
سنی اســت )یونسکو، ۱۳۷۸، ص ۶(. یونسکو 
نیز با الهام از اساسنامۀ خود ایدۀ فرهنگ صلح 
را ترویــج می کند و دســتیابی به آن را هدف 
راهبرد میــان مدت خویش برای ســال های 
)۱۹۹۶-۲۰۰۱( از طریــق همــۀ زمینه های 
فعالیت خود قرار داد. در این راهبرد، فرهنگ 
صلح شامل ارزش ها، طرزتلقی ها و رفتارهایی 
اســت که گویا و الهام بخش اعمــال افراد در 
مشــارکت متقابل اجتماعی مبتنی بر اصول 
آزادی، عدالــت و دموکراســی، رعایت حقوق 
همه، دگرپذیری و همبستگی، نفی خشونت، 
تالش برای پیشگیری از جنگ و حل مشکالت 
از طریق گفت و گو و مذاکره و مشارکت کامل 
انســان ها در فراینــد توســعه جوامع اســت 

)یونسکو، ۱۳۷۸، صص 5-۳(.
یونســکو در ایــن برنامــه، راهبردهــای 
مشارکت در ایجاد فرهنگ صلح را به شرح زیر 

بیان کرده است: 
- تشــویق آمــوزش صلح، حقوق بشــر، 

دموکراسی، دگرپذیری و تفاهم بین المللی؛
- ترویج حقوق بشر و مبارزه با تبعیض؛

- حمایت از تحکیم روندهای دموکراتیك؛
و  فرهنگــی  کثرت گرایــی  تشــویق   -

گفت و گوی بین فرهنگ ها؛ 
- مشارکت در پیشــگیری از مناقشات و 
تحکیم صلح پس از درگیری )یونسکو، ۱۳۷۸، 

ص ۹(.
ج( آموزش صلح

آموزش صلح یك جنبش گستردۀ جهانی، 
رشــته ای متفاوت و دایم  در حال تغییر است. 
آموزش صلح بــا نام ها و رویکرد های مختلفی 

تدریس می شــود، مانند حل تعارض، آموزش 
چندفرهنگی، آموزش توســعه، مطالعات نظم 
جهانی و اخیراً آموزش محیط زیست. هر یك 
از این رویکرد ها، گروه ویژه ای از مشــکالت را 
که به بی عدالتی ها، تعارضات و جنگ ها منجر 
شده اســت مخاطب قرار می دهد. اما آنچه در 
همۀ این رویکرد ها مشــترک است، خاصیت 
پیشگیرانه این آموزش هاست )رردون، ۱۹۹۷، 

ص۲۱(. 
هم چنین به طور کلــی همۀ آموزش های 

صلح باید دارای ویژگی های زیر باشند: 
۱- آموزش ها باید حســاس به هنجارها و 

فرهنگ های سنتی باشند؛ 
۲- اســتفاده از تکنولــوژی بــرای ایجاد 
هماهنگی برنامه های آموزشــی برای صلح با 

ارزش ها و سنت ها و فرهنگ های جوامع؛ 
۳- گسترش مفهوم دانشجویان بالقوه برای 

شامل ساختن تمام افراد برای فعال شدن؛ 
۴- اســتفاده از منابع آموزشــی مقتضی 
محلی و روش های تقویت تنوع و بهبود فرایند 

انتقال و پایدار صلح؛
5- ادغام مفاهیم محیط زیستی و امنیت 
انسانی و ایجاد صلح ساختاری و حل تعارض و 

آشنایی با مهارت ها؛ 
۶- آموزش ارتباطات غیرخشونت بار؛

۷- ظرفیت ســازی نهادهــای ارتباطی با 
تقویت فرهنگ  بــرای  آموزش های تخصصی 

صلح )مصفا، ۱۳۸۴، ص۳۱(.
د( نقش آموزش حقوق بشر در تقویت 

آموزش صلح 
اغلب، این سوال مطرح می شود که چگونه 
آمــوزش حقوق بشــر از ســایر رویکرد ها به 
آموزش ارزش ها نظیر آموزش اخالق، آموزش 
شــهروندی، آموزش چندفرهنگی یا آموزش 

صلح وغیره متمایز می شود.
پاســخ این اســت که آموزش حقوق بشر 
یك نظام ارزشی مشترکی را ایجاد می کند که 
در آن همــه این رویکرد ها وجــود دارد. برای 
مثال، اگر آموزش شــهروندی بدون توجه به 
آموزش حقوق بشــر انجام شــود، به حقوق و 
مســئولیت هایی که مربوط بــه افراد خاصی 
مثاًل شــهروندان یك شــهر و نــه همه مردم 
است، توجه بیشــتری می شود و ممکن است 
بر ملی گرایی بیش از انسان گرایی تأکید کند؛ 
در حالی که اگر آموزش شــهروندی همراه با 
آموزش حقوق بشــر تدریس شــود، می تواند 
فرصت مناسبی برای کسب آگاهی و شناخت 
نســبت به مسئولیت ها و حقوق جهانی و ملی 
که برای افراد تحت قوانین حقوق بین الملل و 

حقوق داخلی خودشان ایجاد می شود. 
آمــوزش صلح هم از آموزش حقوق بشــر 
می تواند بهره مند شــود. آمــوزش صلح بدون 

آمــوزش حقوق بشــر بر اعمــال منفی نظیر 
کاهش، اجتناب و حذف جنگ تمرکز می کند و 
به این ترتیب از پتانسیل مثبت آموزش حقوق 
بشــر که بر شناســایی و اجرا و جهانی سازی 
منزلت انسانی استوار است، نمی تواند بهره مند 
به  )اســتون، ۲۰۰۲، صص5۴۱-5۴۰(.  شود 
طور کلی آموزش حقوق بشــر به عنوان یك 
عنصر تجربۀ واقعی، آموزش های صلح را قابل 
فهم تر می کنند و جنبــۀ تجویزی و هنجاری 
مــورد نیاز آمــوزش صلح را فراهــم می آورد 

)رردون، ۱۹۹۷، ص۲۳(.
گسترده ترین رویکرد به اجرا گذاشته شده 
آموزش صلح، حل تعارض۱ است. این رویکرد 
بر فرایندها و شــیوه هایی برای حل تعارضات 
بین فردی و گروه های کوچك تأکید دارد. اغلب 
معلمان این فنون به آموزش غلبه بر مسایل و 
مشکالت مربوط به نظم کالس های درس، زد 
و خوردهای هنگام مســابقات و برخی از انواع 
جدی تر خشــونت که در نظام های آموزشــی 
دیده می شوند می پردازند و می کوشند تا ارزش 
حل اختالفات از طرق مســالمت آمیز را نشان 
دهند. در این رویکرد مهارت هایی آموزش داده 
می شــود که شخص ثالث یا طرفین منازعه را 
در یافتــن راه حل مورد قبــول برای طرفین 
دعوا توانا می ســازد. این آموزش بیشتر جنبه 
عملی و واقعی دارد تا جنبۀ هنجاری و ارزشی. 
هم چنیــن در ایــن رویکرد بــه درک اجزای 
ساختاری و سیســتماتیك تعارضات توجهی 
نمی شــود. آموزش حل تعارض نتایج مثبتی 
را در مدارس به همراه داشــته است. با وجود 
این اصول، حقوق بشر به عنوان معیاری برای 
عدالت و انصاف می تواند این رویکرد را کامل تر 
و بیشتر قابل درک سازد )رردون، ۱۹۹۷، ص 

.)۲5-۲۴
همیــن موضــوع در مورد آمــوزش چند 
فرهنگــی۲  نیــز صحیــح اســت. آمــوزش 
چندفرهنگی پنجره ای به فرهنگ های مختلف 
است، اما اگر بدون توجه به آموزش حقوق بشر 
تدریس شود، فرصت های با ارزشی برای درک 
و کشف روابط میان نسبیت گرایی فرهنگی و 
حقوق بشــر بنیادین و سلب ناشدنی از دست 
خواهند رفت و به برقراری آشــتی و سازگاری 
میان آداب و رسوم و رویه های سنتی با حقوق 
بشــر توجه الزم مبذول نخواهد شد )استون، 

۲۰۰۲، ص 5۴۱(.
عقیــده بعضــی از مربیان این اســت که 
دانش و احترام نسبت به سایر فرهنگ ها برای 
تحقق حقوق بشر ضروری است و نیز مفاهیم 
حقوق بشری هســتۀ اخالقی چنین درکی را 
فراهم می کنند و این ارتباط نیز به نوبۀ خود، 
ضــرورت درک تفاوت ها و تعددهای فرهنگی 
به منظــور جلوگیری از خشــونت و تضمین 



ماهنامه حقوق بشر |  سال شانزدهم |  شماره ششم| سنبله 1397

جریان » برقراری صلح« را امکان پذیر می سازد 
)رردون، ۱۹۹۷،ص۲۷-۲5(.

رویکرد دیگــری از آموزش صلح، آموزش 
محیط زیســت۳ می باشد که بســیاری آن را 
غیرسیاسی می دانند؛ اما می تواند بستر مناسب 
و مفیدی به منظور همکاری های آموزشی بین 
مربیان را فراهم کنــد. در این رویکرد امکان 
مطالعۀ مشکالت جهانی و توجه به آموزش های 
مشارکتی برای توسعۀ ظرفیت های مورد نیاز 

برای همگرایی اجتماعی وجود دارد. 
تأثیر رفتارهای فردی و جمعی انســان ها 
و هم چنین نســل های بشــر بر کرۀ زمین از 
مباحثی اســت که در این رویکرد بدان توجه 
می شود. به نظر می رســد که آموزش محیط 
زیست می تواند مســیر و راهی را که آموزش 
صلح باید در آن حرکت کند، مشــخص کند 
و اصول و اســتاندارهای حقوق بشــر نیز در 

پیمودن این راه می توانند راهنما باشند. 
ســرانجام این که هریــك از رویکردهای 
آموزش صلــح در صورتی که حقوق بشــر را 
در درون خویــش جای دهد، می تواند مؤثر تر 
وکامل تر باشد. هم چنین اگرچه آموزش صلح و 
آموزش حقوق بشر در اشکال مختلفی ممکن 
اســت ارائه شــوند و یا نقاط آغازین متفاوتی 
داشــته باشــند، اما مقصد هر دو یکی است و 
آن تحقق جهانی عادالنه تر و صلح آمیزتر است 

)رردون، ۱۹۹۷، صص ۳۴-۳۳(.
برعکــس، آمــوزش حقــوق بشــر خواه 
به تنهایــی و خواه همراه با ســایر رویکردهای 
آموزشی تدریس شود، بر جهان شمولی حقوق 
مندرج در اعالمیۀ جهانی حقوق بشــر و سایر 
اسناد حقوق بشر تمرکز دارد و تالش می کند 
که فراگیران را آماده ســازد، به این منظور که 
مشــارکت کنندگانی متفکــر و هدفمندتر در 
امور اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و فرهنگی 
درجامعه خود و نیز در عرصه جهانی باشــند 

)استون، ۲۰۰۲، ص 5۴۱(. 

بشر  آموزش حقوق  تأثیر  بخش دوم: 
بر توسعه 

الف- چرخه توانمندسازی
چه عاملی چرخۀ نادرســت تبدیل فقر و 
ناتوانی به نقض گسترده و مداوم حقوق بشر را 
از میان می برد؟ به نظر می رســد که توسعه با 
توجــه به نقش آن در کاهش فقر، می تواند در 
متوقف ساختن این چرخه کمك کند )دیاس، 

۱۹۹۷، ص5۱(.
البته توسعه را تنها به مفهوم رشداقتصادی 
نمی تــوان خالصه کرد. گزارش بیرســون در 
سال ۱۹۶۹ اعالن می داشت که درآمد سرانه، 
یك شــاخص جزئی اســت و کامل نیست و 
رشــد اقتصادی برای توسعه شرطی الزم ولی 

بنابراین، مفهوم پیشــرفت  غیرکافی اســت. 
اجتماعی به منظور تکمیل بحث توسعه به آن 
افزوده شــد و چون کافی تشخیص داده نشد، 
به لطف فعالیت های یونسکو عامل آموزشی نیز 
برآن افزوده شد. از این راه بعد فرهنگی توسعه 
ســرانجام به رسمیت شناخته شــد )هنری، 

۱۳۷۴، صص ۷۹-۷۸(.
تأییــد بعدفرهنگی بر اثرات روانشناســی 
و اخالقی فرهنگ انبــوه تکیه می زند )همان، 
صص ۸۸-۸۹(. فرهنگ عامــل اصلی هویت 
بخش به جوامع انسانی است. هویت فرهنگی 
هستۀ اصلی شــخصیت فردی و جمعی است 
که از ترکیــب خصوصیات مختلــف روحی، 
مادی، فکری و احساســی یك جامعه حاصل 

می شود. 
»ارزش ها«، »شیوه های بیانی«، »سنت ها« 
و »باورهــا« از نمودهای فرهنگ در جامعه اند. 
فرهنگ مجموعه ای از نمادها و معانی است که 
در قالب های گوناگون بر یك جامعه حکم فرما 
می شود و شــخصیت جمعی و حیات عقالنی 
جامعه را پدیدار می ســازد، اما هستۀ مرکزی 
ایــن حیات عقالنی نگرش خــاص موجود در 
هرجامعه دربارۀ انسان و حقوق بنیادین اوست. 
بین آموزش و پــرورش و فرهنگ، کنش 
متقابل پایداری وجود دارد. آموزش و پرورش 
منبعث از فرهنگ اســت، اما چــون الگوها و 
معانــی فرهنگی اساســاً از طریــق آموزش و 
پرورش منتقل می شــوند، عنصــر فرهنگ را 

می توان معلول آموزش و پرورش برشمرد.
بنابرایــن، آمــوزش و پــرورش، نه تنهــا 
سازوکاری۴  طبیعی برای انتقال فرهنگ است، 
بلکه قدرتمندترین عامل برای تغییر فرهنگی 
یا ایجاد توســعه نیز به شمار می رود )یزدانی، 
۱۳۸۱، ص۱۰۹(. بــا توجه به اهمیت فرهنگ 
و همزمــان با آن اهمیت آمــوزش و پرورش، 
خواه بــه عنوان عنصر توســعه و یا به عنوان 
حیطۀ خاصی از فعالیت، تفکیك ناپذیری بعد 
فرهنگی از پیشرفت و توسعه امری معقول به 

نظر می رسد )هنری، ۱۳۷۴، صص۸۹-۸۸(.
یونسکو در نشســتی بین المللی با عنوان 
»فقر و پیشــرفت« در سال ۱۹۸۶ به بررسی 
نقــش بالقــوه و خالق ارزش هــای فرهنگی، 
اجتماعــی، فکری، قومــی، اخالقی و معنوی 
در فرایند توســعه و رشــد اجتماعی ـ انسانی 

پرداخت )همان، ص ۷(.
اعالمیــۀ ۱۹۸۶ دربــارۀ حــق توســعه، 
پدیدۀ توســعه را یك فراینــد پیچیده، جامع 
و پویا می داند کــه دارای جنبه های فرهنگی، 
اقتصــادی، سیاســی و اجتماعی اســت و از 
طریــق آن، رفاه همۀ افــراد و جامعه در کل، 
به طور مــداوم ارتقا می یابــد )اداره اطالعات 
همگانی سازمان ملل متحد، ۱۳۷۸، ص ۲۳(. 

در این اعالمیه توســعه بــه عنوان یك »حق 
جدایی ناپذیر بشــری« شناخته شده و فرد به 
عنوان موضوع محوری توســعه عنوان شــد و 
دارای حقوق و در عین حال مســئولیت هایی 
برای مشارکت در توسعه شد )دیاس، ۱۹۹۷، 

ص5۲(.
هم چنین این اعالمیه، دولت ها را »مسئول 
اصلی« برای ایجاد شــرایط تحقق حق توسعه 
به عنوان حق فردی و نیز حق جمعی می داند 
)اداره اطالعات همگانی ســازمان ملل متحد، 
۱۳۷۸، ص۲۳(. پیــش از آن نیــز منشــور 
ملل متحد یکی از اهداف خود را »توســعه« 
و »ترویــج احتــرام جهانی به حقوق بشــر و 
آزادی های اساسی« بیان کرده بود )مادۀ 55(.

بدین ترتیب منشور با ترکیب نمودن این 
دو هــدف در یك ماده )مــادۀ 55( و متعهد 
ســاختن دولت ها به ترویج آن ها )مادۀ 5۹( بر 
روابط مکمل میان حقوق بشر و توسعه تأکید 

می کند)دیاس، ۱۹۹۷، ص 5۲(. 
پاراگــراف ۸ اعالمیــه کنفرانــس جهانی 
حقوق بشــر وین نیز چنین اعــالم می کند: 
»توسعه، دموکراســی و احترام به حقوق بشر 
و آزادی های اساســی به طــور متقابل به هم 
وابسته هستند و یکدیگر را تقویت می نمایند.« 
)مجمع عمومی، ۱۹۹۳، ص۱5۷(. در اعالمیه 
هزاره نیز به همراهی میان ترویج دموکراســی 
و درک و شناسایی بین المللی از حقوق بشر و 
حق توسعه به عنوان یکی از حقوق بشر اشاره 

شده است )مجمع عمومی، ۲۰۰۰، ص 55(.
دبیرکل ســازمان ملل )پطروس غالی( در 
گزارش ســال ۱۹۹۴ توسعه را یکی از حقوق 
اساسی بشــر دانســته و آن را تضمین کنندۀ 
بســیار مهمی برای تحقــق صلح در جهان به 
شمار آورده است و فقدان توسعه را عاملی در 
جهت افزایــش تنش های بین المللی و کمبود 
رفاه در جوامع می داند و از سوی دیگر تحقق 
توســعه را در جوامــع گرفتــار درگیری های 

نظامی ناممکن به حساب می آورد. 
در بخش دیگــری از این گزارش به پیوند 
میان توســعه و دموکراســی پرداخته شده و 
معتقد اســت که در بعضی کشــورها، پس از 
تحقق توســعه، جامعه به دموکراســی دست 
یافته و در بعضی کشــورها ایجاد دموکراسی 
به انقالب های اقتصادی و تحقق توسعه منجر 
شده اســت )گزاش دبیرکل، ۱۹۹۴، ص ۴۸(. 
اســناد حقوق بشری مختلف دیگری نیز نظیر 
میثــاق حقوق مدنی ـ سیاســی، میثاق حقوق 
اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگی، کنوانســیون 
حذف همــه اشــکال تبعیض علیــه زنان و 
شماری از کنوانسیون های سازمان بین المللی 
کار بر تحقق حقوق بشــر از طریق و از درون 
توســعه تأکید می کنند )دیــاس، ۱۹۹۷، ص 
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5۲(. حق توســعه دارای توان بالقوه یکپارچه 
کردن حقوق بشــر است. حق توسعه معیاری 
جهت ســنجش احترام به دیگر حقوق بشــر 
اســت و شــناخت اتــکای متقابــل و روابط 
غیرقابل تفکیك بین حقوق مختلف بشــر را 
امکان پذیر می کند و اجــازه می دهد که افراد 
در توســعه ای که از لحاظ اقتصادی پایدار، از 
لحاظ سیاسی آزاد و از لحاظ اجتماعی عادالنه 
است، مشــارکت داشته باشــند، زیرا توسعۀ 
پایدار واقعی، تنها زمانــی امکان پذیر خواهد 
بود که حقوق سیاســی، اقتصادی و اجتماعی 
همه مردم به طور کامل مورد احترام واقع شود 
)اداره اطالعات همگانی ســازمان ملل متحد، 
۱۳۷۸، ص۲۳(. چنین توسعه ای توانمندسازی 
و تحقق حقوق بشر را امکان پذیر می سازد. از 
ســوی دیگر، حقوق بشر نیز بنیاد و پایه ای را 
برای توسعه فراهم می کند و چارچوب اصولی 
و معیاری برای توســعه ایجــاد می کند که بر 
اساس آن بتوان کسانی که توسعه را بر عهده 

دارند، مسئول شمرد. 
ب- آموزش حقوق بشر برای توسعه

بنابر آنچه بیان شــد، آموزش حقوق بشر 
باید در تضمین توســعه واقعی نقش مهمی را 
ایفا می کند. آموزش حقوق بشــر به طرق زیر 

می تواند بر توسعه اثر بگذارد:
۱- آموزش حقوق بشر فعالیت های مربوط 
به توسعه را کنترل می کند. گاه توسعه به نقض 
حقوق بشر منجر می شود. برای مثال صنعتی 
شدن شتابان، تولیدات و ضایعات پرخطری را 
تولید می کند  یا کشاورزی شیمیایی مشکالتی 
نظیر تخریب خاک و مســموم سازی چرخۀ 
غذایی را به بار می آورد. آموزش حقوق بشر به 
شناسایی انحرافات پروژه های توسعه و طراحی 

مجدد و ترمیم آن ها کمك می کند. 
۲- آموزش حقوق بشر به قربانیان توسعه 
در مبارزات دشوارشــان برای ترمیم، جبران 

خسارت و عدالت کمك می کند. 
۳- آمــوزش حقــوق بشــر درک عمیقی 
از توســعه »به عنوان بهبود شــرایط انسانی« 
را ترویج می کند که ایــن امر به نوبۀ خود به 
سریع شدن توسعه در کشورهای عقب مانده و 

در حال توسعه کمك خواهد کرد. 
۴- آموزش حقوق بشر می تواند به تأمین 
مؤثر تر مشارکت در همه مراحل فرایند توسعه 
مدیریت،  ابتکارآن هــا،  پروژه هــا،  از طراحی 
نظارت و ارزیابی و طراحی مجدد آن ها کمك 

کند. 
5- آمــوزش حقــوق بشــر می تواند در 
پاسخگویی عوامل و بازیگران توسعه به رعایت 
سیاســت ها و بودجه های مربــوط به طرح ها 
نقــش مؤثر ایفا کند. )دیــاس، ۱۹۹۷، صص 

.)5۳-5۲

۶- آموزش حقوق بشر به جبران کاستی ها 
و خســارات ناشــی از اعمــال سیاســت ها و 
طرح های توسعه کمك می کند و هم چنین از 
نقض حقوق بشر در جریان توسعه جلوگیری 
می کند. ایــن آموزش ها می توانــد به جبران 
خسارت های ناشی از توسعه بر مردمان بومی 
کمك کند و یــا با حق تقدم های نامتوازن در 
توســعه مبارزه کند. برای مثال آقای مارکوز، 
رئیس جمهــور فیلپین، با هزینه ای بســیار 
زیاد مرکــز قلب بزرگی ایجاد کــرده بود، در 
حالی که در روســتاهای فیلپین به سالمتی و 
مراقبت های اساســی و اولیه بهداشت توجهی 

نمی شد. 
به منظور این که آموزش حقوق بشر بتواند 
مفهوم توســعه را به طور کامل شامل گردد، 
باید به عناصر نظــری و عملی این آموزش ها 

توجه شود. 
در ســطح نظری باید به سه نکته در این 

مورد اشاره کرد:
۱- حق توســعه خود یك یاز حقوق بشر 
اســت. این حق در میثاق حقــوق اجتماعی، 
اقتصــادی و فرهنگــی و در بخش دوم بند ۶ 
اعالمیه کنفرانس جهانی حقوق بشر ۱۹۹۳ و 
اسناد حقوق بشری دیگری به رسمیت شناخته 
شده اســت و دولت ها را مسئول تضمین این 
حق دانســته اند. حدود و محتوای حق توسعه 
در اعالمیه حق توسعه مجمع عمومی سازمان 

ملل به دقت شرح داده شده است. 
۲- حقوق بشــر، بنیانی برای توسعه است 
و معیاری برای پاســخگویی بازیگران توسعه 

فراهم می کند. 
۳- حقوق بشر باید به طور کامل در فرایند 

توسعه حمایت شود)همان، صص 5۹-55(.
تمامی حقوق بشــر و آزادی های اساسی 
غیرقابل تقســیم و به هم وابسته اند و می باید 
توجــه برابر به ترویــج و حمایت کلیۀ حقوق 
اعم از مدنی،  سیاســی، اقتصــادی، اجتماعی 
و فرهنگــی معطــوف شــود. ترویــج حقوق 
انســانی معین نمی توانند انــکار دیگر حقوق 
بشــر و آزادی هــای اساســی را توجیه کنند 

)سیمونیدس، ۱۳۸۳، ص۱۳۲(.
حقوق بشــر در کنــار توســعه و امنیت 
ستون های ســه  گانه ســازمان ملل متحد را 
تشــکیل می دهند. به قول آقای کوفی عنان 
توســعه و امنیت الزم و ملــزوم یکدیگرند و 
بدون حقوق بشــر نیل به هیچ یــك از آن ها 
امکان پذیر نیست  )زمانی، ۱۳۸5، ص۳۱۴( و 
با برخی حکومت های اقتدارگرا نمی توان هم نوا 
شد که شعار »توسعه امروز، حقوق بشر فردا« 
را سر می دهند. چنین بحثی به طور صریح و 
واضح در حقوق بشر بین الملل رد شده است. 
در این زمینه آموزش حقوق بشــر به جوامع 

کمك می کند تا تضمین »توسعه« و »حقوق 
بشــر« به ثروتمندان محدود نباشــد و فقرا و 
حاشیه نشــینان هم به آزادی و نان دست پیدا 

کنند. 
در ســطح عملی آموزش های حقوق بشر 

توجه به دو نکته، ضروری به نظر می رسد:
۱- برخی از برنامه ها و طرح های توسعه بر 
طبقات و اقشار خاصی از جامعه فشار می آورد 
و یا آسیب هایی بر محیط زیست وارد می سازد 
که این طرح ها و این بخش های آســیب پذیر 

باید شناسایی شوند. 
۲- نیاز به ارزیابی و تعیین تأثیرات انسانی، 

اجتماعی و محیط زیستی این طرح ها. 
اگر چه توسعه امکان مشارکت گسترده ای 
را بــرای افــراد و به ویژه گروه هــای محروم و 
حاشیه نشــین جامعه فراهم می کند و از این 
طریق به از میان بردن دالیل ســاختاری عدم 
پذیرش ها و تضییع حقوق بشر کمك می کند؛ 
خود به طور روز افزونی به نقض بشر و تحمیل 
فشــارهایی بر اقشــار آســیب پذیر و محروم 
جوامع منجر می شــود. از آن میان می توان به 
اقتصادی و  آزادســازی  تصویب سیاست های 
خصوصی سازی توسط حکومت های کشورهای 
در حال توسعه اشاره کرد که مشکالت حقوق 
بشری تازه ای را برای اقشار فقیر ایجاد می کند، 
نظیــر افراد بی خانمان و حاشیه نشــین که از 
حداقل حقوق بشــر نیز بی بهره اند و هم چنین 
افزایــش فرهنگ مصرف که خــود به توزیع 
ناعادالنه منابع و در نتیجه تحمیل فشــارهای 

به اقشار ضعیف تر جامعه منجر می شود. 
بنابرایــن، نیازمند آموزش هایی هســتیم 
که بتواند افــراد را در برنامه ریزی ها و اجرای 
طرح هــای توســعه، شناســایی طرح هــای 
خطرناک، ارزیابی فشارها و آثار مخرب ناشی 
از طرح هــای زیانبار کمك کنــد و هم چنین 
در طراحــی مجــدد آن ها، جبران خســارت 
و توزیــع منصفانه تر منافــع طرح ها، توانمند 
ســازد )دیاس، ۱۹۹۷، صص۶۳-5۹(. بند ۷۳ 
اعالمیــه کنفرانس جهانی حقوق بشــر وین 
توانمندســازی سازمان های  ۱۹۹۳، خواستار 
غیردولتی و ســایر ارگان های مردمی فعال در 
زمینه توســعه حقوق بشر به منظور مشارکت 
و همکاری گســترده تر آن ها با دولت ها برای 
برنامه ریزی، طراحی، اجرا و ارزیابی طرح های 
مربوط به حق توسعه است )کنفرانس حقوق 

بشر وین، ۱۹۹۳، ماده ۷۳(.
بدیــن ترتیب، امــروز بیش از گذشــته، 
ضرورت آموزش حقوق بشر در مورد توسعه به 
منظور متوقف ساخته چرخه فقر و جایگزینی 
آن با چرخه توانمندســازی احساس می شود 

)دیاس، ۱۹۹۷، ص ۶۳(. 
ادامه در صفحه ۳5
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مــور؛ هغــه څوک چــې خپل بچــی د نهو 

مياشــتو لپــاره په خپــل نس کې ســايت او له 

زيږيدو وروسته يې د روزنې او هوساينې لپاره پر 

ځان بې خويب او خواري مني، شــېدې ورکوي 

او ډول ډول ستونزې وررسه ګايل، لنډه دا چې 

په اســالمي او انســاين اخالقــو رسه د اوالد په 

روزنه او پالنه کې د مور کوښښونه بې شامره او 

هيڅکله د هېرېدلو نه دي.

په قــرآن کريم او نبوي احاديثــو کې د مور 

د مقام او د هغــې د حقونو په اړه ډېر ټيڼګار او 

الرښوونې شوې دي. 

هغه مــور چې په دنګو ماڼيو کــې په ناز او 

نعمتونو کې ژوند کوي او هغه مور چې په کليو، 

باڼدو او کرونــدو کې ژوند او کار کوي، ټولې يو 

شــان دي او د مورولۍ پــه مقام کې رسه توپري 

نــه لري، همدغــه ميندې په خپلــو پاکو غيږو 

کې ډول ډول انســانان روزي، که ولســمرش د 

هېواد چارې سمبالوي، که يو طبيب د ټولنې د 

ناروغانو درملنه کوي، که د دين يو عامل د ټولنې 

د خلکــو په عقيــدوي او اخالقي برخو کې زيار 

بــايس او که په ټولنه کې يــو ګنډونکی، نايي، 

مور
غالم رسور ګالبزی

اهنګر، نداف، ډوډی پخوونکی، خټګر، فلزکار، 

برقي، بزګر... دي، دغه ټول د قدر وړ، د ټولنې 

خدمتــګاران او هر يو پخپله دنده کې ځانګړی 

مقام او اهميت لري، چې د مور په غيږه کې يې 

وده کــړې ده، روزل شــوي او د ټولنې چوپړ ته 

وړاندې شــوي دي. راځئ لومړی د مور خدمت 

وکــړو او ميندو ته د ژوند غــوره رشايط برابر کړو 

چې په ښــو رشايطو کې ګټور انسانان نړۍ ته 

وړاندې کړي.

هره مــور چې په هرې طبقې پورې اړه لري 

د درنــاوي وړ ده، زموږ په هېواد کې مېرمن نازو 

انــا هم يوه مور وه چې مريويس خان يې ټولنې 

ته وړاندې کړ، زرغونې انــا لوی امپراتور احمد 

شاه بابا نړۍ ته وړاندې کړ او همداسې تاريخي 

مينــدو تاريخي بچي زيــږويل او پخپله يې هم 

تاريخونه جوړ کړي دي.

خو راځئ چې د هغو بد مرغو ميندو پوښتنې 

ته ورشــو چې د ژوند په ســختيو کې تريخ ژوند 

تريوي، راځئ د هغوی کنډر کليو، ماتو جونګړو 

او خړو کوڅو ته ورشــو، هغه مور چې له سهاره 

تر ماښــامه د دويب په تودو هــوا ګانو او د ژمي 

په ســاړو او يخو بارانونو کې د سړکونو پرغاړو، د 

جوماتونو مخې ته، په پارکونو کې، په هوټلونو او 

دکانونو کې د بيوزلۍ تور او خوار الســونه د هر 

انســان لور ته نييس، د ځينو ميندو په مخ کې 

خپل ماشــوم اوالدونه لوڅ بربنــډ او خامر پراته 

وي او يخو بارانونو يې د بدن پوســتکي تک تور 

ګرځويل وي، الرويان يې په اړه ډول ډول خرې 

کــوي، څوک وايــي دا يې کســب دی، د دوی 

نارينه کارنه کوي، دوی پر ښــځو او ماشــومانو 

ګدايي کــوي او د دې الرې ځانته ډوډۍ پيدا 

کوي.

اجمل خټک وايي:

غټان غټان لويان لويان پيـدا دي

دوی خـو له اصـله جنتيـان پيـدا دي

راځئ دې خوارو له جنت وګټو

څوک چې له موره دوزخيان پيدا دي 

أيــا دغه ډول خوارې او فقريې ميندې او دا 

واړه ماشومان يې پر موږ حق نه لري؟

رســول الله )صلــی الله عليه وســلم( به د 

داســې فقريانو او پريشــانه خلکو لپاره د کار او 

بوختيا اسانتياوې برابرولې، زه وايم دغه ډول په 

غټان غټان لويان لويان پيـدا دي

دوی خـو له اصـله جنتيـان پيـدا دي

راځئ دې خوارو له جنت وګټو

څوک چې له موره دوزخيان پيدا دي 

أيا دغه ډول خوارې او فقريې ميندې او دا 

واړه ماشومان يې پر موږ حق نه لري؟
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ســلګونو ميندې چې د خپلو خېټو مړولو لپاره 

خپل ماشــومان موږ ته واســطه کوي آيا دا مور 

هيله او ارمان نه لري؟ آيا دغه مور سرتګې، خوله 

او غوږونــه نه لري؟ آيا دغــه مور د ژوند خواږه او 

ښــکال ګانې نه پيژين؟ آيا دغه مور د ادم او حوا 

لور نه ده؟ آيا دغه مور او دغه بربنډ ماشومان يې 

زموږ له جنسه نه دي؟ د داسې يوې سوالګرې 

مور په غريبو او تورو الســونو کې که د آدم بچي 

را لوی يش تاسو به د دغه ډول بچيانو څخه په 

راتلونکــي کې څه هيله او طمع کوئ؟! آيا دغه 

ډول ناســامل او بې روزنې ماشــومان به د ولس 

خادمان جوړ يش او که دښمنان؟

راځئ چې د دې مور جونګړې ته ورشــو او 

معلومه کړو چې دا خواره مور او خوارکی ماشوم 

چا مجبور کړي دي او د ســړکونو غاړو ته يې را 

غورځويل دي او له موږ څخــه يوه ګوله ډوډۍ 

غواړي.

ځينــې خلــک وايــي چــې د دوی روغ او 

تندرسته ميړونه د غټوغټو بريتونو رسه په خيمه 

کې تکيه وهلې وي راديو او تلويزيون ته ناست 

وي او ځينــې يــې زرکان او مــړزان جنګوي او 

خوراکی ماشــوم او د هغې خــواره مور دوی ته 

ډوډۍ پيدا کوي، که دا رښــتياوي دا هم عالج 

لري او که چېرته په رښــتيا هم دغه ماشوم او د 

ده مــور د کورنۍ مرش نه لري، د دوی لپاره هم 

عالج شــته، راځئ چې  مرسته وررسه وکړو او د 

دغې بدمرغه ژوند څخه نجــات ورکړو، دا به نه 

يــوازې د دوی رسه مرســته وي، بلکې د خپلې 

ټولنې او هېواد رسه به مرسته وي، دا مسؤوليت 

د چــا دی؟ دا مســئوليت زموږ د ټولــو دی. د 

پيغمر)ص( حديث دی چې وايي. ژباړه: ))ستا 

سو هر يو شپون دی او هر شپون د خپلې رمې 

مسئول دی...((.

د اســايس قانــون 43 او 44 مــادې پــه 

رصاحــت رسه وايــي: ))دولــت د شــهيدانو او 

مفقودينو له پاتې کسانو، د معلولينو او معيوبينو 

د بيــا ځواکمنــۍ او پــه ټولنه کــې د هغوی د 

فعالې ونډې اخيستنې په خاطر د مايل مرستو 

او روغتيايي خدمتونو د تنظيم لپاره د قانون له 

حکمونو رسه سم الزم تدبريونه نييس.

دولــت د متقاعدينو حقوق تضمينوي او له 

زړو کسانو او بې رسپرسته ښځو، معيوبينو او بې 

وســه يتيامنو رسه د قانون له حکمونو رسه سم 

الزمې مرستې کوي.

کورنــۍ د ټولنــې اســايس رکــن دی او د 

دولت تــر پاملرنې النــدې ده. دولت د کورنۍ 

او په ځانګړې توګه د مور او ماشــوم د جسمي، 

روحي روغتيا د تامني، د ماشــومانو د روزنې او 

د اســالم د سپيڅيل دين له احکامو رسه سم د 

مغايرو رسمونو د له منځه وړلو لپاره الزم تدبريونه 

نييس.((

آيــا دا په کوڅو کې در پــه دره ميندې او د 

دوی ډنګــر ماشــومان د دې هيــواد کونډې او 

يتيــامن نه دي، د دوی پوښــتنه چا وکړه، زموږ 

دولــت به کلــه د دوی پــر رس د مهربانۍ الس 

کيږدي او دوی به له خاورو راپورته کړي، د دې 

دردېدلو او کړېدلو ميندو غم چا کړی دی؟؟؟

راځئ چې د دې ســوالګرې مور او ماشــوم 

آهونه او دردونه اړوندو مراجعو ته ورسوو او هغوی 

مجبور کړو چې د دغې مور او ماشوم الس نيوی 

وکــړي. په رښــتينې امياين هــوډ رسه د دغې 

بدمرغې ټولنيزې پديدې له منځه وړل پکار دي 

او دا ســرت مســؤوليت د وخت د چارواکو دی، 

چې لږ تــر لږه دغې ډول مظلومــې مور ته پام 

وکړي او د تل لپاره يې د سوالګرۍ او د احتياج 

لــه دام څخه د وياړيل او پرمختليل ژوند  لوري 

ته را وبايس.

ګل پاچا الفت وييل: 

هرسړی ګوري په ډېر شوق سپينو مخونو لره

سپريو مخو ته د خوارانو زيرکيدل غواړمه

د مور حقونه

پــه برشي نړۍ کــې د مور او پــالر له مقام 

څخه هيڅوک انکار نه کوي، الله تعالی فرمايي. 

ژباړه: موږ انســان ته د مــور او پالر په وړاندې د 

نېکۍ حکم کړی، مور دا بار کړی و په خپل نس 

کــې، په کمزري حالت د پاســه د بل کمزوري 

حالت، او جدا کيدل د ده له شيدو څخه په دوه 

کاله کې دي، نو شــکر کــوه زما او د مور او پالر 

خپل او ما ته ستاسو راتلل دي )ای انسانانو( د 

لقامن سورت، 14 أيت.

الله تعالــی په يو بل فرمان کــې اوالد ته د 

خپل حق )عبــادت( د يادولو ترڅنګ د مور او 

پالر د حق او شــکر پرځای کولو الرښوونه کړې 

ده، لکه چې په الندې آيت کې وايي:

ژبــاړه: ))او حکــم کړی دی رب ســتا چې 

عبادت، مه کوئ تاسو )د بل هيچا(، خو يوازې 

د همدې يو الله پاک او د مور او پالر رسه ښېګڼه 

کوئ او که چېرته يو له دوی يا دواړه )مور او پالر( 

ســتا په موجوديت کې بوډاتوب ته ورسېږي، د 

دواړو پر وړاندې د )اُف( کليمه هم مه وايه، دواړه 

مه رټــه او دواړو ته په درنــاوي رسه نرمې نرمې 

خــرې کوه. د دواړو پر وړاندې د خپلې تواضع 

او رحمت اوږه ښکته کړه او وايه چې: ای زما ربه! 

په دې دواړو )مور او پالر( داسې رحم وکړه، لکه 

څرنګه چــې دوی دواړو په کوچنيتوب کې زما 

روزنه او پالنه کړې ده((. بني ارسائيل 24-23

عالمه ابن کثري رح د دې أيت په تفسري کې 

وييل دي: ))الله تعالی د مور او پالر رسه نيکي 

کــول د خپل عبادت رسه يو ځای راوړي دي او 

پر هغه يې امر کړی دی.(( )1(

 په اسالم کې جهاد او هجرت غوره عبادات 

دي، خو د مــور او پالر خدمت له دې هم غوره 

دی، لکه حرضت محمد صلی الله عليه وســلم 

هغه سړي ته چې د جهاد لپاره راغلی و، وويل: 

))آيا ستاسو په نږدې خپلوانو )مور او پالر( کې 

څوک ژوندي شته؟. هغه سړي وويل: پالر او مور 

مې ژوندي دي. رسول الله صلی الله عليه وسلم 

ورته وويل: الړشه له هغو څخه اجازه واخله، که 

اجازه يې درکړه، جهاد ته الړشــه او کنه نو بيا د 

هغوی خدمت وکړه )او جهاد ته مه ځه(. )2(

د مرشک پالر او مور په اړه هم په قرآن کريم 

او نبــوي احاديثو کې د ښــه چلند په اړه ډېرې 

الرښــوونې شــوې دي، لکه چې الله تعالی په 

الندې آيت کې داسې  فرماييل دي. ژباړه: ))او 

که دوی )مور او پالر( پرتا باندې د دې کوښښ 

کوي چې له ما )الله( رسه رشيک ونيســه هغه 

څوک چې تا لره په هغــه )غريالله( باندې کوم 

دليل نشــه، نو د دوی خره مه منه او د دنيا په 

چــارو کې له دوی رسه په ډېره غوره طريقه رسه 

ملګرتيا او مرسته کوه.

د پورتني آيت څخه معلومېږي چې په ناروا 

چــارو کې د مور او پالر پريوي نــاروا ده، خو له 

دې پرته د دوی رسه په دنيوي چارو کې مرسته، 

ښه چلند او د دوی خوشحاله ساتل فرض دي.

په يــو حديث کې راغيل دي. ژباړه: اســام 

بنت ابوبکر )رض( وييل دي: ))مور مې مرشکه 

وه او په قريشو کې اوسيدله زما خواته راغله، زه 

د رســول الله صلی الله عليه وسلم خوا ته الړم، 

عرض مې ورته وکړ چې ای د الله تعالی رسوله! 

مور مې ماته راغله او مرســته را څخه غواړي، آيا 

د مور غوښتنې پوره کړم؟ او نيکي وررسه وکړم؟ 

د الله رســول راتــه وويل: هو! له مــور رسه دې 

ښــېګڼه او نيکي کوه او د هغې خپلوي پرځاي 

کوه(( متفق عليه. )3(

د مــور او پالر ازاروونکي پــه دنيا کې هم د 

عذاب مســتحق ګرځــي، لکه پــه دې الندې 

حديث کې چې رسول الله صلی الله عليه وسلم 

ويــيل دي. ژباړه: )له ابی بکره څخه روايت دی 

چې رســول الله صلی الله و عليه وســلم وييل 

دي: ))ټول ګناهونه که الله تعالی وغواړي بښي 

يې، خو د مور او پالر نا فرماين نه بښي، په يقني 

رسه د داسې ګناه مرتکب ته به له مرګه مخکې 

په ژوندانه کې جزا ورکړل يش(( )4( 

اللــه دې موږ او تاســو د دغه ناوړه حالت او 

موقف څخه وســايت. د مور حــق له پالر څخه 

زيات دی، په دې اړه د الله تعالی رسول داسې 

ويــيل دي. ژبــاړه: )) د ابوهريــره )رض( څخه 

روايت دی، هغه وييل دي چې يو سړي پوښتنه 

وکړه: ای د الله رســوله! څوک پر ما ډېر حقدار 
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دی چې ښه چلند وررسه وکړم؟. ورته ويې ويل: 

مور دې. بيا يې پوښــتنه وکړه: بيا څوک؟ هغه 

ورته وويل: مور دې. بيا يې ترې پوښتنه وکړه: بيا 

څوک؟ ځواب يې ورکړ: مور دې. بيا يې پوښتنه 

وکړه: بيا څوک؟ ځواب يې ورکړ: پالر دې ...(( 

بخاري- مسلم )5(

د مــور او پــالر د خدمت بدلــه جنت دی. 

