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4- اداره ماهنامه در تلخیص و ویرایش مقاله آزاد است.
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ورد)word( و هیچ گونه صفحه آرایی به نشانی اینترنتی ماهنامه فرساده شود.
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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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روز 25 میزان/16 اکتبر، در ســال 1992 از ســوی سازمان ملل متحد، به عنوان روز 
جهانی ریشــه کنی فقر )محو غربت( نام گذاری شــد. پیشــینه این روز به سال 1987 و 
گردهمایی حدود صدهزار نفر در میدان حقوق و آزادی بشــر در میدان تروکادرو، پاریس، 
باز می گردد. این گردهمایی به یاد قربانیان فقر، گرســنگی، خشونت و ارعاب و سرکوب 
صورت گرفت؛ درپی آن مجمع عمومی ســازمان ملل متحــد با تصویب قطعنامه ای روز 
17 اکتبر را به عنوان روز جهانی ریشــه کنی فقر به رســمیت شناخت و تجلیل آن را به 

کشورهای عضو سازمان توصیه کرد.
فقر اقتصادی و نابرابری های اجتماعی از مهم ترین چالش هایی است که جامعه بشری از 
دیر زمان تاکنون با آن دست به گریبان بوده است. به تعبیر دیگر فقر اقتصادی و نابرابری 
اجتماعی از بنیادی ترین مشــکالتی اســت که خود عامل و سبب چالش های دیگر شده 
است؛ و امروزه با وجود پیشرفت و توسعه گسترده در جامعه بشری، از میزان و شدت آن 
نه تنها کاســته نشده است، بلکه طبق آمارهای ارائه شده در حال افزایش بوده و رنگ بدل 

کرده است. 
فقر، برخالف تصور اولیه به مشکل شخصی و فردی محدود نمی گردد، بلکه مسئله ای 
است که پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن، کلیت جامعه بشری و جهان را تحت 
تأثیر قرار می دهد؛ از همین رو اســت که  مبارزه و ریشــه کنی فقر، نیاز به اراده جدی و 
برنامه ریزی جمعی و جهانی دارد و بر همین مبنا این موضوع در مجمع عمومی ســازمان 
ملل متحد طرح شد که در چهارچوب قطعنامه 196/47 به تصویب رسید، و یکی از اهداف 
توسعه هزاره سازمان ملل متحد تعیین شده و 17 اکتبر به نام »روز جهانی ریشه کنی« فقر 

از سوی سازمان ملل نام گذاری شد. 
همانگونه که یادشــد فقر چهره هزار رنگــی را دارد که در ابعاد مختلف موجب نقض 
حق بشــری افراد می گردد. از کودکان شیرخوار افریقایی تا کودکان خردسال کشورهای 
توسعه نیافته دیگر که با انواع بیماری ها و سوء تغذیه دست و پنجه نرم می کنند، یا کودکانی 
کــه از حقوق دوران کودکی محروم شــده و مجبور اند  برای تأمین معیشــت خانواده تن 
به کارهای ســخت و اجبــاری بدهند، یا مادران و پدران حســرت زده و درمانده ای که از 
فراهم سازی کم ترین زمینه و فرصت برای تحصیل و رشد تربیتی و آموزشی کودک خود 
عاجز اند و هیچ دستگاه و مقام رسمی این محرومیت و رنج شان را درک نکرده و به خاطر 

سوء مدیریت در برابر آن احساس مسئولیت نمی کند. 
با توجه به نگرانی های رو به افزایش ملی و بین المللی در زمینه نقض حقوق بشر و زیاد 
شــدن فاصله طبقاتی میان فقرا و ثروتمندان از یک سوی، و انگیزه و داعیه نهادینه سازی 
و تأمین حقوق بشــری افراد که در چهارچوب برنامه های مختلف از جمله توســعه پایدار 
ارائه شــده است، نیازمند آن است که سیاست ها و استراتژی های ملی و بین المللی افزون 
بر زدودن زمینه های نقض حقوق بشری، بایستی تالش ها برای ریشه کنی فقر و تبعیض، 
و تضمین بهره مندی همه افراد از حقوق انسانی انسجام یافته و به صورت جدی تر عملی 
شــود. تا زمانی که چنین اراده و خواســت واقعی در سطوح مختلف ملی و بین المللی و 
نهادهای موجود در آن گستره برای پایان دادن به داستان تلخ فقر شکل نگیرد، توقع بردن 
از کاهش موارد نقض حقوق بشــر و محو خشونت، تحقق نخواهد یافت. با تأکید می توان 
گفت که وجود فقر و تبعیض، تهدیدی جدی و عامل مهم برای حقوق بشــر و نقض آن 
اســت؛ از جانب دیگر تحقق ارزش های حقوق بشر، عامل مؤثر در کاهش و زدودن فقر و 

تبعیض خواهد بود.
نکته مهمی را که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که تالش برای تحقق ارزش های 
حقوق بشری و مبارزه با فقر و تبعیض به تخصیص یافتن منابع محدود نمی گردد، هرچند 
که الزم اســت؛ بلکه تحقق این امر به اراده قوی سیاسی داخلی و بین المللی نیز ضرورت 

دارد تا از منابع اختصاص یافته به صورت عادالنه و به موقع استفاده شود.
ســخن نهایی این که برای پیشــگیری از باز تولید فقر و تبعیــض، در پیش گرفتن 
سازوکارهای درباره تحقق بخشیدن ارزش های حقوق بشری از گزینه های اساسی و اثر گذار 
اســت، زیرا در حقوق بشــر تضمین هایی قانونی و جهانی وجود دارد که برای محافظت 
از موجودیــت و حقوق افراد و گروه های بشــری در برابر انگاره ها و عواملی که در تضاد با 

آزادی ها، حقوق و کرامت انسانی قرار دارند، تعبیه شده است. 

مدیرمسؤول

فقر؛ 
و نقض 

حقوق بشر
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پــه ۱۹۹۲ کال کــې د تلې ۲۵/د اکتوبر۱۷ نېټه، د ملګرو ملتونو ســازمان له خوا د فقر د له 

منځــه وړلو د نړيوالې ورځې په توګه ونومول شــوه. د دې ورځې مخينــه ۱۹۸۷ کال ته ورګرځي 

چې د تروکادرو په ميدان کې، د برش حقونو او آزادۍ په ميدان کې ســل زره تنه راټول شــوي ؤ. 

دا راټولېدنه د فقر، لوږې، تاوتريخوايل، وېرولو او ټکولو د قربانيانو په ياد کې وه؛ ورپسې د ملګرو 

ملتونو سازمان عمومي غونډې د يو پرېکړه ليک په تصويب رسه د اکتوبر ۱۷مه د فقر د له منځه 

وړلو د نړيوالې ورځې په توګه په رسميت و پېژندله او د سازمان غړو هيوادونو ته يې ملانځل توصيه 

کړل.

اقتصــادي فقر او ټولنيزې نابرابرۍ د برشي ټولنې تر ټولــو مهمې ننګونې دي، چې له پخوا 

تر اوســه وررسه برش الس و ګرېوان دی. په بله وينا، اقتصادي فقر او ټولنيزه نابرابري له بنســټي 

ستونزو څخه دي چې پخپله د نورو ستونزو سبب شوې دي؛ او نن ورځ په برشي ټولنه کې د پراخ 

پرمختګ او پراختيا رسه رسه يې کچه او ســخت والی نه یواځې کم شوی نه دی، بلکې د وړاندې 

شويو شمېرو له مخې د زياتېدو په حال کې دي او رنګ يې بدل کړی دی.

فقر، د لومړين تصور پر خالف په شــخيص او فردي ســتونزې پورې نه محدوديږي، بلکې يوه 

مسله ده چې ټولنيزې، اقتصادي او سیايس پايلې يې د برشي ټولنې او نړۍ کليت تر اغېز الندې 

راويل؛ ځکه خو له فقر رسه مبارزه او د فقر له منځه وړل جدي ارادې او ټوليزې او نړيوالې پروګرام 

جوړونې ته اړتيا لري او پر همدې بنسټ دا موضوع د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې 

مطرح شوه، چې د ۱۹۶/۴۷ پريکړه ليک په چوکاټ کې تصويب شوه، د ملګرو ملتونو سازمان د 

زريزې له موخو څخه يوه وټاکل شــوه او د اکتوبر ۱۷مه د ملګرو ملتونو سازمان له خوا د فقر د له 

منځه وړلو د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه.

لکــه څنګه چې يادونه وشــوه فقر زر رنګــه څېرې لري چې په بېالبېلو ابعــادو کې د افرادو د 

برش حقونو د نقض المل کيږي. له افريقايي شــيدو خوړونکو ماشــومانو څخه د نورو وروسته پاتې 

هيوادونو تر کم عمره ماشــومانو پورې چې له ډول ډول ناروغيو او سوء تغذيې رسه الس و ګرېوان 

دي، يا هغه ماشــومان چې د ماشــومتوب د مهال له حقونو څخه محروم شــوي او اړ دي چې د 

کورنــۍ د ژوند د تامین لپاره ســختو او اجباري کارونو ته غاړه کيږي، يــا اړ او کمزوري ميندې او 

پلرونــه، چې د خپل ماشــوم د زده کړې او ښــوونيزې او روزنيزې ودې لپــاره تر ټولو کمه زمينه او 

فرصت نيش برابرولی او هيڅ رسمي مقام او دستګاه يې دغه محروميت او رنځ نه دی درک کړی 

او د ناوړه مديريت له امله يې پر وړاندې د مسئوليت احساس نه کوي.

د برش حقونو د نقض او د بې وزلو او شتمو تر منځ د طبقايت فاصلې زياتېدو په برخه کې ميل 

او بني املليل مخ پر زياتيدونکو انديښــنو ته په پام او د افرادو د برشي حقونو د تامني او بنســټي 

کولــو انګېزه او داعيه، چې د دوامدارې پراختيا په شــمول د بېالبېلــو پروګرامونو په چوکاټ کې 

وړاندې شوي، دې ته اړتيا لري چې ميل او بني املليل سياستونه او سرتاتيژۍ د برشي حقونو د 

نقض د زمينو پر ځپلو رسبېره، بايد د فقر او تبعيض د له منځه وړلو لپاره هڅې او د ټولو افرادو د 

منظمو انساين حقونو تضمني په جدي توګه عميل يش. تر هغه وخته چې په بېالبېلو ميل او بني 

املليل کچو او د هغو د شــته بنســټونو له خوا د فقر د تريخ داســتان د پای ته رسولو لپاره داسې 

اراده او غوښتنه رامنځته نيش، د برش حقونو د نقض د مواردو کمښت او د تاوتريخوايل ختمېدل 

به تحقق و نه مومي. په تاکيد رسه ويلی شو چې د فقر او تبعيض شتون د برش حقونو او د هغې د 

نقض لپاره تر ټولو جدي تهديد او مهم عامل دی؛ له بل پلوه د برش حقونو د د ارزښتونو تحقق د 

فقر او تبعيض په کمولو او ځپلو کې اغېزناک عامل دی.

هغه مهم ټکی چې دلته بايد ورته اشــاره ويش دا دی، چې د حقوق برشي ارزښتونو د تحقق 

لپاره هڅه او له فقر او تبعيض رسه مبارزه د رسچينو تر تخصيص پورې نه محدوديږي – که څه هم 

دا کار رضور دی- بلکې د دې چارې تحقق قوي داخيل او بني املليل سيايس ادارې ته اړتيا لري، 

چې له ځانګړو شويو رسچينو څخه په عادالنه توګه او پر خپل وخت ګټه واخستل يش.  

وروستۍ خربه دا چې د فقر او تبعيض د بيا توليد د مخنيوي لپاره د حقوق برشي ارزښتونو د 

تحقق اړوند د ميکانيزونو جوړول بنسټي او اغېزناک انتخاب دی، ځکه په برش حقونو کې قانوين 

او نړيــوال تضمينونــه موجود دي چــې د افرادو او برشي ډلو د موجوديــت او د هغوی د حقونو د 

ســاتنې لپاره د هغو مفکورو او عواملو پر وړاندې درول شــوي دي چې د انساين آزاديو، حقونو او 

کرامت په تضاد کې دي.

مسؤول مدیر

فقر؛ 
د برش حقونو 
د نقض بيا 
تولید
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د ســپينې امســا نړيواله ورځ چــې د ړندو 

کسانو او د سپينې امسا د قانون په درناوي هر 

کال د د اکتوبر پــر ۱۵مه نېټه ملانځل کيږي 

په افغانســتان کې هم دغه ورځ د ځينو غونډو 

او کنفرانسونو په جوړولو رسه هر کال د بېالبېلو 

ادارو له خوا په بېالبېلو بڼو ملانځل کيږي.

دغه ورځ په کابل کې د رهياب د موسســې 

لخــوا، د افغانســتان د بــرش حقونــو خپلواک 

کميســيون د معلولينو د برخې او د معلولينو د 

حقونو د دادغوښتنې د کمېټې په مالتړ د کابل 

په مرمرين قرص کې د يو لړ مراسمو په ترڅ کې 

وملانځل شوه.

په دې ملانځغونډه کې معلولينو، د بېالبېلو 

اړوندو ادارو استازو او حکومتي چارواکو ګډون 

درلــود، چې د قران کريم د څو مبارکو آيتونو له 

تالوت او د ميل رسود له غږولو وروســته په پېل 

کې د راهياب موسســې له خوا يو جوړ شــوی 

مستند فلم نندارې ته وړاندې شو او بيا د يادې 

موسسې مرشې اغلې بنفشې يعقويب وينا وکړه. 

اغلــې يعقويب د ســپينې امســا د نړيوالې 

کابل: د سپينې امسا نړيواله 
ورځ وملانځل شوه
نرصت الهام

ورځې د مبارکۍ تر څنګ د غونډې ګډونوالو ته 

هرکلی ووايه او زياته يې کړه چې په افغانستان 

کې د تخميني شــمېرو له مخې د ړندو کسانو 

شمېر څلور ســوه زرو ۴۰۰۰۰۰ تنو ته رسيږي 

او هغــوی چې د ليدلو اختالالت لري د هغوی 

شــمېر ال زيــات دی، اغلې يعقــويب زياته کړه 

چې په ټوله نړۍ کې ۳۶ ميليونه انسانان دغه 

معلوليــت لري او په نړي کې د ليد د اختالالتو 

درلودونکي کسان ۲۱۷ ميليونو تنو ته رسيږي، 

دا ډېره لويه شــمېره ده او موږ نــن ورځ دلته د 

معلولينــو او په ځانګړې توګه د ړندو کســانو په 

برخه کې د افغانســتان د دولت او اړوندو ادارو 

د هڅو درنــاوی کوو، چې پــه دې برخه کې د 

راهياب موسســې هم د دولت او اړوندو ادارو په 

همکارۍ د پام وړ السته راوړنې درلودلې دي او 

همدا اوس ۱۵۰ تنه ړانده په دې موسســه کې 

د بريــل ليک او نورو مهارتونو په زده کړه بوخت 

دي.

په غونــډه کې د افغانســتان د برش حقونو 

خپلواک کميسيون کمشرن ښاغيل احمد ضيا 

لنګري هم خربې وکړې، ښاغيل لنګري وويل: 

مونږ او تاسو د معلولينو د حقونو د دادغوښتنې 

لپاره، چې حکومت مکلف دی له معلولينو رسه 

مرســته وکړي، مهم ميل او بني املليل اســناد 

لرو، د اسايس قانون د دويم فصل ټول مواد له 

۲۲ مــې څخه تر ۵۹مې مــادې او ۵۳مه ماده 

چې مشخص د معلولينو په اړه دي، او همدا راز 

د برش حقونو بني امللــيل قوانني، چې د برش 

حقونو نړيواله اعالميه او اووه کنوانسيونونه چې 

د معلوليت لرونکو د حقونو کنوانسيون هم پکې 

دی، د افغانســتان د معلوليت لرونکو د حقونو 

او امتيازاتو قانون، چاپــي رسچينو او آثارو ته د 

معلولينو د الرسيس د حق اړوند د مراکش بني 

امللــيل ميثاق چــې د افغانســتان د دولت له 

خوا السليک شوی او د افغانستان پارملان هم 

تصويب کړی دی، دا ټول هغه ابزار او اسناد دي 

چې موږ يې له مخې په ډېر جرات او اســتدالل 

رسه دادغوښتنه کولی شو.

ښاغيل لنګري زياته کړه، چې د برش حقونو 

پاتې په 11مخ کې
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حقوق بشری سالمندان؛

 گروه آسیب پذیری 
که حمایت قانونی ندارد
حسین سیرت

عبدالحسیب 72 ساله در یکی از پیاده روهای 
شهر کابل مصروف دست فروشی است. او در حالی 
که دســتانش می لرزد و از فرط پیری و ضعیفی 
به سختی می تواند کراچی اش را در پیاده رو انتقال 
دهد، می گوید فرزندانش هر کدام »در غم روزگار 
خود« هستند و او در آخرین سال های زندگی اش 
تنها مانده اســت. این پیر مــرد می گوید، روزانه 
به شــهر می آیــد و مخارج زندگــی اش را از راه 
دست فروشی تأمین می کند، چون فرزندانش او را 
کمک نمی کنند. عبدالحسیب گفت: »توان کار را 
که در جوانی داشتم حاال ندارم. در خانه تنهایم و 
کسی به من کمک نمی کند. دو پسر دارم که خود 
فامیل دارند و به سختی می توانند از عهده فامیل 

خود برایند.«
این پیر مرد نگران روزهایی اســت که نتواند 
مخارجش را از طریــق کار در بازار تأمین کند: 
»بسیار سخت است؛ به خاطری که تنهایم. مادر 
بچه ها به رحمت حق پیوســته و دیگر کسی را 
ندارم که اگر پای مانده تر از این شــوم مرا کمک 
کنــد.« او می گوید اگر دولــت مرکز نگهداری و 
حمایت از سالمندان را مهیا می کرد آن جا می رفت 
و سال های آخر عمرش را در آن سپری می کرد، 

ولی حاال راهی جز کار کردن ندارد. 
اول اکتبر مصادف با روز سالمندان است. هدف 

از تجلیل این روز، فراهم کردن سهولت های زندگی 
برای کهن ساالنی است که خود توان کار و تامین 
معیشت را ندارند و نیاز دارند تا از سوی حکومت و 
یا سایر نهادهایی که در این عرصه مصروفند، مورد 
حمایت قرار گیرند. مراکز حمایت از سالمندان در 
بسیاری کشورها وجود دارد و سالمندانی که دیگر 
قادر به تأمین مخارج خود نیستند با مراجعه به 
این مراکز از سوی دولت حمایت می شوند. هدف 
از ایجاد خانه های سالمندان نیز این است که افراد 
سالمندان از حقوق بشری برخوردار باشند و در 
آخرین سال های زندگی نباید چنان درمانده شوند 
که کرامت انسانی و سایر حقوق بشری این افراد 

نقض شود. 
ســالمندان از جمله گروه های آســیب پذیر 
اجتماع است به دلیل شرایط جسمانی و روحی 
غالباً از دسترســی به حقوق بشری شان محروم 
می ماننــد. در حالی که کرامت انســانی و اصل 
برابری انســان ها در اعالمیه جهانی حقوق بشر 
و سایر اســناد مربوط به حقوق بشر به رسمیت 
شناخته شده  است، بنابراین حکومت ها مکلفند 
 برای رســیدگی به وضعیت سالمندان و تأمین 
حقوق بشــری آن ها اقدامات عملی و همه جانبه 

اتخاذ کنند.
براساس آمار ارائه شده از سوی وزارت کار امور 

اجتماعی، شهدا و معلولین، در حال حاضر بیش از 
9۰۰ هزار سالمند در افغانستان زندگی می کنند، 
ولی دولت تاکنون قانونی برای حمایت و حفاظت 
از حقوق بشــری آنان ندارد. در سطح جهان نیز 
براساس آمار ملل متحد 7۰۰ میلیون نفر بیش از 
6۰ سال سن دارند و این رقم تا سال 2۰5۰ به 2 

میلیارد نفر خواهد رسید.1

نقش کمیســیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان 

کمیسیون مســتقل حقوق بشر حقوق بشر 
افغانستان همواره برای حقوق بشری سالمندان 
دادخواهی کــرده و تالش  کرده اســت  کرامت 
انسانی و حقوق این افراد در دورانی که به شدت 
به حمایت نیاز دارند، تأمین شود. کمیسیون به 
این باور اســت که هرگاه امروز برای رسیدگی به 
وضعیت حقوق بشری ســالمندان برنامه ریزی 
نشود، جامعه فردا با مشکل بزرگی در این زمینه 

مواجه خواهد شد. 
باوجودی که در فرهنــگ افغانی، احترام به 
بزرگان ارزش پذیرفته شــده خانواده ها ست و از 
سوی دیگر ارشادات دینی نیز بر حمایت و احترام 
بزرگان در خانواده ها توصیه کرده است، ولی تغییر 
نوعیت زندگی، جنگ، فقر و بیجاشدگی عواملی 
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است که بزرگســاالن را آسیب پذیرتر می سازد و 
در صورتی که برای این گروه اجتماعی میکانیزم 
قانونی حمایت وجود نداشته باشد، آنان در آخرین 
سال های زندگی با دشــواری های زیادی روبه رو 
خواهند شــد. بنابر دالیلی که ذکر شد، شماری 
از کهن ساالن به شــدت نیازمند آسایشگاه هایی 
اســت که بتواند زمینه اسکان، تغذیه و بهداشت 

سالمندان را فراهم کنند. 
کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان 
در ســال 1۳91 گزارش وضعیت کهن ساالن را 
تهیه کرد. این گزارش بازتاب واقعیت های زندگی 
کهن ساالن در کشــور است و نشان می دهد که 
این گــروه به حمایت جدی نیــاز دارند. در این 
گزارش توصیه شده است که حکومت باید قانون 
مشخصی را برای حمایت از افراد کهن سال تصویب 
و براساس آن از این گروه اجتماعی حمایت کند. 

جمعیت سالمندان 
از نظر صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، 
افغانستان یک کشور جوان است. زیرا آمار و ارقام 
نشان می دهد که بیشترین جمعیت افغانستان را 
افراد پایین تر از سن پانزده سال تشکیل می دهند. 
براســاس رقم تخمینی جمعیت که توسط 
اداره احصاییه در ســال 1۳97 به نشــر رسیده، 
جمعیت افغانستان بیش از ۳1 میلیون نفر است 
که از این میان بیش از 14 میلیون زن و بیشــتر 
از 15 میلیون مرد در کشور زندگی می کنند. این 
آمار نشان می دهد که تنها 764 هزار نفر در کشور 
بیش از 65 سال سن دارند. در حالی که بیش از 
2۰ میلیون نفر در کشــور کمتر از ۳۰ سال سن 

دارند.2
باوجود این هم، افغانستان نیاز دارد تا قانون 
مشــخصی را برای حمایت از سالمندان تصویب 
و اجرا کنــد. هرچند جمعیت جوان کشــور از 
نظر شــاخص توسعه یک فرصت است، اما نباید 
فراموش کرد که واقعیت های عینی ایجاب می کند 

تا سالمندان نیز مورد حمایت قرار گیرند. 

رفتار با کهن ساالن
مطالعاتی که در مورد رفتار اعضای خانواده با 
کهن ساالن انجام شده نشان می دهد که این گروه 
اجتماعی در خانواده ها از احترام برخوردارند، ولی 
این به معنای تعمیم بر همه سالمندان نیست؛ زیرا 
شماری از افراد سالمند به دلیل وضعیت خاص 
اقتصادی و اجتماعی به حمایت های جدی نیاز 
دارند و ادامه زندگی با کرامت آن ها وابســته به 

حمایت حکومت است. 
رفتــار اعضــای خانواده با کهن ســاالن ۳2 
درصد بســیار خوب و رضایت بخش اســت، ۳5 
درصد کهن ساالن این رفتار را خوب گفته اند. 21 
درصــد گفته اند که رفتار اعضای خانواده با آن ها 
نسبتاً خوب است در حالی که بیش از ۳ درصد 

کهن ساالن رفتار اعضای خانواده را بد و یا بسیار 
بد تعریف کرده اند. اما وضعیت در مورد برخورد و 
رفتار خانواده با زنان ســالمند فرق می کند. زنان 
به دلیل موقف پایینی کــه در خانواده دارند، در 
کهن سالی با مشکالت بیشتری مواجه می شوند. 
زیرا آنان منابع اقتصادی کافی در دسترس ندارند 
و شریک تصمیم گیری های درون خانوادگی نیز 

نیستند.۳

نبود قانون حمایت از سالمندان 
قانون اساسی کشور بر حمایت از کهن ساالن 
تأکید کرده و در ماده پنجاه و ســوم این قانون 
آمده اســت: »دولت به منظــور تنظیم خدمات 
طبی و مســاعدت مالی برای بازماندگان شهدا و 
مفقودیــن و برای بازتوانی معلولین و معیوبین و 
سهم گیری فعال آنان در جامعه مطابق به احکام 
قانــون، تدابیر الزم اتخاذ می نماید. دولت حقوق 
متقاعدین را تضمین نموده، برای کهن ســاالن، 
زنان بی سرپرست، معلولین، معیوبین و ایتام بی 
بضاعت مطابق به احکام قانون کمک الزم به عمل 

می آورد.«
با وجود تأکید صریح قانون اساسی بر حمایت 
از کهن ســاالن، در هفده ســال گذشته قانون 
مشخصی برای یاری این گروه آسیب پذیر تصویب 

نشده است. 
حمایت از سالمندان و ایجاد مراکز حمایت 
از این قشــر آسیب پذیر نیازمند قانونی است که 
حکومت را مکلف به حمایت از ســالمندان کند. 
چنین قانونی در افغانستان هنوز تصویب نشده 
است. برای نخستین بار مسوده قانون حمایت از 
سالمندان در سال 1۳92 به پارلمان پیشنهاد شد. 
این قانون به دلیل مخالفت شدید سناتوران در 
مجلس سنا تصویب نشد. هنگامی که این قانون 
برای تصویب به مجلس ســنا رسید، سناتوران 
به شــدت بــا آن مخالفت کردنــد و گفتند که 
ایجاد خانه کهن ساالن به معنی ترویج »فرهنگ 
غرب« در کشــور است و با تصویب آن مخالفت 
کردند. تاکید سناتوران این بود که افغانستان یک 
جامعه اسالمی اســت و پدران مادران حق دارند 
تا در دوران کهن سالی از سوی خانواده های شان 

حمایت شوند. 
ســناتوران به این باور بودند کــه اگر خانه 
سالمندان قانونی شود، در آن صورت خانواده ها به 
جای حمایت و نگهداری از افراد سالمند، آنان را به 
این مراکز می سپارند و به این ترتیب رسم حمایت 
از بزرگان در جامعه کمرنگ می شود. ولی واقعیت 
طور دیگری اســت. در گذشته بیشتر پدران و یا 
مردان خانواده در بیرون از خانه مصروف کار بودند 
ولی با تغییر روش زندگی، بسیاری اعضای خانواده 
مجبورند کار کنند و در چنین شــرایطی زمینه 
حمایت از ســالمندان در داخل خانه محدودتر 

می شود. 

نیازهای سالمندان 
مهم ترین اصلی که براساس ارزش های حقوق 
بشری برای سالمندان در نظر گرفته شود اصل 
استقاللیت است تا سالمندان در دوران کهن سالی 
در عرصه های مختلف استقاللیت داشته باشند و 
از وابستگی آن ها به وابستگان و سایر افراد جامعه 

جلوگیری شود. 
دسترســی به آب، غذا، ســرپناه، پوشاک، 
بهداشــت و درآمد از طریق خود اتکایی مواردی 
است که سالمندان به آن نیاز دارند. حکومت ها 
مکلفنــد که بــه منظور تأمین حقوق بشــری 
ســالمندان نیازمندی های اولیه و اساسی آن ها 
را فراهم کند. مورد مهم دیگر برای ســالمندان 
داشتن شــغل با درآمد است. افرادی که به سن 
کهن سالی می رسند ضرور است شغل متناسب با 
توان جسمی و فزیکی شان داشته باشند و از این 

راه معیشت شان را تأمین کنند. 
دسترســی به برنامه های منظم و مناســب 
آموزشی و پرورش نیاز دیگر سالمندان است. این 
گروه آسیب پذیر برای این که بتواند زندگی اش را 
به صورت بهتــری به پیش ببرد به آموزش ویژه 

نیاز دارد. 
مورد مهم دیگر برای تامین حقوق بشــری 
سالمندان، حضور آن ها در متن جامعه و مشارکت 
در فعالیت های اجتماعی است طوری که جوانان 
بتواننــد از دانش و مهارت هــای آن ها بیاموزند. 
در صورتــی که این اصل مدنظر گرفته نشــود، 
ســالمندان به افراد گوشه نشــین و منزوی  بد ل 
خواهند شد. برخورداری از حقوق اساسی دیگر 
ماننــد احترام کامل به کرامت انســانی، عقیده، 
نیازها و حریم خصوصی موضوعات دیگری است 
که باید جدی گرفته شود و در این مرحله سنی، 

سالمندان از آن برخوردار شوند. 
دسترســی به خدمات اجتماعی و حقوقی 
مورد دیگری است که سالمندان  به آن نیاز دارند. 
این گروه آسیب پذیر به دلیل کهن سالی و ضعف 
جســمانی نباید از خدمات اجتماعی و حقوقی 

بی بهره بمانند.

منابع:
http://www.un.org /en/events/ .1

/olderpersonsday
2.اداره احصائیه مرکزی، براورد نفوس کشور 

سال 1۳97، نفوس به ترکیب گروه سنی
۳.کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 
گزارش وضعیت کهن ساالن در افغانستان 1۳91 
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د ماشومانو وضعيت

د هغو احصايو له مخې چې د افغانســتان 

دولت او ځينې نړيوالو بنسټونو اخستې دي، د 

افغانستان د ټول نفوس ۵۷ فيصده هغه وګړي 

دي، چــې عمرونه يې له ۱۸ کــم دي، په دې 

معنــی چې په تخميني اندازه د ۱۶ ميليونو په 

شاوخوا کې په بېالبېلو عمرونو د زيږون څخه تر 

څلور کلنۍ، له څلور کلنۍ تر اته کلنۍ، له اته 

کلنــۍ تر پينځه لس او بيا تر اتلس کلنو پورې 

نفوس ماشــومان او له ۱۸ کلونو څخه کم عمر 

لرونکي تنکي ځوانان دي.

ماشــومان په دې هيواد کې د نفوس زياته 

برخه جوړوي، چې په همدې حساب افغانستان 

د نــړۍ تر ټولو ځوان هیواد ګڼل کيږي، خو له 

بده مرغــه د جګړې په کلونو کې او همدا اوس 

په شــخړو او جګړو کې ماشــومان تــر ټولو ډېر 

رضرمننونکي او له ستونزو رسه مخامخ دي.

بــرش حقونــو خپلــواک  د  افغانســتان  د 

کميسيون د ماشومانو د برخې همغږه کوونکی 

نجيب الله بربکزی وايي، هغه شــمېرې چې د 

دولت له خوا وړاندې شوې دي، شاوخوا شپږنيم 

ميليونه ماشومان له مســتقيم يا غري مستقيم 

خطر رسه مخ بلل شــوي دي، دغه ماشــومان 

بيا په ۲۳ زيامننونکو ګروپونو ويشل شوي دي، 

چې راســتنېدونکي، مهاجر، کــورين بې ځايه 

شوي، په کم عمر کې ودونه، په بدو کې ورکول، 

د ماشومانو قاچاق او اختطاف، د اقليتونو رسه 

توپريي چلند، هغه ماشومان چې په روزنتونونو 

او يــا د اصالح او تربيې په مرکزونو کې ســاتل 

کيږي او داســې نور. د ښاغيل بربکزي په وينا، 

د افغانسان د ماشومانو وضعيت چې په دې هر 

يو رضر منونکي ګروپ کې راځي ډېر خراب دی 

او که پام ورته و نه يش دا يو سور څراغ دی او د 

ماشومانو دا وضعيت خورا خطرناک دی.

ښاغيل بربکزی وړاندې وايي، چې د ښوونې 

او روزنې به برخه کې هغه ماشومان چې همدا 

ماشومانو ته الزمه 
پاملرنه نه کيږي
نرصت الهام
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اوس په جنوب او جنوب لويديز کې ژوند کوي، 

د ۵۰۰۰۰۰ پينځــه زرو په شــاوخوا کې يې له 

ښوونې او روزنې څخه محروم دي، چې شاوخوا 

زر ښوونځي همدا اوس په ټول افغانستان کې 

تړيل دي، يا سوځول شوي دي، يا د مخالفينو 

تر تهديــد الندې دي او يا د نورو عواملو له امله 

تړيل دي.

د ښاغيل بربکزي په وينا، د افغانستان هغه 

رسمي دولتي مرجع چې د کار، ټولنيزو چارو، 

شهيدانو د وارثينو او معلولينو وزارت دی او اوس 

د ورکو شويو د چارو مسئوليت هم پکې ور زيات 

شــوی، د يو وزارت له خــوا د دومره ډېرو کارونو 

تررسه کول پخپله يو ناممکن کار دی، چې هره 

ورځ زيان منونکي ماشــومان ال هــم له زيان او 

خطر رسه مخامخ کيږي، په ډېری هيوادونو کې 

د مور او ماشــوم په نوم ځانګــړی وزارت موجود 

وي، ځکــه چې ښــځې او ماشــومان د دولت 

ځانګړې پاملرنې ته اړتيا لري.

ښــاغلی بربکزی زياتوي: دغــه وزارت چې 

اوس دومــره کارونــه ور پــه غــاړه دي، ډېــری 

کارونــه يې پاتې دي، چې په يــاد وزارت کې د 

ماشومانو د چارو لپاره يو ځانګړی رياست بسنه 

نه کوي، بلکې د دې لپاره کايف بودجه او منظم 

تشکيالت پکار دي، ځکه چې د ماشومانو رضر 

مننه او په دې برخه کې اړتيا خورا زياته ده.

د ماشــوم د کنوانســيون له مخې دولتونه 

مکلف دي چې حد اقل معيارونه او ســټنډنونه 

پــه خپل هيواد کې د ماشــومانو لپاره رامنځته 

کړي، هر هغه هيواد چې د ماشــومانو د حقونو 

کنوانسيون ته ژمن پاتې کيږي که ټولې مادې 

يې نيش عميل کوالی کم تر کمه د ژوند حق، 

له ماشومانو رسه د توپريي چلند نه کولو حق، د 

دوی د ودې او اشــرتاک حق او په ټولنيزو چارو 

کــې د دوی د ګډون حق بايــد د ميل قوانينو 

برخه وګرځوي او عميل يې کړي.

پرمختګونه

که څه هم چې د ماشــومانو په برخه کارونه 

شــوي دي او د پخوا په پرتلــه په بېالبېلو برخو 

کې د ماشــومانو وضعيت ښه شوی دی، خو دا 

چې ماشومان په هيواد کې يو تر ټولو ډېر رضر 

منونکی قرش دی او له بل پلوه د هيواد راتلونکی 

د همدې ماشــومانو په ساتنې، روزنې او پالنې 

پورې تړلــی دی، تر ټولو زياتې پاملرنې ته اړتيا 

لري.

د برش حقونو خپلواک کميسيون د ماشومانو 

د برخې همغږه کوونکی نجيب الله بربکزی په 

دې هکله وايي: په تېره يوه نيمه لســيزه کې د 

ماشــومانو وضعيت يو څه د ښوونې او روزنې په 

برخه کې پرمخ تللی، چــې دا اوس د لس نيم 

مليونو په شــاوخوا کې ماشــومان ښوونځيو ته 

ځي، همــدا رنګه، د صحت عامــې د وزارت له 

هڅــو رسه هغه ماشــومان چې د پوليو ښــکار 

کيږي کچه يې ډېره راټيټه شــوې ده، يواځې د 

يو څو پېښو پورې يې شــمېره راټيټه شوې ده، 

چې اميد دی دا څو پېښې به هم له منځه الړې 

يش.

ښــاغلی بربکزی که څه هم د ماشومانو په 

برخــه کې د فعالو بنســټونو او مسســو کارونه 

ستايي خو زياتوي چې په دې برخه کې بنسټي 

کارونو ته اړتيا شته او وړې پروژې او مرستې که 

څه هم ښې دي خو هغومره اغېزناکې نه دي. 

نوموړی وايي: هغه بنسټونه چې د ماشومانو 

پــه برخه کې کار کــوي، ډېری يــې وړې وړې 

انجيــو ګانې دي، د دوی موقتــې وړې پورژې، 

چې څوک ماشــومانو ته شيدې وييش، څوک 

کتابچه او قلــم او څوک خوراکي مواد ورباندې 

وييش، دا دومــره اغېزمن نه دي، تر هغه وخته 

چې د ماشوم وضعيت په بنسټي توګه و نه ارزول 

يش او د ماشــومانو حقه حقونه هغوی ته ور نه 

کړل يش او د ماشــوم اړوند دولت، کورنۍ، مور 

پالر، خلــک او ټول په ګډه د ماشــوم وضعيت 

تــه پاملرنه و نه کړي او په قوانينو کې بنســټي 

بدلونونه را نيش د ماشوم وضعيت ډېر ژر د ښه 

وايل په خوا نه يش تللی.

ښــاغلی بربکزی وايي، د افغانستان د برش 

حقونو خپلواک کميسيون چې په تېره يوه نيمه 

لسيزه کې تر ډېره د ماشومانو له وضعيت څخه 

څارنه کړې ده، د خپل کاري جوړښت له مخې 

لومــړی څېړنه کوي، بيا دادغوښــتنه کوي آواز 

پورتــه کوي او د اړوندو بنســټونو پــام ور اړوي. 

نوموړی وايي، چې دولت تر هغې کچې چې په 

تــوان کې يــې وي، دې رپوټونو او څېړنو ته پام 

کــوي، خو په دولت کې يوه ســتونزه دا ده چې 

دوی قــوي ډيټابيــس او تحليل نــه لري، چې 

وضعيت و ارزوي او د وضعيت سم تصوير ولري.

ښاغلی بربکزی د کميسيون د هڅو د اغېز 

پــه هکله وايــي، چې د دوی دادغوښــتنه غورا 

اغېزناکــه ده، هغه زياتوي: مثــاًل په تېرو کلونو 

کې په قوانينو کې اووه کلني د ماشوم د جزايي 

مســئوليت عمر و، که يو ماشــوم په اووه کلنۍ 

کــې جرم تــر رسه کاوه د محکمې  ټول مراحل 

به يــې تررسه کول او بيا بــه د اصالح او تربيت 

مرکز ته لېږدول کېده، خو دا چې افغانستان د 

ماشومانو د حقونو کنوانســيون منلی دی او د 

دې کنوانسيون د ۳۶ څخه تر ۴۰ مادې پورې 

مواد دولتونه ژمن کوي چې ماشــوم بايد بندي 

نه يش، ولچک نيش، و نه وهل يش او شکنجه 

نــيش او نه په اعدام محکوم يش او په داســې 

وخت کې ورته بايد دويم کور پيدا يش، دغه سن 

د دې لپــاره چې په راتلونکي کې د ماشــومانو 

پــر اروا ډېر بد اغېز کوي او د ماشــوم د ودې او 

بېرته د کورنۍ له ادغام رسه مرسته نه کوي، نو 

دغه د جزايي مســئوليت عمر د کميســيون په 

دادغوښتنه له اووه کلنۍ څخه پورته شو او اوس 

دولــس کلني د جزايي مســئوليت عمر وټاکل 

شو، چې له دولس څخه کم عمر لرونکی ماشوم 

که کوم جرم تررسه کړي بايد مجرم ورته و نه ويل 

يش بلکې رسغړوونکی ماشوم و بلل يش، دا د 

کميسيون دادغوښــتنه وه، چې د ماشومانو د 

رسغړونــو قانون د عدليې وزارت له خوا تصويب 

شو او په هغې کې د ماشوم د جزايي مسئوليت 

عمر ۱۲ کلونه ټاکل شوی دی.

ښاغلی بربکزی وړاندې وايي: همدا راز هغه 

نوم چې پخــوا به د دارالتاديب په نوم يادېده او 

هلته به رسغړوونکي ماشومان ساتل کېدل، دې 

نوم پخپله يو ناســم تصوير جوړاوه او پر ماشوم 

يې پــه رواين لحاظ بد اغېز کاوه، چې دغه نوم 

د کميســيون په غوښتنه له دارالتاديب څخه د 

ماشومانو د اصالح او تربيې په مرکز بدل شو.

ښــاغيل بربکزي وړاندې وويل: مثاًل د بچه 

بازۍ ښــکار ماشــومانو ته هيڅ پاملرنه نه وه او 

دا د دې عــرص د غالمۍ په معنا ده، ځکه هغه 

څوک چې يو هلک يې ســاتلی وي هغه څخه 

د يــو جنيس مريي په توګه په پرله پســې توګه 

استفاده کوي، چې د کميسيون د درې کلنې 

پرله پســې دادغوښتنې له مخې له ښه مرغه د 

افغانستان د جزا په نوي کوډ کې بچه بازي د يو 

جرم په توګه په رسميت پيژندل شوې.

ښاغلی بربکزی باور لري، چې که دولت او 

چارواکي ماشــومانو ته د خپلې کاري اجنډا په 

رس کې ځای ورکړي دغه بدلون او پرمختګونه ال 

چټک کېدای يش. د نوموړي په وينا، تر اوســه 

هم د ماشومانو ناوړه وضعيت ته د سور څراغ په 

سرتګه نه دي کتل شوي، حال دا چې ماشومان 

د هيواد راتلونکی دی او له هر څه وړاندې ورته 

ځانګړې پاملرنه پکار ده.

له ماشومانو رسه چلند

له ماشــومانو رسه په کورنيو، ښــوونځي او 

ټولنه کې ناوړه چلندونه او تاوتريخوالی بله هغه 

جدي ستونزه ده، چې زمونږ د هيواد ماشومان 

وررسه مخ دي، د کارپوهانو به باور له ماشومانو 

رسه نــاوړه چلنــد او تاوتريخوالــی د هغوی پر 

روان نــاوړه اغېزه کــوي او د هغعوی مخ پر وده 

استعدادونه وژين.

د برش حقونو خپلواک کميسيون د ماشومانو 

د برخې همغــږه کوونکی نجيــب الله بربکزی 

همدغه خربه کوي: ښــوونکي، د کورنيو لويان 

او مــور پالر پخپله د تاوتريخــوايل تجربې لري 
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او داسې عادت شــوي دي چې له ماشوم رسه 

تاوتريخوالــی او د هغوی وهــل ټکول د اصالح 

لپاره يوه د حل الره ده، خو دا د ماشــوم پر روان 

ډېره ناوړه اغېز کوي او د ماشــوم اســتعدادونه 

وژين. ښاغلی بربکزی زياتوي، چې په دې برخه 

کې يو ټولنيز خوځښــت بايد راپورته يش او په 

ټولنه کې د ماشومانو اړوند دغه فرهنګ جوړونه 

او فرهنګي اصالح خورا اړينه ده.

ښاغلی بربکزی وړاندې وايي: ماشوم خربو 

ته نه پرېښودل، هغوی ته په کمه سرتګه کتل، 

له هغوی څخه مشــوره نه اخستل دا ټول زمونږ 

په ټولنه کې رواج دي، خو که ماشوم پرېښودل 

يش چې خربې وکړي، هغه ته په درنه ســرتګه 

وکتل يش، مشوره وررسه ويش او د دې پر ځای 

چــې په وهلو يــې د اصالح کوښــښ ويش که 

لــه هغه رسه خربې ويش، هغــه پوه کړای يش 

او متقابــل درناوی ورته ويش دا چاره د ماشــوم 

اصالح کول اســانوالی يش. ښــاغلی بربکزی 

زياتــوي: د ماشــوم د حقونــو کنوانســيون يو 

پرنسيپ همدا دی چې ماشوم ته د خربو کولو 

او مشــارکت حق ورکړل يش او دا تجربه شوې 

ده، چې که ماشوم ته غوږ و نيول يش ماشومان 

ډېر ښه فکرونه او ډېر ښه نظريات لري. نوموړی 

زياتوي: هغــه څه چې په ديني ارشــاداتو کې 

راغيل دي هم پر ماشوم د شفقت توصيه کوي 

او هغوی رسه ښــه چلند ته خلــک رابويل او د 

هغوی ساتنه او پالنه اړينه بويل.

ښــاغلی بربکزی وايي چې اوس د پخوا په 

پرتله له ماشــومانو رسه په چلند کې ډېر مثبت 

بدلــون راغلی دی: که څه هم چې له ماشــوم 

رسه بــد چلند، د ښــوونکي او د کورنۍ د غړيو 

لــه خوا د ماشــوم وهل ټکول پخــوا ډېر دود و، 

خــو اوس دغه کچه هم را ټيټه شــوې ده او په 

ډېری ښــوونځيو کې اوس ښوونکي لکه د پخوا 

په څېر له لښــتو او کوتکونو څخه کار نه اخيل 

او تر ډېره حده ښــوونکي اوس پوه شــوي دي، 

چې وهل ټکول د تدريس، د ښــوونې روزنې او 

د ماشــومانو د اصالح الره نه ده، همدا رنګه په 

نصاب کې بدلون راغلی دی او د برشي حقونو 

اړوند مفاهيم او له ماشومانو رسه د چلند اړوند 

مطالب پکې ځای پر ځای شوي دي.

کارګر ماشومان

په هيواد کې د پرله پســې جګړو او ګډوډيو 

له امله ډېری ماشــومانو ته د کورنيو رسپرستي 

ور په غاړه شــوې چې هغوی يې اړيستي دي د 

خپلې کورنۍ د خيټې مړلو لپاره سختو کارونو 

تررسه کولو ته مخه کړي، دا ماشومان له ښوونې 

او روزنې او روغتيايي خدمتونو څخه بې برخې 

دي او پــه خــورا بد وضعيت کــې ژوند کوي، د 

رپوټونو له مخې ډېری دغه ماشــومان راستانه 

شوي کډوال يا کورين بې ځايه شوي دي، چې 

د جګړو له امله يې د کورنۍ رسپرستان له السه 

ورکړي دي او اړ شوي دي چې کار وکړي.