ژباړه: ))د ابی هريره )رض( څخه روايت دی چې 

رسول الله وفرمايل: هغه پزه دې په خاور وککړه 

يش )ذليل دې يش( دا خره رسول الله صلی 

الله عليه وســلم درې ځله وکړه. خلکو پوښتنه 

وکړه: يا رســول اللــه! څــوک دې ذليل يش؟ 

حضور ورته وفرمايل: هغه سړی چې د هغه مور 

او پــالر او يا په هغوی کې يوکس بوډا يش او دا 

ســړی د هغوی د خدمت له کبله په جنت کې 

داخل نه يش. )6(

په يو بل حديث کــې راغيل دي. ژباړه: ))د 

الله تعالی خوښي د مور او پالر په خوښۍ کې 

ده او د الله تعالی غوسه او خپګان د مور او پالر 

په خپګان کې دي(( 

د مــور او پالر پر وړاندې لوړ غــږ يا يوه بده 

خره چې د هغوی خوا پرې بدېږي، دا هم الله 

تعالــی بد ګڼيل دي، لکه چــې فرمايي. ژباړه: 

)...... او د دوی پر وړاندې د )اف( کلمه هم مه 

وايه، او دوی دواړه مه رټه، دواړو ته نرمه او د عزت 

خره کوه )د ادب خره(. )7(

پــه پورتني ايت کــې دريو  خرو ته اشــاره 

شوې ده: 

1- د هغو پر وړاندې د )اف( يعنې د اوسييل 

کول او ستوماين څرګندول د هغوی د خپګان 

او تکليف سبب ګرځي.

2-پــه مســتقيم ډول د هغوی رټــل او يا په 

کنايــه توګه د هغوی پر وړانــدې بې ادبه خره 

کول او يا يو داســې عمل تررسه کول چې دوی 

ته پرې خپګان رسېږي منع دي، بلکې د دوی 

پر وړاندې يو داسې عمل په کار دی چې هغوی 

پرې خوشحاله يش.

3-د دوی پــر وړانــدې نرمــه او خوږه خره 

پکار ده چــې دوی پرې ارامي حس کړي، عطا 

بن رباح د پورتني ايت په تفسري کې وايي چې. 

ژباړه: د شفقت الس دې د مور او پالر له رسه مه 

لرې کوه. )8(

ابو عبدالله رحمت الله عليه وايي: کله چې 

د هغوی په لوري کتل کوې، د مهربانۍ رحمت 

او عطوفــت په ســرتګه ورته ګــوره، د هغوی د 

الســونو د بره خپل السونه مه ږده او په الره کې 

ورڅخه مخکې مه ځه. )۹(

د مــور او پالر پر وړانــدې خپل ځان ذليله 

او مهربانــه معريف کول د اللــه تعالی امر دی، 

لکه چې الله داســې فرماييل دي. ژبــاړه: ))د 

هغوی پر وړاندې د خپلــې تواضع او د رحمت 

اوږه ښــکته کړه او په حق کې يې داســې ووايه 

چــې: ای زما ربه! زما په مــور او پالر رحم وکړه، 

لکه څنګه چې دوی دواړو په ماشومتوب کې زما 

روزنه او پالنه کړې ده. )10(

په يو روايت کې راغيل دي چې يو سړي له 

مين څخه خپله مور پر خپله شا کعبې رشيفې 

تــه راوړې وه او پــه حج کې د عمــر )رضی الله 

عنه( رسه مخامخ شــو، په داسې حال چې مور 

ته يې د کعبې رشيفې څخه طواف ورکاوه، عمر 

)رض( ته يې وويــل: ما خپله مور له مين څخه 

بيــت الحرم ته د حج لپاره پر شــا راوړې ده، آيا 

مــا د دې حق پوره کــړی دی؟ عمر )رض( ورته 

وويل: تا تر اوســه د مور د نهه مياشتو حق چې 

ته يې په خېټه کې ګرځولی يې د يوه نفس حق 

نه دی پوره کړی. )11(

د مــور او پالر کفالــت او خدمت په اوالدونو 

فــرض دی، ځکه چې زموږ ځانونــه او مالونه د 

مور او پالر دي. حديث رشيف دی چې يو سړی 

رســول الله صلی الله عليه وسلم ته راغی، ورته 

وي ويل: يا رسول الله  زه د مال او اوالد څښنت 

يم او پالر مې غواړي چې مال را څخه واخيل، نو 

نبي صلی الله عليه وسلم ورته و ويل: ته او مال 

دې د پالر دي.

اوس چې موږ او زمــوږ مالونه زموږ د مور او 

پالر دي نو ولې به پر مور او پالر مهرباين نه کوو 

او ولې به د هغوی د خوراک، څښــاک، دوايي، 

لباس او د نظافت خيال نه ساتو؟

مور او پالر ځانونــه وږي او نهر پرېږدي خو 

د خپلې خولې مــړۍ اوالد ته ورکوي، لکه چې 

پــه يو حديــث کې راغــيل دی. ژبــاړه: يب يب 

عايشــې رضه الله تعالی عنها څخه روايت دی، 

هغــه وايي، چې ما ته يوه ښــځه راغله، د هغې 

رسه دوه لوڼه )لورګانې( وې، يو څه مرســته يې 

را څخه وغوښــته، په دې وخــت کې له ما رسه 

د يوې کجورې څخه پرته نور څه نه و، هغه مې 

ورکړه، دې ښځې هغه کجوره په کوچنيو لورګانو 

ووېشــله او پخپله يې هيڅ ونــه خوړل، بيا هغه 

پاڅيدله او الړه، له دې وروســته نبي صلی الله 

عليه وسلم کور ته راغی، ما ورته  د هغې ښځې 

کيسه بيان کړه، نو نبي صلی الله عليه وسلم و 

فرمايل: څوک چــې د دې لورګانو په ذريعه په 

ازموينه کې اچول شوې وي او هغه د دوی رسه 

ښه چلند وکړي، نو دا لورګانې به د هغه لپاره د 

اور څخه پرده جــوړه يش. )12( له دې حديث 

رشيف څخه دوه مسئيل راووتلې. 

1- په اســالم کې د لورګانو حق او د هغوی 

پالل.

2- د مســلامنې مور مهرباين او شخصيت 

چې خپــل ځان  نهر پرېــږدي او کوچنيو نهرو 

لورګانــو ته د خولې مــړۍ )يوه کجوره( نياميي 

کوي او هغوی ته يې ورکوي.

يوه مهربانه مور چې په دې ډول په صداقت 

رسه د کور او اوالدونو په خدمت کې دنده تررسه 

کوي آيا داســې اوالدونه به د داســې مور لپاره 

د اور څخــه پرده نه جوړېږي؟ او داســې مور به 

جنت ته نه ځي؟ نو ځکه خو ويل شوي دي چې 

جنت د مور د قدمونو الندې دی.

د مــور غېږه د برشي ټولنو او د انســانانو د 

روزنې اصيل زانګو ده، مور د کورنۍ د بڼ مالياره 

او انساين ژوند ته د ښــکال ورکوونکې ده، ټول 

انســانان د مور د خوږې کلمې رسه مينه لري، 

زموږ پــه ټولنه کې خو زموږ ټــول وګړي مور ته 

درناوی کوي او هر څــوک چې د مور او پالر پر 

وړاندې بې پروايي کــوي او د هغوی احرتام نه 

کوي، د ټولنې وګړي داسې انسانانو ته په درنده 

سرتګه نه ګوري او د خلکو له پامه لويديل وي.

نو راځئ! د خپلې مور او پالر حقونه پر ځای 

کړو، الله مه کړه، داســې ونــه يش چې د نورو 

خلکو د خوشــحالولو او يــا د ځينو کېنه ګرو د 

شيطانت او منفي خرو له کبله د خپلې خوږې 

مور او پالر حقونه تر پښو الندې کړو او په دنيا او 

اخرت کې د رشم او ذلت رسه مخ شو.

مــور د يــوې کورنــۍ اصــيل بنســټګره او 

جوړوونکې ده، مور د نارينه و په نسبت د زيات 

صر، زغم، کړاوونــو، د اوالد د زيږولو، د بچيانو 

د شــپې او ورځې د څارنې، ساتنې، نظافت او 

پالنې زياتې ستونزې پر ځان زغمي خو بيا هم 

په ځينو کورنيو کې ورته په درنده سرتګه نه کتل 

کېږي او آن چې اوالدو نه يې هم د نظر درناوی 

نه کوي او خره يې نه مني.

يــو ځــوان  ارواه پــوه نعمــت الله شــاداب 

پــه کورنۍ کــې د مــور نقش مرکــزي بويل او 

زياتــوي چې: ))مور په روحــي لحاظ د کورنۍ 

او پــه ځانګړي ډول د ماشــومانو لپــاره اروايي 

ډاډ )ســکون( وي، پــه کورنۍ کې مــور د ټولو 

خواخوږې او همرازه وي، خو له بده مرغه د مور 

همراز او خوا خوږي نشته، لومړنۍ اروا پوهه هم 

مور ده او موږ وينو چې په لومړي قدم کې همدا 

مور ده چې د خپل ماشــوم ســتونزو ته متوجه 

کېږي او خپل ماشوم روغتون ته رسوي((. )13(

مور په درې ډوله ده

1- اصيل يا نســبي مور: چې نسبي وي او 

ماشوم يې زيږولی وي. 

2-رضاعي مور: هغه مور چې ماشوم ته يې د 

دوو کلونو د رضاعت په موده کې د خپلې سينې 

شيدې ورکړي وي.

رضاعي مور هم لکه د خپلې مور په څري په 

رضاعي اوالد حقونه لــري، رضاعي اوالد بايد د 
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دې مــور هم درناوی وکــړي، پيغمر صلی الله 

عليه وســلم هم د تل لپار د رضاعي مور حقونو 

ته پــام کــړی دی او د هغې درنــاوی يې کړی 

دی، په حديث کې راغيل دي چې. ژباړه: ))ابو 

طفيل رضی الله عنه فرماييل دي: ما رسول الله 

صلی الله عليه وســلم د حجرانه مقام کې وليد 

چې غوښه يې تقسيموله، په دې وخت کې يوه 

ښــځه راغله، تردې چې، رسول الله صلی الله 

عليه وسلم ته نږدې شــوه، حرضت خپل څادر 

هغې ته وغوړاوه، هغه يب يب پرې کېناستله، ما 

پوښــتنه کړه، دا څوک ده؟ خلکو را ته وويل: دا 

د رســول الله صلی الله عليه وسلم رضاعي مور 

ده(( ابوداود. )14(

3- مريه مور: هغه مور ده چې د پالر په نکاح 

کــې يې بنده وي يعنې د پالر ښــځه، دا هم د 

مــور حيثيت لري د احرتام وړ ده او نکاح وررسه 

حرامــه ده. همدارنګــه د مور او پــالر له وفات 

څخه وروســته د دوی لــه خپلوانو رسه نيکي او 

خپلــوي پالل، د دوی لپــاره د الله تعالی څخه 

بخښنه غوښــتل، نوافل ملونځونه، د قرأنکريم 

تالوتونه، خرياتونه او صدقې ورکول د دوی لپاره 

صدقه جاريــه ده، که څوک دغــه دوه نعمتونه 

)مــور او پالر( په کــور ولري، د هغوی د خدمت 

او رضامنــدۍ په واســطه دې جنتونه وګټې او 

کــه څوک د دغو دواړو نعمتونــو يا په دوی کې 

له يوه څخه بې برخې شوي وي، او الله مه کړه 

هغوی ترې ګيله من تليل وي، د الله د مهربانۍ 

څخه دې نه ناهييل کېږي، د هغوی د وروستيو 

خواخوږو او خپلوانو رسه دې ښــه چلند وکړي، 

په خپله خطا دې پېښامين څرګنده کړي، الله 

غفور الرحيم ذات دی، وبه يې بښي.

په پای کې د پورتنيو داليلو او الرښوونو په رڼا 

کــې د مور او پالر پر وړاندې د اوالدونو دندې او 

ادبونه په لنډه توګه ليکو او د الله )ج( له درباره 

څخه پرې د عمل  توان غواړو.

1- مســلامن بايد د خپل مور او پالر رسه په 

پوره احرتام رسه خرې وکړي.

2- پالر او مور ته په نومونو رسه آواز مه کوئ. 

ابوهريره )رض( دوه ســړي وليدل چې داســې 

يې کول، د هغوی د خپلوۍ په اړه يې پوښــتنه 

وکړه، ورته معلومه شوه چې دا يو د هغه بل پالر 

دی، ورته وی ويل: ))پالر ته دې د هغه د نوم په 

يادولو رسه اواز مه کــوه، په الره کې ورڅخه مه 

مخکې کېږه او په مجلس کې وررسه مخامخ مه 

کېنه!(( )15(

3- د پالر او مور پر لورې په تيز نظر مه ګوره، 

خصوصاً کلــه چې هغه په غوســه وي، بايد په 

مينه او نرمۍ رسه ورته وکتل يش.

4- د مــور او پالر په وړانــدې د )اف( کلمه 

ويل، د الله تعالی او د رسول الله صلی الله عليه 

وسلم د نافرمانۍ سبب ګرځي، بايد هيڅکله د 

هغوی په مخکې دغه کلمه ونه ويل يش.

5- کله چې پالر او مــور وګورئ چې يو څه 

يې په الس کې نيــويل وي، فوراً يې ورڅخه له 

السه واخلئ او مرسته وررسه وکړئ.

6- هغوی ته پرته له رضورته آوازونه مه کوئ 

او کــه رضورت پيدا يش تيز او لــوړ آواز ورته مه 

کوئ.

7- د هغوی د خرو په منځ کې مه لګېږئ او 

تر پايه يې واورئ.

8- پــه ډوډۍ خوړلو کې ورڅخه مه مخکې 

کېږئ خو کله چې اجازه درکړي. 

۹- کله چې هغوی له کوره بهر ځي په ښــو 

الفاظو وررسه مخه ښه وکړئ، تر يوې اندازې يې 

بدرګه کړئ، مثاًل مور ته ووايئ: )الله تعالی دې 

مل شه!( پالر ته ووايئ: )الله تعالی دی تاسو په 

خري رسه ورسوي او په خري رسه بريته راشئ.(

11- د پــالر او مور آواز )غږ( ته په خوښــۍ 

رسه ځواب ورکړئ.

12- له هغوی رسه د مينې څرګندونه وکړئ 

او کوښښ وکړئ چې هغوی خوشحاله وساتئ.

13- لــه پــالر او مور څخــه له توانــه پورته 

غوښتنې مه کوئ.

14- کــه يو له دوی ناروغه وي يوازې يې مه 

پرېــږدئ، د دارو او درمــل غم يــې وخورئ او د 

روغتيا په اړه يې دعا وکړئ.

15- د پــالر او مور رازونه پټ وســاتئ، که له 

هغوی څخه کومه سخته خره واورئ، په خوږه ژبه 

ځواب ورکړئ، او سخته خره يې هريه کړئ. )16(
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از صفحه ۹
فعالیت های حقوق بشری...

اگست ۲۰۱۸ برگزار شد و در آن والی پروان، 
رییس دفتر ســاحوی کابل کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانســتان، رئیس شورای والیتی 
پروان، رئیس شورای علمای این والیت، و ۱۷۰ 
تن از اعضای جامعه مدنی، اســتادان دانشگاه، 
بازمانــدگان حوادث  دانشــجویان، قربانیان و 

تروریسم شرکت داشتند.

 برگزاری کنفراس تجلیل  روز 
بین المللی گرامیداشت  قربانیان 
تروریزم در والیت میدان وردک

دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان به مناسبت تجلیل  روز یادبود و 
گرامی داشت از قربانیان تروریزم، روز دو شنبه، 
5 ســنبله ۱۳۹۷ در تاالر والیت میدان وردک 
کنفرانس حمایت از حقوق قربانیان تروریزم را 
برگزار کرد. در این کنفرانس حدود ۱5۰ تن از 
مقامات و مسئوالن حکومت محلی، نمایندگان 
ســازمان های جامعه مدنی، فعاالن حقوق بشر، 
نمایندگان رسانه ها و قربانیان تروریزم اشتراک 

کرده بودند.
آمار انتحــار، انفجار و کشــتار افراد ملکی 
در افغانســتان به یك رقم تکان دهنده رسیده 
است.  یافته های کمیسیون و صحبت های والی 
والیت میدان وردک نشان می دهد که از قربانیان 
حمالت تروریستی حمایت شایسته ای صورت 

نگرفته است.
رئیــس دفتر ســاحوی کابل کمیســیون 
مستقل حقوق بشــر افغانستان ضمن قدردانی 
از همکاری مقامات والیــت میدان وردک برای 
میزبانــی از کنفرانس، گفت طبق تحقیق ملی 
کمیسیون حقوق بشــر در ۹ سال گذشته در 
جریان مخاصمات مســلحانه جاری در کشور، 
بیــش از ۶۴ هزار تن از افراد ملکی تلف شــده 
که از این میان ۲۳ هزار تن آن شــهید و بیش 
از۴۰ هزار تن دیگر زخمی شده اند که این آمار 
از افراد غیرنظامی بوده و متأسفانه آمار دقیقی از 

قربانیان نظامی در دسترس نیست.
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شخيص امنيت

شخيص امنيت په واقعيت کې د هغو آزاديو 

تضمينوونکــی دی چې فرد يې پــه ټولنه کې 

د مــيل او بني املليل قوانينو له الرې ترالســه 

کوي. د دې آزاديو نشتوالی او کمښت په ټولنه 

کې د فرد د شــخيص امنيت د لــه منځه تللو 

باعث کيږي او دا شــخيص ناامني د هيوادوالو 

د ټولنيــزې ناامنۍ باعث ګرځــي. لکه څنګه 

چې مو د مدين او ســيايس آزاديو په بحث کې 

وويل، د انسان شخيص امنيت، د مدين حقونو 

دلودل )د غالمۍ پــر وړاندې د فيزيکي آزادۍ 

ســاتنه(، امنيت )له تعرض، خپلــرو نيولو او 

بنــدي کولو څخه آزادي(، پــه کورين ژوند کې 

آزادي، د مالکيت او د کور د مصونيت آزادي او 

د شتمنيو مصونيت، د معلوماتو آزادي، د کسب 

او کار آزادي، د تــګ راتګ آزادي )تحرک( او د 

اړيکــو آزادي درلودل دي. له دې حقونو رسه يو 

ځای، سيايس آزادي )په انتخاباتو کې د افرادو 

د ګډون حق، د استخدام او د دولتي مناصبو د 

تصدۍ حق، محاکمــو ته د الرسيس حق( هم 

مهم دي.

له بل پلوه، شــخيص امنيــت، اقتصادي، 

ټولنيــز او فرهنګــي امنيت هم ګڼل شــوی. د 

شخيص امنيت تامني په ټولنه کې له نظم رسه 

اړيکــه لري. ټولنيز نظام پــه ټولنه کې د فردي 

امنيت له نظم رسه نږدې اړيکه لري. روسو دې 

اړيکې تــه ډېر درناوی درلود او د ټولنيز قرارداد 

پايله يې ګڼله. په دې اړيکه کې د مسئلې يو اړخ 

شهروند يا هيوادوال او بل اړخ دولت دی چې دا 

اړيکه د دې امنيت تامينوونکې او په ټولنه کې 

د ټولنيز نظام جوړوونکې ده.

غالمي

هيڅ څوک نيش کولی، څوک په بيګارۍ او 

غالمۍ کې وسايت. غالمي او غالم پلورنه په هره 

بڼــه چې وي، منعه ده. تر څه وخت مخکې، په 

نړۍ کې د غالمۍ نظامونو رسميت درلود. غالم 

د مالــک د اموالو برخه وه او مالک حق درلود د 

غالم زامن هم په واک کې ولري او هر چا باندې 

چــې يې زړه و و يې پلــوري. غالمي په بېالبېلو 

شــکلونو په نړۍ کې موجوده وه او تر اوسه يې 

ځينې بڼې شته. د غالمۍ په نظام کې، غالمان 

حتی له خپلو طبيعي حقونــو )ذايت او فطري 

حقونو( برخمن نــه دي او د توکو په څېر چلند 

وررسه کيږي. 

غالمــي، يعنې د يو فرد له خــوا د بل فرد د 

آزاديو ســلبېدل. غالم هغه کس ته ويل کيږي 

چې د خپلو انساين حقونو څخه د بل چا له خوا 

محــروم يش. دا بدمرغه او انســان ضد پديده، 

اوږد تاريــخ لري. د التينې امريــکا د هيوادونو 

حــوزه، جنــويب او شــاميل افريقا او آســیايي 

هيوادونــه، د غالمۍ د دوران مشــخص تاريخ 

لري. غالم د تر ټولو کوچني قرارداد د تړلو حق 

نه لري. »حقوقي وړتيا« چې په حقوقي اصطالح 

کې، د حقوقي امتيازاتو د اجرا او اســتفادې په 

برخه کې د هيوادوال\شهروند د وړتيا او قابليت 

په مفهوم تعريفيږي، له غالمانو څخه دغه وړتيا 

سلبيږي. د بېلګې په توګه:

وينــزه نيش کولی بل چــا رسه واده وکړي؛ 

مګــر دا چې مالک يې دغــه حق بېرته ورکړي. 

په حقيقت کې غالمان او وينزې د شعور لرونکو 

حيواناتو په څېر، د خپلو مالکانو له خوا، کارول 

کېږي.

بني املليل برش حقونو، غالمي يو کاماًل غري 

انســاين عمل ګڼلی او غالم لرل يې منع کړي 

دي. »د ملتونو ليګ« چې د ملګرو ملتونو سازمان 

ته يې زمينه برابره کړه، په 1۹26 ميالدي کال 

کې يې د غالمۍ د منعې ميثاق تصويب کړ او 

له دولتونو يې وغوښتل چې غالمي منعه کړي. 

د بــرش حقونو نړيوالې اعالميې او د برش حقونو 

اروپايــي قرارداد په دې اړه پــه ژوره توګه تاکيد 

کــړی او په رصاحــت رسه داســې وايي: »هيڅ 

دولت بايد غالمي حتــی و نه زغمي او که کوم 

دولت داسې زغم ولري، دا چاره د ملګرو ملتونو 

سازمان د ټولو پرنسيپونو خالف ده«.

له بده مرغه ال هم غالمي په ځينو هيوادونو 

کــې پــه بېالبېلو پلمــو تجربه کیــږي. فقر، د 

دې غــري انســاين عمل لــوی عامــل دی. په 

بنګالديش کې ماشومان، د دې ناوړې پديدې 

اصــيل قربانيان دي، چې اخســتل او خرڅول 

کيږي او د اخســتونکو له خــوا ترې په بېالبېلو 

بڼو ګټه اخســتل کيږي. په سعودي عربستان 

کې غالمان درلودونکــي د خادم په توګه خپل 

غالمان له فقريو هيوادونو لکه جنويب او رشقي 

آسيا څخه دې هيواد ته واردوي.

شکنجه

هيڅــوک نيش کيــدالی شــکنجه يش يا 

زموږ انساين حقوق

او د برش حقوق

نهمه برخه

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

حمید حمیدی

ژباړه: ميوند
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ظاملانه، غري انساين يا سپکوونکي چلند يا سزا 

رسه مخ يش. شــکنجه او غري انساين چلندونه 

د برشيــت پر وړاندې تر ټولــو د رشم وړ اعامل 

پيژندل کيږي. د شــکنجې د پېژندنې او د دې 

نــاوړې پديدې د مخنيــوي د الرو چارو لپاره د 

برش حقونو نړيوالې اعالميــې په پينځمه ماده 

کــې په جــدا ډول ځــای ورکړی. دلتــه همدا 

موضوع بيانوو.

هر عمل چې له فزيکي يا روحي لحاظه، د 

خپــل ځان يا د کوم بل کــس اړوند د اطالعاتو 

تر الســه کولو لــه املــه، د هيوادوالــو د آزار او 

زورونې باعث يش، شکنجه ګڼل کيږي. په بني 

املليل اسنادو کې، سيستامتيکې شکنجې ته 

ډېره پاملرنه شــوې چې اکرثاً د دولتونو له خوا 

اعامليږي. دا تفسري د شکنجې د منعې نړيوال 

ميثــاق وړاندې کړی دی. په يو شــمېر نړيوالو 

اسنادو کې، غري انساين اعامل لکه سپکاوی، 

توهني او تحقري هم غري فيزيکي شکنجه بويل. 

د شکنجې منعه کول، احتامالً له بل هر عنرص 

څخه زيات پــه نړيوالو برش حقونو کې تصديق 

شوي دي.

د برش حقونو په نړيوالــه اعالميه کې لولو: 

»هيڅوک نــيش کيدای چې شــکنجه يش يا 

ظاملانــه، غري انســاين يا غري عــادي مجازات 

ورکړل يش.« وروسته، دا اعالميې، د تحرميولو 

له کچــې وتلې دي او دولتونه يې د شــکنجې 

د منعې او مخنیــوي په برخه کې موظف کړي 

دي. د ملګرو ملتونــو اختياري پروټوکول، چې 

د 2002 کال په ډســامر کې شوی، په ښکاره 

توګه د شــکنجې له تحريم څخــه مخکې او د 

شکنجې د منعې پر لور وړاندې تللی او د هغې 

له تصويب پرته، د ټولو دولتونو له خوا له اصيل 

معاهداتو څخه شمېرل شوې او الزم االجرا ده.

د شکنجې د منعې لپاره د دولتونو نقش

ټول شــکنجه آمېز اعامل بايــد په داخيل 

قوانينــو کــې د جناياتو په توګه په رســميت و 

پيژنــدل يش او د هغې پر ښــې اجرا د څارنې 

لپاره الزم ميکانيزمونه رامنځته يش. د شکنجې 

مفهوم، د بني املليل برش حقونو لپاره د توجيه 

وړ نه دی. شايد په دې برخه کې مدافعات وي، 

خو له شــکنجې دفاع، د برش حقونو له بنسټي 

معيارونو څخه د يو دولت د ژمنو ماتول دي.

اصوالً، دولت خپلــه بايد په قانوين تعقيب 

رسه، د شــکنجې مرتکبني محکمــې ته کش 

کړي او له شکنجې د مخنیوي فرهنګ بنسټي 

کړي. په ځینو مواردو کې، د نظامي او امنيتي 

ارګانونو ناوړه چال چلند او ناوړه ګټه اخستنه د 

وطنوالو په شکنجې متاميږي. 

دا د دولت مســئوليت دی چې د پوليسو او 

امنيتي ځواکونو د کار د رشايطو په ارزونې رسه 

دې مســئلې ته رســيدګي وکړي او ډاډ ترالسه 

کړي، هغه کسان چې د دولتي ځواکونو له خوا 

نيول کیږي، د دې نــاوړه چلندونو او ناوړو ګټو 

اخســتنو پر وړاندې د قانون مالتړ ولري. خپله 

دولت بايد د شکنجې د منعه کولو لپاره تر ټولو 

ښه رشايط ولري؛ ځکه غالباً شکنجې د دولتي 

سيســتم په داخل کې تررسه کیږي. شکنجه، 

ډېری، د اطالعتو، اعرتافاتو د ترالسه کولو لپاره 

او يا د چارواکو له خوا د ويرې او رعب د رامنځته 

کولو لپاره تررسه کيږي. پر همدې بنسټ دولت 

مسئول دی چې نه يواځې د شکنجه ورکوونکو 

پر ضد اقــدام وکړي، بلکې اغېزمــن قانوين او 

اداري اقدامــات هــم دود کړي چې په بېالبېلو 

مرحلو کــې د دې ناوړو چلندونــو مخه و نيول 

يش.  

پــه همــدې ترتيــب، د شــکنجې د منعې 

بــني املليل ميثاق د شــکنجې پــه منعه کې 

د دولــت تر ټولــو مهم نقش روښــانوي. د دې 

ميثاقونو موخــه، د برشيت ضد جنايت په توګه 

د شــکنجې د په رسميت پيژندلو لپاره د دولت 

ژمنــې دي. دولتونــه، د برشيت ضد جنايت په 

توګه د شکنجې په رسميت پيژندلو رسه، د دې 

ناوړې پديدې په محدودولو او منعې کې قانوين 

چوکاټونه رامنځته کړي او جرا کوي يې.

د شــکنجې د منعې لپاره د بني املليل 

ټولنې نقش

د شــکنجې د منعــې په برخه کــې د بني 

امللــيل ټولنــې لومــړی نقش د بــني املليل 

تعهداتــو لپاره د یو چوکاټ جــوړل دي چې په 

هغــې رسه دولتونــه د شــکنجې د غري قانوين 

کولو او له هغې رسه د مبارزې په پار پر داخيل 

اقداماتــو تررسه کولــو مکلف دي. پــه معترو 

نړيوالو اســنادو کــې، دولتونــه د دې ناوړې او 

انســان ضد پديدې په مخنيوي مکلف شــوي 

دي؛ خــو لکه څنګه چې د دې چارې حقيقت 

متفاوت دی، بني املليل ټولنه له بېالبېلو الرو 

په دې برخه کې نقــش لري چې په لنډه توګه 

هر یو لولو:

اول: نړيوالــه ټولنه کولی يش د ســيايس، 

حقوقي کانالونو او ډيپلوټيکو زمينو له الرې، د 

شــکنجې اړوند د خپلو بني املليل تعهداتو په 

اجرا کې د نه پاملرنې په صورت کې مســئول و 

پيژين.

دوم: نړيوالــه ټولنه کولی يش د شــکنجې 

مســئولني او مرتکبــني هــم د نــورو هيوادونو 

په داخــيل محکمو کې او هم پــه بني املليل 

محکمو کې، محاکمه کړي.

ســوم: نړيوالــه ټولنه کولی يش يو شــمېر 

احتياطي اقدامــات تررسه کــړي او له مرتکبو 

دولتونــو رسه بحثونه او مباحثې وکړي او د دې 

پروګرام د تحقق لپاره ميکانيزم رامنځته کړي.

از صفحه ۱5
صلح و امنیت

چشــم اندازهای صلح پایدار استحکام ببخشد. 
این تشخیص در اکتبر ۲۰۰۰ با پذیرش با اتفاق 
آراء قطعنامه ۱۳5۲ در مورد زنان، صلح، امنیت 
به صورت رسمی درآمد. این قطعنامه برجسته 
خصوصاً بــه وضعیت زنــان در درگیری های 
مسلحانه اشــاره می کند و آن ها را فرامی خواند 
که در تمام سطوح تصمیم گیری در مورد حل 
و فصل درگیری ها و تثبیت صلح شرکت کنند. 
از زمانی که دســتور جلســه با اصول مرکزی 
قطعنامــه ۱۳5۲ تنظیم شــد، ســه قطعنامه 
حمایتی ۱۸۲۰، ۱۸۸۹، ۱۸۸۸ توسط شورای 
امنیت پذیرفته شــدند. این چهار قطعنامه بر 
دو هدف اساســی متمرکز ند: تقویت مشارکت 
زنان در تصمیم گیری و پایان دادن به خشونت 

جنسی و عدم مصونیت از مجازات.
از سال ۱۹۹۹، دخالت سیستماتیك شورای 
امنیت ملل متحد قاطعانــه وضعیت کودکان 
متأثــر از درگیری های مســلحانه را به عنوان 
موضوعــی که صلح و امنیت را تحت تأثیر قرار 
می دهد مطرح کرد . شورای امنیت چهارچوب 
قوی را ایجاد کرده و ابزاری را برای دبیرکل مهیا 
می کند  تا به عنــوان مدافع اصلی ملل متحد ، 
به خشــونت  علیه کودکان پاسخ  دهد. نماینده  
ویژه  دبیرکل برای کودکان و درگیری مسلحانه 
جهت حفاظت و ســالمت کــودکان متأثر از 

درگیری مسلحانه خدمت می کند .
استفاده  صلح جویانه از فضا ی خارجی

ملل متحد کار تالش می کند    اطمینان  بدهد 
که فضــای خارجی برای اهــداف صلح جویانه 
استفاده شده و منافع اســتفاده از اقدامات آن 
بین تمام ملت ها به اشتراک گذاشته شود . این 
نگرانــی  درمورد اســتفاده صلح آمیز از فضای 
خارجی درست پس از پرتاپ اسپاندیك )اولین 
ماهواره  مصنوعی( توســط جماهیر شــوروی 
در ســال ۱۰5۷ شروع شــد و با پیشرفت های 
تکنولوژی فضایی همگام شده است. ملل متحد 
با توســعه  حقوق فضایی و بــا ارتقاء همکاری 
بین المللی در علــم و تکنولوژی فضایی نقش  

مهمی را ایفا کرده است .
اداره  ملل متحد درباره  فضای خارجی که در 
وین قرار دارد به عنوان دبیرخانه ای برای کمیته  
اســتفاده  صلح آمیز از فضای خارجی و کمیته 
های فرعی آن  خدمت می کند  و به کشور های 
در حال  توسعه کمك می کند که از تکنولوژی 

فضایی برای توسعه استفاده کنند .



ماهنامه حقوق بشر |  سال شانزدهم |  شماره ششم| سنبله 1397

جرم زدایی از اشخاص قاچاق شده
در کشــورهای ترانزیــت یا مقصــد، افراد 
قاچاق شده اغلب دستگیر، زندانی، متهم و حتی 
بابت فعالیت های غیرقانونی مانند ورود غیرقانونی، 
کار غیرقانونی یا اشتغال به تن فروشی محاکمه 
می شــوند. برای مثال، آنان ممکن اســت اوراق 
مهاجرت یا کار درست نداشته باشند. اوراق هویتی 
این عده ممکن است اوراق جعل یا از آنان گرفته 
شده باشد. نیز، فعالیت های استثماری درخواستی 
از فرد قاچاق شــده، مانند تن فروشــی، تکدی و 
گدایی، ممکن است در کشور مقصد، غیرقانونی 
باشــد. مجرم دانســتن افراد قاچاق شده امری 
شایع اســت، حتی در جایی که به نظر می رسد 
آشکار باشد که قربانی تمایلی به شرکت در عمل 
غیرقانونی نداشته است. چنین جرم انگاری اغلب 
به ناکامی در شناسایی درســت قربانی مربوط 
است. به عبارت دیگر، افراد قاچاق شده بازداشت 
و پــس از آن نه به عنوان قربانیان قاچاق، که به 
عنوان مهاجران قاچاق یا غیرقانونی  یا کارگران 
مهاجر فاقد اوراق متهم می شوند. کشورهای مبدأ 
گاهی اوقات، قربانیان جرم را پس از بازگشــت، 
به طور مســتقیم مجرم دانسته به سبب خروج 

غیرقانونی یا غیرمجاز مجازات می کنند. 
مجرم دانســتن و حبس قربانیــان قاچاق 
مســایل مهمی اســت چرا که آن هــا اغلب به 
شکست هم زمان یا بعدی دولت در اعطاء حقوقی 
به قربانیان است که از منظر قانونی تحت قوانین 
ملی و بین المللی به آن محق اند. به عنوان مثال، 
مجرم انــگاری به طور کلی به اخــراج قربانیان 

خارجی و در نتیجه، انکار حق آنان به مشارکت 
در روند رسیدگی قضایی یا دسترسی به طریق 

مؤثر جبران خسارت منجر می شود. 
وفــاق بین المللــی در عبــارات اصــول و 
دستورالعمل های توصیه شده در حال گسترش 
اســت: »افراد قاچاق شــده )نباید( تحت پیگرد 
قانونی قــرار گیرند، بابت نقض قوانین مهاجرت 
یا فعالیت هایی که نتیجه مستقیم وضعیت شان 
در قالب افراد قاچاق شــده است« )دستورالعمل 
شــماره ۲(. به عنوان مثال، کنوانسیون قاچاق 
اروپــا از دولت های عضو می خواهــد، مطابق با 
اصول اساســی نظام های حقوقی شان، »امکان 
عدم تحمیل مجازات بر قربانیان به اتهام مشارکت 
در فعالیت های غیرقانونی، تا حدی که مجبور به 
انجام این کار نشده باشند را فراهم آورند.« )ماده 
۲۶(. در حالــی که پروتکل قاچاق به طور خاص 
پیگــرد قانونی جرایم مربوط به وضعیت را مورد 
توجه قرار نداده است، رکن تأسیس شده برای ارائه 
توصیه ها در اجرای مؤثر شان تأیید کرده است که 
»کشورهای عضو، همراستا با قوانین داخلی شان، 
باید عدم مجازات یا پیگرد قانونی افراد قاچاق شده 
بابت اقدامات غیرقانونی ارتکاب یافته توسط آنان 
در نتیجه مســتقیم وضعیت شان به عنوان افراد 
قاچاق شده را در نظر بگیرند، یا آنجا که به ارتکاب 
چنین اعمال غیرقانونی مجبور شده اند.«۱  ارکان 
معاهدات حقوق بشــری و هم چنین هم مجمع 
عمومی و هم شــورای حقوق بشر اهمیت اصل 

عدم مجرم انگاری را تأیید کرده اند. 
 حبس نکردن اشخاص قاچاق شده 

برای قربانیان قاچاق غیرمعمول نیســت در 
مراکز دولتی یا خصوصی حتی برای مدت زمان 
طوالنی زندانی شــوند. اصطــالح »حبس« در 
این ســیاق با توجه به معنای مورد قبول آن در 
حقوق بین الملل استفاده می شود. شرایط »هرفرد 
محروم شده از آزادی شخصی مگر به عنوان نتیجه 
محکومیت بابــت ارتکاب جرم« بر این وضعیت 
حاکم اســت. شــرایط مذکــور بنابراین، طیف 
گســترده ای از وضعیت هایی را شامل است که 
در آن قربانیان قاچاق در زندان، بازداشتگاه های 
پولیــس، بازداشــتگاه های ادارات مهاجــرت، 
پناهگاه ها، مؤسســات رفاهی و شــفاخانه های 

کودکان نگهداری می شوند. 
در زمینه قاچاق، بازداشــت اغلب زمانی رخ 

می دهد که: 
• قربانیان به گونه صحیح  شناسایی نشده اند و 
به عنوان مهاجران غیرقانونی/فاقد اوراق، در انتظار 

اخراج، تحت بازداشت قرار دارند؛ 
• قربانیان به درستی شناسایی شده اند اما به 
همکاری در تحقیقات جزایی مایل یا قادر نیستند 
)یا همکاری آنان مفید در نظر نمی آید( و تا زمان 
اخراج به بازداشتگاه های اداره مهاجرات فرستاده 

می شوند؛ 
• قربانیان، به درستی یا نادرستی شناسایی 
شده، در نتیجه دست داشــتن در فعالیت های 
غیرقانونی مانند تن فروشــی یا کار غیرمجاز در 

بازداشت به سر می برند؛
• قربانیان به درستی شناسایی و در پناهگاه یا 
مراکز رفاهی دیگری قرار داده می شوند که قادر به 

حقوق بشر و قاچاق انسان-2
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ترک شان نیستند. توجیهات رایج ارائه شده برای 
این شکل از بازداشت، نیاز به فراهم آوردن سرپناه 
و ارائه پشــتیبانی؛ لزوم حمایــت از قربانیان در 
مقابل آسیب بیشتر و نیاز به تأمین همکاری شان 

در تحقیق و تعقیب قاچاقچیان است. 
قوانین و سیاست های بین المللی از نتایج زیر 
در ارتباط با بازداشــت قربانیان قاچاق حمایت 

می کنند:
نخســت حبس معمول همیشه غیرقانونی 

خواهد بود
در ارزیابی قانونی بودن، و در غیراین صورت 
حبس قربانی، مهم اســت تفکیکی بین حبس 
معمول که به طور کلی و به عنوان یك سیاست، 
قانون یا رویه اعمال می شــود، و حبس موردی 
قایل شــویم. حبس معمول قربانیان یا قربانیان 
مظنــون به قاچاق در بازداشــتگاه های عمومی 
یا پناهگاه های خصوصی ناقــض پاره ای اصول 
بنیادین حقوق بین الملل است. در برخی شرایط، 
حبس ناقض حق آزادی حرکت بوده و در اکثر، 
اگر نه در تمام شرایط، منع محرومیت غیرقانونی 
از آزادی و حبس خودسرانه را مشروط می سازد. 
حقوق بین الملل بازداشت تبعیض آمیز قربانیان، از 
جمله بازداشت مرتبط با جنس قربانی را مطلقا 
ممنوع کرده اســت. روند حبس معمول زنان و 
دختران در پناهگاه ها، به عنوان مثال، به وضوح 
تبعیض آمیز و در نتیجه غیرقانونی است. حبس 
معمول کودکان قاچاق شده نیز به طور مستقیم 
با حقوق بین الملل در تضاد اســت و تحت هیچ 

شرایطی نمی تواند توجیه پذیر باشد. 
دوم، موارد اســتثنایی حبس با اســتناد به 
ضرورت، مشروعیت و نسبی بودن قابل دفاع است

دولت می تواند به شکل موردی، برای مثال با 
استناد به الزامات عدالت کیفری، مقتضیات نظم 
عمومی یا نیازهای امنیتی قربانی، از حبس او با 
موفقیت دفاع کند. اصول پذیرفته شده بین المللی 
ضرورت، قانونی بودن و تناســب، برای ارزیابی 
هر گونه ادعای این چنینی، باید اســتفاده شود. 
این اصول پذیرفته شــده، به احتمال زیاد، تنها 
در صورتی که بازداشــت آخرین چاره بوده و در 
واکنش به تهدیدات معتبر و خاص علیه ایمنی 
فرد قربانی انجام گرفته باشــد از ادعای حبس 
قانونی حمایت می کنند. با این حال، طیف وسیعی 
از حمایت ها باید مستقر باشد تا اطمینان حاصل 
شــود حقوق فرد زندانی مورد رعایت و حمایت 
قرار دارد. چنین اقداماتی شامل، اما نه محدود به، 
نظارت قضایی بر وضعیت مذکور برای تشخیص 
قانونی بودن و ضرورت مستمر آن، و هم چنین به 
عنوان حقی قایل اجراء برای به چالش کشیدن 

بازداشت است.
ســوم، حقوق بین الملل نیازمنــد توجیه و 

حمایت در کلیه موارد حبس کودکان است
مقام مسئول بازداشتگاه باید به نشان دادن 

این که بازداشت در راستای مصالح عالیه کودک 
است قادر باشــد. هم چنین، او باید در هر مورد، 
به نشان دادن این که هیچ جایگزین مناسبی در 
دسترس نیست قادر باشد. حمایت های خاص، از 
جمله نظارت قضایی یــا اداری و حق به چالش 
کشیدن، باید در تمام وضعیت هایی که بازداشت 

قانونا می تواند توجیه پذیر باشد حفظ شود. 
تدابیــر ویژه بــرای کودکان قاچاق شــده: 

شناسایی
حقوق بین الملل مستلزم آن است که برای 
کوکان قربانی قاچاق اقدامــات ویژه حمایتی و 
پشــتیبانی ارائه شــود. ماهیت این اقدامات به 
طور کلی چالش هــای خاص دخیل در حمایت 
از پشتیبانی از کودکان را منعکس خواهد کرد. 
به عنوان مثال، در شناســایی، مهم است اذعان 
شود که همه کودکان قربانی قاچاق تحت چنین 
عنوانی معرفی نمی شوند. ممکن است آنان ۱۸ 
ساله یا مســن تر به نظر رســند. گذرنامه آنان 
ممکن اســت نابود شــده یا از آنان گرفته شده 
باشد. ممکن اســت آنان حامل مدارک هویتی 
جعلی باشــند که سن شــان را غلط ذکر کرده 
است. کودکان قربانی قاچاق ممکن است در مورد 
ســن خود دروغ بگویند، زیرا این چیزی اســت 
که استثمارگران شان گفته اند باید انجام دهند. 
ممکن اســت آنان دروغ بگویند، زیرا می ترسند 
از این کــه به مراقبت گاه فرســتاده یــا به خانه 
بازگردانده شوند. در چنین فرضی، قربانی که تا 
زمان تشخیص دیگر ممکن است کودک به شمار 
آید، به عنوان کودک موضوع رفتار قرار می گیرد. 
این فرض زداینده مشکالت خاص و اضافی است 
که در غیراین صورت شناسایی قربانیان کودک را 

پیچیده می کنند. 
این که کودکی که می توانــد قربانی قاچاق 
باشــد، یك قربانی فرض شــود مگر این که یا تا 

زمانی که تشخیص دیگری داده شود. 
نظر به قوانین، نظام ها و روش هایی که باید 
برای حصول اطمینان از شناســایی ســریع و 
دقیق قربانیان کودک مستقر باشد، دستورالعمل 

یونیسف راهنمایی های مهمی ارائه کرده است: 
• دولت ها به اســتقرار روش های مؤثر برای 
شناسایی سریع کودکان قربانی موظفند، از جمله 
روش هایی برای شناســایی قربانیان کودک در 

مبادی ورودی و مکان های دیگر. 
• تالش هایــی باید صورت گیرد تا اطالعات 
بین سازمان ها و افراد مربوط در حصول اطمینان 
از این که کودکان شناســایی شده در اسرع وقت 
به آنان کمك می شود به اشتراک گذاشته شود؛ 

• دســت درکاران رفاه اجتماعی، بهداشــت 
یا آموزش باید با مقامــات ذیربط مجری قانون 
تماس بگیرند، آنجا که علم یا ظنی هست که یك 
کودک در حال اســتثمار یا قاچاق شدن و یادر 

معرض خطر استثمار یا قاچاق قرار دارد. 