د  بــرش حقونــو خپلــواک کميســيون  د 

ماشــومانو د برخې همغږه کوونکی نجيب الله 

بربکزی وايي، که ماشــومانو ته پاملرنه د دولت 

او اړوندو ادارو د پروګرامونو په مرکز کې را نيش 

د دغو ماشومانو وضعيت نيش بدلېدای: ډېری 

ماشــومانو ته د کور رسپرســتي ور په غاړه ده، 

هغوی مجبور دي چې سخت کارونه وکړي، په 

بازارونو کې دست فرويش وکړي يا په بټيو کې 

خښــتي واچوي او د کور لپاره يوه مړۍ ډوډۍ 

برابــره کړي، چــې دا د حکومــت او اړندو ادارو 

لپاره چې په د ماشــومانو په برخه کې فعاليت 

کوي، یوه ســرته ننګونه ده، که دولت ماشومانو 

ته پاملرنه د خپلو پروګرامونو په مرکز کې ځای 

نه کړي او د ماشــومانو دغه ناوړه وضعيت ته د 

يو سور څراغ په ســرتګه و نه ګوري د ماشومانو 

وضعيت ژر نيش بدلېدی.

معلول ماشومان

د پخوانيو کلونو رسوې ګانې ښــيي چې د 

۲۰۰۰۰۰ دوه ســوه زرو په شاوخوا کې معلول 

ماشــومان په افغانســتان کې ژوند کوي، دا د 

يوې لســيزې پخوانۍ رسوې ګانې دي، که څه 

هم چې د معلولو ماشــومانو دقيقه شــمېره نه 

ده معلومه خــو دا چې جګړه ال هــم دوام لري 

او ماشــومان پکې په ډېره کچه قرباين کيږي د 

معلولو ماشومان شمېر تر هغو شمېرو چې پخوا 

ورکړل شوي ډېر زيات دي.

معلول ماشــومان ځانګړې ســتونزې لري 

چې خورا ځانګړې پاملرنې تــه اړتيا لري، هغه 

ماشــومان چې الس يا پښــه يې نشته، ړانده او 

کاڼه ماشــومان او هغه ماشــومان چې ذهني 

معلوليــت لري د دولت او د ماشــومانو په برخه 

کې د فعالو بنســټونو ځانګړې پاملرنې ته اړتيا 

لري.

بــرش حقونــو خپلــواک  د  افغانســتان  د 

کميسيون د معلولینو د برخې همغږه کوونکی 

محمد عــيل محبتي پــه دې هکلــه وايي: له 

معلولينــو څخه زيات وخت تصــور دا دی چې 

الس يا پښه يې نه وي او له جګړو اغېزمن شوي 

وي، خو معلولین څو کټګورۍ دي او هر يو يې 

بېلې پاملرنې او ځانګړو خدماتو ته اړتيا لري، لکه 

ړانده، کاڼه او ذهني معلولني او هغه ماشومان 

چې په اوتيزم اخته دي، دا ټول ډېره ســاتنه او 

پالنه غواړي، چې د ډېری دغه ډول معلولینو د 

ســاتنې او پالنې لپاره ځانګړي مرکزونه نشته، 

يواځې د ګوتو په شــمېر څو مرکزونه دي، چې 

معلولينو ته په ډېره کمــه کچه خدمات لري او 

هيڅکله کايف نــه دي، پاتې ډېــری معلولین 

او په ځانګړي ډول ماشــومان معلولني په ډېرو 

ســتونزمنو رشايطو کې ژوند کوي او هيڅ ډول 

روغتيايي او نورو اسانتياوو ته الرسسی نه لري.

ښاغلی محبتي وايي: د معلولو ماشومانو د 

ښــونې او روزنې په برخه کې هم د ړندو او کڼو 

ماشومانو لپاره کايف تعلیمي مرکزونه نشته، چې 

هلته دغه معلولیت لرونکي ماشومان ښوونې او 

روزنې ته الرسســی ولري او الزمې اســانتياوې 

لکه د بريــل ليک او د اشــارې د ژبې خدمات 

ولري. نوموړی زياتوي، چې د ګوتو په شامر څو 

مرکزونه شته چې هغه هم ډېرې ستونزې لري او 

هيڅکله کايف نه دي.

ښــاغلی محبتي د ذهني معلوليت لرونکو 

ماشــومانو په هکلــه وايي: د ذهنــي معلوليت 

لرونکو لپــاره هيڅ پاملرنه نشــته او هيڅ مرکز 

نشــته چې د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو 

روزنې، پالنــې او د هغوی د بيا زواکمنولو لپاره 

کار وکړي.

نوموړی زياتوي: له معلولو ماشومانو رسه د 

ټولنې او کورنيو چلند هم مناسب نه دی، چې 

بايد د معلولينو اړونــد ذهنيتونه جوړ يش او د 

هغوی د منلو لپاره ذهنيتونه برابر يش، په دې 

برخه کې د اړونــدو ادارو لپاره پکار دي، چې د 

معلولينو او په ځانګړي ډول له معلولو ماشومانو 

رسه د چلنــد پــه برخه کــې د عامــه پوهاوي 

اغېزناک پروګرامونه جوړ کړي او دغه پروګرامونه 

ال زيات کړي، همدا رنګه په دغو پروګرامونو کې 

د معلولــو او په ځانګړي ډول د ذهني معلولیت 

لرونکــو ماشــومانو د پالنې اړونــد معلومات او 

الرښــوونې ورســوي، چې د ذهنــي معلوليت 

لرونکو ماشــومانو رسه څــه ډول چلند ويش او 

څنګه کيدای يش هغوی پر خپلو پښو ودريږي.

ښــاغلی محبتي وړاندې وايي: هغه معلول 

ماشــومان چې په جګړو کې معلول شوي دي، 

پښــه، يــا الس يې له الســه ورکــړي دي يا نور 

معلوليتونه ورته پېښ شــوي دي، له خورا لويو 

ستونزو رسه مخ دي، هغه ماشوم چې مصنوعي 

پښــې يا الس ته اړتيا لري، داسې ادارې نشته 

چې ورته برابرې يې کړې، بيا دا پښــه وخت په 

وخت غټيږي او دغه مصنوعي پښه بايد پر خپل 

وخت بدله يش چې دا ډېره لويه ســتونزه ده او 

دغه معلول ماشومان نيش کوالی پر خپل وخت 

دغې اســانتيا ته الرسسی ولري، که څه هم په 

ښارونو کې ډېر کم دغه امکانات شته خو د لرې 

پرتو سيمو اوسيدونکي معلول ماشومان او حتی 

په ښارونو کې ډېری ماشومان ترې محروم دي.
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دفتر ســاحوی کابل کمیســیون مستقل 
حقوق بشــر افغانســتان از روز جهانی عصای 
سفید روز دوشــنبه 2۳ میزان 1۳97 در تاالر 
دفتر مرکزی تجلیل کرد. به مناسبت همین روز، 
رهنمود برخورد مبتنی بر حقوق بشر با نابینایان 

در میان اشتراک کنندگان توزیع شد. 
حبیب الرحمان ملکزاده، آمر بخش حمایت 
از حقــوق افــرادا دارای معلولیــت دفتر کابل 
کمیسیون مستقل حقوق بشــر افغانستان در 
مورد پیشینه روز جهانی عصای سفید معلومات 
داد و گفت این روز همه ساله به تاریخ 15 اکتوبر 
در کشــورهای جهانی تجلیل می شود. این روز 

برای گرامیداشــت دســت آوردهای نابینایانی 
اختصاص یافته است که به صورت مادرزاد نابینا 
به دنیا آمده اند و یا هم در اثر حوادث بینایی شان 

را از دست داده اند. 
در این محفل پیام ویدیویی داکتر ســیما 
ســمر، رییس کمیسیون مســتقل حقوق بشر 
افغانســتان به نمایش گذاشته شد که در آن بر 
تامین حقوق بشری اشخاص نابینا تاکید شده 
و از حکومت خواسته شده است تا برای تامین 
نیازمندی های این اشخاص برنامه های مشخص 

و کارا داشته باشد. 
سپس برای اشتراک کنندگان فلم رنگ خدا 

روز جهانی عصای سفید تجلیل شد
حسین سیرت

به نمایش گذاشته شــد. این فلم دشواری های 
زندگــی یــک نابینــا، اســتعداد، توانایی ها و 
خواست های یک نابینا را به تصویر کشیده بود و 
نشان می داد که جامعه و خانواده چه برخوردی 

با نابینایان دارند. 
عبداالحد فرزام، رییس دفتر ساحوی کابل 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز طی 
سخنانی در این محفل اظهار داشت که عصای 
سفید نماد استقالل اشخاص دارای معلولیت به 
خصوص نابینایان است و در سطح بین المللی 
قانونی نیز برای حمایت از نابینایان وجود دارد 
که به نام قانون عصای سفید مسما شده است. او 



ماهنامه حقوق بشر
سال شانزدهم

شماره هفتم
میزان 1397

گفت که هدف از چاپ و نشر این قانون، قواعدی 
است که رفتار انسان های جامعه را با افراد دارای 
معلولیت نابینایی مشخص می کند و در این مورد 

توصیه ها و رهنمایی هایی دارد. 
رییس دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر افغانســتان در بخــش دیگری از 
سخنانش گفت همه باید استعداد و توانایی های 
فکری و جســمی نابینایان را باور کنند و برای 
رشد و حمایت از این استعدادها تالش نمایند. او 
افزود افراد جامعه نباید نسبت به نابینایان رفتار 
ترحم آمیز داشته باشند؛ بلکه به عنوان یک عضو 
جامعه زمینه تبارز اســتعداد این قشر را فراهم 

نمایند. 
محمدموســی محمودی، رییــس اجراییه 
کمیسیون مستقل حقوق بشــر افغانستان در 
بخش پایانی محفل به این مناســبت صحبت 
نموده گفت: یادآوری از روز جهانی عصای سفید 
یادآور یک موضوع فوق العاده مهم برای بشریت 
است. او گفت در حال حاضر 1.۳ میلیارد نفر در 
سراسر جهان نابینایند و تعداد کمی از این افراد 
نابینای مادرزاداند در حالی که رقم بیشــتر این 
افراد کسانی اند که در نتیجه حوادث محیطی و 

طبیعی بینایی شان را از دست داده اند. 
رئیس اجراییه کمیسیون در ادامه سخنانش 
افزود که تصادم، مرض شکر، کهن سالی و بعضی 
عوامل دیگر سبب می شود که افراد بینایی شان 
را از دســت دهنــد. او گفت ایــن روز به همه 
انسان ها یادآور می شود که جهان انسانیت باید 
با نابینایان برخورد انســانی و مبتنی بر حقوق 
بشر داشته باشند: »نابینایی می تواند محدودیت 
باشــد ولی به معنی بی اســتعداد بودن نیست؛ 
همــه این افــراد از حقــوق و آزادی های خود 
برخوردار باشند و هیچگاهی نباید کرامت انسانی  
آن ها صدمه ببینــد.« آقای محمودی افزود که 
براساس یافته های سازمان صحی جهان، بیش 
از 8۰ درصد امراضی که سبب نابینایی می شود 
قابل پیشگیری است. بنابراین افراد جامعه باید 
در مــورد امراض و عواملی که ســبب نابینایی 
می شــود، آموزش ببینند. همچنین خانواده ها 
آموزش ببینند تا در وعده های غذایی شــان از 
خوراکی هایی استفاده کنند که سبب جلوگیری 

از نابینایی می شود.
رییس اجراییه کمیســیون مستقل حقوق 
بشــر افغانســتان تأکید کرد: »بزرگداشت روز 
جهانی عصای ســفید به ما یــادآوری می کند 
که به عنوان مدافعان حقوق بشــر، از حقوق و 

آزادی های این افراد حمایت و نظارت کنیم.« 

خپلواک کميسيون د افغانستان د معلوليت له 

ټولنې رسه د يو هميشني همکار په توګه فعاليت 

کوي چې د معلولينو اړوند يې په بېالبېلو برخو 

کــې د پــام وړ پروګرامونــه تررسه کــړي دي او 

د راتلونکــو پنځــه کلونو لپاره د کميســيون په 

سرتاتيژيک پروګرام کې د معلولينو د حقونو په 

برخه کې ال ډېره پاملرنه شوې ده. نوموړي وويل، 

چې د برش حقونو خپلواک کميسيون د سپينې 

امســا نړيواله ورځ په خپلو ټولو واليتي او سيمه 

ييــزو دفرتونو کې ملانځي او د مدين ټولنې له 

بنســټونو رسه يو ځای پــه دې برخه کې الزمې 

هڅــې کوي، همدا رنګه د برش حقونو خپلواک 

کميسيون د معلوليت لرونکو د دادغوښتنې د 

کمېټې د هميشني همکار په توګه همکار دی 

او له ښه مرغه د دې کمېټې برياليتوبونه د پام 

وړ دي.

ښــاغيل لنګري له ولسمرش غني څخه هم 

مننه وکړه چې د افغانستان د معلولینو د ټولنې 

د غوښــتنې پر بنســټ يې د معلولیــت لرونکو 

وګــړو خپلواکه اداره منظــور کړه او هيله مندي 

يې وښــوده، چې په افغانستان کې د معلوليت 

لرونکو وګړو ستونزې ورځ په ورځ د دې ادارې په 

همکارۍ هوارې يش. 

ښاغيل لنګري وړاندې وويل، چې معلولينو 

تــه بايد پرته له تبعيض څخــه خدمات وړاندې 

يش، کــه يو څوک مجرم دی د هغه ماشــومان 

مجرم نــه دي او هغوی بايد د نورو هيوادوالو په 

څېر له خدماتو برخه من اويس.

 په يــاده غونډه کــې د افغانســتان د برش 

حقونو خپلواک کميسيون د معلولينو د برخې 

همغږه کوونکي او د معلولينو د دادغوښتنې د 

کمېټــې مرش محمد عيل محبتــي هم خربې 

وکړي، نوموړي د ړندو کسانو اړوند د لومړيتوبونو 

په توګه يو شــمېر وړانديزونــه وکړل او هيله يې 

وښــوده چــې بايد مســئولني يې پــه نظر کې 

ونييس.

نوموړي وويل: د شهيدانو او معلولينو وزارت 

ته پکار دي، چې د معلولينو اړوند عامو خلکو ته 

د عامه پوهاوي په برخه کې ډېره پاملرنه وکړي، 

همــدا راز د اشــارې پــه ژبه د خربونــو خپرولو 

مســئله ده، چې مونږ پرله پســې دادغوښــتنه 

کــوو او وايو چــې دا د ګونګيانو حق دی، خو د 

ميل تلويزيون له خوا دې غوښــتنې ته تر اوسه 

پاملرنه نه ده شوې، همدا راز د نورو معلولينو په 

برخه کې داســې خپرونې نشته چې خلکو ته 

پوهاوی ورکړي. همدا راز، ډېری معلولني ال هم 

له زده کړو برخه من نه دي، او دوی ته د خاصو 
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کابل: د سپينې امسا نړيواله ...

ښوونځيو جوړولو په برخه کې پاملرنه نه کيږي.

نوموړي زياته کړه: مونږ يو شــکايت ترالسه 

کړی، چې اته تنه کاڼه کســان د ښکلو هرنونو 

پــه پوهنځي کې زده کړه کوي، خو تر اوســه د 

اشارې د ژبې ترجامن نه لري.

ښــاغيل محبتي وويل، چــې هره کټګوري 

معلولــني خپلې ځانګړې ســتونزې لري، چې 

يواځې رمپ او زينې د ټولو معلولينو ستونزه نه 

هواروي او پکار ده چې ټولو معلولينو او ستونزو 

ته يې بېله پاملرنه ويش.

ښــاغيل محبتي وويل، چې د لوړو زده کړو 

په برخه کې هم معلولني ډېرې ســتونزې لري 

او نيش کوالی په کانکور کې برخه واخيل او د 

خپلې خوښــې پوهنځي کې زده کړې وکړي. 

همدا رنګه په دولت کې د معلولينو د استخدام 

په برخه کې الزمه پاملرنه نه کيږي او دا د دولت 

قانــوين مکلفيت دی، چې د افغانســتان دغه 

اړوند کنوانسيونونه يې السليک کړي دي.

ښــاغيل محبتي زياتــه کړه چــې بېالبېلو 

کټګوريو معلولينو ته د حرفوي زده کړو په برخه 

کې هم پاملرنه نشــته، او پر اړوندو ادارو يې غږ 

وکــړ چې معلولينوته د حرفوي زده کړو په برخه 

کې ځانګړې پاملرنه وکړي.

ښاغيل محبتي وړاندې وويل: په بانکدارۍ 

او مايل برخه کې معلولني غټې ستونزې لري، 

چې يــو ړوند کس نيش کولی بانکي حســاب 

پرانيزي، آيا دا د دوی حق نه دی؟

نوموړي له دولت څخه غوښــتنه وکړه، چې 

ړندو کسانو ته د بانکي خدمتونو په برخه کې پام 

وکړي او دغه حق يې ورکړي.

ښاغيل محبتي د کابل په هوايي ډګر کې د 

معلولينو ستونزو ته اشاره وکړه او زياته يې کړه، 

چې ټولې کټګورۍ معلولني په هوايي ډګر کې 

ستونزې لري او هيڅ اسانتيا ورته په نظر کې نه 

ده نيول شوې. نوموړي وويل چې د کار ټولنيزو 

چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت په يو طرالعمل 

کې معلولينو ته په هوايي پروازونو کې پنځوس 

فيصده تخفيف اعالن کړی، خو پر دې تخفيف 

هيڅ عمل نه کيږي، مونــږ هيڅ معلول نه دی 

ليدلی چې له دې امتيــازه يې ګټه پورته کړې 

وي.

 د يادونــې وړ ده چې پــه ياده غونډه کې د 

ښاغيل محبتي په شــمول د معلولينو په برخه 

کې فعاليو شــخصيتونو ته ستاينليکونه ورکړل 

شــول او ځينې نــور ګډونوال پــه بېالبېلو ډالو 

ونازول شول او د معلولينو له خوا توليد شوي يو 

شمېر اليس صنايع ورته ډالۍ شول.
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ارزګان: د هر ډول تبعیض  
د مخنیوي کنوانیسیون پر تطبیق 
د فوکس ګروپ غونډه جوړه شوه

د روان ۱۳۹۷ کال د تلــې میاشــتې پر ۹ 

مه نیټه د ارزګان واليت د کنفرانســونو په تاالر 

کې په افغانســتان کې د هــر ډول تبعیض د 

مخنیوي د کنوانیســیون پــر تطبیق د څارنې 

لپــاره د فوکس ګروپ غونډه جــوړه کړه، چې 

د ارزګان والیــت د مختلفو ارګانــو کارمندانو، 

مدين فعالینو، د رســنیو مســئولینو  او د نظر 

خاوندانو پکې ګډون کړی و.

پــه غونډه کې ۲۳ تنو ګډون کړی و چې د 

ياد کنوانســيون د تطبيق په اړه پکې نظريات 

تبادله شــول، ګډونوالو د ارزګان والیتي دفرت 

د هڅو ستاینه وکړه او له دولت څخه یې د هر 

ډول تبعیض د مخنیوي کنوانیسیون د تطبیق 

او عميل کولو غوښتنه وکړه.

کندهار: درايې ورکولو د حق په 
تړاو د پوهاوي غونډه جوړه شوه

د روان ۱۳۹۷ کال د تلــې میاشــتې پــر 

)۱۵( نیټــه د کندهــار والیــت د ارغنــداب 

ولســوالۍ د نوي کيل د )۵۰( تنو ښځو رسه د 

ټاکنــو او د نوماندیدو او رايې ورکولو د حق په 

تړاو د پوهاوی غونډه جوړه شوه.

د کندهــار ســیمه ییــز دفــرت د ښــځو د 

حقونــو د مالتړ څانګې مســئولې، د ښــځو د 

ســیايس مشــارکت، ټاکنو، د انتخاب او رايې 

ورکولو د حــق په تړاو د غونــډې برخه والو ته 

معلومات ورکړل. نوموړې په ټاکنو کې ګډون، 

انتخابیدل او رايه ورکول د ښــځو مســلم حق 

وباله او ښــځې يې وهڅولې چې په ټاکنو کې 

فعاله ونډه واخيل.

خوست : له مسئولینو رسه 
د زندانیانو پر ستونزو د عدالت 

غوښتنې غونډه جوړه شوه
د ۱۳۹۷ کال د وږي میاشتې پر ۲۷ نیټه د 

ګردیز سیمه يیز دفرت د څار او څیړنې څانګې، 

د ښــځو د حقونو د مالتړ څانګې په همکارۍ 

د افغانستان د برش د حقونو خپلواک کميسيون 
د سيمه ييزو او واليتي دفرتونو فعاليتونه
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په خوســت والیــت کې د خوســت محبس د 

محبوسینو ســتونزې له اړوندو مسئولینو رسه 

د عدالت غوښــتنې د یوې غونډې په ترڅ کې 

رشیکې کړې.

یاد محبس چــې د )۲۷۰( زندانیانو لپاره 

جوړ شــوی دی اوس مهال پکــې )۶۵۳( تنه 

زنداين دي چې د اوســیدو ځای یې ډیر تنګ 

دی او لــه بل پلوه په اوړي کې ګرمه هوا دوی 

له بیالبیلــو نارووغیو رسه الس او ګریوان کوي  

او د ځای تنګوالی د دې باعث ګرځي چې په 

خونو کې د اکسیجن درجه کمه يش. 

کندهار: له ديني عاملانو رسه د 
برش حقونو په تړاو لس ورځنی 

کورس جوړ شو

د روان ۱۳۹۷ ل کال د وږي میاشــتې له 

۱۹ مــې څخه ۳۱مې نیټی پــورې په کندهار 

والیــت کــې د ) 20 ( تنو دینــي علامو کرامو 

او خطیبانــو رسه دبــرشي حقونــو د اصولو او 

اساســاتو د زده کــړې لــس ورځنی ښــوونیز 

کورس د کندهار ســیمه ییز دفــرت دغونډو په 

تاالر کې جوړ شو.

د کندهــار د ســیمه ییز دفرت رسپرســت 

قايض فخرالدین )فایض( په پرانستونکې وینا 

کې د برش حقونو په تامین کې د دیني علامو 

پــر رول او اهمیت خربې وکــړې او هغوی یې 

په دې برخه کې خپلو مســئولیتونو ته متوجه 

کړل.

کندهار: د سیمه ییز دفرت کاري 
ټیم زابل والیت ته سفر وکړ

دروان )۱۳۹۷( کال د تلــې میاشــتی پر 

)۷( نیټه، د سیمه ییز دفرت د ماشومانو او ښځو 

دبــرشي حقونــو د ودې او پراختیا، امبودزمن 

او حقوقــي تعلیامتو د څانګو ګډ کاري ټیم په 

زابــل والیت کې د خلکو، پــه ځانګړی ډول د 

ماشومانو او ښځو د برشي حقونو د وضعیت د 

څرنګوايل، د پولیسو د کړنو د څارنې او د برش 

حقونو دښوونې او روزنې د يو لوړ پروګرامونو د 

تر رسه کولو په موخه زابل والیت ته کاري سفر 

تر رسه کړ.

ياد کاري ټیــم دبرش حقونو د وضعیت، په 

ځانګړې توګه د ماشــومانو او ښځو وضعیت او 

په امنیتي ارګانو کې د ښــځینه کار کوونکو د 

بــرشي حقونو د وضعیت په تــړاو نیمګرتیاوې 

پــه ګوته کــړې او د چــارو له مســئولینو رسه 

يې رشیکــې کړې، چې د مســئولینو  د الزمو 

اقداماتو د تر رسه کولو ژمنې وکړې. 

کاري ټیــم د تلــې پــر )۱۰( نیټــه بیرتــه 

کندهار ته ستون شو.

گردیز: اداري فساد رسه پر 
مبارزې بحث وشو

۱۳۹۷ کال د تلــې میاشــتې پر ۱۷ نیټه 

له فســاد رسه د مبارزې پــه اړه د پکتیا والیت 

د اســتیناف څارنوالۍ له لــوري بحث په الره 

اچول شــوی و، چې د ګردیز سیمه ایز دفرت د 

مرش پوهنیار نوراحمد شــهیم رسبیره د پکتیا 

والیت مرستیال وايل ښاغيل عبدالويل سهي 

او د عديل، قضايي او کشفي ارګانونو مسولینو 

پکې برخه اخیستې وه.

په دغه پرانیستي بحث کې د ګردیز سیمه 

يیز دفرت رییس پوهنیار نوراحمد شهیم، فساد 

د برش حقونو د نقض عمده المل وباله او د دې 

شــومې پدیدې پر وړاندې ګډه مبــارزه یې د 

بریالیتوب عامل وباله، ښاغيل شهیم زیاته کړه 

چې فســاد که هر ډول وي په هره کچه او بڼه 

وي لــه امله يې برشي حقونه اغیزمن کیږي او 

د انساين حقونو د السته راوړلو پر وړاندې لوی 

خنډ ګرځي. نوموړي له ټولو ګډونوالو وغوښتل 

چې په ګډه مبارزه وکړي او کوښښ وکړي چې 

د دغه پدیدې پر وړاندې مبارزه لومړی له ځانه 

پیــل کړي او بیا یې په خپلــو چارو کې په پام 

کې ونیيس.

ګردیز: د نړیوالو برشپاله قوانینو 
اړوند درې ورځنی ورکشاپ پای 

ته ورسید

د ګردیز سیمه يیز دفرت د آمبودزمن څانګې 

د ۱۳۹۷ کال د وږي میاشــتې  له ۲۶ تر ۲۸ 

نیټې پورې د پکتیا والیت د امینتي او دفاعي 

ارګانونو د مسئولینو او استازو لپاره د ) نړیوالو 

برشپاله حقونو ( اړوند درې ورځنی ورکشــاپ 

پلی کړ. په ورکشــاپ کې ۲۷ تنو ګډون درلود 

چې ۸ تنه یې ښځې وې.

په ورکشــاپ کې د ګردیز ســیمه يیز دفرت 

د بــرشي حقونو د پراختیا څانګې آمر ســیف 

الرحمن نیــازي د نړیوالو برشپالــه قوانینو او 

حقونــو پــه اړه خربې وکــړې او لــه امنیتي او 

دفاعــي ځواکونو يې غوښــتنه وکــړه چې یاد 

قوانین د جګړې پر مهال په پام کې ونیيس او 

په ورکشــاپ کې هغه مواد چې وړاندې کیږي 

له خپلو نورو ملګرو رسه يې رشیک کړي.
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دفتر والیتی غور 
 برگزاری کارگاه آموزشی ده روزه 

آموزش حقوق بشر تعدادی از 
علمای دین و خطبای مساجد

کارگاه آموزشی ده روزه آموزشی حقوق بشر 
از تاریخ 27 سنبله تا 8 میزان 1۳97 با اشتراک 
2۰ تن از علمای والیت غــور اعم از کارمندان 
ریاست ارشــاد، حج و اوقاف، خطبا و مال امامان 
مساجد و اســتادان دارالعلوم امام ابوحنیفه در 
تاالر دفتر والیتی غور کمیسیون مستقل حقوق 

بشر افغانستان برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی مبارک رضایی رئیس 
دفتر والیتــی غور، ضمــن خوش آمد گویی به 
اشتراک کنندگان، در مورد کلیات حقوق بشر، 
نظام الدین حبیبی، سر پرست ریاست ارشاد، حج 

و اوقاف؛ محمدی، خطیب و
حاجی احمد شاه مجیدی، رئیس ارشاد، حج 

و اوقاف درباره موضوع کارگاه صحبت کردند. 

 برگزاری کارگاه آموزشی 
آزادی بیان و حقوق بشر

کارگاه آموزشی دو روزه آزادی بیان و حقوق 
بشر به تاریخ 2۰ و 21 سنبله 1۳97 با اشتراک 
۳۰ تــن )28 مرد و 2 زن( همکاران مطبوعاتی 
مقام والیت، قوماندانی امنیه، ریاست اطالعات 
و فرهنــگ، خبرنگاران رســانه های والیت غور 
)رادیو و تلویزیون ملی غــور، رادیو فیروز کوه، 

رادیو صدای عدالت، رادیو سرحد، رادیو صدای 
غور، ماهنامه هیس و ماهنامه شنسب( در تاالر 
دفتر والیتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر 

افغانستان برگزار شد.
در این کارگاه آموزشــی دو روزه موضوعاتی 
چون: معرفی کمیســیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان، مفهوم و مصادیق حقوق بشر، معرفی 
اسناد بین المللی حقوق بشر، مکلفیت دولت ها 
در قبال حقوق بشر، آزادی بیان در اسناد ملی و 
بین المللی، مهم ترین اصل های حقوقی و اخالقی 
رسانه ها، اخالق حقوق بشر، قوانین بشر دوستانه 
بین المللی و حقوق خبرنگاران در اســناد ملی 
)قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی( برای 

اشتراک کنندگان عرضه شد.

دفتر ساحوی کابل
 برگزاری دوره ده روزه آموزش 

حقوق بشر 
بخش آموزش حقوق بشــر دفتر ســاحوی 
کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
به تاریخ 1۳ تا 27 ســنبله سال 1۳97 کارگاه 
آموزشــی ده روزۀ را با عنوان »حقوق بشر گامی 
به  ســوی ایجاد جامعه کرامت محور و عادالنه« 
برای علمای دین، معلمان، وکالی مدافع، فعاالن 
مدنی و محصالن برگزار کرد. در این کارگاه  24 

)17 زن و 7 مرد( تن شرکت کرده بودند. 
این کارگاه آموزشــی برای بلند بردن سطح 

آگاهــی اشــتراک کنندگان دربــاره مفاهیم و 
موضوعــات مختلف حقوق بشــری به منظور 
تعمیم و گسترش ارزش های حقوق بشر برگزار 
شده بود. در این برنامه موضوعاتی چون: مفهوم 
و اصول حقوق بشر، اســناد بین المللی حقوق 
بشر، حقوق بشــری زنان و ممنوعیت خشونت 
علیه زنان، حقوق اطفال و مشــکالت آن ها در 
کشور، حقوق افراد دارای معلولیت، فساد اداری 
و راه هــای مبارزه با آن، حق بــر صلح، حق بر 
محیط زیست ســالم و دادخواهی و شیوه های 
مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. همۀ مباحث 
و موضوعات با سهم فعال همۀ اشتراک کنندگان 
و به گونۀ اشتراکی به بحث و گفتگو گرفته شد. 

 آشنایی شماری از دانشجویان 
با وظایف، صالحیت ها و 

دستاوردهای کمیسیون
دوصــد و هفتــاد و نه تن از دانشــجویان 
برنامه توسعه رهبری زنان )پروموت( که توسط 
انســتیتوت  اویک )AWEC( و انستیتوت مسلم 
هماهنگی شــده بود، از دفتر ســاحوی کابل 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بازدید 

کردند و با دستاوردهای این نهاد آشنا شدند. 

 سیمینار فقر و حقوق بشر در 
دانشگاه پروان برگزار شد

دفتر ســاحوی کابل کمیســیون مستقل 

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 میزان  1397
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حقوق بشــر افغانستان روز دوشــنبه 9 میزان 
1۳97 ســمینار فقر و حقوق بشــر را در تاالر 
دانشــگاه پروان برگزار کرد. در این ســیمینار 
212 نفــر )152 مــرد و 6۰ زن( از مقامــات 
حکومت محلی، استادان و دانشجویان دانشگاه 
و خبرنگاران اشتراک کرده بودند. در این سمینار 
مســئوالن دفتر ساحوی کمیســیون مستقل 
حقوق بشــر رابطه حقوق بشر و فقر را تشریح 
کردند و استادان دانشگاه پروان نیز بر انواع فقر و 

رهایی از آن روشنی انداختند. 
عبداالحــد فــرزام، رئیس دفتر ســاحوی 
کمیسیون مستقل حقوق بشــر افغانستان در 
ســخنرانی افتتاحیه اش گفت: حقوق بشر یکی 
از نیازهای فوری جامعه افغانســتان است و این 
مقولــه باید به گفتمان ملی  بد ل شــود و مورد 
توجه قرار گیرد: »چون حقوق بشــر تمام ابعاد 
زندگی ما را تحت پوشش قرار می دهد، بنابراین، 
حقوق بشر باید به صورت گسترده احترام شود و 

مورد توجه قرار گیرد.«
در این سیمینار تنی از شخصیت های علمی 
در سخنان شــان گفتند که فقر و جهل رابطه 
مستقیم دارد؛ زیرا فقر در جامعه بی سواد رشد 
می کند و زاده جهل است. پوهندوی غالم داوود 
بهاء، رییس دانشگاه پروان، ضمن سپاسگزاری و 
قدردانی از فعالیت های مؤثر دفتر ساحوی کابل 
در والیت پروان، گفت فقر از جهل سرچشــمه 
می گیرد. بنابراین، باید  برای محو فقر بر آموزش 
و تحصیل در جامعه بیشتر سرمایه گذاری شود. 
حکیم باوری، رییس دفتر والی پروان، بی بی 
مریم صاحبی، رییس دانشکده زبان و ادبیات و 
پوهنیار محمد عمر لطفی، استاد دانشگاه پروان از 

 سخنرانان این سیمینار بودند. 

 سمینار حقوق بشر و انتخابات در 
کابل برگزار شد

دفتر ســاحوی کابل کمیســیون مستقل 
حقوق بشــر افغانســتان در آســتانه برگزاری 
انتخابــات پارلمانی، ســمینار »حقوق بشــر و 
انتخابات« را روز چهارشــنبه 18 میزان 1۳97 
در تاالر همایش های دانشــگاه گوهرشاد برگزار 
کرد. موضوعاتی چون حق مشــارکت سیاسی، 
اهمیت اشتراک در انتخابات، نظارت از این روند 
و اهمیت نقش مردم در نظام های دموکراتیک 
در این سمینار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
در این سمینار 2۳7 تن از دانشجویان که 1۳۳ 
تن آن ها زن و 1۰4 تن دیگر مرد بودند، شرکت 

داشتند.

دفتر والیتی دایکندی
 برگزاری جلسه دادخواهی و 

حمایت از حقوق اطفال
بخش حمایــت از حقــوق اطفــال دفتر 

والیتی دایکندی در هماهنگی با شــبکه سپن 
»CPAN« جلسه ای را با هدف بررسی مشکالت 
و چالش هــای فــرا راه اطفال با حضورداشــت 
اعضای این شــبکه در تاالر   دفتــر برگزار کرد. 
محمد حســین حیدری، آمر بخــش نظارت و 
بررسی و سرپرست دفتر والیتی دایکندی ضمن 
نگران کننده خواندن وضعیت اطفال و ضرورت 
حمایت از آن ها هدف از برگزاری این جلســه را 
رسیدگی به مشکالت اطفالی دانست که در اثر 
خشکسالی ها، جنگ های اخیر در شهر غزنی و 
فقر اقتصادی از ابتدایی ترین حقوق انسانی شان 

محروم شده اند.
محمد رضــا وکیلی، آمر بخــش حمایت و 
انکشــاف حقوق اطفال دفتر والیتی دایکندی 
نیز مشــکالت در عرصه حقوق بشری اطفال را 
یک امر نگران کننده برای تمام دست اندرکاران 
حمایت از حقوق این قشر دانسته و ابراز کرد که 
تالش های باهمی و هماهنگی های بیشتر میان 
ادارات ذی ربط می تواند ســبب رعایت و تأمین 

حقوق بشری اطفال شود.
اعضای جلســه فیصله کردند که نهادهای 
ذی ربط موضوعات و چالش های مطرح شــده را 

پی گیری و به رفع آن اقدام کنند. 

 وضعیت بی جاشدگان ناشی از 
خشک سالی 

افزون بر مشــکالت و نا بسامانی های مانند 
فقر گسترده و شایع، بیکاری، دسترسی محدود 
به خدمات صحی و آموزشی، صعب العبور بودن 
راه های مواصالتی که تا حاال قربانیان بی شماری 
از باشــندگان این والیت گرفته اســت، اینک 
خشک سالی و دسترسی محدود به آب مورد نیاز 
بر میزان مشکالت و چالش های موجود در این 

والیت افزوده است.
شماری از باشندگان ولسوالی میرامور والیت 
دایکندی به دلیل عدم دسترســی به آب مورد 
نیاز خود، مجبور به رها کردن دهکده و روستای 
خود شده و به مناطق دیگر بی جا شده اند. این 
بی جا شــده ها هم اکنون در فقدان امکانات اولیه 
زیر خیمه ها شب و روز شان را با دشورای سپری 
می کنند. مطابق با بررســی های انجام شــده از 
ســوی اداره محلی ولسوالی میرامور، نزدیک به 
1۳۰ خانواده بر اثر خشک سالی مناطق شان را 

رها و کنار دریایی هلمند مسکن گزیده اند.

دفتر والیتی دایکندی کمیســیون مستقل 
حقوق بشــر افغانستان طی یک سفر رسمی به 
ولســوالی های میرامور و شهرستان بر وضعیت 
بی جاشدگان  نظارت کرده، مشکالت، خواسته ها 
و مطالبات آن ها را در نهادهای مسئول پی گیری 

کرده است. 

 برگزاری برنامه آموزشی 5 روزه 
برای محجوزان و مسئوالن مرکز 

اصالح و تربیت اطفال
بخش حمایت و انکشــاف حقــوق اطفال 
دفتر والیتی دایکندی بــه تاریخ 15 تا 19 ماه 
میــزان برنامه آموزشــی 5 روزه را برای ۳۰ تن 
از مســئوالن و محجوزان مرکز اصالح و تربیت 
اطفال و کارمندان اجتماعی ریاست کار والیت 
دایکندی برگزار کرده است. محمد رضا وکیلی، 
آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر 
والیتی دایکندی هدف از برگزاری این برنامه را 
افزایش آگاهی مسئوالن و محجوزان نسبت به 
ارزش های حقوق بشــر، حفظ کرامت انسانی و 
اهتمام به حقوق و آزادی های نوجوانان محروم 
از آزادی و رعایت حد اقل اســتاندردهای اسناد 
بین المللی حقوق بشر در زمینه برخورد با سلب 

آزادی شده ها، عنوان کرده است.

 زندگی دشوار و پر رنج دختران 
چوپان در والیت دایکندی

فقر و مشکالت گسترده اقتصادی سبب شده 
است که شماری از خانواده ها در والیت دایکندی 
کودکان خود را به انجام کارهای شاقه و سنگین 
مجبور  سازند. گردآوری هیزم، دهقانی، کار در 
مزارع و چوپانــی از عمده ترین کارهایی اند که 
توسط شمار زیادی از کودکان در مناطق مختلف 
والیت دایکندی اجرا می شود. زندگی در تنگنای 
فقر و مشکالت معیشتی حق تعلیم و تریبه را از 
تعداد زیــادی کودکان این والیت گرفته و آنان 
را وادار به انجام کارهای ســخت و شــاقه کرده 
اســت؛ کودکانی که دنیای شاد کودکانه شان به 

لحظه های دشوار و پر رنج  بد ل شده است.
ناظران دفتر والیتی کمیســیون مســتقل 
حقوق بشــر، در جریان یک برنامه رســمی به 
ولســوالی اشــترلی والیت دایکندی، وضعیت 
چهار کودک دختر را که به دلیل تنگدســتی و 
اعتیاد والدین به مواد مخدر از حق تعلیم و تربیه 
محروم شــده و اکنون مصروف چوپانی اند مورد 
نظارت و ارزیابی قرار داده اســت. این کودکان 
بین 9 تا 14 سال سن دارند و مزد ماهوار شان از 
1۳۰۰ – 27۰۰ افغانی در هر ماه می رسد. این 
کودکان با مزد 12۰۰۰ تا 25۰۰۰ افغانی در نه 
مــاه، در قریه های خود و مناطق دورتر چوپانی 
می کنند. خانواده و بســتگان آن ها در مصاحبه 
با ناظران کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته اند 
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که به خاطر تنگدســتی و مشکالت معیشتی، 
مجبور شده اند کودکان خود را به عنوان چوپان 
اســتخدام کننــد و از مزد آن ها بــرای تأمین 

نیازهای اقتصادی خانواده خود استفاد کنند.
این مــوارد نمونۀ از ده ها مورد کار شــاقه 
کودکان و محرومیــت از حق تعلیم و تربیه در 
والیت دایکندی اســت که علت اصلی آن فقر و 
مشکالت اقتصادی و اعتیاد به مواد مخدر است. 

دفتر والیتی هلمند
 برگزاری جلسه فوکس گروپ در 
تطبیق کنوانسیون منع هر نوع 

تبعیض نژادی

کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان 
دفتــر والیتی هلمند جلســه فوکــس گروپ 
تحقیق بررســی میــزان تطبیق کنوانســیون 
منع هرنوع تبعیض نــژادی را با حضور 25 تن 
از اشــتراک کننده ها )11 زن و 14 مــرد( در 
تاالر جلســات دفتر والیتی هلمند برگزار کرد. 
اشترک کنندگان  که از اقوام مختلف و اقلیت های 
این والیت بودند، در بحث های گروهی ســهم 

فعال و برازنده داشتند. 

 برگزاری نشست  دادخواهی 
سه ماهه و حمایت از حقوق زنان

دفتــر والیتی هلمند مطابــق برنامه عمل 
خویش در جهت بیان مشکالت زنان و خشونت 
علیه زنان به دولت، جلسه دادخواهی و حمایت 
از حقوق زنان را با حضور تورن جنرال یاســین 
خان والی والیت هلمند و اشــتراک ۳2 تن که 
شــامل معاون والیت، مسؤل مطبوعات والیت، 
کارمندان و مقامات دولتی و غیردولتی ذی ربط 
به تاریخ 21ســنبله 1۳97 در دفتر کاری والی 
این والیت برگزار کــرد. عفیفه معروف، رئیس 

دفتر والیتی هلمند  درباره دادخواهی واهداف آن 
معلومات مفصل ارائه کرده، افزود که مشکالت 
در برابــر زنان افزایش یافتــه این دفتر مطابق 
احکام شــرعی و قوانین نافذه کشور با همکاری 
ادارات ذی ربــط دولتــی و غیردولتــی همواره 
تالش می کند تا درجه مصونیت زنان شــاغل 
در ادارات دولتــی و غیردولتــی از آزار و اذیت 
بــاال ببرد. در مقابل والی والیت هلمند به تأیید 
حرف های رئیس دفتر والیتی هلمند گفت که 
این مشــکالت را  می توان  حل کرد.  وجود  خانه 
امن در این والیت بســیار ضرور و مهم اســت. 
در ادامه سرپرست سارنوالی استیناف، سورگل، 
معاون والی والیت در ارتباط با موضوع و ارائه راه 

حل سخن گفتند. 

 آموزش حقوق بشر و حقوق بشر 
دوستانه بین المللی

بر اساس تفاهم نامه چهار جانبه میان وزارت 
دفاع ملی، وزارت داخله، ریاست عمومی امنیت 
ملی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 
بخش های آمبودزمن و تعلیمات حقوق بشــر 
دفتــر والیتی هلمند کارگاه آموزشــی دو روزه 
حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی را به 
تاریخ 25 و 26 ماه سنبله برای بیش از 15۳ تن 
منسوبان قول اردوی 215 میوند در تاالر  همایش 

قول اردو برگزار شد. 

 نقش پولیس در تأمین حقوق بشر
کارگاه ســه روزه آموزشــی با عنوان »نقش 
پولیس در تأمین حقوق بشــر« توســط بخش 
آمبودزمن دفتــر والیتی هلمند کمیســیون 
مســتقل حقوق بشر افغانســتان برای ۳9 تن 
افســران پولیس در قوماندانی امنیه ولســوالی 
نهرسراج والیت هلمند از تاریخ 17 تا 19میزان 
سال روان در تاالر همایش های قوماندانی برگزار 
شد. در این کارگاه آموزشی پس از بیان اهداف 
کارگاه توسط مســئول بخش آمبودزمن دفتر 
والیتی، محمد اســماعیل خان، قوماندان امنیه 
نهرســراج به نمایندگی سایر شرکت کنندگان 
صحبت کرده و سخنان خویش از فعالیت های 
کمیسیون سپاســگزاری کرد  و نیز از همکاری 
پولیس با کمیســیون اطمینان داده افزود که 
در امر تأمین و تعمیم ارزش های حقوق بشــر 

همیشه همکار باقی خواهند ماند.

دفتر ساحوی کندز
 گرامیداشت »روز جهانی یادبود 

قربانیان تروریزم« در والیت تخار

روز جهانــی یادبود قربانیــان تروریزم، طی 
کنفرانس با شکوهی با اشتراک 15۰ نفر شامل 
)28 زن و 122 مرد( از ســوی دفتر ســاحوی 
حوزۀ کندز در تاالر کنفرانس مقام والیت تخار، 

گرامی  داشته شد.
در این کنفرانس فضــل اهلل مجددی، والی 
والیت، محمد اعظم افضلی، منشــی شــورای 
والیتــی، رؤســای ادارات دولتی و مؤسســات 
غیردولتی، نمایندگان نهادهای عدلی و قضایی، 
استادان دانشگاه دولتی و مؤسسات تحصیالت 
عالی خصوصی، اعضای جامعه مدنی، مدافعان 
حقوق بشر، اعضای انجمن افراد دارای معلولیت، 
نمایندگان رســانه ها و برخی شهروندان والیت 

تخار حضور شرکت داشتند. 

 اعالم همکاری مسئوالن دفتر 
ساحوی سازمان ملل متحد با دفتر 

ساحوی کندز
سید حفیظ اهلل فطرت، رئیس دفتر ساحوی 
کندز، با حضور مســئوالن بخش های برنامه ای 
دفتــر، طــی نشســت های جداگانه بــا آقای 
دیمیتروف، رئیس دفتر ساحوی یوناما در والیت 
کندز و خانم نتالیا کاسترو، مسؤول بخش حقوق 
بشر این دفتر و جمعی از همکاران شان در مقر 
دفتر ســاحوی ســازمان ملل متحد در والیت 
کندز، پیرامون همکاری و هماهنگی با یکدیگر 
درباره موضوع ها و مسایل مشترک حقوق بشری 
دیدار و گفتگو کردند، و در این باره به توافق هایی 

دست یافتند.