تشــخیص قربانیان کودک: اماره 
سن 

» در مواردی که سن قربانی نامشخص 
بوده و دالیلی هســت برای باورکردن 
این که قربانی یك کودک است، دولت 
عضــو می تواند، تا حــد امکان تحت 
قوانین داخلی خود، با قربانی به عنوان 
یك کودک مطابق با کنوانسیون حقوق 
کودک رفتار کند تا ســن او بررســی 

شود.«
راهنمــای قانونگذاری بــرای اجرای 
پروتکل پیشــگیری، سرکوب کردن و 
مجازات قاچاق انســان، به ویژه زنان و 
کودکان، در تکمیل کنوانسیون سازمان 
ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته 

فراملی، بند ۶5 
کشــورهای عضو وظیفه دارند فرض 
کننــد قربانی یك کودک اســت، اگر 
دالیلی برای باور این امر وجود داشته 
باشد و اگر در مورد سن آنان اطمینان 
وجود نداشته باشــد. فردی که تصور 
می شود کودک قربانی قاچاق است باید 
موضوع اقدامات حمایتی مطابق حقوق 
تعریف شده اش، به ویژه در کنوانسیون 

حقوق کودک قرار گیرد. 
کنوانســیون قاچاق اروپا، مــاده ۱۰، 
و گــزارش توضیحی شــورای اروپا بر 

کنوانسیون، بند ۱۳۶
آنجا که سن قربانی نامشخص است و 
دالیلی بر این باور وجود دارد که قربانی 
یك کودک اســت، فرض می شود که 
قربانی کودک اســت. در انتظار تأیید 
سن قربانی، با او به عنوان یك کودک 
رفتار خواهد شد و تمام تدابیر حمایتی 
ویژه قید شده، برای او فراهم می شود. 

دستورالعمل های یونیسف، دستورالعمل 
۳.۲

قاچاق شده:  کودکان  برای  ویژه  تدابیر 
حمایت و پشتیبانی

حقــوق بین الملل صراحــت دارد بر این که 
مصالح عالیه کودکان قربانی قاچاق باید در تمام 
تصمیم گیری ها یا اقدامات مؤثر اولویت داشــته 
باشد. اصول و دستورالعمل های توصیه شده شرط 
می کنند کودکان قربانی قاچاق را با ارائه کمك 
و حمایت مناســب با احتســاب کامل حقوق و 
نیازهای خاص شان باید تحت پوشش قرار داده 
)دستورالعمل ۸(. طبق فروض مشخص شده در 
فوق، همه افراد شناخته شده یا منطقا فرض شده 
به عنوان قربانیان قاچاق زیر ۱۸ سال، به چنین 

موازین عالی حمایت و پشتیبانی محق اند. 
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قربانــی قاچاق علنی نشــود، مگر در 
شرایط استثنایی. 

• دولت هــا بایــد مقــررات راجع به 
نمایندگی سرپرســت قانونی، سازمان 
یا مقام از طرف کودک شــناخته شده 
) یا مفروض( به عنــوان قربانی قاچاق 
را تدوین کنند، بــه عنوان مثال برای 
حصول اطمینان از این که مصالح عالیه 
کودک هم چنــان مهم ترین توجهات 
در تمام اقدامات یا تصمیمات اســت؛ 
برای اطمینان از این که تمام کمك ها، 
مقرر شده  پشتیبانی های  و  حمایت ها 
در هر تعامل با مقامات عدالت کیفری 
وجود داشته باشد؛ تا ارجاع به خدمات 
مناسب تسهیل شود و به تشخیص و 
پیاده سازی راه حل با دوام کمك شود. 

• تدابیــری برای کمك بــه کودکان 
قربانی قاچاق باید وجود داشته باشد تا 
بــا خیال راحت و به طور معناداری در 
رسیدگی های دادگاه شرکت کنند. این 
تدابیر می تواند شامل تنظیم وضعیت 
حقوقی؛ ارائه اطالعات، معاضدت های 
حقوقی و وکالت؛ و اقدام در به حداقل 
رساندن هرگونه آسیبی باشد که چنین 
مشارکتی می تواند سبب آن قرار گیرد، 
برای مثال با ارائه جایگزین هایی برای 

اداء مستقیم شهادت. 
منابع: کنوانســیون حقــوق کودک، 
کنوانســیون قاچــاق اروپــا، اصول و 
و  توصیه شــده،  دســتورالعمل های 

دستورالعمل های یونیسف.

د. تعهدات مربوط به بازگشت اشخاص 
قاچاق شده

عــالوه بر دســتگیر و زندانی شــدن، افراد 
قاچاق شــده به طور معمول از کشور محل گذر 
یا مقصد بازپس فرستاده می شوند. باز  فرستادن به 
کشور مبدأ یا به یك کشور ثالث می تواند عواقب 
جدی برای قربانیان داشته باشد: ممکن است به 
ســبب خروج غیرمجاز و یا سایر جرایم ادعایی، 
آنان مورد مجازات مقامــات قرار گیرند. ممکن 
است آنان با انزوای اجتماعی یا انگ زدن مواجه 
شوند و توسط خانواده و جامعه شان طرد شوند؛ 
ممکن اســت آنان در معرض خشونت و ارعاب 
قاچاقچیان قرارگیرنــد ـ به ویژه اگر با کارگزاران 
عدالت کیفری همکاری کرده یا پولی را مدیون 
باشــند که نتوانند بازپردازند. کسانی که به زور 
به کشــور خود بازگردانده شده اند، به ویژه بدون 
بهره مندی از ادغام مجدد حمایت شده، ممکن 
اســت در معرض خطر قابل توجه قاچاق دوباره 

قرار گیرند. 

کمك ها و حمایت های مناســب شامل ارائه 
پشتیبانی فوری، مانند امنیت، غذا و سرپناه امن 
است. این کمك ها هم چنین شامل مراقبت های 
بهداشتی، مشاوره و خدمات اجتماعی ارائه شده 
توسط حرفه ای های آموزش دیده است. خدمات 
باید متناســب سن کودک و نیازهای خاص او و 
هم چنین هماهنگ با جنس کودک، هویت قومی 

و فرهنگی او باشد. 

اصول و حقوق مربوط به حمایت و 
پشتیبانی از کودکان قاچاق شده

• کودک قاچاق شده نباید به هیچ وجه 
مجرم شناخته شــود و نباید موضوع 
پیگرد قانونی بــه اتهام ارتکاب جرایم 

مرتبط با وضعیت قرار گیرد.
• کودک قاچاق شــده هرگز نباید در 
بازداشــتگاه اجرای قانون مانند سلول 
بازداشــتگاه های  یا  زنــدان  پولیس، 
ویژه کودکان قرار داده شــود. هرگونه 
تصمیم گیــری مربوط به بازداشــت 
کودکان باید به شــکل مــوردی و در 
راستای مصالح عالیه شان گرفته شود. 
هر قسم بازداشت کودک قربانی قاچاق، 
در همه موارد، باید بــرای کوتاه ترین 
زمان ممکن و موضوع نظارت و بررسی 

مستقل قرار گیرد. 
• مراقبت و پشــتیبانی برای کودکان 
قاچاق شده باید به عنوان یك حق فراهم 
آید. این مراقبت و پشتیبانی هرگز نباید 
به همــکاری آنان بــا کارگزاری های 

عدالت کیفری مشروط شود.
• کــودکان نباید به دریافت مراقبت و 
حمایت، از جملــه کمك های طبی و 
آزمایش ها مجبور شــوند، مگر این که 
بتوان مورد به مورد نشــان داد که این 
امر در راســتای مصالح عالیه شان قرار 

دارد؛
هر کــودک تحت صالحیت یا نظارت 
یــك دولت به مراقبــت و حمایت بر 
اســاس برابری محق است. این یعنی 
کودکان قربانی غیرشهروند قاچاق باید 
از همان حقوق کودکان تبعه یا مقیم 

برخوردار باشند. 
• نظرات کــودکان قربانی قاچاق باید 
محترم شــمرده شــود و به آن اعتبار 
کامل و شایسته داده شود و اطالعات 
راجــع به وضعیت و حقــوق کودکان 

برای شان باید فراهم شود. 
• نباید مداخله خودســرانه در حریم 
خصوصی کودک صورت گیرد. دولت ها 
باید اطمینــان حاصل کنند هویت، یا 
جزئیات میسر کننده شناسایی کودک 

بازگشت امن و ترجیحاً داوطلبانه
حقوق بین الملل از موازین »بازگشــت امن 
و ترجیحــاً داوطلبانه« برای افراد قاچاق شــده 
پشتیبانی کرده که با تعدادی تعهدات مهم دیگر 

در کشورهای مقصد و مبدأ  کامل شده است. 
تعهد فراهم آوردن بازگشــت امن، و تا آنجا 
که ممکن است داوطلبانه، نشان می دهد دولت 
بازگرداننده ارزیابی مخاطرات را پیش از بازگشت 
انجام خواهد داد. این امر به ویژه در مورد کودکان 
مهم اســت. این ترجیحاً بایــد به صورت فردی 
انجام شود و شرایط خاص هر مورد را به حساب 
آورد. روشــی که قربانیان بــا آن قربانیان با آن 
قاچاق می شــدند، این که تا چه حد در محاکمه 
استثمارگران خود همکاری داشته اند، این که آیا 
مدیون قاچاقچیان شان اند، سن، جنس و وضعیت 
خانوادگی آنان و ظرفیت کشــور محل بازگشت 
به ارائه حمایت مؤثر همگی عوامل مهمی است 
در توجه به این که آیا بازگشــت امن امکان پذیر 
است یا خیر؟ این بسیار مهم است که تصمیم بر 
بازگشت بر مبنای گزارش های بی منبع یا به شدت 
تعمیم یافته وضعیت نباشد که از سوی دولت ها، 
نهادهای بین دولتی یا ســازمان های غیردولتی 

تهیه شده است. 

دربــاره  معاهــدات  مقــررات 
بازگرداندن اشخاص قاچاق شده

• دولت های عضو برای هدایت جریان 
بازگرداندن »با توجه الزم به ایمنی )آن( 
فرد و به وضعیت هر رسیدگی قضایی 
)مربوط(« )پروتکل قاچاق( یا »با توجه 
الزم به حقــوق، ایمنی و کرامت )آن( 
فرد و به وضعیت هر رسیدگی قضایی 

)مرتبط(« )کنوانسیون قاچاق اروپا(.
• کشــورهای مقصد بــرای حصول 
اطمینان از این که چنین بازگرداندنی 
»ترجیحاً داوطلبانه باید باشد« )پروتکل 

قاچاق، کنوانسیون قاچاق اروپا(.
• کشــورهای مبدأ بــرای پذیرفتن 
بازگشــت شــخص تبعه یــا مقیم 
قاچاق شــده »بــدون تأخیر نــاروا یا 
غیرمنطقی« و »با توجه الزم به ایمنی 
آن شخص« )پروتکل قاچاق( یا با هدف 
تســهیل و پذیرفتن بازگشت شخص 
تبعه یا مقیم قاچاق شده با توجه الزم به 
»حقوق، ایمنی و کرامت« آن شخص 
و »بدون تاخیر نــاروا یا غیرعقالنی« 

)کنوانسیون قاچاق اروپا(.
• دولت هــای عضو »بــرای محافظت 
از قربانیــان قاچاق...به خصوص زنان 
و کــودکان، از قربانی شــدن مجدد« 

)پروتکل قاچاق(. 
• کشورهای مقصد برای بازنگرداندن 
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کودکی که قربانی قاچاق شــده »اگر، 
پــس از ارزیابی مخاطــرات و امنیت، 
دلیلی وجود داشــته باشد که چنین 
بازگرداندنی در راســتای منافع عالیه 
کودک نیســت« )کنوانسیون قاچاق 

اروپا(. 

حق بازگشت
حقوق بین الملل بشر صراحت دارد که همه 
قربانیان قاچاق، کودکان و هم چنین بزرگساالن، 
که مقیم کشــوری نیســتند که در آن به سر 
می برند حق دارند به کشور مبدأ خود بازگردند. 
این حق تعهدی بر عهده کشــور مبدأ می گذارد 
که اتباع بازگشت کننده خود را بدون تأخیر ناروا 
یا بــدون دلیل بپذیرد. امر مذکور احتماالً دولت 
مبدأ را به بررســی سریع این موضوع می کشاند 
که قربانی واقعاً تبعه یــا دارای حق اقامت دایم 
بوده و اگر چنین اســت، اطمینان حاصل کند 
فرد مدارک مورد نیاز برای ســفر و ورود دوباره 
به قلمرو کشــور را در اختیار دارد. حق بازگشت 
هم چنین مشــعر بر وجود تعهد کشوری است 
که قربانیان در آنجا بسر می برند تا به کسانی که 
مایل به بازگشــت می باشند اجازه انجام این کار 
را، دوبــاره بدون تأخیر ناروا یا بدون دلیل بدهد. 
حبس افراد قاچاق شده در پناهگاه ها، زندان ها و یا 
بازداشتگاه های مهاجرت یکی از راه هایی است که 
حق بازگشت می تواند با آن درگیر باشد. قربانیان 
توجیه شده به ماندن طوالنی مدت برای رسیدگی 
به پرونده کیفری شان، هم می توانند نمونه تداخل 
با حق بازگشت باشند. در هر مورد خاص، دولت 
جلوگیر نده از بازگشت باید قادر به نشان دادن این 
امر باشد که اقداماتش مطابق با قانون بوده و خود 
سرانه و غیرمنطقی نیست. مصالح عالیه کودک، 

در اینجا نیز موضوع مهمی است. 
رســیدگی شایســته و اصــل عدم 

بازگردندن
بازگشــت افراد قاچاق شده نمی تواند حقوق 
استقرار یافته شــان را نقض کند )نیز، نگاه کنید 
به بخش ذیل(. این حقوق شــامل حق دادرسی 
عادالنه است. بازگشتی که به طور مؤثر داوطلبانه 
نیست اخراج از کشور به حساب می آید. حقوق 
بین الملل بشــر اخراج خودسرانه را رد می کند؛ 
هر غیرشهروند قانونا ساکن کشور می تواند تنها 
مطابق با قانون اخراج شــود. غیرشهروند قانونا 
ســاکن یك کشور حق دارد به ارائه دلیل پردازد 
که چرا او نباید اخراج شــود و این دالیل توسط 

مرجع صالح باید بررسی شود. 
برای افراد قاچاق شده که در کشوری قانونا به 
سر نمی برند، تضمینات ماهوی و شکلی در برابر 
اخــراج و ضوح به مراتب کمتری دارد و دولت ها 
عمومــا میزان قابل توجهی از اختیار در تصمیم 
گیری بر این که آیا مهاجرین غیرقانونی را جابجا 

کنند و این که چه هنگام این کار را عملی سازند 
برای خود حفظ می کنند. بــا این حال، یکی از 
حمایت های مهم، که به طور بالقوه قابل اجرا بر 
تمام غیرشــهروندان است، مربوط است به اصل 
عدم بازپس راندن.۲  به موجب این اصل، دولت ها 
از بازگردانــدن فرد به کشــوری که در آن خطر 
جدی آزار و اذیت یا ســوء اســتفاده از او وجود 
دارد منع شــده اند. این اصل به خوبی در حقوق 
بین الملل استقرار یافته و اهمیت حفاظت از آن 
در عرصه اقدامات بــرای مقابله با قاچاق نیز به 
طور گسترده پذیرفته شده است. ارکان معاهدات 
حقوق بشری و دادگاه های منطقه ای حقوق بشر 
نیز تأیید کرده اند  بازگشــتی که متضمن خطر 
شکنجه یا رفتار یا مجازات بی رحمانه، غیرانسانی 
یا تحقیر آمیز اســت خالف حقــوق بین الملل 

می باشد. 
منع بازپس فرستادن به طور سنتی با توجه 
به مخاطــرات آزار و اذیت از ســوی دولت ها یا 
عوامل آن ها اعمال می شــود. اخیرا، این موضوع 
تا حدودی اذعان گردید که ممنوعیت هم چنین 
ممکن است در شرایط خاصی اعمال شود که در 
آن ترس از آزار و اذیت از سوی عوامل غیردولتی 
ناشی شده و دولت مربوطه قادر به فراهم آوردن 
حمایت مناسب یا مؤثر نیست. چنین شرایطی 
ممکن است به خوبی در گستره قاچاق پدید آیند، 
اگر کشور مبدأ قادر به تامین حمایت ها در برابر، 
مثال اقامت تالفی جویانه یا قاچاق مجدد توسط 

گروه های مجرم نباشد. 
حق ماندن هنگام رسیدگی حقوقی

همان طور که در بخش باال گفته شد، حقوق 
معاهدات بین المللی، از جمله هم پروتکل قاچاق 
و هم کنوانسیون قاچاق اروپا، کشورهای مقصد 
را ملزم می کند بازگشــت را با توجه درست به 
وضعیت هرگونه رســیدگی قضایــی مربوط به 
انجام رسانند. دولت ها بنابر این، باید در حصول 
اطمینان از این که بازگشت افراد قاچاق شده شروع 
یا تکمیل موفقیت آمیز رسیدگی قضایی مربوط به 
آن ها را به مخاطره نیانداخته است اهتمام ورزند. 
چنین رسیدگی هایی جبران خسارت را شامل 
خواهد شد. حضور فرد قاچاق شده در کشوری که 
جبران زیان در آنجا خواســته شده است اغلب 
از مقتضیات عملی ـ و گاهی اوقات قانونی است 
برای این که شخص بتواند اقدام قضایی را به انجام 
رساند. در برخی کشورها، دعوای مدنی مطالبه 
خسارت نمی تواند آغاز شود تا زمانی که رسیدگی 
کیفری نیافته است. بازگرداندنی که حق قربانی 
به طرق جبران خســارت را به حساب نمی آورد، 
بگونه ای اجتناب ناپذیر اعمال آزادانه و مؤثر این 
حق را مانع خواهد شد. دست کم این که ، اخراج 
باید به تعویق افتاده، تازمانی قربانی به شرکت در 
اقدامات قضایی قادر شود، وضعیت حقوقی او به 

طور موقت منظم گردد. 

جایگزین های بازگشت به وطن
در برخی موارد، بازگرداندن به کشــور مبدأ، 
حتی در درازمدت ، شیوه ترجیح داده شده نیست. 
این ممکن اســت به علت مخاطرات دایم برای 
ایمنی و امنیت قربانی باشد. هم چنین، این امر 
ممکن است با توجه به مالحظات بشر دوستانه ای 
باشد که برای مثال مربوط است به سالمت قربانی 
یا پیوندها و روابطی که قربانی در کشــور مقصد 
برقرار کرده است. در حالی که پروتکل قاچاق به 
این موضوع به طور مستقیم نپرداخته است، سایر 
اسناد حقوقی و سیاسی، با شناخت امکانات صدور 
روادید موقت و حتی اقامت دایم، به طور خودکار 
فرض را بر این قرار نمی دهند که بازگشت نتیجه 

فوری یا حتی نهایی واقعه قاچاق انسان است. 
تعهدات کشورها در این راستا به موضوعات 
خاص بســتگی بســیار دارد. به عنــوان مثال، 
دولت ها ممکن اســت الزم باشد جایگزین هایی 
برای بازگشت ارائه دهند، اگر بازگشت متضمن 
خطرات غیرقابل قبول برای قربانی یا خانواده او 
است. در کودکان قربانی قاچاق، جذب در محل 
و در کشور ثالث ممکن است راه حل پایداری را 
ایجاد کند، اگر بازگشت به کشور مبدأ در جهت 
مصالح عالیه کودک نیست. کمیته حقوق کودک 
در نظر عمومی شماره )۲۰۰5( خود در رفتار با 
کودکان بدون همراه و جدا مانده خارج کشــور 
مبدأ، تأیید کرد اگر عقال احتمال حدوث »خطر 
منطقی« ناشــی از بازگشــت به وطن و »نقض 
بنیادین بشری کودک« وجود داشته باشد، این 

بازگشت دیگر یك گزینه نیست. 
ادغام مجدد قربانیان

ادغام مجــدد پشتیبانی شــده، جنبه مهم 
بازگشت امن به وطن است. قربانیان قاچاقی که 
برای اســتقرار مجدد کمك دریافت کرده اند به 
احتمال بسیار کمتری موضوع قاچاق دوباره قرار 
می گیرند. هم چنین، بسته به ماهیت و کیفیت 
پشــتیبانی ارائه شده، ممکن اســت در مقابل 
ارعاب، اقدامــات تالفی جویانه، انزوای اجتماعی 
و انگ زدن آسیب پذیری کمتری داشته باشند. 
ادغام مجدد پشتیبانی شــده، حقی است ناشی 
از وضعیت افراد قاچاق شــده به عنوان قربانیان 
جرم و جنایت و نقض حقوق بشــر. این حق با 
احترام به حقوق افراد بازگردانده شــده، از جمله 
حق آنان به حفظ حریم خصوصی و حق شان به 
مورد تبعیض قرار نگرفتن همراه است. همگرایی 
موفقیت آمیز نیازمند همکاری بین کشــورهای 
بازگشــت دهنده و پذیرنده است. اهمیت چنین 
همــکاری در پیمان های منطقه ای و هم چنین 
در اسناد سیاست بین المللی و منطقه ای شناخته 

شده است. 
پی نوشت ها: 

.12.para,2/2009/4.CTOC/COP/WG 
Non-refoulement 
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د هستهاي کورنۍ1 جنت، په ډېری ټولنو 

کې عمده فعاليتونه\فنکشنونه لري. دا کورنۍ 

د ښــځې او نــر په قانوين واده رسه مشــخص 

کيږي، چې له ماشــومانو رسه ګډ ژوند کوي. 

دا واحــد چې په مذهــب، فرهنګ او دود کې 

ژوره ريښــه لــري، په مجزّا )خصــويص( برخه 

کې د دولت له الســوهنې خپلواک دی ]1[. 

له عمومي عرصې څخــه د خصويص هغې د 

تفکيک همدغــه ايډيالــوژي د دولتونو د دې 

مدعا توجيــه ده چې له کــورين تاوتريخوايل 

رسه مقابله او د ماشومانو ودونه منعه کول او په 

کورنۍ کې ټولې نابرابرۍ له منځه وړل عميل 

نه دي، او دليل راوړي چې د کورنۍ خصويص 

ژونــد  بايد محرتم پاتــې يش او دولت حق نه 

لــري په هغې کې مداخله وکــړي. واقعيت دا 

دی چــې »کورنۍ نه فقط بېلــه پرته جزيره نه 

ده، بلکــې د دولت پر وړانــدې زيان منونکې 

ده او د قانــون حاکميت او پــر هغې د دولت 

د ټولنيزو سياســتونو پيل کول، د دوو برخو د 

تفکيــک اصل تکذيبوي ]2[.« په واقعيت کې 

د کورنۍ په چارو کې د دولت مداخله، تر هغه 

ځايه چې د دولت ډېر لرې راتلونکې سيايس 

او ټولنيزې موخې ترالســه کوي، حد او رسحد 

نه لري.

دولت او د کورنۍ قانون

قانــون مهــم ميکانيــزم دی،  د کورنــۍ 

کــه څه هم چــې يواځنی عامل نــه دی چې 

دولت کوالی يش له دې الرې د کورنۍ شــته 

د کورنۍ په قانون کې تبعيض 
او د ټولنې له سنتونو ناوړه ګټه اخستنه

ليکوال: جويل مرتوس

فاريس ژباړه: رهگذر

پښتو ژباړه: وطمنل

مناســبات وســايت يا يې زيامنن کــړي او په 

ټولنيزو او ســيايس حوزو کې د ښځو د بشپړ 

ګډون لپاره د ښځو توان تر اغېز الندې راويل. 

په ټولنو کې د ښــځې تعهــد، غالباً په کورنۍ 

کې د هغې تعهد تــه په پام رسه تعريفيږي. د 

کورنۍ قوانني په ټولنه کې د ښځو د نقش په 

تعــني رسه – د توليد، د توليد د نوي کولو يا د 

دواړو د ترکيــب په توګــه- او ثروت ته د هغوی 

د الرسيس اړونــد د مقرراتو وضعــه کول – په 

ځانګړي ډول د مالکيت او وراثت له حق څخه 

برخمنېدل – ښــځه په ځواکمنه توګه په خپله 

دايره کې نيــيس او د هغې هر څه، تحصييل 

امکاناتــو تــه لــه الرسيس نيولــې تــر طبــي 

مراقبتونــو او د مثل و توليد تر کچې او مړينې 

پورې، تر اغېز الندې راويل.

هغه مهــال چې په اقتصادي او ســيايس 

فعاليتونو کې د ښــځو زياتوالی، دولت رسه د 

دولت د پام وړ اقتصادي بدلونونو په راوســتلو 

کې مرســته کــوي، دولــت غالبــاً د کورنۍ د 

اصالحاتو د ارتقا لپاره الس په کار کيږي چې 

له دې الرې پر ښــځې د کورنــۍ کنټرول کم 

کــړي او هغه د کار ځــواک رسه يوځای کېدو 

ته تشــويق کړي ]3[. برعکس، که اقتصادي 

او ســيايس بدلونونه د دې غوښتنه کوي چې 

زېــږون زيــات يش او د کار په ځــواک کې د 

ښځو ګډون کم يش، دولت د ښځې قانوين او 

ټولنيز امکانات تضعيفوي او د ښــځې نقش د 

ماشــومانو پيدا کولو او نورو کورنيو دندو پورې 

محــدودوي ]4[.، د دې متضادو سياســتونو 

مشرتک ټکی همغه له ښــځې او کورنۍ رسه 

ابزاري چلند دی – داســې چې ښــځه داسې 

تصــور کړل يش چې و کولــی يش د دولت د 

اهدافو د پياوړتيا په خدمت کې اويس.

د مذهبــي او يا ســنتي متناقضــو قوانينو 

استعامل او همدا راز په ډېری چارو کې مدين 

قوانينــو، د کورنــۍ قانون پيچلــی کړی دی 

]5[. دولتونه کلــه د مذهبي رشايعو او مدين 

قوانينو تر منځ شــته تعادل له منځه نه وړي او 

دليل يې دا وي چې د دې محدوديتونو شتون 

فرهنګ او دود دســتور ته ګټور دی؛ او يا ادعا 

کــوي چې دا محدوديتونــه د هغوی له عريف 

ليــد رسه همغاړي دي ]6[. لــه بل پلوه، کله 

هم پيښــيږي چې يو دولت بالواســطه د یوې 

مذهبي قضايــي رويې په پياوړتيا اقدام کوي، 

ځکه چې دا يې رضوري او مطلوب تشــخيص 

کــړې وي او پــه مذهبي قوانينو کې د شــته 

تفسريي اشــکاالتو او داخيل تضاداتو د پټولو 

هڅه کوي ]7[.

د دولت د مداخلې بېلګې

»د برش حقونو نورمونــه په رصاحت رسه د 

واده او د کورنــۍ د تشــکيل لپــاره د هر کس 

حق منــي ]8[«... خو نږدې ټــول دولتونه له 

همغــه پيله د واده د مقرراتــو په وضع کولو او 

د واده د نه منونکې بڼــې او ډولونو او د ودونو 

د ټولنيزو او ســيايس لګښتونو په تعريف رسه، 

کورنی ژوند، چې قانوناً تصويب شوی، له خنډ 
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رسه مخامخوي. لــه دې ور هاخوا، دولتونه له 

بېالبېلو الرو، د بچيو د زېږولو اړوند چارو کې، 

لکه د ميندواره کېدو څخه مخنيوی يا د جنني 

د ســقط امکاناتو ته الرسســی، يــا مصنوعي 

القــاح، او د اقتصادي تشــويقونو لــه الرې، د 

ماشوم پيدا کولو يا د ماشوم پيدا کېدو څخه د 

مخنيوي لپاره قوانني وضعه کوي.

د کورنۍ قوانني غالبــاً د کورنۍ د واحدو 

حقونو او مسئوليتونو په اړه، د مقرراتو د وضعه 

کولو څارنه کوي او د يو بل پر وړاندې د کورنيو 

د غړیــو دنــدې او د ګډ ژوند د پای ته رســولو 

اړوند )د طالق، مړينــې، متارکې، يا مهاجرت 

له الرې(  د دواړو اړخونو حقوق رصاحت لري. 

د دې قوانينو مفهوم، د هرې سيمې اړوند، ډېر 

زيات توپريونه لري. د والنټني مقد په وينا:

»پــه ډېری مواردو کې د کورنۍ له ښــځې 

مته کيــږي چې حتی که قانــوين قيد هم نه 

وي، د ماشــومانو، خپلوانو او د مور پالر ساتنه 

او پالنه وکړي. په نورو مواردو کې، پالر قانوناً د 

خپلې کورنۍ د اړتياوو پوره کولو قانوين دنده 

لري. په ځينو مواردو کــې کورنۍ د کورنۍ د 

مقرراتو تر پوښــښ الندې ده: د ماشوم زانګو، 

د ډېر عمر لرونکو يا معلولينو کور، د پرستارۍ 

مرســتې او نور. خــو د کــورين تاوتريخوايل، 

ماشــوم زورونې، د ښــځې وهلو او ښــکنځلو، 

او تحميــيل تجاوز اړوند قوانــني کيدای يش 

رضوري وګڼي يا نه وي« ]۹[.

قوانني او د کورنــۍ د قوانينو اجرا په ټوله 

نــړۍ کې، د هغــې د پياوړتيا کچــې ته په نه 

پاملرنــې رسه، هغه نرواکه جوړښــت ته تداوم 

ورکولــو ته ميــالن لري، چې ښــځه د نر تابع 

غــواړي او د نر د اقتصادي او قــدرت مدارانه 

دريــځ په پياوړتيــا رسه په تصميــم نيولو کې 

مرســته کــوي. مثــاًل د نن ورځې پــه چني او 

شــاميل کوريا کې، ټولنيــز نظامونه نر رسه د 

ښځې اقتصادي او ټولنيزه تړلتيا د نر محورۍ 

له واک رسه مرســته کوي. د ښځې ارزښت تر 

ډېــره له يو نر رسه له اړيکــې ټاکل کيږي، که 

هغه يې پالر وي، يا يې ميړه وي او يا يې زوی، 

د هغې رسمي رسپرستي لري ]10[. په ډېری 

ټولنو کې، د کورنۍ ښــځې او نجونې حقري يا 

بې ارزښته موجودات ګڼل کيږي او چېرته چې 

د طبي مراقبتونو، يا تغذيې، يا د زده کړو خره 

منځته راځي، د ښــځې ځای د انتظار د کتار 

په پای کې دی ]11[. 

په بېالبېلــو فرهنګونو کې، د قبايلو ټولنيز 

ســازمان يا د خيلونــو ډلې معمــواًل د نرانو د 

نسبي )وينې( تړلتياوو پر بنسټ رامنځته شوې 

دي او ښــځې د چلنــدي، جنيس، ښــځينه-

نارینــه، او ايډيولوژيــو د احکامو د شــتون له 

الرې، چې د کورنۍ حيثيت د ښځې په پاکۍ 

او عصمت پورې تړلی ګڼي، تر سلطې الندې 

دي ]12[. نرانو حق ترالسه کړی چې د ښځو 

اړوند د مهمو مسائلو په اړه تصميم و نييس او 

د هغوی د واده او طــالق د وخت، يا د هغوی 

د ماشــوم راوړلو د وخت، څرنګوايل او دفعاتو، 

او يــا د هغوی د زده کړو، او يا له کوره بهر کار 

کولــو اړونــد يواړخيز تصميــم و نييس. ټولې 

ټولنې، په بېالبېلو درجو، د دې قانوين مقرراتو 

او ټولنيز چلند درلودونکې دي، چې د نرانو د 

رسورۍ د ساتنې په الره کې مطرح شوي دي.

له ستونزو څخه خالصون ته يوه کتنه

په داســې حال کې چې په کورنۍ کې د 

برش حقونو د نقض د احتامل د اندېښمنوونکو 

مواردو فهرســت وړاندې کول د دې ليکنې په 

حدودو کې نــه ځاييږي، الندې لنــډه ارزونه 

د دې اندېښــنو کيل ابعــاد او بېالبېل ډولونه 

وړاندې کوي.

واده او طالق ته رايض کېدل

په ډېری هیوادونو کې د واده تررسه کول ال 

هم د کورنۍ د اقتدار په السونو کې دي، پرته 

لــه دې چې راتلونکې ناوې و کولی يش خپل 

نظــر عميل کړي. په ايتوپيا کې ښــځه پرته د 

هغې له رضايته، بدلوي، چې په »تهاتري« واده 

شــهرت لري. په دې مراســمو کې هغه سړی 

چې ښــځه غواړي داســې ترتيب ورکوي چې 

ورور يې د دې ســړي له خــور رسه واده وکړي 

]13[. د مديرتانې د ســمندر په څنډو کې په 

ډېری هيوادونو کې، ښځې د ژوند د ملګري په 

ټاکلو کې ډېر کــم قانوين او عميل حق لري. 

همدا رنګــه د نړۍ په ځينو برخــو کې، د تره 

اوالد او د عمــه اوالد ودول، - معمــواًل د هغوی 

دويم يا درېیم نسل-، پر شتمنيو د واک ساتنې 

په موخه رواج دي. د مالکي مسلامنانو د فرقې 

اســالمي تفســري، چې د افريقا په شامل کې 

ډېــر پريوان لري، له نرانو رسه د وينې د تړلتيا 

لرونکو ډلو پورې اړوندو ښځو رسه واده ته مايل 

دی ]14[.

په عني حال کې دولتونه ډول ډول تدابريو 

ته په مخه کولو، په نوي واده کې د ښځې حق 

ته خنډ جوړوي، مثاًل د ايران د مدين قانون په 

۹87 ماده کې داسې راغيل دي »ښځه نيش 

کولی په لومړي واده کې له جدايۍ وروســته، 

تر شــپږو مياشــتو واده وکړي، مګر دا چې په 

دې مــوده کې، د ماشــوم خاونده شــوې وي 

]15[«. همدا رنګــه د نړۍ په ډېری هيوادونو 

کې نران د خپلې ښځې د يو اړخيز طالق حق 

لري، په داسې حال کې چې د ښځو له خوا د 

طالق ورکولو حق، که چېرې په اصل کې وي 

هم، د هغــوی د ميړونو په موافقې پورې تړلی 

دی ]16[.

د واده عمر

هغه کورنۍ چې د خپلو لوڼو لپاره ګامرلې 

ترتيبــوي.   )Arranged Marriage( نــکاح 

معمــواًل دا کار د نجلــۍ له بالغېــدو وړاندې 

کوي. د نجونو د رضايت د مســئلې ور ها خوا 

په داسې ودونو رسه، د ژر پيداکيدونکي بچي 

ســتونزه، چــې غالبــاً د ژر واده رسه رامنځته 

کيږي. له 11کلنــۍ څخه تر 13کلنۍ پورې 

د نجونو بچي راوړل، يعنی هغه عمر چې پوره 

بلوغ ته نه دی رســېدلی، د هغــوی روغتيا په 

داميي ډول زيامننــوي، او په دې عمرونو کې 

د مور د مړينې کچه له 20 تر 24 کلونو پورې 

عمر لرونکو په پرتله درې برابره لوړه ده ]17[. 

په ډېری هيوادونو کې له دا ډول ستونزې رسه 

د مقابلــې لپــاره، د واده د عمــر اړوند قوانني 

وضعه شوي دي. مثاًل د منځنۍ آسيا په ځينو 

هيوادونو کې د واده عمر 15کاله ټاکل شوی 

دی او د سوريې او بنګالديش او تونس په څېر 

هيوادونــو کې لــه دې هم پورتــه دی ]18[. 

ســوريې، اردن او مراکــش د دې ســتونزې د 

هواري لپاره نوې الره وړاندې کړې او له قانون 

رسه ســم، د ښــځې او مېــړه د عمــر حد اقل 

تفاوت ټاکل شــوی دی. مثاًل په اردن کې له 

18 څخــه د کــم عمر لرونکو ښــځو او چې نر 

ترې شــل کاله مرش وي واده کول منع شوي 

دي ]1۹[. د واده اړونــد د قانــوين اصالحاتو 

رسه رسه، په ډېری هيوادونو کې کورنۍ ال هم 

خپلې کم عمره نجونې ودوي. 

څو ودونه

که څــه هم پــه ځينو هيوادونــو کې چې 

هلته څو ودونه کول عام دي، قوانني ښــځو ته 

اجازه ورکوي چې د خپل واده اړوند قراردادونو 

له مخــې، خپل مېــړه پرې نــه ږدي چې بل 

واده وکــړي، رسه له دې پــه ډېری مواردو کې 

وروستۍ خره مېړه کوي ]20[. بناً د يو مفر 

د ليکنــې پر بنســټ، د څــو ودونــو پديده په 

ډېرېدونکي ډول طبقايت اړخ خپلوي:

يواځې يو شــتمن ســړی کولــی يش بل 

واده وکــړي. د متوســطو طبقــو خلــک، چې 

عمدتــاً په ښــارونو کې ژوند کوي او د ښــاري 

ژونــد رشايط د يــوې وړې کورنۍ د تشــکيل 

لپاره ډېر امکانات په اختيار کې ورکوي. نو پر 

دې بنســټ ښــکاري چې د څو ودونو کولو پر 

وړاندې محدوديتونه، له دې زيات چې د ښځو 

په حــق کې د بې عدالتــۍ د مخنيوي پورې 

اړه ولــري، له اقتصادي رشايطو څخه رسچينه 

اخيل ]21[. او د نرانو څو ودونه کول، تر کومه 

چې يې له عهدې وتلی يش، ال هم رواج دي.

يو شــمېر هيوادونه د دې پر ځای چې څو 
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ودونه کــول منعه اعالن کــړي، د هغې اړوند 

يــې ضوابط وضعــه کــړي دي ]22[. مثاًل په 

بنګالديــش کې هغــه ميړونه چې نــورو ودونو 

تــه لېوالــه وي کولــی يش د حکميت شــورا 

)Arbitration Council( تــه مراجعــه وکړي 

 Muslim( چې د کورنۍ له اســالمي احکامو

ســمه  رسه   )Family Laws Ordinance

رامنځته شــوې ]23[. رسه لــه دې، نران دې 

مقرراتــو ته چندان نه ګوري او عماًل دا احکام 

او اړونــد ميکانيزمونــه د ګټورتيا له اړخه ندازه 

کــوي. پــه اتيوپي  کــې چې څــو ودونه کول 

رصيحاً رد شوي دي. د دې هيواد د مسلامنانو 

او مسيحيانو په منځ کې عماًل رواج دي ]24[.

د توکو ورکولو واده

پــه واده کــې د جنــيس يا نقــدي راکړې 

ورکړې پخوانی دود، په بېالبېلو فرهنګونو کې 

ډېر دود دی. له پرتګال او هســپانيې )چې دا 

ډول نظام هلته منسوخ شوی( تر هندوستان، 

افريقا او منځنۍ آسيا )چې دا ډول نظام پکې 

ال هم رايج دی(: ]25[ د معامله یي واده درې 

لوی نظامونه کولی شــو په بېالبېلو فرهنګونو 

کې پيدا کړو. 1- جهيزيه: هغه څيزونه چې د 

ناوې د کورنۍ له خوا د واده جوړې ته وړاندې 

کيږي. 2- شريبها )Dower(: هغه څه چې د 

زوم د کورنۍ لــه خوا د واده جوړې ته وړاندې 

کيږي. 3-ډالۍ )Bride(: چې د زوم د کورنۍ 

له خوا د ناوې کورنۍ ته ورکول کيږي ]26[.

د توکــو ورکولــو واده اساســاً د طــالق پر 

وړاندې د ښــځې د اقتصادي امنيت د تامني 

لپاره او نورو اضطراري مواردو له امله رامنځته 

شوی، چې ښځه وکړای يش له طالق وروسته 

ترې ګټه واخيل. خو په عمل کې دا سړی دی 

چــې د هغــې توکو اختيار پــه الس کې لري. 

په همدې ترتيب، له واده رسه تړيل لګښــتونه 

غالبــاً په عمل کې د ښــځو ګټه پــه نظر کې 

لري. خــو همدغه چــاره دا هــم بيانوي چې 

ښــځه د اقتصادي ارزښت درلودونکې ده او د 

اخستلو خرڅولو شی دی.

له جهيز رسه اړوند قتل

په وروســتيو کــې په هنــدو کورنيو کې له 

جهيــز رسه اړوند د قتلونو څپه راپورته شــوې. 

هندو ميړونه ځان ته اجازه ورکوي چې خپلې 

ښځې په دې دليل چې کورنۍ يې د جهيز له 

ورکولو ډډه کړې، ووژين ]27[.

د نوې واده شــوې ښځې د سببي خپلوانو 

غوښــتنې، چــې کله هــم لــه واده وروســته 

تصاعدي حالت خپلوي، ښځه د هغو مصارفو 

پــه مقابل کې چــې له کورنــۍ څخه يې مته 

کيږي، د مېړه د کورنۍ په برمته کې غورځوي. 

ښځه چې بايد د خپل مېړه له خپلوانو رسه په 

یو کور کــې ژوند وکــړي، ازار او کړاو رسه مخ 

کيــږي او له خپلو خپلوانــو څخه يې هيڅوک 

شــکايتونو ته پام نه کــوي. په دې ډول قتلونو 

کــې، دواړه کورنۍ الســونه رسه ورکــوي: يوه 

کورنــۍ د مــړۍ او ډوډۍ د برمته کولو په لټه 

کــې وي، او بله د بل لوري لــه ګيلو او اړوندو 

لګښتونو څخه د خالصون په لټه ]28[.

داســې کورنۍ ډېرې دي چې پر دې الرو 

مــزل نه کوي، لــه دې رسه هغــوی چې د دا 

ډول قتلونو پــر وړاندې قانون ته مراجعه کوي 

د ســتونزې له يو غره رسه، لکه نه رسیدګۍ او 

د تحقيقاتو پر مهال له ســپکاوي او د داليلو او 

شواهدو په تامني کې تر خنډونو جوړولو پورې 

وررسه مخ کيږي ]2۹[. په بنګالديش کې هم 

د جهيز پر رس اختالف له يو ډول تاوتريخوايل 

رسه مــل دی ]30[. د اړوندو مراجعو غرګون 

د جهيــز د منعې قانون تصويبــول ؤ، چې په 

1۹80 کال کــې تدوين شــو. د دې قانون پر 

بنســټ، د جهيز پــه توګه د مســتقالتو يا هر 

ډول بلــې بيې ورکول حبــس او جرميه لري. 

له دې ور ها خوا له ښــځو رسه د تاوتريخوايل 

د منعې قانون رسه ســم چې پــه 1۹83 کې 

تصويب شــوی، د زوجې د قتــل يا د هغې پر 

وژلــو د اقــدام په صــورت کې، چــې د جهيز 

ترالسه کولو رسه اړه ولري، مېړه او کورنۍ يې د 

اعدام پر ســزا محکوميږي ]31[. رسه له دې، 

او لکه څنګه چې په داسې مواردو کې محکمه 

د قانــوين ضوابطــو په لــوړو ژورو کې چندان 

بريالــۍ نه وي، ميړونه پر دواړو قوانينو پښــې 

ږدي او بښل کيږي هم ]32[.

کورنۍ تاوتريخوالی

د کورنــۍ تاوتريخوالی هم لکــه زبرزنا په 

پراخــه توګه له رپوټ ورکولو پاتې دی، رسه له 

دې، شته ارقام د دې پديدې د پراختيا کيسه 

کوي. په پرو کې، اويا فیصده ټول جرايم چې 

رپوټ شــوي دي د کورنيو له خــوا د نجونو د 

وهلو ټکولو دي. ]33[. په جاپان کې د ښځو 

له خوا د طالق د غوښــتلو لــه امله د مېرمنې 

وهــل ټکول په لومړي مقام کــې دي. ]34[. 

په برازيل کې تــر 1۹۹1 کال د مېرمنې وژل 

د »عــزت ســاتنې« لپاره جنايي جــرم نه ګڼل 

کېده. يواځې د يو کال په اوږدو کې اته ســوه 

ميړونو خپلې ښځې ووژلې. ]35[. همدا رنګه 

پــه کلمبيا کې تــر 1۹80 کال پورې، مېړه ته 

اجــازه وه چې خپله ښــځه د زنــا کولو له امله 

ووژين. ]35[. د امريکا په متحدو ايالتونو کې 

د فدرايل تحقيقاتو ادارې تخمني کړی چې په 

هرو اتو ثانيو کې يوه ښځه له خپل مېړه څخه 

کوتک خوري. ]37[ او په غالب ګامن د نړۍ 

بېالبېــل ځايونه، همدا رنګه د امريکا په ډېری 

ايالتونــو کې، ميړونه، قانــوين عواقبو څخه له 

وېرې پرته، پر خپلو ښځو تېري کوي. ]38[

د ماشوم رسپرستي

د نــړۍ پــه ډېرو برخــو کې، د ماشــوم د 

رسپرستۍ حق او د ماشومانو په اړه د تصميم 

نيونې واک، پلورنو ته ورکړل شوی. لکه په ډېری 

مسلامن ميشتو هيوادونو کې د کورنۍ قوانني 

)په بېالبېلو کچو( له اسالمي رشيعت رسه سم 

تدوين شــوي دي او که حتی يو ماشوم خپلې 

مــور رسه ژوند وکړي هم پالر يې د رسپرســت 

او ســاتونکي پــه توګه پېژندل کيــږي ]3۹[. 

کله چې زوی اووه کلنــۍ او لور نهه کلنۍ ته 

رسيږي، يا زوی بالغيږي او لور د نکاح عمر ته 

رســيږي، له مور څخه يې د رسپرستۍ حق په 

پوره توګه ســلبيږي. برعکس، د رسپرستۍ د 

حــق په اړه تصميم د متحدو اياالتونو په ځينو 

محکمو کې پر دې بنســټ دی چې د ماشوم 

اړونــد تصميم ګريي او رسپرســتي يې بايد د 

هغه خوين مور پر غاړه ولري، او له همدې امله 

پالر يا د ماشوم رسپرست دنده لري، څو ثابته 

کــړي چې له دې پرته کوم تصميم د ماشــوم 

د راتلونکي د ښه تضمينولو لپاره تر ټولو غوره 

دی. پر همدې ســياق، د متحــدو ايالتونو په 

محکمو کې »غري خوين مور و پالر« چې په هر 

حال د هغه »معنــوي مور و پالر« ګڼل کيږي، 

اجازه نه لري چې له ماشــوم رسه د مالقات د 

حق په برخه کې حتی دوسيه پرانيزي ]40[.

د هيوادوالۍ حقوق

د هيوادوالۍ د حقونــو حوزه د مذهبي او 

ســنتي قوانينو تر منځ له يوې خوا او له مدين 

قوانينــو رسه له بلې خوا يو تر ټولو مهم د نظر 

اختالف لري. مثاًل په رسيالنکا کې رسه له دې 

چې مدين قانون ښځو ته برابر هيوادين حقونه 

ورکــړي دي، خو مذهبي رشايع، ښــځه )او د 

هغې بچــي( يواځې د هغې د مېړه د وضعيت 

پر اســاس د دې حقونو د ترالسه کولو وړ ګڼي 

]41[. بله ستونزه، چې په ډېری هيوادونو کې 

دود بېلګــه ګڼل کیږي، په ګابن هيواد کې تر 

سرتګو کيږي، چې ښځه د بهرين سړي رسه د 

واده په صورت کــې، له هيوادنيو حقونو څخه 

تېرېــدو ته اړبايس: داســې ښــځه که بالخره 

طالق واخيل هــم خپل هيوادين حقونه بېرته 

نيش ترالسه کولی ]42[.

بني املليل او هيوادنيــو محکمو کله کله 

پــه هيوادنيو حقونو کې د تبعيض آميزو مفادو 

په برخه کې د ښــځو مدعــاوې د طرحه کېدو 

وړ ګڼيل. په 1۹۹2 کال کې په بوتسوانا کې، 

د يونيتی دو Unity Dow په نامه ښــځه چې 

له یــو امريکايي رسه يــې واده کړی و و کولی 

شــول د بوتســوانا قوانني چې د ماشوم مليت 
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يــې د پالر مليت ګڼلــو چيلنج کړي او دا حق 

ترالســه کړي چې د هغې بچيان د خپلې مور 

هيوادين حقونه ترالســه کړي. په 1۹84 کې 

د کاتاريکا په غوښــتنه د امريکايي هيوادونو د 

 Inter American Court برش حقونو محکمې

Of Human Right د خپــل مشــوريت نظر د 

صادرولو تر څنګ اعالن وکړ چې ښــځې ته د 

هغه د مېــړه د هيوادنيو حقونو ورکول »د واده 

پــه اړيکه کې د نابرابــرۍ طبيعي پايله ده« او 

قانــوين حل الرې »چــې له زوجينــو څخه د 

يــوه د حال رعايــت ته ميالن ولــري، تبعيض 

راوړونکــي دي« پــر همدې قيــاس په 1۹7۹ 

کال کې د ملګرو ملتونو سازمان د برش حقونو 

کمېټــې په موريــس کې د يو قانــون د وضعه 

کولو اړوند، چې د بهرنيــو ميړونو، نه د بهرنيو 

ښځو، د اقامت حق يې د هيواد د اتباعو لپاره 

محــدوداوه، مخالفت آميــزه موضعګريي وکړه 

.]44[

پور، اعتبار، شمول

دولتونــه پــور او اعتباراتــو تــه د پراخــو 

محدوديتونو د وضعه کولو له الرې د متقايض 

د ترالســه کولو د صالحيت په نســبت، او يا د 

داســې رشايطو وضعه کولو له الرې چې قرض 

پــه انحصاري توګه د کورنۍ د مرش په رضايت 

پــورې منحــرصوي، چــې غالباً مېــړه يا مرش 

زوی دی، پــه خنــډ جوړولــو الس پورې کوي 

]45[. مثاًل په رسيالنکا کې هغه ښــځې چې 

د تســاواالمای Tesawalamai پــه نوم دوديز 

قانون تر پوښښ الندې دي اجازه نه لري چې 

د خپلــو ميړونــو له اجازې پرتــه د اجاره نيولو 

قرارداد وکړي ]46[.

له نرانو پرته د کورنۍ د مرشۍ په برخه کې، 

د هغــه دولت ډېری سياســتونه چې د دولتي 

مرســتو د ترالسه کولو حق څخه برخمنيدو ته 

مايــل دي، په خپله غېږه کــې يې نيويل دي 

او پــه واقعيت کې ډېرو کمــو هيوادونو په دې 

مواردو کې د جنسيتي تبعيض د له منځه وړلو 

پــه برخه کې خپل قوانني بــدل کړي دي. په 

عوض کــې يې دومره کړي دي چې ميړوښــه 

ښــځه کم تر کمه و کولی يش ثابته کړي چې 

د کورنۍ پالونکې ده، چې بيا د دولتي مرستو 

تقاضا وکړي. پر نرانو د داسې څه ثابتول نشته 

]47[. په نړۍ کې دا ډول الرې چارې منابعو 

تــه لــه نرانو رسه لــه مســاوي الرسيس څخه 

ښځې راګرځوي.

مالکيت او ارث

ښــځې د مالکيت له حق څه د برخمنيدو 

پــه برخه کــې لــه دوو خنډونــو رسه مخ دي 

]4۹[. د ښــځې په توګه، غالبــاً د مالکيت له 

حــق او مرياث وړلو څخه محرومــه ده. د ژوند 

د ملګرې په توګــه، له هر هغه حق څخه چې 

له واده وړاندې يې په برخه کېده، محروميږي 

]50[. مثاًل د سنتي قوانينو له مخې په افريقا 

کې »ښــځه د مالکيت له حــق او يا د عمومي 

امالکو لــه حق څخه له برخمنېــدو محرومې 

دي«. لــه دوديزو قوانينو رسه ســم، ټوله هغه 

شــتمني چې د زوجينو له خوا ګټل کيږي، له 

شخيص متعلقاتو عالوه، د مېړه ګڼل کیږي او 

د طالق په صورت کــې، مېړه کولی يش ټوله 

شــتمني خپله واخيل ]51[. مثاًل پــه رواندا 

کې ميړوښــه ښځه د ګروي اړند د قرارداد تړلو 

حــق نه لري، يا ځمکه نه يش رانيولی، يا حتا 

د بانــک ګڼون د مېړه له اجــازې پرته نه يش 

پرانستلی. ]52[

همدا راز په ډېری هيوادونو کې، ښځې يا 

د ارث لــه حق څخه محرومــې دي، يا د ارث 

پــه ادعا کــې لومړيتــوب د هغوی پــه نارينه 

خپلوانــو پورې اړه لــري، او يا نــورې تبعيض 

آميــزه او خنثــی کوونکې الرې يــې مخه ډپ 

کوي. ]53[. داســې ښځې شته چې د ارثيې 

او مالکيــت اړوند قوانينو څخه يې محکمې ته 

شکايت وړی او بريالۍ شوې هم دي. مثاًل په 

1۹86 کال کې د ملګرو ملتونو سازمان د برش 

حقونو کمېســيون د پرو هيواد قوانني، چې د 

زوجينو اړوند اموالــو رسه د تړليو دعوو طرحه 

کول يې په انحصــاري توګه د مېړه صالحيت 

ګڼلو، تبعيض اميزه بلل. ]54[.

پايله

نږدې ټول هيوادونه، پــه بېالبېلو درجو او 

متفاوتو مفاهيمو، د واده او کورنۍ بنســټ په 

داســې يو ډول ايښــی او نقش يې په داســې 

توګه هغې قالب کــې رانيولی چې د دولت د 

اړتيــاوو په خدمت کې وي. د ښــځو پر ژوند د 

کورنــۍ د قوانينو پراخ اغېز ته په کتو، دولتونه 

پــه کورنۍ کــې د بــې عدالتۍ د شــتون پر 

تصديق مجبور دي. رسه له دې خپلې مبارزې 

ته په سازمان ورکولو کې، له يادو ستونزو رسه 

الس و ګريــوان دي. د دې علــت دا دی چې 

دولتونه به د ســيايس مصلحــت او عدالت تر 

منځ په کشــمکش کې هيڅکله د عدالت خوا 

و نــه نييس مګر دا چې په اجباري توګه د دې 

واقعيت منلــو ته غاړه کيږدي، چې ســيايس 

مصلحت هامغه د عدالت پيل کول دي.

* ماخذونه د مجلې په آرشــيف کې موجود 

دي

1- وړه کورنــۍ، چــې مور، پــالر او اوالدونه يې پکې 

راځي

از صفحه 21
بررسی تأثیر آموزش...

نتیجه گیری
آمــوزش حقوق بشــر یك نهــاد مؤثر در 
زمینه جامعه پذیری و درونی کردن ارزش های 
حقوق بشر اســت و بر پدیده ها و مفاهیم مهم 
دیگــری نظیر صلح و توســعه اثــر می گذارد. 
توســعه فرایندی اســت کــه دارای جنبه ها و 
بخش هــای مختلف اســت؛ چنان که هنگامی 
می توان  کشــوری را توسعه یافته دانست که  در 
ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رشد یافته 
باشد. آموزش حقوق بشر هم به طریق مستقیم و 
هم غیرمستقیم می تواند در توسعه مؤثر باشد. با 
تأثیر بر رشد فرهنگی به طور مستقیم بر توسعه 
اثر می گذارد و با ترویج ارزش ها و نگرش هایی، 
مانند کرامت انســان و برابری افــراد و با ارائه 
مهارت هایی که باعث توانمندشــدن فرد برای 
احقــاق حق خود و حمایــت از حقوق دیگران 
می شود؛ تأثیر غیرمستقیمی بر رشد اجتماعی 
و اقتصادی جامعه می گذارد. آموزش حقوق بشر 
باعــث افزایش رعایت احترام به حقوق دیگران، 
احترام بــه حق مالکیت، رعایت بهداشــت و ... 
می شود که در توسعه تأثیر به سزایی دارند. قطعاً 
ارائــه این آموزش ها به اقشــار اثر گذار و با نفوذ 
جامعه نظیر حکمرانــان، دولتمردان و مدیران 
که به سیاست گزاری و تصمیم گیری های کالن 
توانایند، می تواند اثر زیادی در توســعه داشته 

باشد. 
تجارب گذشته و مطالعات نشان داده اند که 
میان رعایت حقوق بشر و توسعه ارتباط مستقیم 
و دو ســویه ای وجــود دارد؛ آن چنان که فقدان 
توسعه در یك جامعه موجب افزایش اختالفات 
و تنش ها در جامعه می شــود و با عدم رعایت 
حقوق بشــر هم نمی توان شاهد توسعه در یك 
جامعه باشیم. از سوی دیگر آموزش حقوق بشر 
با انتقــال ارزش ها و نگرش هایی نظیر برابری و 
تساوی ملل و نژادها و آموزش مهارت هایی مانند 
دگر پذیری، حل مسئله، همکاری و مهارت های 
ارتباطــی باعث کاهــش درگیری های قومی و 
نژادی و مذهبی شده و کمك به ایجاد و حفظ 

صلح می کند. 
در واقع، آموزش حقوق بشــر قادر است به 
پرورش اندیشه صلح در ضمیر انسان ها بپردازد و 
مهارت های الزم را برای دفاع از صلح ارائه کند. 

* منابع در دفتر ماهنامه موجود است.

پی نوشت ها:
Conflict Resolution-1

Multi Cultural Studies  -2
Environmental Education  -3

Mechanism  -4
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* کمك به توسعه به طور رسمی
۱۸5 ـ کمك به توسعه، که سومین ستون 
حمایت توســط جامعه بین المللی اســت، طی 
چند دهه گذشته منظم  رو به کاهش رفته است. 
نشانه هایی در دست است مبنی بر این که از شدت 
این افول کاسته شده، ولی علی رغم افزایش های 
اخیر به وســیله پنج کشور، هیچ نیروی محرکه 
صعودی هنوز به چشم نمی خورد. درست است 
که جریان ســرمایه گذاری خصوصــی به نحو 
قابل مالحظه ای افزایش یافته، ولی بســیاری از 
کشورهای فقیر هنوز به طور کامل مجهز نیستند 

تا این سرمایه گذاری را جذب کنند.
۱۸۶ ـ جریان اعانه مــازاد بر این باید برای 
پشتیبانی از اولویت هایی که توضیح دادم بسیج 
شــود: یعنی برنامه هایی که رشــد را تشویق و 
به فقیران کمك می کنــد. اعانه همچنین باید 
فرصت های ســرمایه گذاری داخلی و خارجی را 
ترویج نماید. مثالً شاید بتوان مقداری از ریسك 
خصوصی در کشــورهای فقیر را جبران نماید. 
بخش خصوصی نیــز می تواند در تامین کمك 
قبل از سرمایه گذاری مفید واقع شود، نظیر مورد 
مشــارکت بین کنفرانس تجارت و توسعه ملل 
متحد، انکتــاد )UNCTAD( و اتاق بین المللی 
بازرگانی در مورد ایجاد راهنمای سرمایه گذاری 
برای کشورهای کمتر توسعه یافته )رجوع کنید 

به قاب 5(.

با تأســف، هنگامی که بخش دوم مقاله آماده نشــر 
می گردیــد، کوفی عطا عنان، متولــد ۸ آپریل ۱۹۳۸ در 
قاره آفریقا، کشــور غنا، نویســنده ایــن مقاله و هفتمین 
دبیرکل ســازمان ملل متحد به تاریخ ۲۷ اسد/۱۸/۱۳۹۷ 
آگســت/۲۰۱۸ در سن ۸۰ سالگی در شفاخانه ای در برن 
ســوییس پس از ســپری کردن یك دوره کوتاه بیماری 
درگذشت. وی از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶ به عنوان هفتمین 
دبیرکل ســازمان ملل فعالیت کرد، عنان اخیرا به عنوان 
رییس کمیسیون مسئول رسیدگی به بحران میانمار فعال 
بــود و پیش از آن هم نماینده ویژه ســازمان ملل در امور 

سوریه بود.
کوفی عنان در دسامبر ۱۹۹۶ به سمت دبیرکل سازمان 
ملل متحد انتخاب شــد، ودر دسامبر  ۲۰۰۶ از مقام خود 
کنــاره گرفت و جای خود را به بــان کی مون، از کوریای 
جنوبی داد. در دوره ده ساله مدیریت کوفی عنان در سازمان 
ملل حوادث مهمی در جهان رخ داد که اثرات بســیاری از 
آن ها تاکنون هم چنان باقی است. حوادثی چون: شیوع ایدز 
در جهان، حمالت تروریستی ۱۱ سپتامبر، سقوط طالبان 
در پــی اقدام جامعه بین المللی، حملــه آمریکا به عراق و 

بسیاری درگیری های خونین در افریقا و خاورمیانه. 
کوفی عنان در دوره طوالنی فعالیتش برای ســازمان 
ملل، چندین جایزه صلح و حقوق بشری، از جمله ۴ عنوان 
دکترای افتخــاری از ۴ قاره، جایزه صلــح نوبل به همراه 
ســازمان ملل )۲۰۰۱( و جایزه ســاخاروف پارلمان اورپا 

)۲۰۰۳( را دریافت کرد.

قاب 5
جلب ســرمایه گذاری به کشــورهای 
بسیار فقیر: ابتکاری بین سازمان ملل 

متحد و بخش خصوصی.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش 
مهمی در رشــد اقتصادی کشورهای 
در حال توســعه ایفا می کنــد. اکثر 
این ســرمایه گذاری ها به طرف دنیای 
صنعتی می رود، ولی سهم فزاینده ای، 
حدود یك  چهارم کل، اکنون به سوی 
کشــورهای در حال توســعه رهسپار 
می شود. طی ده سال گذشته جریان 
سرمایه خصوصی، در مقایسه با کمك 
رسمی برای توسعه، منبع خیلی مهم تر 
اعتبار توسعه برای بسیاری از کشورهای 

در حال توسعه گردیده است.
ولی ســرمایه گذاری مستقیم خارجی 
به کلیه قســمت های جهان در حال 
توسعه به طور مساوی جریان نمی یابد. 
آســیا بیســت برابر جنوب صحرا در 
آفریقا سرمایه گذاری خارجی دریافت 
می کنــد. در صورتی که نیاز صحرا به 

این سرمایه گذاری خیلی بیشتر است.
چرا فقیرترین و نیازمندترین کشورها 
ســرمایه گذاری  میــزان  کمتریــن 

خصوصی دریافــت می کنند؟ دالیل 
پیچیده ای برای این امــر وجود دارد. 
اجرا و اســتفاده اندک از ســرمایه و 
بــازارکار، حکومت ضعیــف و هزینه 
باالی حمل و نقل قســمتی از مسئله 
است. ولی حتی موقعی که کشورهای 
در حال توسعه تعهد نمایند اصالحات 
الزم برای مقابله با این مسئله را انجام 
باز هم سرمایه گذاری مستقیم  دهند 
که ســخت بدان نیازمندند را دریافت 

نمی نمایند.
غالباً چالش کلیدی عبارت اســت از 
دادن اطالع به سرمایه گذاران خارجی 
مبنی بر اینکه اصالحــات الزم انجام 
سرمایه گذاری  فرصت های  و  پذیرفته 
وجود دارد. انجام این عمل دقیقاً هدف 
عمده ابتکار مشــترکی می باشد، که 
کنفرانس سازمان ملل درباره تجارت و 
توسعه )UNCTAD( و اتاق بین المللی 

بازرگانی )ICC( تقبل نموده اند.
این ابتکار شامل یك سری راهنماهای 
فرصت های  تشــریح  سرمایه گذاری، 
سرمایه گذاری و شرایط در کشورهای 
بســیار فقیر و ترویــج گفت وگو بین 
دولت هــا و ســرمایه گذاران احتمالی 
اســت. هدف اصلی کمك به تقویت 

ما  مردمان:
نقش سازمان 

ملل متحد
در قرن 

بیست و یكم-3
کوفی عنان  )دبیر کل سابق سازمان ملل متحد(
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ما  مردمان:
نقش سازمان 

ملل متحد
در قرن 

بیست و یكم-3
کوفی عنان  )دبیر کل سابق سازمان ملل متحد(

ظرفیت فقیرترین کشــورها در جذب 
سرمایه گذاری است.

بیســت و هشت شــرکت که نام شان 
زبانزد همگان اســت، از این مشارکت 
حمایت به عمــل می آورند و به طرح 
UNCTAD و ICC کمــك می کنند. 
چین، فنالند، فرانسه، هند و ناروی نیز 

حمایت به عمل می آورند.
طــرح UNCTAD و ICC یکــی از 
پروژه های متعدد همکاری خصوصی و 
عمومی می باشد که اکنون در سازمان 
ملل متحد دنبال می شود. با توجه به 
اینکه جریان اعانــه در دهه ۹۰ رو به 
کاهش گــذارده، این نوع همکاری به 
وســیله مهمی برای کمــك به روند 
توســعه در کشــورهای فقیر تبدیل 

گردیده است.

۱۸۷ ـ اگر قرار باشــد برنامــه کمك های 
خارجی بهترین نتیجه را بدهد در آن صورت بار 
اداری آن بر کشورهایی که قرار است مورد کمك 
واقع شوند، باید به نحو چشمگیری کاهش یابد، و 
این کشورها باید سهم مهمی در طرح ریزی آن 
داشــته باشند. چهار چوب کمك به توسعه گام 
مهم و موفقی )و نیز تغییراتی که توســط سایر 
کارگزاری ها از جمله بانك جهانی به عمل آمده( 
در این مسیر است )رجوع کنید به قاب ۶( ولی 
برنامه هــای دوجانبه باید خیلی بهتر با یکدیگر 

هماهنگ شوند.
۱۸۸ ـ در نتیجه جهانی شــدن، تعهد دنیا 
نسبت به فقیران اندک اندک به چشم می خورد 
و این نه تنها یك الزام اخالقی است، بلکه منفعت 
مشترک نیز منســوب می شود. هر کشور هنوز 
باید به مسئولیت اساسی برای برنامه های رشد 
اقتصادی و تقلیل فقر خود گردن نهد. ولی رهایی 
از بالی فقر مفرط چالشی بر عهده همه ماست، و 

نباید از مقابله با آن سر باز زنیم.

قاب ۶
همکاری برای توسعه: چهار چوب ملل 

متحد برای توسعه
طی دهه گذشته همکاری برای توسعه 
به نحو چشمگیری تغییر کرده است، 
و روی موضوعات حقوق بشر، توسعه 
انسانی و مسائل زیست محیطی تایید 
خیلی بیشتری به عمل می آید. تقاضا 
برای کمــك افزایش یافته ولی منابع 
برای پاسخگویی به آن تقاضاها کاهش 

پیدا کرده است.
از ملل متحد به نحو فزاینده ای خواسته 
می شــود که با منابع و امکانات کمتر 
کار بیشــتر انجام دهند. ایــن امر به 

نحو خود مستلزم همکاری بیشتر بین 
کارگزاری های ما و مشــارکت زیادتر 
بــا نقش آفرینان در جامعــه مدنی و 
بخش خصوصی بوده است. همانطور 
که کارگزاری های مربوط به توسعه و 
سازمان های غیردولتی افزایش یافته، 
لزوم هماهنگی بهتر به همان نسبت 

نیز زیاد شده است.
برای آنکه همکاری، انســجام و تاثیر 
بیشــتر در کار ســازمان در ســطح 
مملکتی ایجاد گردد، چهار چوب کمك 
ملل متحد برای توسعه )UNDAF( به 
عنوان قســمتی از برنامــه اصالحات 
دبیر کل در سال ۱۹۹۷ تاسیس شد. 
UNDAF یك چهار چوب مشترک با 
دید مشترک بوده و بر اساس ارزیابی 
مشــترک مملکتی پایه گذاری شده 

است.
UNDAF خواستار بهبودی هماهنگی 
و اجتناب در دوباره کاری اقدامات بین 
کارگزاری های ملل متحد، حکومت های 
ملی و سایر شرکای حامی اولویت های 
کشور اســت. این چهار چوب اکنون 
در ۷۴ کشــور سرتاســر دنیــا اجرا 
می شــود، که هر کدام تحت رهبری 
هماهنگ کننده مقیم می باشد، چهار 
چوب فوق قســمتی از روند کلی تر در 
نظام ملل متحد است که از طریق آن 
به موضوعاتی از قبیل توســعه به نحو 

جامع تری پرداخته می شود.
UNDAF همچنیــن نشــان دهنده 
تغییر در برنامه ریزی توســعه و اجرا 
از اداره مرکــزی به ســطح مملکتی 
 UNDAF ،می باشد. برای مثال در هند
همکاری بین ملل متحــد و دولت را 
در مقابله با چالش دوگانه جنسیت و 
عدم تمرکز تسهیل نمود. در رومانی، 
اولین استراتژی  به تدوین   UNDAF
ملی درباره فقر کمك کرد که به نوبه 
خود قادر ساخت منابع بیشتری از سایر 

اعانه دهندگان دریافت دارد.
موفقیت هــای UNDAF در طــول 
عمر کوتاه آن بخوبی نشــان می دهد 
که کارگزاری هایی که مشــترکاً عمل 
می کنند نسبت به زمانی که به تنهایی 
کار کنند می تواننــد به موفقیت های 

بیشتر دست یابند.
)۴( آسودگی خیال از برقراری امنیت

۱۸۹ ـ اکنون 55 ســال اســت که جنگی 
بین قدرت های عمــده جهان بروز نکرده، و این 
طوالنی ترین مــدت در کل تاریــخ نظام نوین 

دولت هاست. در منطقه اروپا که تا اکنون شامل 
اتحادیه اروپا است )جایی که در آن جنگ های به 
شیوه نوین آغاز شده( یك جامعه امنیتی پدید 
آمده اســت، یعنی گروهــی از دولت ها که وجه 
مشخصه آنها انتظارات معقول است مبنی بر این 
که می توان مشاجرات را با شیوه های صلح آمیز 

حل کرد.
۱۹۰ـ  عــالوه بر این تقریباً پنج دهه جنگ 
سرد، که در نتیجه وحشت از عدم برقراری تعادل 
هسته ای که می توانست همگی ما را سریعاً نابود 
کند ادامه پیدا کرد، سپری شد. بعضی ناظران از 
این واقعیت اظهار تأسف نموده و ادعا می کنند که 
وضع دو قطبی پایدار و قابل پیش بینی بوده و به 
حفظ صلح کمك می کرد. ولی این امر در جهان 
در حال توسعه صادق نبود: در آنجا جنگ سرد 
مصادف با دوره ای از وقوع جنگ های مســلحانه 
متعدد بود، که آتش آن توسط طرفین در دنیای 
دو قطبی شــعله ور می شــد. موقعی که جنگ 
سرد پایان یافت، منبع حمایت سیاسی و مادی 

خارجی دیگر وجود نداشت.
۱۹۱ ـ بعد از آنکه ملل متحد از جنگ سرد 
آزاد شــد امکان یافت نقش مهم تری ایفا نماید. 
تعــداد موافقت نامه های صلح که در این دهه به 
مذاکره گذاشــته شد و به امضاء رسید سه برابر 

موافقت نامه های مجموعه سه دهه قبل بود.
۱۹۲ ـ مــدت زمانی که کثرت وقوع جنگ 

بین کشورها رو به کاهش گذارده است.
جهانی شدن اقتصاد منافع تسخیر ارضی را 
تا میزان زیادی از بین بــرده، و در همین حال 
خرابی ناشی از جنگ نوین هزینه آن را افزایش 
داده است. ان حقیقت که تعداد دموکراسی ها از 
ســال ۱۹۹۰ تقریباً دو برابر شده، خود به همان 
اندازه اهمیــت دارد، زیرا دولت های دموکراتیك 
که استقرار یافته اند به دالیل مختلف به ندرت با 

یکدیگر به شیوه های نظامی می جنگند. 
۹۳ـ  از دهــه ۱۹۹۰ جنگ ها عمدتاً داخلی 
و وحشیانه بوده و جان بیش از 5 میلیون نفر را 
گرفته است. این جنگ ها بیش از آنکه به مرزها 
تجاوز کرده باشد به انسان ها متعرض شده است. 
کنوانســیون های بشر دوستانه بارها نقض شده، 
غیر نظامیان و کمك رسانان به اهداف استراتژیك 
تبدیل شــده اند و کودکان مجبور شــده اند که 
دست به قتل بزنند. جنگ های فوق که غالباً از 
جاه طلبی سیاسی یا طمع ناشی می شوند بر سر 
اختالفات قومی و مذهبی شعله ور شده، و توسط 
منافع اقتصادی خارجی ادامه یافته و به وسیله 
یك بازار خیلی فعال عمدتاً غیرقانونی اســلحه 

تغذیه شده است.
 ۱۹۴ ـ بــه دنبال این مخاصمــات، درک 
جدیدی درباره مفهوم امنیــت در حال تکوین 
اســت. زمانی امنیت به معنای دفاع از سرزمین 
در مقابــل حمالت خارجی تلقی می شــد ولی 
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الزامات امروزی حمایت از جوامع و افراد در مقابل 
خشونت داخلی را نیز در بر می گیرد.

 ۱۹5ـ  تداوم خطراتی که سالح های کشتار 
دسته جمعی مخصوصاً اســلحه هسته ای برای 

بشریت ایجاد کرده
لزوم اتخاذ یك رویه انســانی تر نســبت به 
امنیت را تقویت می کند، دامنه و اهداف این قبیل 
سالح ها، در صورتی که مورد استفاده قرار گیرند، 

از نام شان پیداست.
 ۱۹۶ ـ همانطــور که به آینــده می نگریم 
می توانیم خطــر واقعی را یعنــی از بین رفتن 
منابع، مخصوصــاً کمیابی آب شــیرین، و نیز 
اشکال نابودی زیست محیطی که ممکن است 
تنش های اجتماعــی و سیاســی را به صورت 
غیرقابل پیش بینی ولی بالقوه خطرناک افزایش 

دهد، مشاهده کنیم.
۱۹۷ ـ بطور خالصه، این چالش های جدید 
امنیتی ایجاب می کند که بطور سازنده بیندیشیم 
و روش های سنتی خود را تطبیق دهیم تا نیازهای 
زمان مــان را بهتر رفع نماید. ولی یك نظریه که 
گذشت زمان اعتبار آن را به اثبات رسانده بیش 
از هر زمان دیگر محکم ایستاده است، یعنی همه 

چیز با پیشگیری شروع می شود.
الفـ  پیشگیری از مخاصمات مرگ بار

۱۹۸  ـ موافقت تقریباً جهان شــمول وجود 
دارد مبنی بر اینکه پیشگیری نسبت به درمان 
ترجیح دارد و اینکه راهکارهای پیشگیری باید 
متعرض علل اصلی مخاصمات شــوند نه اینکه 
فقط متعرض عوارض خشــونت بار آن گردند. 
هر چند که اجماع نظر با اقدامات عملی تطبیق 
نمی کند. برای رهبران سیاسی مشکل است که 
سیاست های پیشگیرانه در خارج را به مردم خود 
بقبوالنند، زیرا هزینه ها قابل لمس و فوری است، 
در حالی که برای رهبران مشکل است که منافع 
آن را )یك واقعه نامطلوب و حزن انگیز آینده که 
اتفاق نمی افتد( توضیح دهند به طوری که مردم 
آن را درک کنند. بنابراین، بیش و مهم تر از همه 
چیز، پیشــگیری به منزله چالشی برای رهبران 

سیاسی است.
۱۹۹ـ  اگر قرار باشــد که ما در جلوگیری از 
مخاصمات مرگبار به موفقیت دست یابیم، باید 
علل آن را بخوبی درک کنیم. همه جنگ ها شبیه 
به هم نیستند، بنابراین هیچ راهکار واحدی در 
همه جا موثر نیست. چه تفاوتی در جنگ هایی 
که از اوایل دهه ۹۰ مردم درگیر آن شدند وجود 

دارد؟
۲۰۰ ـ چند جنگ عمده در دهه گذشــته 
جنگ های جانشین بعد از کمونیست بوده که در 
آن رهبران سنگ دل از ابتدایی تری اشکال ملی 
گرایی قومی و اختالفات مذهبی ســوء استفاده 
کردند، تــا قدرت خود را حفــظ کنند یا بدان 
برسند. بعضی از این مخاصمات همراه با رهبران 

آن تا کنون به کتاب های تاریخ پیوسته اند، اکثر 
جنگ های امروزی جنگ بین فقیران است. چرا 

وضع بدین گونه است؟
۲۰۱ ـ کشــورهای فقیر منابع اقتصادی و 
سیاسی کمتری برای اداره جنگ در اختیار دارند، 
و فاقد آن توانایی و ظرفیت هستند که مثالً منابع 
مالی عمده به گروه های اقلیت یا مناطق منتقل 
نمایند و از آن بیم دارند که دســتگاه حکومتی 
به قدری شکننده باشــد که نتوانند با انتقال و 
جانشینی مواجه شوند. هر دو مورد فوق از ابزار 

معمولی در کشورهای غنی تر است.
۲۰۲ـ  این ســخن بدان معنی است که هر 
اقدامــی که در بخش قبلی توضیح دادم )هرگاه 
مربــوط به تقلیل فقر و نیل به رشــد اقتصادی 
دامنه دار( قدمی به طرف پیشــگیری از جنگ 
است. بنابراین کلیه آن هایی که به امور توسعه و 
پیشگیری از مخاصمات اشتغال دارند، مشتمل بر 

ملل متحد، نهادهای برتون وودز
Bretton Woods ، دولت ها و سازمان های 
جامعــه مدنی باید به نحو منســجم تری با این 

چالش ها برخورد کنند.
۲۰۳ ـ ما می توانیم اقدامات بیشتری انجام 
دهیم. در بسیاری از کشــورهای فقیر در حال 
جنگ، شــرایط فقر با اختالفات وسیع قومی و 
مذهبی توام گشته است. تقریباً همیشه، حقوق 
گروه های زیر دست به اندازه کافی مورد احترام 
قرار نمی گیرند، نهادهای حکومت به اندازه کافی 
جامع و فراگیر نیستند، و منابع جامعه بیشتر به 
جناح های مســلط اختصاص می یابد تا به سایر 

جناح ها.
۲۰۴ ـ راه حل روشن است، هر چند که در 
عمل مشکل می باشد: ترویج حقوق بشر، حمایت 
از حقــوق اقلیت ها و تدویــن و ایجاد ترتیبات 
سیاسی که در آن کلیه گروه ها و نماینده داشته 
باشند. زخم هایی که در مدت طوالنی به وجود 
آمده یك شــبه ترمیم نمی شود، و هنگامی که 
زخم های تازه ایجاد می شود نمی توان به گفتگو 
و اعتماد سازی پرداخت. هیچ عالج سریع یا راه 
میان بری در کار نیست. هر گروه باید متقاعد شود 

که دولت به همه مردم تعلق دارد.
۲۰5ـ  بعضی از مخاصمات مسلحانه ازطمع 
ناشی می شــود، نه از شکایت و تظلم. در حالی 
که جنگ برای جامعــه به طور کلی گران تمام 
می شود ولی، برای بعضی از اشخاص منافعی در 
بر دارد. در چنین مواردی غالباً کنترل بر منابع 
طبیعی مطرح می شود، مواد مخدر غالباً در کار 
است، آتش جنگ توسط همسایگان فرصت طلب 
نیز تیزتر می شود و بازیگران بخش خصوصی در 
توطئه دست دارند. سودهای نامشروع به دست 
می آورند، به تطهیر پول کمك می کنند، و به طور 

دایم اسلحه به مناطق جنگی می فرستند.
۲۰۶ـ  بهتریــن راهکار پیشــگیری در این 

زمینه شفافیت است. »یعنی نام بردن و شرم سار 
کردن« نقش آفرینان جامعه مدنی نقش مهمی 
در این مورد دارند، ولی دولت ها و شورای امنیت 
نیز باید به مســئولیت خود عمل نمایند. قبول 
مسئولیت بیشتر اجتماعی از ناحیه شرکت های 

جهانی از جمله بانك ها نیز امری ضروری است.
۲۰۷ ـ باألخــره راهکارهــای موفقیت آمیز 
پیش گیری ایجاب می کند که اطمینان حاصل 
می کنیم مخاصمات از ســر گرفته نمی شــود، 
و اینکه بــرای ایجاد صلح بعد از جنگ حمایت 
الزم به عمل می آید. متاسفم که باید بگویم که 
در اغلب رســالت های مان از این میزان حمایت 

برخوردار نیستیم.
۲۰۸ ـ در حالی که پیشگیری جنبه اصلی 
اقدامات مــان جهــت ترویج امنیت انســانی را 
تشــکیل می دهد باید متوجه باشیم که حتی 
بهتریــن راهکارهــای پیشــگیری و بازدارنده 
می تواند شکست بخورد. بنابراین اقدامات دیگر 
ممکن است ضروری باشد. یکی از اقدامات این 
است که تعهد خود را نسبت به حمایت از مردم 

آسیب پذیر تقویت کنیم.
بـ  حمایت از مردم آسیب پذیر

۲۰۹ ـ علی رغــم وجود کنوانســیون های 
بی شــمار بین المللی که هــدف آن حمایت از 
آسیب پذیران اســت اما، وحشیگری نسبت به 
غیرنظامیان مخصوصاً زنان و کودکان در نبردهای 
مســلحانه همچنان ادامه دارد. زنان خصوصاً در 
مقابل خشونت و اســتثمار جنسی آسیب پذیر 
می شوند، در حالی که کودکان به طعمه آسانی 
بــرای کار اجباری تبدیل شــده و غالباً مجبور 
می شوند خود جنگ کنند. جمعیت غیرنظامی 
و زیر ســاختارها غالباً به پوششی برای عملیات 
برای جنبش شورشــیان، هدف انتقام جویی و 
قربانیان وحشیگری های آشفته تبدیل می شوند 
که معموالً به دنبال فروپاشــی اقتدار دولتی به 
وقوع می پیوندد، در حاالت افراطی افراد بی گناه 
غالباً به اهداف اصلی مرتکبین پاکسازی قومی و 

کشتار دسته جمعی  بد ل می شوند.
۲۱۰ـ  کنوانســیون های بین المللــی بطور 
سنتی از حکومت ها انتظار دارند تا از غیرنظامیان 
خود حمایت بــه عمل آورند، ولی امروزه چنین 
انتظاری به چند طریق مورد تهدید قرار گرفته 
اســت. اول این کــه دولت ها گاهــی مرتکبین 
اصلی اعمال خشــونت آمیز علیه آن شهروندانی 
هســتند که قوانین بشر دوســتانه، حمایت از 
آن ها را الزامی کرده اســت. دوم اینکه مبارزین 
غیردولتی، مخصوصاً در کشورهای از هم پاشیده، 
یا از قوانین بشر دوستانه غافل اند یا بیزار. سوم 
کنوانســیون های بین المللی به انــدازه کافی به 
نیازهای خــاص گروه های آســیب پذیر، مانند 
افرادی که در کشــور خود آواره شده اند، یا زنان 
و کودکان در اوضاع اضطــراری پیچیده، توجه 
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نمی کنند.
۲۱۱ ـ جهت تقویت حمایت، باید محوریت 
قوانین بین المللی بشر دوســتانه و حقوق بش 
را مــورد تأکید قرار دهیم. باید بکوشــیم که به 
فرهنگ مصونیت از مجــازات خاتمه دهیم، به 
همین علت تأسیس دادگاه بین المللی جنایی تا 
این اندازه اهمیت پیدا می کند. باید راهکارهای 
جدیدی برای برآورد نیازهای در حال تغییر در 

نظر بگیریم.
۲۱۲ـ  روش های جدید در این زمینه می تواند 
شامل تاسیس ساز و کاری برای کنترل این امر 
باشد، مبنی بر اینکه کلیه طرف ها مقررات موجود 
قوانین بشر دوستانه بین المللی را رعایت کنند. 
معیارهای قوی تر بین المللی الزم است تا حمایت 
از کســانی که به امور بشر دوستانه می پردازند را 
تامین نماید. باید به کنوانسیون بین المللی حاکم 
بر اقدامات شرکت های خصوصی امنیتی توجه 
مبذول گردد، زیرا مشــاهده می شــود که این 
شــرکت ها به نحو فزاینده ای درگیر جنگ های 

داخلی هستند.
۲۱۳ ـ از فن آوری اطالعاتی می توان جهت 
کاهش رنج و فشــار ناشــی از موارد اضطراری 
که برای اشــخاص درگیر پیش می آید استفاده 
بیشــتری به عمل آورد، یك مثال راجع به این 
موضوع، برنامه ای اســت موســوم به ارتباط با 
کــودک )child connect( که کمك می کند 
کودکان و والدین را که در نتیجه جنگ و بالیای 
طبیعی از یکدیگر جدا شده  اند دوباره با هم پیوند 

داده شوند. )رجوع کنید به قاب ۷(.
۲۱۴ ـ می توان درباره یك موضوع مطمئن 
بود: بدون حمایت از آســیب پذیران، اقدامات ما 

برای صلح هم شکننده خواهد بود و هم واهی.
جـ  توجه به معضل مداخله

۲۱5 ـ در ســخنرانی که در سپتامبر سال 
گذشــته در مجمع عمومــی ایراد کــردم، از 
کشورهای عضو خواستم با یکدیگر متحد شوند تا 
سیاست های موثری برای پایان دادن به قتل عام 
سازمان یافته و تجاوزات فاحش نسبت به حقوق 
بشر اتخاد کنند. هر چند تاکید کردم که مداخله 
شامل طیف وسیعی از واکنش ها از دیپلماسی تا 
اقدام مسلحانه خواهد بود، ولی مورد اخیر متعاقباً 

بحث های زیادی را برانگیخت.
۲۱۶ـ  بعضــی منتقدین نگــران بودند که 
نظریه »مداخله بشر دوستانه« می تواند به عنوان 
پوششی جهت مداخله بی دلیل در امور داخلی 
کشورهای مستقل به کار رود. دیگران احساس 
می کردند که ممکن اســت عمــداً جنبش های 
تجزیه طلبانه را تشویق کند تا دولت ها را تحریك 
به ارتکاب تجاوزات فاحش نسبت به حقوق بشر 
نماید تا موجب تحریك مداخله خارجی و کمك 
به هدف آن ها گردد. بعضی دیگر خاطر نشــان 
می ساختند که در رویه مداخله، سازگاری زیادی 

وجود نــدارد، به دلیل مشــکالت و هزینه های 
مربوط به آن و منافع قابل مالحظه ملی ـ به جز 
اینکه کشورهای ضعیف محتمالً خیلی بیشتر از 
کشورهای قوی در معرض آن قرار خواهندگرفت.