 نظارت بر وضعیت حقوق بشری 
معلوالن و معتادان والیت تخار

در ســفر نظارتی که مســئول بخش افراد 
دارای معلولیت دفتر ســاحوی کندز به والیت 
تخار داشت، بر مرکز تداوی 4۰ بستر معتادان، 

نظارت کرد.
مرکز 4۰ بســتر معتادان والیت تخار دارای 
18 تــن کارمند خدماتی بوده و در مدت 45 تا 
9۰ روز 4۰ تن از مریضان معتاد را تحت تداوی 
قرار داده و با وجود کرایی بودن تعمیر این مرکز، 
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مریضان از امکانات خوبی برخوردار ند.
موجودیــت دواخانه مجهز، حمــام، دوره 
ســوادآموزی و آالت موســیقی از ویژگی های 
این مرکز بوده و رفتار خوب داکتران، مشاوران 
اجتماعی و کارمندان خدماتی، از امتیازات دیگر 

آن به شمار می رود.
شهاب الدین مشاور این مرکز ضمن قدردانی 
از نظارت دوامدار کمیسیون درباره نحوه فعالیت 
ایــن مرکز گفــت: »این مرکز بــا ظرفیت 4۰ 
بســتر، در بخش آگاهی دهی اضرار مواد مخدر، 
مشــوره دهی، تداوی معتــادان، احیای مجدد 
معتادان درمان شــده، برگزار کــردن دوره های 
سواد آموزی برای مریضان معتاد در جریان بستر، 
خدمات ســرگرمی برای معتادان شامل بستر و 
تعقیب معتادان تداوی شده در جامعه خدمات 

انجام می دهد.«
عبداالول، یکی از مریضان معتاد که ۳5 روز 
مرحله تداوی را در این مرکز سپری کرده است، 
از رفتارکارکنان خدماتی و فعالیت های این مرکز 
ابراز خرسندی کرده و همکاری بیشتر دولت را 
به منظور افزایش تعداد بســتر و مساعد کردن 
زمینه شغل برای معتادان تداوی شده، خواستار 

شد. 

 نظارت بر مرکز درمان معتادان 80 
بستر شهر کندز

مرکز درمان 8۰ بستر شهر کندز، با داشتن 
7 داکتر ، 5 پرستار، 8 کارمند اجتماعی  و 2 تن از 
روانشناسان  همه روزه در خدمت 8۰ تن مریض  
معتاد قرار داشته و از اعاشه الزم، البسه زمستانی 
و تابستانی، آالت موسیقی، حمام خوب و دیگر 

مصروفیت های سالم برخوردار ند.
داکتر عبدالقــدوس میاخیل، ناظم والیتی 
این مرکــز، در برنامه نظارتی بخش افراد دارای 

معلولیت، رفتار خوب با مریضان و دادن مشوره 
سودمند را با هدف صحت یابی و شمولیت دوباره 
آن ها در جامعه و خانواده را یکی از خصایل خوب 
پزشکان و کارمندان خدماتی این مرکز دانسته 
و موجودیت ادویه با کیفیت و اعاشــه درست و 
سرگرمی مناسب را یکی دیگر از راه های تداوی 

مریضان معتاد، ذکر کرد.

 برگزاری کارگاه توانمند سازی 
مدافعان حقوق بشر 

به منظور ســهمگیری مدافعان حقوق بشر 
بــا هدف تأمین و گســترش ارزش های حقوق 
بشری و شناســایی بهتر آن ها، بخش آموزش 
دفتر ســاحوی کندز، کارگاه آموزشــی دو روزه 
را با عنــوان »توانمند ســازی مدافعان حقوق 
بشــر در زمینه شیوه های آموزش حقوق بشر و 
دادخواهی« با اشتراک 22 نفر از مدافعان حقوق 
بشــر والیت کندز در تاالر کنفرانس این دفتر، 

برگزار کرد.

دفتر ساحوی بلخ
 آگاهی ناچیز مردم سمنگان از 

خطرات مصرف بی رویه آب

در یک نشســت مشــورتی میان 25 تن از 
فعاالن رسانه یی و مدنی ســمنگان به روز 27 
سنبله که در شهر ایبک برگزار شده بود، در باره 
وضعیت بهــره وری از آب های زیرزمینی در این 
والیت و نحوه آگاهی رســانی نسبت به خطرات 
اســتفاده بی رویه از این آب هــا بحث و گفتگو 
صورت گرفت. در این نشست که از سوی بخش 
آموزش های دفتر ساحوی بلخ برگزار شده بود، 
اشــتراک کنندگان وضعیت استفاده از آب های 
زیر زمینی در این والیت را نگران کننده خواندند 
و گفتند که آگاهی شــهروندان نســبت به این 

وضعیت خطرناک، ناچیز است.
در این نشست اشتراک کنندگان بر استفاده 

از میتر در سطح شهر برای استفاده خانواده ها و 
شرکت ها از آب در والیت سمنگان تأکید کردند. 

 کارگاه آموزشی حقوق بشر 
دوستانه برای پولیس

در یک کارگاه آموزشــی سه روزه در والیت 
جوزجــان، 19 تن از منســوبان پولیس ملی با 
مفاهیم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، آشنایی 
عمیق تری پیدا کردند. این کارگاه آموزشــی با 
عنوان مکلفیت های پولیس در امر رعایت حقوق 
بشر و حقوق بشــر دوستانه در روزهای سوم تا 
پنجم میزان در تــاالر همایش قوماندانی امنیه 
والیت جوزجان از سوی بخش آمبودزمن دفتر 
ساحوی بلخ برگزار شد. عبدالحفیظ خاشی، آمر 
امنیت قوماندانــی امنیه والیت جوزجان ضمن 
سپاســگزاری از کمیسیون مستقل حقوق بشر 
به خاطر برگزاری برنامه های آموزشی با پولیس، 
خطاب به پولیس های اشــتراک کننده  گفت، 
موضوعاتی را که در جریان کارگاه آموخته اید، با 
همکاران تان در میان گذارید و به صورت جدی 
در عرصه عمل در نظر بگیرید تا حقوق بشری 
شهروندان رعایت و حاکمیت قانون تقویت شود. 

 عدالت و حقوق بشر در جوزجان

با اشتراک ۳۰ تن از کارمندان نهادهای عدلی 
و قضایی والیت جوزجان، یک کارگاه آموزشی 
ســه روزه با عنوان عدالت و حقوق بشر از سوی 
بخش آموزش های دفتر ســاحوی بلخ در شهر 
شبرغان برگزار شد. در این کارگاه آموزشی که 
به روزهای سوم تا پنجم میزان در تاالر ریاست 
امور زنان والیت جوزجان برگزار شــد، حقوق 
شهروندان در قانون اساسی، مفاهیم حقوق بشر 
در کد جزای افغانستان و چیستی جنایات جنگی 
و جنایات علیه بشریت از جمله موضوعاتی بود 
که میان مربیان و اشتراک کنندگان مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت. هم چنین در قالب یک کار 
گروهی، اشتراک کنندگان در باره حاکمیت قانون 
و تبعیض به بحث پرداختند و نتایج مباحث شان 

را با سایر اشتراک کنندگان در میان گذاشتند. 

دفتر ساحوی بلخ 
 بررسی وضعیت تبعیض نژادی 

در مزار شریف
طی نشست مشورتی در شهر مزار شریف و 
به اشتراک 26 تن از فعاالن مدنی، دانشجویان 
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و برخی از مســئوالن نهادهــای دولتی، میزان 
تطبیــق کنوانســیون رفع تبعیض نــژادی در 

افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
در این نشست که به روز 11 میزان در تاالر 
همایش های دفتر ساحوی بلخ برگزار شد، پس 
از بیان اهــداف راه اندازی تحقیق ملی راجع به 
میزان تطبیق کنوانسیون یاد شده در افغانستان 
توسط رازقداد گلزاری، آمر بخش آموزش ها در 
دفتر ساحوی بلخ، محمد عظیم بشارت، مسئول 
بخــش تحقیق و مطالعات در این کمیســیون 
گفــت، وقتی از ســندهای بین المللــی درباره 
تبعیض نژادی سخن می گوییم، اشاره به شش 
شــاخص عمده داریم؛ تبعیض نژادی، تبعیض 
قومی، تبعیض بر اســاس وابستگی های ملی، 
تبعیض بر اساس وابستگی های نسبی، تبعیض 

زبانی و تبعیض مذهبی.
در ادامه نشســت، اشتراک کنندگان در سه 
گروه جداگانه به بحث درباره سئواالت طرح شده 
در باره وضعیت تبعیض در افغانستان پرداختند و 
نتایج مباحث شان را با سایر اشتراک کنندگان در 

میان گذاشتند.

دفتر والیتی فاریاب
 برگزاری جلسه فوکس گروپ 

تطبیق کنوانسیون منع هرنوع 
تبعیض نژادی

دفتر والیتی فاریــاب به تاریخ 1۳97/6/2۰ 
جلســه فوکس گروپ تحقیق بررســی میزان 
تطبیق کنوانســیون منع هرنوع تبعیض نژادی 
درکشــور را با حضور 24 تن اشتراک کنندگان 
به شــمول  1۰  تن زن و  14  تن مرد، درســالن 
جلسات ولسوالی اندخوی والیت فاریاب برگزار 

کرد. 
در این نشســت اشــتراک کنندگان درباره 
موضــوع بحــث و ارزیابــی صــورت گرفت و 
دیدگاهــای خویــش را در زمینــه  ارزیابی از 
قوانین ملی و مقررات در زمینه تبعیض، برخورد 
مأموران و منسوبان دولتی با شهروندان، چالش ها 
و مشکالت شهروندان در زمینه دسترسی برابر 
و بدون تبعیض به حقوق و آزادی های اساسی، 
کارنامه دولت در زمینه مبارزه با تبعیض نژادی 
و در زمینه تخصیص بودجه و برنامه انکشــافی 
مطرح کردند و اکثر اشــتراک کنندگان اظهار 
داشتند، با تأسف که هنوز هم تبعیض در کشور 
به اشکال مختلف وجود دارد و گا هی شهروندان 

با عمل تبعیض آمیز رو به رو می شوند. 

 برگزاری کارگاه سه روزه با 
منسوبان امنیتی و دفاعی

بخــش آمبودزمــن دفتر والیتــی فاریاب 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کارگاه 
آموزشــی ســه روزه را با عنوان )نقش نیروهای 
امنیتــی و دفاعی در حمایت و نهادینه ســازی 
حقوق بشر( با  اشتراک 29 تن به شمول )1۳زن 
و 16 مرد( از منســوبان بخش هــای امنیتی و 
دفاعی از حوزه های امنیتی، کندک های عملیاتی 
و سرحدی، مســئوالن نظارت خانه ها، زندان و 
قوماندانی جلب و جذب پولیس و اردوی ملی در 

تاالر کنفرانس این دفتر، برگزار کرد. 

 گزارش کارگاه آموزشی 5 روزه 
برای محجوزان و مسئوالن مرکز 

اصالح و تربیت اطفال
بخش حمایت و انکشــاف حقوق اطفال و 
بخش تعلیمات حقوق بشر دفتر والیتی فاریاب 
کارگاه آموزشــی پنج روزه را از تاریخ 14 تا 18 
میزان سال 1۳97 با اشــتراک اطفال متخلف 
تحت حجز و مســئوالن مرکز اصالح و تربیت 
اطفال والیت فاریــاب برگزار و موضوعات مهم 

حقوق بشری را طی پنج روز عرضه کردند. 

 برگزاری کارگاه آموزشی  »مدافعان 
حقوق بشر«

بخش تعلیمات دفتر والیتی فاریاب به تاریخ 
4 و5 ماه میزان ســال 1۳97 کارگاه آموزشی 
دو روزه را با عنوان »نقش مدافعان حقوق بشــر 
در گســترش و حاکمیت قانون« با اشتراک  ۳1  
تن از مدافعان و رضاکاران حقوق بشر که شامل 
)15 زن و 16 مرد ( در تاالر کنفرانس این دفتر  

برگزار کرد.
در آغاز حمیداهلل عظیمی، سرپرســت دفتر 
والیتی فاریاب کمیســیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدید 

به حاضران و اشتراک کنندگان کارگاه آموزشی، 
پیرامون هدف برگزاری کارگاه آموزشی یاد شده 
توضیحاتی عرضه داشت. سپس در جریان این 
کارگاه آموزشی، به همکاری همکاران برنامه ای و 
مدافعان حقوق بشر، موضوعاتی چون: »اعالمیه 
مدافعان حقوق بشر، نقش حقوق بشر در تأمین 
صلح، مبارزه باقاچاق انسان در پرتو اسناد ملی 
و بین المللی، حقوق شــهروندی، دادخواهی و 
روش های دادخواهــی، حقوق اقلیت ها و چهار 
حق و ســه اصل انتخاباتی« توسط  خانم پروین 
 بهمنیار، معاون بخش تعلیمات؛ بانو سارا قاسمی، 
آمربخش آمبودزمن؛ شــهزاد حکمتی، معاون 
بخش آمبودزمن؛ اســتاد رحمــت اهلل صفری، 
خال محمد شجاع و نظرمحمد اوزتورک، مدافعان 

حقوق بشر در والیت فاریاب عرضه شد. 

دفتر ساحوی بامیان
 برگزاری دوره آموزشی ده روزه 

اصول و مبانی حقوق بشر 
بخش آموزش حقوق بشــر دفتر ســاحوی 
بامیان کارگاه آموزشــی را به مــدت ده روز از 
تاریخ 24 سنبله تا 5 میزان، با عنوان »اصول و 
مبانی حقوق بشر« برای 27 تن که شامل علما، 
دانشــجویان و فعاالن مدنی بودند، برگزار کرد. 
هدف از برگزار این برنامه ارتقای ســطح آگاهی 
اشتراک کنندگان از موضوعات و مفاهیم حقوق 
بشری، گسترش و تعمیم ارزش های حقوق بشر 
توسط آن ها و  ایجاد هماهنگی میان کمیسیون 

و علما عنوان شد.
در مــدت ده روز موضوعاتی مانند: معرفی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حقوق 
بشــر و مصادیق آن، حــق آزادی بیان، حقوق 
بشــر و صلح، حق محیط زیست، حقوق زنان، 
حقوق اطفال، حقوق اشخاص دارای معلولیت، 
مشــترکات اسالم و حقوق بشر و حق انتخابات 
شــفاف و عادالنه بحث شد. در روز پایانی دوره 
اشــتراک کنندگان درباره نقش علما در ترویج 

حقوق بشر کار گروهی انجام دادند.

دفتر ساحوی قندهار
 برگزاری جلسه آگاهی دهی درباره 

حق رأی دادن
از طرف بخش حمایت از حقوق بشر زنان، 
به تاریخ 1۳97/7/15 جلسه آگاهی دهی درباره 
حق رأی دادن با  5۰  تن از زنان قریه نوی کلی 
ولسوالی ارغنداب  والیت کندهار برگزار شد. در 
آغاز مســئول بخش حقوق زنان دفتر ساحوی 
درباره مشارکت سیاســی زنان در امور کشور و 
حق رأی دادن و انتخاب شــدن صحبت کرد و 
سپس موضوعات شامل برنامه از طرف آموزش 
یاران حقوق بشر با سهم فعال اشتراک کنندگان 

اجرا شد.
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کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان 
گزارش »نظارت بر حقوق سیاسی در انتخابات 
1۳97« را روز پنج شنبه 26 میزان 1۳97 نشر 
کرد. یافته های این گزارش نشــان می دهد که 
24۰ تن از آغاز ثبت نام رأی دهندگان تاکنون 
کشته و زخمی شــده و در نتیجه این حمالت 
1۰ تن از نامزدان انتخابات پارلمانی نیز کشته 
شــده اند. گزارش حاکی از آن است که حضور 
زنان در انتخابات کمرنگ اســت و در برخی از 
والیات، مردم به دلیل کمبود فورم تذکره ثبت 

نام نکرده اند. 
محترم داکتر سیما، سمر رییس کمیسیون 
مســتقل حقوق بشر افغانستان در یک نشست 
مطبوعاتی که در دفتر مرکزی کمیسیون برگزار 

شده بود، گفت که انتخابات بهترین شیوه انتقال 
قدرت اســت؛ زیرا تنها همین میکانیزم سبب 
جلوگیــری از خونریزی و خشــونت در هنگام 
انتقال قدرت می شود. او گفت: »هر انسان حق 
دارد که از حق سیاســی خود بــرای گزینش 
نمایندگان استفاده کند و این حق نباید به هیچ 

بهانه ای نقض شود.«
در این گزارش، کمیســیون مستقل حقوق 
بشر بر ســه اصل اساسی درباره حقوق سیاسی 
 نظارت کرده که عبارتند از: آزادی گشت و گذار، 
آزادی بیان و آزادی تشکیل اجتماعات به منظور 
مبارزات انتخاباتی. این گزارش موضوعات مربوط 
به حقوق سیاسی را از تاریخ 25 حمل تا 6 میزان 

تحت پوشش قرار داده است.

گزارش نظارت بر حقوق سیاسی در 
انتخابات پارلمانی 1397
حسین سیرت

حضور کمرنگ زنان 
براساس این گزارش در مجموع 2691 تن 
خود را برای انتخابــات پارلمانی نامزد کرده اند 
که از این میان 2566 تن واجد شرایط شناخته 
شــدند. از میــان 2566 نامزد، تنهــا 416 تن 
از آن هــا زن اند که تنهــا 16.2 درصد نامزدان 

انتخابات پارلمانی را زنان تشکیل می دهند. 
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشــر 
افغانستان در این مورد گفت: »توقع ما این بود 
که حداقل 25 درصد نامزدان انتخابات پارلمانی 
زنان باشند؛ در حالی که زنان باید 5۰ درصد کل 

نامزدان را تشکیل دهند.«
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سراسری نبودن انتخابات
در انتخابات پارلمانی کنونی، ساکنان والیت 
غزنی از اشــتراک در انتخابات و استفاده از حق 
رأی محرومند؛ زیرا انتخابات در این والیت برگزار 
نمی شود. رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانســتان گفت، براساس اصل سراسری بودن 
انتخابات، باشــندگان والیت غزنــی نیز باید از 
حقوق سیاسی خود بهره مند شوند و هیچ کس 

نباید از این حق محروم شود. 
یافته های این گزارش نشان می دهد که 1۳ 
هزار زندانــی در زندان های مرکزی از حق رأی 
محروم شده اند و نتوانسته اند در پروسه ثبت نام 
شرکت کنند. داکتر سمر افزود که در برخی از 
ولسوالی های والیت قندهار و قریه های دایکندی 
به دلیل کمبود تذکره از حقوق سیاســی خود 
محروم شده اند. از سوی دیگر در برخی از والیات 
از جمله دایکندی به زنان اجازه داده نشده که به 
مراکز ثبت نام بروند و برای اشتراک در انتخابات 

تذکره های شان را استیکر بزنند. 
 وجود  تذکره های تقلبی و استیکرها به صورت 
غیرقانونی در بین مردم نگرانی دیگری است که 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره 
این موضوع ابراز نگرانی کرد. فروش استیکر در 
بازار و باطل شــدن 6۰۰ هزار تذکره جعلی از 
سوی کمیسیون انتخابات نشــان می دهد که 

تخطی هایی در این روند وجود داشته است. 

تبلیغات غیرقانونی 
ایــن گزارش نشــان می دهد که شــماری  
از نامــزدان پیــش از آغاز رســمی مبــارزات، 
عکس های شان را به بهانه تبریکی عید در شهرها 
نصب کرده بودند. براساس قانون انتخابات عکس 
نامزدان نباید توسط ســرش در دیوارها نصب 
شــوند در حالی که نامزدان این مورد قانونی را 
مدنظر نگرفته و بعضاً عکس ها توســط سرش 
چسپانده شده و سبب آلودگی در دیوارها شده 
اســت. در برخی موارد نامزدان از کلمات زشت 

استفاده کرده که غیرقانونی است. 

حمله بر نامزدان و مبارزات انتخاباتی 
براساس این گزارش، چندین حمله بر ثبت 
نام کنندگان، نامزدان و گردهمایی های انتخاباتی 
صورت گرفته که تلفاتی نیز در پی داشته است. 
در این مدت ۳۰ حمله صورت گرفته در نتیجه 
54 تن کشــته شــده و 186 تــن دیگر زخم 
برداشته اند. هم چنین در این مدت 6 تن ربوده 
شــده که ســه تن از آنان دوباره رها شده اند. از 
ســوی دیگر حدود 1۰۰ تــن تنها در حمله بر 
مرکز توزیع تذکره در کابل کشــته شــده اند و 
در همیــن حمله بیش از 16۰ تن دیگر زخمی 

شدند.
در جریان مبــارزات انتخاباتــی و پیش از 

آن، 1۰ تن از نامزدان انتخابات پارلمانی کشته 
شــده اند و در آِخرین مورد جبار قهرمان نامزد 
والیت هلمند نیــز بر اثر انفجار در محل کارش 

کشته شد. 

پیشنهادهای کمیسیون 
کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان 
در این نشســت مطبوعاتی پیشــنهادهایی را 
نیز مطرح کرد. کمیســیون از نهادهای امنیتی 
خواســت که امنیت انتخابــات را تأمین کنند 
و نیروهــای بین المللی نیــز در تأمین امنیت 

انتخابات با نیروهای ملی همکاری کنند. 
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشــر 
افغانســتان خطاب به مردم افغانســتان گفت، 
انتخابات در صورتی می تواند شــفاف باشد که 
مردم در آن به صورت گســترده شرکت کنند، 
وگرنه ممکن اســت صندوق هــای رأی با آرای 

تقلبی پر شوند. 
داکتر سیما سمر از کمیسیون انتخابات نیز 
خواســت که شفافیت در انتخابات را در اولویت 
قرار دهد و به این ترتیب اعتماد به دموکراسی و 
حق رأی  دادن را به مردم برگرداند. داکتر سمر 
از کمیســیون خواســت که به مراکز و محالت 
رأی دهی زنان نیز توجه داشته باشد و امنیت این 
مراکز باید به صورت جدی تأمین شــود تا زنان 
بتوانند از حق رأی شان در روز انتخابات استفاده 
کنند. بانو ســمر هم چنین تأکید کرد که مانند 
انتخابات های پیشین، نباید مردان به جای زنان 
رأی دهند، زیرا تجارب نشان داده است که بعضاً 

صندوق های رأی دهی به نام زنان پر شده اند. 
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشــر 
افغانســتان گفت، هرگونه خرید و فروش رأی 
غیرقانونی اســت و نامزدانی که بــه مردم نان 
می دهند، به صورت غیرمستقیم رأی را خریداری 
می کنند و این غیرقانونی اســت. داکتر ســمر 
گفت، یکی از نگرانی ها این است که استفاده از 
بایومیتریک ممکن اســت وقت زیادی را در بر 
گیــرد و در نتیجه همه مردم نتوانند تا آخر روز 
رأی دهند. او از کمیسیون انتخابات خواست که 
زمان را به درستی مدیریت کند  و نباید استفاده از 

بایومیتریک روند رأی دهی را کند بسازد. 
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشــر 
افغانســتان گفــت، باوجودی که شــماری از 
نامزدان از لیست نهایی نامزدان حذف شده اند، 
ولی هنوزهم چهره هایی در بین نامزدان حضور 
دارند که متهم به نقض حقوق بشر ند. او از مردم 
خواست که از رأی شان به صورت مؤثر استفاده 
کنند، زیرا »انتخابات، محکمه است« و در این 
محکمه، مردم بــا رأی ندادن به ناقضان حقوق 

بشر، مانع ورود آن ها به پارلمان می شوند. 
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د جرم او مجازاتو
څخه یو څــه زیاته جزایي مســایلو ته پاملرنه 

کړې ده. د ده ســیايس فلســفه د قــواوو په 

تفکیــک بنا یو جمهوري نظــام ته متوجه وه. 

په دې ســیايس نظام کې د جرم او مجازاتو د 

قانونیــت اصل، د هیوادوالو په تاوان د قانون 

د تفســیر نه امــکان، له جــرم رسه د مجازاتو 

تناسب او د مجازاتو د اجراء کولو حتمي توب 

د جزایي عدالــت د اجراء کولو د نظام اصيل 

عنارص تشکیلول.

منتســکیو د روح القوانیــن د کتــاب پــه 

دولســم فصل کې لیــکيل: )نه ښــایي چې 

انســان په افراطي طریقو رسه سمې الرې ته 

راولو که چیــرې د ټولو سســتیو او انحرافاتو 

علت ته ځیر شــو څرګنده به يش چې د هغو 

المل نه تنبیه کول او مجازات کول دي، نه د 

مجازاتو خفت او کموالی(

لکه څرنګه چې وړاندې مو وویل منتسکیو 

له هغه لیکوالو څخه و، چې د قواوو د تفکیک 

او انفصــال څخــه په ننګه کې مخکښ شــو. 

نومــوړی وایــی: د اســپارت د جمهوریت له 

عیبونــو څخه یو دا و، چــې قاضیانو په خپله 

خوښه او پرته له دې چې قانون په خپل الس 

کــې ولري د خلکو تر منــځ یې قضاوت کاوه. 

پــه روم کې قونســالن د یونــاين قاضیانو په 

څېر په خپله خوښــه بې لــه دې چې په کوم 

قانــون اســتناد وکړي د قضا پــه چارو بوخت 

ؤ، خــو د دې وضعــې په عیب پوه شــول او د 

رصیحو قوانینو تدویــن او تنظیم ته یې مټې 

راونغښتلې، په استبدادي رژیمونو کې قانون 

وجــود نه لــري، قــايض پخپلــه د خصوماتو 

د حــل او فصــل او مرافعاتــو میــزان دی، په 

مرشوطه حکومتونو کې که چیرې کوم قانون 

چې شــتون لري رصیح وي، قــايض له هغه 

ځینــې کار اخيل او که چیــرې قانون رصیح 

نــه وي، قايض د هغــه د مضمــون د معنا او 

روحیې په پلټنه پســې راوځــي، په جمهوري 

حکومتونــو کې د اســايس قانــون طبیعت د 

دې غوښــتونکی دی چې  قايض د هغه منت 

وکاروي او قانــون د افــرادو د مــال، ځان او 

حیثیت پر ضد تفســیر نه يش. منتســکیو په 

بل ځای کې لیکي )قايض د قانون جوړوونکو 

ژبه ده، چې قانون بیانوي او کاروي یې.(

منتسکیو په خپل نامتو اثر )روح القوانین( 

کــې په دې خــربې په رصاحــت رسه ټینګار 

کړی چې :)لــه جرم رسه متناســب مجازات 

هغه دي چې له جرم څخــه د مخنیوي لپاره 

چې د هر هیواد د متدن او فرهنګ په د رجې 

پورې تړاو لري، اغیزناک وي.(



ماهنامه حقوق بشر
سال شانزدهم

شماره هفتم
میزان 1397

کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان 
یافته های نظارتی خود از انتخابات پارلمانی 28 
میزان را نشــر کرد. این گزارش نشان می دهد 
که مردم افغانســتان به صورت گســترده در 
انتخابات شرکت کردند، ولی ضعف مدیریتی، 
فعال نبودن دســتگاه های بایومیتریک و نبود 
و کمبود لیســت رأی دهندگان از مشــکالت 
اساســی در روز اول انتخابات بود. این موضوع 
در کنفرانســی که به تاریخ 29 میزان 1۳97 
در تاالر دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان برگزار شده بود، از سوی رهبری 

کمیسیون مستقل حقوق بشر مطرح شد.
داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان از حضور گسترده مردم 

در مراکز رأی دهی قدردانــی کرد و گفت که 
حضور پر رنگ مردم در انتخابات نشان داد که 
هنوز هم مردم افغانستان خواهان تأمین صلح و 
ثبات از طریق پروسه های دموکراتیک اند. داکتر 
سمر تأکید کرد که اشتراک مردم در انتخابات 
پاســخ محکمی به گروه های مخالف مســلح 
حکومت بود و نشــان داد که مردم افغانستان 
از خشونت بیزارند و  می کوشند  نمایندگان شان 
را از طریــق حضور در پــای صندوق های رأی 

انتخاب کنند. 
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشر 
افغانستان از نیروهای امنیتی نیز سپاس گزاری 
کرد و گفت، آمادگی  نهادهای امنیتی ســبب 
شــد که انتخابات در فضایی نسبتاً امن برگزار 

یافته های نظارتی کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان از انتخابات 28 میزان
حسین سیرت

شود. 
داکتر ســمر افزود که کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانســتان 275 تن ناظر را برای 
نظارت بر روند انتخابات در 22 والیت توظیف 
کرده بود و ناظران کمیســیون بر 1۰۰۰ مرکز 
رأی دهی  نظارت کردند. داکتر سمر خاطر نشان 
کرد که چهار حق در روز انتخابات نظارت شد 
که عبارتند از حق آزادی بیان، حق گشــت و 
گذار، حق تشــکیل انجمن ها و اجتماعات. او 
افزود که ناظران کمیســیون ســه اصل را در 
نظارت در نظر می گیرنــد که عبارتند از اصل 
عدم تبعیض، اصل عدم تهدید و اصل بی طرفی 

کمیسیون و ناظران در محالت رأی دهی. 



ماهنامه حقوق بشر
سال شانزدهم
شماره هفتم
میزان 1397

چالش های روز انتخابات 
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشر 
افغانستان گفت که در روز انتخابات مشکالت 
و خألهایــی در کابل و والیات وجود داشــت. 
مســدود ماندن مراکز رأی دهی تا ساعت 1۰ 
و حتا یــک بعد از ظهر اولیــن مانعی بود که 
رأی دهندگان با آن مواجه شــدند. داکتر سمر 
گفت که بعضــی از مراکز رأی دهی »از یک تا 
شش ساعت« مسدود ماندند. داکتر سمر گفت 
که حدود 1۰۰۰ مرکــز رأی دهی در روز اول 

انتخابات مسدود ماندند. 
نبــود و یا کمبود فهرســت رأی دهندگان 
مشــکل دیگــری بود کــه رأی دهنــدگان با 
آن مواجــه بودند. داکتر ســمر گفت که این 
مشــکل در اکثر مراکز وجود داشــت و زمانی 
که رأی دهندگان بــه مراکز رأی دهی مراجعه 
می کردند، نام شــان در فهرست رأی دهندگان 
وجود نداشت و به این دلیل این تعداد از مردم 
از رأی دادن و اســتفاده از حق سیاســی خود 

محروم شدند. 
تکنیکــی  مشــکالت  و  نبــودن  فعــال 
دســتگاه های بایومتریک مشــکل دیگری بود 
که ســبب تأخیر در پروســه رأی دهی شد و 
این مشــکل نیز تقریباً در سراســر افغانستان 
محسوس بود. تعدادی از این دستگاه ها چارچ 
نداشتند که سبب تأخیر در زمان رأی دهی شد 

و بسیار وقت گیر بود. 
یافته های کمیســیون نشــان می دهد که 
تقلب و تخطی نیــز در مراکز رأی دهی وجود 
داشــته اســت. چنانچه افراد زیر ســن رأی 
دادند، رأی دهندگان تهدید شدند و کارمندان  
کمیســیون و ناظران همراه بــا رأی دهندگان 
در پشــت غرفه انتخاب می رفتند و این مورد 

مستند شده است. 
تهدیدهای امنیتی موضوع دیگری اســت 
که ناظران کمیسیون گزارش داده اند. براساس 
یافته های کمیسیون 5۰ قضیه امنیتی در روز 
اول انتخابات توسط ناظران کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان گزارش شده است  که در 
نتیجه 22 تن کشــته و 162 تن دیگر زخمی 

شده اند. 

خواست های کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان

کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان 
از کمیســیون انتخابات خواســت که براساس 
قانون اساســی، اعالمیه جهانی حقوق بشــر و 
کنوانسیون حقوق سیاســی مدنی، هیچ کس 
نباید از حق رأی محروم شود و این حق بشری 
هر فرد است که باید فرصت رأی دادن را داشته 

باشد. 
داکتــر ســمر از کمیســیون انتخابات و 

کمیسیون شــکایات انتخاباتی خواست،  تمام 
افرادی که در تخطی ها و تقلب های انتخاباتی 
دخیل بوده باید مورد پرســش قــرار گیرند و 
نتیجه بازخواست این افراد با مردم افغانستان 
در میان گذاشــته شود. داکتر سمر گفت: »ما 
خواهان برخورد جدی کمیســیون انتخابات و 

شکایات انتخاباتی با خاطیانیم.«
خواست دیگر کمیســیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان از کمیسیون انتخابات و شکایات 
انتخاباتی »پاسداری از رأی مردم« است. داکتر 
ســمر تأکید کرد که آرای مردم باید محفوظ 
باشد و همین آرا تعیین کننده نمایندگان بعدی 
پارلمان باشــد، نه تقلــب در انتخابات. داکتر 
سمر از کمیســیون های انتخاباتی خواست که 
کمبودها باید مشخص شوند و با حوصله مندی 
و صداقــت  از این کمبودها برای پروســه های 

بعدی انتخابات درس گرفته شود.
توقع کمیســیون مســتقل حقوق بشــر 
افغانستان از کمیسیون شکایات انتخاباتی این 
اســت با شــکایات انتخاباتی صادقانه برخورد 
کند و به این شــکایات به درســتی رسیدگی 
کند. داکتر ســمر تأکید کرد که هیچگاه »از 

واقعیت ها چشم پوشی« نشود. 
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشر 
افغانستان گفت که براســاس آمار کمیسیون 
انتخابــات در روز اول انتخابات ۳ میلیون تن 
رأی داده اند و این آمار را خود کمیسیون اعالم 
کرده است. او تأکید کرد که ممکن است در روز 
دوم انتخابات یک میلیون تن دیگر رأی دهد، 
بنابراین کمیسیون نباید رقم  شر کت  کنندگان 
را به 8 میلیون برساند، زیرا هرگونه رقم باالتر 
از واقعیت نشان دهنده تقلب در انتخابات است. 
داکتر ســمر در پاســخ به این پرســش 
خبرنگاران که آیا انتخابات پارلمانی قابل قبول 
اســت یا خیر گفت که انتخابات یک پروســه 
ملی اســت و در صورتی که بر روند انتخابات 
به درســتی نظارت شــود، همه بایــد نتیجه 
انتخابــات را بپذیرند، زیــرا نپذیرفتن نتیجه 
انتخابات در صورتی که شــفاف باشــد، زمینه 

دادن به دشمنان افغانستان است. 
رییس کمیســیون حقوق بشر افغانستان 
گفت که تخطی و تقلب انتخاباتی در انتخابات 
28 میزان کمتر از انتخابات ریاست جمهوری 
2۰14 بود، ولی ضعف مدیریتی و سردرگمی در 
مراکز رأی دهی به مراتب بیشتر از انتخابات های 

پیشین بود. 
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راه تکامل نظریه های ...

تا آنجا پیش رفته اند که ایشان را به عنوان پدر 
منشور معرفی می کنند. از سایر شخصیت ها و 
کنشــگران حقوق بشــر جهان موسوم به سوم 
می توان از خانم مینــروا برناردینو از جمهوری 
دومنیکن، هانســا مهتا از هندوســتان، وو. یی. 

فانگ از چین و برتا لوتز از برزیل نام برد.
اعالمیۀ جهانی حقوق بشــر در 1۰ دسامبر 
ســال 1948 در قصــر شــایو در پاریس با 48 
رأی موافق و 8 رأی ممتنع، بدون رأی مخالف 
تصویب شد. عربستان سعودی، شوروی و شش 
کشور از بلوک شرق رأی ممتنع به منشور دادند. 
این منشور شامل یک مقدمه و ۳۰ ماده بود که 
حاوی مفادی اساسی و مهم در رابطه با حقوق 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی و فرهنگی را 
در بر داشت. می شود گفت که سایر میثاق های 
حقوق بشــر مصوب ســازمان ملل در توضیح 
و تکمیل مفاد منشــور جهانی حقوق بشر دور 

می زند.
همان طــوری  که از این بــه بعد به توضیح 
پروسۀ تکامل این سندها خواهم پرداخت در 9 
و 1۰ دسامبر ســال 1948 دو منشور تصویب 
شد. دومی منشور جهانی حقوق بشر نام گرفت 
و اولی که بصورت های گوناگون در اتحادیه های 
سیاســی منطقه ای و در ســطح بین کشوری 
جهت اقدام و قانونی شــدن ارســال شده بود، 
در نهایت در نهم دســامبیر 1948 تصویب شد 
و بعدها پایۀ حقوقی ســازمان آی. سی. سی. و 

پیمان کشتار علیه بشریت نام گرفتند.
چهار چــوب و محتوای مفــاد میثاق 

جهانی حقوق بشر:
مواد یک تا ســه، حقوق انسانی را بصورت 
کلی تعریــف می کنند. مواد ۳ تــا 21 حقوق 
سیاسی و مدنی را در بر گرفته و تعیین می کنند. 
مواد 22 تا 27 بیشتر حقوق اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی را تحت پوشش قرار می دهند و 28 
تا ۳۰ در توضیح آن شــرایط معین اقتصادی، 
حقوقی و سیاســی است که تحقق این مفاد را 
در شــرایط بین المللی و ملی میســر می سازد. 
این مفــاد مرز بین حقوق فــردی و جمعی را 
نیــز تا حــدودی تعیین کرده؛ بــا این توضیح 
کــه آزادی های فــردی نباید بــه از بین رفتن 
آزادی های اجتماعی منجر شــود و بالعکس. با 
توجه به این که منشور اولیه و پیمان های بعدی 
مفاد حقوقی و اخالقی عمومی اند که به صورت 
قطعنامه ملل عضو صادره شده اند، اعتبار حقوقی 
و قانونی آن ها زمانی رســمیت پیدا می کند که 
مورد پذیرش کشورهای عضو شده و در قوانین 

داخلی و فرهنگ اجتماعی آن ها نهادینه شوند.
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لومړی پاراګراف

د جــرم او جــزا تــر منــځ د تناســب 

تاریخي مخينه:

لکــه چې څرګنده ده د جرم او جزا ترمنځ 

د تناســب رعایتــول په حقیقت کــې د لوی 

څښــنت تعالی )ج( د عدالت لــه پایلو څخه 

دي، رسبیره پر دې، مجازات د اړتیا په نسبت 

ترشیع شــوي دي او د اصل خــالف انګیرل 

کیږي، له دې کبله د هغه په کارولو کې باید 

پــه الزمه انــدازه بســنه ويش او د مجازاتو او 

جرم تناسب باید تل په پام کې ونیول يش.

مخکې لــه دې چې د جرم او جزا تر منځ 

د تناســب پــه تاریخــي مخينه خپلــه څیړنه 

متمرکزه کړو، د موضوع د ښــه وضاحت لپاره 

الزمه ده، چې د تناسب مفهوم روښانه يش.

د تنانسب مفهوم

د تناسب لغوي مفهوم:

تناسب له لغوی نظره د دوه شیانو توازن، 

تعادل، برابرۍ او مســاوات ته وایي. تناسب 

عــريب کلمــه او د تفاعل له بــاب څخه دی، 

چې د طرفینو عمل ته اشاره لري.

په پښتو- پښــتو ترشیحي قاموس )دويم 

ټوک – 1078( مخ کې یې تناســب: نسبت، 

رابطه، د دووشیانو تر منځ مناسبت معنا کړی 

دی.

په فرهنګ روزســخن )339( مخ کې یې 

تناسب د یو څیز په اجزاوو کې او یا د یوڅیز 

له بل څیز رسه همغږي معنا کړې ده.

په فرهنګ فاريس دکرت محمد معین 

)313( مــخ کې یې تناســب له یو بل 

رسه نســبت درلودل، له یوبل رسه 

نســبت موندل، د یوبل خپل کیــدل، د دوه 

کسانو یادوه شیانو تر منځ د نسبت او رابطې 

درلودل معنا کړی دی.

د ریايض په علم کی تناسب له یوبل رسه 

د دوه نســبتونو د برابرۍ په معنا دی او په یو 

کيل حالت کی د )a/ b= c/d ( فارمول په بڼه 

ښودل کیږي.

د تناسب اصطالحي مفهوم:

د فقهاوو له نظره تناســب خپل مفهوم له 

عدالــت ځینې اخــيل، عدالــت پخپله د څو 

معنــاوو درلودونکــی دی، خو هغــه څه چې 

زمونږ له بحــث رسه نږدیوالی لري هامغه په 

خپــل ځای کــې د هر څیز ایښــودل دي او 

په دې ځای کې د شــخص مجــازات د هغه 

د نــاوړه عمل په خاطــر دی، یعنې په مجرم 

شخص د مجازاتو ایښودل.

تناســب یعنې د شدت او وخامت له نظره 

بایــد د اجراآتــو ضامنت د جرم د شــدت له 

درجې رسه مناسب وي.

د حقوقــو په علم کې د تناســب مفهوم د 

))جرم او مجازاتو تناســب(( پــه اړه د مکاين 

او زمــاين موقعیتونو په اعتبار رسه متغیر ؤ او 

دی.

ځکــه ډیری مجــازات به په یــوه زمان او 

مکان کې متناســب او په بــل زمان او مکان 

کــې نامتناســب وانګیــرل يش. همدارنګــه 

شونې ده یو مجازات په یو زمان او مکان کې 

لــه یوه جرم رسه متناســب او له بل جرم رسه 

په اړیکه کې نامتناســب وي. پر دې بنســټ 

د تناســب مفهوم په لومړۍ درجه کې یو 

نســبي مفهــوم دی او د بیالبیلــو 

فرهنګونــو )کلتورونــو( وختونو 

او ځایونــو په اعتبار د متفاوتو 

توپیرونو درلودونکی دی.

ب: د جــرم او مجازاتو ترمنځ 

د تناســب تاریخي مخينــې ته لنډه 

کتنه:

په لرغونــو زمانو کې د خصــويص انتقام 

او خصــويص عدالــت د دورې لــه تیریــدو 

وروسته، د جرم او مجازاتو تناسب د )ځورونه 

د ځورونې په اندازه( پــه مفهوم د قصاص په 

قالب کــې و، او د روم په حقوقو کې هر ډول 

مجــازات او د هغــه اندازه چــې د واکمن په 

خوښه د جرایمو لپاره ټاکل کیدل، متناسب 

انګیرل کیدل.

پــه اروپــا کــې د منځنیــو پیړیو پــه ترڅ 

کې د جرمونــو او مجازاتو تر منځ د تناســب 

څرک نــه لګیږي، بلکــې د اروپــا د منځنیو 

د جرم او مجازاتو 

تر منځ تناسب)۱(

قضاوتپوه حرضت ګل حسامي
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واقعیت خــرب ؤ، په وروســتي تحلیل کې یې 

وړاندیز کاوه چې نه ښــایي د عدالت د اجراء 

او یا د نظم د ســاتنې لپاره افراط ته مخه کړو 

او یو شمېر کسانو ته د رضورت له حده زیات 

او یــا له هغــې ګناه زیات چې کــړې يې ده، 

زجراو شــکنجه  ورکړو. دارنګه زجر او شکنجه 

د عدالت له مفهوم څخه بهر ده.

د ځینو فیلســوفانو په نظــر )له جرم رسه 

مناســب مجازات هغه دی، چې له جرم څخه 

د مخنیــوی لپاره، چې د هــر هیواد د متدن 

او فرهنګ پــه درجې پورې اړه لري، اغیزناک 

وي( دا پوهان چې د هغوی په رس کې داسې 

افراد لکــه ایټالیایي بکاریــا، انګلیيس بنتام 

او فرانســوي روســو او منتســکیو قرار درلود 

ګروهمــن ؤ، چــې لومــړی، بایــد  د ارتکايب 

اعاملو او د هغو د مجازاتو تر منځ یو تناســب 

موجــود وي. دويم، له ټولنیز ضــد اعاملو او 

همدارنګــه د هغې له مجازاتو باید له وړاندې 

ټول خــرب وي. درېیم، د عدالــت اجراء کول 

باید تر سم نظم او قاعدې الندې رايش.

پــه الندې کرښــو کــې د پورتنیــو پوهانو 

ژوند، اند او آثارو ته نغوته کیږي.

چــزاره بونســانا بکاریــا )ســزاربکاریا( 

-1738(  )Cesar Bonesana Beccaria(

:)1794

چزاره بکاریا ایټالوي جــرم پیژندونکی او 

اقتصــاد پوه د 1738 میالدي کال د مارچ پر 

15- مه نیټه د میالن پــه یوه ارشايف کورنۍ 

کې نړۍ ته راغی.

 Pavie له لومړنیو زده کړو وروسته د پاوی

پوهنتــون ته والړ او په شــل کلنۍ کې یې د 

حقوقو دکتورا ترالســه کړه. رسه له دې چې د 

زده کړې پر مهال یې له ځانه هومره استعداد 

نه ؤ  ښــودلی، له تحصیله تر فارغیدو وروسته 

او د منتسکیو د آثار و په مطالعې یې عالقه او 

ذايت نبوغ را وپارید او د خپل عرص په فکري 

غورځنګونــو کې یــې ګډون وکــړ. نوموړي د 

میالن زندان څخه له کتنې وروسته د بیګناه 

کســانو د خالصون په هیله پــه جزایي قانون 

جوړوونکــي نظام کې په مطالعــې او څیړنې 

الس پورې کړ، له لســو میاشــتو پرله پسې او 

ســتړي کوونکي کار وروســته یــې په 1764 

میالدي کال، یعنــی هغه وخت چی د )26( 

کلونــو په منګ ؤ او رسه لــه دې چې مخکې 

یې پــه حقوقي مســایلو کې پــراخ مطالعات 

نــه ؤ کــړي، خپــل مشــهور کتــاب )جرمونه 

 Dei Delittie Delle Pene مجــازات)  او 

جاویداين اثر په ساده نرث او په داسې طریقه 

خپــور کړ، چې ټول د ده پــه موخه وپوهیږي 

پیړیو تحقیقاتو ډېــر ناورینونه رامنځته کړل. 

د مســتنطق په امر نیول شــوی او تر توقیف 

الندې شــخص د مرګ تر پولې شکنجه کیده 

تر څو اقــرار وکړي، د اقرار پــه صورت کې د 

ده دا څرګندونــې د کشــیش پــه حضور کې 

پروټوکــول کیدل او د حارضینو په الســلیک 

رسیدل، د دې اقرارونو پر بنسټ، د محبوس  

لپاره یو سخت او شدید حکم ټاکل کیده.

معموالٌ څوک لــه دې تورو څاه ګانو څخه 

سامل نه راووت، د نه اقرار په صورت کې، دې 

شکنجې تر مرګه دوام موند.

په دې مهال کې اصل په مجرمیت باندې 

ؤ، دا تــورن )متهم ( ؤ چې باید تر شــکنجې 

النــدې به یې خپله بیګناهــي ثابتوله. خلک 

به په تشــو ادعاګانو نیول کیدل او شــکنجه 

کیدل، چې سرت تورونه )اتهامات( ومني.

ویالی شو چې د لرغونو دولتونو په حقوقو 

کــې د جــرم او مجازاتو د تناســب د اصل په 

هکله کوم سوابق نشته، یو پخوانی فرانسوي 

متــل وایي چې )جزاګانې د هــر چا په خپل 

زړه او پخپلــر دي( دا چــاره په دې معنا ده 

چــې قاضیــان د رآی د صادرولو پــر مهال له 

کوم خــاص قانون څخه پیــروۍ ته اړ نه دي 

او په جزايي رســېدنو کې خــورا زیات واکونو 

لري. له همــدې امله په تېرو وختونو او حتی 

د اتلســمې پېــړۍ تر پایــه، د نړۍ پــه ټولو 

هیوادونو کې، واکمنان او قاضیان د عمومي 

نظم د مخالفینو او مجرمینو د تعقیب لپاره د 

هیــڅ اصل او قاعدې تابــع نه ؤ، هغوی خپل 

ځــان ته دا اجــازه ورکوله، چــې د عدالت د 

اجراء یا )د نظم د ساتنې( په نوم مقرصین په 

هر شان رسه چې زړه يې وي، تعقیب کړي او 

په هره جزا چې مناســب یې بويل محکوم یې 

کړي. داسې به ډېر پېښېدل چې په اصطالح 

د دې عدالت اجراء کــول، پخپله له ارتکايب 

عمل څخه څوڅو ځله ظاملانه او تریخ ؤ.

د عدالــت په نوم دې بــې رحمیو او وینو 

تویولو، د مخالفت څپې راپورته کړې، انسان 

پالونکــي )هیومانیســت( پوهــان او علــام، 

پــه تیــره بیا د اتلســمې پیړۍ فیلســوفان او 

لیکــوال له دې بــې رحمیــو او تاوتریخوايل 

رسه مخالفــت تــه راپاڅیدل. دا تصــور باید 

ونکړو چــې دې پوهانو لېوالتيــا درلوده چې 

رښــتیني مجرمیــن او له عمومــي نظم څخه 

رسغړوونکــي لــه تعقیــب او مجازاتــو مصؤن 

پاتې يش. هر پوه انســان چــې په ټولنه کې 

اوســیږي په دې پوهیږي چې د نظم ســاتنه 

د ټولنــې د بقاء لپاره اړینــه ده او له عمومي 

حقوقو څخه رسغړوونکــي هم باید تر تعقیب 

الندې ونیــول يش. دا پوهــان پخپله په دې 

او په شــاوخوا نړۍ کې یې د جــزا په حقوقو 

کې ســرت انقالب منځته راوړ او په خپل عرص 

کې یې واکمن جزایــي نظام په ډېر لږ وخت 

کې بدل کړ.

نومــوړي د خپــل عرص د جزایــي حقوقو 

نظام په کلکــه تر انتقاد او نیوکې الندې ونیو 

او خربه یې دومره مســتدله او نافذه وه چې د 

اغیز ملنې یې ټوله اروپا الندې کړه.

د ده کتــاب په )22( ژبو وژباړل شــو، په 

فرانســه کې ولرت ورباندې تفسیر ولیکه او په 

Romily  انګلســتان کې د بنتــام او رومیلی

په څېر اصالح غوښتونکو د هغه ستاینه وکړه.

کوالی شو د ده د افکارو اسايس محورونه 

په دې ډول رالنډ کړو:

۱- دجرم او مجازاتو د قانونیت اصل، ۲- د 

جرایمــو د تعداد د کموايل )کمښــت( اصل، 

۳- د مجازاتو د قطعیــت اصل، ۴- د مجازاتو 

د هدفمنــدۍ اصــل، ۵- لــه جرایمــو رسه د 

مجازاتو د تناسب اصل.

چــې مونږ پــه دې څېړنه کې لــه جرایمو 

رسه د مجازاتو د تناسب اصل ته چې د بکاریا 

په افکارو کې سرت ځای لري یو څه تم کیږو.

تــر بحث النــدې کتاب کــې بکاریا خپل 

عقاید په لنډیز او په خورا روښانه توګه داسې 

بیانــوي: د دې لپــاره چــې مجــازات یــو له 

تاوتریخوايل څخه ډک عمل نه وي، چې د یو 

شــخص یا یوې ډلې له خــوا د بل فرد پر ضد 

تررسه کيږي، باید له هر څه زیات یوه عمومي 

او اړینــه چــاره، په هــر مورد کې تــر ممکنه 

اقــل حد اندازې پورې، لــه ارتکايب جرم رسه 

متناسب او د قوانینو له اړخه اټکل شوې وي.

همدارنګــه نومــوړی پــه خپــل اثــر کې 

زیاتوي: د ټولو ښــېګڼه په دې کې ده چې نه 

یــوازې جرم ارتکاب ونه مومــي، بلکې د هغه 

تــاوان او رضر رسه متناســب وي چې ټولنې 

ته یې رســوي، د هغه بیا پېښېدل کم وي، پر 

دې بنســټ هغه خنډونه  چــې فرد د جرم له 

ارتکاب څخه راســتنوي، باید له عمومي خیر 

رسه د جرم د مغایرت په پرتلنه او هم د هغه د 

ارتکاب له انګیزو رسه په مقایســه کې پیاوړي 

وي. له دې امله باید د جرم او مجازاتو تر منځ  

کايف تناسب موجود وي.

 Jermy  Bent ham بنتــام  جرمــی 

)1832-1748(

جرمــی بنتــام د 1748 میــالدي کال د 

فربورۍ په پنځلســمه نېټه په انګلستان کې 

نړۍ ته ســرتګې روڼې کړې، پــه څلور کلنۍ 

کې یې د التیني ژبې ګرامر زده کړ. د ویست 

منسرت په ښوونځي او د اکسفورډ په پوهنتون 
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يش.

پــه دې ترتیــب رسه د مجازاتــو هغه رنځ 

او مشــقت چې مجرم به یــې وزغمی نور به د 

هامغه جرم له ارتکاب څخه راستانه کړي.

 Jean Jacques روســو   ژاک  ژان 

) 1۷78-1712(Rousseau

په فرانســه کــې د روشــنګرۍ غورځنګ 

لــه رسغنوڅخه یــو هم روســو و. ده نه یوازې 

ارشاف تر انتقاد النــدې نیول، بلکې لومړنی 

روشــنګر هم و چې د ځوانې پانګوايل ټولنې 

د نیمګړتیــاوو په رســوا کولو یې پیــل وکړ او 

په زړورتیا رسه یې د زیار ایســتونکو پرګنو له 

ګټو دفاع وکړه. د روســو ژونــد په رسګردانۍ 

او اللهاندتیــا کــې تېــر شــوی دی او تل له 

کړاوونو او ســتونزو رسه الس او ګریوان و. ژان 

ژاک روسو خپل ســیايس او حقوقي افکار د 

)ټولنیزتــړون( )The Social Contract( پــه 

نامه مشهور کتاب کې ځای کړي دي.

ژان ژاک روســو د خپلــو معارصینــو پــه 

راپارولــو او د حساســیت د اور پــه بلولو کې 

ســرته اغیزه درلوده او په هغه رسالو کې چې 

ده خپــرې کــړې دي خپل افــکار یې د برش 

د فطــري ښــیګڼو او په ټولنه کــې د ژوندانه 

فاســدوونکي اغیــزه چې د دده پــه نظر ډېره 

نفیسه او ارزښتنا که ګڼل کیده، روزلې. 

دا فرانســوي فیلسوف ګروهمن و، چې د 

بــرش افــراد آزاد نړۍ ته راغــيل دي او هم په 

طبیعت کــې په آزاد ډول ژونــد کوي، خو په 

یوازیتــوب رسه نه يش کولــی خپلې اړتیاوې 

پــوره کړي او د طبیعي عواملــو پر وړاندې پر 

خپلې ســاتنې قــادر نــه دي او د طبیعت او 

خپــل فطرت په حکم له نــورو رسه ژوند کولو 

ته محتاج او اړمن دي او له بلې خوا انسان په 

خپل ذات کې ښه دی او که چیرې بداخالقي 

)اخالقــی فســاد( یې ملنه ونیــيس د ټولنې 

زیږنده ده، ژان ژاک روسو په خپل کتاب کې 

فــرض کړې ده چــې د یوې قبیلــې یا هیواد 

خلکو په لومړي رس کې د حق د ترالسه کولو 

په هکله خپل حقوق ټولنیز ځواک ته سپاريل 

دي، په دې معنــا که چیرې د یوه فرد حقوق 

زیان ومومي، د دې قرارداد )تړون( رسه سم، 

مجنــی علیه نــه يش کولی شــخصًا پخپله د 

حق د ترالســه کولو لپــاره راپورته يش، بلکې 

دولت چې دا حق هغه ته ســپارل شوی دی، 

باید ظلــم او تعدي له ده څخــه لیرې کړي. 

له دې ټولنیز تړون څخه دا نتیجه  اخیســتل 

کیږي، چــې د دولت د مجازاتــو حق د هغه 

حقوقو ټولګه ده چــې افرادو له تړونه تر مخه 

درلودل او د هغو په وســیله یې کوالی شــول 

کې یې زده کړې وکړې. په حقوقو کې د جزا 

په قانون او د خپلې زمانې په سیايس نهادونو 

کې یې د فکر لپاره ډېر څه وموندل.

د بکاریــا د کتــاب لــه خپریــدو څخه لږ 

وروســته د انګلیيس بنتام آثار خپاره شــول، 

نومــوړی ډېر آثــار لري او مهم کتــاب یې )د 

مجازاتو او خســارو د جــربان علمي فرضیه( 

په نوم په 1818 میالدي کال کې خپورشــو، 

خو د فرانســې د انقالب میړونــو د ده ځینې 

پخواين آثار مطالعه کړي ؤ، نو له همدې امله 

یې د هغوی په افکارو باندې غوڅ نفوذ درلود.

بنتام په خپل کتاب کې یوه رشحه لیکلې 

ده، په دې بناء چې د انســان د کړنو چورلیز 

)محــور( هامغــه د ده ګټــه ده، خــو د هغه 

عايل مفهوم یعنې معنــوي ګټه د ده د بحث 

موضــوع ده، دا رنګه چې د بنتام په ګروهه د 

فرد تر ټولو ســرته ګټه د ده سپیڅلی وجدان 

دی. د مجازاتــو له نظره بنتــام دې پایلې ته 

رســیدلې، چې مجازات بایــد هله بهرنۍ بڼه 

پیــدا کړي چې ګټه ولري او د هغه د شــدت 

پــه هکله ګروهمن دی چې مجــازات باید په 

دې درجــه وي چې د جرم قصــد کوونکی د 

جرم له ارتکاب څخه د ترالســه شوي زیان او 

ګټو تر منځ، ډېر زیان لیدلی وي او د هغه له 

ارتکاب څخــه الس پریمینځي. د مجازاتو په 

منځ کې بنتام حبس تــه ډېر اهمیت ورکړی 

دی. بنتام پــه دی ګروهه و، چې حبس باید 

ښــکاره بڼه ولري، چې اشخاص وکوالی يش 

د محبوســینو رسه لیده کاته وکړي. د بنتام د 

فلســفې له مخې مجرمین د مجرمانه فعل له 

ارتکابه وړاندې هغه سنجوي، فکر پکې کوي 

او ګټه یې برآورد کوي.

بنتام پــه خپــل دې اثر کې لــه مجازاتو 

څخه نهایي موخه، د جرم له ارتکابه مخنیوی 

معــريف کوي او ګروهمــن دی، چې مجازات 

پــه خپل نفــس کې د کــوم خاص ارزښــت 

لرونکي نــه دي او یوازې هغه مهال ارزښــت 

پیــدا کوي چې ډېرو افرادو ته ډېره نیکمرغي 

را منځتــه کړي، نو د خورا زیاتــو افرادو لپاره 

)د خورا زیاتــې نیکمرغــۍ( د تامینولو لپاره 

بایــد )له عمومي ګټــو( رسه مخالف هر ډول 

عمــل رسه جګړې ته راپاڅیږو. له دې نظره د 

قانــون جوړونې نظام دنده لري چې د دارنګه 

مجرمانه اعاملــو د مخنیوي لپاره، مجازات د 

هغه وســیلې په څېر چې په زړونو کې وېره او 

ډار پیــدا کوي، په جزایــي قوانینو کې اټکل 

کړي، ځکه عمومي مخنیوی یا ډله ییز ډار به 

په خپل وخت د جزایي قوانینو په اعالن رسه، 

او همدارنګه د جزایي قوانینو له صحیح اجراء 

کولــو رسه د عمومي عربت را منځته کوونکي 

له خپل ځان څخه ظلم او تعدي لیرې کړي.

 Montesquieu منتســکیو   شــارل 

)1755-1689(charlesde secondat

منتسکیو د فرانسې د نومیالیو روشنګرانو 

لــه ډلې څخــه و او د بوردو په ښــار کې د یو 

شتمن ارشاف په کور کې نړۍ ته راغلی دی.

منتســکیو یو څه موده د قضایي محکمې 

د رئیس او بیا وروســته یې د بوردو د پارملان 

د رئیــس په حیــث کار کړی دی. منتســکیو 

په خپلو ســیايس او فلســفي آثارو کې چې د 

 The spirit( او روح القوانین )ایــراين لیکونه(

of Laws( په نامه یادیږي د یو جدي او ثابت 

قدمه منتقد په څېر د اســتبداد او د مســتبد 

پاچــا د خپلــري حکومت پــه هکله خربې 

کوي.

القوانیــن( علمــي او  منتســکیو د )روح 

ســیايس اثر د شلو کلونو په موده کې لیکلی 

او پــه 1748 میالدي کال کې چاپ شــوی 

دی. منتســکیو د لومړنیو فیلســوفانو له ډلې 

څخه و، چې په اتلســمه پیړۍ کې یې د جرم 

او مجازاتــو د قانونیت پر لزوم او د درې ګونو 

قــواوو په بیلتــون )تفکیک( چــې د قايض د 

خپلواکۍ ضامن و، ټینګار وکړ.

منتســکیو د )روح القوانین( په کتاب کې 

دې ټکــي ته دا رنګه اشــاره کــوي چې: که 

چیــرې قضائیه ځواک له قانون جوړوونکي او 

اجرائیه ځواک څخه جال نه وي بیا هم آزادي 

نشــته، ځکه چې د افرادو د ژوندانه او آزادۍ 

په نســبت واک به په خپل رس وي او کله چې 

قايض پخپله مقنن وي او خپله یې هم قانون 

اجراء کړ د ده واکونه به جابرانه وي.

نومــوړي په خپل دې کتاب کې د جزایي 

قوانینو د نسبي ارزښت په نسبت قلم وچالوه 

او پــه دې ګروهــه و، چې دا قوانیــن د اقلیم 

او د هر ملک د ټولنیزو تشــکیالتو او سیايس 

مؤسسو پورې حتمی تناســب لري او په دې 

توګه د جزا د حقوقو نسبت په ثبوت رسیدلی 

دی. پــه همدې ډول یــې د مطلقه عقایدو د 

اصولو په نســبت چې له ټولنیــز انتقام څخه 

یې الهام اخیســت، ســخت غربګون ښودلی 

دی.

منتســکیو خپلو معارصینو ته په ډیره ښه 

توګه د نرمښــت او اغامض درس ورکړی دی 

او رسوا کوونکي او رشم راوړونکي مجازات یې 

چې پخوا یې مهم رول درلود تر نیوکې الندې 

ونیول.

منتســکیو حقوقــو تــه د لیوالتیــاوو او د 

روح القوانین کتــاب د لیکلو په دلیل له نورو 

پاتې په 20 مخ کې
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راه تکامل نظریه های 
حقوق بشر 
در ادبیات 
و گذر تاریخ- 1 

پروفسور اووه برینگ

ترجمه و تلخیص: آراز فنی

برای بررســی تاریخ تکوین حقوق بشر در 
عصر مــدرن می توان به چند پدیــده موازی 
یعنی پروسه های موازی تکامل نظریات علمی 
و اجتماعی دورۀ روشنگری و نظریات متفکران 
نامی آن چون روسو، جان الک، استوارت میل 
و ســایر متفکران از یک طرف و تکامل اصول 
سیاسی لیبرالیسم از یک طرف و از طرف دیگر 
تفکر کمونیستی و سوسیالیستی که در نهایت 
به انقالب در روسیه منجر شد مورد توجه قرار 
گیرد. سازمان ملل متحد بر ویرانه های سازمان 

اتحاد ملت ها )پدر سازمان ملل( استوار بود.

پرولوگ: سال 1948
دسامبر سال 1948 پایتخت فرانسه پاریس 
شاهد تجمع بسیار بزرگی بود. پاریس میزبان 
مجمع عمومی اعضای کشورهای عضو سازمان 
ملل را به عهده گرفته بود. امید و انتظار ویژه ای 
در فضا موج مــی زد. این همایش بزرگ برای 
فرانســه و پاریس اهمیت بسیار زیادی داشت. 
ایــن مجمع نه تنها پاریس بلکه شــهر پاریس 
بعد از اشــغال این شهر توسط نیروهای آلمان 
فاشیستی بسیار فرسوده شــده و خرابی های 
ناشی از جنگ جهانی دوم، جنگ های پارتیزانی 
بخش هایی از شــهر را به ویرانه  بد ل کرده بود. 
در خیابان ها هنوز عالیم و نوشته هایی از اسامی 
آلمانی و یا عالیم نظامی که نشــان از اشغال 

شهر داشت به چشم می خورد.
دیوارهای قصر شــایو در ســاحل رود سن 
روبه روی برج ایفل از تردد میزبانان و میهمانان 

و نــور چراغ های نئون رنگ خاصی گرفته بود. 
تدارک یک جشــن و همایش بزرگی در حال 
شــکل گرفتن بود. باید تصریــح کرد که قصر 
شــایو قدمت زیادی نداشــت. دو سال قبل از 
جنگ به عنوان یک مجموعۀ بزرگی از فضای 
ســبز که بخش های زیادی از بنای آن از مرمر 
ســاخته شده بود و قرار بود به عنوان کتابخانه 
استفاده شده و محل نمایش کارهای هنری و 
فرهنگی و سایر فعالیت های مشابه را در خود 

جای دهد.
تدارک کنفرانس اعضای ســازمان ملل از 
اوســط سپتامبر شروع شــده و دیپلومات ها و 
کارشناســان مشــغول آماده کردن پروتکل ها 
و کنوانســیون های گوناگون بودند. کمیته ها و 
گروه هــای مختلف به بحث و بررســی نظر ات 
و پیشنهادهای رســیده مشغول بودند. اگرچه 
جنگ سرد غیر مترقبه و بالفاصله بعد از خاتمۀ 
جنگ گرم ویرانگر شــروع شده بود و نیروهای 

ارتش شــوروی قسمت های شــرقی برلین را 
تصرف کــرده و نیروهای نظامی خــود را در 
آنجا مستقر کرده بود، ولی هنوز روابط آمریکا 
و شــوروی و ســایر هم پیمانان این دو قدرت 
بزرگ بعد از جنگ به طور جدی آسیب ندیده 
بود. پیش بینی می شــد که مذاکرات علی رغم 

تنش های موجود نتیجه بخش باشد.
رسانه های خبری هر قدر زمان به روزهای 
9 و 1۰ دسامبر نزدیک می شد هیجان بیشتری 
از خود نشان می دادند. در مجمع سازمان ملل 
حدود 52 نماینده و یا عضو حضور و شــرکت 
داشتند که این موضوع نشــان دیگری بود از 
وخامت اوضاع بین الملل. بلوک سوسیالیستی 
شرق در مقابل ســرمایه داری غرب نیرو آرایی 
کرده و کشــورهای جنــوب نمایندگی خود 
را تنهــا در آمریــکای التین پیــدا می کردند. 
هندوســتان وچین یا تازه استقالل یافته و یا 
قدم های جدی به سوی استقالل بر می داشتند. 
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اکثر کشــورهای آفریقایی و پاره ای از مناطق 
آسیا هنوز در تارپود سیستم کلنیالیستی غرب 

اسیر بودند.
افراد و نهادهایی که در تدوین منشور 
اولیۀ حقوق بشــر نقــش تعیین کننده 

داشتند:
برای بررســی تاریخ تکوین حقوق بشر در 
عصر مــدرن می توان به چند پدیــدۀ موازی 
یعنی پروسه های موازی تکامل نظریات علمی 
و اجتماعی دورۀ روشنگری و نظریات متفکران 
نامی آن چون روسو، جان الک، استوارت میل 
و ســایر متفکران از یک طرف و تکامل اصول 
سیاسی لیبرالیسم از یک طرف و از طرف دیگر 
تفکر کمونیستی و سوسیالیستی که در نهایت 
به انقالب در روسیه منجر شد مورد توجه قرار 
گیرد. سازمان ملل متحد بر ویرانه های سازمان 
اتحاد ملت ها )پدر ســازمان ملل( استوار بود. 
در بررســی تکامل کنوانسیون های حقوق بشر 
بایســت، به اســتقالل  ایاالت متحده و تدوین 
قانون اساسی آن، انقالب فرانسه و نتایج حاصله 
که به انقالب روسیه و سایر انقالب های مشابه 
ختم شــد باید مورد توجه قــرار گیرد. تضاد 
اساســی در این زمان بین اروپای مســیحی/

کلنیالیســتی و حکومت ترک های عثمانی از 
یک طرف و تضادی بین سیســتم استعماری 
با کشورهای در حال استقالل از طرف دیگر به 
رشد تفکر آزادی خواهی دامن زد ـ نطفۀ اصلی 
تمامی نهضت ها و احزاب سیاســی موجود در 
این دوره شکل گرفتـ البته به این تضاد می توان 

اختالفات غرب با روسیه را نیز اضافه کرد.
آنگاه کــه برنامه و اساســنامۀ ســاختار 
ســازمان ملل در ماه جوالی ســال 1945 در 
سان فرانسیسکو تصویب شد کشورهای عضو 
سازمان ملل، کلیت منشوری را که برابری زن 
و مرد و حقوق برابر افراد در مقابل هم و قوانین 
بین المللی را پیش بینی می کرد تصویب کردند. 
در اساســنامه پیش بینی شــد که منشورهای 
حقوق بشــر در اســرع وقت تدوین و تصویب 
شــوند. به غیر از الینور روزولت و کمســیون 
حقوق بشــر تحت رهبری وی، رنه کاســین، 
رافائل لمکن دو فیلسوف بزرگ و شناخته شده 
یکی از چین به اسم پ. س. چان که دیپلمات 
نیز بود و دیگری چارلز مالک از لبنان در تدوین 
منشــور حقوق بشر شرکت داشــتند. چانگ 
نماینــدۀ آیین بودا بود و مالک فیلســوفی از 
کشورهای عربی با تسلط به فلسفۀ عقل گرایانۀ 
غربی. می شود گفت که شــاید به گونه ای هر 
دو تمدن را نمایندگی می کرد. چانگ کثرت گرا 
بود و برای یک منشور کثرت گرا مبارزه می کرد 
ولی مالک که شاگرد فیلسوف آلمانی هایدگر 

بود بیشتر نمایندۀ فلسفه و تفکر غرب بود.
در پاریس آنچه که در دســتور بحث قرار 

داشت قسمت های سیاسی، انسانی و اجتماعی 
پیش نویس بــود. قرار بــود در پلنومی که در 
1۰ دسامبر برگزار می شود همۀ منشور یعنی 
آزادی های ابتدایی بشر و پیش نویس اجتماعی 
و انســانی مورد رأی گیری قــرار گیرد. الینور 
روزولت )1962- 1884( همسر رئیس جمهور 
پیشین آمریکا در ردس کمیسیونی قرار داشت 
که اعضای آن مسئولیت تهیۀ پیش نویس اولیه 
پیمان جهانی حقوق بشــر را به عهده داشتند. 
یکی از پایه های کار کمیسیون و الینور روزلت، 
گنجانــدن چهار بند و مادۀ مهــم در دل این 
قطعنامه، به عنوان زیربنای کار در نظر گرفته 

شده بود.
هم زمــان با این کمیســیون و تالش های 
افراد مشــخص دیگری، ســازمان یونسکو در 
ســال 1947 مأموریت گرفت که از کشورهای 
عضو و روشــنفکران، سیاستمداران و مبارزین 
حقوق انسانی برای تکمیل پیش نویس موجود 
نظرخواهــی کند. پیش نویس به کشــورهای 
عضو، فرهنگ هــای غیرغربی ـ  هندی، بودایی، 
اســالمی ـ و شــخصیت های مهم سیاســی، 
فرهنگی و اجتماعی ارسال شد. یک فیلسوف 
چینــی پیرو آیین کنفوســیوس، یک شــاعر 
بنگالی، ماهاتما گاندی، بنودت کوره فیلسوف 
ایتالیایی و نویســندۀ مشهور انگلیسی آلدوس 
هاکسلی مطالبی را در تأیید و یا تکمیل منشور 
فرستادند و با این پیشنهادها یونسکو و اعضای 
کمیسیون حقوق بشر نتیجه گیری کردند که 
منشــور از خیلی از فرهنگ های موجود الهام 
گرفتــه و آن ها اکنون می تواننــد با اطمینان 

بیشتری به تصویب منشور اقدام کنند.
هم زمان با این منشور طرح دیگری توسط 
فرد تقریباً غیروابســته به حزب سیاســی و یا 
جریان خاص، که در فرهنگ سیاسی متداول 
از آن ها به عنوان البیســت نام برده می شــود، 
منشوری را تهیه و تدوین کرده بود که سال ها 
در کنفرانس های گوناگون مورد بحث و مذاکره 
قرار گرفته بود. این فرد رافائل لمکین )1959 

- 19۰۰( نام داشت.
رافائل لمکین در ســال 19۰۰ در یکی از 
روســتاهای روســیه تزاری و در یک خانوادۀ 
یهودی/لهســتانی به دنیا آمد. در سال 19۳۳ 
وارد دانشــگاه حقوق در آلمان شد. سال های 
زیادی از عمر خــود را صرف مطالعه و مبارزه 
جهت افشــای نسل کشــی ارامنه کرد. تالش 
پیگیری را بــرای تصویب منشــوری بر علیه 
کشتار مردم پیش برد. چند سال در استکهلم 
به عنوان اســتاد تدریس کرد و بعد به آمریکا 

عزیمت کرد.
رافائل نه دیپلومات بود و نه سیاســتمدار، 
و  بلکه حقوقدان، کنشــگر، عالقمند/دردمند 
البیگری زرنگ بود با خود پیمان بســته بود تا 

علیه کشتارهای سیســتماتیک دولتی مبارزه 
کرده و راهکارهای مناســبی برای مقابله با آن 
پیدا کند. به نظر او بهترین راه حل، یک مبارزۀ 
بین المللی بود . نا گفته نماند که فامیل لمکین 
از قربانیان جنگ جهانــی بودند. به هرصورت 
او در آمریکا با فرانکلین روزولت آشــنا شــد و 
این مبنای در دســتور قــرار گرفتن قطعنامۀ 
پیشنهادی ایشــان در مجمع عمومی سازمان 

ملل شد.
در یکی از کارهایش که باعنوان برخورد به 
»جنایات وحشیانه دولت ها« نامگذاری کرد و 
به کنسول سازمان ملل متحد در مادرید ارائه 
داد رافائل ســعی کرد موضوع نسل کشی را به 
عنوان هم یک موضوع حقوق انسانی بین المللی 
و هم به عنوان یک تئوریک سیاسی بین المللی 
که می بایســت در مجمع ملل تصمیم گرفته 
شــود  بد ل کند. البته این بیانیه با شکســت 
رو به رو شــد و کارهــای حقوقی اش از جانب 
دولت لهستان مذمت شد. زیرا آن زمان دولت 
لهستان ســعی در مصالحه با نازی های آلمانی 

داشت.
در نهایت لمکین که همــکاری نیز با رنه 
کاســین و الینور روزولت داشــت، قطعنامه / 
معاهــدۀ را با حمایت ایاالت متحده تســلیم 
مجمــع عمومی کرد. بعدها بــا عنوان جنایت 
علیه بشــریت و یا قطعنامه  علیه نسل کشــی 

مشهور گشت.
این پیمان بیشــتر بــه جنبه های فیزیکی 
مجازات و یا منع چنین احکامی تأکید داشت. 

جنبه های مهمی از این قطعنامه:
... هر عملی که بــا هدف از بین بردن کل 
یا جزئــی از یک جامعه با هویت ویژۀ گروهی، 

نژادی، قومی، ملی یا مذهبی باشد، از جمله:
- کشتن افراد متعلق به گروه ویژه؛

- وارد ســاختن آسیب جســمی یا روانی 
شدید به اعضای گروه؛

- تحمیل شــرایط زیستی بسیار سخت و 
عمدی بر اعضای گروه کــه هدف آن نابودی 

همۀ گروه یا جزئی از آن باشد
- تحمیل روش هایی برای پیشگیری از زاد 

و ولد در گروه
- انتقال تحمیلی کــودکان متعلق به یک 
هویت مشــخص به گروه دیگر می بایســت به 
عنوان یک اقدام جدی بر علیه بشــریت تلقی 

شود.
رنه کاسین

رنه کاســین حقوقدانی که در دفتر ژنرال 
دوگل در لنــدن کار می کــرد و بعدها جایزۀ 
صلح نوبل را دریافت کرد، از افراد بســیار موثر 
دیگری بود که در تدوین متون اولیه منشــور 
حقوق بشــر نقش مهمی داشت. پاره ای حتی 
ادامه در صفحه 22
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محقق کيږي. پر همدې بنسټ، د برش حقونه 

لــه ټول برشيــت رسه تړاو لــري او د برابرۍ پر 

مفهوم، چې د انسان له عمومي طبعيت څخه 

رسچينه اخيل، متکي دي.

انســانان ټولنيز موجودات دي او د انسان 

مرتبه او مقام نشــی کولی په خال او يواځيتوب 

کې وغوړيږي. انسانان د فکر او مفکورې آزادۍ 

او د ټولنــې له نورو غړيــو رسه د افکارو تبادلې 

ته اړتيا لري. د عقيــدې او بيان آزادي د نظر د 

تبادلــې له الرې تحقق مومي او د ټولې ټولنې 

لپاره ګټوره ده. 

رسه لــه دې، د بيــان او عقيــدې آزادي په 

يواځــې توګه کفايت نه کــوي. برش همدا رنګه 

د بقــا د تنــازع لپــاره منابعو او د غــري قانوين 

تاوتريخوالــو او د دولت د خپــل رسو اعاملو پر 

وړانــدې تضمني ته اړتيا لري. ټول انســانان د 

ژونــد له حق څخه برخه مــن دي او رسبېره پر 

دې د دې حق د اســايس ملزوماتو، لکه خوړو، 

د بــرش حقونو مباحث، غالباً له دې حقوقو 

رسه اړونــدو اخالقي ژمنو ته له پاملرنې پرته، په 

انحصاري توګه، پخپله پــر دې حقوقو متمرکز 

دي. پــه عني حــال کې د بــرش حقونو اصيل 

مرجع د انســان مرتبې او مقــام ته درناوی دی 

چې د نورو په نسبت ځينې ژمنې هم اعاملوي. 

ځينــې مثبــت حقــوق او تعهــدات د دولت د 

اقداماتــو له الرې تحقق پيدا کــوي. دا مثبت 

حقوق د برش حقونو د نړيوالې تيورۍ په پراختيا 

کې د برابرې پاملرنې وړتيا لري.

الف- د بــر حقونه د معنوي حقونو په 

توګه

د انسان مرتبه او مقام يو له هغو مواردو دی 

چې د برش حقونو په برخه کې د نظر خاوندان 

د هغې په اړه د نظر اتفاق لري. برش د کاميابۍ 

او پرمختګ لپاره خاصو او ټاکليو رشايطو ته اړتيا 

لري، چې له هغې پرته انسانيت په بشپړ ډول نه 

انسانان ټولنيز موجودات دي او د انسان مرتبه او مقام 
نشی کولی په خال او يواځيتوب کې وغوړيږي. انسانان 
د فکر او مفکورې آزادۍ او د ټولنې له نورو غړيو رسه د 
افکارو تبادلې ته اړتيا لري. د عقيدې او بيان آزادي د نظر د 
تبادلې له الرې تحقق مومي او د ټولې ټولنې لپاره ګټوره ده. 

لباس او د استوګنې مناسب او کايف ځای حق 

لري. دا اړتياوې په وار رسه د کار په حق او د بې 

کارۍ پر مهــال د دولت له خوا له ټولنيز مالتړ 

رسه تــړيل دي. لــه دې اړتياوو څخــه له برخه 

منېدو پرته به کامل انسانيت وجود و نه لري. 

مالکيــت او دارايــي، د کار پر مثره د کارګر 

حق، د بقا له تر ټولو لومړنيو مادي رشايطو څخه 

دي. په هغه ټولنه کې چې مالکيت په خپلرې 

توګــه د دولت له خــوا تر تعرض النــدې نيول 

کيږي د بقا حق نه تضمينيــږي او ژوند به ډېر 

نامطمنئ او بې ثباته وي.

د مســکن حــق د مالکيــت د حــق او لــه 

خصــويص ژونــد څخــه د برخه منېــدو د حق 

منعکســوونکی دی. د هيچا اســتوګنځی بايد 

تر تعرض الندې را نيش، مګر د اســتوګنځي د 

مالکيت د حق منعکســوونکي او د محکمې له 

خــوا. دا محدوديتونه د دولت په لرې ســاتلو او 

د هيوادوالو په خصــويص ژوند له تعرض څخه 

د برش حقونو دوه اړخونه

جین-شوفن

دانشگاه شندانگ، چین

ترجمه: وطنمل
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پــه منعه کولــو، د خلکو لپاره هوســاينه چمتو 

کــوي. د شــخيص حقونــو بې ځايــه نقض د 

عمومي پر وړاندې د شخيص چارو په خطر کې 

اچول، د انسان مرتبه او مقام تهديدوي. کور او 

استونګنځی بايد خدشه نه منونکی او مقدس 

وي.

په هغه صورت کې چې د شــخيص آزادۍ 

په نسبت عمومي حق – د شخيص غوښتنو په 

ترالسه کولو کې د آزادانه عمل او بيان لپاره- نه 

وي موجــود، خوړو، اســتوګنځي او لباس ته د 

الرسيس حق به بې مفهومه او بې محتوا وي.

دا مــوارد اســايس حقــوق دي، چــې ټول 

انســانان بايد پــه برابــره توګه تــرې برخه من 

وي. د بيــان د آزادۍ، د عقيــدې، ژوند، خوړو، 

اســتوګنځي، مالکيــت، خصويص ژونــد يا د 

نړيوالــې آزادۍ له حقونو څخه انکار د انســان 

انسانيت تر اغېز الندې راويل.

امانويل کانت )Immanuel Kant( د انسان 

مرتبه او مقام د ټولو برش حقونو بنســټ ګڼي. 

فقر يا ناروغي کيدای يش د انسان ژوند له خطر 

رسه مخ کړي، خو دولت او ټول هيوادوال دنده 

لري چې هغه شخص ته د انسان په توګه برابره 

پاملرنه او درناوی وکړي. دا د امريکا د استقالل 

د اعالميې ۱۷۷۶، د برش حقونو او د فرانسې د 

خلکو اعالميه ۱۷۸۹ او د برش حقونو د نړيوالې 

اعالميې ۱۹۴۸ له اسايس اصولو څخه يو و.

د تفکــر، بيان، ژونــد، مالکيــت، آزادۍ او 

برابرۍ حقــوق د وړ او عزمتند ژونــد له اړتياوو 

څخه دي او پر همدې بنسټ د دولت له خوا له 

رسميت پيژندلو يا نه پيژندلو پرته، معنوي حقوق 

ګڼل کيږي.

د بــرش حقونه هغــه حقــوق دي چې ټول 

انســانان يې د انســانيت د ګډ علت په ســبب 

لري. دا معنوي حقوق دي چې انسانان کولی 

يش له هغې څخه د نورو پر وړاندې دفاع وکړي 

يا يې ادعا وکــړي. د قانوين حقونو پرخالف، د 

برش حقونه د دولت له خوا له رسميت پېژندلو يا 

نه پېژندلو پرته وجود لري. دا حقوق د دولت او 

حکومت پر وړاندې الزم االجرا دي.

جمعي حقوق بايد د برش حقونو رسه ګډ نه 

کړو، ځکه چې جعي حقوقو په مستقيمه توګه د 

انسان له طبعيت څخه رسچينه نه ده اخستې. 

رشکتونه او ټولې ډلې د افرادو په پرتله له يو ډول 

حقونــو څخه برخه من نه دي. جمعي حقوق د 

ټولنې د غړيو د ګډو صفاتو او خصوصياتو څخه 

رسچينه اخــيل. دا خصوصيات په يوه ډله کې 

د ځينــو د منل کېدو او د ځينو د نه منل کېدو 

باعــث ګرځي. دا ډول حقــوق د برش حقونه نه 

دي بلکې د غړيتوب حقوق دي.

هغه حقــوق چــې د انســان د طبيعت پر 

بنســټ نه وي، د بــرش حقونه نــه دي. د برش 

حقونه نيش کېدای د انســان لــه هيڅ بل اړخ 

څخه مګر يواځې د انســان له انســانيت څخه 

رسچينــه اخيل، ځکه چې د انســانانو عمومي 

طبعيت د برش حقونه تشکيلوي، په داسې حال 

کې چې ډلې د انســانانو د تقسيم بندۍ لپاره 

رامنځته کيږي. ټولنيــز، اقتصادي او فرهنګي 

حقونه د انســانانو د مرتبې او مقام لپاره موجود 

دي. په معارصو ټولنو کې، که يو شخص ټولنيز، 

اقتصــادي او فرهنګي حقوق له الســه ورکړي 

نيش کولی يوه با عزته او ښايســته ژوند ولري يا 

په پوره توګه له خپلو طبيعي حقونو څخه برخه 

من يش. حقونه په لومــړۍ درجه کې د دولت 

پــر وړاندې د افرادو د مالتړ لپاره موجود دي نه 

د ټولــو افرادو پر وړانــدې. افراد عموماً د ډلو پر 

وړاندې حق لري خو ډلې د افرادو پر وړاندې له 

دا ډول حق څخه نه دي برخه منې. له » جمعي 

حقوقو« څخه اســتفاده معوالً د فــردي حقونو 

د نقض لپاره تر ټولو ښــه پلمــه ده. د حقوقو د 

لغوي معنــی پراختيا چې ډلې هــم راونغاړي، 

هغه حقوقی مفهوم چې په ډېرې سختۍ رسه 

يې له فيوډاليزم رسه له مبارزې وروسته پراختيا 

موندلې، تر سوال الندې راويل.

د ډلــو حقــوق همدارنګه د بــرش حقونو او 

قانوين حقونو تر منځ فاصلــه له منځه وړي. د 

برش حقونــه معنوي حقوق دي چــې له دولت 

څخه په مســتقله توګه وجود لري. حال دا چې 

قانوين حقوق دولت ايجادوي. ډله ييز حقوق د 

انجمنونو له خوا رامنځته کيږي او د برش حقونو 

په څېر مستقل او جامع اعتبار نه لري.

د برش حقونه او قانــوين حقونه د ځواک او 

قدرت له نظره په خپلــې موضوع کې د ژمنتيا 

پــه ايجاد کې له يو بل رسه تفاوت لري. قانوين 

حقوق له قانوين سيســتم څخه، چې هغه يې 

رامنځته کړي دي، هيڅ زيــات اعتبار نه لري، 

حال دا چې د برش حقونه نړيوال او ټوليز دي. د 

برش حقونه د انسانيت له طبيعت څخه رسچينه 

اخيل حال دا چې قانوين حقوق تېرېدونکي او 

مرشوط دي.

د نظر خاوندانو دا ډول د برش حقونه په درې 

ډلو وېشيل دي: رضوري د برش حقونه، قانوين 

د برش حقونه او واقعي د برش حقونه. دا تېروتنه 

ده، ټــول د برش حقونــه د ټولو انســانانو لپاره 

»رضوري« دي ځکــه خو لــه دې صفتونو څخه 

استفاده غري رضوري ده. په ساده توګه »قانوين« 

د برش حقونه هغه حقونــه دي چې د قانون له 

خوا په رسميت پيژندل شوي وي. هغه څه چې 

د بــرش حقونه انســاين کوي د هغــې اخالقي 

اعتبار دی نه د قانون له خوا په رسميت پېژندل 

کېدل. د برش حقونه قانوين حقونه توجيه کوي، 

نــه برعکس. »واقعي« د برش حقونه هغه حقونه 

دي چــې هيوادوال يې په عمــل کې لري، که 

قانون يې مالتړ کــړی وي که نه. قانون يواځې 

په مرشوعه توګه وجود لري چې د افرادو حقونه 

تضمني کړي.

د بــرش حقونــه معنوي حقــوق دي چې د 

دولــت له خوا له رســميت پيژندلــو پرته وجود 

لري، خو له عميل ليدلوري ډېره مهمه ده، چې 

دولتونه دغه حقونه په رسميت و پيژين.

ب- د بــر حقونــه د اخالقــي تعهد په 

توګه

د بــرش حقونه د معنوي حقونــو په توګه په 

ټولو انســانانو پــورې اړه لــري. د برش حقونه د 

اخالقي تعهد په توګه محدوده ساحه او يواځې 

دولت رانغاړي. يواځې دولت کولی يش د برش 

 )Karl Marx( حقونه نقض کړي. کارل مارکس

د متحــده اياالتو د اســتقالل اعالميه »په نړۍ 

کې د بــرش حقونو لومړنۍ اعالميــه« ګڼي. دا 

اعالميــه دولت د ژونــد، آزادۍ او د هيوادوالو د 

نېکمرغۍ د حق پــه تضمني کې د خپلو ژمنو 

اړوند مخاطبوي. هغه دولتونه چې په دې دنده 

کې کوتاهي کــوي د لرې کيدو وړ دي. د برش 

حقونــو او د فرانســې د خلکــو اعالميه ۱۷۸۹ 

ټولې عمومي بدبختۍ د دولت له خوا د ټوليزو 

برش حقونو د په رسميت نه پيژندلو پايله ګڼي. د 

برش حقونو نړيواله اعالميه ۱۹۴۸ هم د دولتونو 

له خوا  د برش حقونو د نقض او په ځانګړي ډول 

د انسانيت پر وړاندې د نازي دولت د جراميو په 

ځواب کې وه. دا نړيواله اعالميه روښانوي چې 

دا حقــوق د نړۍ د ټولو حکومتونــو پر وړاندې 

ګــډ بری او الســته راوړنــه ده او د ټولو خلکو او 

ملتونــو لپاره ده. کله چې دولتونه په خپلو ژمنو 

کې کوتاهي وکړي د حکومت د دوام لپاره خپل 

مرشوعيت له السه ورکوي.

تر کومه ځايــه چې د برش حقونه د دولتونو 

لپاره اخالقــي تعهدات رامنځته کــوی، د دې 

حقونو په نســبت د دولتونــو انګېرنه او چلند د 

هغوی د مرشوعيت په تشــخيص کې مرســته 

کــوي. دا چاره نــه يواځې د بــرش حقونو په نه 

نقضولو کې د دولت منفي ژمنې رانغاړي بلکې 

د خپلو ټولــو هيوادوالو لپــاره د برش حقونو په 

پېژندنه کې د دولت مثبتې ژمنې هم رانغاړي. 

دولت دنــده لري داســې عمل وکــړي چې د 

هيوادوالو حقوق يې تضمني يش.

ډېری سيايس او مدين حقونه منفي حقوق 

دي، پــه دې معنــی چې، تر څو چــې دولت د 

هغــې د نقــض لپاره هيــڅ اقدام نــه وي کړی 

تضمني شــوي دي. د بېلګې په توګه د متحدو 

ايالتونو ۱۹۷۱ د حقونو اليحه )چې په اسايس 

قانون متامه شوې( له مذهب، د بيان آزادۍ او 

پاتې په 55 مخ کې
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حقوق بشر و قاچاق انسان-3
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

5. راه های جبران زیان ناشی از قاچاق
قربانیان قاچــاق، اغلب با  دریافت نکردن یا 
دریافت کم اجــرت در مدت زمان طوالنی مورد 
سوء اســتفاده قرار می گیرند. ممکن است آنان 
دچار صدمات یا مبتال به بیماری شــده باشند 
که نیازمند مراقبت های طبی است. ممکن است 
آنان در نتیجه قاچاق شان بدهی هایی را متحمل 
شــده باشــند. در حالی که راهکارهای جبران 

خسارت ناشــی از قاچاق هنوز هم بسیار اندک 
است، روندی واضح به سمت تحقق این امکان 
حقوقــی و عملی وجود دارد. بــه عنوان مثال، 
برخی کشــورها به صراحت حــق طرح دعوی 
خصوصی علیه قاچاقچیان را به قربانیان قاچاق 
اعطا کرده انــد و اعاده اجبــاری وضعیت افراد 
قاچاق شــده را به عنوان بخشی از مجازات های 
قاچاقچیان وضع کرده اند. کشــورهای دیگری، 

قربانیان قاچاق، اغلب با  دریافت نکردن یا دریافت کم اجرت در مدت زمان طوالنی 
مورد سوء استفاده قرار می گیرند. ممکن است آنان دچار صدمات یا مبتال به بیماری 
شــده باشند که نیازمند مراقبت های طبی است. ممکن است آنان در نتیجه قاچاق 
شان بدهی هایی را متحمل شــده باشند. در حالی که راهکارهای جبران خسارت 
ناشــی از قاچاق هنوز هم بسیار اندک اســت، روندی واضح به سمت تحقق این 
امکان حقوقی و عملی وجود دارد. به عنوان مثال، برخی کشورها به صراحت حق 
طرح دعوی خصوصی علیه قاچاقچیان را به قربانیان قاچاق اعطا کرده اند و اعاده 
اجباری وضعیت افراد قاچاق شده را به عنوان بخشی از مجازات های قاچاقچیان 
وضع کرده اند. کشورهای دیگری، حق طرح دعوی مدنی علیه قاچاقچیان، صرف 

نظر از ملیت یا وضعیت مهاجرت، به قربانیان آنان اعطا کرده اند. 