۲۱۷ ـ من به قــوت و اعتبار و اهمیت این 
مباحث واقفم، و نیز می پذیرم که اصول حاکمیت 
و عــدم مداخلــه، حمایت حیاتــی در اختیار 
کشورهای کوچك و ضعیف قرار می دهند ولی 
این ســوال را برای منتقدان مطرح می کنم: اگر 
مداخله بشر دوســتانه در واقع تهاجم غیرقابل 
قبولــی به حاکمیت تلقی شــود، در آن صورت 
 )Rwanda(  چگونه باید در مقابل وقایع رواندا
یا سربرنیسا )Srebrenica( یعنی نقض فاحش 
حقوق بشر که به تمامی قواعد اخالقی بشریت 

مشترک ما صدمه می زند، واکنش نشان داد؟
۲۱۸ـ  مــا در اینجــا با یــك معضل روبرو 
هســتیم، اغلب مردم موافقند که هــم دفاع از 
بشریت و هم دفاع از حاکمیت باید مورد حمایت 
واقع شــود. ولی متاسفانه نمی گویند زمانی که 
این دو در حال تنازع باشــند کدام اصل تسلط 

و ارجحیت دارد.
 ۲۱۹ ـ دخالت بشــر دوستانه یك موضوع 
حساس است، و مالزم با مشکالت سیاسی بوده 
و جواب ساده ای در بر ندارد. ولی قطعاً هیچ اصل 
حقوقی، و حتی حاکمیت، نمی تواند سپر جنایات 
علیه بشریت باشد. در مواردی که چنین جنایاتی 
اتفاق می افتد و اقدامات صلح جویانه برای پایان 
دادن به آن به اتمام رسیده باشد، شورای امنیت 
وظیفه اخالقــی دارد که از طرف جامعه جهانی 
اقدام نماید. این حقیقت که ما نمی توانیم از مردم 
در تمام نقاط دنیا حمایت کنیم دلیل این نیست 
که در جایی که می توانیم، اقدام به عمل نیاوریم. 
مداخله مسلحانه باید همیشه آخرین حربه باشد، 
ولی در مواجهه با کشتار دسته جمعی راهی است 

که نمی توان از آن صرف نظر کرد.
دـ تقویت عملیات حفظ صلح

۲۲۰ـ  با خاتمه جنگ سرد و حالت رخوتی 
که در شــورای امنیت ایجاد کرده بود، دهه ۹۰ 
تبدیل بــه دوران فعالیت ســازمان ملل متحد 
گردید. تعداد عملیات حفظ صلح که در این دهه 
انجام گرفت بیش از مجموعه عملیات چهار دهه 
قبل از آن بود، و ما روش های جدیدی برای ایجاد 
صلح بعد از وقوع جنگ ابداع کرده، و جلوگیری 

از جنگ را مورد تاکید مجدد قرار دادیم.
۲۲۱ ـ در حالی کــه حفظ صلح به طریق 
سنتی عمدتاً بر کنترل آتش بس متمرکز بوده، 
ولی عملیات پیچیده صلح امروزی متفاوت است. 
هــدف آن در واقع کمك بــه طرف های درگیر 
در جنگ می باشــد تا به جای مخاصمه منافع 
خود را از طریق مجاری سیاســی دنبال نمایند. 
بدین منظور سازمان ملل متحد کمك می کند 
تا نهادهای سیاسی تقویت و پایگاه و اساس آن 

بسط یابد. ما با دولت ها و سازمان های غیردولتی 
و گروه های شهروندان محلی همکاری می کنیم 
تا کمك و امداد اضطراری تامین، و جنگجویان 
سابق را خلع ســالح و آن ها را در جامعه ادغام 
نماییم، مین روبی کنیم، انتخابات را سازماندهی 
و به انجام برســانیم و رویه های توسعه پایدار را 

ترویج نماییم.

قاب ۷
ارتباط با کودک: اســتفاده از انقالب 
اطالعات جهت یافتن کودکان گم شده.
در جنگ ها و بالیای طبیعی کودکان 
غالباً از والدین شــان دور می افتند، و 
پیوند دادن آن ها بــا یکدیگر چالش 
فوری برای دستگاه های امداد می باشد. 
طرح کمیته نجات بین المللی “ارتباط 
با کــودک“ بــرای حل این مســئله 
ابداع شــد. پروژه مزبور از یك پایگاه 
اطالعاتی اســتفاده می کند که برای 
کلیه دستگاه هایی که در زمینه پیوند 
دادن کودکان گمشــده با والدین شان 
فعالیت می کنند باز است این آژانس ها 
می تواننــد اطالعــات و عکس هــای 
کــودکان تنها و نیز درخواســت های 
والدین برای انجام جســتجو را تسلیم 
نمایند. روش های جستجو که زمانی 
ماه ها وقت می گرفت اکنون ظرف چند 
دقیقه تکمیل می شود، که این امر هم 
کودکان و هم والدین را از دردسر بسیار 

رهایی می بخشد.
برای آن که »ارتباط با کودک« امکانات 
بالقوه خــود را تحقق بخشــد، کلیه 
آژانس های ردیابی در یك منطقه باید 
بتوانند اطالعات به گمشدگان و پیدا 
شدگان را بطور منظم تسلیم و بررسی 
نمایند. البته آسان ترین راه برای انجام 
این کار، از طرق انترنت اســت ولی در 
مکان هایی که انترنت زیر بنای ارتباطی 
محکم دارد جنگ های مسلحانه بندرت 

اتفاق می افتد.
در کوزوو، کمیته نجات بین المللی یك 
شبکه مشترک ماهواره /بی سیم انترنت 
در پریســتینا )Pristina( تأســیس 
کلیه   .)  WWW.IPKO.ORG( کرد 
آژانس های ســازمان ملل، ســازمان 
امنیــت و همــکاری در اروپــا، چند 
نمایندگی ملی و اکثریت سازمان های 
غیردولتــی به صورت ۲۴ ســاعته از 
طریق شــبکه انترنت به آدرس فوق 

متصل هستند.
چون هزینه حاشــیه ای این فن آوری 
پایین اســت، لذا این طرح همچنین 
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قادر اســت انترنت را بطور رایگان در 
بیمارستان ها،  دانشــگاه ها،  دسترس 
کتابخانه ها، مدارس، رسانه های محلی 
و ســازمان های غیردولتی قرار دهد. 
بنابراین نه تنها سازمان های بین المللی 
ارتباطات خوب برقــرار کرده و صرفه 
جویی می کننــد بلکه از جامعه مدنی 
کــوزوو نیز حمایت کــرده و یك زیر 
بنای دراز مدت انترنت در کوزوو ایجاد 
می نمایند. پروژه مزبور به یك سازمان 
غیردواتی محلی و مستقل واگذار شده 
که تا کنون کامالً خــود کفا گردیده 

است.
ایــن پــروژه می توانــد یــك الگوی 
تشکیالت اضطراری بشر دوستانه در 
آینده باشد. سازمان های بین المللی با 
ایجاد یك زیر بنای مشــترک انترنت، 
از ارتباطات قابــل اعتمادتر با هزینه 
خیلی کمتر ســود خواهند برد، و نیز 
خواهند توانست از دسترسی مشترک 
به پایگاه های اطالعاتی و ســایر موارد 
مصرف انترنت جهــت ارتقاء کارآیی 

خود استفاده نمایند.

۲۲۲ ـ کمــك بین المللی برای پیشــرفت 
اقتصاد یك مکمل ضروری برای این عمل است. 
اگر مردم هیچگونه بهبودی واقعی در شــرایط 
زندگی خود مشاهده نکنند، بزودی از نهادهای 
نوبنیــاد و حتی از خود رونــد صلح قطع امید 
خواهند کرد. ایجــاد صلح پس از جنگ کمك 
می کند از نادیــده انگاشــتن موافقت نامه های 
بی شمار صلح جلوگیری به عمل آید و بنیادهایی 

برای صلح پایدار بنا نهاده شود.
۲۲۳ـ  مــا می توانیــم ادعــا کنیم که طی 
دهه گذشــته در عملیات صلح به پیشرفت های 
مهمی نایل شدیم که اولین مورد آن در نامیبیا 
)Namibia( در اواخردهه ۸۰ بود. و موزامبیك، 
ال سالوادور، جمهوری آفریقای مرکزی، اسلوونی 
شرقی، جمهوری مقدونیه یوگسالوی سابق و تا 
حــدی کامبوج را نیز در بر می گرفت. همچنین 
با شکســت های دردناکــی مواجه شــدیم، از 
همــه مهم تر رواندا و نیز ســقوط سربرنیســا 
)Srebrenica( و سایر مناطق امن بوسنی. علل 
تعدد این شکست ها، از جمله شکست هایی که 
قابل انتساب به دبیر خانه ملل متحد است، بطور 
مشروح در دو گزارشی که سال گذشته ارایه دادم 

با صراحت مورد بحث قرار گرفت.
۲۲۴ـ  فقط کشورهای عضو می توانند ضعف 
ســاختاری عملیات صلح سازمان ملل متحد را 
برطرف نمایند. سیستم شروع عملیات ما گاهی 
با یك تشکیالت داوطلبانه آتش نشانی مقایسه 
شده، که یك توصیف سخاوتمندانه ای است. در 

زمان بروز آتش، سیستم فعلی تقریباً بطور کامل 
بر ترتیبات موقتی آخرین لحظه متکی است که 
در مورد تامین پرسنل غیرنظامی و بیشتر از آن 

نظامی قطعاً به تاخیراتی منجر می گردد.
۲۲5 ـ بــا وجودی که ما دربــاره ترتیبات 
احتیاطی نظامی با کشــورهای عضو به تفاهم 
رسیده ایم ولی دسترس بودن قوای تعیین شده 
غیرقابل پیش بینی است، و تعداد کمی از آن ها در 
آمادگی کامل بسر می برند. محدودیت منابع مانع 
می شــود که حتی بتوانیم سریعاً ادارات مرکزی 

نمایندگی را تجهیز نماییم.
۲۲۶ـ  از جنبــه غیرنظامــی، در کــوزوو و 
تیمور شــرقی جداً متوجه شدیم که استخدام 
پرسنل واجد شرایط برای انجام کار تا چه اندازه 
مشکل است. افسران پلیس، یا قاضی، اشخاصی 
بــرای اداره نهادهای اصالحی را چگونه ســریع 
پیدا کنیــم؟ در اینجا فقط بر احتیاجات نیروی 
انتظامی توجه کرده ایــم. در این مورد نیز یك 

روش منظم تری الزم است.
۲۲۷ ـ برای آنکه موضوع خود را روشــن تر 
سازیم، و این که چگونه می توانیم امیدوار باشیم 
در عملیات صلح سازمان ملل پیشرفت نماییم، 
به هیاتــی عالی رتبه ماموریــت دادم که کلیه 
جنبه های عملیات صلح، از مسائل نظری گرفته تا 
تدارکاتی را مورد بررسی قرار دهند. هیات مزبور 
راه هایی برای پیشروی که از لحاظ سیاسی قابل 
قبول و از نظر عملیاتی معنی دار باشد را پیشنهاد 

خواهد کرد.
۲۲۸ ـ انتظــار دارم که گــزارش هیات به 
موقع تکمیل شود تا اجالس هزاره را قادر سازد 

توصیه های آن را مورد بررسی قرار دهد.
هــ  اهداف تحریم ها

۲۲۹ ـ در دهــه ۹۰ بیش از هر زمان دیگر 
قبل از آن، سازمان ملل از شیوه تحریم استفاده 
کــرد. تحریم، اصلی صحیــح از مقررات امنیت 
گروهی در منشــور است. ابزار مهمی در اختیار 
شورای امنیت می گذارد تا تصمیمات خود را اجرا 
کند، و شامل طیفی از محکومیت لفظی صرف 
گرفته تا توســل به نیروی مسلحانه است، و نیز 
تحریم اسلحه، وضع تضییقات تجارتی و مالی، 
قطع روابط هوایی و دریایی و انزوای سیاســی را 

در بر می گیرد.
۲۳۰ـ  تحریم ها سابقه نامناسبی در ترغیب به 
رعایت قطعنامه های شورای امنیت ایجاد کرده اند. 
در بعضی از موارد کوشش بسیار اندکی در کنترل 
و اجرای آن به عمل آمده، یا اصالً کوششی نشده  
است. در بسیاری از موارد کشورهای همسایه، که 
از تضمین رعایت تحریم ها زیان فراوان می بینند، 
مورد حمایت بقیه جامعه جهانی قرار نگرفته اند و 
در نتیجه اجازه داده اند که تحریم ها کارآیی خود 

را از دست بدهند.
۲۳۱ـ  در زمانی که تحریم های قوی و جامع 

اقتصادی علیه رژیم های مســتبد اعمال گردد، 
مســئله متفاوتی بروز می کند. در اینجا معموالً 
مردم صدمه می بینند، نه نخبگان سیاســی که 
رفتارشان علت اولیه برقراری تحریم بود. در واقع 
آن هایی که در راس قدرتند از این تحریم ها سود 
می برند زیرا می توانند فعالیت بازار سیاه را کنترل 
نمایند، و نیــز می توانند از آن به عنوان بهانه ای 
برای حذف منابع داخلی مخالفان سیاسی سوء 

استفاده نمایند.
۲۳۲ ـ چون نشــان داده شــده که تحریم 
یك ابزار کند و ضد تولیدی اســت، لذا تعدادی 
از دولت ها و سازمان های بی شمار جامعه مدنی و 
نخبگان سراسر دنیا راه هایی را مورد بررسی قرار 
داده اند که با تعیین بهتر اهداف بتوان تحریم ها را 
موثرتر نمود. سوئیس یك اقدام برای طرح ریزی 
ابزار تحریم مالــی هدفمند را رهبری کرده، که 
شامل تهیه پیش نویس قانون گزاری نمونه ملی 
که برای اجرای آن الزم اســت نیز می باشــد، و 
آلمان از اقدامی حمایت می کند مبنی بر اینکه 
چگونه می توان تحریم های اســلحه و سایر انواع 
تحریم های هدفمند را کاراتر ساخت. بریتانیا و 
کانادا نیز در بحث اینکه چگونه می توان تحریم ها 

را کاراتر ساخت شرکت کرده اند.
۲۳۳ ـ این اقدامات اکنــون به اندازه کافی 
پیشــرفت کرده و شایســته اســت کشورهای 
عضو آن را مورد بررســی جدی قرار دهند. من 
مخصوصاً از شورای امنیت دعوت می کنم که در 
موقع طرح و اجرای تحریم آن را مورد بررســی 

جدی قرار دهد.
وـ تداوم کاهش اسلحه

۲۳۴ ـ دوران پس از جنگ سرد تواماً شاهد 
پیشرفت و شکســت در زمینه خلع سالح بوده 
اســت. از لحاظ جنبه مثبت کنوانسیون اتاوا که 
مین های زمینی را منع می کند و نیز کنوانسیون 
سالح های شیمیایی هر دو به مورد اجرا گذارده 
شــده اســت. معاهده جامع منع آزمایش های 
هسته ای منعقد گردیده، ضمانت های هسته ای 
تقویت شده و مناطق عاری از تسلیحات هسته ای 
اکنون کلیه نیم کره جنوبی را در بر می گیرد. از 
ســال ۱۹۸۲ تاکنون تعداد سالح های هسته ای 
تقریباً نصف شده و بین سال های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۸ 
هزینه های نظامی جهان حدود ۲۰ درصد کاهش 

یافته است.
۲۳5 ـ چشــم انداز باقیمانده چندان دلگرم 
کننده نیست. پیشرفت اندکی در محدود کردن 
تکثیر سالح های سبك بدســت آمده است. به 
برنامه های پنهانی تســلیحات هسته ای،  علت 
آزمایش های هســته ای در جنوب آسیا، و عدم 
تمایل کشــورهای کلیدی در تصویب معاهده 
جامع منع آزمایش های هسته ای، به شیوه اعمال 

عدم تکثیر هسته ای ضربه  وارد آمده است.
۲۳۶ـ  پیشرفت در بیوتکنولوژی تهدید بالقوه 
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تسلیحات بیولوژیکی را افزایش می هد، و در عین 
حــال مذاکرات درباره تایید نظــام برای اعمال 
کنوانسیون تسلیحات بیولوژیکی خیلی طوالنی 
شده است. مدت سه سال پیاپی، کنفرانس خلع 
سالح در ژنو به مذاکره نپرداخته، زیرا اعضاء آن 
نتوانسته اند درباره اولویت های خلع سالح موافقت 

نمایند.
۲۳۷ـ  در اینجا نمی توانم تمامی طیف کنترل 
تسلیحات را مرور کنم. به جای آن روی دو گونه 
ســالح که موجب نگرانی خاص است متمرکز 
می شوم: یعنی سال ح های سبك و کوچك، زیرا 
در حال حاضر در اغلب جنگ ها بیشترین تعداد 
افراد را می کشــد؛ و نیز تسلیحات هسته ای، به 

علت تداوم وهم برانگیز آن در کشتار جمعی.
سالح های سبك

۲۳۸ـ  تعداد تلفات ناشی از سالح های سبك 
در مقایسه با تلفات ناشــی از سایر انواع اسلحه 
زیاد اســت، و در اغلب سال ها از تلفات ناشی از 
بمب های اتمی، که هیروشیما و ناکازاکی را ویران 
ساخت، بیشتر است. ســالح های سبك از نظر 
کشتاری که موجب می شوند در واقع می توانند به 
عنوان »سالح های کشتار جمعی« توصیف شوند. 
معهذا هنوز هیچ نظام جهانی برای عدم تکثیر که 
گسترش آن را محدود سازد، به آن صورت که در 
مورد سالح های شیمیایی، بیولوژیکی و هسته ای 

وجود دارد، در دست نیست.
۲۳۹ ـ تکثیر ســالح های سبك صرفاً یك 
موضوع امنیتی نیست، بلکه یك امر حقوق بشری 
و توســعه ای نیز هست. تکثیر سالح های سبك 
مخاصمات مسلحانه را تداوم بخشیده و تشدید 
می نماید، محافظان صلح و کارکنان اقدامات بشر 
دوســتانه را به مخاطره می اندازد، احترام نسبت 
به قوانین بین المللی بشــر دوستانه را تضعیف 
می کند، دولت های قانونی ولی ضعیف را تهدید 
کرده، و به نفع تروریست ها و مرتکبین جنایات 

سازمان یافته تمام می شود.
۲۴۰ ـ بســیاری از مازاد سالح های سبك 
جنگ ســرد از خطرناک تریــن مناطق جنگی 
دنیا ســر درآورده اند، و هر قدر کــه تعداد این 
سالح ها افزایش یابد، قیمت آن پایین می آید. در 
نتیجه حتی فقیرترین کشورها توانسته اند بدان 
دسترســی پیدا کنند. مثالً در اواسط دهه ۹۰ 
در بعضی از کشورهای آفریقا، بهای تفنگ های 
مرگبار برابر بهای یك مرغ یا یك کیسه ذرت بود. 
مشکل اســت بتوان تلفات ناشی از این سالح ها 
را تقلیل داد زیرا تعداد زیادی از آن در دســت 
مردم است، که گاه تا 5۰۰ میلیون قبضه برآورد 

شده است.
۲۴۱ـ  بــه طور تخمینی 5۰ تا ۶۰ درصد از 
تجارت جهانی ســالح های سبك قانونی است. 
ولی سالح هایی که به طور قانونی صادر شده اند 
اغلب از بازارهای غیرقانونی سر در می آورند. کار 

کنتــرل بر تکثیر به نحو موثر ســخت تر از حد 
الزم شده اســت؛ و علت آن رفتار غیرمسئوالنه 
بعضی از کشــورها، و ناتوانی بعضی دیگر، توام 
با پرده اســرار آمیزی که بر روی تجارت اسلحه 
کشیده شــده است. اگر قرار باشد در این زمینه 
پیشرفت کنیم باید کشورهای عضو اقدام کنند تا 
شفافیت در مورد انتقال اسلحه را افزایش دهند. 
من همچنین از آن ها می خواهم از اقدامات خلع 
ســالح منطقه ای حمایت نمایند، مانند مهلت 
قانونی در واردات و صادرات و ساخت سالح های 

سبك در غرب آفریقا.
۲۴۲ـ  حتی اگر نقل و انتقال سالح ها از بین 
برود، باز هم این مســئله مطرح و باقی است که 
میلیون ها سالح سبك غیرقانونی که در مناطق 
جنگ زده دنیا در حال گردش است، کماکان باقی 

می مانند.
۲۴۳ ـ چون اغلب کشــورهای فقیر که در 
معرض مخاصمات هســتند ظرفیت شناسایی 
و ضبط ســالح های غیرقانونی را ندارند، لذا یك 
راه امیدوار کننده تر ممکن اســت اســتفاده از 
انگیزه های بازار باشــد. برنامه های یکسره بازار 
خرید )buyback( ممکن است موجب تشویق 
واردات اســلحه از کشورهای همســایه گردد، 
ولی طرح های پرداخت غیرنقدی در کشورهای 
آلبانی، ال سالوادور، موزامبیك و پاناما کارساز بوده 
است. افراد ممکن است در مقابل اسلحه، ابزاری 
مانند چــرخ خیاطی، دوچرخه، خیش و مصالح 
ســاختمانی دریافت کنند؛ و مــدارس جدید، 
خدمات بهداشتی و تعمیرات جاده ای برای کل 

جامعه تامین شده است.
۲۴۴ـ  نه تنها دولت ها بلکه بخش خصوصی 
نیز می تواند و باید برای این قبیل برنامه ها تامین 
اعتبار کنــد. این امر مخصوصاً کمك و ســهم 
مناسبی است برای شرکت های عمده بین المللی 

که در مناطق جنگ زده حضور دارند.
۲۴5ـ  کنترل بر تکثیر سالح های غیرقانونی 
اوال گام الزم به ســوی عدم تکثیر ســالح های 
سبك اســت. این ســالح ها باید تحت کنترل 
کشورها قرار گیرند، و کشــورها باید جوابگوی 
نقل و انتقال آن ها باشند. سازمان ملل متحد در 
سال ۲۰۰۱ کنفرانسی درباره تجارت غیرقانونی 
ســالح های ســبك برگزار می کند، و امیدوارم 
سازمان های جامعه مدنی به منظور شرکت فعال 

در آن دعوت شوند.
۲۴۶ ـ مــن از دولت هــای عضــو مصرانه 
درخواســت می کنم کــه از ایــن کنفرانس به 
منظور شروع اقدامات جدی، که از نقل و انتقال 

سالح های سبك جلوگیری کند، سود جویند.
۲۴۷ ـ ابــراز نگرانی های اخیر درباره تکثیر 
اسلحه یك نشانه خوبی است مبنی بر اینکه مردم 
به اهمیت موضوع پی برده اند، ولی تنها حرف، از 
کشتار فعلی مردم بی گناه جلوگیری نمی کند. 

گفتگو مهم است، ولی ما باید گفتارهای نگران 
کننده را با اقدامات عملی و ملموس توام سازیم.

سالح های هسته ای 
۲۴۸ ـ اکنــون اجازه دهید به ســالح های 
هســته ای بپردازیم. موقعی که تعادل هسته ای 
بین دو قطب قدرت به تاریخ پیوســت، به نظر 
می رسید که نگرانی درباره سالح های هسته ای 
دیگر از ضمیر مردم رخت بر بسته است. ولی در 
حدود ۳5۰۰۰ سالح هسته ای در زرادخانه های 
قدرت های هسته ای باقی مانده و هزاران عدد از 
آن ها با آماده باش سریع مهیا می شود. هر گونه 
منطقی که موجب وجود این سالح ها بوده اکنون 
مدتی اســت که رو به تضعیف گذارده اســت. 
محدودیت های اخالقی، سیاســی و حقوقی در 
استفاده عملی بیشتر از آن ها، کاربرد استراتژیك 
این سالح ها را باز هم تضعیف کرده، ولی در عین 
حال خطر وقوع جنگ یا تکثیر ناخواسته آن ها را 

تقلیل نداده است.
۲۴۹ـ  ایــن واقعیت که کشــورهای دارنده 
سالح های هسته ای همچنان اصرار می ورزند که 
سالح های در دست آن ها موجب افزایش امنیت 
می شود، در حالی که سالح های در دست دیگران 
تهدیدی برای صلح اســت، به هدف عدم تکثیر 

کمك نمی کند.
۲5۰ ـ اگــر ما به طرف خلع ســالح دائما 
پیشرفت می کردیم، وضع کمتر خطرناک می بود. 
ولی واقعیت بر عکس این است. نه تنها مذاکرات 
تقلیل ســالح های اســتراتژیکی متوقف شده، 
بلکه درباره هزاران ســالح هسته ای به اصطالح 
تاکتیکــی موجــود، یا ســالح های قدرت های 
هسته ای، بجز فدراسیون روسیه و ایاالت متحده 

آمریکا، هیچگونه مذاکره ای انجام نمی گیرد.
۲5۱ ـ عالوه بر این پیشــرفتی که تاکنون 
درباره تقلیل تعداد سالح های هسته ای حاصل 
شــده به مخاطــره خواهــد افتاد، مگــر آنکه 
برنامه هایی برای تجهیز دفاع موشکی با موافقت 
تمام طرف های ذیربط تدوین گردد. اعتماد سازی 
الزم است تا کشورها اطمینان حاصل کنند که 
قدرت بازدارنده هســته ای آن ها از بین نخواهد 

رفت.
۲5۲ ـ از همــه مهم تر، تعهد سیاســی در 
باالترین سطح مبنی بر کاهش خطراتی که هم از 
سالح های هسته ای موجود و هم از تکثیر بیشتر 

بروز می کند باید مجدداً مورد تایید قرار گیرد.
۲5۳ـ  برای کمك در بذل توجه به خطراتی 
که با آن مواجهیم و فرصت هایی که برای کاستن 
از آن داریم، پیشــنهاد می کنم که تشکیل یك 
کنفرانس مهم بین المللی که به شناسایی راه های 
حذف خطرات هسته ای کمك کند، مورد بررسی 

قرار گیرد.
برقراری آینده ای پایدار

۲5۴ـ  بنیانگــزاران ملل متحد، بنا به تعبیر 
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منشور، کوشیدند پیشرفت اجتماعی و معیارهای 
بهتر زندگی در آزادی بیشــتر را ترویج کنند، از 
همه مهم تر آسودگی خیال در مورد فراهم بودن 
نیازها و آسودگی خیال از برقراری امنیت است 
ولی در سال ۱۹۴5 آن ها پیش بینی ضرورتی که 
امروز با آن مواجه هســتیم یعنی مورد سوم را 
نمی کردند و این آسودگی خیال نسل های آینده 
جهت حفظ زندگی خود در کره ارض است. ما از 
تامین این امر کوتاهی کرده ایم، بر عکس میراث 
آینده کــودکان خود را، بــرای اقدامات ناپایدار 

زیست محیطی کنونی، به یغما برده ایم.
۲55ـ  محیط زیست طبیعی خدمات اساسی 
را بــه رایگان برای ما انجــام می دهد که بدون 
آن، نوع ما نمی توانســت ادامه حیات دهد. الیه 
اوزون از تابش اشــعه ماوراء بنفش که به انسان 
و حیوان و گیاه لطمه می زند جلوگیری می کند. 
اکوسیستم، هوایی را که تنفس می کنیم و آبی 
را که می آشــامیم تصفیه می کند، و فضوالت را 
به منابــع تبدیل کرده و میزان کربن موجود در 
محیــط را که در غیر آن صورت به گرم شــدن 
جهان کمك می کــرد، تقلیــل می دهد. تنوع 
زیســتی منبع فراوانی از داروهــا و محصوالت 
غذایــی را تامین می کنــد و همچنین موجب 
تنوع ژنتیکی می شود که خود آسیب پذیری در 
مقابل آفــات و بیماری ها را تقلیل می دهد. ولی 
ما از توانایی محیط زیست برای ادامه تامین این 
خدمات حیات بخش برای انسان می کاهیم و در 

بعضی موارد آن را از بین می بریم.
۲5۶ ـ طی یکصد ســال گذشــته، محیط 
زیســت طبیعی فشارهای ناشــی از چهار برابر 
شدن جمعیت انسان و هیجده برابر شدن رشد 
محصوالت اقتصادی جهان را متحمل شده است. 
با توجه به اینکه پیش بینی می شــود که تا سال 
۲۰5۰ جمعیت جهان از میزان ۶ میلیارد نفر در 
حال حاضر به ۹ میلیارد نفر برســد، لطمه غیر 
قابل جبرانی که به محیط زیست وارد خواهد شد 
کامالً آشکار می شود. یکی از دو شغل در سطح 
جهان، در کشاورزی، جنگل داری و ماهیگیری، 
مســتقیماً متکی به برقراری و دوام اکوسیستم 
اســت. نکته مهم تر آن که سالمتی کره زمین و 

خود ما نیز بدان بستگی دارد.
۲5۷ـ  پایداری زیست محیطی چالشی برای 
همگان اســت. در کشــورهای غنی محصوالت 
فرعی صنعتی و کشاورزی، خاک و راه های آبی 
را مسموم می کند. در کشورهای در حال توسعه، 
انهدام جنگل در ســطح وسیع، رویه های زیانبار 
کشاورزی و شهرنشینی کنترل نشده علل عمده 
ویرانی محیط زیست هستند. گمان می رود که 
تصاعد دی اکسید کربن علت عمده تغییرآب و 
هوای جهان باشد، و احتراق سوخت های فسیلی 
منبع اصلی آن است. یك پنجم جمعیت جهان 
که در کشــورهای صنعتی زندگی می کنند ۶۰ 

درصد از کل انرژی دنیا را به مصرف می رسانند، 
ولی ســهم جهان در حال توسعه نیز سریعاً در 

حال افزایش است.
۲5۸ ـ هدف ما باید رفع نیازهای اقتصادی 
حاضر باشــد بدون آنکه بر توانایی کره ارض در 

تأمین نیازهای نسل های آینده لطمه وارد آید.
۲5۹ـ  از سال ۱۹۷۲، زمانی که سازمان ملل 
متحد اولین کنفرانس جهانی درباره موضوعات 
محیط زیســت را تشــکیل داد، پیشرفت هایی 
حاصل شده است. این کنفرانس باعث تاسیس 
وزارتخانه های محیط زیســت در سرتاسر دنیا 
گردید، برنامه محیط زیست سازمان ملل را برقرار 
ساخت، و به افزایش وسیع در تعداد سازمان های 
جامعه مدنی که مباحث زیست محیطی را ترویج 

می کند منجر شد.
۲۶۰ـ  بیســت سال بعد، کنفرانس سازمان 
ملل درباره محیط زیست و توسعه، اساسی برای 
موافقت نامه هایی درباره تغییر آب و هوا، جنگل و 
تنوع حیات بنا نهاد، و یك چهار چوب خط مشی 
به تصویب رسانید که قصد آن دستیابی به هدف 
توسعه پایدار در کشورهای غنی و فقیر به طور 

یکسان بود.
۲۶۱ ـ شــاید موفق تریــن موافقت نامــه 
بین المللی زیســت محیطی تاکنــون پروتکل 
مونترال باشد، که در آن کشورها لزوم این امر را 
پذیرفتند، که استفاده از مواد نابود کننده اوزون 

تدریجاً کاهش یابد )رجوع کنید به قاب ۸(.
۲۶۲ـ  معهذا ما باید با یك واقعیت غیر قابل 
اجتناب روبرو شــویم. اینکه چالش های پایدار 
بر کفایت و توانایــی واکنش های ما تفوق دارد، 
و بیشــتر از آن است. با بعضی استثناها که باید 
بر آن ها ارج گذاشته شود، واکنش های ما خیلی 
اندک، خیلی کم و خیلی دیر به وقوع می پیوندد.

۲۶۳ ـ هدف این بخش این اســت که این 
واقعیت را با قید فوریت به اجالس هزاره منتقل 
کند. این واقعیت که در مدت ۱۸ ماهی که طی 
آن مجمع عمومی بحث می کرد تا چه موضوعاتی 
را در دســتور کار اجالس بگنجاند، موضوعات 
زیســت محیطی هیچگاه به طــور جدی مورد 
بحث قرار نگرفت، خود روشن می سازد که به این 
چالش های فوق العاده جدی برای کل بشریت چه 
اولویت ناچیزی داده شــده است. اگر قرار باشد 
یك زمین قابل زندگی به فرزندان خود و نیز به 
بچه های آن ها اعطا کنیم، باالترین سطح رهبری 

ضروری است.
۲۶۴ـ  پیگیری بعد از کنفرانس درباره محیط 
زیست و توسعه پس از ده سال، در ۲۰۰۲ برگزار 
خواهد شد. امید من این است که رهبران جهان 
از مدت باقیمانده جهت پرداختن مجدد به بحث 
پایداری استفاده کنند، و قبل از آن زمینه را برای 
تصویب اقدامات ملموس و معنی دار فراهم نماید.

قاب۸
حفظ الیه اوزون: یك داســتان موفق 

زیست محیطی
و  مــدارک   ۷۰ دهــه  اوایــل  در 
نشــان  آمــده  بدســت  شــواهد 
می داد کــه کربن هــای کلروفلوردار 
الیه  بــه   )Chlorofluocarbons(
)طبقــه   stratosphere در  اوزون 
باالیــی جو که ۱۱ کیلومتــر باالتر از 
زمین قرار دارد( آســیب می رساند و 
میزان تابش اشعه ماوراء بنفش که به 
سطح کره زمین می رســد را افزایش 
می دهــد. چــون الیه اوزون انســان، 
حیوان و گیــاه را در مقابل آثار زیانبار 
تابــش ماوراء بنفش حفظ می کند لذا 
کلروفلوردار  کربن های  مداوم  افزایش 
و ســایر مواد از بین برنده اوزون یك 
خطر بالقوه عمده است. ولی یك دهه 
و نیم کوشش ســخت و فزاینده الزم 
بود تا جهت حل این مســئله موافقت 

به دست آید.
پروتکل ۱۹۸۷ مونترال درباره موادی 
کــه الیــه اوزون را نابــود می کنند، 
یك نقطــه عطف بین المللــی درباره 
بوده  زیست محیطی  موافقت نامه های 
و بــه موفقیت چشــمگیری دســت 
یافــت. تا ســال ۱۹۹۶، تولید موادی 
که الیه اوزون را تا بیشــترین میزان 
از بین می برد بجــز در مورد مصارف 
مهم، در کشــورهای پیشرفته حذف 
شد، و تا ســال ۲۰۱۰ در کشورهای 
در حال توسعه تدریجاً از بین خواهد 
رفت. بدون ایــن پروتکل، میزان مواد 
نابودکننــده اوزون پنــج برابر مقدار 
امروزی می بود، و میزان تابش سطحی 
اشــعه ماوراء بنفش در ارتفاع میانی 
در نیم کره شــمالی دو برابر می شد. بر 
اساس برآوردهای فعلی انتظار می رود 
که تا ســال ۲۰5۰ غلظت الیه اوزون 
به میزان قبل از ۱۹۸۰ برســد. قبل از 
این پروتکل، مذاکــرات بین دولت ها 
به تنهایی نتوانست حمایت کافی برای 
اقدامات دامنه دار الزم را بســیج کند. 
ولی تبلیغات زیاد سازمان های جامعه 
مدنی، ارایه مدارک علمی همه جانبه، و 
کشف یك حفره بزرگ الیه اوزون در 
باالی قطب جنوب، سرانجام اتفاق نظر 

الزم را برای موافقت نامه فراهم کرد.
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د شکنجې ټولنپوهنه 

)د ټولنپوهنې له نظره د شکنجې عوامل او 

پایلې(

په دې پســې مه ګرځئ، چــې جرم څنګه 

پېښــیږي، پر دې فکــر وکړئ، چــې جرم ولې 

پیښیږي!

شکنجه د برشیت د ټولنیز ژوند یوه لرغونې 

توره لکــه ده. څومره چــې د تاریخ حافظه کار 

کوي، ګورو چې یو انســان بل انســان شکنجه 

کــړی دی او د خپــل دغــه عمل لپــاره یې د 

ګنهکارانو د مجازاتو، د حقایقو د رابرسېره کولو، 

کسات اخیستلو یا پر دښمن د خوا سړولو دالیل 

راوړي دي. د لرغونــو انســانانو د هســتوګنې 

په خــورا زړو مغارو کې داســې انځورونه لیدل 

شــوي دي، چې د انســان په الس د بل انسان 

د شکنجې نښې ښیي، یو شمېر لرغونپوهان په 

دې بــاور دي، چې حتی د تاریخ په ځینو دورو 

کې انســانانو د ځینو عقایدو پر بنســټ خپل 

قربانیان شــکنجه کول او فکــر یې کاوه چې د 

خپل معبود په الره کې د بل انســان شــکنجه 

قرباين ګڼل کیږي.

د شکنجې ټولنپوهنه
عبدالغفور لېوال

لرغوين هرنونه او را پاتې شــوي رسودنه یا 

اديب لیکنې ښــیي، چې انسانانو له شکنجې 

رسه عجیب روحي تړاو درلود، د شکنجو کیسې، 

کرکــې او یا ورته دالیل موندل په دغو اثارو کې 

ګورو.

په لرغوين بابل کې د اوروک پاچا ګېلګمیش 

بــه د خپلو خلکــو ترمنځ د ودونــو پرمهال هره 

ناوې په لومړۍ شــپه خپلې ماڼۍ تــه بووله او 

شــپه به یې وررسه تېرولــه، دا یوازې د هوس او 

جنــيس غریزې خره نــه وه، بلکې ګېلګمېش 

خپله برترۍ او زور پر خلکو په جر مانه، چې د 

شــکنجې له دالیلو څخه یو دا هم ګڼل کیږي. 

په هندي او چینایي زړو روایاتو کې د شکنجې 

ډیرې کیســې لیدالی شئ او د مرص د لومړنیو 

فرعونانو دربارونه هم له شکنجې تش نه ؤ.

شــکنجه په تېره بیا د ســیايس مخالفینو، 

اسیرو رستیرو، مریانو، مینځو، زندانیانو او بېوزله 

مجرمینو لپاره د مجازاتو، کســات یا خوا سړولو 

لپاره عــادي عمل ګڼل کېــده. پــه زاړه یونان 

او روم کــې د مریانو د شــکنجو ورځنیو پېښــو 

د ســپارتاګوس پاڅــون راوخوځــاوه او د ټرای 

له ژوندي پاتې شویو ښــځو څخه د یونانیانو د 

کسات اخیســتنې لپاره تررسه شوې شکنجې 

مشهورې دي.

زموږ د تاریخ په اوږدو کې هم ګڼې پېښــې 

لیدل شــوي، چې د شــکنجو د تــورو روایتونو 

کیســې له ځانه رسه لري. د بیهقــي په تاریخ 

کې لولــو، چې غزنوي دربار څنګه هوښــیار او 

مدبر وزیر حسنک تر شــکنجو وروسته وواژه او 

کله چې چنګېزي لښــکرې راننوتې نو د پراخو 

وژنو ترڅنګ یې د شــکنجو ګڼ ډولونه پر دې 

ولس وازمویل، نادرافشار خپل ننګیالی دښمن 

سیدال خان نارصي پر اورورینو سیخونو وداغه 

او ســرتګې یې پرې راوویســتلې.  په راوروسته 

پېړیــو کې د قدرت او کســات لپاره ان خپلوانو 

او کورنۍ غړیو یودبل ســرتګې راوویستې، او په 

ســیاچالونو کې یې واچول. د امیرعبدالرحمن 

د دورې پــه اړه د نامتو لیکــوال محمود طرزي 

یادښــتونه ښــیي، چې څنګه یې د خپل تربور 

غــازی محمدایوب خان پلویــان او هر بل هغه 

څــوک چــې د ده مطلقــه واک تــه یــې زیان 

پېښوالی شو تر شکنجوالندې راوستل.
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تر دې وروســته هــم د بېالبېلو ســیايس، 

ایډیولوژیکو الملونو پر بنســټ د شــکنجو بې 

شمېره کیسې راپېښې دي، چې د دې لیکنې 

پــه اوږدو کې به پرې خرې وکــړو، خو لومړی 

راځئ د یوه نړیوال تعریف پر بنســټ شــکنجه 

وپېژنو:

د ملګرو ملتونو د 1۹84 کال د شکنجې د 

منعې د نړیوال کنوانسیون لومړۍ ماده شکنجه 

داسې راپېژين:

هر هغــه عمل چې  په لوی الس پر یوه فرد 

جســمي یا روحي درد او کړاو راوســتالی يش  

شکنجه ګڼل کیږي، په تېره بیا چې دغه عمل 

د اطالعاتو د ترالسه کولو، یا اعرتاف اخیستنې 

لپاره وي یا هم د یوه داســې عمل په وړاندې د 

سزا لپاره تررسه يش،  چې یو شخص په خپله یا 

کوم بل چا تر رسه کړی وي یا یې پر کولو تورن 

وي. هغه عمل هم شکنجه ګڼل کیږي، چې په 

وســیله یې  یو شخص یا کوم درېیم وګړی کوم 

عمــل  ته مجبور کړای يش. د هر ډول تبعیض 

پر بنسټ ځورونه هم شکنجه ګڼل کیدای يش، 

په تېره بیا چې داسې ځورونه یا د درد او کړاو ور 

پېښول، د یوه مقام  یا د رسمي صالحیت خاوند 

لــوري له خوا مخامخ یا یې په هڅوونه، رضایت 

او منښــت تررسه يش. د قانــوين حکم یا ذايت 

عمل څخه رامنځته شوی درد یا رنځ شکنجه نه 

ګڼل کیږي.

پــه 1۹87 کال کــې د شــکنجې د منعې 

هوکــړه لیک )UNCAT(  د هر ډول ځورونې او 

غیر انســاين چارچلند د له منځه وړلو غږ پورته 

کړ او د نړۍ له هېوادونو څخه یې غوښتنه وکړه، 

چې  لــه دې هوکړې رسه ملګــري يش. دغې 

معاهدې په تېره بیا د دولتي شــکنجې په ټپه 

درول وغوښتل او د داسې اعاملو عاملینو ته یې 

د مجازاتو غوښتنه وکړه.

شــکنجه د یو انســان له خوا د بل انسان د 

ځورونې لپاره ارادي عمل دی. په تېره بیا داسې 

کړنه ده چې د ځانګړو غوښتنو پر بنسټ تررسه 

کیږي.

پــه دې بحث کې  به پر دې ډیر نه تم کیږو 

چې په نړیواله سطحه له شکنجې رسه حقوقي 

چلند څه ډول دی. راځئ دې ته ځیر شو، چې 

شــکنجه ولې شــته؟ ټولنیز، رواين او تاریخي 

رسچینې یې څه دي؟ او ولې الهم مدين نړۍ 

ورڅخه ځان نه يش ژغورالی؟

ولې شکنجه؟

د انســان لویه ځانګړنه عاطفه او زړه سوی 

دی. پوښــتنه دا ده چــې ولې همدغه عاطفي 

او مهربانه موجود د خپل همنوع په وهلو ډبولو 

الس پورې کــوي؟ هډوکي یې پر وهلو ماتوي، 

پر اور یې ســیځي، غوښــې یې څیري، بریښنا 

ورکوي، نوکان او غاښــونه یې بايس، ټپي بدن 

یې په مالګه کې ننبايس، یخې اوبه پرې اچوي، 

ســاه یې بندوي، بېخويب ورکوي، په تورو تیارو 

بدبویه کوټو کې یې اچوي، تېل داغ کوي یې، 

تر درنــو ډبرو الندې یې څملــوي، تاوده ملر یا 

سړې هوا ته یې بربنډ تړي، جنيس تیری پرې 

کوي، بربنډوي یې، اهانت ورته کوي، تحقیروي 

یــې، تر رواين فشــارونو الندې یــې راويل او د 

یوه قرباين په څېر یې تر خپل بشــپړ حاکمیت 

الندې راوستل غواړي.

ولې همــدا ارشف املخلوقات تر دې بریده 

ســخت زړی کیږي، چې غواړي د بل انســان 

په دردمنو ســرتګو کې د بیچاره ګۍ، خوارۍ، 

ذلت او زاریو اوښکې وویني، د هغه په ځګیرویو، 

ســاندو او چیغو کې د خپل زور ننداره وکړي او 

د هغه له هــرې کریغــې رسه دی کړس کړس 

وخاندي او خوند ترې واخيل؟

آیا شــکنجه کوونکی له خپل قرباين څخه 

کوم څه غواړي؟

ال تراوسه  شکنجې ته د الس غځولو الملونه 

داسې شمېرل شوي دي:

1- د اعرتاف اخیســتلو لپاره شکنجه: دا تر 

ټولــو معمــول ډول دی. چې له پخــوا څخه پر 

تورنو، شــکمنو یا مخالفو وګړیو د دې لپاره درد 

او رنځ تپل کیږي، چې شــکنجه کوونکي ته د 

هغه د اړتیا وړ معلومات ورکړي او یا هم هغه کړنه 

ومني چې ده ته پرې جزا ورکول قانوين بنسټ 

ومومي او ګواکې یو حقوقي بهیر بشپړ يش.

2- کســات؛ ډیر ځله لیدل شوی دی چې 

شکنجه کوونکی له خپل قربانی څخه د هغې 

ځوریدنــې یا زیــان لیدنې کســات اخلی چې 

دی یــادده خپلوان اوپلویان له قربانی یا دهغه 

لــه خپلوانو او پلویانو څخــه ځوریدلی وی.  په 

جګړو کې داســیرانو، په کورنیودوښــمنیوکې 

ښکېلوغلیامنو، دسیاسی مخالفینو یااقتصادی 

ســیاالنو، یاهم څارګرو او جاسوسانو ځورول او 

شکنجه کول دهمداسې کسات له امله عملی 

کیږی.

3- ایډیولوژیــک او عقیدوي المل؛ ډیر ځله 

یو شخص ځان ته حق ورکوي چې یو بل انسان 

د دې لپــاره شــکنجه کړي، چې هغــه د ده په 

څېر فکــر نه کوي، یا یې عقیده او باور بل ډول 

دی. په منځنیو پېړیو کې د کلیسا کشیشانو په 

ســلګونو زره اروپایان د دې لپــاره له ډول ډول 

اوږدمهاله شــکنجو الندې راوستل چې د دوی 

لــه عقیدوی الرښــوونو او احکامــو څخه به یې 

رسغړونه کړې وه.

ایډیولوژیکې شــکنجې اوس هم شته او له 

بده مرغه زموږ ټولنه یې الهم قرباين ده.

4- د حاکمیــت د متثیــل لپاره شــکنجه؛ 

زورواکــي او دیکتاتــور رژیمونــه د دې لپاره د 

شکنجې سیاست ته مخه کوي، چې خلک په 

اصطالح )رعیت( کړي.  دا شکنجه  د حاکمیت 

پښې په زجر او ډارولو ټینګوي او خلکو ته پیغام 

ورکوي، چې که د رسکار امر او غوښتنه ونه مني 

نو له رنګارنــګ دردونو او رنځونو رسه به مخامخ 

يش.

5- ډاراچونه )تروریسم( ډیره ځله شکنجه د 

سیايس غوښتنو، واک غوښتنې، یا حکومتونو د 

را پرځولو لپاره د یوې ســیايس وسیلې په توګه 

کارول کیــږي او د دې لپاره چې د یو حکومت 

او خلکــو ترمنــځ واټن ډیــر کړي یا پــه بله ژبه 

حاکمیت کمزوری، بې پروا او ماتېدونکی وښیي 

خلک شکنجه کوي او په دې توګه له حکومت 

څخه باج اخيل.

6- شکنجه د مجازاتو د یوې برخې په توګه؛ 

په ځینو حقوقي سیســتمونو کې د عادي بند 

تر څنګ شــاقه اعــامل او شــکنجه د مجازاتو 

یوه برخــه ګڼل کیږي، دا په دې مانا چې پر یو 

محکــوم باندې د هغــه د مجازاتو د یوې برخې 

په توګه شــکنجه ترعديل پریکړې وروسته هم 

تحمیلیږي او په دې توګه شکنجه کوونکی فکر 

کوي، چې دغه مجرم باید د خپلو ناسمو اعاملو 

لپاره شکنجه وزغمي.

7- روانــی ناروغي )سادیســم(: یــوه برخه 

شــکنجې د دې لپــاره عميل کیــږي، چې یو 

شــخص یا ډله په رواين ناروغیــو اخته وي او د 

بل انســان له ځورولو څخه خوند اخيل. داسې 

هم لیدل شــوي چې دا ناروغان د خپل فردي 

حاکمیت او ځواک د متثیل لپاره نور انســانان 

ځــوروي، یا یوازې د غریزې خونــد لپاره دا کار 

کوي او یا هم جنيس ستونزه لري. ډیرې کمې 

پیښــې داسې هم لیدل شــوي چې قرباين په 

خپله خوښه ځان شکنجې ته سپاري، البته دا 

ډله افراد هغه کسان دي، چې د مازوخیسم پر 

رواين ستونزه اخته وي.

8- جرمــي جنایي او د مافیایــي ګټو لپاره 

شکنجه: انســان تښــتونه )اختطاف(، یرغمل 

نیونه، غال، جنایي پیښې هم د شکنجې المل 

ګرځېدلې دي، ډیر ځله هغو ډلو چې د پیســو 

اخیســتلو یا بل کوم هدف لپاره انسان تښتونه 

وکــړي، نو د دې لپاره چــې خپل قرباين یا یې 

خپلوان تسلیمېدو ته اړ کړي، هغه شکنجه کوي 

داســې شکنجې زموږ په هېواد کې همدا اوس 

هم روانې دي.

جالدان یا شــکنجه کوونکي د خپل فردي 

عــادت له مخې هــم د قرباين په لټون پســې 

راوځــي او په دوامداره توګه غــواړي تل قرباين 

ولري.
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پورته ټول عوامل  په ټولنه کې د انسانانو د 

اقتصادي، رواين، سیايس، عقیدوي، ټولنیزو او 

تاریخي اړیکو زیږنده دي.

)حضــوري  اګزستنسیالیســت  نامتــو  د 

فیلسوف( ژان پل ســارتر په یوه ډرامه کې لولو 

چې کرکټر یې دې پایلې ته رسیږي:

انسان د انسان دوزخ دی.

بل ځای لولو: انسان د انسان لیوه دی.

دا کوم مجبوریتونه دي، چې انسان غواړي 

د ژوند صحنه د نورو لپاره په دوزخ بدله کړي؟

پــه لرغونو عــري روایاتو کې تــل د دوزخ 

د دردوونکو شــکنجو حضور وینــو، دا یوازې له 

اوره ډکــه یوه لویــه کنده نه ده، چې انســانان 

پکې ســوزي، دلته تر کنګلینو فصلونو پورې د 

ګڼ ډول شــکنجو کیسې وینو. ځینې اسطوره 

پېژندونکي فکــر کوي، چــې د دوزخ تصورات 

تر ډیر بریده زموږ په ذهنونو او الشــعوري زیرمو 

کې شته، د شکنجې اراده له همدې الشعوري 

ساحې څخه رازیږي، انسان پر کوم ایډیولوژیک 

بنسټ دې باور ته رسیږي، چې د هغه قرباين د 

هر ډول ځورونې او دردولو سزاوار دی. د انسان 

کنجکاو ذهن کله کله دې ته متایل ښیي چې 

د بل انســان ځورېدل وګــوري، هغه صحنې او 

فلمونه چې د انسانانو شکنجه یا وژل او ځورول 

ښیي، که څه هم ټکان ورکوونکي وي، خو ګڼ 

خلک عالقه لري، چې ویې ګوري. دا عالقه په 

روان کې د یــوې اندازې سادیســتي متایل د 

شتون نښه ده.

پــه پورتــه ډولونو کــې هېڅ ډول شــکنجه 

د توجیــه وړ نه ده، برشي قوانین او د انســاين 

حقونو موازین هېڅ یوې ته هم اجازه نه ورکوي، 

خو بیا هم وینو چې شــکنجه د هــر بل جرم و 

جنایت په توګه شــته. حتی په ډیــرو هېوادونو 

کې د دولتي سیاســتونو یوه برخه ده. یو شمېر 

هېوادونو د شــکنجې د منعــې نړیواله معاهده 

ځکه نه ده الســلیک کړې چې د شــکنجې پر 

سیاســت باور لري، ان هغو هېوادونو چې دغه 

معاهــده الســلیک کړې هم ده پــه دولتي کچ 

د شــکنجې پر سیاســت تورن دي. د عراق په 

ابوغریب، د افغانســتان په بګــرام او د کیوبا په 

ګوانتانامو زندانونو کې د امریکایي مستنطقینو 

له خوا د شــکنجې ورکولو پېښو دغه هېواد ته 

لویې رسوایۍ رامنځته کړې.

د لومړي ډول شکنجې په اړه تل دوه اړخیز 

دالیل شاربل شوي دي. دا تل د پلټونکیو لپاره 

یوه ناحل شوې معام وه چې په جرم تورن کسان  

څنګه پــه خرو راويل.  تقریبــاً  ټول مجرمین، 

جنایت کاران، ســیايس مخالفین، نیول شوي 

څارګر )جاسوســان( او نور تورن خلک په هغه 

څــه اعــرتاف نه کــوي، چې مســتنطقین یې 

ترې غــواړي. ایا دا یوه پارادوکــيس اړیکه ده؟ 

مستنطق  غواړي حقایق ومومي، خو هغه څوک 

چې پلټل کیږي، حــارض نه دی خرې وکړي. 

اســتخبارات غواړي معلومات ترالسه کړي، خو 

نیول شوی نه غواړي خوله پرانیزي. همدلته ده 

چې السونه پورته کیږي، منګولې موټی کیږي، 

ډنډې په هوا کې شــغا کوي، بریښــنا مزی اور 

بادوي او وســپنې پرغوښو خوله لګوي.  چیغې 

پورته کیږي او د قرباين او جالد تقابل پیلیږي.

دلته نو عاطفه، زړه سوی او انساين ارزښتونه 

له اړتیاوو )رضورتونو( او مسئولیتونو رسه مخامخ 

کیږي. جالد هم نه پوهیږي، چې قرباين یې یو 

بــې ګناه وګړی دی کــه هامغه مجرم چې دی 

یې غواړي؟

په داســې ګونګ تقابل کــې دواړه اړخه له 

جــر رسه مخامخ دي، کــه د ورانکارو مخه ونه 

نیول يش نو حاکمیتونه کمزوري او بې پروا ګڼل 

کیږي او فکر کیږي، چې حاکمیت د عدالت په 

تامیــن کې پاتې راغلی دی. کــه په زور او جر 

د نظم او عدالت د راوستلو هڅه کوي، مستبد 

او ظــامل معريف کیږي. ټــول هغه بحثونه چې 

د حقوقو، عدالت او ســمې څارنې لپاره کیږي 

د همدې اړتیا پر بنســټ دي. د دروغ سنجولو 

ماشین، د جرم پیژندنې سایکالوژیک میتودونه، 

د کرایمېنالــوژي تکتیکونــه ټــول د دې لپاره 

رامنځتــه کیږي، چې ورو ورو د شــکنجې اړتیا 

کمه يش او یو مهال داســې وخت رايش، چې 

نور نو شکنجې ته اړتیا پېښه نه يش.

د دې لیکنــې پــر تنــدي مــو یــوه جمله 

ولوســتله: )په دې پســې مه ګرځئ، چې جرم 

څنګه پېښــیږي، پر دې فکــر وکړئ، چې جرم 

ولې پیښــیږی!( په موډرنو ټولنــو کې د جرم د 

موندنې اړتیا راکمیــږي، د هغه پر ځای د جرم 

د پېښېدو د زمینې د له منځه وړلو هڅه کیږي.

د پرمختللیو ټولنو یوه هڅه داده چې هلته 

د جرم او جنایت د پېښېدو میزان راټیټ يش. د 

پورتني منطق پر بنسټ یوازې ناکام حکومتونه 

شــکنجې ته مخه کــوي او د خپل حاکمیت د 

پیاوړتیــا راز د جالدانو په ګوزارونو او د قربانیانو 

په چیغو کې لټوي.

تــر شــکنجې الندې یــوه حقوقي پروســه 

عادالنه پایله نــه يش درلودالی، ځکه ډیر ځله 

قرباين له درد او کړاو څخه د ځان ژغورنې لپاره 

ټــول هغه څه منــي، چې مســتنطق یې ترې 

غواړي، دا په دې مانا چې قرباين غواړي له درد 

و رنځه خالص يش او هغه څه مني چې ښایي 

ترې خر هم نه وي. له حقوقي پلوه هغه اعرتاف 

چې په زور او شکنجه اخیستل شوی وي اعتبار 

نه لري.

په دې ځای کې ماته د نامتو جرمني ټولنپوه 

ولفگانگ سوفسکي خره ریښتیا بریښي؛ هغه 

وایي:

))د شــکنجې مانا د هغــې له هدف څخه، 

چې یو شــکنجه کوونکی مسئول یا بنسټ یې 

راښیي، نه شو راایستالی. شکنجه د پلټنې اوزار 

نه ده، هر څوک چې شــکنجه د خپل کار لپاره 

یــو اوزاري رضورت ګڼي په حقیقت کې غواړي 

خپل تاوتریخوالی توجیه کړي. د شکنجې خونه 

د پلټنې او استنطاق ځای نه دی، بلکې د بشپړ 

زورزیايت او ځورونې ډګردی.(( 

دغــه ټولنپوه فکــر کوي، چــې د حقیقت 

موندلو لپاره له شــکنجې څخه ګټه اخیســتل  

د )حقیقــت( ارزښــت ته زیان رســول دي. که 

یو څــه د )حقیقت( په نامــه د ځورونې، درد او 

تاوتریخوايل له الرې وموندل يش، د خلکو پام 

به له داسې حقیقت څخه بد يش ځکه د ترخو 

خاطرو تکرار له ارزښتونو څخه هم کرکه رامنځته 

کوالی يش.

له رواين پلوه، جالد د شــکنجې پرمهال د 

خپل کار پر السته راوړنو فکر نه کوي، بلکې ډیر 

پر دې مترکز کوي، چې خپلې عقدې پرانیزي. 

پــه دې توګه وینو چې شــکنجه داعرتاف لپاره 

وسیله نه ده، بلکې پلټنه او اعرتاف د شکنجې 

لپاره بهانه او وسیله ده.

د شــکنجې ډینامیــزم د جــالد د کرکې او 

عقدې څومره والی دی، دا بحث مهم دی، چې 

په جــالد کې دا ځواک څنګه پیــاوړی کیدای 

يش؟  پــه اروپــا کې د منځنیــو پېړیو مذهبی 

جالدانو فکر کاوه، چې د قرباين )ګناهکار( په 

ډیرو ځورولو او زیات عذاب کې د دوی ثواب او 

اجر نغښتی دی، په اصطالح هر څومره به چې 

دوی ډېراو په شــدت رسه  خپل قرباين درداوه 

او ځــوراوه هامغومــره به دوی ځــان  ثوابونو ته 

نــږدې کاوه. په حقیقت کې دا د منځنیو پېړیو 

مسیحي ایډیولوژي وه چې په جالدانو کې یې 

د ال ډیــرې ځورونې ځــواک رامنځته کاوه. یا د 

دوميــې نړیوالې جګړې  پر مهال چې نازیانو د 

خپلو قربانیانو ځورولو ته زور ورکړی و په حقیقت 

کــې د نازي انددود او باور زور و چې د جالدانو 

ځــواک یې زیاتاوه، ځکــه دوی فکر کاوه، چې 

خپلې سیايس عقیدې ته د وفادارۍ لپاره باید 

خپل قربانیان وځپي.

پایله اخلــو، چې که غواړئ د شــکنجې د 

ناانســاين ښــکارندې پولې راونغاړل يش او تر 

ممکنه بریده راکمه يش نو هغه ایډیولوژیکې، 

ســیايس، فکری او اقتصــادي زمینې له منځه 

یوســئ، چې د شــکنجې لپاره په جالدانو کې 

رواين ځواک پیــاوړی کوي او رواين عقدې یې 

راپړسوي. کله کله د شکنجې پرله پسې تکرار یو 

عادي وګړی هم په یوه سادیست جالد بدلوالی 



ماهنامه حقوق بشر |  سال شانزدهم |  شماره ششم| سنبله 1397

يش.

که څه هم یو جالد چې د خپلې قربانۍ پر 

وړاندې پر یو بېرحمه ماشــین بدلیږي، ښایي 

د خپلو ماشومانو او خپلوانو پر وړاندې مهربانه 

او عاطفــي موجــود وي او پر هغو یــې زړه هم 

وسیزي، مګر څه پېښیږي چې د خپل سیايس 

یا ایډیولوژیک مخالف په وړاندې په یوه قصاب 

بدلیږي؟

هــم په ټولیزه کچه او هم په فردي محدوده 

کې شــکنجه د برتــرۍ او حاکمیــت د متثیل 

وسیله ګڼل کیږي.

ځپونکي حکومتونه د شکنجې د سیاست 

په مرســته غواړي هر ډول پروټست وځپي او د 

هر راز پاڅون یا مخالف تفکر جرړې وچې کړي، 

همدا راز جالد کله چې د خپل قرباين له درد او 

سلګیو څخه خوند اخيل، ځان تر ټولو ځواکمن 

شخص ګڼي او د ځانځانۍ یا ایګوییزم غریزه یې 

مشبوع کیږي.

دا اصل موږ ته دا پایله په الس راکوي، چې 

یــوازې کمــزوري او ډارن حاکمیتونه او ناروغ و 

سادیست شخصیتونه شکنجې ته الس غځوي.

د سوفسکي یوه بله خره: ))تاوتریخوالی او 

د شکنجې عامل د خپل قرباين په له منځه وړلو 

ځان هم له منځه وړي.((

دا پــه دې مانــا چې شــکنجه د تــداوم او 

اســتمرار سیاســت نه يش ګڼل کیــدالی. تر 

ټولو رسکوبګــر او ځپونکي نظامونه هم باالخره 

د خپل زورزیايت له املــه راپرځیديل دي او تر 

ټولو خشن او قهار جالدان هم د خپل لیونتوب 

قرباين شوي دي.

شــکنجه تصــاديف اقــدام نــه دی، بلکې 

ډولونه او کار اخیستنه یې د پرله پسې تجربو او 

تاریخي تکامل محصول دی. ښایي د جالدانو 

څو نسلونو په دې فکر کړی وي، چې د ځورونې 

او تعذیب مډرن وســایل څنګه جوړ کړي، چې 

د ال ډیــرې ځورونــې او درد المل يش، د رواين 

فشــارونو نوي اســباب څنګه رامنځته کړي او 

څنګــه کوالی يش د خپل قربــاين په ماتولو او 

شــخصیت وژنه برالسی يش.  درد او خواشیني 

دلتــه ده چــې د شــکنجې د تخصــيص کولو 

پــر ځای پر دې لږ فکر شــوی دی، چې څنګه 

کیدالی يش د شــکنجې اړتیا لــه منځه والړه 

يش او یا لږ ترلږه یوه ټولنه هغو انساين معیارونو 

ته ورســول يش، چې په هغې کې شــکنجه د 

حاکمیت د متثیل وسیله نه وي.

ایا د شکنجې د متخصصانو د زیاتولو پرځای 

د یوې انسانی ټولنې د رامنځته کولو کادرونه نه 

يش زیاتیدالی؟

د دیکتاتوریو ماته له همدې ځایه پیلیږي، 

چې پر شکنجې تکیه کوي. یو ښکاره حقیقت 

دا دی چــې پــر شــکنجه والړ حاکمیــت نــه 

پاتېدونکــی دی. دا رضور نــه ده چــې هــره د 

یکتاتــوري به خامخا خپل ځــای دیموکراتیک 

او عادل انساين نظام ته پریږدي، خو دا بیخي 

حتمي ده چې دیکتاتوري به د خپلو زور زیاتیو 

له امله راپرځي. هره دیکتاتوري او پر شــکنجو 

والړ نظــام په  تاریخ کې د یــوې تورې لکې په 

توګه خپل ځای پریښی دی.

د شکنجې ټولنیز عواقب: 

د شــکنجې تــر ســیوري النــدې ټولنه د 

مطلقــې بې باورۍ په تیاره کــې ژوند ته ورټېل 

وهل کیږي. هغه نظامونه چې پر شکنجې تکیه 

کوي له خپل ولس رسه د جالد او قرباين اړیکه 

جوړوي. ولس پر حاکمیت او حاکمیت پر ولس 

باور نه يش کړای.

دغه بــې بــاوري عمــودي او افقــي دواړه 

اړخونه )ابعاد( لري. مانا هم اتباع یا ښــاروندان 

پر حاکمیت بې اعتامده کــوي او هم وګړی پر 

وګړي او ټولنیز جوړښتونه یو پر بل. د شکنجې 

نظامونــه اختناق زیــږوي او هیڅکلــه د خپل 

مرشوعیت دعــوی نه يش کــړای، بلکې خپل 

مرشوعیت په زوره تحمیلوي.

لیــدل شــوي دي، چــې د شــکنجې پــه 

نظامونــو کــې جرایــم او جنایتونــه ډیریــږي، 

سیايس مخالفت لوړ برید ته رسیږي او سیايس 

مشــارکت له منځه ځي. شکنجه ټولنه په نویو 

قطبونو ویيش؛ قومــي، مذهبي، ژبني، فکري 

او صنفــي وېش او کرکه زیاتوي. لیدل شــوي 

دي چې د شــکنجې قربانیان د ژوندي پاتېدو 

په صورت کې په خپله په عقده یي او ګواښمنو 

دښــمنانو بدل شــوي دي او که وژل شوي وي 

نو پاتې شــونو او خپلوانو یې د مخالفت جنډه 

پورته کړې ده. د افرادو شکنجه هېڅکله د هغو 

پــه مرګ پای ته نــه ده رســېدلې، بلکې د یوه 

نــوي ټولنیز یا ډله ییــز مخالفت د پیلېدا المل 

ګرځېدلې ده. په تېره بیا د افغانســتان په څېر 

سیال ټولنه کې چې کسات اخیستل د غیرت 

یوه برخه ده او شکنجه تر ډېرې مودې وروسته 

هم نه يش هېریــدالی. په هغو ټولنو کې چې 

قوانین کمزوري وي او حکومتي بنســټونه ونه 

يش کړای د شکنجې له هغو ډولونو رسه مبارزه 

وکړي، چې د افرادو یاډلو له خوا تررسه کیږي، 

د کســات اخیســتلو )یا د قربانیانو په ګومان د 

عدالت د پــر ځای کولو( ابتــکار د فرد یا ډلې 

الس ته لویږي، قرباين فکــر کوي، چې قانون 

د ده د شــکنجې پر وړاندې د پوښتنې توان نه 

لري یا بې پروا دی، ځکه خو پریکړه کوي، چې 

پخپله غچ واخيل. د شکنجې پر وړاندې داسې 

نارســمي غرګون ټولنیز ثبات لــه منځه وړي، 

حتی مــيل امنیت ګواښــالی يش. د دیارلس 

سوه پنځوسمې لســیزې په پای او د شپېتمې 

هغــې په پیل کې د وخت د حاکمیت له خوا د 

هغه مهال د اســتخباراتو په شکنجه ځایونو یا 

هم په پلچرخي زندان کې شویو شکنجو یا یې 

روایتونو، نه یوازې خلک د حاکمیت اطاعت ته 

مجبور نه شول کړای، بلکې له هېواده تېښته او 

پراخ مخالفت یې راوپاراوه، همدا راز د مخالفینو 

په کرښو او کړیو کې هم شکنجو او ځورونو د یو 

ایډیولوژیک مقاومت پښې ولړزولې او نهضتونه 

یې بدنام کړل.

پر شــکنجې ورکولو روږدي کېدل ناروغي 

ده دا ناروغــي په فرد کې پر سادیســم اوړي او 

په سیايس جوړښت کې پر استبداد، اختناق او 

باالخره ماتې او سقوط.

پــه ثبات، عدالت، ســیايس مثبــت فکر و 

عمل، دیموکراســۍ او خپلواکۍ راوســتلو کې 

ناکام دولتونه د شــکنجې له وسیلې څخه کار 

اخيل. پــر ډیموکراســۍ باورمنــد حاکمیتونه 

هیڅکله پر شــکنجې تکیه نه کــوي. هره هغه 

ټولنه یا سیايس تفکر چې انسان محوره اهداف 

لري شــکنجې ته الس نه غځوي. څنګه امکان 

لري، چې یو څوک دې د وګړیو د انساين ژوند د 

رشایطو د ښه وايل لپاره هڅه وکړي او بیا دې د 

شکنجې له سیاست څخه ګټه پورته کړي.

تر رنسانس وروســته چې د برشي هڅو په 

منځي )محراق( کې انســان راغی او انســاين 

هوســاینه مهمــه وګڼــل شــوه او تر غرایــزو او 

احساساتو ډیر عقل ته لومړیتوب ورکړل شو، د 

شکنجې د له منځه وړلو هڅې هم پیل شوې.

د ســیايس نظامونــو د اصــالح، د حقوقي 

سیســتمونو د مډرن کولــو او د فردي حقونو د 

تامیــن له بحثونو څخه یوه موخه دا هم وه چې 

پر انسان د انسان د زورزیايت مخنیوی ويش.

دشــکنجې پر وړاندې د مبــارزې اغیزمنې 

الرې چارې دا دي، چې دیموکراتیک ارزښتونه 

پیــاوړي يش او حقوقــي بنســټونه مډرن يش 

داســې چــې د جــرم د مخنیوي لپــاره هڅې 

ګړندۍ يش.

د مدين ټولنو وده، پیاوړتیا او نظاريت ځواک 

هم د شــکنجې په راکمولو کې مرســته کړای 

يش.

برشیت کــه هڅــه وکړي هامغســې چې 

مرییتــوب یې پای ته ورســاوه شــکنجه هم له 

خپــل برخلیک څخه توږالی يش او هاغه عرص 

به بختور وي، چې له )شــکنجې( څخه د یوې 

افسانوي او اســاطیري کرغیړنې ښکارندې په 

توګه یوازې په روایاتو کې نښه او یاد پاتې وي، د 

همداسې یوې بشپړې انساين ټولنې د رامنځته 

کولو په هیله.
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آموزش حقوق بشر
حقوق بشر دوستانه بین الملل
جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت
تهیه کننده: رحمان علی جاوید

* حقوق  بشــر دوســتانه بین الملل 
چیست؟

• شــاخۀ عمده حقوق بین الملل عمومی و 
مجموعه قواعد محدودکنندۀ زیان ها و هزینه های 

انسانی منازعات مسلحانه است. 
• مجموعه قواعد ناظر بر منازعات مسلحانه 
بین المللی و غیربین المللی و تعیین کنندۀ تکلیف 

طرف های درگیر جنگ است. 
• وضع کنندۀ محدودیت بر طرف های درگیر 

در کاربرد ابزار و روش های جنگی است.
• در حمایت از افراد ملکی و آن هایی اســت 

که جنگ را ترک کرده اند.
• بــه  عنوان قانون مخاصمات مســلحانه یا 

قانون جنگ )jus in bello( هم یاد می شود. 
* هدف حقوق بشر دوستانه

۱. محدود کردن درد و رنج ناشی از جنگ. 
۲. حمایت  از قربانیان منازعات مســلحانه 

بدون هرگونه تبعیض و کمك به آن ها.
۳. بیان حقیقت جنگ، بدون در نظرگرفتن 

دالیل و قانونیت توسل به زور. 
۴. تنظیم کنندۀ جنبه های انسانی جنگ و 

انسانی سازی آن. 
5. بر لزوم رعایت و تطبیق آن بر طرف های 
جنگ متمرکز است، جدای از این که طرف های 

جنگ برحق است یا ناحق.
۶. تطبیق قانون جنگ بر طرف های درگیر، 

به معنای متهم سازی آن ها نیست.
۷. برای حمایت از قربانیان و حقوق اساسی 
آن ها در نظر گرفته شده است، قطع نظر از این که 

قربانیان به کدام جناح ارتباط دارد.
۸. قانون جنگ مســتقل از قانون استفاده از 

نیرو و قانون جلوگیری از جنگ است. 
* اسناد قوانین بین المللی بشردوستانه

الــف( کنوانســیون های بین المللی جینوا 
 )۱۹۴۹(

۱. کنوانسیون برای بهبود وضع مجروحان و 
بیماران نیروهای مسلح در میدان جنگ  

۲. کنوانســیون برای بهبود وضع مجروحان 
و بیماران و اعضای کشتی شکسته گان نیروهای 

مسلح در جنگ های دریایی 
۳. کنوانســیون رفتار با اســیران و زندانیان 

جنگی 
۴. کنوانسیون حمایت از افراد غیر نظامی در 

زمان جنگ. 
کنوانســیون های  الحاقی  پروتکل های  ب( 

جینوا )۱۹۷۷(: 
5.  پروتــکل الحاقی۱: حمایــت از قربانیان 

مخاصمات مسلحانه بین المللی 
۶.  پروتــکل الحاقی۲: حمایــت از قربانیان 

مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی 
* کدام اســناد حقــوق بشردوســتانه در 
جنگ هــای غیربین المللی/داخلی دارای کاربرد 

است؟
• ماده 3 مشترک و پروتکل الحاقی دوم 
با اشــخاصی که در جنگ مشارکت ندارند، 
به شمول نیروهای مســلح که سالح شان را به 
زمین گذاشــته اند و آن هایی که بنابر مریضی، 
مجروحیت یا هر دلیل دیگر از صف محاربه خارج 
شــده اند، باید بدون مبادرت به عمل خصمانه و 
به دور از هرگونه تبعیض، رفتار انســانی صورت 
گیرد. با اشخاص متذکره، اعمال ذیل در هر زمان 

و مکان ممنوع است:

۱. تجاوز بر حیات و نفس شــخص، به ویژه 
قتل، قطع اعضا، رفتار ظالمانه و شکنجه 

۲. گروگان گیری 
۳. اهانت به کرامت 

۴. صدور تطبیق حکم اعــدام بدون صدور 
حکم محکمۀ ذی صالح. محکمــه باید از کلیه 
تضمینات قضایی الزم و متناسب با شأن انسان 

برخوردار باشد.
5. مجروحان و مریضــان باید جمع آوری و 

تحت مراقبت قرار گیرند.
۶. نهادهای بی طرفی چون ICRC می تواند 

خدماتش را به طرفین درگیر عرضه کنند.
۷. طرف های درگیر آخرین تالش شــان را 
از طریــق تطبیق موافقتنامه هــا، برای تطبیق، 
رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه به کار 
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خواهند بست.
* حمایت از قربانیان جنگ

چه کسانی قربانیان جنگ دانسته می شوند؟ 
۱. مجروحان 

۲. مریضان 
۳. اسیران و زندانیان  

۴. تسلیم شوندگان 
5. کســانی که توان جنگیدن را از دســت 

داده اند و از جنگ دست کشیده اند 
۶. افراد ملکی 

۷. کارمندان طبی 
۸. کمك رسان های بشردوستانه.

بشردوستانه  ماهیت حقوق  و  منبع   *
بین المللی

- ریشه در عرف بین الملل
- ریشه در قوانین و مقررات بین الملل

- برخورداری از خصوصیات:
 Intrangressible

 Jus congens
 Erga Omnas

* اصول قربانیان جنگ
۱. برابــری طرف هــای متخاصــم و عدم 
 Equality of(( اقــدام  متقابل/اقــدام به مثــل

 belligerents and non-reciprocity
۲. تعادل در ضرورت نظامی و مروت انسانی 
 Balancing military necessity and(

 )humanity
 )Distinction( ۳. تفکیك
 )Precaution( ۴. احتیاط

 )Proportionality( 5. تناسب
۶. عــدم ایجاد رنج و آســیب غیــرالزم و 

 )Unnecessary suffering( غیرضروری
 )Humane treatment( ۷. برخورد انسانی
* التزام دولت هــا و طرف های درگیر 
به تطبیق و رعایت حقوق بشر دوســتانه 

بین المللی
تطبیق حقوق بشــر دوستانه بین المللی بر 
عهدۀ دولت  هاست. در خصوص رعایت و تضمین 
رعایت حقوق بشردوســتانه، مادۀ یك مشترک 
کنوانسیون های چهارگانه و پروتکل های الحاقی 
اول و ســوم چنین مقرر مــی دارد: »دولت هاي 
طــرف معاهده بــه رعایت و تضمیــن رعایت 
کنوانســیون های حاضر در همه شرایط متعهد 

می شوند.«
 The High Contracting Parties“
 Undertake to Respect and to Ensure
 Respect for the Present Convention

 ”[this Protocol] in all Circumstances
 4  to  1  Common Article    
 Geneva Conventions and First Protocol
به موجب ماده یك مشترک، مسأله »رعایت 
و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه بین الملل« 

دولت های متعاهد به انجام مسئولیت دو وجهی 
مکلف می شوند.

با این حال، برخی مفسران متعقدند از آنجایی 
که تعهد بین المللی شامل حال جنگ های داخلی 
را شــامل نمی شود، زیرا این سند میان دولت ها 
منعقد شده است. در این صورت، بی تردید ماده 
۳ مشترک کنوانسیون های ژنو قابل تطبیق است.
عبارت »در همه شــرایط« به این معناست 
که ماهیت و علت شروع مخاصمه اثری بر تعهد 
به رعایت و تضمین رعایت مقررات اسناد مذکور 

ندارد.
* راهکارهای اجــرای مقررات حقوق 

بشردوستانه
اجرا حقوق بشردوستانه در سه بخش صورت 

می گیرد: 
الف. اقدامات پیشگیرانه 

ب. اقدامــات مربوط به رعایت و تضمین در 
جریان بروز مخاصمات مسلحانه.

ج. اقدامــات مربوط به ســرکوب نقض های 
صورت گرفته.

الف- اقدامادات پیشگیرانه و بازدارنده.
۱. آموزش حقوق بشر دوستانه به:

-  نظامیان. 
- غیرنظامیان.

۲. قانون گذاری.
- جرم انگاری جرایــم جنگی و جرایم علیه 

بشریت.
- اعطای صالحیت جهانی به محاکم داخلی.

- پیش بینی جبران خســارت و دسترسی 
قربانیان مخاصمات مسلحانه به عدالت.

ب. اقدامادات کنترول کننده حین مخاصمه.
اقدامــات  و  دیپلماتیــك  اعتراضــات   -

دسته جمعی غیرقهرآمیز.
- برگزاری جلســه شــورای امنیت و صدور 

قطعنامه.
- اقدامــات قهرآمیز صرف بر اســاس فصل 
هفتم منشور، مقید به اصول منشور برای پایان 

دادن به نقض فاحش حقوق بشردوستانه.
- مداخله بشردوستانه و مسئولیت حمایت.

- اعالم پرواز ممنوع.
ج. اقدامــات مربوط به ســرکوب نقض های 

صورت گرفته
۱. محکمه مرتکبان جرایم.

۲. عدالت انتقالی.
۳. راه انــدازی برنامه هــای حقیقت یابــی و 

پاسخگویی.
* قضیه موردی:

به تاریخ ۱۸ سنبله ســال ۱۳۹۳ نیروهای 
خاص آمریکایی همراه با نیروهای داخلی ساعت 
یك نیم بجه شــب به دره بادیل ولسوالی نرنگ 
والیت کنــر می روند و در قریــه قالونه قرارگاه 
می گیرند. ســاعت ۶ صبح یك گروه از مخالفان 

مسلح دولت بر نیروهای آمریکایی فیر می کنند 
و آتش گشایی بر یکدیگر آغاز می شود. فیرهای 
متقابل نیروهای مخالــف و نیروهای آمریکایی 
لحظــه ای دوام کــرده و نیروهــای آمریکایی 
ســاحه را ترک می کنند. بعد از گذشــت زمان 
اندک، نیروهای هوایــی ناتو ـ طیاره های جت و 
هلیکوپترـ در صحنــه حضور یافته و در جریان 
روز ساحه ای تحت پوشــش دشمن را چندین 
بار بمباران می کند. در اثر بامباران این نیروها ۲ 
تن از نیروهای مخالفان مسلح دولت کشته و ۲ 
تن دیگرشان زخمی می شوند. بر اساس ادعای 
نیروهــای ناتو، در این حمالت بــه افراد ملکی 
آسیبی نرسیده  اســت، اما مردم منطقه مدعی 
است که در این حمالت به مردم ملکی هم تلفات 

و خسارت هایی وارده شده  است. 
برای بررســی قضیــه و دریافــت حقایق، 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هیئت 
بررسی ویژه ای خویش را به تاریخ ۲5 سنبله سال 
۱۳۹۳ به والیت کنر به مأموریت فرستاد. هیئت 
کمیسیون به ساحه رفته و برای دریافت حقایق 
با مردم ساحه، شاهدان عینی، متنفذین قومی، 
مجروحان ومســئوالن شــفاخانه والیتی، مقام 
والیت، قوماندانی امنیه، شورای والیتی، ولسوال 
و مدیر امنیت ملی ولسوالی و ورثه قربانیان نرنگ 
مصاحبه های انفرادی و دسته جمعی انجام داد. 
یافته های بررسی کمیسیون نشان می دهد که 
در اثر فیرهای متقابل و عملیات هوایی نیروهای 
ناتو، ۱۱ تن از مردم ملکی شامل ۲ زن، ۶ طفل 
و ۳ مرد کشته شده و۲۰ تن دیگر به شمول ۱۲ 

طفل، 5 مرد و ۳ زن مجروح شده اند. 
* پرسش های مربوط به مورد باال 

 - در ایــن عملیــات  کدام اصــول قوانین 
بین المللی بشردوستانه نقض شده  است؟ 

- چرا نیروهــای متخاصم مکلف به رعایت 
قوانین بشردوستانه اند؟ 

-  رعایت نکردن قوانین بشردوستانه توسط 
نیروهای متخاصم چــه پیامدهایی را به دنبال 

دارد؟ 
- ناقضان قوانین بین المللی بشردوســتانه 

چگونه مورد بازخواست قرار می گیرند؟ 
- چگونــه و با چه ســازوکارهایی می توان 
نیروهای جنگــی را مکلف بــه رعایت قوانین 

بشردوستانه کرد؟
- در ایــن زمینه کدام یــك از  نهادها و افراد  

نقشی مهم  بازی می کنند؟ 
- به نظر شما حقوق بشردوستانه چه نقشی 
در جلوگیری از جرایــم جنگی و جنایت علیه 

بشریت بازی کرده است؟
-چه چالش هایی بر ســر راه تطبیق حقوق 

بشر دوستانه وجود دارد؟ 

ادامه در صفحه 60
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در بخــش چهاردهــم از سلســله مقاالت 
»حقوق انسانی ما و حقوق بشر«، چند پرسش  
که همواره از ســوی افراد مختلف با تالشگران 
حقوق بشــر در میان گذاشته می شود، همراه 
با پاســخ  با هدف ارائه اطالعات به خوانندگان 

عالقه مند منتشر شد.
اکنون در بخش پانزدهــم و پایانی، ادامه 

پرسش  و پاسخ های یادشده را می خوانید.

- پرسش ششــم: آیا حقوق بشر به 
فرهنگ تعلق دارد؟

حقوق بشــر بین المللی در سطح جهانی، 
بدون توجه به تفاوت های فرهنگی به رسمیت 
شــناخته شده اســت و در برخی از کشورها، 
تحقق عملی آن را به حساســیت های موجود 
در فرهنگ های مختلف ارتباط می دهند. این 
به معنی پذیرش نسبیت فرهنگی در تعریف و 
تفسیر از مواد منشور نیست )نسبیت فرهنگی 
در اینجــا به مفهوم تهیــه و تنظیم قوانین با 
توجه به فرهنگ های بومی است. در این حالت 
قوانین بومی باالتر از منشــور قرار می گیرد و 
تنظیم کنندگان تالش برای انطباق این موارد 
بــا قانون بومی دارند. برای مثال حقوق بشــر 

اسالمی(.
از  بشــر  بین المللــی حقوق  معیارهــای 

مطلوبیــت قوی جهانی با مقبولیت قابل توجه 
به زمینه های مختلف فرهنگی برخوردار است. 
مــاده یك اعالمیه  جهانی حقوق بشــر اظهار 
می دارد: »تمام انسان ها آزاد و دارای شخصیت 

و حقوق برابر متولد می شوند.«
حقوق بشر طبیعی است و از انسان صرفاً به 
دلیل انسان بودن او، غیر قابل سلب است. فرد 
انسانی نمی تواند حقوق طبیعی خود را از خود 
سلب کند و همین طور دیگران هم نمی توانند 
از وی ســلب کنند. تمام کشورها حداقل یکی 
از هفــت میثاق حقوق بشــری ملل متحد را 
تصویب کرده اند و هشتاد دولت، چهار سند یا 
بیش تر را که به شناســایی جهانی این حقوق 

تصریح می کند، تصویب کرده اند.
- آیا تحقق حقوق بشر به وجود یك 

دولت بزرگ نیاز دارد؟
چهارچــوب بین المللــی حقوق بشــر، با 
محدود کردن حقوق بشر بین المللی به گستره  
معیارهای بین المللی کــه در آن موارد اجماع 
بین المللی ممکن اســت، تنوع فرهنگی را به 
رسمیت می شناســد، اما »فرهنگ« نه ثابت 
اســت و نه »مقدس«، ولــی می تواند مطابق 

محرک های بیرونی و درونی اعتال یابد.
در هــر فرهنگی مواردی وجــود دارد که 
جوامع به طور کاماًل طبیعی آن را نمی پذیرند. 

در هر صورت، فرهنــگ نمی تواند دلیل عدم 
تأمیــن بهره مندی از حقوق بشــر باشــد. به 
عنوان نمونه، رســوم ســنتی مضر مثل ختنه  
زنان حتی اگر به صورت رســوم طوالنی مدت 
اعمال می شده، در صورتی که مغایر معیارهای 
بین المللی باشــد، باید تغییر کند. گسترش و 
توســعه، تحت حمایت بین المللی باید تحقق 
کامل معیارهای بین المللی را در سراسر جهان 

در نظر گیرد.

- پرســش هفتم: چه ارتباطی میان 
حقوق بشــر، اعالمیه  هــزاره و اهداف 

توسعه  هزاره وجود دارد؟
اعالمیــه  هزاره  ملل متحد، تعهدات حقوق 
بشــری و اهداف گســترش و توسعه ی هر دو 
را، به صراحــت در راس برنامه های بین المللی 
هــزاره  جدید قرار می دهد. دولت های عضو، بر 
تعهدات خود با هدف ارتقا و حمایت از حقوق 
بشــر تأکید کرده اند. آن هــا بر اهدف پرحجم 
و وقت گیر، »اهداف توســعه  هزاره« نیز توافق 
کرده انــد. این اهــداف روی تالش هایی برای 

کاهش فقر تمرکز دارد.
حقوق بشــر و اهداف توســعه از همدیگر 
مستقل هستند ولی همدیگر را تقویت می کنند. 
اهداف توسعه بر مبنای حقوق بین الملل استوار 

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

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

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

اصلی دولت ها در زمینۀ حقوق 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

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

تعیین نیست؛ ولی امروزه با 
استانداردهای موجود قابل 

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

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

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

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

موجودش- ازجمله درخواست 
مساعدت های بین المللی در 

صورت نیاز، استفاده می کند.