حق طرح دعوی مدنی علیه قاچاقچیان، صرف 
نظر از ملیت یــا وضعیت مهاجرت، به قربانیان 

آنان اعطا کرده اند. 
تعهد به فراهم آوردن راه های جبران زیان و 
حق دسترسی به این ساز و کار به طور معمول 

در یکی یا هردو روش های زیر بوجود می آید:
• دولت مســئول عواقــب نقض یک تعهد 
حقوقی بین المللی )به عنوان مثال، ممنوعیت 
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دایــر بر عدم تبعیض، تعهد به جرم انگاشــتن 
قاچاق، و تعهد به حمایت و پشتیبانی از قربانیان 

قاچاق( است. 
• چنانچه دولت مستقیماً درگیر نبوده است، 
اما در ساقط شــدن تعهداتش بر جلوگیری از 
آسیب یا دادن پاسخ مناسب موفق نبوده است 
)برای مثال، ناکامی در تحقیق و تعقیب قاچاق، 

عدم انجام اقدامات برای جلوگیری از قاچاقاق(.
اصول و دســتورالعمل های توصیه شده در 
این نکته صراحت دارد که »افراد قاچاق شده، به 
عنوان قربانیان نقض حقوق بشر، از حق قانونی 
بین المللی برای جبران کافی و مناسب خسارت 
برخوردارند.« )دستورالعمل 9(. این حق در زیر 
با استناد به حقوق بشر عمومی، حقوق مربوط به 
خشونت علیه زنان و حقوق خاص قاچاق مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت. 
تعهد به جبران زیان ناشــی از زیر پا 

نهادن حقوق بشر
در فصل اول توضیح داده شد چگونه قاچاق 
همواره موارد متعدد نقض حقوق بشر را شامل 
می شود. اکثر معاهدات بین المللی و منطقه ای 
حقوق بشر، دولت ها را ملزم می کنند، دسترسی 
به راه های جبران چنیــن نقض هایی را فراهم 
کنند. هنگامی که حق به جبران خســارت در 
معاهده ای و جود داشته باشد آنگاه  ارائه نکردن 
چنین راهکاری خود نقض جداگانه و مستقل آن 

معاهد است. 
تا همین اواخر، تنها ســند بین المللی ناظر 
به حــق به جبران خســارت به طــور خاص، 
اعالمیه اصول اساســی عدالت بــرای قربانیان 
جرایم و سوء اســتفاده از قدرت بود که به طور 
خاص راه حل هایی برای قربانیان جنایات عوامل 
غیردولتی مقــرر کرده بود، و توســط مجمع 
عمومــی در ســال 1985 تصویب شــده بود. 
اعالمیه تأکید می کند با قربانیان جرم و جنایت 
)شامل قربانیان قاچاق( باید با شفقت و احترام به 
کرامت آنان رفتار شود و این که آنان به دسترسی 
بــه عدالت و برخورداری از رفتار منصفانه محق 
اند و این که رســیدگی های قضایی و اداری باید 
پاسخ گوی نیازهای شان باشد و این که مسئوالن 
آسیب، از جمله دولت را اگر بتوان مسئول ضرر 
تلقی کرد، خسارات قربانی را به طور مناسب باید 
جبران کنند. این سند سپس تأکید می کند، اگر 
امکان جبران ضرر از سوی مجرم به طور کامل 
میسر نبوده و قربانی متحمل آسیب جدی شده 
باشد، دولت باید تالش کند تا غرامت را از منابع 
دیگر برای او )یا خانواده قربانی اگر او فوت کرده 
یا ناتوان شــده باشد( فراهم کند. این کار ایجاد 
صنــدوق ملی برای پرداخت غرامت به قربانیان 

را تشویق می کند.

حق بر جبران خسارت ناشی از خشونت 
علیه زنان

تعهد دولت ها به تحقیق و تعقیب خشونت 
علیه زنان در حال حاضر در حقوق و سیاســت 
بین الملل به خوبی استقرار یافته است. همانطور 
که توســط گزارشگر ویژه خشــونت علیه زنان 
در گزارش هــای موضوعــی او در مورد جبران 
خسارت )A/HRC/14/22( اشــاره شده است، 
بخش اساسی از تعهد، تکلیف حقوقی به فراهم 
آوردن جبران مؤثر و عادالنه خسارت برای زنان 

در معرض چنین خشونتی است. 
در حالی شــکل و دامنه خسارات مورد نیاز 
برای جبران قاچاق تحت عنوان خشونت علیه 
زنان به ماهیت و شــرایط نقض مذکور بستگی 
دارد، کمیتــه رفع تبعیض علیــه زنان تصریح 
کرده است که جبران خســارت باید متناسب 
با آســیب های جســمی و روحی وارد شــده و 
متناسب با شدت نقض تحمیل شده باشد. دیگر 
ساز و کارهای حقوق بشری بین المللی، از جمله 
گزارش اشاره شده در باال از سوی گزارشگر ویژه 
خشــونت علیه زنان، به مســایل و نگرانی های 
خاصی پرداخته اند که نسبت به راه های جبران 

خشونت علیه زنان به وجود می آیند. 

سیاست گذاری  و  حقوقی  اسناد 
جبران  بــه  حق  تأیید کننــده 

خسارت خشونت علیه زنان.
کنوانسیون قاره آمریکا در پیشگیری، 
مجازات و ریشــه کنی خشونت علیه 
آمریکایی  زنان، سازمان کشــورهای 

.)1994(
اعالمیه رفع خشــونت علیــه زنان، 
تصویب شده توســط مجمع عمومی 

.)199۳(
توصیه هــای عمومــی شــماره 19 
)19992( در مورد خشونت علیه زنان، 

کمیته رفع تبعیض علیه زنان.
برنامه اقدام پکن )1995(. 

اعالمیــه نایروبی در حقــوق زنان و 
دختــران بــه دادخواهــی و جبران 

خسارت )2۰۰7(.

حق به جبران خسارت د ر چهارچوب 
خاص قاچاق

حــق برخــورداری از جبران خســارت در 
معاهدات و سایر اسناد حقوقی و غیرحقوقی که 
به طور خاص با قاچاق برخورد می کنند، تأیید 
شــده است. به عنوان مثال، پروتکل قاچاق نیاز 
از دولت های عضــو می خواهد اطمینان حاصل 
کنند نظام های حقوقی داخلی شان دربردارنده 
تدابیری اســت کــه امکان اخــذ غرامت بابت 
زیان های وارده را برای قربانیان قاچاق انســان 

فراهم آورده است )ماده 6.6(. کنوانسیون قاچاق 
اروپا خواستار آن است که اطالعات مناسب برای 
قربانیان باید فراهم شود، از جمله طرقی که آنان 
می توانند برای اخذ غرامت به کار گیرند، و هم 
چنین دسترسی شان به معاضدت های حقوقی 
)ماده 15(. کنوانسیون به طور خاص مقرر کرده 
اســت قربانیان حق جبران شدن مادی هر دو 
آســیب فیزیکی و درد و رنج حاصله به وسیله 
قاچاقچیان محکــوم را دارنــد و از اطرف های 
کنوانســیون می خواهد گام هایی برای تضمین 
جبران خسارت قربانیان بردارند. کنوانسیون از 
طرقی که این تعهد می تواند با آن محقق شود، 
از جمله ایجاد صندوق ویژه با طرح های با هدف 
کمک های اجتماعی یا ادغــام مجدد قربانیان 
نمونه هایی ارایه می دهد. امکان طرح های جبران 
خســارت دولت از محل درآمد حاصل از ضبط 

عواید قاچاق نیز در این سند اشاره شده است. 
تعهد به ارائه راه حل های مؤثر و مناســب 
به قربانیان قاچاق بارها و بارها توســط مجمع 
عمومی و شــورای حقوق بشــر و سازوکارهای 

حقوق بشری تأکید شده است. 

ماهیت و اشکال جبران خسارت
اصــول و دســتورالعمل های توصیه شــده 
خواهان دسترســی به راه های جبران خسارت 
»کافی و مناســب« بوده و موازیــن مذکور به 
طور گسترده ای پذیرفته شــده است. اصول و 
دستورالعمل های توصیه شده هم چنین با اشاره 
به »راه حل عادالنه و کافی« که می تواند ماهیتاً 
کیفری، مدنی یا اداری باشــد و »شــامل طرق 
الزم برای کامل ترین شکل ممکن اعاده وضعیت 
اســت« برخی رهنمودهای محدود در آنچه در 
عمل ممکن اســت از این راه هــا حاصل آید را 
پیش بینی کرده است )دستورالعمل 9(. اصول 
بنیادین و رهنمودهای مربوط به حق دادخواهی 
و جبران خسارت صراحت دارد که راه حل های 
جبران خســارت باید با شدت آسیب وارد شده 

متناسب باشد ) بندهای 15، 18 و 2۰(.
هم شــکل و هم حدود راه هــای مورد نیاز 
برای جبران خسارت به طبیعت و شرایط نقض 
و هم چنین تعهد اولیه مربوط )قاعده ای که نقض 
شــده و حق به جبران خسارت را در وهله اول 
ایجاد کرده اســت( بســتگی دارد. با این حال، 
در تمام موارد، قوانین بین المللی حکم می کند 
که شکل جبران خسارت باید منعکس کننده و 
پیش برنده تعهد دولت متخلف به، حدالمقدور، از 
بین بردن عواقب ناشــی از نقض و ایجاد دوباره 
وضعیتی باشد که قبل از وقوع آن وجود داشته 
اســت. راه های جبران خسارت می تواند یک یا 

چند عنصر زیر را شامل شود:
قضایی  مــادی،  اقدامات  وضعیت:  اعاده 
یا دیگــر اقداماتــی را در بــردارد که هدفش، 
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حدالمقدور، بازگرداندن وضعیتی است که قبل از 
نقض وجود داشته باشد. اقدامات کافی و مناسب 
برای حصول اطمینان از اعاده وضعیت در موارد 
قاچاق می تواند شامل: آزادسازی قربانی از زندان؛ 
شناسایی هویت قربانی و تابعیت؛ استرداد اموال؛ 

و بازگشت امن شخص به محل اقامت باشد. 
تأدیه غرامت:رایج ترین شکل جبران ضرر 
اســت و در قبال آسیب های ناشی از یک عمل 
غیرقانونی بین المللی تا حدودی است که چنین 
آسیبی از نظر اقتصادی قابل ارزیابی بوده و نتوان 
با اعــاده وضعیت آن را جبران کــرد. در مورد 
قاچاق، راهکار کافی و مناسب جبران خسارت 
می تواند غرامت قابل پرداخت برای آسیب های 
جسمی و روانی، فرصت های از دست داده شده، 
از دســت دادن درآمد، آســیب های اخالقی، و 
طبی، حقوقی و یا دیگر زیان های واردشــده در 

نتیجه نقض را شامل باشد.
توانبخشی: مفهــوم قربانی محوری است 
که اطمینــان حاصل می کند ا ز این که وضعیت 
و موقعیت شخصی که حقوق بشر او نقض شده 
از دیدگاه قانون و جامعه گســترده تر »ترمیم« 
شده است یا خیر. توانبخشی می تواند مشتمل 
بر ارائه مراقبت های طبی و روانی، و هم چنین 
خدمات حقوقی و اجتماعی باشد. قربانیان نقض 
جدی حقوق بشر، مانند قاچاق، به ناچار نیازمند 
طیف وســیعی از خدمات پشتیبانی اند. عنصر 
توانبخشــی در پرداخت غرامــات تعهدی را بر 
گرده دولت های متخلــف بار می کند تا به ارائه 

چنین خدماتی بپردازند. 
رضایــت و تضمین عدم تکرار: رضایت 
راهکاری است باری صدماتی که لزوماً از لحاظ 
مالی قابل ارزیابی نیست اما می توان با تضمین 
این که نقــض حقوق قربانی به درســتی مورد 
شناسایی قرار گرفته اســت با آن برخورد کرد. 
بررســی موضوعات و افشــای کامل و عمومی 
حقایق )تا حدی که این امر سبب آسیب بیشتر 
نشود( نمونه هایی از راهکار با هدف فراهم آوردن 
رضایت قربانی اســت. تضمین عدم تکرار جزء 
مهمی از حق به جبران ضــرر در مورد قاچاق 
اســت که با توجه به خطر، و آسیب های ناشی 
از، قاچاق دوباره گرفته می شــود. بازگشت امن، 
پشــتیبانی از همگرایی و اقدامــات الزم برای 
جلوگیری از قاچاق در آینده  همان قدر مرتبط 
است که تحقیقات، پیگرد قانونی و مجازات مؤثر 
قاچاقچیان. در قاچاق زنــان و دختران، اصالح 
شیوه های قانونی، اجتماعی و فرهنگی حافظ یا 
مروج تحمل چنین خشونتی از جنبه های مهم 

تضمین عدم تکرار است. 
تأمین دسترسی به طرق جبران خسارت

حق برخورداری از جبران خسارت به ندرت 
به طور مؤثر در دسترس افراد قاچاق شده قرار 
دارد. زیرا اغلب اوقات، آنــان فاقد اطالعات در 

خصوص امکانات و شیوه های برخوردار شدن از 
جبران خسارت می باشند. حق دسترسی به راه 
حل های مؤثر جبران خسارت بدان معنی است 
که، عالوه بر مهیا کردن چنین راه حل هایی به 
موجــب قوانین جزایی یا مدنــی، دولت ها باید 
اطمینــان حاصل کنند اطالعــات و کمک به 
قربانیان در اندازه ای داده شــده که آنان را قادر 
به برخورداری عملی از غرامت یا اعاده وضعیتی 

کند که به آن محق اند.
مبانی، اصــول و رهنمودهایــی بر حق به 
دادخواهــی و جبران خســارت، راهنمایی های 
دقیــق و خاصی راجــع به مراحــل الزم برای 
اطمینان از دسترسی قربانیان نقض جدی حقوق 
بشر به عدالت را ارائه داده است، از جمله این که:

• انتشــار اطالعات درباره همه راه های در 
دسترس برای جبران خسارت انجام می پذیرد. 

• تدابیر در حال توســعه بــرای به حداقل 
رساندن زحمت قربانیان و نمایندگان شان و برای 
محافظت در برابر دخالت غیرقانونی در زندگی 
خصوصی قربانیان و اطمینان از ایمنی شان در 
برابر تهدید و مقابله بــه مثل، قبل، طی و بعد 
رسیدگی های قضایی، اداری یا دیگر اقداماتی که 

منافع آنان را تحت تأثیر قرار دهد. 
• ارائه کمک مناســب به قربانیان متقاضی 

دسترسی به عدالت؛ و 
• فراهم آوردن همه وسایل مناسب حقوقی، 
سیاســی و کنســولی برای حصول اطمینان از 
این که قربانیان می توانند حق شان به جبران ضرر 

را اعمال کنند.
در زمینه قاچاق، یک شــرط اضافی و مهم 
برای تحقق حق جبران ضرر، حضور قربانی در 
کشوری است که در آن جبران خسارت خواسته 

شده است )نگاه کنید به گفتار باال(.
گزارشــگر ویــژه قاچاق انســان مجموعه 
پیش نویس اصول اساســی حــق برخورداری 
از راه هــای مؤثر جبران خســارت بــرای افراد 
قاچاق شــده را پیش نهاد کرده است )نگاه کنید 

به جدول زیر(.

پیش نویس اصــول بنیادین حق 
به جبران مؤثر خســارت وارد به 

اشخاص قاچاق شده
1. حقوق و تعهدات

1. افراد قاچاق شده به عنوان قربانیان 
نقض حقوق بشر حق دارند از جبران 
علیه شان  ارتکابی  آســیب های  مؤثر 

برخوردار باشند.
2. همه کشورها، از جمله کشورهای 
مبدأ، محل گــذر و مقصد، مکلف اند 
دسترســی همه افراد قاچاق شده در 
قلمرو آن کشورها و تابعان قوانین شان، 
از جملــه غیرشــهروندان را به طرق 

منصفانــه، کافی و مناســب جبران 
خسارت ناشی از آسیب های ارتکابی بر 

آنان تأمین یا تسهیل کنند.
۳. حق برخورداری از جبران خسارت 
مؤثر، هم شامل حق ماهوی به دریافت 
غرامت و هم شــامل حق شکلی الزم 

برای دسترسی به خسارات است. 
4. در ماهیت، جبران خسارت کافی در 
قبال آسیب وارد به افراد قاچاق شده، 
که می تواند شــامل اعــاده وضعیت 
سابق، تادیه غرامت، بازیابی، رضایت، 
و تضمین عدم تکرار باشد باید فراهم 

شود. 
5. افــراد قاچاق شــده نیــز بایــد از 
دسترســی به مرجع صالح و مستقل 
به منظور اخــذ موفقیت آمیز غرامت 
برخوردار شوند. این، حداقل مستلزم 

ارائه موارد زیر است: 
)الف( اطالعات مربوط به حقوق آنان، 
غرامت های موجود و بودن روش های 

دسترسی به سازو کار جبران ضرر؛
طبی،  حقوقی،  معاضدت هــای  )ب( 
روانشناســی، اجتماعی، اداری و سایر 

کمک های الزم برای جبران ضرر؛
)ج( دوره تأمــل و بازیابــی، و پس از 
آن اعطاء وضعیــت اقامت طی زمانی 
که افراد قاچاق شــده خواهان جبران 

خسارات اند.

از  برخوردار شدن  2. تحقق حق 
جبران خسارت

6. دولت ها باید:
)الــف( اطمینــان یابنــد از این که 
روش های مناســبی اســتقرار یافته 
اســت برای این که شناسایی سریع و 
د قیق افراد قاچاق شــده میسر شود و 
این که آموزش کافی به مجریان قانون 
و کارگزاران دیگری که ممکن است در 
تماس با افراد قاچاق شده باشند داده 

شده است؛
)ب( اطمینــان یابنــد از این که افراد 
قاچاق شده موضوع رفتار تبعیض آمیز 
قانونی یــا عملی در زمینه هایی چون 
نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید 
سیاسی یا هر عقیده دیگر، خاستگاه 
ملی یا اجتماعی، ثروت، اصل و نسب 
یا هــر وضعیت دیگر از جمله ســن، 
وضعیت شان به عنوان قربانی قاچاق، 
شغل یا نوع استثماری که موضوع آن 

بوده اند، قرار نگرفته باشند.
)ج( بــه شــرایط فــردی اشــخاص 
قاچاق شده توجه الزم را داشته باشند 
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تا اطمینان حاصل شــود که راه های 
جبران خسارت بر توانمند سازی افراد 
قاچاق شــده و احترام کامل به حقوق 
بشر آنان متمرکز شده است. حداقل 
دولت ها باید »هیچ آسیبی نرسانند« و 
اطمینان حاصل کنند رسیدگی برای 
جبران ضرر به حقوق افراد قاچاق شده 
و ایمنی روانی و جسمی آنان زیان یا 

خطری وارد نمی کند. 

اعاده وضعیت
7.دولت ها باید:

)الف( مصالح عالیه افراد قاچاق شــده 
را در بطن تدابیر جبران خسارت قرار 

دهند؛
)ب( به افراد قاچاق شده وضعیت اقامت 
موقت یا دایم به عنوان شکلی از جبران 
خســارت اعطاء کنند، در مواردی که 
بازگشت امن به کشور مبدأ را نمی توان 
تضمین کرد، و ممکن اســت آنان در 
معــرض اذیت و آزار یا نقض بیشــتر 
حقوق بشــر قرار داده شوند، یا این که 

در راستای مصالح عالیه شان نیست؛
)ج( به علل ریشــه ای قاچاق به طور 
مؤثر رسیدگی کنند تا اطمینان حاصل 
شــود که افراد قاچاق شده به وضعیت 
قباًل موجود که آنان را در معرض خطر 
قاچاق دوباره یا نقض بیشــتر حقوق 

بشر قرار می داد باز نمی گردند.
بازیافتن

8. دولت ها باید:
)الف( دوره تأمــل و بازیافتن بی قید 
و شــرطی را پیش بینی کنند که طی 
آن، تدابیر الزم برای بازیافت جسمی، 
روانی و اجتماعی افراد قاچاق شده، از 
جمله: مسکن، مشاوره و اطالعات در 
مورد وضعیت و حقوق قانونی شــان؛ 
کمک های طبی، روانشناسی و مادی؛ 
و فرصت هــای شــغلی، آموزشــی و 
مهارت ورزی، به طور مناســب فراهم 

شده است. 
)ب( اطمینان حاصل کنند از این که 
دسترسی افراد قاچاق شده به کمک ها 
و مزایای دیگر تحت هیچ شرایطی به 
همکاری های شان در جریان رسیدگی 

قضایی وابسته نیست.
غرامت

9. دولت ها باید:
)الــف( اطمینان حاصــل کنند که 
قوانیــن، ســازوکارها و روش هایــی 
استقرار یافته اند تا افراد قاچاق شده، در 

صورت تمایل، قادر شوند:

خسارت مدنی در قبال جرایم   )1(
مربوط به قاچاق، از جمله نقض قوانین 

کار، را دریافت کنند؛
قرارها یا دستورهای دادگاه های   )2(
کیفری برای تأدیه غرامت از ســوی 
اشخاص محکوم به علت ارتکاب جرایم 

مربوط به قاچاق را تأمین کنند؛
دسترسی به جبران خسارت از   )۳(
سوی دولت بابت صدمات و خسارات را 

تأمین کنند. 
)ب( موانــع مشــترک میــان افراد 
قاچاق شــده برای اخــذ غرامت بابت 
آسیب مادی و غیرمادی وارد شده را 
رسیدگی کنند. برای این منظور، آنان 

باید اطمینان حاصل کنند که:
)1( همه افراد قاچاق شده حق قانونی 
قابل اجرایــی برای اخذ غرامت دارند، 
صرف نظر از وضعیت مهاجرتی شان و 
این که مرتکبان بر آنان محکوم شده اند 

یا خیر.
)2( افراد قاچاق شــده به طور کامل و 
بدون درنگ، و در شــکل و زبانی که 
متوجه می شوند از حقوق قانونی خود، 
از جمله حق دسترســی بــه راه های 
جبران خســارت از طریق رسیدگی 
مراجع قضایــی، کار و اداری آگاهی 

یافته اند.
)۳( بــرای افراد قاچاق شــده خواهان 
دسترسی به راه های جبران خسارت، 
صرف نظر از وضعیت مهاجرت شــان، 
کمک های الزم بــرای این منظور، از 
جمله کمک های اجتماعی، معاضدت 
حقوقی و وکالت رایگان و با کیفیت، و 
در صورت لزوم مترجمان ماهر، فراهم 

شود. 
)4( افراد قاچاق شــده مجــاز اند در 
جریان هر رســیدگی کیفری، مدنی، 
کار یا اداری، بدون خدشــه دار کردن 
هرگونه ادعایی که آنان ممکن اســت 
به حق مانــدن دایمی تر بــه عنوان 
یــک روش جبران خســارت فی حد 
ذاته داشته باشــند، به شکل قانونی 
در کشــوری بمانند که در آن جبران 

خسارت خواسته شده است،
)5( قوانین و روش های مســتقر است 
تا از ضبط درآمــد حاصل از قاچاق و 
مصادره دارایی قاچاقچیان پشتیبانی 
کند، و به صراحت نشان می دهند که 
چنین درآمدها و دارایی هایی در وهله 
اول برای جبران زیان افراد قاچاق شده 
و در وهله دوم برای ارائه کلی راه های 
جبران خسارت برای افراد قاچاق شده 

در نظر گرفته شده اند.
)6( تدابیــر مؤثری اســتقرار یافته تا 
اجرای احکام تأدیه خسارت از جمله 

احکام خارجی میسر باشد.
دختــران  و  زنــان  مــورد  در   .1۰
قاچاق شده ای که در معرض خشونت 
جنســی و جنســیتی قرار گرفته اند، 
دولت ها باید خطرات بالقوه آســیب 
روانی، انگ زدن هــا و طرد از اجتماع 
و خانواده که رسیدگی قضایی ممکن 
است بر آنان تحمیل کند را به حساب 
آورند و تدابیــری برای حمایت کافی 
از زنــان و دختران تحــت تأثیر ارائه 
دهند، در حالی که فرصت هایی برای 
درخواست غرامت از طریق غیرقضایی 

ایجاد می کنند.
کودکان قاچاق شده

11. دولت ها باید:
)الــف( مطمئن شــوند مصالح عالیه 
کــودک مهم ترین دغدغــه در وقت 
ارائه طرق جبران خســارت کودکان 
قاچاق شــده است، با توجه به شرایط 
فردی کودک، از جمله ســن، تربیت، 
پس زمینه قومــی، فرهنگی و زبانی و 

نیازهای حمایتی او.
)ب( حــق کــودک به بیــان آزادانه 
دیدگاه هایش در تمــام امور مؤثر بر 
کــودک را احترام گذارنــد. برای این 
را  بایــد اطالعات  منظور، دولت هــا 
به طــور مؤثر در دســترس کودکان 
قاچاق شــده قرار دهند. اطالعات در 
تمام امور مؤثر در منافع آنان، از جمله 
وضعیت، حقوق، خدمات مهیا شده و 
پیوستن به خانواده یا روند بازگشت به 

وطن است. 
)ج( اقداماتی برای اطمینان از آموزش 
کافی و مناسب، خصوصاً در زمینه های 
حقوقی و روانشناســی، برای افرادی 
که با کودکان قاچاق شــده در حقوق 
و تعهدات خاص آنــان کار می کنند، 

اتخاذ کنند.
 ، Joy Ngozi Ezeilo منبع: »گزارش

گزارشگر ویژه در مورد قاچاق انسان، 

A/ 35/17( ،به ویژه زنــان و کودکان

HRC/(، ضمیمه شماره یک. 

و. تعهد به ارائه پاسخ کیفری مؤثر
قاچاق انســان یک جرم و هم چنین نقض 
حقوق بشر اســت. حقوق بین الملل دولت ها را 
ملزم می کند از پاســخ مؤثر عدالت کیفری به 
قاچاق اطمینان حاصل کنند: پاسخی که برای 
پایان دادن به مصونیت از مجازات قاچاقچیان و 
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تأمین عدالت برای قربانیان است. 

جرم انگاری قاچاق و بزه های مرتبط
دولت هایی که کاماًل موفق به جرم انگاشتن 
قاچاق نمی شــوند در تعهد خود به حمایت از 
قربانیــان قاچاق و جلوگیری از قاچاق در آینده 
نــاکام مانده انــد. آنان هم چنین نتوانســته اند 
ســاختارهای ضروری را که در آن سازمان های 
دولتی بتواننــد تحقیق، تعقیب و رســیدگی 
به موارد قاچاق انســان را با موازین الزم سعی 
و دقت به انجام رســانند ایجــاد کنند. حقوق 
بین الملل، آن طور که در پروتکل قاچاق انسان 
آمده است )ماده 5( و در بسیاری اسناد حقوقی 
و سیاســی دیگر تأیید شده اســت، از دولت ها 
می خواهد قاچاق، اجزاء آن و بزه های مرتبط را 
جرم انگارند. ارکان معاهدات بین المللی حقوق 
بشــری و رویه های ویژه سازمان ملل متحد نیز 
جرم انگاری را به عنوان هم تعهد و هم جزء اصلی 
یک پاسخ مؤثر ملی به قاچاق انسان برشمرده اند. 
چندین عنصر کلیدی در تعهد به جرم انگاری 

قاچاق وجود دارد: 
• جرم انــگاری دور از هرگونه بزه فراملی یا 

دخالت گروه مجرمان سازمان یافته:
جرم قاچاق باید در قانون داخلی هرکشور، 
مســتقل از ماهیت فراملی خود با دخالت گروه 

سازمان یافته مجرمان، استقرار یابد.
• استفاده از تعریف بین المللی: همکاری های 
بین المللــی در زمینــه قاچــاق نیازمند درک 
مشــترکی از قاچاق اســت که، در یک تعریف 
مشترک منعکس شــده است. دولت ها ملزم اند 
اطمینان یابند تعریف ملی در همراهی با موازین 
بین المللی است. به عنوان مثال، تعریف ملی باید 
اذعان دارد که زنان، مردان و کودکان را می توان 
برای طیف وسیعی از اهداف استثماری قاچاق 
کرد؛ این تعریف باید اذعان دارد که عناصر جرم 
قاچاق کودکان از قاچاق بزرگ ســاالن متفاوت 
اســت. و تعریف باید صراحت داشــته باشد که 
رضایت قربانی مسئولیت کیفری مجرم را تغییر 

نمی دهد. 
• همدســتی و مسئولیت در جرایم قاچاق: 
جرم انگاری مشــعر بر مسئولیت کیفری فردی 
عامالن است. سازماندهی، هدایت یا همدستی 
در ارتکاب جرایــم قاچاق و تالش برای ارتکاب 
چنین جرایمی نیز باید جرم محســوب شــود. 
ماهیت قاچاق باعث می شود به ویژه مهم باشد 
که مسئولیت در قبال جرایم قاچاق باید به هر 
دو اشــخاص حقیقی و حقوقی گسترش داده 
شود. اشــخاص حقوقی، در این زمینه، ممکن 
است شــرکت های تجارتی و شرکت های فعال 
در طیف وسیعی از بخش هایی مانند گردشگری، 
تفریحات، مهمان پذیری، استخدام نیروی کار، 

فرزند خواندگی و ارائه خدمات طبی باشند. 

• جرم انــگاری رفتار مرتبط: اهمیت و لزوم 
جرم شناختن اجزاء فعل قاچاق و جرایم مربوط 
به طور فزاینده ای شــناخته شده است. این امر 
شــامل موارد نقض حقوق بشر است که به طور 
مســتقیم با قاچاق مرتبط بوده اســت، مانند 
بهره کشــی جنســی، کار یا خدمات اجباری، 
برده داری یا اعمال مشــابه بــرده داری، بندگی 
بابت بدهی، بدترین اشکال کار کودکان و ازدواج 
اجباری. جرم انگاری مناســب رفتارهای همراه 
با آن، مانند تجاوز جنســی، خشونت جنسی، 
خشونت فیزیکی، پول شویی و فساد، می تواند به 
حمایت از پاسخ قوی عدالت کیفری کمک کند. 
• جرم انــگاری اســتفاده از خدمات قربانی 
قاچاق: این ســوال که آیا اســتفاده از خدمات 
قربانیان قاچاق باید جرم محســوب شود، هنوز 
حل و فصل نشده اســت. در حالی که پروتکل 
قاچاق انســان به آن اشــاره ای نکرده اســت، 
کنوانســیون قاچــاق اروپــا از دولت های عضو 
می خواهد جرم شــناختن اســتفاده آگاهانه از 
خدمات قربانی قاچــاق را در نظر گیرند )ماده 
19(. این مسئله بعدا در زمینه برخورد با تقاضا 
برای قاچاق مورد بحث قرار می گیرد. )نگاه کنید 

به بخش های زیر(.
• صالحیت کیفری: قوانین مربوط به اعمال 
صالحیت کیفری، شرایطی را که تحت آن یک 
دولت مورد ملزم است اقتدار عدالت کیفری اش 
بر یک وضعیت خاص را نشــان دهد شناسایی 
کرده اســت. برای موارد قاچــاق، این قواعد در 
معاهدات مهم بین المللی و منطقه ای مقرر شده 
است. هدف آن ها کاهش یا حذف پناهگاه های 
امن اداری و قضایی برای قاچاقچیان با تضمین 
این امر است که تمام اجزاء جرم و جنایت را در 
هر کجا که صورت گرفته اســت بتوان مجازات 
کرد. دغدغه دیگر این است که اگر بیش از یک 
کشور دالیلی بر صالحیت خود دارند هماهنگی 
الزم تأمیــن شــود. قوانین اصلــی از دولت ها 
می خواهد صالحیت شــان در قبال جرم قاچاق 

را اعمال کنند:
)الف( اگر جرم در سرزمین آن ها یا بر عرشه 
کشــتی تحت پرچم یا در هواپیمای ثبت شده 
تحــت قوانین آن ها واقع شــده اســت )اصل 

صالحیت سرزمینی(؛ یا 
)ب( هنگامی که مجرم در سرزمین شــان 
است و آن ها مجرم را با استناد به تابعیت یا هر 
جهت دیگری رد نمی کنند )اصل »اســترداد یا 

تعقیب«(.

تحقیق مؤثر و تعقیب قاچاق
قاچاقچیــان و هم دستان شــان به نــدرت 
دستگیر، بازجویی و تعقیب یا محکوم می شوند. 
همان طور که قباًل اشاره شد، قربانیان قاچاقچیان 
به ندرت مشخص و در اغلب موارد مجرم دانسته 

می شوند. قربانیان با وجود این که کلید تعقیب 
موفق به شــمار می آیند، به ندرت در رسیدگی 
دستگاه کیفری به عنوان شاهد شرکت می کنند. 
اصول و دســتورالعمل های توصیه شــده 
به صراحت اعالم می کنند »دولت ها تحت حقوق 
بین الملل مسئولیت دارند با سعی و دقت عمل 
کــرده ... بازجویی و تعقیب قاچاقچیان را انجام 
دهند.« )اصل دوم( این تعهد اعمال می شــود، 
فارغ از این که اتهام متوجه یک مقام دولتی باشد 
یا عوامل غیردولتی. حقوق بین الملل معاهدات، 
از جمله حقوق بشر، از موازین مذکور پشتیبانی 

می کند.
سنجش این که یک دولت تعهدش را جدی 
گرفته است تا به تحقیق و تعقیب موارد قاچاق 
بپردازد چگونه است؟ به طور کلی، بدترین مورد 
ساده ترین مورد برای تصمیم گیری راجع به آن 
است. دولتی که قاچاق را جرم نمی داند، دولتی 
که نتواند به بررســی هر مــورد قاچاق پردازد، 
دولتی کــه نتواند از هیچ قربانی محافظت کند 
یا به تعقیب قضایی عامالن اقدام کند، زمانی که 
شواهد قابل اعتمادی از وجود معضل قاچاق در 
دست اســت، واضحاً معیارهای سعی و دقت را 
رعایــت نمی کند. در موارد کمتر واضح، ارزیابی 
این که آیا اقدامات انجام شــده نشــان می دهد 
دولت مذکور در تحقیــق و تعقیب بزه قاچاق 

جدی بوده الزم است. 
تحوالت حقوقی و سیاسی دهه گذشته تأیید 
کرده اند که تعهد به تحقیق و تعقیب قاچاق هم 

نیازمند توجه به موارد زیر است: 

سعی و دقت 
در تحقیق موارد قاچاق 

در پرونــده Rantsev علیه قبرس و 
روســیه، دادگاه اروپایی حقوق بشــر 
تعهــد دولت های عضو کنوانســیون 
اروپایی حقوق بشــر به بررسی موارد 
قاچاق را مورد شناســایی قــرار داد. 
دادگاه بر نیاز بــه کامل و مؤثر بودن 
چنیــن تحقیقاتــی تأکید کــرد: در 
برداشتن همه جنبه های اتهام قاچاق، 
از استخدام تا استثمار. دادگاه سپس 
اشاره کرد این تعهدات مثبت نسبت به 
دولت های مختلفی که به طور بالقوه 
در قاچاق انسان دخیل اند ـ  دولت های 
مبدأ  دولت های محل گذر و دولت های 
مقصد ـ اعمال می شــود. دادگاه تأیید 
کرد دولت ها ملزم اند »تدابیر مورد نیاز 
و در دسترس به منظور حفظ شواهد 
مرتبط با موضوع را اتخاذ کنند، فارغ از 
این که در قلمرو کشور تحقیق کننده 
قــرار گرفته انــد یا خیــر« و این که 
»عالوه بر تعهد به انجام دادن تحقیق 
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داخلی در رسیدگی به حوادث درون 
عضو  کشورهای  سرزمین های شــان، 
هم چنین مکلف به همکاری مؤثر با 
مقامات مربط دیگر دولت های دخیل 
در تحقیقــات حوادثی انــد که خارج 

قلمرو آن ها« رخ داده است. 

• رفتار و همــکاری با قربانیان: پیگرد مؤثر 
قاچاق مســتلزم همکاری قربانیان اســت. اگر 
قربانیان از طرح شــکایت منع یا دلسرد شوند، 
آنگاه این امر تأثیر مســتقیمی بر توانایی نظام 
عدالت کیفری در تحقیق و تعقیب پرونده های 

قاچاق خواهد داشت.
• آموزش توانمندسازی و متخصص کردن 
مقامات عدالت کیفری: یک پاسخ مؤثر عدالت 
کیفری به قاچاق نیازمند مقامات آموزش دیده 
و صالحیت دار اســت. منابع حقوقی و سیاسی 
تأیید می کنند آموزش رویکردی حقوق بشری 
با هدف تقویت ظرفیت مقامات عدالت کیفری 
در حمایــت از قربانیان و احترام و ترویج حقوق 
آنان باید اتخاذ کند. عالوه بر دریافت مهارت ها و 
آموزش آگاه کننده، مقامات و سازمان های عدالت 
کیفری هم چنین باید سازمان یافته، توانمند و 
متمکن به نحوی باشند که آنان را به پاسخ دهی 
مناسب و مؤثر به جرم قاچاق قادر سازد. این امر 
برای مثال ممکن است نیازمند احراز صالحیت 

تحقیقاتی تخصصی و ویژه ای باشد. 
• وارد کــردن دیدگاه جنســیتی: حقوق 
معاهــدات بین المللی و منطقــه ای بر اهمیت 
حصول اطمینان از ورود دیدگاه جنســیتی در 
پاسخ های داده شــده به قاچاق، از جمله پاسخ 
عدالت کیفری، اشاره دارد. مردان و پسران اغلب 
به عنوان قربانیان قاچاق و اســتثمار مرتبط با 
آن نادیده گرفته شــده اند. آسیب وارد شده به 
آنان ممکن اســت کمتر گزارش شــده باشد و 
کارگزاری های عدالت کیفری ممکن است کمتر 
به تحقیق و تعقیب چنین مواردی مایل باشند. 
زنان و دختران اغلب به طرق خاص و هم چنین 
با تأثیر خاص بر جنسیت شان قاچاق می شوند. 
شکست کارگزاری های ملی عدالت کیفری در 
وارد کردن دیدگاه جنسیتی به کارشان ممکن 
است آسیب وارد شــده به قربانیان را تشدید و 
پاسخ های داده شده در پایان دادن به مصونیت 
از مجازات و تأمین عدالت را کمتر اثر بخش کند.

• حقــوق متهمــان و حق برخــورداری از 
محاکمه عادالنه: پاسخ حقوق بشری به قاچاق 
نیازمند محترم شماردن و حمایت از حقوق همه 
اشخاص است. پیگرد قاچاقچیان هرگز نمی تواند 
به زیان قواعد بین المللی حاکم بر اجرای عدالت 
باشــد. این قوانین حق برخورداری همه افراد از 
محاکمه منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح، 
مستقل و بی طرف تشکیل شده به موجب قانون 

را تضمین می کند.
• ضمانت هــای اجرایــی: این امــر به طور 
گســترده به رسمیت شناخته شــده است که 
ضمانت های اجرایی بخش اساســی پاسخ ملی 
به قاچاق به شمار می آیند. حقوق بین الملل از 
دولت ها می خواهــد اطمینان حاصل کنند بزه 
قاچاق و موارد مربوط نقض حقوق بشر موضوع 
تحریم های مؤثر و متناسبند. تحریم های ضعیف 
می توانند تالش های عدالت کیفری را تضعیف 
کنــد و ممکن اســت قربانیان را با عــدم ارائه 
حمایتی که ســزاوارش می باشند ناکام سازد. از 
ســوی دیگر، تحریم های سخت یا بسیار شدید 
مانند حداقل شرایط حبس اجباری یا مجازات 
اعدام، ممکن اســت حقوق بشــر مورد نیاز و 

موازین عدالت کیفری را محقق نسازد. 
• مصادره و انتقــال دارایی ها: قاچاق جرم 
بسیار سودآور و نســبتاً عاری از خطری است. 
پاســخ مؤثر عدالت کیفری نیازمند برداشــتن 
گام هایی اســت تا اطمینان حاصل شود قاچاق 
به حامیان مالی، سازمان دهندگان و ذی نفعان از 
آن پاداش نمی دهد. حقوق بین الملل معاهدات 
تعهد دولت ها به مصادره و ضبط دارایی قاچاق 
و حصول اطمینان از هم راســتا بودن قوانین و 
نهادهای شان در این کار را تأیید می کند. اصول 
و دســتورالعمل های توصیه شــده )اصل 16 و 
رهنمود 4.4( و هم چنین کنوانسیون قاچاق اروپا 
)ماده 2۳.۳ ( دولت هــا را به پیدا کردن راه های 
اســتفاده از دارایی های مصــادره در حمایت از 

قربانیان قاچاق انسان تشویق می کند. 
ســازوکارهای  بین المللــی:  همــکاری   •
غیررســمی همکاری، از قبیل تبادل اطالعات 
بین سازمان های ملی مجری قانون، و هم چنین 
ابــزار قانونی ماننــد اســترداد و همیاری های 
حقوقی، طــرق مهم حــذف پناهگاه های امن 
برای قاچاقچیــان بوده و در نتیجــه به میزان 
باالی مصئونیت از مجازاتی کــه آنان در حال 
حاضر بهره می برند پایان داده و عدالت را برای 
قربانیان تأمین می کند. حقوق بین الملل دولت ها 
می خواهــد برای مثال، با تبدیل قاچاق به جرم 
دارای قابلیت اســترداد مجرم و پذیرفتن اصل 
»اســترداد یا تعقیب« چنین همکاری هایی را 
تســهیل کنند. حقوق بشر نیز محدودیت هایی 
در طرق انجام دادن چنین همکاری هایی اعمال 

می کند.1

ز. پیشگیری از قاچاق
پیشگیری در مقوله قاچاق انسان، بر اقدامات 
مثبــت برای متوقــف کردن وقــوع افعال آتی 
قاچاق داللت دارد. سیاســت ها و فعالیت های 
شناخته شده با عنوان »پیشگیری« در پرداختن 
به علــل قاچاق در نظر گرفته می شــوند. علل 
مذکور به طــور کلی به عنــوان عواملی مورد 

تعریف عام قرار گرفته اند که )الف( آسیب پذیری 
قربانیان و قربانیــان بالقــوه را افزایش دهند، 
)ب( تقاضــا برای کاالها و خدمات تولید شــده 
توسط افراد قاچاق شده را ایجاد یا حفظ کنند؛ 
و )ج( محیطــی را ایجاد یــا حفظ کنند که در 
آن قاچاقچیــان و هم دستان شــان می توانند با 

مصونیت از مجازات عمل کنند. 
حقوق بین الملل تأیید می کند دولت ها برای 
جلوگیری از بروز فعل زیان بار از نظر بین المللی، 
مانند قاچاق مســئولیتی دارند. موازین الزم در 
این تعهد، باری دیگر، همان سعی و دقت است: 
دولت الزم است »تمام اقدامات معقول و الزم« 
برای جلوگیری از وقوع حادثه معینی را به انجام 
رســاند. تصمیم بر آنچه در این زمینه »معقول 
و الزم« اســت به نظر گرفتن موضوعات قضیه 
و شــرایط پیرامونی آن، از جمله صالحیت های 
دولت، نیازمند اســت. معاهــدات اصلی قاچاق 
اعالم کننده تعهد به پیشگیری است، همانگونه 
که منابع »حقوق نرم«، مانند قطعنامه ها و اسناد 
سیاست ارکان سازمان ملل متحد و سازمان های 
بین دولتی منطقه ای و مکتوبات ارکان معاهدات 
حقوق بشــری و رویه های ویــژه این مهم را به 

انجام می رسانند. 
رویکرد مبتنی بر حقوق بشر در امر قاچاق 
ممکن است در اســتفاده از برخی راهبردهای 
یا  برانگیزد  پیشــگیری مشــترک ســواالتی 
محدودیت هایی طرح کند. مهم ترین محدودیت 
این اســت که پاســخ به قاچاق حقوق استقرار 
یافته را نباید نقض کنــد )نگاه کنید به بخش 
زیر(. پیامدهای عملی این قاعده در جلوگیری 
از قاچاق بعدا در ذیل مورد بررســی قرار گرفته 

است. 

1. See further Association of Southeast Asian Na-
tions,ASEAN Handbook on International Legal Co-
operation in Trafficking in Persons Cases (2010)
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د شکنجې مخنيوی له بېالبېلو الرو کيدی 

يش. د متخلفينــو قانوين تعقيــب، د توقيف 

خونو احتياطي او په ترتيب ليدنې، د زندانونو 

کارکوونکو او د قانون پيل کوونکو ته ښــوونه او 

د ټولنې د ټولو افرادو لپاره ښوونيز پروګرامونه 

کيدلی يش ښې الرې اويس. 

د شکنجې پر وړاندې د ملګرو ملتونو ميثاق 

کولی شــو په بېالبېلو کچو د ښــوونې لپاره د 

ارزښتمنې وسيلې په توګه و کاروو. که څه هم 

د ډېــری هيوادونو ميل قوانــني له دې ميثاق 

رسه همغږي شوي دي، خو له دې رسه، بيا هم 

شکنجه او ظاملانه او انسان ضد اعامل تررسه 

کيږي. د دې ستونزې يو لوی عامل د اطالعاتو 

کمښت دی. مثاًل، کيدای يش د قانون د پيل 

کولو موظفني پوه وي چې شکنجه او ظاملانه 

چلند، غري قانوين دی. شــايد پوه نه وي چې 

کوم عمل شکنجه ګڼل کيږي.

تجربې ښــودلې چې په ډېــری هيوادونو 

کې شــکنجه ډوله اعامل عمدتاً د نيول کېدو 

په لومړۍ شــېبه کې، يعنې د پوښتنو ګروېږنو 

په لومړۍ مرحله کــې د مقاماتو له خوا تررسه 

کيــږي. په دې ترتيب، بايــد په لومړۍ مرحله 

کې اروايي او حقوقي مشاورانو ته د نيول شوي 

کــس د الرسيس زمينه برابــرول او د هغوی له 

خوا د تحقيق د پروســې څارنه د شــکنجې د 

مخنيوی کــوي. همدا راز له توقيــف خونو او 

زندانونو څخه د مدين ټولنې د بنسټونو، د برش 

حقونو د ميل بنسټ او د بني املليل سازمانونو 

پرله پسې ليدنې، د رپوټونو برابرول او خپرول 

او د شکنجه ډوله اعاملو افشا کول، د شکنجې 

په مخنيوي کې اغېزناک دي.

د شــکنجې پــه اړه ښــوونه او روزنــه او 

عمومي اطالعات

ښــوونه او روزنه د قوانينو په فهرســت کې 

بنســټي اقدام دی او د شــکنجې په مخنيوي 

کــې د اهميــت وړ اغېز لري. دولتونــه بايد د 

برش حقونو ښــوونه د عمومي ښوونې او روزنې 

په سيســتم، پــه ځانګــړي ډول د پوليســو او 

د حقوقــو د پوهنځيو او د ټولــو ټولنيزو علومو 

په سيســتم کې داخله کړي. همــدا راز، بايد 

په ټولو ټولنو کــې، د برش حقونو په برخه کې 

ښوونه، د ابتدايي ښوونې او روزنې د پروګرام نه 

بېلېدونکې برخه يش چې په دې ترتيب رسه د 

ټولنې د ټولو افرادو ګډ مسئوليت د شکنجې د 

منعې په برخه کې هڅو ته راواړوي. 

همدا رنګه، د ټوليزو رســنيو د وســايلو له 

الرې د پراخو ښوونيزو پروګرامونو تررسه کول، 

له هیوادونــو رسه د نظرياتو تبادلــه او له دې 

انســان ضد پديــدې رسه د مبــارزې ډول، په 

ناســتو او مباحثو کې د شــکنجې د قربانيانو 

اړونــد د فلم او تياتر نندارې، د شــکنجې ضد 

تبليغايت کمپاينونو تــررسه کول او د نندارو او 

کنفرانسونو سازمانول کولی يش ډېر ګټور واقع 

يش. د دې پروګرامونو تررسه کول، د شکنجې 

د منعې لپاره دوه الزم عنارص رامنځته کوي:

لومړی دا چې د ټولنې په بنسټي کچو کې 

د لېوالتيا او چلند بدلون رامنځته کوي. که د 

شــکنجې د منعې لپاره د خلکــو جدي مالتړ 

زموږ انساين حقوق

او د برش حقوق

لسمه برخه

د شکنجې مخنيوی

حمید حمیدی

ژباړه: ميوند
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رامنځته يش، ســيايس رهــربان مجبوريږي د 

هغوی غوښــتنې ته غوږ و نييس او د خلکو له 

غوښتنې رسه سم عمل وکړي.

دويم دا چې د نيونې پر مهال هم د زندان 

مامورين او هم نيول شوي کسان، د شکنجې 

او ظاملانــه چلنــد د تحريــم او د هغې د بدو 

پايلو اړوند پوهه ترالســه کوي. پــه زندانونو او 

هغــو خونو کې چې هلته تحقيق او پوښــتنې 

ګروېږنې کيږي د دې تحرميونو د ښکارندويي 

کوونکو پوسټرونو لګول، هغه اقدام دی چې په 

اسانه تررسه کيدای يش او کیدلی يش د دې 

اعاملو په مخنيوي کې ډېر اغېزناک وي.

بله الره د چارو د مامورينو لپاره ښوونه او په 

ساده او رسا ژبه د بروشورونو برابرول دي؛ چې 

د شکنجې د نشتوايل په اړه الزمه پوهه ترالسه 

کــړي او پر ســمو اطالعاتــو او ابزارو ســمبال 

يش. په دې برخه کې تر ټولو ښــه کاري ابزار 

د بــرش حقونــو نړيوالــه اعالميه، د شــکنجې 

د منعــې ميثــاق، د اســتانبول ژمنليــک او د 

 ســيايس او مدين حقونو نړيــوال ميثاق دي.

د توقيف خونو ليدنه

يــوه بله مهمه وســيله چې د شــکنجې د 

اعاملــو د تضعيف باعــث کيږي، پرله پســې 

ليدنــې او د توقيــف خونو څارنــه ده. دا ډول 

ليدنــې کولــی يش د داخيل )مــيل( يا بني 

املليل ماموريتونو په چوکاټ کې تررسه يش، 

يا په داســې توګه پروګرام او سازمان يش چې 

د مــدين ټولنې، بــني املليل ســازمانونو ګډ 

استازي او د چارو متخصصني د اړوندو مقاماتو 

په همــکارۍ و کولــی يش دا موضوع تعقيب 

کړي. نړيوالې تجربې ښــيي چې دا ليدنې په 

الندې مواردو کې اغېزناکې دي: 

ليدنــې کوونکي کولی يش د نيولو رشايط 

او طريقــه و ارزوي، د هغــې د ښــه وايل لپاره 

توصيې وړاندې کړي.

ليدنــې کوونکــي بــه د توقيــف خونو له 

کارمندانو او مقاماتو رسه د رغوونکو خربو اترو 

لپاره متداومه طريقه جوړه کړي.

ليدنــې کوونکي له ازادۍ څخه د محرومو 

افــرادو لپاره عمــيل او معنوي مالتــړ وړاندې 

کوي.

د ليدنې کوونکو له شــتون څخه خربېدل 

کولــی يش د توقيــف خونــو د کارکوونکــو او 

مقاماتــو لپــاره د مخنيوي کوونکــي عامل په 

توګــه و کارول يش، چې ممکن له دې پرته له 

شــکنجې ګټه اخستنه يا تر نظر الندې افرادو 

رسه د نورو ناوړو اچلندونو ډولونه تائيد کړي.

که وغواړو د شکنجې د منعې چلند په يوه 

کلمه کې را لنډ کړو، هغه کلمه به »شفافيت« 

وي. شــکنجه تل په پټه تــررسه کيږي او پيل 

کوونکي يې له خپلــو اعاملو منکريږي. که په 

جــدي توګه دا موضوع و څېــړل يش، بايد په 

تحقيقاتو او څېړنو کې پټول خپل ځای شفافو 

تحقيقاتــو او څېړنو ته پريږدي او نيول شــوی 

کس يــې د تحقيقي پروګرامونــو په بهري کې 

وي.

زندانيانو رسه اصالحي چلند

شــک نشــته چــې د زندانونــو د مديريت 

د موخــو ترالســه کولو تر ټولو مهمه وســيله د 

زندانونــو د کارکوونکو کيفیت دی. شــايد په 

ټولنــه کــې د زندانيانو د بيا ادغــام او د خپلو 

کورنيو ټولګي ته د بېرته ســتنېدو لپاره تر ټولو 

مهــم عامل د هغو کارکوونکــو ظوابط او چلند 

وي چــې له زندان رسه نــږدې اړيکه لري. که 

کارکوونکي له زندانيانــو رسه په درناوي چلند 

وکړي يا خصومت او تاوتريخوالی وښــيي او له 

زور، شکنجې او د زندان د ضوابطو له تحميل 

څخه ګټه واخــيل، د هغوی چلند په زندانيانو 

کــې منفي اغېزې رامنځته کــوي او له هغوی 

رسه د اغېزناکــې اړيکې چانس له منځه وړي. 

د زنــدان کارکوونکي بايد لــه زندانيانو رسه د 

خربو اترو امکان رامنځته کړي او دا احســاس 

رامنځته کړي چــې هغوی نه يواځې د نظم او 

امنيــت د رامنځته کولو په برخه کې، بلکې له 

زندانيانو رسه د مرستې لپاره هم کار کوي، څو 

هغوی په ښــه توګه و کولی يش عــادي او له 

جرم پرته ژوند ولري.

دا په دې معنا ده چې د زندان د کارکوونکو 

اســتخدام، انتخــاب او لومړنــۍ ښــوونه بايد 

لومړيتوب ولري. د هغو کارکوونکو په اړه، چې 

له زندانيانو رسه نږدې اړيکه لري، د مسئولينو 

الرښــوونه، رسپرســتي او رهربي هم ډېر مهم 

دي.

پــه دې برخه کې د دولتونو يو تر ټولو مهم 

تعهد دا دی، چې زندان له ټولنې څخه د تورنو 

کســانو د جدا کولو او تجريــد او په عني حال 

کې عــادي ژوند ته د هغوی د بيا ور ســتنولو 

په لور د زندانيانو د روزنې پر رسچينې او مرکز 

بدل کړي.

د مرتکبينو پر ضد اقدام

د شــکنجې د مرتکبينو قانــوين تعقيب د 

شــکنجې د اغېزناک مخنيوي لپاره د دولتونو 

د ازمــون جوهر دی. د شــکنجې پر وړاندې د 

ملګرو ملتونو د ســازمان ميثــاق د برش حقونو 

په برخه کې غري عادي ســند دی، ځکه د دې 

تړون په ډېری بندونو کې راغيل: »د دې ميثاق 

کيل بنسټ دا دی چې شکنجه کوونکي بايد 

له مجازاتو څخه معاف نه وي. بايد د هغوی په 

اړه څېړنه ويش، هغوی و نيول يش او محاکمه 

يش.«

د بــرش حقونــو پــه چــارو کــې نړيــوال 

متخصصــني باور لــري: »له مجازاتــو څخه د 

معافيت بالفعل او قانوين ختمول، د شکنجې 

د اغېزناک مخنيوي او له منځه وړلو لپاره الزم 

او تر ټولو مهم ګام دی. شــايد د هغو کســانو 

قانوين تعقيب چې د شــکنجې مسئول دي، 

د شــکنجې د منعــې لپاره تر ټولو ســتونزمن 

اقدام وي، حتی په هغه ځای کې چې قانوين 

چــوکاټ هــم موجــود وي، د قوي ســيايس 

او جوړښــتي داليلــو موجوديــت کولی يش د 

مســئولو افــرادو اړنــد د عدالــت د اجرا هڅه 

خنثی کړي.

همــدا راز، هر دولت کولی يش د څېړنې، 

نيولــو، قانوين تعقيــب په برخو کــې د خپلو 

اقداماتو لــه الرې او د ګناه د اثبات په صورت 

کې د شکنجه کوونکو په سخت مجازات رسه، 

د عدالــت د تامني او د هغو کســانو د حقونو 

د احقــاق اړوند، چې تېری پرې شــوی، خپله 

ژمنتيا وښــيي. دا هغه ننګونه ده چې دولتونه 

په پرله پسې توګه وررسه مخامخ دي.«

آزارول او زورول

آزارول او زورول هغه څه ته ويل کيږي چې 

د انسانيت خالف تررسه کيږي. دلته له آزارولو 

او زورولو څخــه زمونږ مراد هغه ناوړه پديده ده 

چې د ظاملو دلتونو له خوا اعامليږي.

د دولتونــو لــه خــوا آزارول او زورول د بني 

امللــيل بــرش حقونــو د تشــويش وړ مســئلو 

څخــه ده. د کار په چاپېريــال کې د فيزيکي 

او اخالقي تاوتريخوالو اعاملول، د پوليســو په 

وســيله جنيس او نــژادي مزاحمتونــه، اداري 

فســاد )رشــوت اخســتل، چې پــه پايله کې 

هيوادوال د هغې اصــيل قرباين دي(، د دې 

ناوړې پديدې موارد دي.

د بــرش حقونــو د دا ډول نقــض مخنيوی 

نســبتاً ســخت کار دی؛ ځکه معمــواًل د دې 

عمل تررسه کوونکــي د دندو د اجرا پر مهال، 

د مســئوليت په پلمــه دغه کار تــررسه کوي. 

هغــه پوليس چې خپل مســئوليت نه پيژين، 

هغه کارمند چــې له اقتصادي تامني څخه نه 

دی برخــه من او .... د دې عمل تر ټولو مهمو 

رسچينو څخه ګڼل کيږي.
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او له ګاونډیو رسه د ســیايس اشرتاکیت مهمه 

پراختیا موندلې ده، شــایعه زموږ د همدې تېر 

درې ســوه کلن تاریخ یو ډېر مهم او اســايس 

بنسټ تشــکیلوي. فســاد، اخالقیات، ټولنیز 

قراردادونــه، کورنــۍ، ژوند، فرهنــګ او عريف 

مقررات تــر کومې کچې د شــایعې له ګواښ 

رسه مخ دي؟ شایعه څه ډول رامنځته کېږي، 

پراختیــا مومــي او اغېز پرېبايس؟ د شــایعې 

اصــيل مخاطبیــن څــوک دي؟ ولې شــایعه 

خپریــږي؟ ګټې او اصيل زیانونه یې کوم او په 

دې اړوند بحث مو کومو پایلو ته رسولی يش، د 

همدې علمي مقالې اصيل بنسټونه دي.

لنډیز:

شــایعه د رواين جګړې د یــوې خطرناکې 

څنډې په حیث په تاریخي لحاظ د سیاســت 

په شمول د ژوند او فرهنګ په اکرثو برخو کې 

د پام وړ ځای درلود. په دودیز چاپېریال کې د 

شایعې په عنعنوي بڼه شتون دا مهمه او جدي 

پدیده د موډرنې نړۍ نویو مباحثو ته راننویسته 

چې اوس مهال د رواين جګړې په لړ کې د یو 

مهم کارېدونکي او اســتفاده کوونکي رکن په 

حیث د څېړنو او تازه بحثونو وړ ده. افغانستان 

چې له تېرو درې ســوو کلونو راپدېخوا حداقل 

د یــو نوي او معارص ســیايس دولت څښــنت 

شوی دی او تر څنګ یې د سیايس مناسباتو 

کلیدي مفاهیم:

شایعه، ارواپوهنه، انسان، فرهنګ، اروا.

رسيزه:

شــایعه یــوه داســې پدیــده ده، چــې د 

تېرو اورېدل شــویو عمومي افکارو پر بنســټ 

جوړېږي او ښــايي له خرب او یا هم له یوې بې 

بنســټه هیاهــو او غوغا څخه رامنــځ ته يش. 

شــایعه یوه تر ټولو لویه رواين او ټولنیزه پدیده 

ده، چــې ارواپوهان او ټولنپوهــان پرې وخت 

ناوخــت ځینې څېړنې او لیکنــې کوي، ځکه 

چې له شــایعې څخه په ورځني ژوند کې کله 

ناکله د متقابل غربګون په څېر کار اخیســتل 

کېــږي. شــایعه بېالبېــل اړخونــه لــري او په 

جګړې، قحطۍ، طبیعي پېښــو او داسې نورو 

ورته حالتونو کې یــې اړخونه نور هم څنګ او 

څــټ پيدا کوي او پېچلې کېــږي. که څه هم 

ټولنیزه اغېزه یې ال تر اوســه په پوره ډول نه ده 

څرګنده، خو پــه نورمالو حالتونو کې ډېری په 

ټولنه کــې رامنځ ته کېږي او د خلکو په اړیکو 

او ژوند خپل اغېز شیندي.

موږ څو ځله له خپلــو ګاونډیو، ټولګیوالو، 

ملګرو او نورو هغو کســانو څخــه، چې له موږ 

رسه اړیکي لري او د افغانستان په نورو والیتونو 

کې ژوند کوي دا اورېديل، چې په دې ســیمه 

کې داسې شوي او په هاغه سیمه کې داسې 

شوي. د بېلګې په ډول په غزين کې یوه ښځه 

او ســړی زیارت ته تليل او بېزوګان شوي یا په 

ځینو بهرنیو موسســو کې د بد اخالقیو په اړه 

خربې او کیسې، د ۳۹ عددونو په اړه ذهنیت 

او داسې نورې بېلګې.

موږ په دې لیکنه کې هڅه کړې چې شایعه 

په علمي ډول د ارواپوهنې له اړخه وڅېړو او د 

یو پراخ بنسټه بحث په موخه جدي او حساسو 

اړخونــو ته یې توجه وکړو، چــې د عادي ژوند 

ترڅنګ په اوږدمهايل رواين وضعیت پراخې او 

هر اړخیزې اغېزې پریبايس.

شايعه د تاريخ په اوږدو کې:

شــایعې د تاریخ په اوږدو کې د ډېرو وګړو 

پاملرنه ځان ته جلب کــړې ده. د لرغوين روم 

امپراتــوران تر دې بریده په شــایعو روږدي ؤ، 

چې آن د خپلې امپراتورۍ پر مهال یې ځینې 

ډلې د خــرب ټولوونکــو په نــوم ګومارلې وې، 

چــې د خلکــو منځ ته به تللــې او هر هغه څه 

بــه یې، چې اورېدل د امپراتور ماڼۍ ته به یې 

وړل او د اړتیــا پــه وخت کې بــه یې خپله هم 

شایعې خپرولې. توسیدید)Thucydide( چې 

شایعه او پر انساين 

اروا یې منفي اغېزې

پوهنیار رشف الدين عظيمي
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افواه او پروپاګندو په نوم هم یادېدلې خپرولې:

 کله چې په میوند کې انګرېزانوماته وخوړه 

نو  شایعه یې خپره کړه، چې رسدار ایوب خان 

له هرات څخه دوی ته یو لیک استولی و، چې 

که انګرېزان کندهار ده ته وروبښــي؛ نو رسدار 

ایوب خان به د دوی په چوپړ کې وي، کله چې 

انګریزانو دا کار ونه کړو نو ایوب خان لښکرې 

رامیــدان ته کــړې او د میوند پېښــه رامنځ ته 

شوه، دا په داسې حال کې چې ایوب خان به 

کله مجبور شو په هندوستان کې انګرېزانو ته 

د ســتړي ميش په انــداز الس ورکړي نو بیا به 

یې السونه مینځل او داسې به یې انګېرله چې 

ګنې الســونه یې مردار شول او نورو افغانانو ته 

به یې هم ویل کوم الس چې دښمن ته ورکول 

کېږي باید پاک يش.

غبــار لیکــي، انګرېزانــو له هغــې کرکې، 

وېــرې او تعصــب څخه چې لــه افغانانو څخه 

یــې درلــوده نېږدې ســل کاله لــه نظامي او 

ســیايس یرغلونو رسه رسه د خپلــو پروپاګندو 

په وســیله، چې موخه یې هامغه شــایعه ده د 

افغانستان پر وړاندې کار واخیست او افغانان 

یې پرې وځپل، چې آن تر ننه هم افغانســتان 

خپلــه اصيل څېــره نړۍ ته نه ده ورښــودلې، 

ځکه چــې د غبار په اند د انګرېزانو د شــایعو 

او تبلیغاتــو پــرده دومره ضخیمــه وه، چې آن 

د ګاونډیــو هېواودنــو لیکوالــو او موریخینــو 

هم، چې له افغانســتان رسه دیــوال په دیوال 

ګاونډیان هم دي له انګرېزانو الهام اخیســتی 

او د دې پــر ځای، چې خپلــو عیني تجربو ته 

پام وکړي خپل اصالت وســايت، خپل نوښت 

وکړي، خپل انځــور ولري، فکر وکړي او هرڅه 

خپله وڅېړي تل یې د انګرېزانو له استعامري 

هندارو افغانســتان ته کتــيل، په همدې ډول 

غبار نور هم ډېر داســې مثالونه وړاندې کوي 

چې څرګندې اروايي اغېزې ثابتوي.

همــدا راز پــر )۱۸۴۶( ز کال د دوســت 

محمــد خان پر ضــد د ننګرهار په اشــپان او 

ماماخیلــو کــې خلکو پاڅون وکړ، نو دوســت 

محمد خان مجبور شــو، چې وزیرمحمد اکرب 

خان سیمې ته واستوي او وزیر اکرب خان هم، 

چې نور د دوســت محمد خان له پاچاهۍ تر 

سپږمو راغلی و د امیر دا امر یې ومانه او ختیځ 

تــه والړ، هلته یې خلکو تــه قناعت ورکړ او بیا 

د ســند لــور رسحد ته والړ، هلته یې ســیکان 

مغلوب کړل، خو دوست محمد خان دا هر څه 

نه غوښــتل او د اکرب خان په مخنیوي پســې 

راووت، پــه همــدې وخت کې اکــرب خان تبه 

کــوي او د یوه هندي طبیب په زهرجنو ګولیو 

مسموم او مري، بیا د مزار په روضه کې خاورو 

ته سپارل کېږي. په همدې وخت کې د خلکو 

تر منځ شــایعه )افواه( خپرېږي، چې  دوست 

د ۳۹۵- ۴۶۰ له میالده وړاندې کلونو د یونان 

د تاریخ یو تر ټولو لوی تاریخ لیکوونکی دی په 

دې اړه لیکــي، چې د رومیانو دښــمن یو ځل 

شایعه خپره کړه، چې د یونان کوهيان په زهرو 

ککړ شــوي دي او همدا ډول د ســقراط په اړه 

لیکيل، چې نوموړی هم د شــایعې په وســیله 

چې ګڼ ځوانــان به یې بې الرۍ او پاڅون ته 

هڅول ووژل شو. ( ستوده، 1386(

که د اســالم تاریــخ مطالعه کړو نــو وینو، 

چې الله)ج( د قران رشیف د احزاب په ســوره 

کې شــایعه اچوونکي له منافقانو رسه، چې په 

زړونو کې یې ناروغي او ناپاکي وي برابر کړي. 

)املیزان؛ طباطبایی، ص 510(

عالمــه طباطبايــي د املیزان په تفســیر 

کې شــایعه اچوونکي په مرجفین تعبیروي او 

شــایعې ته ارجاف وايي او ارجاف بیا له رجف 

څخه اخیستل شوی، چې د لړزېدو په مانا ده 

یانــې هغو خربونو ته ویل کېږي، چې د خلکو 

زړونــه لړزوي او خواشــیني کــوي یې. )نرص، 

)1381

په قران کریم کې د شــایعې پــه اړه، چې 

کفارو به د اســالم د خپراوي په وړاندې کولې 

نورې داســې بېلګې هم شــته لکه: د حرضت 

محمــد)ص( په اړه خپره شــوې شــایعه، چې 

ګنې شاعر دی او دا هرڅه چې د قران په نامه 

یې وايي د هغه خپل شعرونه دي. )سوره یس، 

آیه 69 ( 

د بې بې عایشــې )رض( بې آبرو کول یوه 

بله شــایعه ده، چــې په یوه غزا کــې منافقانو 

خپره کــړه او ډېر صحابه کرام او خپله حرضت 

محمــد )ص( یې هم پرې وځوراوه، همدا ډول 

د يب يب مریم، حرضت یوســف)ع( او دا ډول 

ډېرې نورې بیلګې هم شــته، چې د تاریخ په 

اوږدو کې شایعه خپل شته والی پرې جوتولی 

يش. کوالی شــو ووایو، چې شایعه نظر هغې 

وړتیا او غښــتلتیا ته، چې لــري یې د تاریخ په 

اوږدو کې بېالبېــل فرهنګونه او متدونونه رسه 

همغږي کړي، خپاره کړي او جنګويل. )سوره 

احزاب، آیه 61(

یو رومي شاعر ویرژیل له میالده یوه پېړۍ 

وړاندې د شــایعې او د هغــې د چټکتیا په اړه 

ویــيل و: ”اې شــایعې! له تا پرتــه بل ګړندی 

او چټک شــیطان نشــته، ته چې هرڅومره پر 

وړانــدې ځې پــه هامغه کچــه دې ورانونکی 

ځواک ډېرېږي“.)طربســتان سبز مجلی، 38 

گنه(

د افغانستان له لرغوين تاریخ نه که تېر شو 

او معارص تاریخ یې ولولو نو د شایعې بېالبېلې 

بېلګې به په کې ومومو او دا به راته جوته يش، 

چې نیواکګرو او یرغلګــرو ځواکونو له افغانانو 

رسه د جګړو او مبارزو پر مهال شایعې، چې د 

محمــد خان د هغه ســیايس مخالفت له امله 

چې له اکرب خان رسه یې درلود اکرب خان یې 

مسموم او مړ کړی. )غبار،1387(

دا ډول او دې تــه ورته نورې ډېرې بېلګې 

زمــوږ او نورې نــړۍ په تاریــخ او فرهنګ کې 

شته، چې په ښکاره ډول شایعه د یوې تاریخي 

پدیــدې په ډول راپېژين او نویــو علومو یوازې 

دومره کــړي، چې اړوند والی یــې ثابت کړي 

چې شــایعه تر ډېره بریده یوه رواين او ټولنیزه 

موضوع ده. 

د شايعې تعريف:

شــایعه په لغت کې هغه بــې آره خرب دی، 

چــې د وګړو ترمنــځ د ژبو پــر رس وي، خو له 

علمــي اړخه هغــه پيغام ته ویــل کېږي، چې 

د ټولنــې په وګړو کې خوله پــه خوله ګرځي، 

خو واقعیتونه یې نه مني. حمید هاشــمي په 

فرهنګ حمید کې لیکي: شــایعه په لغت کې 

هغه خرب دی، چې له ډاډ، روغتیا او روڼتیا پرته 

په خلکو کې خپرېږي. 

شــایعه هغه پيغــام دی، چــې د خلکو تر 

منځ دودېږي؛ خو واقعیتونــه یې نه تاییدوي. 

څوک، چــې د یو څه پــه اړه د بېړنیو مالوماتو 

غوښتونکی وي او تر السه کولی یې يش نو په 

شایعو ډډه لګوي او مني یې، که د تعصبونو پر 

بنســټ وي او کرکې توجیه کړي نو د خپراوي 

الره یې ال ډېره هوارېږي، یا دا چې ووايو شایعه 

هغــه پيغــام دی، چې په نارســمي ډول یانې 

خوله په خوله لېږدول کېږي او په داسې یوې 

موضــوع پورې اړه پيدا کوي، چې د ســموايل 

او ناســموايل څېړنه یې ستونزمنه وي. شایعه 

کې ډېرو هغو څیزونو تــه ځای ورکول کېږي، 

چې وګړو ته ډېر اهمیت ولري. کیدای يش په 

شــایعه کې ځینې برخې حقیقت ولري خو د 

شایعې موخه دا ډول نه وي او تل ناسمه ثابته 

شوې وي. )کوین، 1373(

نــوي علوم په ځانګــړې ډول د اړیکو علم، 

شایعه هغه نا رســمي او نامعتربه خربې اترې 

بويل، چې د ســمو اطالعاتو پر بنســټ نه وي 

والړې او یــا هم ســم اطالعات دومــره په کې 

خولــه په خولــه او تحریــف شــوي وي، چې 

خپــل اصيل حالت یې له الســه ورکړی وي او 

د لومړنــۍ رسچینې په څېر نــه وي. )آلپورت، 

 )1374

شایعه هغه پروسه یا لړۍ ده، چې په وسیله 

یــې ځینې ناســم خربونه، پرته لــه دې، چې 

رسچینــه یې معلومه وي له اغراق او ملســون 

څخه پــه ډک حالت کې خپرېــږي او دا چې 

څوک یې نه تاییدوي او رسچینه یې هم نه وي 

نو دا خپلــه د وګړو لپاره انګېزه ګرځي او د هر 

چا تلوسه ورته پيدا کېږي. )ستوده، 1381(
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هــم برابره ده او دویمه دا چې د ټاکنو موضوع 

زموږ د ټولنې وګړو ته ډېر اهمیت هم لري.

د شايعې پېرېدونکي:

هره شایعه د خپرېدو او په وګړو کې د منلو 

لپاره ځانګړي مشرتیان لري، د بېلګې په ډول 

د مايل چارو شایعې د هغو کسانو لپاره ډېرې 

د اهمیــت وړ دي، چې د هغوی کاروبار مايل 

چارې وي او شایعې یې په یوه ډول له ګټو رسه 

اړیکــې ولــري او اغېزمن یې کــړي، نو له دې 

امله د انســان هره اړتیا د شایعې په منځپانګه 

او ځــواک ځانګړی اغېز شــیندي، په دې مانا 

که یو هټــۍ وال د نرخونو له لوړوايل تر پوزې 

راغلی وي نو د نرخونو د راټېټېدو په اړه شایعو 

ته ډېــر چمتوالی لري او لیوالتیا ورته ښــیي، 

نظــر هغه کس تــه چې د یوه بزګــر په توګه د 

خپلې ځمکې محصوالت په هټۍ وال پلوري.

د شــایعې بهیر یا پروسه یوه ټولنیزه پروسه 

ده، چې د یــوې ټولنې یو غــړی کیدای يش 

په  بېالبېلو ونډو او څېــرو کې راڅرګند کړي؛ 

ځینې کســان داســې دي، چې یوازې پيغام 

راوړي او پــه هغه څه اعتــامد او تکیه کوي او 

نــورو ته یــې هم لېــږدوي، ځینې کســان بیا 

داسې وي، چې د شکمنو کسانو په څېره کې 

راڅرګندېــږي، هغه څه چې اوري شــک پرې 

کــوي همدا راز ځینې بیا داســې دي، چې د 

شایعو تعبیر، تفســیر او شننو ته مخه کوي او 

په دې هڅه کې وي، چې د راتلونکو پېښــو په 

اړه پــوه يش او د احتامل په صورت کې خپله 

پرېکړه او چمتوالی ونیيس. )غبار، 1387(

اړیکپوهان د شایعې مشرتیان یا مخاطبان 

په څلورو ډلو ویيش، چې په الندینیو څو کرښو 

کې به یې در وپېژنو.

لومړۍ ډله هغه کسان دي، چې د شایعې 

له اورېدلو رسه ســم د دې پر ځای چې پيغام 

په خپل وخت له بل چا رسه رشیک کړي یا یې 

د کره وايل او ناســم وايل په اړه ســپړنه وکړي 

نــورو ته يې لېــږدوي او دا خــربه طبیعي ده، 

چې د نه پاملرنې، هېرېدنې، هیجان او داسې 

نــورو حاالتو له امله تر یوې کچې په پيغام کې 

السوهنه او ترصف هم کېږي.

دویمه ډله هغه کسان دي، چې د موضوع 

پــه اړه د شــایعې په جامه کې خپره شــوې د 

درک اړیــن فکري ځواک نه لــري، خو د نظر 

د خاوندانــو په رایه بانــدې تکیه کوي او هڅه 

کوي، چــې د موضوع تــل )حقیقت( ته ځان 

ورسوي.

درېیمه ډله هغه کسان دي، چې شایعو ته 

هر کلی وايي او ځانونه د هغو کســانو په څېر 

کوي، چې هم خپله شــایعې خپروي او خپله 

هم د شایعو په خپرولو رصفه نه کوي.

د پورتنیو تعریفونو د منځپانګې په لوستلو 

او د پوهانــو نظرونــو او اندونو ته پــه کتو دې 

پرېکړې ته رســېږو، چــې د آل پورت، ګردن او 

پســتمن لیو دا الندې تعریف تر ډېره برېده یو 

منلی تعریف وګڼو، چې داســې وايي: ”شایعه 

هغه ګــزاره )موضــوع( یا ګومــان دی، چې د 

ثابتولو لپاره یې ډاډمن دالیل نه وي، چې دغه 

ګومــان ډېر ځله په شــفاهي ډول له یوه کس 

څخه بل کــس ته لېږدول کېــږي “.)خالدی 

سامنه، 1383(

شايعه کوم مهال دودېږي؟

شــایعه هغه مهال ډېره دود او موډ ګرځي، 

چې وګړي د یوې موضوع په اړه لېوالتیا ولري 

او د معلوماتو رسچینو ته الرسســی نيش پیدا 

کولی. کله چې یو شمېر کسان د یوې موضوع 

په اړه خربونــو او مالوماتو ته اړتیا پیدا کوي نو 

هر ډول خــربو او اطالعاتو ته غوږ نیيس او په 

خپلو کې یې خپروي.

کله چــې په یــوه ټولنه کــې واقعیتونه له 

وګــړو پټ او په پرده کې وي یــا یې هم روڼتیا 

وګړو ته پېچلې او ګونګه وي او رســنیو هم رس 

نه وي پــرې ګرځولی نو د شــایعو لپاره زمېنه 

برابرېږي. په ځینو ټولنو کې لکه افغانســتان 

ډېر ځله رسنۍ هم د ځینو بهرنیو څارګرو ادارو 

او رســنیو په اوتو بوتو او شایعو شخوند وهي او 

په یوه ډول استعاملېږي.

هدایــت اللــه ســتوده د ډوب )Doob( له 

قوله لیکي: چې د شایعې په خپراوي کې دوه 

الملونــه ډېــر مهم دي، چې یــو اهمیت او بل 

ابهام دی.

اهمیــت: د شــایعې پــه اړه لیوالتیا هم د 

شــایعې ویونکي او هم اورېدونکي ته اهمیت 

لري.

ابهــام: د یوې موضوع اړونــد ابهام تر ډېره 

بریده د شــایعې په خپرونه کې مرسته کوي او 

بله دا چې ابهام د یوې موضوع په اړه د دوه یا 

له دوو ډېرو تعبیرونو شته وايل ته وايي.

له دې خربې څخه داســې ښکاري، چې 

پورتني دوه الملونه به د شــایعې د خپرېدو تر 

ټولــو مهم الملونــه وي ځکه دا خــربه موږ هم 

تجربه کړې، کله چې یــو عادي جریان یا څه 

ګورو چې ابهام نه لري، نو کومه تلوسه نه ورته 

پيدا کــوو، خو کــه همدغه خربه یا شــایعه د 

۱۳۸۹کال د وږي د اوویشتمې نیټې د وليس 

جرګې د ټاکنو پــه اړه وي نو په دې خربه کې 

ابهام شته، چې ګنې په ټاکنو کې به درغلۍ، 

السوهنې او ... شوي وي، ځکه چې دا پروسه 

پــه ځینو برخو کې د خلکو له نظــره پټه وه او 

شــک پرې کیــدای يش، ځکه خو پــه کې د 

شــایعو امکان شته او تر ډېره بریده ورته زمینه 

څلورمــه ډله هغه پوه او خرب انســانان دي 

چــې نه یوازې هرې ببواللــې ته غوږ نه نیيس 

بلکې پر وړاندې یې درېږي او مخنیوی یې هم 

کوي. )خالدی، 1382(

د شايعې ډولونه:

کارپوهان شایعه په بېال بېلو ډولونو وېيش 

خــو تر کومه، چــې ټولنېزې اړیکــې یو له بله 

رسه تړيل او د انســانانو انګېزې هم توپیر رسه 

لري، نو نشو کوالی چې شایعې په اړینه توګه 

رسه ووېشو. شــایعې معمواًل په دوه ډوله دي، 

یــو ډول د وخت له مخې او بــل ډول د انګېزو 

له مخې:

۱- بهېدونکې شــايعې: بهېدونکې شایعې 

هغه شــایعې دي، چې ډېرې هوســا خپرېږي 

او وګــړي هغه پټې یو بل ته پــه غوږونو کې د 

وربنګیدلو په وسیله لېږدوي. دغه ډول شایعې 

په انفعــايل ډول منــل کېږي. دا شــایعې په 

څرګنــد ډول بــې غــږه او خوځنــده وي او دا 

حالــت اعتامد او ډاډ له منځه وړي او پایله هر 

چېرته خپروي، د بېلګې په ډول د بربک کارمل 

په وخت کې شــایعه شوه، چې په کابل کې یو 

کس پيدا شــوی او نوم یې لشمک دی خلک 

وژين، مالونــه یې وړي او تېری پرې کوي او دا 

چې لشم دی نو څوک یې نیولی او په سزا هم 

نيش رسولی دا هغه څه وه، چې په خپل وخت 

کې یې په خلکو خورا بده اغېز وشیندله.

۲- ســوځنده شــايعې: ســوځنده شایعې 

داســې دي لکــه اور چې په درمنــد ولګېږي. 

ټولــې هغــه شــایعې چــې د طبیعي پېښــو، 

ناورینونو، بریالیتوبونو، ماتې او جګړو پر مهال 

خپرېږي له همدغو شــایعو څخه وي. دا چې 

دا شــایعې تر ډېره بریــده عاطفي او هیجاين 

لنګر لري نو په ناڅاپي توګه د وېرې، وحشت، 

تاوتریخوايل او یا هم خوښــۍ المل ګرځي او 

غربګون یې هم ډېر ګړندی او چټک وي.

۳-المبوزنــې شــايعې: المبوزنې شــایعې 

هغــه دي، چې د یوه وخــت لپاره دود ګرځي؛ 

ځواکمنېږي او بیا بېرته لکه یو المبوزن د اوبو 

تــل ته ځي او پټې پاتــې کېږي، تر هغې چې 

بیــا زمینه ورتــه برابره يش او بیا د شــایعې په 

څېره کې راڅرګندې يش، هغه خربې چې په 

ځنګلونو کې د پېریانو، شیشکو، زهرجنو اوبو او 

سبو، وحيش انسانانو، د ماشومانو د تښتونې، 

د جنيس تېري او داسې نورو موضوګانو په اړه 

خپرېږي له همدغو شایعو څخه دي.

آلپورت اوپستمن په خپل کتاب )د شایعې 

ارواپوهنــه( کــې یوه ډېره ښــه بېلګــه راوړي: 

”پــه لومړۍ نړیوالــه جګړه کــې د املان پوځ 

یو رستېری اســیر کړی و، هغــه خپلې کورنۍ 

ته په یوه لیک کې ولیــکل، له لیک رسه چې 
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یوازې شایعه وي.

۳- رويايي )خيايل( شــايعې: هغه شایعې 

دي چــې د وګړو تر منځ د هیلــه مندۍ لپاره 

خپرېــږي، دا ډول شــایعې وګــړي هیله مندو 

تخیلونــو او فکرونو ته ورټېل وهي. دا شــایعې 

وګړو ته د ښه احساس د ورکولو لپاره خپرېږي 

او ډېر هغه مهال خپريږي چې په یوه ټولنه کې 

جګړه، طبیعي پېښه او ناورین روان وي.

شايعه ولې منل کېږي؟

هره شــایعه  یا اوازه د خپراوي او منلو لپاره 

له خپلو اورېدونکــو )مخاطبانو( رسه اړیکو ته 

اړتیا لري. د انسان هره اړتیا او غوښتنه شایعې 

ته ځانګړی ځواک او واک ورکوي. هغه الملونه 

چې د شــایعې په منلو او خپرولو اغېز کوي په 

الندې ډول دي:

۱- کرکه: کرکه کولی يش د شایعې د منلو 

یو المــل يش، څوک چې له چــا کرکه لري د 

هغــه په اړه په خپل ذهن کــې ناوړه تصویرونه 

انځــوروي او پرتــه له کوم دلیلــه د نوموړي په 

اړه منفي خربونه مني او دغه ډول شــایعې په 

واقعیت کې یو غچ وي.

۲- توجيه: توجیه ډېر ځله د شایعې د منلو 

په برخه کــې اغېزه کوي او منل کېږي په دې 

مانا؛ کله چې د نورو وګړو په اړه ښه نظر نه لرو 

نو د هغوی په اړه ناوړه شــایعو باندې باور کوو 

او ځــان توجیه کوو چې ګنې موږ خو ښــه یو، 

کــه دا توجیه ونه لرو او ځان هم مالمت کړو نو 

د شایعې منل تر یوه حده د زغملو وړ نه وي.

په) ۱۳۶۹ هـ ش ( کال په امریکا کې یوه 

څېړنه وشــوه او څېړنې دا وښــوده هغو کسانو 

چــې نژادي تبعیضونه لرل د تورپوســتو په اړه 

یې ډېرې شــایعې منلې وې ځکه چې په دې 

یې خپل ځانونه هم غوره یا توجیه کړي وو چې 

ګڼې تورپوســتي رضور بدکاره او ناوړه انسانان 

دي.

۳- د ســکوت ماتول: شــایعه کله نا کله د 

سکوت د ماتولو لپاره هم خپريږي، د بېلګې په 

ډول څو خپل خپلوان یوې میلمستیا یا غونډې 

ته تليل او تر دې چې د میلمستیا خواړه رايش 

یــا نــور میلامنه هــم راپــوره يش رسه یوځای 

کېــږي او دا چــې د ویلو لپاره څــه نه لري نو 

وايي:”ایــا اورېديل مو دي چې...“ له همدې 

خربې رسه د شــایعو د جوال خوله پرانیستل 

کېږي او ســکوت ماتېږي او هــر میلمه د دې 

لپــاره چې ځان اوقي او له حاالتو خرب څرګند 

کــړي نو په خربو یوه خربه بله هم ورزیاتوي او 

بحث تودېــږي آن دا چې د وخت تېرېدل هم 

نه احساسوي.

۴- د واقعيتونــو تحريفول: شــایعه له یوې 

خولې تر بلې خولې پرله پســې تحرفېږي، تر 

کومه دمبوره ما درلېږلې هغه ماته کړئ او ویې 

ګورئ؛ د رستېري کورنۍ، چې لیک پرانیست 

نو حیران شــول، چې زمــوږ زوی خو هېڅکله 

هم دمبوره نه خوښــوله خو بیا یې هم دمبوره 

پرانیستله او ویي لیدل، چې پرې لیکل شوي 

وو املاين پوځ د رستېري ژبه غوڅه کړې“.

دغه شایعه په دویمه نړیواله جګړه کې هم 

خپره شــوه، په داســې حال کې چې دا خربه 

په دوو دلیلونو ناســمه وه، یو دا چې د اسیرانو 

لیکونــه له دمبورو رسه نه لېږل کېدل او بل دا 

چــې د طب له اړخه هم که د چا ژبه پرې يش 

ژرتــرژره باید پرې جراحي عمل تررسه يش، له 

دې کاره پرتــه د وینې له تللو انســان له مرګ 

رسه مخامخ کېدای يش. )ستوده، 1386(

شايعه د انګېزې پر بنسټ

شــایعه د انګېزې پر بنسټ یانې د ذهني 

معیار له مخې په الندې ډولونو وېشل کېږي:

۱- شیطاين شایعې: شیطاين شایعې هغه 

شــایعې دي، چې له وېــرې او ډار څخه ډکې 

وي کلــه چې د یوې ټولنــې وګړي له کوم څه 

ډارېــږي نو دې ته چمتوالــی پيدا کوي، چې 

شایعې ومني ځکه چې ډار وررسه وي.

څو کاله وړاندې په کابل کې شایعه شوه، 

چې بیګاه شــپه یوه شدیده زلزله کېږي، چې 

ډېــر بالکونــه او کورونــه به ونړوي هغه شــپه 

کابل ښــاریانو او په ځانګړې توګه د مکروریانو 

اوســېدونکو ټوله شــپه له خپلو کورنــو بهر په 

ویښــه تېره کړه کله چې رسنۍ په دې شایعه 

خربې شــوې نو پرله پسې یې پيغامونه خپاره 

کــړل چــې داډول خرب هیڅ نړیوالــې او ميل 

اړونــدې ادارې نه دی تصدیــق کړی او یوازې 

یوه شایعه ده، د دې شایعې رسچینه څرګنده 

نه شوه او یوازې دومره ویل کیدل چې کوم چا 

ته یې خپلوانو له پاکستانه ټیلفون کړی وه.

۲- ډارونکې شــايعې: دا ډول شایعې ډېر 

ځلــه پــه دې موخه تررسه کېــږي، چې وګړي 

وګواښــوي او وېره ورته پيــدا کړي، د دې ډول 

شــایعو منځپانګه ډېره دا وي چــې وګړو ته یو 

ډول تخیيل وېــره پيدا کړي. د بېلګې په ډول 

په یوه ښــار کې وګړي مظاهــره کوي او دولت 

پــه دې موخه چــې وګړي وویــروي اخطارونه 

خپروي او ګواښونه کوي، چې که څوک الرو او 

کوڅــو ته راووځي نو زندان کې به یې واچوي، 

شــکنجه او ربړونې به ورکړي. یا دا چې په یوه 

کلیواله ســیمه کې د دولــت مخالفین په یوه 

شــپه پاڼه کې لیکي چې که څــوک له دولت 

رسه مرسته وکړي یایې جاسويس وکړي نو رس 

بــه یې ترې غوڅ کړي، کیــدای يش دا هرڅه 

چې ویل کېــږي عميل یې هم کــړي، خو له 

عميل کولو وړاندې چې هرڅه کوي موخه یې 

دې چې لومړی الس شایعه تر څو نورو السونو 

پــورې ډېر توپیر پيدا کوي، آن دا چې که کوم 

څوک شایعه له څو السونو وروسته بېرته لومړي 

کس تــه ووايي نــو کېــدای يش لومړی کس 

بیخي حیران پاتې يش او کېدای يش له خندا 

یې هم بډوډي وخوږېږي!

ارواپوهانو یــو وخت د حافظې پــه اړه یوه 

څېړنه کړې وه او د یوه ټولګي زده کوونکي یې 

په څو ډلو وېشــيل ؤ او لومړۍ ډلې ته یې یوه 

کیســه کړې وه بیا زده کوونکو کیسه بلې ډلې 

او بیا بلې ډلې کیســه بلې ډلــې ته کړې وه. 

د څېړنې په پای کــې ارواپوهان دې پایلې ته 

رسېديل ؤ، چې زده کوونکو د کیسې په اصله 

منځپانګه کې ځمکه او اسامن بدلون راوستی 

و، ډېرې برخې یې لــرې او ډېرې یې ورزیاتې 

کړې وې.

۵- ځانښــودنه: ځان ته د خلکو د پاملرنې 

جلبول هم پر شــایعه اغېزه کــوي. دا چې یو 

څــوک غواړي د خپل ټولنیــز اعتبار پيداکولو 

الره جــوړه او زمینــه ورتــه برابره کړي شــایعه 

جــوړوي، خپروي یې او پــه دې ډول خلکو ته 

ښیي، چې ګنې ډېر پوه انسان دی یا کېدای 

يش په دې ډول خپل ساعت او وخت تېر کړي 

یا نور له ځانه رسه بوخت وسايت.

۶- زيان رسونه: کله کله داسې هم کیدای 

يش، چې څوک چاته د زیان رســولو په موخه 

شــایعه خپره کړي، یا یې جوړه کړي، یا په بل 

عبارت، دا چې یو څوک کېدای يش د یو چا د 

رټلو، غیبت او ځان لپاره د ډال په څېر کارولو 

هوډ ولري او په دې ډول شایعه جوړه کړي.

۷- فرافګنــي: ځینــې وختونه داســې هم 

پېښیږي، چې یو انســان خپلې وېرې، هیلې 

او دښــمنۍ نېغ په نېغه نــيش ویلی او د یوې 

شــایعې بڼه یې له وجوده پــه خپل رس راوزي 

او کېــدای يش، چــې  لــه دې وېــرو، هیلو او 

دښمنیو خپله هم خرب نه وي.