حقوق انسانی ما و 
حقوق بشر
بخش پانزدهم و پایانی

پرسش های مشترک
حمید حمیدی
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بوده و باید به آن به عنوان بخشی از چهارچوب 
گسترده و منسجم امتیازات و تعهدات حقوق 
بشر بین المللی نگریسته شود. هدف، »اهداف 
توســعه ی هزاره« و حقوق بشــر، هر دو ناظر 
بر تحقق فزاینده  بخشــی از حقوق بشر است. 
تمامی این موارد، در روند ادواری گزارش دهی 
در سطح ملی و بین المللی هم پاسخگویی در 
برابر حقوق بشــر را تأمیــن می کند، و هم به 
ضرورت تهیه و تاســیس مجموعه ی قوانین و 

نهادهای گسترده تر اهمیت می بخشد.
»اهداف توســعه  هزاره«، پایه  مهمی برای 
تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی اســت که 
اغلب به فراموشی ســپرده شده است. حقوق 
بشر با پرداختن به مسئله  تبعیض، محرومیت، 
قدرت و دیگر مواردی که در الیه  زیرین فقر و 
سایر مشکالت توسعه قرار دارد، استراتژی های 
الزم را برای رسیدن به اهداف یاد شده تسریع 
می کند. بــه عنوان مثال، مطابــق هدف دوم 
اعالمیه  هزاره ، آموزش ابتدایی در سطح جهان 

باید تا سال ۲۰۱5 تأمین شود.
تجربه نشان می دهد که هزینه های آموزش، 
مانع راه یابی تعداد بیش تری از دختران نسبت 
به پســران به مدارس می شود. به همین دلیل 
تحقق این هدف )برابری حق تحصیل دختران 
و پسران(، برابری جنسیتی را ـ که هدف سوم 

باشدـ کاهش می دهد.
حقوق بشــر با ایجاد حق آموزش ابتدایی 
فراگیر و آزاد و با تضمین این که استراتژی های 
رشد برای تأمین نیازهای دختران و گروه های 
مورد تبعیض دیگر، طرح شده است، دستیابی 
به هــدف دوم را تأمین می کند. در این زمینه 
اهــداف جهانــی در داخل کشــور نیــز باید 
پذیرفته شــود. بــه عنوان نمونــه، اگر میزان 
ثبت نام آمــوزش ابتدایی در یك کشــور در 
ســال ۲۰۱۰، ۹5 درصد باشد، تعهد دولت به 
تخصیص حداکثر منابع موجود به تحقق کامل 
حق آموزش باید لحاظ شــود. در یك تحلیل 
وســیع تر اولویت های ملی، به این معناســت 
که هدف آموزش ابتدایی فراگیر باید تا ســال 

۲۰۱5 تأمین شود.
طرق دیگری که به تحقق اهداف توســعه  

هزاره کمك می کند عبارتند از:
-  تقویت مقبولیت استراتژی های اجرایی 
اهداف، از طریق ایجاد تعهدات میثاقی حقوق 

بشر که دولت ها داوطلبانه به عهده گرفته اند.
-  ارتقای تداوم پذیری اســتراتژی ها برای 
تحقق اهداف با پرداختن بــه عوامل بنیادین 
فقر و توســعه نیافتگی، ازجمله تبعیض علیه 

گروه های خاص.
-  ایجــاد اســتراتژی های مشــارکتی و 
توانمندسازی در مورد حقوق مدنی و سیاسی.

-  تمرکز روی روندهــا و نهادهای حقوق 

بشری، مثل محاکم، نهادهای ملی حقوق بشر، 
سیستم ها و ساز و کارهای غیررسمی قضایی در 
سطح بین المللی )به شمول نهادهای میثاقی(، 
به منظور تقویت، شفافیت و مسئولیت پذیری 

برای تحقق اهداف توسعه  هزاره.

و  بشر  میان حقوق  - پرسش هشتم: 
کاهش فقر چه ارتباطی وجود دارد؟

اکنــون درک عمومــی بر این اســت که 
فقر نتیجه  ناتوانی و محرومیت اســت. فقر نه 
تنها فقدان عناصــر مادی و فرصت ها از قبیل 
اســتخدام، مالکیت کاالهای تولیدی، تولید و 
ذخیره ها اســت، بلکه فقدان کاالهای فیزیکی 
و اجتماعی مثل بهداشــت، نبود آزادی، ترس 
و خشــونت، تعلق اجتماعی، هویت فرهنگی، 
ظرفیت ســازمانی، توانایی به کارگیری نفوذ 
سیاسی، و توانایی داشتن یك زندگی با احترام 
و عزت مند نیز است. تخلفات حقوق بشری هم 

علت فقر است و هم معلول آن.
حقوق بشــر کاهش فقر را به عنوان هدف 
اولیه مورد تأکید قــرار می دهد. از نظر حقوق 
بشر باید درک استراتژی کاهش فقر که شامل 

عناصر و اصول ذیل باشد، تدوین شود:
-  شناســایی و اولویت بنــدی اعمالی که 

وضعیت فقر را بهبود می بخشد.
- تحلیــل روابــط غالب قــدرت و عوامل 

ریشه ای تبعیض.
-  سازگاری روند و اهداف مشخص کاهش 

فقر با معیارهای بین المللی حقوق بشر.
- ایجاد روابــط نزدیك میان طرح اقتصاد 
خــرد، اقدامــات منطق هــای اجــزا و اصول 

»حکومت داری« مثل شفافیت و پاسخگویی.
- اطمینــان از معیار اصلــی ضمانت های 
حقوق مدنی و سیاســی برای مشارکت فعال، 
آزاد و واقعی، از جمله آزادی اطالعات و آزادی 

تشکیل اجتماعات.
 - شناسایی شاخص ها و تعیین اولویت ها 
به گونه ای که پیشرف تحقق حقوق اقتصادی و 

اجتماعی به روشنی قابل نظارت باشد.

با  - پرســش نهــم: حقوق بشــر 
حکومت داری خوب چه ارتباطی دارد؟

حکومــت داری بــه ســاز و کارها، نهادها و 
روندهایــی اشــاره دارد که از طریــق آن ها 
حاکمیت در زمینه ی انجام امور عمومی تحقق 
می یابد. مفهوم حکومت داری خوب، در اواخر 
دهه ی ۱۹۸۰ مطرح شــد کــه به عدم تحقق 
قراردادهــای اجتماعی، به دلیــل نگرانی های 
حکومــت داری ازجملــه شکســت در رعایت 
حقوق بشر، می پرداخت. مفاهیم حکومت داری 
خوب و حقوق بشر متقابل همدیگر را تقویت 
می کننــد و هــر دو مفهوم مبتنــی بر اصول 

محوری مشارکت، پاســخگویی یا شفافیت و 
مسئولیت پذیری دولت اند.

حقوق بشــر مســتلزم محیط مناســب و 
مســتعد، مخصوصاً مقــررات نهادها به لحاظ 
اســت.  دولت  فعالیت هــای  اســتانداردهای 
حقوق بشــر یك مجموعه معیارهای اجرایی 
را عرضــه می کند کــه بر اســاس آن دولت 
و ســایر دســت اندرکاران مســئول شناخته 
می شوند. هم چنین، مقررات و قانونمندی های 
حکومت داری خوب باید در جهت توانمندسازی 
آحاد جامعه صــورت پذیرد تا افــراد بتوانند 
عزت مند و آزاد زندگــی کنند. اگرچه رعایت 
حقوق بشــر مردم را توان مند می ســازد، ولی 
بــدون حکومت داری خوب به صــورت پایدار 
رعایت و حمایت نخواهد شد. عالوه بر قوانین 
مربوطه، روندها و نهادهای سیاسی، مدیریتی 
و اداری جهت پاسخگویی به حقوق و نیازهای 
مردم ضروری است. حکومت داری خوب الگوی 
واحدی نــدارد. نهادها و روندها همواره تکامل 

می یابند.
حقوق بشــر چهارچــوب حکومت داری را 
تقویت می کند که الــزام این موضوع فرا روی 
آن برتری جستن به تصویب میثاق های حقوق 

بشری است:
 حقوق بشر به نحو موثر در قانون گذاری و 

تنظیم مقررات و عمل دولت ادغام شود.
 ارتقای عدالت بــه عنوان هدف حاکمیت 

قانون شناخته شود.
 به صــورت نهادینــه پذیرفته شــود که 
اعتبار دموکراسی بســتگی به تاثیر پاسخ آن 
به خواسته های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 

مردم دارد.
نهادهــای  میــان  تــوازن  و  کنتــرل   -

حکومت داری رسمی و غیررسمی ارتقا یابد.
 - تغییرات ضروری اجتماعی بخصوص از 
نظر برابری جنســیتی و تنوع فرهنگی تحقق 

یابد.
 - اراده ی سیاســی و آگاهی و مشــارکت 

همگانی به وجود آید.
-  بــه چالــش اساســی حقوق بشــر و 
حکومــت داری خوب، از قبیل فســاد و رفتار 

خشونت آمیز، پاسخ داده شود.

- پرسش دهم: آیا تحقق حقوق بشر 
به وجود یك دولت بزرگ نیاز دارد؟

خیــر. میثاق های بین المللی حقوق بشــر 
شــکل خاصی از حکومت یا سیستم اقتصادی 
مختلط،  ســرمایه داری،  )مثل سوسیالیستی، 
متمرکــز و غیرمتمرکز( را نــه الزم می داند و 
نــه رد می کند. حقوق بشــر می تواند در انواع 
مختلــف سیســتم های اقتصادی و سیاســی 
اعمال شــود، مشــروط به این که ویژگی آن 
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نظام دموکراتیك باشــد و به صورت مناسب، 
وابستگی درونی و تفکیك ناپذیری تمام حقوق 

بشر را به رسمیت شناخته و انعکاس دهد.
در کلیات منشــور بین المللی حقوق بشر، 
مورد یــا مواردی وجود ندارد که با نقش فعال 
نهادهــای بخــش عمومی، در ارائــه خدمات 
ضــروری و منافــع عمومــی مخالفــت کند. 
در حقیقت، حقوق بشــر جنبــه ی اقتصادی 
»حکومت مؤثر« را تقویــت می کند. از منظر 
حقوق بشر، دولت، حداقل تعهد حقوق بشری 
دارد که چهارچوب های الزم را برای مقررات و 
توافقات الزم ایجاد کند که دسترسی همگان 
بــه خدمــات ضــروری و دارای کیفیت الزم 
و مبتنــی بر عدم تبعیض فراهم شــود و هم 
چنین اطمینان حاصل شود که هیچ فردی از 
آن خدمــات به دلیل عدم توانایی در پرداخت 

محروم نشده است. 
اصول حقوق بشر باید گزینه ها و موازنه های 

دشوار مقررات را هدایت کند.

- پرسش یازدهم: حقوق بشر چگونه 
به تنظیم مقررات کمك می کند؟

معیارهای حقوق بشــر به خــودی خود، 
به ندرت به حل گزینه ها و موازنه های پیچیده 
مقررات کمك می کند. ولی پنج شرط اساسی 
را بر تنظیم کنندگان مقررات تحمیل می کند.

نخســت آن که تفکیك ناپذیری به مثابه 
پایه حقوق بشر عمل می کند. هیچ یك از مفاد 
حقوق بشــر در ذات خــود پایین تر از دیگری 
نیســت. برخی حقوق ممکن اســت به دلیل 
این که از نظر تاریخی مغفول مانده اســت یا 
منشأ ســایر حقوق بوده صرفاً از جنبه  عملی، 
در اولویت قرار گیرد. به عنوان نمونه، کشورها 
ممکن اســت حق آمــوزش را در اولویت قرار 
دهند که منشــأ سایر حقوق مثل حق داشتن 
غذا، بهداشت، حق کار و حقوق زنان و کودکان 

است.
دوم این که تصمیمــات در مورد موازنه ها 
بایــد تعهدات کشــورها را ملحــوظ کند که 
حداقل بهره مندی از حقوق اساسی اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگی را هرچــه زودتر تأمین 
کنند. اصل »تحقق فزاینــده« تأکید دارد که 
به برخی از حقوق باید اولویت داده شود، زیرا 
تمام حقــوق در یك زمان یــا در یك مکان 
تحقق نمی یابند، ولی دولت ها تعهد اساســی 
به حق حیــات، غذا و بهداشــت دارند و این 
بدان معنی اســت که تمامی آحاد جامعه باید 
از فقر و گرســنگی در امان باشند. با تعهدات 
اساسی باید به گونه  وظایف الزام آور رفتار شود.

ســوم، تعهد به عدم تبعیض فوری است. 
برای شناسایی محروم ترین و آسیب پذیرترین 
افراد جامعــه، مطابق با اســناد بین المللی و 

بر اســاس عدم تبعیض بر مبنــای نژاد، رنگ، 
جنس، منشا ملی و یا جغرافیایی، اقدام سریع 

باید صورت بگیرد.
چهــارم، روند بررســی و تصمیم گیری در 
تمامــی مراحل، اجرا، نظــارت و ارزیابی، باید 

شفاف و مشارکتی باشد.
پنجم، مطابق اصل عدم ســیر قهقرایی در 
حقوق، هیچ حقی نباید به عمد نادیده گرفته 
شــود، مگر این که موظف یا موظفین اجرای 
حق مربوطه، بتواند با رجوع به تمامیت حقوق 
اجرا شــده در موقعیت خاص و استفاده  کامل 
از حداکثــر منابع موجــود، آن را توجیه کند. 
بنابراین، با اختصاص منابع بیش تر به حقوقی 
که در زمان خاصی اولویت یافته اســت، سایر 
حقوق باید حداقل در سطح اولیه  تحقق خود، 

محفوظ بمانند.

- پرســش دوازدهم: تاثیرات حقوق 
بشر بر بودجه ی عمومی کل کشور چگونه 

صورت می گیرد؟
تمامی حقــوق می تواند بار مالی داشــته 
باشد. بودجه  عمومی ارتباط مهم و مستقیمی 
به گروه های هدف و بــه میزان تحقق حقوق 
بشــر برای این گروه هــا دارد. تحلیل بودجه ، 
ابزار مهمی برای نظــارت بر تفاوت های قانون 
و مقــررات و اجرای آن، بــرای تأمین رعایت 
فزاینده حقوق بشر، برای حمایت از گزینه های 
بدیل مقرراتی و اولویت بندی آن ها و در نهایت 
بــرای تقویت مســئولیت پذیری مجریان این 

تعهدات است.
بودجه می تواند، به عنوان برآیند سیستم ها 
و روابطی شناخته شود که از طریق آن نیازها 
و خواسته های یك ملت شنیده، اولویت بندی 
و متحقق شود. گزینش هایی که توسط دولت 
انجام می شــود مثل چگونگــی جمع آوری و 
توزیــع پول، و این که چــه حقوقی برای چه 
کســانی تأمین شــود، فاقد ارزش یــا از نظر 

سیاسی بی طرف نیست.
الزمه  رویکــرد حق محور بــه بودجه این 
اســت که گزینه ها بــر مبنای »شــفافیت«، 
»پاسخگویی«، »عدم تبعیض« و »مشارکت« 
باشــد. این اصول باید در تمامی مراحل روند 
بودجه اعمال شــود؛ یعنــی از مرحله  تنظیم 
که باید با برنامه های توســعه  ملی انجام شده 
از طریق نظرخواهی گســترده پیوند داشــته 
باشد، تا تصویب که به نوبه  خود باید اختیارات 
اصالحی مناسب و فرصت برای ارزیابی کامل 

پیشنهادات، اجرا و نظارت در آن لحاظ شود.
در حالی که مذاکرات مربوط به بودجه بر 
مذاکرات سیاسی برتری دارد، محتوای اساسی 
معیارهای حقوق بشر می تواند تنظیم کنندگان 
مقررات و قانون گزاران را در ارزیابی تقاضاهای 

رقابتی در مورد منابع محدود، راهنمایی کرده 
و اطمینان دهد که مثاًل:

-  آموزش ابتدایی برای همه رایگان است.
-  تخصیص بودجه با منافع آسیب پذیرترین 

و محروم ترین افراد اولویت بندی شده است.
-  تمامی حقوق در حداقل میزان خود ارائه 

می شود.
-  حقوق بشــر به نحــو فزاینده ای رعایت 

می شود.
برخی از حقوق به صورت عمدی با هزینه  
دیگــران تحقــق نمی یابد )به عنــوان مثال، 
برنامه های بهداشــتی نباید به واسطه  تمرکز 
نامتناســب بــر امنیت یا ارائــه خدمات مالی 

آسیب ببیند(.
در طول ســال های ۱۹۹۰ کشور اکوادور 
بحران جــدی اقتصاد خرد را کــه به کاهش 
برنامه های  به  بودجــه  فوق العاده ی تخصیص 
اجتماعی انجامید، تجربه کرد. میزان فقر میان 
سال های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹دو برابر شد و بودجه  
بهداشت و آموزش به حدود ۲5 در صد کاهش 
یافت. بــا نگرانی از این کاهــش که خصوصاً 
برای فقیرترین و آسیب پذیرترین خانواده های 
اکوادوری نابودکننده بود، سازمان های جامعه   
مدنی بــا حمایت صندوق کودکان ملل متحد 
)یونیســف(، تحلیل بودجه  ملی را ـ با استفاده 
از اطالعات وزارت مالی و اقتصادی و از طریق 

تیم اقتصاددانان مربوطه ـ آغاز کردند.
هدف این کار کمك به قانون گزاران و مردم 
بود تا بفهمند کــه بودجه چگونه کار می کند 
و چه اولویت هایی را انعکاس می دهد. مقصود 
این بــود که بر مبنای توافــق و تعهد جامعه 
به تأمین حقوق بشــری تمــام اعضا و تغییر 
اولویت هــای بودجه، ایجاد مقــررات عمومی 

مناسب تر را تشویق کند.
تحلیل بودجه روشن ســاخت که بودجه   
برنامه های اجتماعی کاهش می یابد. به عنوان 
نمونه، در سال ۱۹۹۹سرمایه گذاری در بخش 
بهداشت از ۱۹۸میلیون دالر به ۹۶میلیون دالر 
تقلیل یافت. بودجــه  بخش های اجتماعی، در 
مقایسه با بودجه  اعطای وام و سایر بخش های 
غیر اجتماعی، به نحو نامتناســبی پایین بود. 
به عــالوه، برخی مناطــق ـ مخصوصاً مناطق 
دارای اکثریت بومی ـ ســهم مناسبی از منافع 

اجتماعی نداشتند.
مجسمه  حقوق بشر در شهر 

»د مورسیا« اسپانیا
به این ترتیب، طی چهارســال گذشــته، 
بخشــی وســیعی از گروه هــای اجتماعی، با 
حمایت یونیسف و قوای اجرایی و قانون گزاری 
دولت همــکاری کردند تا تحلیــل بودجه را 
تســریع و تخصیص بودجــه  اجتماعی برای 
گروه های فقیر و آسیب پذیر را افزایش دهند. 
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بودجه  هزینه  اجتماعی بــه ۲۳.۲ درصد کل 
بودجــه  اکــوادور افزایش یافــت و گفت وگو 
پیرامون مسئله  بودجه  هزینه  عمومی به صورت 
گســترده و مشارکتی در رسانه ها و قوه  مقننه 
و توســط بخش خصوصی و جنبش های فعال 
بومی و کارگری اکوادور، آزادانه مورد بررســی 
قرار گرفــت. مباحثات عمومی هم چنین روی 
نحــوه  حفظ بودجه  افزایــش یافته  اجتماعی، 
بررسی اثر قرض خارجی و اتکای زیاد بر درآمد 
صادرات نفت و نابرابری های فزاینده در ساختار 

مالیات ملی تمرکز داشت.
رهبری سیاسی اکوادور با نهادهای جامعه  
مدنی همکاری کرد تا سیســتم ملی نظارت، 
سیستم هماهنگ شاخص های اجتماعی اکوادور 
را برای تعقیب پیشــرفت در ســرمایه گذاری 
اجتماعــی ملی و منطقه ای، تقویت کنند. این 
برنامه به شفافیت و پاسخگویی بیش تر دولت، 
سرمایه گذاری در خدمات اجتماعی، مشارکت 
تمام مردم در تصمیمــات تأثیرگذار بر آن ها، 
هم چنین دسترسی به اطالعات و بخش دولتی 

اثرگذارتر و کاراتر، انجامید.
به عنــوان نمونه، تیم اقتصــادی، با تمرکز 
روی نابرابری هــای ارثی در ســاختار مالیات 
اکوادور، توانست نشــان دهد که بودجه  مورد 
نیاز برای برنامه های اجتماعی از کجا به دست 
می آید. دولــت و جامعه باهم معتقد بودند که 
اولویت ها می تواند به گونــه ای تغییر یابد که 

تمام جامعه منتفع شود.

- پرسش سیزدهم: مبانی حقوق بشر 
برنامه ریزی توسعه  اثر  روند  چگونه روی 

می گذارد؟
مبانــی حقــوق بشــری آن گونــه که در 
میثاق هــای بین المللی انعــکاس یافته و نیز 
اصول حقوق بشــر از قبیل مشــارکت، عدم 
تبعیــض و پاســخگویی باید راهنمــای تمام 

مراحل برنامه ریزی باشد.
مبانی میثاقین حقوق بشــر بر کشورهایی 
که آن ها را تصویب کرده اند، الزام آور بوده و به 
تعریف اهداف برنامه های توسعه کمك می کند. 
به عنوان نمونه، اهداف برنامه ی امنیت تغذیه 
می تواند مجدداً به روشی فرمول بندی شود تا 
به موجــب میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق 
کودک، حق دسترســی به غذای مناســب را 
با  برنامه های حکومــت داری  تحقق بخشــد. 
راهنمایــی مبانی حقوق بشــر، به روشــنی 
می تواند به موجب میثــاق بین المللی حقوق 
مدنی و سیاسی، به تحقق حق آزادی و امنیت 
فــردی و حقوق بشــر، مربوط به مشــارکت 
سیاســی و اجــرای عدالت کمــك کند. حق 
ثبت تولد )کنوانســیون حقــوق کودک، ماده  

۷( تمرکز مهم برنامه ریزی یونیسف در برخی 
مناطق، نظر به اهمیت آن حق برای سایرین، 

است. 
حق امنیــت خصوصی )مــاده  ۱۷میثاق 
حقوق مدنی و سیاسی( در مبارزه علیه تبعیض 
بســیار مفید اســت. معیارهای حقوق بشری 
تحلیل موقعیت را تقویــت و تعمیق می کند. 
آنها هم چنین شــرایط خاصی را برای اجرا و 
نظارت بر پیشــرفت برنامه های توسعه لحاظ 
می کنند. تفســیرهای کلی نهادهای میثاقین 
حقوق بشر و هم چنین توصیه های خاص برای 
هر کشــور می تواند راهنمای دقیق تری را در 
مورد معنای معیارهای بین المللی حقوق بشر 

در تمام مراحل برنامه ریزی ارائه کند.
معیارهای حقوق بشری به عنوان راهنمای 
برنامه های بخش تحقق عدالت بانك توســعه  
قاره ی آمریکا، با درک این که دموکراســی و 
حقوق بشــر به ایجاد شــرایط مناسب برای 
توسعه کمك می کند، کار بخش تحقق عدالت 
بانك توســعه  خود رابا معیارهای بین المللی 

حقوق بشر آغاز کرده است.

- پرســش چهاردهم: اصــل برابری 
وعدم تبعیض بــرای برنامه ریزی به چه 

معنی است؟
تمــام افراد بــه لحاظ انســانی و به دلیل 
هویت طبیعــی باهم برابرند. تمام انســان ها 
بدون هرگونه تبعیض از نظر نژاد، رنگ، جنس، 
قومیت، ســن، زبان، مذهب، عقیده  سیاســی 
وغیره و منشأ ملی یا اجتماعی، معلولیت، فقر، 
والدت یا وضعیت دیگر مستحق حقوق بشری 

خود هستند.
توضیحات و منابع:

۱- توماس هابــز: در پنجم فوریه  ســال 
۱5۸۸میالدی توماس هابز فیلســوف مشهور 
انگلیســی دیده به جهان گشــود. »لویاتان« 
عنوان مهم ترین اثر اوســت. توماس هابز یکی 
از برجسته ترین فیلســوفان سیاسی است که 
در حوزه  قدرت و مفهوم لیبرالیسم بحث های 
زیادی کرده اســت. او از همان ابتدا به مقابله 
با اهل کلیســا برآمد و اصول اندیویدوالیسم و 
دموکراسی را به جای قدرت مذهب در جامعه  
آن روز غرب پدیدار ســاخت. توماس هابز، در 
واقــع مفهوم و فلســفه  آزادی را تبیین کرد و 
به بسط آن در حوزه  اندیشه  سیاسی پرداخت. 
هابز هم چنین از عدالت شــرحی قدسی ارائه 
نمی دهد و بر آن نیست که آن را در حوزه  امور 

زمینی خالصه کند.
فلســفه  سیاســی هابز بر این پایه استوار 
شــده که انســان ها به طور طبیعی از حقوق 
برابــر برخوردارند. هابــز در باب وضع طبیعی 
انسان ها، در فصل سیزدهم کتاب لویاتان خود 

می نویســد: »طبیعت انســان ها از نظر نیروی 
بدنی و فکری برابر ســاخته شده است، البته 
ممکن است کســی از نظر جسمی نیرومندتر 
و از حیث فکری هوشــمندتر از دیگری باشد 
اما وقتی همه  آن ها را باهم در نظر می گیریم، 
تفاوت میان آن ها محســوس نیست تا کسی 
بتواند بر اســاس آن، مدعی امتیازی نسبت به 
دیگری شــود و دیگری به همان اندازه نتواند 
چنین ادعایی کند. زیــرا از نظر قدرت بدنی، 
ناتوان ترین فرد، همان اندازه نیرومند اســت تا 
تواناترین فرد را از طریــق توطئه  پنهانی و یا 
تبانی با دیگران کــه مانند او در معرض خطر 

مشابهی قرار دارند، به قتل رساند.
۲- کتاب »اعالمیه  جهانی حقوق بشــر و 
تاریخچه  آن« نوشــته ی »گلن جانسون«، در 
سال ۱۹۸۸به مناسبت گرامی داشت چهلمین 
ســالگرد تصویب اعالمیــه ی ۱۹۴۸به همت 
یونســکو منتشر شده اســت و زنده یاد محمد 
جعفر پوینده، بنــا به ضرورت زمانی و دغدغه  
که به مفهوم »حقوق بشر« داشت، آن را برای 
اولین بار در ســال ۱۳۷۷به همت نشر نی در 
ایران منتشر شد. این کتاب تا به امروز چهاربار 

تجدید چاپ شده است.
کتــاب »اعالمیه ی جهانی حقوق بشــر و 
تاریخچه  آن«، شــامل یــك پیش گفتار و دو 
بخش اســت. در پیش گفتار کتاب که به قلم 
»فدریکو مایور«، مدیر کل یونســکو، نوشــته 
شــده آمده اســت: »اعالمیــه  جهانی حقوق 
بشــر، از متن های راهنما و روشنگر در تاریخ 
بشر اســت. پیکار خســتگی ناپذیر برای دفاع 
از حیثیــت و کرامت انســان و بــر ضد تمام 
بیداگری هــا در زمان ها و مکان های مختلف با 
حد و مرزهایی مانند قراردادها، مجموعه های 
قوانین، بیانیه ها و اعالمیه ها مشــخص شــده 
که نشانه  پیروزی های اذهان هستند.« )کتاب 

اعالمیه  جهانی حقوق بشر و ... صفحه ی ۹(.
فدریکو مایور در ادامه می نویســد: »... این 
کتــاب از یــادآوری گذرا و همراه با گســتره  
جهانــی، از پیامدهــا و بازتاب هــای حقوقی، 
اجتماعی، سیاسی و فلسفی این متن )اعالمیه  
جهانی حقوق بشــر ســال۱۹۴۸( تا فعالیت 
مشــخص یونســکو برای ترویج جهانی آن، از 
تصویرها تــا متن ها، از برخــورد دیدگاه های 
متفاوت تا امید هم سویه  جوانان و بزرگساالن 
را در بــر می گیرد و امید مــی رود که از این 
رهگذر اطالعات دقیقی عرضه و ژرف اندیشی 
را تشویق کند و خوانندگان را برانگیزاند که با 
تمام توان، کوشش های گذشته راهمواره تداوم 

و ارتقا بخشند.« ) همان(. 
مایــور معتقــد اســت می بایســت بــه 
مفهــوم حقوق بشــر، عمق و گســتره داد تا 
چشم اندازهای پیوســته گسترده تری به روی 
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آزادی و مفاهیم حقوق بشــر گشــوده شود و 
دســت یافتن به این مهــم را یك روند زمانی 
و آموزش همگانی حقوق بشــر می داند و صد 
البته این آموزش باید مستمر و پی گیر دنبال 
شود: »دهه های اخیر به روشنی نشان می دهد 
که بذر حقوق بشــر در هر خاکی که کاشــته 
شود، اگر از محافظت و تغذیه  مناسب بهره مند 
شود، سرانجام با غلبه بر بادهای مخالف جوانه 
می زند. اندیشــه های آزادی بخش، راه خویش 
را در ذهن آدمیان ـ با پشــت سر گذراندن هر 
مانعی که با آن روبه رو شــوندـ به آهستگی اما 

به استواری می گشایند.« )همان، صفحه  ۱۰(.
پس از مقدمه، خواننده در بخش اول کتاب 
با سر فصل هایی چون، مأموریت سازمان ملل 
برای حقوق بشر، نگارش اعالمیه  جهانی حقوق 
بشــر، متن کامل اعالمیه  جهانی حقوق بشر و 
وضعیــت حقوقی و اخالقــی اعالمیه  جهانی 
حقوق بشر روبه رو می شود. پس از این که مردم 
جهان در جنــگ جهانی دوم دچار ماللت ها و 
مشکالت عدیده شدند، قدرت های جهان برای 
دستیابی یك ســازمان بین المللی برای ایجاد 
صلح و امنیت جهانی، دســت به کار شدند و 
پس از تشکیل ســازمان ملل متحد، دولت ها 
تــالش کردند تــا اعالمیه  حقوق بشــر را به 
ضمیمه  منشور ســازمان ملل تصویب کنند و 
رییس جمهور ایالت متحده  آمریکا )روزولت( از 
فعاالن و پیشگامانی بود که مصمم شد، حقوق 
اساســی بشر را در منشور ملل متحد بگنجاند 
و از ایــن رو بود کشــورهای دیگری هم چون 
آمریکای جنوبی و ... بر آن شــدند تا این مهم 

سرعت بیش تری گیرد. 
پــس از تالش ســران آمریــکا وآمریکای 
جنوبی، کمیته  حقوق بشر سازمان ملل متحد 
عهده دار تدوین اعالمیه  بین المللی حقوق بشر 
شد. البته قرار بود اعالمیه  حقوق بشر به ضمیمه  
منشور سازمان ملل متحد درآید ولی به دالیلی 
از جمله این که به حقوق اقتصادی ـ اجتماعی 
انســان ها و حقوق قضایی کشورها در منشور 
ملل متحد توجه کافی نشــده بود، تصمیم بر 
این شــد تا در فرصت مناســب تری نسبت به 
نگارش و تصویب اعالمیه  جهانی حقوق بشــر 
تصمیم گیری شود. در منشور ملل متحد دست 
کم در هفت مورد به حقوق بشر استناد شد و 
هنگامی هم که کمیسیون حقوق بشر عهده دار 
نگارش و تدوین اعالمیه شــد، کمیسیون کار 
را بر مبنــای همین موارد تصویب شــده در 
منشــور ملل متحد انجام داد. دو سال بعد از 
تصویب منشــور ملل متحد، با تالش عده ای 
از حقوقدانان، فعاالن و کمیسیون حقوق بشر 
سازمان ملل متحد، اعالمیه  جهانی حقوق بشر 

به سرانجام رسید.
بحــث دوم کتــاب به موضــوع »نگارش 

اعالمیه  جهانی حقوق بشــر« ) ۱۹۴۸-۱۹۴۶( 
اختصاص یافته است.

گلن جانسون در این بخش کوشیده است، 
مراحــل نگارش تا چگونگــی تصویب اعالمیه  
جهانی حقوق بشــر را برای خوانندگان کتاب 
روایت کند و به معرفی شــخصیت هایی که در 
نگارش این اعالمیه ســهیم بوده اند، بپردازد. 
در کمیسیون حقوق بشر، خانم النور روزولت 
) بیوه  روزولــت، رییس جمهور آمریکا و رییس 
کمیسیون(، پ.س.چانك )معاون کمیسیون(، 
چارلز مالك )گزارشگر کمیسیون(، رنه کاسن 
حقوقدان فرانســوی که در سال ۱۹۴۸جایزه  

صلح نوبل را دریافت کرد، عضویت داشتند.
عالوه بر اینها ف. دوهرس، روی هاجسون، 
ِمهتــا و جان.پ.هامفری )مســئول  هاتســا 
دبیرخانــه  ســازمان ملل متحــد( در نگارش 
و تدویــن اعالمیه  جهانی حقوق بشــر نقش 
مهمی را ایفا کردنــد. در ضمن کمیته  حقوق 
بشــر از ســازمان های غیرحکومتی، خواستار 
ارسال نظرات خود درباره  پیش نویس اعالمیه  
جهانی حقوق بشــر شد. در این میان می توان 
به شــورای جهانی کلیســاها، کنگره  جهانی 
یهود، انجمن فرانســوی دفــاع از حقوق زنان 
و اتحادیه  بین المللی ســازمان های خانوادگی، 

اشاره داشت.
برای اطالعات بیش تر درباره  کمیســیون 
حقوق بشــر، اعضا و همکاران آن کمیسیون 

می توانید به صص ۲۶تا 5۷ مراجعه کنید. 
گلن جانسون نویسنده  کتاب درباره  نگارش 
اعالمیه  جهانی حقوق بشر می نویسد: »از ژوئن 
۱۹۴۶ تا دسامبر ۱۹5۸در چارچوب سازمانی 
جدید ملل متحد، گروهی کوچك از مردان و 
زنان کم نظیر دســت به نگارش سندی شدند 
کــه از آن پس به یکی از ســنگ محك های 
اصلی پیکار برای حقوق بشــر بدل شده است. 
آنــان هنگامی پــاداش کوشــش های خود را 
گرفتند که در دهم دسامبر، در واپسین ساعت  
شب، مجمع عمومی ملل متحد اعالمیه  جهانی 
حقوق بشــر را بی هیــچ رأی مخالفی تصویب 

کرد.
در صفحه  ۸۷ کتاب آمده است: »... مجمع 
عمومی ملل متحد، اعالمیه  جهانی حقوق بشر 
را در صدوهشتاد و سومین اجالس عمومی در 
قصر شــایلو پاریس در دهم دسامبر ۱۹۴۸ با 
۴۸ رأی موافق ـ هیــچ رأی مخالف ـ و ۸ رای 
ممتنــع به تصویــب رســاند. در این اجالس 
عمومی جهانی، تنها دو کشور هندوراس و یمن 
غایب بودند. کشــورهایی هم که رای ممتنع 
دادند شــامل اتحاد جماهیر سوسیالیســتی 
شوروی اوکراین، روسیه   سفید، اتحاد جماهیر 
سوسیالیستی شــوروی، چکسلواکی )سابق(، 
عربستان سعودی، لهستان و یوگسالوی بودند. 

کشــورهای یادشــده تأکید می ورزیدند که با 
مجموع اعالمیه، مخالف نیســتند، بلکه بعضی 
از مــوارد آن را تأیید نمی کنند. ایران هم یکی 
از کشورهای حاضر در اجالس بود که موافقت 
خود را با اعالمیه عنوان کرد. این رویداد مهم 
بشــری به تاریخ خورشــیدی به سال ۱۳۲۷ 

برمی گردد.
بخش ســوم کتاب که از صفحه  ۸۸ آغاز 
می شــود به مفاد و مضمــون اعالمیه  جهانی 
حقوق بشر ســال ۱۹۴۸می پردازد. در دیباچه  
اعالمیــه  جهانی حقوق بشــر می خوانیم: »... 
مجمع عمومی ایــن اعالمیه ی جهانی حقوق 
بشــر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت ها 
اعــالم می کند تا همه  افــراد و تمام نهادهای 
جامعه این اعالمیه را همواره در نظر داشــته 
باشند و بکوشند که به یاری آموزش و پرورش، 
رعایت این حقوق و آزادی ها را گسترش دهند 
و با تدابیر فزاینده  ملی و بین المللی، شناسایی 
و اجــرای جهانی و مؤثر آنهــا را چه در میان 
خود مردمان کشــورهای عضو و چه در میان 
مردم ســرزمین هایی کــه در قلمرو آن هایند، 

تأمین کنند.
اعالمیــه  جهانی حقوق بشــر در ۳۰ ماده 
تنظیم و تدوین شــده است و همه  کشورهای 
جهان ملــزم به رعایت و اجــرای ۳۰ ماده ای 
اعالمیه شده اند و ضروری است همه  افراد کره  
خاکی، آن را بخوانند و رعایت کنند تا سرانجام 
نه حق مان را تضییع کنند و نه حق دیگری را 

ضایع سازیم«.
در ماده  ۳۰ این اعالمیه تصریح شده است: 
»هیچ یك از مقررات اعالمیه  حاضر نباید چنان 
تفسیر شــود که برای هیچ دولت، جمعیت یا 
فردی متضمن حقی باشــد که به موجب آن 
بــرای از بین بردن حقوق و آزادی های مندرج 
در این اعالمیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی 

دست بزند«.
بخش چهارم و پایانی کتاب که »وضعیت 
حقوقی و اخالقی اعالمیه  جهانی حقوق بشر« 
نام گرفته اســت، به بررســی قانون اساســی 
کشورهایی پرداخته که در قانون اساسی خود 
به اعالمیه  جهانی حقوق بشــر توجه و اهتمام 
ویــژه ای داشــته اند و در این میــان می توان 
به قانون اساســی اروپا، آمریــکا، آفریقا، خاور 
دور )جمهوری اســالمی پاکســتان، الئوس، 
هندوســتان، جاپان و ...( مادگاســکار، سنگال 
و توگو اشــاره داشــت. )کتاب اعالمیه  جهانی 

حقوق بشر و ... صص ۱5۳/۱5۷(.
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لومړی فصل

مبنی

لومړۍ ماده:

دغه قانون د افغانســتان د اسايس قانون د 

څلېريشتمې او څلور پنځوسمې مادو د حکمونو 

په رڼا کې وضع شوی دی.

موخې

دوميه ماده:

د دې قانون موخې په الندې ډول دي:

1- د ښــځو او ماشومانو د ځورونې او اذيت 

مخنيوی.

2- د ځورونې او اذيت له زيامنن څخه مالتړ

3- د ښــځو او ماشومانو لپاره له ځورونې او 

اذيت پرته، د کار، ښوونې، رده کړې او روغتيايي 

خدمتونــو د الرسيس د مناســب چاپېريــال 

برابرول. 

4- د ټوليــزو رســنيو لــه الرې د ښــځو او 

ماشومانو د ځورونې او اذيت د منعې په اړوند د 

عامه پوهاوي او ښوونې تامينول.

اصطالحګانې

درېيمه ماده:

دغــه اصطالحګانې په قانــون کې الندې 

مفاهيم افاده کوي:

1- ځورونــه او اذيت: عبــارت دي له بدين 

اړيکې، نامرشوع غوښــتنه، کالمي يا ناکالمي 

ځورونه يا هر هغه عمل، چې ښځې او ماشومان 

د رواين، جسامين صدمې او انساين کرامت ته 

د سپکاوي سبب يش.

د ښځو او ماشومانو د ځورونې
 او اذيت د منعې قانون

رسمي جريده

۹\۱۰\۱۳۹۶   مسلسل منرب )۱۲۸۰(

2- نا مرشوع غوښــتنه: له ښځې او ماشوم 

څخه د نارينه غوښتنه د داسې عمل تررسه کولو 

ته چې جنيس انګېزه ولري.

3- بــدين اړيکه: په عمــدي ډول د رضر په 

قصد د ښــځې او ماشــوم د بدن ملس کول يا 

د ښــځې او ماشوم بدن ته سطحي زيان رسول 

دي.

4- کالمــي ځورونــه: د نا اخالقــي کلمو، 

جملو، شوخيانو او طنزونو کارول، د بدن، رفتار 

يا لباس ســتاينه او تيلفوين مزاحمت دی چې 

د ښځې او ماشوم رواين هوساينې او امنيت ته 

زيان رسوي.

5- ناکالمــي ځورونه: په رســنيو او ټولنيزو 

شــبکو کې د جنيس مسايلو په هکله د توهني 

آميــزو انځورونو يا مطالبو خپرول يا د ښــځې يا 

کورنيو د تصوير امييل کول، عکس اخيســتل، 

د فلــم خپرول او نور هغه موارد، چې د ښــځې 

او ماشوم شخصيت او رواين سالمتيا ته د زيان 

رسولو المل يش.

6- عامې سيمې او ځايونه: هغه پرانيستې او 

يــا تړلې فضا چې په هغه کې افراد د تګ راتګ 

حق ولري.

د ځورونې او اذيت د زيامنن حقونه

څلورمه ماده:

د ځورونې او اذيت زيامنن د جزايي اجراآتو 

د قانون په شپږمه ماده او نورو نافذو قوانينو کې 

د مجنــي عليه د درج شــوو حقوقو درلودونکی 

دی.

دويم فصل

د ښځو او ماشومانو د ځورونې او اذيت د 

مخنيوي په غرض وقايوي تدابري

د ښځو او ماشومانو له ځورونې او اذيت 

څخه د مخنيوي عايل کميسيون

پنځمه ماده:

د ښــځو او ماشــومانو د ځورونې او اذيت د 

رسغړونــو، تخطيو او جرم پر وړاندې د اغېزمنې 

مبارزې او د دولتي او غري دولتي ادارو او اړوندو 

موسســو تر منځ د همغږۍ د رامنځته کولو په 

موخه د ښــځو او ماشــومانو د ځورونې او اذيت 

د منعې عايل کميســيون د کار ټولنيزو چارو، 

شهيدانو او معلولينو د وزير په مرشۍ په الندې 

ترکيب رسه رامنځته کيږي:

1- د لويې څارنوالۍ د ادارې مرستيال.

2- د کورنيو چارو وزارت معني.

3- د ارشاد، حج او اوقافو وزارت معني.

4- د عدليې وزارت معني.

5- د عامې روغتيا وزارت معني.

6- د اطالعاتو او کلتوز وزارت معني.

7- د پوهنې وزارت معني.

8- د لوړو زده کړو وزارت معني.

۹- د ښــځو چارو وزارت مسلکي او پالييس 

معني.

10- د افغانستان د برش د حقونو د خپلواک 

کميسيون يو تن غړی.

11- د سرتې محکمې واکمن استازی.
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افغانســتان د مدافــع وکيالنــو د  12- د 

خپلواکې ټولنې رئيس.

د کميسيون دندې او واکونه

شپږمه ماده:

د ښــځو او ماشــومانو د ځورونې او اذيت د 

منع عايل کميســيون د النــدې دندو او واکونو 

دلودونکی دی:

1- پــه هيواد کې د ښــځو او ماشــومانو د 

ځورونــې او اذيت د ارتکاب د عواملو مطالعه او 

ارزونه او د هغــو د له منځه وړلو لپاره د وقايوي 

تدابريو نيول.

2- د ښــځو او ماشومانو د ځورونې او اذيت 

د ارتکاب د مخنيوي په موخه د عامه پوهاوي او 

تبليغايت پروګرامونو طرحه کول.

3- د ښځو او ماشومانو د ځورونې او اذيت پر 

وړاندې د مبارزې په کار کې د اړوندو دولتي او 

غري دولتي ادارو د فعاليتونو د همغږۍ تامني.

4- د ښځو او ماشومانو د ځورونې او اذيت د 

جرمونو د احصايې او ارقامو راټولول.

5- د دې قانون د حکمونو د تعديل په اړوند 

وړانديز وړاندې کول.

6- د دې قانون د حکمونو د ښــه پيل کولو 

په موخه د مقررې وړانديز او د اړوندو کړنالرو او 

اليحو وضع کول.

7- د ښځو او ماشومانو د ځورونې او اذيت د 

قضيو په هکله له پوليسو، څارنوالۍ او محکمې 

څخه د معلوماتو غوښتل.

8- د ښــځو او ماشومانو د ځورونې او اذيت 

پــه هکلــه د کړنو د کلنــي رپوټ برابــرول او د 

افغانستان د اسالمي جمهوريت کابينې او ميل 

شوری ته د هغه وړاندې کول.

د ښځو او ماشومانو له ځورونې او اذيت 

رسه د مبارزې کمېټه او د هغې ترکيب

اوومه ماده:

)1( ادارې مکلفې دي، د ښــځو د ځورونې 

او اذيــت د مخنيوي په غــرض، د دې قانون له 

نافذېدو څخه وروســته د درېو مياشــتو مودې 

پــه ترڅ کــې د اړوندې ادارې د ننه د ښــځو او 

ماشــومانو له ځورونې او اذيــت رسه د مبارزې 

کمېټه رامنځته کړي.

)2( د ښــځو او ماشــومانو ځورونې او اذيت 

رسه د مبــارزې کمېټه لــه درېو غړو څخه جوړه 

ده، چې لږ تر لږه له هغوی څخه يوه يې ښــځه 

ده.

)3( د کمېټــې د غــړو پــه ټاکلــو کــې، د 

اســتخدام د نورو رشايطو پــر تحقق رسبېره، د 

حقوقو يــا رشعياتو له پوهنځي څخه فراغت ته 

لومړيتوب ورکول کيږي.

د ښځو او ماشومانو له ځورونې او اذيت رسه 

د مبارزې د کمېټې دندې او واکونه

امته ماده:

د ښځو او ماشومانو له ځورونې او اذيت رسه 

د مبارزې کمېټه الندې دندې او واکونه لري:

1- په اړونده اداره کې د ښــځو او ماشومانو 

د ځورونې او اذيت اړوند شکايتونه ترالسه کول.

2- د رالېږل شوو شکايتونو ارزول.

3- زيــات نه زيــات د درېو ورځــو مودې په 

ترڅ کې د شکايت کوونکي د شکايت په هکله 

مدعي عليه ته ليکلی خر ورکول.

4- د لومړۍ درجې اعطا آمر له تاييد وروسته 

اړونــدې څارنوالــۍ ته د هغو شــکايتونو احاله 

کول، چې د عديل تعقيب ايجاب کوي.

5- د حقوقي مساعد په ټاکلو کې له شکايت 

کوونکي رسه همکاري کول.

6- په عديل او قضايي مراجعو کې د محوله 

شکايتونو تعقيب هغوی ته د پروخت رسېدنې د 

ډاډ په موخه.

7- د ښــځو چــارو وزارت تــه ربعــوار رپوټ 

وړاندې کول.

د ښځو چارو د وزارت دندې

نهمه ماده:

د ښــځو چارو وزارت د الندې دندو لرونکی 

دی:

1- د ښــځو او ماشومانو له ځورونې او اذيت 

رسه د مبارزې د کمېټو په رامنځته کولو کې له 

ادارو رسه همغږي.

2- د ښــځو او ماشومانو له آزار او اذيت رسه 

د مبارزې له هغو کمېټو څخه څارنه چې د ادارو 

په دننه کې رامنځته کيږي.

3- د ښــځو او ماشومانو له ځورونې او اذيت 

رسه د مبارزې د کمېټو د ربعوار رپوټ برريس.

4- د ښــځو او ماشومانو د ځورونې او اذيت 

د مخنيوي او کموايل په موخه د ممکنو وسيلو 

څخه په ګټې اخســتنې رسه د عامه پوهاوي د 

کچې لوړول.

5- د ښځو او ماشومانو د ځورونې او اذيت د 

مواردو د ثبت او درج په موخه د معلومايت بانک 

رامنځته کول.

د کورنيو چارو د وزارت دندې

لسمه ماده:

د کورنيو چارو وزارت د الندې دندو لرونکی 

دی:

1- د ښــځو او ماشومانو د ځورونې او اذيت 

د مخنيــوي او د امــن او خونــدي چاپېريال د 

برابرولو په موخه، پر عمومي او فرعي جادو کې 

او تعليمي او تحصييل موسســو ته، د تلو راتلو 

الرو د پوليسو د ګرځندو ګزمو تنظيم.

2- پــه عامه ځايونو کې له ځورونې او اذيت 

څخه د خوندي او امن چاپېريال برابرول.

3- تر څارنې، توقيف او حبس الندې ښځو 

او ماشومانو د ځورونې او اذيت اړوند د شکايتونو 

د ترالسه کولو لپاره د ټيلفون د ځانګړې شمېرې 

ايجادول.

د ارشاد، حج او اوقافو وزارت دندې

يوولسمه ماده: د ارشاد حج او اوقافو وزارت 

د الندې دندو لرونکی دی:

1- د نارينــه وو او ښــځو د رشعي حقوقو او 

وجايبو په اړوند د موعظو او خطابو د ورکولو لپاره 

د منظمو برنامو ترتيبول او د مساجدو او تکاياوو 

)حسينيو( د مال امامانو، خطباوو او واعظانو په 

واسطه د هغو اجراء او د هغو له پيل کېدو څخه 

د ډاډ ترالسه کول.

2- پــه ټولنــه کــې د ښــځو او ماشــومانو 

د ځورونــې او اذيــت د مخنيــوي پــه هکله د 

جوماتونو مال امامانو، خطيبانو او واعظانو لپاره 

د سيمينارونو، ورکشاپونو او کنفرانسونو جوړول.

3- د اړوندو خپرونو له الرې د رشعي حکومو 

نو په استناد د ښــځو او ماشومانو د ځورونې او 

اذيــت د عواملــو او له هغو څخه د راپيدا شــوو 

عواقبو توضيح او ترشيح.

د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو دندې

دوولسمه ماده:

د پوهنې او لوړو زده کــړو وزارتونه د الندې 

دندو لرونکي دي:

1- د ښــځو او ماشــومانو لپاره د تعليمي او 

تحصييل خوندي چاپېريال رامنځته کول.

2- په اړوند تعليمي او تحصييل نصاب کې 

د ښځو او ماشومانو د ځورونې او اذيت د اړوندو 

موضوعګانو او د هغو د عواقبو ځايول.

3- پــه دولتــي او خصــويص تعليمــي او 

تحصيــيل مرکزونو کــې د کار کوونکــو، د زده 

کوونکو، محصلينو، ښوونکو او استاذانو لپاره د 

سيمينارونو، ورکشاپونو او کنفرانسونو جوړول.

4- په اړوندو تعليمــي او تحصييل مرکزونو 

کې د ښــځو او ماشــومانو د ځورونې او اذيت د 

مخنيوي په موخه د اړينو تدبريونو نيول.

د اطالعاتو او کلتور وزارت دندې 

ديارلسمه ماده:

د اطالعاتــو او کلتــور وزارت د الندې دندو 

لرونکی دی:

1- په دولتــي او خصويص انځوريزو، غږيزو 

او چاپي رســنيو او ټولنيزو پاڼو کې د ښــځو او 

ماشومانو د ځورونې او اذيت په مخنيوي پورې د 

اړوندو موضوعګانو تنظیم او خپرول.

2- د دولتــي او خصويص رســنيو له الرې 

د ښــځو او ماشــومانو د ځورونــې او اذيــت په 

مخنيوي پــورې د اړوندو مطلبونــو خپراوي په 

موخه د وزارتونو، دولتي ادارو، حقيقي او حکمي 

خصيتونو لپاره د آسانتياوو برابرول.

3- د ټولنيزو دولتي او خصويص رســنيو له 
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الرې د ښــځو او ماشومانو د ځورونې او اذيت د 

رواجوونکو پروګرامونو له خپراوي څخه مخنيوی.

د عدليې وزارت دندې

څوارلســمه ماده: د عدليې وزارت د الندې 

دندو لرونکی دی:

1- د ښــځو او ماشومانو د رشعي او قانوين 

حقوقــو او وجايبــو په اړوند د خلکــو د پوهاوي 

لوړول.

2- د دې قانــون لــه حکمونــو رسه ســم 

د حقوقــو او حقوقــي مســاعدتونو د ادارو د 

کارکوونکو د پوهاوي په موخه د ســيمينارونو او 

ورکشــاپونو جوړول او د هغو د ښه پيل کېدو د 

زمينې برابرول.

3- د مدافع وکيــل د نه لرلو په صورت کې 

د ځورونــې او اذيت د زيامنن لپــاره د حقوقي 

مساعد ګامرل.

4- پــه ټولــو ادارو کــې د دغه قانــون وړيا 

خپرول، تکثري او وېشل.

د کار، ټولنيزو چارو، شــهيدانو او معلولينو 

وزارت مکلفيتونه

پنځلسمه ماده:

د کار، ټولنيزو چارو، شــهيدانو او معلولينو 

وزارت د الندې ملکفيتونو لرونکی دی:

او نــورو دولتــي او غــري  1- د دې وزارت 

دولتــي ادارو په چــوکاټ کــې د کارګرانو او د 

کار د خاوندانو لپاره پــه روزنتونونو، وړکتونونو، 

مرســتونونو او د کار په چاپېريال کې د ښځو او 

ماشومانو د ځورونې او اذيت د مخنيوي په هکله 

د زده کړه ييزو برنامو په الره اچول.

2- د زيامننونکو ښــځو او ماشومانو لپاره د 

حايوي مرکزونو رامنځته کول.

3- د زيامننونکو ښــځو لپاره د کار رامنځته 

کول او د ماشــومانو لــه کاري چاپېريال څخه 

دقيقه څارنه.

په واليتي او ولســواليو شــوراګانو کې د 

کمېټو رامنځته کول

شپاړسمه ماده:

)1( د ښځو او ماشومانو له ځورونې او اذيت 

رسه د مبارزې په منظور په واليتي او ولســواليو 

شــوراګانو کې د واليتي او ولســواليو له شوری 

څخه د رېو غړيو پــه ترکيب په هر واليت کې د 

ښــځو او ماشــومانو له ځورونې او اذيت رسه د 

مبارزې کمېټه رامنځته کيږي.

)2( د ښځو او ماشومانو له ځورونې او اذيت 

رسه د مبــارزې کمېټه الندې دنــدې او واکونه 

لري:

1- په اړوند واليت او ولسوالۍ کې د ښځو او 

ماشومانو د ځورونې او اذيت د اړوندو شکايتونو 

ترالسه کول.

2- د ترالسه شوو شکايتونو برريس.

3- د کمېټې د اکرثيت غړو له تاييد وروسته 

اړوندو مراجعو ته د هغو شکايتونو استول، چې د 

عديل تعقيب غوښتنه کوي.

4- د حقوقي مساعد په ټاکلو کې له شکايت 

کوونکي رسه همکاري.

5- په خپل وخت هغو ته د رسېدنې د ډاډ په 

موخه په عديل او قضايي مراجعو کې د سپارل 

شويو شکايتونو تعقيبول.

6- اړوندې شوری ته د ربعوار رپوټ وړاندې 

کول.

درېيم فصل

د ښــځو او ماشومانو د ځورونې او اذيت 

پــورې د اړوندو شــکايتونو وړانــدې کول او 

برريس

اړوندې ادارې ته د شکايت اړاندې کول

اووه لسمه ماده:

که چېرې ښــځه او ماشــوم په اداره کې له 

ځورونې او اذيت رسه مخ يش، پخپله يا د هغې 

قانوين اســتازي کولی يش په اړونده اداره کې 

د ښــخو او ماشــومانو د ځورونې او اذيت رسه د 

مبارزې اړوندې کمېټې ته شکايت وکړي.

نورو مراجعو ته د شکايت وړاندې کول

اتلسمه ماده:

)1( د ځورونــې او اذيــت زيامنــن پخپله يا 

يې خپلوان يا يې قانوين اســتازی کولی يش، 

پوليســو، محکمو، واليتي شــوری يا ولسوالۍ 

شــوری يا نورو اړوندو مراجعو ته په ليکلې توګه 

شکايت وکړي.

)2( د دې مادې په )1( فقره کې درج شوې 

مراجــع مکلفې دي، راغلی شــکايت ثبت او د 

دې قانون له حکمونو رسه ســم هغو ته رسېدنه 

وکړي.

د ځورونې او اذيت نه افشا کول

نولسمه ماده:

د هغې ځورونې او اذيت شکايت ته رسېدنه، 

چې د ښځې او ماشوم حيثيت ته صدمه رسوي، 

نه افشاء کيږي.

په اداره کې د شکايتونو د برررسۍ مرجع

شلمه ماده:

په دولتي ادارو کې د ښــځو او ماشومانو د 

ځورونــې او اذيت په هکله د شــکايتونو برريس 

د دې قانون په اوومه ماده کې درج د ښــځو او 

ماشــومانو له ځورونې او اذيت رسه د مبارزې د 

کمېټې په واسطه ژر تر ژره صورت مومي.

په نورو ځايونو کې د شکايتونو د برريس 

مرجع

يوويشتمه ماده:

په نــورو ځايونو کې د شــکايتونو برريس د 

هغې مرجع له خوا چې شکايت يې ترالسه کړی 

دی، ژر تر ژره صورت مومی.

رسغړونه او تاديب

دوه ويشتمه ماده:

که چېرې په اداره کې د ښــځې او ماشــوم 

شــکايت، د دنده ييزو کړنو اړوند وي، د دليلونو 

او شــواهدو د شــتون په صورت کې، د ښــځو 

او ماشــومانو د ځورونــې او اذيت پــر وړاندې د 

مبارزې کمېټه د رسغړوونکي د تاديب موضوع 

واکمنــې ادارې ته راجع او يا د ادارې له اړوندو 

تقنينــي ســندونو رسه ســم، د رسغړوونکي په 

تاديب تصميم نييس.

له شکايت څخه انرصاف  )تېرېدل(

درويشتمه ماده:

)1( شــاکي کولی يش د شکايت د بررسۍ 

او عديل تعقيب )کشف، تحقيق او محاکمې( په 

پړاوونو کې په ليکلې توګه له خپل شکايت څخه 

تېر يش. په دې صورت کې شــکايت او دعوا ته 

رسېدنه او د جزاء پيل کول متوقف کيږي.

)2( شــکايت ته د رســېدنې مراجع د دې 

مادې د )1( فقرې په درج شــوي حالت کې په 

دې اړه چې انرصاف په بشــپړه توګه په رضاء او 

له زور پرته صورت موندلی دی د ډاډ له ترالســه 

کولو وروســته د موضوع په هکله اړوندې ادارې 

ته خر ورکوي.

)3( که چېرې شاکي شکايت ته د رسېدنې 

او په هغو پورې د اړوندو دليلونو د وړاندې کولو 

پــه منظور د پنځــو کاري ورځو پــه ترڅ کې له 

موجه مذر څخه پرته، شــکايت ته د رســېدنې 

مرجع ته حارض نه يش، پاڼې حفظ کيږي.

)4( کــه چېرې ثابته يش، چې شــاکي له 

خپل شــکايت څخه ناوړه يا د نامرشوع ګټې د 

ترالســه کولو قصد لري، شکايت ته د رسېدنې 

مرجع موضوع واکمنــې ادارې ته راجع او ياده 

اداره له اړوندو تقنيني سندونو رسه مس د هغه 

په تاديب تصميم نييس.

د ښځو او ماشومانو د ځورونې او اذيت د 

مرتکبينو مجازات

څلېريشتمه ماده:

که چېرې یو شخص د وينا، حرکاتو، ليکنې 

يا نامرشوع غوښــتنو له الرې د ښځې يا ماشوم 

شــخصيت او کرامت ته د صدمــې موجب يا د 

وېرې او ناامنۍ يا د رواين فشارونو او يا د ښځو 

او ماشــومانو د ټولنيز مشارکت د کمښت المل 

يش، د ښــځو او ماشــومانو د ځورونې او اذيت 

مرتکب پېژندل کيږي د دې قانون له حکمونو 

رسه سم مجازات کيږي.

پــه عامه ځايونو او محلونو کې د ښــځو 

يا ماشومانو د ځورونې او اذيت د مرتکبينو 

مجازات

پاتې په 60 مخ کې
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مجموعه اصول برای حمایت 
همه افراد در هرگونه 
بازداشت یا زندان

قطعنامه ١٧٣/٤٣ مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد مصوبه ٩ دسامبر ١٩88

اصل 1
شیوه رفتار با همه افراد در هرگونه بازداشت 
یا زندان باید انسانی و با حفظ احترام به کرامت 

ذاتی فرد انسان باشد.
اصل 2

دستگیری، بازداشت یا زندان باید بر طبق 
ضوابط اکید قانون و توســط مقامات رســمی 
دارای صالحیت و یا افــرادی که برای این امر 

مسئولیت یافته اند، انجام شود.
اصل 3 

هیچ یك از حقوق بشری افراد در هر گونه 
بازداشــت یا زندان که در قوانیــن، میثاق ها، 
مقررات یا عرف کشــور تصریح شده، نباید به 
این بهانه که این مجموعه اصول اینگونه حقوق 
را تصریح نمی کند یا به میزان کمتری تصریح 

می کند، محدود یا فروکاسته شود.
اصل 4

هرگونه بازداشــت یا زندان و همه اقداماتی 
که بر حقوق بشر یك فرد در هرگونه بازداشت یا 
زندان تأثیر دارد، بایستی به دستور یا در حوزه 
نظارت قابل اجرای یك مقــام قضایی یا مقام 

مسئول دیگر باشد.
اصل 5

۱. این اصول بایســتی درباره همه افراد در 
قلمرو هر کشوری، بدون تمایز قایل شدن از هر 
گونه، از جمله نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب 
یا عقیده مذهبی، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، 

ملیت، قومیت یا خاستگاه اجتماعی، مالکیت، 
تولد یا ویژگی های دیگر اجرا شود.

۲. اقداماتی که تحت قانون انجام می شــود 
و تنها به منظور حمایــت از حقوق و وضعیت 
ویژه زنان، بویژه زنان باردار و شــیرده، کودکان 
و نوجوانان، افراد سالمند، بیمار و معلول تدوین 
شــده، نباید تبعیض آمیز تلقی شود. نیاز برای 
چنین اقداماتی و اجرای آن ها باید همیشه مورد 
بازنگری یك مقام قضایی یا مقام مسئول دیگر 

قرار گیرد.
اصل 6

هیچ فردی در هرگونه بازداشــت یا زندان 
نباید شکنجه شــود و یا مورد مجازات یا رفتار 
بي رحمانه، غیرانسانی یا توهین آمیز قرار گیرد. 
هیچگونه شواهد و شرایطی نمی تواند به عنوان 
توجیهی برای شــکنجه یا دیگــر مجازات ها یا 
رفتارهای بي رحمانه، غیرانسانی یا توهین آمیز 

به کار گرفته شود.
اصل 7

۱. دولت هــا بایــد قانونا هر عملــی را که 
متناقــض با حقوق و وظایف تعیین شــده در 
این اصول باشــد، منع کرده و هر گونه عملی 
از اینگونــه را با ضمانــت اجرایی قانون ممنوع 
سازند و در صورت دریافت شکایات، تحقیقات 

بي طرفانۀ را انجام دهند. 
۲. مسئولین رسمی که به دلیلی باور دارند 
که عملی در جهــت نقض این مجموعه اصول 

رخ داده است، بایستی که موضوع را به مسئول 
مافوق خود گــزارش داده و در صورت لزوم با 
دیگر مقامات مربوطه یا نهادهای دارای قدرت 

بررسی و رسیدگی در میان بگذارند. 
۳. هر فرد دیگری که مبنایی برای این باور 
دارد کــه عملی در جهــت نقض این مجموعه 
اصول رخ داده یا در شرف وقوع است، بایستی 
این حق را داشته باشد که موضوع را به مقامات 
مافوق مسئولین دســت اندرکار و نیز به دیگر 
مقامات مربوطه یا نهادهای دارای قدرت بررسی 

و رسیدگی گزارش دهد. 
اصل 8

با افراد در بازداشت باید متناسب با وضعیت 
مجرم نبودن آن ها رفتار شود. به همین ترتیب، 
آن ها باید در صورت امکان، جدا از افراد زندانی 

نگهداری شوند.
اصل 9

مسئولینی که یك فرد را دستگیر می کنند، 
وی را در بازداشــت نگه می دارنــد یا بر روی 
دوســیه تحقیــق می کنند بایســتی فقط در 
محدوده اختیاراتی که قانون به آنان داده، عمل 
کنند و دیگران می توانند پرسش درباره استفاده 
این مســئولین از اختیارات خود را به یك مقام 

قضایی یا مقام مسئول دیگر ارجاع دهند.
اصل 10

هر فردی که دستگیر می شود باید در هنگام 
دستگیری از علت دستگیری خویش آگاه شده 
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و بی درنگ از هرگونه اتهامی برعلیه خویش آگاه 
گردد. 

اصل 11
۱. فرد نباید بــدون آنکه بی درنگ فرصتی 
مساعد برای ارائه توضیحات در دفاع از خود در 
مقابل یك مقام قضایی یا مقام مسئول دیگر به 
وی داده شود، بازداشت گردد. فرد در بازداشت 
باید این حق را داشته باشد که از خود دفاع کند 
یا چنانچه در قانون تعیین شــده توسط وکیل 

مدافع یاری شود. 
۲. فرد بازداشت شــده و وکیل مدافع وی، 
اگر وکیلی داشــته باشد، باید بی درنگ و بطور 
کامل حکم بازداشــت و همه دالیل مربوطه را 

دریافت کنند. 
۳. به یك مقام قضایی یا مقام مسئول دیگر 
باید این اختیار داده شــود که در صورت لزوم 

ادامه بازداشت را مورد بررسی قرار دهد.
اصل 12

موارد زیر بایستی به طور کامل ثبت شود:
آ. دالیل دستگیری؛

ب. زمان دســتگیری و انتقال فرد دستگیر 
شــده به محل حبس و همچنین زمان اولین 
احضــار در مقابــل یك مقام قضایــی یا مقام 

مسئول دیگر؛
پ. هویت مسئولین رسمی اجرای قانون در 

این مورد؛
ت. اطالعات دقیق درباره محل حبس.

این اطالعات باید در اختیار فرد بازداشــت 
شــده، یا وکیل وی، اگر وکیلی داشته باشد، به 
شیوه ای که قانون تعیین می کند، گذارده شود.

اصل 13
هر فردی باید در لحظه دستگیری و در آغاز 
بازداشت یا زندان، یا بی درنگ پس از آن، توسط 
مقامات مسئول، به ترتیب، دستگیری، بازداشت 
و زندانــی کردن وی، اطالعــات و توضیحاتی 
درباره حقوق خویش و چگونگی استفاده از این 

حقوق دریافت کند.
اصل 14

فردی که زبان مقامات مسئول دستگیری، 
بازداشــت یا زنــدان خویــش را نمی فهمد یا 
نمی تواند به آن زبــان تکلم کند، حق دارد که 
بی درنگ اطالعاتــی را که در اصــل ۱۰، بند 
دوم اصــل ۱۱، بند اول اصــل ۱۲، و اصل ۱۳ 
به زبانی که با آن آشــنایی دارد، دریافت کرده 
و در صورت لــزوم، از یاری مترجم در رابطه با 
روند مراحل قانونی در پی دستگیری خویش به 

صورت رایگان استفاده نماید.
اصل 15

به جز موارد استثنای قیدشده در بند چهارم 
اصل ۱۶، بند سوم اصل ۱۸، فرد در بازداشت یا 
زندان نباید از ارتباط با دنیای خارج، و بویژه با 
خانواده و وکیل خود، بیش از چند روز محروم 

باشد.
اصل 16

۱. فرد در بازداشــت یا زندان، باید این حق 
را داشته باشد که بی درنگ پس از دستگیری و 
پس از هر بار انتقال از یك محل بازداشــت یا 
زندان به محلــی دیگر، اعضای خانواده خویش 
و دیگــر افراد مناســب را به انتخــاب خود، از 
دستگیری، بازداشــت یا زندانی شدن خویش 
یا منتقل شــدن و همچنین از محل نگهداری 
خویش آگاه سازد، یا از مقامات دارای صالحیت 

بخواهد که آنان را آگاه سازند.
۲. اگــر فرد در بازداشــت یــا زندان یك 
شــهروند خارجــی اســت، وی همچنین باید 
بی درنگ از حقوق خویــش درمورد تماس به 
شیوه های مناسب با یك مقام کنسولی یا هیأت 
دیپلماتیك کشور متبوع خویش آگاه گردد، و یا 
اگر پناهنده است و یا تحت حمایت سازمان های 
بین المللی می باشد حق دارد که چنین ارتباطی 
را بر اســاس قوانین بین المللی یــا با نماینده 
سازمان بین المللی دارای صالحیت برقرار سازد. 
۳. اگر فرد در بازداشــت یــا زندان نوجوان 
اســت یا قادر به درک حقوق خویش نیســت، 
مقامــات دارای صالحیت باید خــود اقدام به 
آگاه ســاختن ]افراد خانواده و یا نزدیکان فرد[ 
چنانچه در این اصل آمده اســت، بنمایند. باید 
توجه ویژه به امر آگاه ســاختن والدین و اولیاء 

معطوف شود.
۴. هر گونه آگاه سازی که در این اصل بدان 
اشاره شــده است باید بی درنگ انجام گرفته یا 
اجازه داده شود که انجام گیرد. اما مقامات دارای 
صالحیت می توانند در صورتی که ضرورت فوق 
العاده در انجام تحقیقات چنین ایجاب می نماید 
این آگاه ســازی را به مــدت معقولی به تأخیر 

بیندازند.
اصل 17

۱. فرد در بازداشــت باید این حق را داشته 
باشــد که وکیل مدافع قانونی داشته باشد. وی 
بایســتی بی درنگ پس از دســتگیری توسط 
مقامات دارای صالحیــت از حق خویش آگاه 
گشته و از امکانات در خور برای استفاده از این 

حق برخوردار شود.
۲. اگر فرد در بازداشت وکیل مدافع قانونی 
مورد انتخاب خویش را ندارد، بایستی در همه 
مواردی که اجرای عدالت ایجاب می کند از حق 
داشتن یك وکیل تسخیری که توسط یك مقام 
قضایی یا مقام مسئول دیگر انتخاب می گردد، 
برخوردار شود و اگر امکانات کافی برای پرداخت 

ندارد وجهی بابت حق الزحمه نپردازد.
اصل 18

۱. فرد در بازداشت یا زندان باید حق تماس 
و مشاوره با وکیل قانونی خویش را داشته باشد. 
۲. فرد در بازداشت یا زندان باید مدت زمان 

کافی و امکانات درخور برای مشــاوره با وکیل 
قانونی خویش داشته باشد.

۳. حق فرد در بازداشــت یا زنــدان برای 
داشتن مالقات و تماس و مشاوره بدون تأخیر 
و سانســور و به صورت کاماًل محرمانه با وکیل 
قانونی خود نباید تعلیق یا محدود شــود، مگر 
در شــرایط اســتثنایی که در قانون یا مقررات 
قانونی مشخص شده باشد و نیز از نظر یك مقام 
قضایی یا مقام مســئول دیگر اینکار به خاطر 
حفظ امنیت و نظم اکیدا ضروری تشــخیص 

داده شود. 
۴. مصاحبه های میان فرد در بازداشــت یا 
زندان و وکیل قانونی وی می تواند قابل مشاهده، 
ولی نه در حوزه شنود، یك مامور اجرای قانون 

باشد.
5. تماس های میان فرد در بازداشت یا زندان 
و وکیل قانونی وی که در این اصل منظور شده، 
نباید به عنوان شواهدی علیه فرد در بازداشت 
یــا زندان بکار رود مگر آنکه با جنایتی در حال 

جریان یا طرح ریزی شده در ارتباط باشد.
اصل 19

فرد در بازداشت یا زندان باید حق مالقات 
و مکاتبه، به ویژه با اعضای خانواده اش را، داشته 
باشــد و باید به او فرصت کافی برای تماس با 
دنیای بیرون داده شــود ضمن اینکه شــرایط 
درخور و محدودیت های تعیین شــده توسط 
قانون یا مقررات قانونی باید در نظر گرفته شود.

اصل 20
در صورت در خواســت فرد در بازداشــت 
یا زندان، در صــورت امکان وی باید در مکانی 
برای بازداشت یا زندان نزدیك به محل سکونت 

عادی وی نگاهداری شود.
اصل 21

۱. اســتفاده نامناســب از وضعیت فرد در 
بازداشت یا زندان به منظور مجبور کردن وی به 
اعتراف، یا مجرم نمایاندن خویش به هر طریق 
دیگری، یا شهادت علیه فرد دیگر بایستی منع 

شود.
۲. فرد در بازداشت در ضمن بازجویی نباید 
مورد اعمال خشــونت، تهدید یا شیوه هایی از 
بازجویی که قوه تمیز و تصمیم گیری او را دچار 

اختالل می نماید، واقع شود.
اصل 22

هیچ فرد در بازداشت یا زندان نباید، حتی 
با رضایت خویش، مــورد آزمایش های طبی یا 
علمی که به ســالمت وی آسیب می زند، قرار 

بگیرد.
اصل 23

۱. مــدت زمان هــر بازجویــی از فرد در 
بازداشت یا زندان و فاصله زمانی بین بازجویی ها 
و همچنین هویت مسئولین رسمی که بازجویی 
را انجام می دهند و دیگر افراد حاضر بایستی به 
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صورتی که در قانون تعیین شــده است ثبت و 
صورت جلسه شود.

۲. فرد در بازداشــت یا زندان یا وکیل وی 
چنانچه قانون مقرر شده باید حق دسترسی به 
اطالعات منظور شــده در بند یك این اصل را 

داشته باشد.
اصل 24

یك معاینه طبی مناسب باید در اسرع وقت 
پس از پذیرش در محل بازداشــت یا زندان، از 
فرد در بازداشت یا زندان به عمل آید، و پس از 
آن مراقبــت و درمان طبی باید در هنگام لزوم 
برای وی فراهم شود. این مراقبت و درمان باید 

رایگان باشد.
اصل 25

فرد در بازداشت یا زندان، یا وکیل وی، باید 
حق درخواست یا دادخواست از یك مقام قضایی 
یا مقام مسئول دیگر برای معاینه مجدد یا نظر 
داکتر دیگری را داشــته باشد با درنظرگرفتن 
اینکه تنها شرایط درخور برای تضمین امنیت 
و نظم در محل بازداشت یا زندان موجود باشد.

اصل 26
هنگامــی که فرد در بازداشــت یــا زندان 
مورد معاینه طبی قرار می گیــرد، نام داکتر و 
نتایج معاینه بایســتی به طور کامل ثبت شود. 
دسترسی به چنین پرونده های ثبت شده ای باید 
تضمین شــود. اشکال مشخص انجام آن بدین 
ترتیب باید با توجــه به قوانین مربوطه داخلی 

هر کشور باشد.
اصل 27

عدم رعایت این اصول در هنگام به دســت 
آوردن شواهد، بایستی در تصمیم گیری درباره 
امکان قانونی استفاده از اینگونه شواهد برعلیه 

فرد در بازداشت یا زندان، مد نظر قرار گیرد.
اصل 28

فرد در بازداشــت یا زندان باید این حق را 
داشته باشد که در محدوده امکانات موجود، ولو 
از منابع همگانی، مقادیر نســبتاً مناسبی مواد 
فرهنگی، آموزشی و کسب اطالعات در اختیار 
داشته باشد، مشــروط به اینکه شرایط درخور 
برای تضمین امنیت و نظم در محل بازداشت یا 

زندان موجود باشد.
اصل 29

۱. به منظور نظارت بر رعایت اکید قوانین و 
مقررات مربوطه، مکان های بازداشت باید بطور 
مرتب توســط افراد دارای صالحیت و تجربه، 
که توســط مقام مســئول به جز مقام مسئول 
مستقیم اداره مکان بازداشت یا زندان منصوب 
می شوند و به او پاسخگو می باشند، مورد بازدید 

قرار گیرد.
۲. فرد در بازداشت یا زندان باید این حق را 
داشته باشد که آزادانه و به شیوه کاماًل محرمانه 
با افرادی که مکان های بازداشت یا زندان را بر 

اســاس بند یك این اصل بازدید می کنند، در 
تماس باشد، مشــروط به اینکه شرایط درخور 
برای تضمین امنیت و نظم در چنین مکان هایی 

موجود باشد. 
اصل 30

۱. انواع رفتارهای فرد در بازداشت یا زندان 
که منجر به جرایم انضباطــی در طول دوران 
بازداشت یا زندان می شــود، چگونگی و طول 
مدت تنبیه های انضباطی که ممکن است اعمال 
شود و مقامات دارای صالحیت برای اعمال این 
مجازات ها باید توســط قانون یا مقررات قانونی 

مشخص شده و به طور کامل منتشر شود.
۲. فرد در بازداشــت یا زندان باید این حق 
را داشــته باشــد که پیش از اعمال تنبیه های 
انضباطی توضیحاتی در دفاع از خود ارائه دهد. 
وی باید این حق را داشــته باشــد که اینگونه 
تنبیه های انضباطی را برای بررسی به مقامات 

باالتر ارجاع دهد.
اصل 31

مقامات مربوطه بایستی کوشش نمایند که 
در صورت لزوم امر یاری رســانی به افراد تحت 
سرپرســتی، بویژه اعضای صغیر خانواده افراد 
در بازداشت یا زندان با توجه به قوانین داخلی 
کشور تضمین شده و اقدامات دقیق برای توجه 
به سرپرستی کودکانی که بدون سرپرست مانده 

اند، انجام گیرد.
اصل 32

۱. فرد در بازداشــت یــا وکیل وی باید هر 
زمان این حق را داشته باشد که بتواند براساس 
قوانین داخلی کشور اعتراض حقوقی در مورد 
غیرقانونی بودن بازداشت وی را به نزد یك مقام 
قضائی یا مقام مســئول دیگر برده و در صورت 
غیرقانونی بودن بازداشت، آزادی بی درنگ خود 

را حاصل نماید.
۲. اقدامات الزم کــه در بند یك این اصل 
بدان اشــاره می شود بایستی ساده و به سرعت 
قابل انجام باشــد و برای فرد در بازداشــت که 
توانایی مالی ندارد، مخارجی در برنداشته باشد. 
مقام مسئول بازداشــتگاه بایستی بدون اتالف 
وقت، فرد در بازداشــت را بــه حضور مقامات 

مسئول بررسی ببرد.
اصل 33

۱. فرد در بازداشــت یا زندان یا وکیل وی 
باید این حق را داشــته باشــد که درخواست 
یا شــکایت خود را در رابطه با شــیوه رفتار با 
وی، بویژه در مورد شــکنجه یا دیگر رفتار های 
بي رحمانه، غیرانســانی یــا توهین آمیز، به نزد 
مقامات مســئول بازداشتگاه و مقامات باالتر، و 
در صورت لزوم، به نــزد دیگر مقامات مربوطه 

دارای اختیار بررسی و رسیدگی ببرد.
۲. در مواردی که فرد در بازداشت یا زندان 
و وکیل وی امکان اســتفاده از حقوق قید شده 

در بنــد یك این اصل را ندارند، یکی از اعضای 
خانواده فرد در بازداشــت یا زنــدان یا هر فرد 
دیگری کــه از این جریان اطالع دارد، می تواند 

از چنین حقوقی استفاده نماید. 
۳. در صورت درخواست فرد، محرمانه بودن 

درخواست یا شکایت وی بایستی حفظ شود. 
۴. هر درخواست یا شکایتی بایستی سریعا 
مورد رســیدگی قرار گرفته و بدون اتالف وقت 
بدان پاسخ داده شود. در صورت رد درخواست 
یا شــکایت یا تأخیر بیش از اندازه، فرد شاکی 
باید این حق را داشــته باشد که درخواست یا 
شــکایت را به یك مقام قضایی یا مقام مسئول 
دیگر ارجاع نماید. فرد در بازداشت یا زندان و یا 
فرد شاکی مورد نظر بند یك این اصل، نبایستی 
به خاطر اقدام به درخواســت یا شکایت مورد 

قضاوت یا رفتار تبعیض آمیز قرار گیرند. 
اصل 34

در صــورت مرگ یا ناپدید شــدن فرد در 
بازداشــت یا زندان در طول دوران بازداشت یا 
زنــدان وی، تحقیق درباره علت مرگ یا ناپدید 
شــدن بایستی توسط یك مقام قضایی یا مقام 
مسئول دیگر، به خواست خود این مقام و یا به 
درخواست یکی از اعضای خانواده این فرد یا هر 
کسی که درباره این جریان آگاهی دارد، انجام 
شــود. در صورت لزوم، هــرگاه مرگ یا ناپدید 
شــدن فرد مدت کوتاهی پس از آزادی وی از 
بازداشت یا زندان رخ دهد، باید بر اساس همین 
روند مورد اینگونه تحقیق قرارگیرد. یافته های 
چنین تحقیقی یا گزارش حاصل از آن بایستی 
در صورت درخواســت ارائه شود مگر آنکه این 
کار روند جاری تحقیقات جنایی را به مخاطره 

اندازد. 
اصل 35

۱. خســاراتی که بــه خاطــر اقدامات یا 
بی توجهــی یکی از مقامات رســمی در جهت 
خــالف حقوق قید شــده در ایــن اصول رخ 
می دهد، بایســتی با توجه به قوانین و مقررات 
داخلــی مربــوط به جبــران خســارات وارده 

بازپرداخت و جبران گردد. 
۲. اطالعاتی که بر اســاس این اصول ثبت 
آن ها الزامی است، بایستی بنا بر رویه دادرسی 
در قوانین داخلی برای استفاده در مورد ادعای 
خســارت بر طبق اصل حاضر، قابل دسترسی 

باشد.
اصل 36

۱. فرد در بازداشــت که مظنون یا متهم به 
یك جرم جنایی اســت، تا زمانی که بر اساس 
قانون در یك محاکمــه علنی که وی در آن از 
همه تضمین های الزم در زمینه دفاع برخوردار 
است، مجرم شناخته نشده است، باید که بیگناه 
شناخته شــود و با وی به عنوان فردی بیگناه 

رفتار شود. 
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۲. دستگیری یا بازداشت چنین فردی که 
مرحله تحقیقات و دادگاه وی به پایان نرسیده 
است، بایســتی فقط به خاطر اجرای عدالت بر 
اساس قانون و تحت شرایط و رویه تعیین شده 
توسط قانون باشد. اعمال هر گونه محدودیت بر 
این فرد به جز آنچه که اکیداً به منظور بازداشت 
یا جلوگیری از تأخیر در روند اجرای تحقیقات 
یــا اجرای عدالت یا بــرای حفظ امنیت و نظم 

بازداشتگاه است، باید ممنوع شود. 
اصل 37

فــرد در بازداشــت به اتهام جــرم جنایی 
بایســتی فورا پس از دستگیری به حضور یك 
مقام قضایی یا مقام مسئول دیگر بر طبق قانون 
برده شــود. چنین مقامی باید بی درنگ در باره 
قانونی بودن و ضرورت بازداشت تصمیم بگیرد. 
هیچ کس نبایــد پیش از پایــان تحقیقات یا 
محاکمه در بازداشت بسر ببرد مگر آنکه بدستور 
کتبی چنین مقامی باشــد. فرد بازداشت شده 
باید این حق را داشته باشد که هنگامی که به 
نزد چنین مقامی برده می شــود، درباره شیوه 
رفتاری که در مدت بازداشت با وی شده است، 

صحبت نماید.
اصل 38

فــردی که به اتهام جرم جنایی بازداشــت 
شده اســت باید این حق را داشته باشد که در 
مــدت زمان قابل قبولی محاکمه شــود و یا تا 

پیش از محاکمه آزاد باشد.
اصل 39 

بــه جز در موارد ویژه قید شــده در قانون، 
فردی که به اتهام جرم جنایی بازداشــت شده 
اســت، باید این حق را داشته باشد که تا پیش 
از دادگاه آزاد باشــد مگر آنکه یك مقام قضایی 
یا مقام مســئول دیگر به خاطر اجرای عدالت 
دســتور خالف آن را صادر نماید و مشروط بر 
آنکه شرایط قانونی رعایت شود. چنین مقامی 
باید تاهنگامی که فرد در بازداشت بسر می برد، 
ضرورت ادامه بازداشت را مورد بررسی قرار دهد.

تبصره :
هیچ یك از موارد این مجموعه اصول نباید 
در جهت محدود کردن یا فروکاســتتن حقوق 
تعریف شده در »میثاق بین المللی حقوق مدنی 

و سیاسی« تفسیر شود. 
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آموزش حقوق بشر

* چالش ها
۱( خودمختاری و حاکمیت دولت ها 

۲( فرار ماهرانه و راه اندازی  جنگ های نیابتی  
۳( مصونیت دیپلماتیك 
۴( سیاسی سازی قضایا 

5( سهل انگاری در اجرای تعهدات دولت ها 
۶( مشکالت ظرفیتی )فنی، دانشی، مهارتی( 

۷( قدرتمنــدی مرتکبیــن، ضعف دولت ها 
)ارادی و غیرارادی( و سطح پایین آگاهی جامعه. 

* چه باید کرد؟
امیدواری ها و پیشرفت ها

• از هیچ به ایده، از ایده به عمل: عرف،  گفتار، 
حقوق مدون،  قانون،  تشــکیل محاکم و تعیین 

مجازات برای مجرمان 
 ICC – )۱۹۹۸( تصویب اســاس نامه روم •

دارای صالحیت جهانی 
• التزام و تعهد دولت ها به تطبیق حقوق بشر 

دوستانه 
• آموزش  و آگاهی دهی 

• افشا سازی و نشرگزارش ها 
• ایجاد کمیته های رسیدگی 

• جرم انگاری و تعیین جزا برای مرتکبان 
• تشــکیل ریاســت رســیدگی به جرایم 

بین المللی در سارنوالی. 
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د ښځو او ماشومانو...

پنځه ويشتمه ماده:

که چېرې يو شــخص د اثباتيه شــواهدو او 

قرائنو پر بنســټ په عامــه ځايونو يا محلونو، په 

عمومي نقليه وســيلو او يا بل هــر ځای کې د 

ښــځو او ماشــومانو د ځورونې او اذيت مرتکب 

يش، لــه احوالو رسه ســم د محکمــې لخوا له 

پنځو زرو )5000( څخه تر لس زرو )10000( 

افغانيو پورې په نغدي جزاء محکوميږي.

د کار په ځای کې د ښــځې يا ماشــوم د 

ځورونې او اذيت د مرتکبينو مجازات

شپږويشتمه ماده:

که چېرې يو شخص د کار په ځای، تعليمي 

او تحصيــيل مرکزونو يــا روغتيايي مرکزونو کې 

د ښــځو يا ماشومانو د ځورونې او اذيت مرتکب 

يش، له احوالو رسه سم د محکمې لخوا له لسو 

زرو )10000( څخه زيات تر شلو زرو )20000( 

افغانيو پورې په نغدي جزاء محکوميږي.

مشدده حالتونه

اووه ويشتمه ماده:

د ښــځو او ماشــومانو د ځورونــې او اذيت 

ارتــکاب په النــدې حالتونو کې مشــدده ګڼل 

کيږي، مرتکب يې له احوالو رسه سم د محکمې 

لخوا له دريو څخه تر شــپږو مياشــتو پورې په 

حبس محکوميږي:

1- پــه هغه صورت کې، چې د جرم ارتکاب 

د استاذ، مريب، طبيب يا آمر په واسطه له موقف 

او مقام څخه په ګټه اخستنې تررسه شوی وي.

2- په هغه صورت کــې چې د جرم ارتکاب 

د مجني عليه په جسمي يا رواين صدمې متام 

شوی وي.

3- پــه هغه صورت کې چــې جرم په مکرره 

توګه تررسه شوی وي.

د پوهاوي ورکولو پروګرامونه 

اته ويشتمه ماده:

اداره مکلفــه ده، د دې قانــون له حکمونو 

څخه د پوهاوي په منظــور د اړوندو کارکوونکو 

لپاره اړين پروګرامونه طرحه او پيل کړي.

انفاذ

نهه ويشتمه ماده:

دغه قانون په رسمي جريده کې د خپرېدو 

له نېټې څخه يوه مياشــت وروسته نافذيږي او 

په نافذېــدو رسه يــې د 1388 کال په )۹8۹( 

ګڼه رسمي جريده کې خپور شوي د ښځې پر 

وړاندې د تاوتريخوايل د منع قانون د درېيمې 

مــادې )7( جزء د پنځمې مــادې )14( جزء او 

دېرشمه ماده او د 13۹4 کال په )1188( ګڼه 

رسمي جريده کې خپره شوي د ښځو د ځورولو 

او اذيت د منع مقرره ملغی کيږي.