۸- مبالغه او لويونه: شایعه رسه له دې چې 

تحریفېږي له مبالغې رسه هم الس او ګریوان 

ده. شــایعه که درواغ هم نه وي لږ تر لږه لوی 

واقعیت خو ګرځېدلــی دی. د بېلګې په ډول 

کــه د کــوم وزارت پــه اداره کــې کومه لفظي 

شــخړه ويش وروســته له څو خولو او یو بل ته 

له ویلو څخه کېدای يش دا خربه په وګړو کې 

شــایعه يش، چې د یــوه وزارت پــه اداره کې 

یوه لویه شــخړه شــوې او څو تنه په کې مړه او 

ټپیان شــوي. دا خربه که رسنۍ ونه شاريب نو 

کېدای يش شــایعه خپرونکي لویه غوغا ترې 

جوړه کړي، حال دا چې کېدای يش د شایعه 

خپرونکو موخه دا وي چې دوی له هرڅه خرب 

دي او له لویو چارواکو رسه اړیکې لري.

لویونه د انســانانو یــوه ذايت لیوالتیا ده او 
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برابرې او د شایعو مخنیوی وکړو.

۳- د ټولينز فرهنګ ځواکمنول: که په یوه 

ټولنه کې شــایعې ډېرې دود وي، دا حالت دا 

مانا لري چې په یاده ټولنه کې ټولنېز فرهنګ 

ډېر کمزوری دی، که موږ غواړو چې له شایعو 

په امان کې واوســو نو اړینه ده چې د فرهنګ 

د رغولو په عنارصو فکر وکړو او د فرهنګ رغول 

رسه لــه واړه پېچلتیاوو چــې لري یې وڅېړو او 

پراخه کارونه ورته وکــړو، په دې کارونو کې به 

زمــوږ یو مهم کار دا وي، چې وګړي د شــایعو 

له زیانونو څخه خرب کړو او الرښوونه ورته وکړو 

چې پر وړاندې یې مبارزه وکړي.

د دویمــې نړیوالــې جګــړې پر مهــال په 

امریــکا کې ډېرې شــایعې خپرېدې او خلک 

ېې لــه ډېرو ننګونــو رسه مخ کــړي ؤ، په دې 

وخت کې د”ر.ج.کارین“ په نوم یوه امریکايي 

خربیال د یوه ســیمه ییز ارواپوه په مرسته یوه 

اوونیزه چاپ او خپره کړه او په هغې اوونېزه کې 

به یې هغه شــایعې خپرولې، چې د ېوې اونۍ 

په ترڅ کې به یې په سیمه کې خپرېدې او بیا 

به یې د ارواپوه په مرسته ځوابولې، دغه کار په 

امریکا کې د شایعې د کلینیک په نوم شهرت 

ومونــد او بیا وروســته نورو خپرونــو هم همدا 

الره تعقیب کړه او د خپلو لیکنو، داســتانونو او 

خربونو په وسیله یې ډېر امریکایان د شایعو له 

زیانه وژغورل او ډېر نور یې د شایعې پر وړاندې 

د مبارزې لپاره وروزل.

۴- له نامسقيمو طريقو څخه کار اخيستل: 

د شایعې پر وړاندې د مقابلې لپاره د نامسقیمو 

الرو څخــه هم کار اخیســتلی شــو، د بېلګې 

پــه ډول د خلکــو مذهبــي او وطن دوســتانه 

احساســاتو پــارول، د رشم د احســاس القــا، 

پوسرتونو، اعالمیو، فلمونو، ډرامو او داستانونو 

خپــرول او له ارواپوهنې رسه د خلکو بلدول او 

داسې نور...

ښــه خربه خو داده، چې د شایعو په لغو او 

سپیناوي کې له مخورو، سپني ږېرو، مرشانو او 

د نفوذ او درناوي وړ کسانو څخه مرسته وغواړو. 

)نرص، 1381(

کلــه چــې شــایعه خپــره يش او خلک له 

ســتونزو رسه مخ کړي ارواپوهان وايي چې دا 

الندیني بېړين اقدامونه باید تر رسه يش:

۱- د شایعې د رسچینې او شایعه اچوونکو 

پېژندنه

۲- د شایعې د رسچینې بې اعتباره کول او 

د خپرونکو د هویت ښودنه

۳- هغو وګړو ته چې شایعې خپله اغېز پرې 

شیندلی يش د سمو اطالعاتو ورکول

۴- شــایعه په شایعه له منځه وړل، دا ډول 

شــایعې ډېرې پــه رواين جنګونو کــې کارول 

کېږي، خو پام مــو وي، چې د وګړو اعتامد له 

زموږ تاســو ډېرو په وجود کې دا ځانګړنه شته 

او د شــخصیت یوه برخه مــو ده، موږ ته خوند 

راکــوي چې یوه پېښــه او ناوریــن لوی او غټ 

وښــیو او دغه کار له دې امله تررسه کوو، چې 

دا مو عادت دی او یا هم له دې امله چې سمه 

پاملرنه مو نه ده ورتــه کړې یا مو هم مالومات 

کــم دي یــا هیڅ یو لــه دې الملونــو؛ بلکې د 

دې لپــاره چې پاملرنه مو جلب کړې وي او له 

خپلې اغېزې الندې مو څوک راوستلی وي دا 

کار تــررسه کــوو. د دې کار دلیل هر څه چې 

وي وي به، خو د شایعې په خپرولو ډېره اغېزه 

کوي. )آلپورت و پستمن، 1374(

له شايعې رسه څه ډول مقابله وکړو؟

لکه په پورتنیو کرښــو کې مــو چې وویل، 

شــایعه کیــدای يش ډېرې ســتونزې او ربړې 

راوزېږوي، خو دا چې څنګه د شایعو په وړاندې 

مبــارزه وکړو او مخه یې ونیســو، اړینه ده چې 

ځینې الرښــوونې پــه پام کې ونیســو، چې د 

شایعې په مخنیوي او خنثا کولو کې ګټه ترې 

واخلــو، دا بیا خپله په دې پــورې هم اړه لري 

چې د شــایعې رواين او ټولنیــزه منځپانګه او 

هغه انګېزه، چې شــایعه د هغو پر بنسټ طرح 

شوې، څه ډول ده؟. 

پوهان له شــایعو رسه د مخامخ کېدو او له 

اغېزو څخه یې په امان کې د پاتې کیدو لپاره 

ځینې الرښوونې کوي:

۱- له خربونو او پېښو د ابهام لرې کول: له 

خربونو، پېښو او جریانونو د ابهام لرې کول او 

وګړو ته د حقایقو رســول او همدا راز په پېښــو 

رڼا اچول او سپيناوی هغه هم په موقع او وخت 

رسه له ډېرو لویو ســتونزو څخه چې له شایعې 

څخه پيداکېږي مخنیوی کــوي. موږ وړاندې 

هم وویل چې ابهام د شایعې د خپرولو یو لوی 

المل دی نو ښه ده، چې ابهام له منځه یوسو او 

شایعه په نطفه کې خنثا کړو. شایعې د جګړې 

پر مهال ډېرې خپرېږي نو اړینه ده چې رسنۍ 

په ډېر مهارت او پرانیســتو سرتګو وګوري او پر 

حقایقو ښه رس خالص کړي.

۲- خلکو تــه د ذهني مشــغوال پيداکول: 

بیــکاري او وزګاري پــه انســانانو کــې ځینې 

غربګونونــه زېږوي، لــه ډک او بوخت ذهن نه 

خايل ذهن ډېر دې ته چمتو کوي چې شایعه 

ومنــي، څوک چــې ذهني بوختیا نــه لري پر 

شــایعو باور کوي او خپــروي یې، چې ځان ته 

بوختیــا پيداکړي او بوخت او خوښ يش، دغه 

وضعیت په کلیو، حجرو او پیتاوو کې په ښکاره 

لیــدل کېږي، نــو د دې لپاره، چې د الســونو 

بیــکاري د ژبې د فعالیت المل ونه ګرځي او د 

شــایعې لپاره زمینه مساعده نه يش، اړینه ده 

چې د ذهن او جســم لپاره ساملې بوختیاوې 

منځه والړ نه يش، مســؤولینو ته ښايي چې زر 

حقیقت د خلکو غوږونو ته ورسوي او خلکو ته 

دا روښانه کړي، چې په شایعه د شایعې ځواب 

د هغه وخت یو مجبوریت او غوښتنه وه.

۵- ځینــې څېړونکــي پــه دې بــاور دي، 

چې په افغانســتان کې د شایعې او د هغې د 

خپرونکو پــر وړاندې د څېړنې مرکز جوړ يش، 

چې وخت نا وخت په هېواد کې دننه او بهر د 

شــایعو مخنیوی وکړي او د شایعه پالو څېرې 

څرګندې او ښکاره کړي. )کوین، 1373(

پايله:

په افغانســتان کې څو لسیزې جګړه ده او 

په دې جګړه کې کله کلی له ښــار او کله ښار 

له کيل رسه جنګېــږي،  چې دې جګړې ته د 

سیايس چارو شننونکي د یوې نیابتي جګړې 

په سرتګه ګوري او په نیابتي جګړه کې ترټولو 

ښــه وسیله عامه افکار او ذهنیت دی، چې که 

یې دښمن د شایعو په وسیله په غولولو بریالی 

يش نو پــه خپله ګټه به یــې وکاروي او ډېرې 

حکمرانۍ او دولتونه به رانسکور کړي او خپل 

ځواک یا ووایو، چې اســتعامر ته به الره هواره 

کړي.

که زموږ دولت او پــه ټوله کې افغان ولس 

غواړي، چې افغانستان ته د وژنو پر ځای سوله 

راويل او د پردیو السونه لنډ کړي، نو ښه خربه 

به دا وي چې په سوله ټینګار وګړي او په  دغه 

هڅه کې د پردیو له شــایعو او پروپاګند څخه 

مخنیوی وکړي، چې دا کار څوک ســبوتاژ نه 

کړي او افغانان په دې پوه کړی يش، چې یا به 

یو کېږي کنه ورکېږي او پردیو څارګرو او شایعه 

اچونکو ډلو ته دا اجــازه ور نه کړي، چې زموږ 

د مظلــوم ولس په  احساســاتو او باورونو لوبې 

وکړي او ملنډې ووهي.

رسچینې:
- د یاسین سوره ۶۹ ایه، د احزاب سوره ۶۱ ایه قران کریم.

- ســتوده، هدایت اللــه، )۱۳۸۶( روانشناســی اجتامعی، 

تهران: انتشارات آوای نور، ص ۲۰۹.

- املیــزان، محمــد حســین طباطبايی، ترجمه: موســوی 

همدانی، ج ۱۶، ص ۵۱۰.

- نــرص، صالح، )۱۳۸۱( جنگ روانــی ) کالمی (، حقیقت 

کاشانی، محمود، چاپ دوم، تهران، رسوش.

- د طربســتان ســبز مجلــې ۳۸ ګڼــه ، )۱۳۹۰( د رقــص 

شیطاين تخریب مقاله ۸ مخ. 

- غبار، میرغالم محمد، )۱۳۸۷( افغانستان در مسیر تاریخ، 

جلــد اول و دوم)مکمــل(، نارش بنګاه انتشــارات میوند، ســال، 

ص۴۷۶.

- کوین، بروس؛ )۱۳۷۳( مبانی جامعه شناسی، غالمعباس 

توسلی و رضا فاضل، تهران، سمت، چاپ سوم، پائیز، ص330.

- آلپورت، ګردن او پستمن لیو؛ )۱۳۷۴( روانشناسی شایعه، 

تهــران، مرکز تحقیقــات و مطالعات و ســنجش برنامه ای صدا 

وسیامی جمهوری اسالمی ایران، چاپ دوم، ص ۹.

خالدی، سامنه، )۱۳۸۳( مقاله شایعه، روزنامه 19 دی قم، 

شامره 325، 3 شهریور، ص7.
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الف ـ مواجهه با تغییرات اقلیمی
265 - طی تنها نیم قرن انتشار کربن چهار 
برابر شــده، و به علت آن جــو زمین به میزان 
فزاینده ای رو به گرما می رود. از دهه 6۰ زمانی 
که اندازه گیری منظم شروع شد، گرم ترین مدت 
14 ساله طی دو دهه گذشــته اتفاق افتاده، و 
تابســتان 1998 داغ ترین تابســتان. زمستان 
2۰۰۰-1999 گرم ترین زمستان ثبت شده بوده 
است. پیش بینی می شود متوسط درجه حرارت 
به میزان 1/2 تا ۳/5 درجه ســانتیگراد )2 تا 6( 
فارنهایت باز هــم باالتر خواهد رفت، و یخچال 
و کــوه یخ را ذوب کرده، ســطح آب دریا را باال 
خواهد برد و صدها میلیون ساکنین سواحل را 
تهدید کرده و زمین های کم ارتفاع را به کلی زیر 

آب خواهد برد.
266 - نشــانه های این آینــده از هم  اکنون 
به چشــم می خورد. همانطــوری که روند گرم 
شدن شــتاب می گیرد، الگوهای هوا سیال تر و 
افراطی تر می شــود، و شــدت بالیای مربوط به 
هوا افزایش می یابد. هزینه بالیای طبیعی تنها 
در 1998 از هزینه کل بالیای طبیعی دهه 8۰ 
تجاوز کرده  است. ده ها هزار نفر که اکثراً مردم 
فقیر بودند، سال گذشته کشته شدند، و حدود 
25 میلیون نفر »پناهندگان زیست محیطی« از 
خانه و کاشانه خود رانده شدند. رویه های ناپایدار 
زیست محیطی و این حقیقت که تعداد روز افزونی 

در هنگام نشــر این مقاله، کوفی عطــا عنان، متولد 
8 آپریل 19۳8 در قاره آفریقا، کشــور غنا، نویســنده این 
مقاله و هفتمین دبیرکل ســازمان ملــل متحد به تاریخ 
27 اســد/18/1۳97 آگست/2۰18 در سن 8۰ سالگی در 
شفاخانه ای در برن سوییس پس از سپری کردن یک دوره 
کوتاه بیماری درگذشــت. وی از سال 1997 تا 2۰۰6 به 
عنوان هفتمین دبیرکل ســازمان ملل فعالیت کرد، عنان 
اخیرا به عنوان رییس کمیسیون مسئول رسیدگی به بحران 
میانمار فعال بود و پیش از آن هم نماینده ویژه سازمان ملل 

در امور سوریه بود.
کوفی عنان در دسامبر 1996 به سمت دبیرکل سازمان 
ملل متحد انتخاب شــد، ودر دسامبر  2۰۰6 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 11 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 4 عنوان 
دکترای افتخــاری از 4 قاره، جایزه صلــح نوبل به همراه 
ســازمان ملل )2۰۰1( و جایزه ســاخاروف پارلمان اورپا 

)2۰۰۳( را دریافت کرد.

از مردم چاره ای جز زندگی در مناطق آســیب 
پذیر، مانند دشــت های ســیل گیر، دامنه های 
ناپایدار و ساختمان های ناامن ندارند آسیب های 

ناشی از این بالیا را تشدید کرده است.
267 - کاهش تشــدید گرم  شــدن هوا در 
سطح جهان، بیش از هر چیز مستلزم آن است 
که کربن کمتر متصاعد شــود. احتراق سوخت 
فســیل که هنوز 75 درصد انرژی دنیا را تأمین 
می کند، منشــأ این انتشار است. افزایش سریع 
تعداد اتومبیل ها در ســطح جهان خطر انتشار 
کربــن را افزایش می دهد. لــزوم ترویج کارایی 
انرژی و اتکای بیشتر بر منابع تجدید پذیر کاماًل 

آشکار است.
268 - توسعه بیشتر باتری سوخت، توربین 
باد، فــن آوری Photovoltaic و تولید همزمان 
)Cogeneration( به ایــن امر کمک خواهد 
کرد. در کشــورهای در حال توسعه مخصوصاً 
در مناطق روستایی که به شبکه انرژی متصل 
نیستند، هزینه باتری خورشیدی که سریعاً رو 
به کاهش است و نیروی باد بالقوه می تواند انرژی 
با هزینه معقول در اختیار فقیران قرار دهد، و از 
این طریق بهره وری کشاورزی را نیز افزایش داده 

و درآمد ایجاد کند.
 269 - تثبیت میزان دی اکسید کربن در جو 
تا حدی که ممکن و امن تلقی شــود مستلزم 
تقلیل کلی میزان انتشار »گازهای گلخانه ای« 

به میزان 6۰ درصد یا بیشــتر است، که موجب 
گرم شدن هوا در سطح جهان می شود. تاکنون 
جامعه بین المللی اراده سیاسی برای انجام این 

تغییرات الزم را پیدا نکرده است.
27۰ – اجرای پروتکل کیوتــو )Kyoto( با 
توجه به این که کشــورهای صنعتی را متعهد 
می کند انتشار این گازها را تا حد قابل تأییدی 
محدود کرده، طی دوره زمانی 2۰12- 2۰۰8 به 
طور متوســط آن را 5 درصد به کمتر از میزان 
199۰ برسانند، خود پیشرفت مهم و معناداری 
خواهد بود. پروتکل مزبور با تشخیص ریشه های 
اقتصادی مســئله تغییر آب و هوا، می کوشــد 
بخــش خصوصی را در یافتــن راه حل دخالت 
دهد. پروتکل این کار را با اســتفاده از سازوکار 
بازار انجام می دهد، که انگیزه برای کاهش انتشار 
را تأمین و جریان ســرمایه گذاری و فن آوری به 
کشورهای در حال توسعه را که موجب دستیابی 
آن ها به الگوهای پایدار صنعتی شدن می شود، 

تشویق می نماید. ) رجوع کنید به قاب 9 (

قاب 9 
اســتفاده از انگیزه هــای اقتصــادی 
جهت تقلیل گرم شــدن هوا و ترویج 
سرمایه گذاری در کشورهای در حال 

توسعه.
مقابلــه با چالــش تغییــر آب و هوا 

ما  مردمان:
نقش سازمان 

ملل متحد
در قرن 

بیست و یکم
بخش چهارم و پایانی

کوفی عنان  )دبیر کل سابق سازمان ملل متحد(
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مهمترین وظیفه در ســده بیست و 
یکم اســت. این امر مستلزم کاهش 
کلی در انتشــار گازهای به اصطالح 
گلخانه ای است که موجب گرمی هوا 
در سطح جهان می شود. اگر قرار باشد 
که اهداف تقلیل گازهای گلخانه ای به 
نحو مذکــور در پروتکل 1997 کیوتو 
تحقــق یابد، ایــن امر بــه نوبه خود 
مستلزم فن آوری های کاراتر در انرژی، 
حمل و نقــل و صنایع خواهد بود. به 
چند طریق می توان بــه این کاهش 
از مبتکرانه ترین  یافت. یکی  دســت 
راه هــا، یعنی مکانیزم توســعه پاک 
)CDM( منافعی برای کشــورهای در 

حال توسعه و صنعتی در بر دارد.
CDM به کشــورهای صنعتی امکان 
می دهد که در مقابل ســرمایه گذاری 
مناســب و دوستانه برای آب و هوا در 
کشورهای در حال توسعه، در مواردی 
که انتشــار گازهای گلخانــه ای را با 
مقایسه با قبل کاهش دهد، اعتبارات 
انتشار کســب کند. اعتبارات انتشار 
برای هدف تقلیل منظور می شود که 
کشــورهای صنعتی باید بدان دست 

یابند.
امکان تحصیل  اعتبار، انتشار و پخش، 
انگیزه هایی اســت برای کشــورهای 
غنــی تا به ســرمایه گذاری تــوام با 
صرفه جویی انرژی در کشــورهای در 
حال توسعه بپردازند. این واقعیت که 
صرفه جویــی در انتشــار باید تأیید و 
گواهی شود، انگیزه ای برای ایجاد یک 
صنعت خدمات جدید که به این وضع 

اختصاص دارد، تأمین می کند.
ســرمایه گذاری مناسب برای اقلیم به 
ایجاد پایداری در کشورهای رو به رشد 

کمک می کند.
CDM و سایر ســاز و کارهای کیوتو 
خواســتار آن اســت که برای دخالت 
بخش خصوصی در وظیفه مهم تقلیل 
گرمای هوای جهان از انگیزه استفاده 
کنــد. این امر با روحیه زمان بســیار 

هم آهنگ است.

271 – هر چند اولین دوره از اهداف کیوتو 
نشان دهنده فقط یک گام به سوی آنچه برای 
تقلیل گرمای هوای جهان الزم است می باشد، 
ولی دستیابی بدان موجب تقلیل فاحش در نرخ 
جاری افزایش گازهای گلخانه  در کشــورهای 
صنعتی خواهد شد. ضروری است اقدام عاجل به 
عمل آید. بدون کسب موفقیت، انگیزه چندانی 
برای دور بعدی محدود ساختن پخش گازها که 

باید به دنبال آید، و در آن کشــورهای در حال 
توســعه باید تدریجاً وارد شوند، وجود نخواهد 

داشت.
 272 – مــن از اجالس هزاره می خواهم که 
از تصویب و اجرای پروتکل کیوتو حمایت کنند، 
و خصوصاً از کشورهایی که تصویب این پروتکل 
توسط آن ها مورد نیاز است درخواست می کنم 
که به موقع اقدام الزم به عمل آورند تا پروتکل تا 
سال 2۰۰2 به موقع اجرا گذاشته شود و این امر 
مبنای جشن و شادباش مناسبی برای دستیابی 
به اهداف مورد نظر، از استکهلم در 1972 و ریو 

در سال 1992 شود.
 27۳ – در چند مورد دیگر چالش های جدی 
وجود دارد که هنوز برای آن پاســخ های کافی 

نداریم.

ب – رویارویی با بحران آب
 274 – بیــن ســال های 19۰۰ تا 1995، 
مصرف آب شیرین و خالص شش برابر شده، که 
بیش از دوبرابر نرخ رشــد جمعیت است. حدود 
یک سوم از جمعیت جهان اکنون در کشورهایی 
زندگی می کنند که دچار »کمبود آب« اند، یعنی 
مصرف 1۰ درصد بیش از عرضه است. اگر روند 
فعلی ادامه یابد، تا سال 2۰25 از هر سه نفر، دو 
نفر از ساکنین زمین در چنین شرایطی به سر 

خواهند برد.
275 – آب ســطح االرضی مصــرف حدود 
یک سوم از جمعیت دنیا را تأمین می کند. این 
بهره برداری غیرقابل دوام، ولی ناپیدا از منابع آب 
شیرین مخصوصاً موجب نگرانی است. مصرف 
آب سطحی به مقادیری بیش از آنچه طبیعت 
بتواند تجدید کند، در شــبه جزیره عربستان، 
چین، هند، مکزیک، شــوروی ســابق و ایاالت 
متحده رایج اســت. در بعضی موارد جداول آب 
یک یا سه متر در سال پایین می رود. در دنیایی 
که ۳۰ تا 4۰ درصد از مواد غذایی در زمین های 
تحت آبیاری تولید می شود، این امر یک موضوع 

بحرانی برای امنیت غذایی است.
276 – اکنون بر ســر آب بــرای آبیاری و 
تولید نیرو در نعضی مناطق جهان، رقابت ملی 
سخت وجود دارد، که به موازات افزایش جمعیت 
احتماالً وخیم تر خواهد شد. امروزه خاورمیانه و 
شمال آفریقا به طور جدی دچار کمبود آب اند، و 
جنوب صحرا در آفریقا که جمعیت آن طی نیم 
قرن آینده دو یا حتی سه برابر خواهد شد، همان 

وضع مناطق فوق را خواهند داشت.
277- صرف کمبود آب شیرین تنها مسئله 
نیست. کود شیمیایی و آلودگی شیمیایی کیفیت 
آب و بهداشت عمومی را تهدید می کند. به علت 
آلودگی یا ایجاد تغییرات در زیســتگاه ها بیش 
از یک پنجم ماهی های آب شــیرین هم اکنون 

آسیب پذیر یا در معرض خطرند.

 278 – جدی تریــن چالــش فــوری این 
واقعیت اســت که بیش از یــک میلیارد نفر به 
آب آشامیدنی ســالم دسترسی ندارند، و نیمی 
از ابناء بشــر فاقد بهداشت کافی اند. در بسیاری 
از کشورهای در حال توسعه، رودخانه های پایین 
شهرها چندان تمیزتر از فاضالب باز نیست، که 

این امر تاثیر فاجعه بار بر سالمتی مردم دارد.
279 – آب ناســالم و بهداشت ناکافی باعث 
تقریبــاً 8۰ درصد بیماریهــا در جهان در حال 
توسعه است که موجب مرگ سالیانه 5 میلیون 
نفر، یعنــی 1۰ برابر تعداد متوســط مقتولین 
جنگ ها در ســال می شــود. بیش از نیمی از 
قربانیان کودکان اند. هیچ اقدام دیگری بیش از 
تأمین آب سالم و بهداشت کافی موجب کاهش 
بیماری و نجات جان انسان ها در جهان در حال 

توسعه نمی شود.
28۰ – کنفرانس وزیران مجمع آب جهانی، 
که در مارس 2۰۰۰ تشــکیل جلسه داد، یک 
سری اهداف واقع بینانه و دست یافتنی را توصیه 
کرد. من از اجالس هزاره درخواســت می کنم 
این اهداف را تأیید و در ســال های آینده بدان 

بیافزایند.
281 – من مخصوصاً از اجالس درخواســت 
می کنم که به عنوان هــدف خود این امر را به 
تصویب برسانند که تا سال 2۰15 تعداد افرادی 
کــه به منابع کافی آب ســالم و نســبتاً ارزان 

دسترسی دایمی ندارند تا نصف کاهش یابد.
282 – برای توقف بهره برداری نا بجا از منابع 
آب، ما به راهکارهای مدیریت آب در ســطوح 
ملــی و محلی نیاز داریم. ایــن راهکارها را باید 
شامل ساختار قیمت گزاری باشد که هم انصاف 
و هم کارآیی را ترویج کند. ما در کشــاورزی به 
یک »انقالب آبی« نیاز داریم که به امر افزایش 
بهــره وری در ازاء واحد آب »خرمن بیشــتر در 
مقابل هر قطره« و نیز به آب خیز داری و مدیریت 
بهتر دشت های سیل خیز توجه کند. ولی بدون 
تبلیغات جهت آگاهی و بسیج عامه، و فهماندن 
حــدود و علل بحران های جــاری و آینده آب، 

هیچ یک از این وقایع اتفاق نخواهد افتاد.

ج – دفاع از خاك
28۳ - اصوالً دلیلی وجود ندارد که چرا کره 
زمین نتواند جمعیتی خیلی بیش از میزان فعلی 
را تأمین کند. ولــی در واقع توزیع خاک خوب 
و شرایط مساعد رشد با توزیع جمعیت تطبیق 
نمی کند. تخریب فزاینده زمین مسئله را تشدید 
می کند. حــدود دو میلیارد هکتار زمین )یعنی 
مســاحتی برابر مجموع آمریکا و کانادا( تحت 
تأثیر فرسایش خاک که انسان موجب آن شده 
قرار گرفته اســت، که این وضع وسیله معیشت 
یــک میلیون نفر را به مخاطره انداخته اســت. 
مقصرین عمده عبارتند از افزایش نمک ناشــی 
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از آبیاری، فرسایش خاک به علت چرای زیاد از 
حد، جنگل زدایی و انهدام تنوع زیستی. از لحاظ 
در آمد از دســت رفته، تخمین زده می شود که 
هزینه مســتقیم به بیش از 4۰ میلیارد دالر در 

سال بالغ گردد.
284 – هر ســال 2۰ میلیون هکتار زمین 
کشــاورزی اضافی تخریب و غیرقابل کشت یا 
مورد هجوم شهرها قرار می گیرد. ولی طی ۳۰ 
ســال آینده انتظار می رود کــه تقاضا برای غذا 
در کشــورهای روبه رشــد دو برابر شود. زمین 
جدید را می توان تحت کشت قرار داد و این کار 
عملی خواهد شــد، ولی بسیاری از این زمین ها 
حاشــیه ای بوده و بنا بر این در معرض تخریب، 

حتی به میزان خیلی بیشتر، خواهد بود.
 285 – افزایــش بهره وری کشــاورزی که 
با انواع جدید گیاه با بازده باال و 9 برابر شــدن 
مصرف کود شیمیایی عملی شده، از سناریوی 
مرگبار قحطی جهانی که در دهه 7۰ پیش بینی 
می شد جلوگیری کرده، ولی غالباً به بهای زیاد 
تخریب محیط زیســت انجام گرفته است. نرخ 
افزایش بهره وری کشاورزی جهانی طی دهه 9۰ 
به نحو چشمگیری کاهش یافت، و جنوب صحرا 
در آفریقا هیچگاه از منافع آن بهره مند نشد. نبود 
یک سیستم مطمئن مالکیت زمین نیز یک مانع 
جدی بر ســر راه بهبود بهره وری کشــاورزی و 

مدیریت خاک است.
 286 – ضمناً انتظار می رود تا ازاواسط قرن 
جمعیت جهان به میزان بیش از ۳ میلیارد نفر 
افزایش یابد، که بیشــترین رشد در کشورهایی 
خواهد بود که بیشــترین تعداد مردم گرسنه و 
پســت ترین زمین کشــاورزی را در خود جای 

داده اند.
287 – بنابراین دنیا با تهدید واقعی نسبت به 
امنیت غذایی جهانی مواجه است. گیاه شناسان 
در حــال حاضــر نمی توانند منافــع حاصله از 
بازدهی گیاهان را کــه در دهه های اخیر بدان 
دســت یافته بودند تکرار کنند، تخریب زمین 
رو به افزایش بوده، بازدهی از اســتفاده از کود 
شیمیایی در بسیاری از موارد رو به کاهش است 
و محدودیت های جدی درباره بســط و توسعه 

آبیاری وجود دارد.
 288 – پیشرفت هایی در بیوتکنولوژی ممکن 
است به کشورهای در حال توسعه کمک نماید 
تا انواع محصوالتی را که در مقابل خشکسالی، 
نمک و حشرات مقاومند تولید کند. ولی تأثیر 
بیوتکنولوژی بر محیط زیست باید کاماًل ارزیابی 
و به بسیاری از سؤاالت، مخصوصاً پرسش های 

مربوط به ایمنی حیاتی، پاسخ داده شود.
 289 – من قصد دارم که یک شــبکه خط 
مشی جهانی در ســطح عالی تشکیل دهم که 
به این موضوعات و ســایر موضوعات بحث انگیز 
مربوط به خطــرات و فرصت هــای مربوط به 

اســتفاده بیشــتر از بیوتکنولوژی و مهندسی 
زیستی بپردازد.

29۰ – البته همه کشــورها مجبور نیستند 
تمامی غذای خود را تولید کنند. کمبود عرضه 
را می تــوان از طریق واردات از کشــورهایی که 
مــازاد مواد غذایی دارند جبــران کرد، که رویه 
متداولی است: ولی گذشته از کمک اضطراری 
این یک راه حل برای جبران کمبود غذا فقط در 
صورتی می باشد که کشورها و مردم نیازمند به 
غذا، قدرت خرید آن را داشته باشند. طبق گفته 
سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد، حد اقل 

82 کشور فاقد این منابع اند.

 د – حفط جنگل ها، ماهیگیری و تنوع 
زیستی

291 – جمعیــت رو بــه افزایش و رشــد 
اقتصادی، هم چنان تقاضای جهانی ظاهراً سیری 
ناپذیر برای محصوالت جنگلــی را باال می برد. 
بیــن ســال های 199۰ و 1995، 65 میلیون 
هکتار جنگل در جهان در حال توســعه از بین 
رفت، که علل آن استفاده بی رویه،  بد ل به زمین 
کشاورزی، بیماری و آتش سوزی بود. تقاضای 
باال برای چوب در کشورهای صنعتی یک عامل 

عمده برای انهدام بود.
292 – معهذا، الزم نیســت که تقاضای رو 
به افزایش الزاماً موجب انهدام بیشــتر جنگل ها 
شود. می توان در تولید کاغذ و محصوالت چوبی 
کارآیی عمده بدســت آورد، استفاده بیشتر از 
بازیافــت می توانــد مواد را حفظ کند، و نشــر 
الکترونیکی می تواند موجب صرفه جویی کاغذ 
شود. احیای جنگل ها می تواند نیاز برای چوب 
را مرتفــع و به جذب کربن از جو کمک کند، و 
بدین ترتیب از گرم شدن هوای جهان جلوگیری 
کند، و نیر مهار سیل را افزایش داده، و کمک به 

جلوگیری از فرسایش خاک کند.
29۳ – لــزوم دوام تنوع زیســتی یک مورد 
مربوط به حفظ و بقا اســت که کمتر از سواحل 
آلوده، جنگل های ســوخته و کویرهای در حال 
گسترش به چشم می آید ولی به همان اندازه و 
شاید بیشتر اهمیت دارد. حفظ تنوع زیستی در 
کشاورزی برای امنیت دراز مدت غذایی ضروری 
است، زیرا گیاهان وحشی منابع ژنتیکی هستند 
کــه مقاومت در مقابل بیماری، خشکســالی و 

ایجاد شوره زارها را افزایش می دهند.
 294 – تنوع زیســتی تنها برای کشاورزی 
اهمیت ندارد. گیاهان طبی بهداشت اولیه برای 
بیش از سه میلیارد نفر را تأمین می کند و شامل 
یک صنعت جهانی چند میلیارد دالری در سال 
می گردد. ولی همانطــوری که آگاهی علمی و 
تجارتی نســبت به ارزش گیاهان طبی افزایش 
می یابد، این قبیل گیاهان مورد تهدید روزافزون 
قرار می گیرند. طبق یک بررسی که اخیراً درباره 

25۰۰۰۰ نــوع نباتات به عمل آمده یک نوع از 
هشــتاد نوع در معرض انقراض می باشد. بقای 
حــدود 25 درصد از پســتانداران و 11 درصد 
از انــواع پرندگان نیز تهدید می شــود. مادامی 
که جنگل زدایی، تخریب زمین و آب و کشــت 
محصول واحد ادامه یابد، تهدید نسبت به تنوع 

زیستی نیز افزایش می یابد.
295 – ماهیگیــری در اقیانوس ها، علی رغم 
موافقت نامه هــای متعدد بــرای تنظیم این امر 
هم چنان بیش از حد انجام می شــود. طی نیم 
قرن گدشــته صید ماهی تقریباً تــا پنج برابر 
افزایش یافته، ولی تقریبــاً 7۰ درصد از ماهی 
اقیانوس ها یا کامالً مورد بهره برداری قرار گرفته 
یا زیاد از حد صید شده اند. رویه های ماهیگیری 
نامنظم و بر اساس »برنده همه چیز را می برد« و 
با استفاده از کشتی های به اصطالح کارخانه، که 
اغلب دولت به آن ها قویاً کمک می کند، موجب 
بهره برداری زیاد از حــد از ماهی های اقیانوس 
شــده، و وســیله امرار معــاش جوامع کوچک 
ماهیگیران مخصوصاً در دنیای در حال توسعه 
را از بین می برد، آب های ساحلی را می توان در 
مقابل ناوگان هــای نامنظم ماهیگیری خارجی 
محافظت کرد، ولی با انواع دیگر تهدید مواجه اند. 
در بسیاری از مناطق محوطه های پرورش وماهی 
و مکان هــای مراقبت، توســط تخریب فزاینده 
جزایر مرجانی مورد تهدیــد قرار می گیرند. در 
حال حاضر به علت فعالیت های انسانی بیش از 
نیمی از جزایر مرجانی در معرض مخاطره قرار 

گرفته است.
296 – سقوط و انهدام بسیاری از محل های 
ماهیگیــری کــه زمانی ارزشــمند بودند خود 
دلیل قانع کننده ای اســت، مبنی بر اینکه یک 
رژیم پایدارتر و عادالنه تر برای اداره اقیانوس ها 
مورد لزوم اســت. اهمیت حفظ و نگهداری به 
نحو روزافزونی درک می شــود، ولی تنها زمانی 
می تواند شــکوفا شــود که دولت ها و صنعت 
ماهیگیری با همکاری یکدیگر از آن حمایت به 

عمل آورند.

ه – ساخت و تشکیل یك اخالق جدید 
رهبری جهان

 297 – بحران های بوم شناشی )اکولوژیکی( 
که با آن مواجهیم عللی متعدد دارد، از جمله فقر 
و غفلت و طمع و مهم تر از همه ناتوانی حکومت. 
ایــن بحران ها راه حل های آســان و یکنواخت 

ندارند. 
298 – عالوه بــر این دالیلی وجود دارد که 
انتظار داشته باشــیم که شگفتی های نامطبوع 
اکولوژیکی جلوی روی ماســت. شایسته است 
خاطرنشــان شود که نه گرم شدن هوای جهان 
و نه تباهی اوزون در دســتور کار محیط زیست 
انســانی در 1972 در استکهلم قرار نداشت. در 
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ســال 1972 هیچ کس پیش بینی نمی کرد که 
از 196۰ تــا 199۰ هزینه بالیای طبیعی 9۰۰ 

درصد افزایش خواهد یافت.
299 – درســت اســت که پیشــرفت های 
فن آوری که امروز غیرقابل تصورند ممکن است 
بعضی از چالش های زیست محیطی پیش روی 
ما را مرتفع ســازد و شاید این امر اتفاق افتد، و 
ما قطعاً انگیزه هایی جهت وقوع آن فراهم آوریم. 
ولی احمقانه اســت که روی آن حساب کنیم و 

همچنین به وضع عادی خود ادامه دهیم.
۳۰۰ – بنابراین مســئله ای که باقی می ماند 
این است که اولویت های ما کدام است. من چهار 

مورد را توصیه می کنم.
۳۰1 – اول، اقدامــات زیــادی در تعلیم و 
تربیت عموم مورد لزوم است. درک واقعی درباره 
چالش هایی که با آن روبه روییم به نحو خطرناکی 
کم اســت. چون هر روز تعداد بیشتری از ما در 
شهرها و دور از طبیعت زندگی می کنیم، لذا لزوم 
آگاهی بیشتر افزایش می یابد. مصرف کنندگان 
در همه جا باید درک کنند که انتخاب شان غالباً 

عواقب زیست محیطی دارد.
۳۰2 – تا این تاریخ قســمت اعظم بار ارتقاء 
آگاهی بر دوش ســازمان های مدنی بوده است. 
سازمان های غیردولتی با انرژی، تعهد ولی منابع 
اندک خود تقریباً در همــه نقاط از موضوعات 
زیســت محیطی در مباحث عمومی طرفداری 
کرده انــد. مدارس، دانشــگاه ها نقش مهمی در 
ارتقاء آگاهی عمومی دارند، و خود دولت ها باید 

سهم و کمک خود را افزایش دهند.
۳۰۳ – ثانیاً، موضوع مباحث زیست محیطی 
به تدریــج در روند سیاســتگزاری تغییر کند. 
دولت هــا نوعاً به محیط  زیســت به عنوان یک 
طبقه مجزا و منزوی برخــورد کرده و آن را به 
یک وزارتخانه نسبتاً درجه دوم واگذار می کنند. 
این وضع مانع عمده ای در دســتیابی به توسعه 
پایدار است. به جای آن، محیط  زیست باید در 
سیاست اصلی بهتر ادغام گردد. مطمئن ترین راه 
جهت نیل به این هدف عبارت اســت از تغییر 
سیســتم حســابداری ملی به طوری که سود 
و هزینه زیســت محیطی را منعکس کند، یا به 

سوی حسابداری »سبز« پیش رود.
۳۰4 – امروزه، موقعی که کارخانه ها کاالیی 
تولید کرده ولی در انجام این کار آالینده هایی به 
رودخانه ها و هوا وارد می کنند، حسابداری ملی 
ارزش آن کاال را انداره گیری می کند. ولی هزینه 
تحمیل شده توسط آالینده ها مشخص نمی شود. 
در دراز مــدت این هزینه ها تعیین نمی گردد و 
ممکن اســت از منافع کوتاه مدت اندازه گیری 
شده تجاوز کند. تنها در زمانی که سیاست های 
اقتصادی حسابداری کامل تری را منعکس کند 

می تواند پایدار بودن توسعه را تضمین کند.
۳۰5 – نظام حســابداری همه جانبه زیست 

محیطــی و اقتصــادی که در 199۳ توســط 
سازمان ملل ابداع شد، پاسخی برای این چالش 
است. این امر حساب های منابع طبیعی و جریان 
آلودگی را به حساب های ملی سنتی می افزاید. 
این اطالعات اضافی دولت ها را قادر می ســازد 
که سیاســت های اقتصادی را به نحو موثرتری 
تنظیم و کنترل کنند، مقررات زیست محیطی 
و استراتژی مدیریت منابع موثرتری وضع کنند، 
و از مالیات و کمک ها به نحو کارا تری استفاده 

کنند.
 ۳۰6 – با وجودی که این سیستم حسابداری 
ســبز هنوز در حال تکوین است، ولی تا کنون 
توسط دولت های ملی به کار رفته است. دولت 
فیلیپین در 1995 شروع به استفاده از آن کرد. 
حدود 2۰ کشور دیگر از شمال و جنوب بعضی 
از عناصر آن را بــه کار می برند. من دولت ها را 
ترغیب می کنم که این سیستم حسابداری سبز 
را با دقت مورد بررسی قرار داده و طرقی را که به 
آن وسیله می توان آن را در حسابداری ملی خود 

بگنجانند مشخص سازند.
۳۰7 – ثالثاً، فقط دولت ها می توانند مقررات 
زیست محیطی وضع و اجرا کنند، و انگیزه های 
مســاعد برای محیط زیســت ایجــاد کنند تا 
بازار بدان پاســخ دهد. بــرای آنکه مثالی ذکر 
شود، دولت ها هر ســال صدها میلیارد دالر به 
فعالیت هایی که برای محیط زیست مضر است 
کمــک می کنند، و می توانند با قطع این کمک 
بازار را وادارند به محیط زیست کمک کند. راه 
دیگر عبارت است از استفاده بیشتر از »مالیات 
سبز« بر مبنای این اصل که »آلوده کننده« باید 

مالیات بپردازد.
 ۳۰8 – ایجاد انگیزه هــای تازه نیز ظهور و 
ایجاد صنایع کاماًل جدید را که به دســتیابی به 

کارآیی بیشتر انرژی
و سایر رویه های مساعد برای محیط زیست 
اختصاص دارند، تشویق می کند. مثاًل موفقیت 
پروتکل مونترال موجب شــد که بازار وسیعی 
بــرای یخچال و تهویه که از لحاظ اوزن امن اند، 
ایجاد شود. هیچ چیز احمقانه تر از آن نیست که 
نقش بی نهایت مثبتــی را که بخش خصوصی 
می تواند در ترویج تغییرات زیست محیطی ایفا 

کند، نادیده بگیریم. 
۳۰9 – ســرانجام، غیر ممکن اســت بتوان 
خط مشــی زیســت محیطی کارآیی به کار برد 
مگر آنکه بر اطالعات درست علمی متکی باشد. 
با وجــودی که اطالعات در بســیاری از موارد 
پیشرفت های مهمی به دست آمده، ولی دانش 
ما همچنان ناقص است. مخصوصاً یک ارزیابی 
جامع و جهانی درباره اکوسیســتم های عمده 
هیچگاه به عمل نیامده است. ارزیابی اکوسیستم 
هزاره، که یک کوشــش مشــترک بین المللی 
جهت طرح سالمتی کره ما ست، پاسخی نسبت 

به این نیاز اســت. این اقدام حمایت بسیاری از 
دولت هــا و نیز UNEP )برنامه محیط زیســت 
ملل متحد(، UNDP )برنامه عمران ملل متحد( 
FAO )سازمان خواروبار و کشاورزی( و یونسکو 
)سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد( 

را جلب کرده است. )رجوع کنید به قاب 1۰(
۳1۰ – من از کشــورهای عضو درخواست 
می کنم که حمایت مالــی الزم را برای ارزیابی 
اکوسیستم هزاره به عمل آورده و فعاالنه درباره 

آن اقدام کنند.
۳11 – مردم مناطق مختلف دنیا با مسائل 
مختلــف زیســت محیطی روبه روینــد که راه  
حل های مختلفی را ایجاب می کند. ولی مردمان 
کره کوچک ما درباره وضع دشوار خود حداقل 
در یک نظر شــریک اند: آن ها از دولت های خود 
می خواهند که اقدامات بیشــتری جهت حفظ 
محیط زیست به عمل آورند، این تقاضا را برای 
خود و بیشــتر از آن برای فرزندان شــان و نیز 
برای آینده کره زمین مطرح می کنند. با توجه 
به مخاطراتی که بشریت با آن مواجه است آغاز 
سده جدید مناســب ترین فرصت است تا خود 
)مردمان و نیز حکومت ها( را نســبت به اخالق 

جدید حفط و نگهداری و رهبری متعهد کنیم.

قاب 1۰ 
چرا به یک ارزیابی هزاره اکوسیســتم 

نیاز داریم:
طی سه دهه گذشته آگاهی فزاینده ای 
یافته ایم مبتنی بر این که اکوسیستم 
طبیعی که زندگی بشر بدان بستگی 
دارد مورد تهدید قرار گرفته اســت. 
ولــی هنوز اطالعات مفصلــی درباره 
میزان و دامنه خسارت یا علل آن در 
دست نداریم. در واقع در بعضی موارد 
مثاًل داده هــای مربوط به کیفیت آب 
شــیرین، اطالعات ما کمتر از بیست 

سال پیش است.
خط مشی زیست محیطی باید مبتنی 
بر اطالعات علمی قابل اعتماد باشــد. 
جهــت تضمین اینکه ایــن اطالعات 
در دسترس سیاستگزاران قرار گیرد، 
به یک ارزیابــی واقعاً جامع جهانی از 
شــرایط پنج اکوسیســتم عمده نیاز 
داریم: جنگلها، سیســتم آب شیرین، 
علف زارها، نواحی ساحلی و اکوسیستم 

کشاورزی.
پیشنهادی  هزاره  اکوسیستم  ارزیابی 
دقیقاً به دنبال چنین ارزیابی است. این 
ارزیابی که به ابتکار مؤسسات مختلف 
از جمله مؤسسه منابع جهانی، بانک 
جهانی، برنامه عمــران ملل متحد و 
برنامه محیط زیست ملل متحد است، 
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از منابع موجود اطالعات اســتفاده و 
آن را به هــم پیوند می دهد، و جهت 
پر کردن شکاف های اطالعاتی موجود 
پژوهش های جدیدی را ترویج می کند.
ارزیابی اکوسیستم هزاره منافع مهمی 
برای دســت اندرکاران متعــدد در بر 
دارد. اطالعات مــورد نیاز طرف های 
کنوانسیون های اکوسیستم بین المللی 
را جهت ارزیابی پیشــرفت برای نیل 
به اهداف کنوانســیون، در دسترس 
آن هــا قــرار می دهــد. دولت هــای 
ملــی بــه اطالعاتی که بــه موجب 
کنوانسیون های بین المللی، برای رفع 
نیازهای گزارش دهی الزم است دست 
خواهند یافــت. ارزیابی فوق ظرفیت 
سیاست های جامع مدیریت اکوسیستم 
را تقویت کرده و موجب خواهد شد که 
ملل رو به رشد به مجموعه اطالعات 
جهانی دسترســی بهتری پیدا کنند. 
بخش خصوصی از آن سود خواهد برد 
چون قادر خواهد شد پیش بینی های 
آگاهانه تــری بــه عمــل آورد، و نیز 
اطالعاتی که سازمان های جامعه مدنی 
بدان نیاز دارند تا شــرکت ها و دول را 
برای انجام تعهدات زیســت محیطی 
خود مسئول و جوابگو کند برای شان 

تأمین خواهد بود.
ارزیابی اکوسیستم هزاره نمونه بارزی 
از نوع همــکاری علمی و سیاســی 
بین المللی است که برای پیشبرد هدف 

توسعه پایدار الزم است.

)6( نوسازی ملل متحد
۳12 – ســازمان ملل به تنهایی نمی تواند با 
هیچ یک از چالش های مشــروحه فوق مقابله 
کند. این چالش ها بر کل جامعه  اثر گذارده، و از 
همه ما طلب می کند که نقش خود را ایفا کنیم. 
ولی بدون یک سازمان نیرومند و کارا مقابله با 
این چالش ها برای مردم بسیار مشکل تر خواهد 

بود.
 ۳1۳ –  این که آیا مردم دنیا چنین سازمانی 
را در خدمت خود دارند، اکنون مانند گذشــته، 
نهایتاً بســتگی به تعهد دولت های شان نسبت 
بدان دارد. اکنون مانند گذشته دولت های عضو 

بنیان و ستون های اصلی ملل متحدند.
 ۳14 – همانطور که خــود را برای اجالس 
هزاره آماده می کنیم، باید مقاصد بنیانی خود را 
مورد تأکید مجدد قرار دهیم. و باید بیندیشیم 
چگونه سازمان ملل را تقویت کنیم تا بتواند در 
عصر جدید به حکومت ها و مردم خدمات بهتر 

ارائه دهد.
 ۳15 – امــروزه، امور جهانی دیگر محدوده 

انحصــاری وزیران امور خارجه نیســت. تعداد 
بی شــماری نقش آفرینان متنوع و بسیار متنفذ 
غیردولتی به تصمیم گیران ملی پیوســته اند تا 
اشــکال جدیدی از حکومــت جهانی به وجود 
آورند. هر قدر مســائل پیش روی ما پیچیده تر 
باشد، خواه مذاکره درباره منع مین های زمینی، 
محدود کردن نشر )گازها( که موجب گرم شدن 
دنیا می شود، یا تأسیس یک دادگاه بین المللی 
جنایی، با احتمال بیشــتری مشاهده خواهیم 
کرد که ســازمان های غیردولتی، مؤسســات 
بخــش خصوصی و آژانس هــای چند جانبه، با 
حکومت های مستقل همکاری خواهند کرد تا 

راه حل هایی مبتنی بر اتفاق نظر بیابند.
 ۳16 – معتقدم دو راهبرد ضروری است تا 
در سال های آینده امکانات بالقوه سازمان خود را 

تحقق و فعلیت بخشیم.
۳17 – اوالً، در حالــی که منابع ما به عنوان 
سازمان بسیار محدود است، ولی منابع جوامعی 
که بدان خدمت می کنیم خیلی بیشــتر است. 
باید بکوشیم نقش ســایر نقش آفرینان صحنه 
جهانی را غصب نکنیم، بلکه به کاتالیزر و عامل 
مؤثرتری جهت تغییرات و ایجاد هماهنگی بین 
آن ها  بد ل شــویم. حیاتی ترین نقش ما ترغیب 

اقدامات دسته جمعی در سطح جهان است.
۳18 – دوم این که، سازمان ملل، مانند سایر 
مؤسســات دنیای امروز، بایــد از امکانات عصر 
اطالعات بهره برداری کامل به عمل آورد. انقالب 
دیجیتالی موج بی سابقه ای از تغییرات فن آوری 
به راه انداخته است. چنانچه انقالب فوق به نحو 
مســئوالنه ای مورد استفاده قرار گیرد، می تواند 
شانس ما را در چیره شدن در فقر و مقابله بهتر 
با ســایر اهداف اولویت دار بهبود بخشــد. برای 
آن که این امر اتفاق افتد، ما در سازمان ملل باید 
با اشتیاق بیشتر از گذشــته از فن آوری های نو 

استقبال کنیم.

 الف – تشخیص نقاط قوت
 ۳19 – بیش از نیم قــرن پیش، در دوران 
آشــفته بعد از جنگ جهانی، زمانی که سازمان 
ملل تأســیس شــد، منعکس کننده بیشترین 
امید بشــریت برای یک جامعه جهانی عادالنه 
و صلح آمیــز بود. هنوز آن رویــا وجود دارد. ما 
تنها نهاد جهانی با مشــروعیت و اختیاراتی که 
از عضویت همگانی نشأت گرفته، و وظیفه ای که 
شــامل گسترش توسعه، امنیت و حقوق بشر و 
همچنین محیط زیست اســت، باقی مانده ایم. 
از این نقطه نظر، ســازمان ملل در امور جهانی 

منحصر به فرد است.
 ۳2۰ – ما ســازمانی بدون قدرت مســتقل 
نظامی هســتیم، و منابع نسبتاً قلیلی در زمینه 
اقتصادی داریم. با ایــن حال نفوذ و تأثیر ما بر 
جهان خیلی بیشــتر از حدی است که بسیاری 

از مردم فکر می کنند، غالباً بیشــتر از آن است 
که خود ما درک می کنیم. این نفوذ نه ناشی از 
اعمال قدرت، بلکه ناشی از نیرویی است که ما 
نماینده آنیــم و همچنین نقش ما در کمک به 
ایجاد و حفظ معیارهای جهانی، و توانایی ما در 
جلب توجه و اقدام، و نیز اعتماد همه جانبه ای که 
در مورد انجام اقدامات عملی برای بهبود زندگی 

مردم به ما می شود. 
۳21 – بــه اهمیت اصول و معیارها کمتر از 
آنچه باید و شــاید بها داده شده است، ولی طی 
دهه ها از زمانی که سازمان ملل متحد تأسیس 
شــده، پذیرش رو به گسترش معیارهای جدید 
زندگــی میلیون ها نفر را عمیقاً تحت تأثیر قرار 
داده اســت. جنگ زمانی یک وسیله معمول در 
دست حکومت بود، ولی اکنون در سطح جهانی 
منع شده و جز در اوضاع و احوال خیلی خاص 
به وقوع نمی پیوندد. زمانی دموکراســی توسط 
رژیم های اســتبدادی با نقاب های گوناگون به 
مبارزه طلبیده می شد، ولی اکنون در بسیاری از 
نقاط دنیا رایج است و مطلوب ترین نوع حکومت 
تلقی می شــود. حمایت از حقوق اساسی بشر 
که زمانی تنها در قلمرو حکومت های مســتقل 
قرار داشت، اکنون یک عالقه عمومی شده و از 

دولت ها و مرزها فراتر می رود.
۳22 – طــی دهه 9۰ کنفرانس ملل متحد 
گاهی توام با اختالف عقیده بود، ولی یک نقش 
محوری در ایجاد اتفاق نظر اصولی و حصول راه 
حل های عملی در بسیاری از موضوعات روز ایفا 
کرد. در هیچ جای دیگر برای کل جامعه جهانی 
ممکن نبود پاســخ هایی در ارتبــاط با چالش 
نوظهور جهانی شدن بیابد که درباره آن همگی 
یا تقریباً همه بتوانند توافق کنند. در واقع تالش 
شــده تا گزارش حاضر بر اساس آن پاسخ ها بنا 

شود.
 ۳2۳ – اخیراً شاهد افزایش بسیج بین المللی 
راجــع به موضوع واحــد بوده ایم که منظور آن 
تقویت معیارها و رژیم های حقوقی بوده اســت، 
و برای مثال به کنوانســیون منع اســتفاده از 
مین های زمینی و موافقت نامه ســال گذشــته 
درباره تخفیف بیشــتر بدهی کشورهای فقیر 
بســیار مقروض، منجر شده است. این تالش ها 
که غالباً با هماهنگی سازمان ملل انجام گرفته 
آگاهی جامعه بین المللــی را باال برده یا عوض 
کرده و نیز رفتار حکومت ها را درباره بسیاری از 

موضوعات جهانی تغییر داده است.
۳24 – ســازمان ملل متحد نقش مهم ولی 
غالباً بی سر و صدا در ایجاد و حفظ قواعد جهانی 
ایفا می کند که بدون آن جوامع مدرن نمی توانند 
انجام وظیفه کنند. مثاًل سازمان بهداشت جهانی 
معیار کیفیت برای صنعت داروسازی در سرتاسر 
دنیا تدوین می کند. اداره هواشناســی جهانی 
اطالعات هوا از کشــورهای دنیــا را جمع آوری 
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می کند و دوباره توزیع می کند، که به نوبه خود 
پیش بینــی هوای جهانی را بهبود می بخشــد. 
ســازمان جهانی مالکیت معنــوی از عالمات 
تجــاری و پروانه هــای ثبت اختــراع در خارج 
از کشــور مبنا حمایت به عمــل می آورد. حق 
شــرکت های هوایی تجارتی برای پرواز بر فراز 
مرزها ناشی از موافقت نامه هایی است که توسط 
ســازمان بین المللی هواپیمایی کشوری مورد 
مذاکره قرار گرفته اســت. کمیسیون آمار ملل 
متحد کمک می کنــد یکنواختی در معیارهای 

حسابداری تضمین شود.
۳25 – در واقع غیر ممکن است بتوان تصور 
کرد که دنیای جهانی شــده مــا بدون اصول و 
رویه هایی باشد که آن را تحکیم می بخشد. یک 
اقتصاد جهانی باز که جانشین سوداگری شود، 
کاهش تدریجی در اهمیت اتحادیه های نظامی 
رقابتی توام با شــورای امنیتی که بیش از این 
بتواند تصمیم گیــری کند؛ یک مجمع عمومی 
یا اجتماع بزرگ کشورها و سازمان های جامعه 
مدنی که به نگرانی های مشترک بشریت توجه 
کند، هر چند نشانه هایی جزیی و زمان بر باشند، 
عالیمی ضــروری در عمل بــرای نظامی چند 

جانبه اند.
 ۳26 – از نظــرگاه طوالنــی مدت، بســط 
حکومــت قانون، بنیاد بخش عمده پیشــرفت 
اجتماعی اســت که در هزاره گذشته به دست 
آمده اســت. البته این امر مخصوصاً در ســطح 
بین المللی پروژه ناتمامی است و کوشش ما برای 
تعمیق آن ادامه دارد. چنانچه کشورها معاهدات 
و کنوانسیون های بین المللی را امضاء و تصویب 
کنند، حمایت از حکومت قانون افزایش خواهد 
یافــت. بعضی بنا به دالیل مهم از انجام این کار 
خودداری می کنند، ولی تعداد خیلی بیشتری 
صرفــاً فاقد مهارت و منابع مهم برای انجام این 
کار نــد، مخصوصاً زمانی که برای تأیید اســناد 

بین المللی قوانین ملی الزم باشد.
۳27 – بنابرایــن مــن از کلیــه واحدهای 
ذی ربط ملل متحد درخواســت می کنم کمک 
فنی الزم بنمایند تا هر کشــور ذی عالقه امکان 
یابد در نظــم رو به ظهور حقوقی جهانی کاماًل 

شرکت کند.
۳28 – مــا در اجالس هزاره برای رؤســای 
کشــورها و حکومت ها تســهیالت ویژه فراهم 
خواهیم آورد تا امضای خــود را به معاهدات و 
کنوانسیون هایی که دبیر کل امانت دار آن است 

اضافه کنند.
۳29 – همانطــوری کــه معیارهای جهانی 
تکامل می یابد، نهادها نیز تکامل می یابند. مثاًل 
در سال های اخیر شاهد تأســیس دادگاه های 
موقتی در رواندا و یوگســالوی سابق بودیم، که 
در پاسخ به نگرانی های فزاینده جامعه جهانی در 
مورد نقض حقوق بشر و تصمیم به پایان دادن 

به »فرهنگ مصونیت« است.
۳۳۰ – من قویاً از کلیه کشورها می خواهم 
که اساسنامه رم برای دیوان کیفری بین المللی 
را امضــاء کننــد و بــه تصویب برســانند، تا 
پیشــرفت هایی که در مورد محاکمه مرتکبین 
جنایت علیه بشریت حاصل شده را تحکیم کنند 

و بسط دهند.
۳۳1 – سازمان ملل متحد نیز باید زمان در 
حال تغییر تطبیق دهــد. یک مورد مهمی که 
قباًل بدان اشــاره کرده ام اصالح شورای امنیت 
است. شورا باید به طور مؤثر کار کند ولی باید از 
مشروعیت مطمئن بهره مند باشد. این دو معیار 
محدوده ای را کــه در آن باید راه حلی پیدا کرد 
مشخص و تعریف می کند. من از کشورهای عضو 
درخواست می کنم بی درنگ با این چالش مقابله 

کنند.
۳۳2 – همچنین الزم است که کار سنجیده 
خود را به شکلی قابل انعطاف کنیم که بتواند از 
کمک های جامعه مدنی استفاده کامل به عمل 
آورد. تاکنون ســازمان های جامعه مدنی کمک 
مهمــی به تنظیم و دفــاع از معیارهای جهانی 
به عمل آورده اند. روشــن است که مردم دنیا و 
سازمان ملل متحد از گشــودن درهای بیشتر 
این ســازمان به روی ایــن منبع حیاتی توان و 
تخصص سود فراوان خواهند برد، همانطوری که 
از پیوندهای نزدیک تر نهادی و همکاری عملی با 

پارلمان های ملی منتفع شدیم.
۳۳۳ – بنابرایــن مــن از مجمــع عمومی 
درخواســت می کنم راه های بهبود این روابط را 
مورد بررسی قرار دهد. به عنوان گام اول از یک 
گروه کارشناسی، از جمله نماینده سازمان های 
جامعه مدنی خواســته شود مطالعه ای راجع به 
»بهتریــن رویه « ابتکاری به عمــل آورد درباره 
اینکه چگونه این ســازمان ها به کار ســازمان 
ملل در کلیه جنبه های آن کمک کنند. چنین 
مطالعاتی می تواند پایه ای برای تصویب راه های 
جدیدی باشد برای آن که جامعه مدنی را به طور 
کامل تر در مساعی مشترک خود دخالت دهیم.

۳۳4 – چنان کــه در چندین مــورد در این 
گزارش خاطر نشان ساختم ، مشارکت با بخش 
خصوصــی و بنیادهــا در موفقیت های اخیر ما 

بی نهایت مهم بوده است.

ب - ایجاد شبکه برای تحول
 ۳۳5 – امروزه سرعت تحوالت غالباً بیشتر 
از آن اســت کــه نهادهای ملــی و بین المللی 
بتوانند خود را با آن تطبیق دهند. تعداد زیادی 
از موضوعات در آن واحد در حال تغییر اســت 
که هیچ سازمانی به تنهایی نمی تواند همه آن ها 
را رد یابــی و دنبال کنــد، مخصوصاً با توجه با 
این که تغییرات فوق معموالً از مرزهای ســنتی 
بین موضوعات دانشگاهی و زمینه های حرفه ای 

گذر می کند.
۳۳6 – بخشــی از راه حــل را می توان در 
یافت.  ظهور »شبکه های خط مشــی جهانی« 
این شــبکه ها، یا ائتالف برای تغییر، نهادهای 
بین المللی،ســازمان های جامعه مدنی و بخش 
خصوصی و دولت های ملی را برای دستیابی به 

هدف مشترک دور هم جمع می کند.
۳۳7- گاهی سازمان های بین المللی نقش 
رهبری دارند، مثاًل ســازمان بهداشــت جهانی 
درباره مبارزه با ماالریا یا دفتر اینجانب در مورد 

پیمان جهانی با بخش خصوصی.
۳۳8- در ســایر موارد چنــد دولت ملی و 
سازمان غیردولتی نیروی محرکه اند، همانطوری 
که در مــورد مبارزه با عــدم کاربرد مین های 
زمینی اتفــاق افتاد. در اتحادیــه جهانی برای 
واکسینه کردن و مصون سازی، بخش خصوصی 
و بینادهای بشر دوســتانه نقش آفرینان عمده 
بودند. در هر حال این ائتالف های آزاد و سازنده 
با نشان دادن این که حکومت جهانی یک بازی 
بدون نتیجه نیســت به عبــارت  »ما مردمان« 
معنی می بخشد. کلیه شرکای این شبکه شاهد 

افزایش نفوذ خود ند.
۳۳9- دولت های مخصوصاً از پیوســتن به 
شبکه های جهانی خط مشی سود می برند، زیرا 
آنچه را که نمی توانســتند به طور یک جانبه به 

دست آوردند مشترکاً می توانند کسب کنند.
 ۳4۰- هر چند شبکه های خط مشی جهانی 
می توانند اشــکال مختلف به خود گیرند، ولی 
چند وجه مشــترک نیز دارند. آن ها مبتنی بر 
سلســله مراتب نبوده و صدای جامعه مدنی را 
منعکس می ســازند، و نیز به تدوین خط مشی 
جهانــی، طرح مباحث، و باالبردن آگاهی عموم 
کمک می کنند. آن ها اطالعات تولید و منتشر 
می کنند و از انترنت اســتفاده وســیع به عمل 
می آورنــد، و نیز حصول اتفاق نظــر و مذاکره 
بــرای موافقت درباره معیارهــای جهانی، و نیز 
ایجاد انواع جدید ساز و کار برای اجرا و کنترل 

موافقت ها را آسان تر می کنند.
۳41 – درگیــر بــودن ما در شــبکه های 
خط مشی جهانی وسیع ولی عمدتاً بدون برنامه 
بوده است. ما به یک روش متمرکز و منظم نیاز 
داریم. الزم است تعیین کنیم چگونه می توانیم 
به بهترین وســیله به دولت ها، جامعه مدنی و 
بخش خصوصــی کمک کنیم تا بــا همکاری 
یکدیگر تضمین شود که شبکه های خط مشی 

موفق به نیل اهداف آن ها و اهداف ما گردد.
ج – برقراری ارتباط دیجیتالی

۳42 – قباًل در این گزارش اهمیت شــایان 
پرکردن اختالف دیجیتالی جهانی را مورد بحث 
قــرار دادم. در اینجا می خواهــم بگویم چگونه 
انقالب اطالعاتی می توانــد و باید به خود ملل 

متحد استفاده برساند.
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۳4۳ – ده ســال پیش کســب اطالعات از 
)یاد دادن اطالعات به( جهان در حال توسعه پر 
هزینه و وقت گیر بود. ولی امروزه شبکه جهانی 
انترنت وضع را تغییر داده اســت. ما می توانیم 
روزنامه های چهار  گوشــه جهان را ظرف چند 
ثانیه پس از انتشــار بخوانیــم، و نیز می توانیم 
اطالعات واحدهــای دولت ملی، نهادهای مهم 
تحقیقات جهانــی و ســازمان های غیردولتی 
کلیدی را با همان ســرعت پیدا کرده و منتقل 

کنیم.
۳44 – این کل قضیه نیست. ارتباط فزاینده 
جهانی نیز بدان معنی اســت که هر سال خزانه 
وســیع الکترونیکی که در web site سازمان ملل 
موجود اســت بدون هیچ هزینه ای در دسترس 

میلیون ها نفر قرار می گیرد. 
Web site مــا محبوبیت فوق العــاده ای دارد، 
و سال گذشــته بیش از1۰۰ میلیون بار به آن 

مراجعه شده است.
۳45 – انترنت همچنین بــه ما امکان داده 
است که همایش های الکترونیکی جهانی برگزار 
کنیم کــه نه تنها در هزینــه هواپیما و هتل و 
بلکه  هزینه های همایش صرفه جویی می شود، 
می تواند از 1۰۰۰۰ شرکت کننده با همان هزینه 
1۰ نقر پذیرایی کنــد. در دبیرخانه می توانیم 
»جلســات« الکترونیکی را جای گزین جلسات 
رودر رو کنیم و بدان وســیله استفاده مؤثرتری 
از وقت کارمنــدان بعمل آوریم. این امر به نحو 
فزاینده  رویه ای شده اســت برای سازمان های 

مدرن که از انقالب اطالعاتی استقبال کرده اند.
۳46 – باألخــره انقالب اطالعات این امکان 
را دارد که کارآیی عملیات میدانی ما را به نحو 
چشمگیری بهبود بخشد. ارتباط بی سیم حتی 
در بدترین شــرایط، از جمله بالیای طبیعی و 

موارد اضطراری کار می کند.
۳47 – خرســندم یک برنامه جدید جهت 
واکنــش در مقابــل بالیــا را اعــالم دارم، که 
تلفن های موبایــل و ماهــواره ای و نیز ارتباط 
مایکروویو ) microwave ( برای کارمندان بخش 
کمک های بشردوستانه را تأمین و حفظ می کند.
۳48 – ایــن ابتکار تحــت رهبری کمپانی 
اریکســون Ericsson، با مشــارکت واحدهای 
ســازمان ملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ 

انجام خواهد گرفت. )رجوع کنید به قاب 11(.

قاب 11
اولین در صحنه: ارتباطات با عملیات 

امدادی در بالیا
افزایش چشــمگیر دامنه و شــدت 
بالیای طبیعی طی سه دهه گذشته، 
ســازمان های امــداد در بالیــا را با 
ســاخته  مواجه  روزافزون  تقاضاهای 
است. برای رفع این تقاضاها، عملیات 

امداد بالیا بزرگتر و پیچیده تر شده و 
نقش آفرینان بیشتری را در بر گرفته 
است. این امر به نوبه خود تقاضا برای 

ارتباط مؤثر را افزایش داده است.
سیســتم های ارتباطی محلی غلباً در 
بالیا به نحو وسیعی خسارت می بینند. 
متأســفانه سیســتم های ارتباطــی 
که توســط آژانس ها و ســازمان های 
غیردولتی مختلف بــه کار می رود از 
لحاظ کیفیت بســیار متفاوت بوده و 
دچار مسئله تطبیق اند. لزوم بهبودی 
شدیداً تشــخیص داده می شود، ولی 
برای بسیاری از آژانس ها و سازمان های 
غیردولتی تحصیل سیستم های مؤثرتر 

بسیار پرهزینه است.
بــرای مقابله با این چالش شــرکت 
اریکسون یک برنامه واکنش در مقابل 
بالیا را آغاز کرده که از جمله ســایر 
تلفن موبایــل و ماهواره ای  ابتکارها، 
در اختیار کارکنان امداد بشردوستانه 
گذاشته و حفظ می کند. این شرکت 
اتصاالت مایکروویــو را نصب می کند 
و ســایر اقدامات جهت بهبود شبکه 
ارتباطی موجــود را به عمل می آورد، 
یا در صورتی که وجود نداشــته باشد 
آن را ایجاد می کند. برنامه واکنش در 
مقابل بالیا متکی بر پشتیبانی ادارات 
اریکسون در بیش از 14۰ کشور جهان 
اســت، و توجه آن بــه تهیه مقدمات 
بــرای مواجهه با بالیــا و نیز واکنش 
در مقابل آن معطوف است. این عمل 
سخاوتمندانه در شــهروندی جهانی 
و همکاری بین بخش های خصوصی 
و عمومی، به کارگزاری های ســازمان 
ملل و شرکای آن فایده بسیار خواهد 
رســاند، و در امر تأمین خدمات برای 

قربانیان بالیا بهبود خواهد بخشید. 

۳49 – برنامه ریــزی و عملیات تدارکاتی در 
شــرایط اضطراری پیچیده با اســتفاده بهتر از 
فن آوری موجود نیز ســود ببرد. مثاًل در کوزوو 
کمیتــه نجات بین المللی یک شــبکه انترنتی 
ماهواره ای بی ســیم مشــترک در پریســتینا 
pristina برقرار کرد. تمامی کارگزاری های ملل 
متحد، ســازمان امنیت و همکاری اروپا، چند 
هیأت ملی و اکثر سازمان های غیردولتی به طور 

24 ساعته به شبکه متصل اند.
۳5۰ – با همه این ها تاکنون ســازمان ملل 
از امکانات انقالب اطالعاتی اســتفاده چندانی 
نبرده است. ما با مشــکل فرهنگ مقاومت در 
مقابل تغییر، زیر بنای ناکافی فن آوری اطالعاتی، 
نبود کارآموزی و از همــه مهم تر با عدم درک 

منافع فراوانی که فن آوری اطالعاتی، در صورت 
استفاده سازنده از آن در بر دارد مواجهیم. ما باید 
توانایی فن آوری اطالعاتی داخلی خود را بهنگام 
کرده آن را ارتقاء دهیم. امکانات وســیعی برای 
کل نطام سازمان ملل متحد وجود دارد تا خود 
را بهتر هماهنگ ســاخته و اطالعات و حقایق 
مورد عالقه مردم دنیا را در اختیارشان قرار دهد.
۳51 – من با همکاری سایر اعضای خانواده 
ملل متحد این اهداف را با عالقه و شــدت زیاد 
دنبال خواهم کــرد. هم چنین برای تجدید زیر 
ساخت و ظرفیت فن آوری اطالعاتی ملل متحد 
از صنعت تکنولوژی اطالعات درخواست کمک 

می کنم.

د – پیشبرد انقالب آرام
۳52 – اگر قــرار بود جامعــه جهانی فردا 
ســازمان ملــل متحد جدیدی تأســیس کند 
ساختار آن با آنچه اکنون داریم متفاوت می بود. 
در ســال 2۰۰۰، ســاختار ســازمان ما دهه ها 
وظیفــه و ماموریت که کشــورهای عضو به ما 
محول کرده انــد، و در بعضی موارد میراث عدم 
توافق عمیق سیاســی را منعکس می کند. در 
عین حالی که درباره تبدیل سازمان ملل متحد 
به یک سازمان جدیدتر و قابل انعطاف تر اتفاق 
نظر وجود دارد، ولی درباره آنچه می توانیم انجام 
دهیــم محدودیت های جدی همچنــان ادامه 
خواهد داشت، مگر اینکه کشورهای عضو مایل 
باشند اصالح ســاختاری واقعی را مورد بررسی 

قرار دهند.
۳5۳ – هنگامــی که حدود مســئولیت ها 
و امیدهایی که به ما بســته شــده را در مقابل 
منابع مان بسنجیم، با یک واقعیت هشدار دهنده 
روبه رو خواهیم شــد. بودجه مربوط به وظایف 
اصلی ما  ـ فعالیت هــای دبیرخانه در نیویورک، 
ژنو، نایروبی، وین و پنج کمیسیون منطقه ای- 
فقط 1/25 میلیارد دالر در سال است. این رقم 
حدود 4 درصد بودجه ساالنه شهر نیویورک، و 
حدود یک میلیارد دالر کمتر از هزینه ســاالنه 
اداره آتش نشانی توکیو است. منابع ما با وظایف 

جهانی ما به هیچ وجه قابل قیاس نیست.
 ۳54 – همگان از مشــکالت ما در مواجهه 
با بودجه هــای راکد و عــدم پرداخت بدهی ها 
مطلع اند. آنچه کمتر درک شــده این است که 
کشــورهای عضو با افزودن وظایف جدید بدون 
اضافه کردن منابع، به ســازمان فشــار تحمیل 
می کننــد. ما می توانیــم با منابــع کمتر کار 
سنگین تر انجام دهیم، ولی این کار تا حد معینی 
ممکن اســت. دیر یا زود بر کار ما تاثیر منفی 

خواهد گذارد.
۳55 – محدودیت هــا تنها مربــوط به امور 
مالی نیســت. در بسیاری از موارد ما نمی توانیم 
وظیفه خود را انجام دهیم، زیرا عدم توافق بین 
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کشــورهای عضو از حصول اتفاق نظر که برای 
اقدام مؤثر الزم اســت جلوگیری می کند. این 
وضع شاید در مورد عملیات صلح خیلی مشهود 
باشد، ولی در سایر موارد نیز اثر می گذارد. عالوه 
بــر این طرز نظارت ناخوانده و بی نهایت مفصل 
که کشــورهای عضو بر فعالیت هــای برنامه ما 
اعمال می کنند، برای مان خیلی مشکل می سازد 
کــه کارآیی و تأثیر گذاری خــود را به حد اکثر 

برسانیم.
۳56 – »انقــالب آرام« کــه در 1997 آغاز 
کردیم بر این مبنا طراحی شده بود که سازمان 
ملل را به یک ســازمان کوچک تر و مؤثرتر  بد ل 
کند. از آن زمان تا کنون ما رویه های مدیریتی 
خود را منظم و یکنواخت کــرده، و منابع را از 
اداره به کار توسعه انتقال داده ایم، یک مدیریت 
به ســبک کابینه ابداع و هماهنگی بین اعضای 
خانواده ملل متحد را کــه دور از هم اند، بهبود 

بخشیده ایم.
۳57 – برای کاهش تعصب نســبت به عدم 
کارآیــی نهادی کــه کار ما را مبتــال کرده، و 
تســهیل در تجهیز استراتژیک منابع، مهلت یا 
»مقررات زمانی« در مورد ابتکاراتی که شــامل 
تجدید ساختار سازمانی یا تعهدات مالی عمده 
باشد، پیشنهاد کردم. مجمع عمومی هنوز این 
پیشــنهاد را نپذیرفته؛ من از مجمع درخواست 

می کنم این کار را انجام دهد.
۳58 – عــالوه بــر این یک ســازمان ملل 
مردم گراتر باید هم از لحاظ استخدام کارمندان 
و هم تخصیص منابع سازمانی بیشتر مبتنی بر 
نتایج باشــد. ما در جهت سیستم بودجه بندی 
مبتنی بر نتایج، که نه بر داده ها و فرایندها بلکه 
بر حاصل کار متمرکز باشد به کندی پیشرفت 
می کنیم. زمانی که این سیستم به طور کامل به 
اجرا گذارده شود موجب ترویج کارآیی و قابلیت 
انعطاف خواهد شــد، و در عین حال شفافیت و 
جوابگویی دبیرخانه نسبت به کشورهای عضو را 
افزایش خواهد داد. در اینجا نیز حمایت مجمع 

عمومی الزم است.
۳59 – بــه عنوان جمع بندی باید گفت که 
ســازمان ملل قرن بیســت و یکم همچنان به 
وسیله اصول بنیادین آن راهنمایی و اداره شود. 
باید همچنان ســازمانی که خود را وقف منافع 
کشــورهای عضو و مردمانش کرده، باقی بماند. 
اهداف ما تغییر نخواهد کرد: صلح و ســعادت، 
عدالت اجتماعی و آینده پایدار. ولی وسایلی که 
برای نیل بدان اهداف به کار می بریم باید مطابق 

چالش های عصر جدید باشد.
۳6۰ – در آینده، ســازمان ملل باید به نحو 
روزافزونی به عنوان عامل و واســطه برای اقدام 
دســته جمعی، هم در بین کشــورهای عضو و 
هم بین آن ها مجموعــه فعالی از نقش آفرینان 
جدید غیردولتی عمل کنــد. ما باید همچنان 

مکانی باشــیم که در آن معیارهای جدید رفتار 
بین المللی بعد از مباحثات تهیه می شــوند، و 
اتفاق نظر کلی درباره آنها به دســت می آید. ما 
باید قدرت فن آوری را بــه منظور بهبود اقبال 
و وضع کشــورهای در حال توسعه در خدمت 
بگیریم. سرانجام، خود ما به عنوان سازمان باید 
کاراتر و  اثر گذارتر باشــیم و در دسترس مردم 
دنیا قرار گیریم. اگر در انجام این کار شکســت 

بخوریم، باید جدی تر منتقد خود باشیم.
 ۳61 – فقط از این راه هاســت که یک امین 

جهانی برای کلیه مردم دنیا خواهیم شد.

 )7( قابل توجه اجالس سران
۳62 – مقاصــد و اصول ســازمان ملل به 
روشنی در منشور و اعالمیه جهانی حقوق بشر 
تشریح شــده اســت. تأثیر و ظرفیت آن برای 
الهام بخشــیدن به هیچ وجه کمتر نشده، بلکه 
بیشتر شــده اســت، زیرا مردم به صورت های 
جدید بــه یکدیگر پیونــد خورده انــد و لزوم 
مســئولیت مشترک در ســطح جهانی بیشتر 
احساس می شــود. به اعتقاد من ارزش های زیر 
که روحیه منشور را منعکس می کند بین کلیه 
ملل مشــترک است، و برای عصری که وارد آن 

می شویم اهمیت شایان دارد.
آزادی ـ مردان و زنان حق دارند که زندگی 
خود را اداره کرده و کودکان خود را با شــرافت، 
و رها از گرســنگی و بی چارگی و بدون ترس از 
خشــونت یا مخالفت بزرگ کنند. بهترین راه 
تضمین حقوق آن ها دولت منتخب بر اســاس 

اراده مردم است.
عدالت و همبســتگیـ  هیــچ فرد یا ملتی 
را نباید از فرصت بهره مندی از جهانی شــدن 
محروم کرد. مخاطــرات جانی را باید به نحوی 
اداره کــرد که هزینه و بارشــان به نحو عادالنه 
تقســیم شــود. آن هایی که رنج می کشند یا از 
حد اقل منافع بهره مند می شــوند حق دریافت 
کمک از اشخاصی را دارند که بیشترین استفاده 

را می برند.
بردباری ـ انســان ها با وجــود تنوع عقاید، 
فرهنگ هــا و زبان ها باید بــه یکدیگر احترام 
بگذارند. از تفاوت های بین جوامع یا درون آن ها 
نباید بیم داشــت یا آن ها را سرکوب کرد، بلکه 
باید آن ها را محترم شمرد. اختالف بین و داخل 
ملل را باید به طرق مســالمت آمیز حل و فصل 
کرد، مگر در مواردی که منشور توسل به زور را 

تجویز کرده باشد.
احترام به طبیعت ـ در برخورد با موجودات 
زنده و منابع طبیعی بایــد احتیاط به کار برد. 
فقط بدین وسیله می توان ثروت های بی حد و 
حصری را که از طبیعت به ارث برده ایم حفظ و 

به بازماندگان خود منتقل کنیم.
مســئولیت مشــترک ـ حکومت ها باید با 

یکدیگر اقــدام کنند تا طبق منشــور صلح و 
امنیت بین المللی را حفظ کنند. اداره مخاطرات 
و تهدیداتی که بر تمامی مردم دنیا اثر می گذارد، 

باید به نحو چند جانبه مورد بررسی قرار گیرد.
۳6۳ – در اعمال این ارزش ها به سده جدید، 

اولویت های ما باید روشن باشد.
۳64 – در اولیــن مرحله مــا نباید از هیچ 
کوششــی فروگذاری کنیم که مــردان و زنان 
خود را از فقر منفور و غیرانســانی که در حال 
حاضر گریبان گیر بیش از یک میلیارد نفر است، 
برهانیم. بنابراین اجــازه دهید تصمیم بگیریم 

اقدامات زیر را به عمل آوریم:
- قبل از آن که ســده جدید 15 ساله شود، 
نســبت مردم دنیا را )در حال حاضر 22%) که 
درآمدشان کمتر از روزی یک دالر است به نصف 

تقلیل دهیم.
- تا همان تاریخ، نســبت مردمــی را )در 
حال حاضــر 2۰ %) کــه به آب آشــامیدنی 
سالم دسترســی ندارند یا از عهده هزینه آن بر 

نمی آیند، به نصف برسانیم.
- تا همان تاریخ، کلیه کودکان، پسر و دختر، 
در همه نقاط، بتواننــد دوره ابتدایی را به اتمام 
برســانند، و پســران و دختران به تمام سطوح 
آموزشی به طور مساوی دسترسی داشته باشند.
- که تا آن تاریخ، از شــیوع ایدز جلوگیری 
و شــروع به معکوس کردن گسترش آن کرده 

باشیم.
- که تا ســال 2۰2۰، بهبودی چشمگیری 
در زندگی حداقل 1۰۰ میلیون ساکنین حلبی 

آبادها در سرتاسر جهان ایجاد کنیم.
- راه کارهایی تدوین کنیم که به جوانان همه 

نقاط امکان دهد شغل آبرومندی پیدا کنند.
- تضمین کنیــم که منافع فــن آوری نو، 
مخصوصاً فن آوری اطالعات در دســترس همه 

قرار گیرد.
- که از حاال بــه بعد هر دولت ملی خود را 
نســبت به خط مشــی ها و برنامه های ملی که 
مخصوصاً در جهت کاهش فقر می باشد متعهد 
ســازد، و این کار را با مشــورت با جامعه مدنی 

تدوین و اجرا کند.
در سطح بین المللی کشورهای خوشبخت تر 
وظیفه همبســتگی با کشورهای دیگر را دارند. 

بنابراین اجازه دهید آن ها تصمیم بگیرند که:
- به کاالهای تولید شده در کشورهای فقیر 
اجازه ورود آزادانه به بازار خود بدهند، و به عنوان 
اولین قدم، آماده باشــند در مــارس 2۰۰1 در 
سومین همایش سازمان ملل درباره کشورهای 
کمتر توسعه یافته، سیاستی را اتخاذ کنند که به 
موجب آن صادرات کشورهای کمتر توسعه یافته 
با معافیت از عوارض و سهمیه بندی وارد شود و 

در دسترس قرار گیرد.
- یــوغ و بند بدهی را کــه در حال حاضر 
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بسیاری از فقیرترین کشورها را در فقر محصور 
کــرده بردارند، و به عنوان اولین قدم بســط و 
گسترش برنامه رهایی از بدهی برای کشورهای 
فقیر ســخت مقروض، که ســال گذشته مورد 
موافقــت قرار گرفــت، را بی درنگ اجرا کنند و 
حاضر باشند کلیه بدهی های رسمی کشورهای 
فقیر که زیر بار ســنگین بدهی هستند را لغو 
کنند، و در مقابل آن کشورها تعهد قابل اثبات 

مبنی بر کاهش فقر کنند.
- اعطای کمک سخاوت مندانه تر به منظور 
توسعه به ویژه به کشــورهایی که منابع خود را 

واقعاً برای تقلیل فقر به کار می برند.
- همکاری با صنعت داروســازی و ســایر 
شــرکاء برای تولید واکســن مؤثر علیه ایدز با 
قیمت معقول، گذاردن داروهای مربوط به ایدز 
در دســترس عموم مردم کشــورهای در حال 

توسعه.
در سطوح ملی و بین المللی سرمایه گذاری 
خصوصی نقش بسیار ضروری دارد که ایفا کند. 

بنابراین اجازه دهید تصمیم بگیریم که:
- توسعه مشارکت قوی با بخش خصوصی 
برای مبارزه با فقر در کلیه جنبه های آن به وقوع 

بپیوندد.
فقر مفــرط در جنوب صحــرا در آفریقا با 
مقایســه با مناطق دیگر روی بخش عمده تری 
از مردم  اثر می گذارد. این وضع در نتیجه وقوع 
جنگ بــا پیش آمد بیشــتر و همچنین ایدز و 
بیماری های دیگر تشــدید می شــود. بنابراین 

بگذارید تصمیم بگیریم که:
در کلیــه اقدامــات خود توجــه خاص به 
نیازهای آفریقا مبذول داریــم، و از تالش های 
آفریقاییان جهت حل مســایل آن قاره حمایت 

کامل به عمل آوریم.
من از طرف خود چهار ابتکار جدید را در این 

گزارش اعالم کرده ام:
- یک شــبکه داخلی بهداشــتی، اطالعات 
پزشــکی بهنــگام در اختیــار بیمارســتان و 
کلینیک های کشــورهای در حال توسعه قرار 

دهد.
- یک ســرویس فــن آوری اطالعاتی ملل 
متحد )UNITeS( به گروه هایی از کشــورهای 
در حال توســعه در مورد استفاده و فرصت های 

فن آوری اطالعاتی آموزش بدهد.
- اقدام به پاســخ در مــورد بالیا »اولین در 
صحنه« که با مناطقی کــه تحت تأثیر بالیای 
طبیعــی و اوضاع اضطراری قرار گرفته اند بدون 

وقفه ارتباط برقرار می کند.
- یک شبکه خط مشی جهانی که روش های 
جدید با دوام را در مورد اشــتغال جوانان مورد 

بررسی قرار می دهد.
۳65 – در مرحله دوم ما باید از هیچ کوششی 
فروگذار نکنیم تا مردان و زنان هم نوع خود را از 

بالی جنگ 
)همانطور که منشور ما را موظف می دارد(، 
مخصوصاً از خشونت ناشی از منازعات داخلی و 
ترس از اسلحه هایی که منجر به کشتار گروهی 
می شوند و عمدتاً دو منبع ایجاد وحشت در عصر 
حاضر تلقــی می گردند، برهانیم. بنابراین اجازه 

بدهید تصمیم بگیریم که:
- احترام نســبت به قانــون، در امور ملی 
و بین المللــی، مخصوصاً مقررات توافق شــده 
معاهــدات در مورد کنترل ســالح ها و قوانین 
بین المللی بشردوستانه و حقوق بشر را تقویت 
کنیم. من از کلیه دولت هایــی که این اقدام را 
انجام نداده اند دعوت می کنم که کنوانسیون ها، و 
میثاق ها و معاهداتی را که هسته مرکزی قوانین 
بین المللی اند را به امضاء رسانده و تصویب کنند.

- مؤثر تر کردن سازمان ملل در انجام وظیفه 
خود در حفظ صلح و امنیت، مخصوصاً از طریق 
تقویت توانایی ملل متحد در انجام عملیات صلح.
- تصویــب اقداماتی برای آن که تحریم های 
اقتصادی که به تصویب شــورای امنیت رسیده 
به جمعیت های بی گناه کمتر صدمه برساند و در 

مجازات حاکمان خاطی مؤثرتر باشد.
- اقدام فعاالنه جهت مهار قاچاق غیرقانونی 
ســالح های ســبک، مخصوصاً از طریق ایجاد 

شفافیت بیشتر در نقل و انتقال اسلحه.
- حمایت از اقدامات مربوط به خلع ســالح 
منطقــه ای، ماننــد مهلت قانونــی در واردات، 
صادرات یا تولید ســالح های ســبک در غرب 

آفریقا.
- بسط برنامه های »اسلحه در مقابل کاال« 
خصوصاً در وضعیت بعــد از اتمام منازعات که 
در آلبانی، السالوادور، موزامبیک و پاناما نتیجه 

بخش بوده، به سایر نواحی.
- بررسی امکان برگزاری یک همایش بزرگ 
بین المللی به منظور تعیین راه های از بین بردن 

خطرات هسته ای.
۳66 – در مرحلــه ســوم ما بایــد از هیچ 
کوششــی فروگذاری نکنیم تا مردان و زنان و 
هم نوعان خود و از همه بیشتر فرزندان و نوه های 
خود را از خطر زیســتن در کره ای برهانیم که 
در نتیجه فعالیت های انســانی به نحو بازگشت 
ناپذیری آلوده شــده و منابعش دیگر نیازهای 
آن ها را مرتفع نمی ســازد. با توجه به خطرات 
عظیمی که بشــریت با آن مواجه است، اجازه 

دهید تصمیم بگیریم که:
- یــک ســری اخالقیات جدیــد حفظ و 
راهنمایــی را به تصویب برســانیم، و به عنوان 

اولین گام:
- پذیرش و تصویب پروتکل کیوتو، بطوری 
که تا ســال 2۰۰2 به مورد اجرا گذارده شود و 
تضمین نیل به اهــداف آن، به عنوان قدمی به 

سوی کاهش نشر گازهای گلخانه ای.

- بررســی جدی و منظور داشتن سیستم 
»حسابداری سبز« سازمان ملل به عنوان جزیی 

از حسابداری ملی.
- تأمیــن حمایت مالــی از ارزیابی هزاره و 

اقدامات فعاالنه در آن.
۳67 – باألخــره ما باید از هیچ کوششــی 
فروگذاری نکنیم تا ســازمان ملــل را به ابزار 
مؤثرتری در دســت مردم دنیا  بد ل کنیم تا سه 
اولویت را دنبال کننــد. نبرد علیه فقر، جهل و 
بیماری، نبرد علیه خشونت و ترور، و نبرد علیه 
تخریب و انهدام خانه همه مــا. بنابراین اجازه 

دهید تصمیم بگیریم که:
- شــورای امنیت را اصالح کنیم، که همه 
بتوانند مســؤلیت های خود را به نحو مؤثرتری 
انجام دهد، و هم از نظر کل مردم دنیا مشروعیت 

بیشتری به دست آورد.
- تضمین کنیم که منابع الزم به ســازمان 

جهت انجام وظایفش داده شود.
- تضمین کنیم که دبیرخانه بهترین فایده 
را از آن منابع در جهت مصالح کل کشــورهای 
عضو ببرد، از طریق اجازه دادن به آن تا بهترین 
روش مدیریتــی و فن آوری موجود را تصویب و 
مســاعی خود را روی آن وظایفی متمرکز کند 
که اولویت های جاری کشورهای عضو را منعکس 

می کند.
- بــه ســازمان های غیردولتــی و ســایر 
نقش آفرینان غیرحکومتی فرصت کامل بدهیم 
تا نقش ضروری خود را در کار و وظایف سازمان 

ایفا کنند.
۳68- معتقدم این اولویت ها روشن است، و 
این که کلیه این امور قابل حصول است، اگر اراده 
کنیم آن را به دست آوریم. برای بسیاری از این 
اولویت ها راهکارهایی ابداع و در این گزارش به 
طور خالصه ذکر گردیده اســت در مورد سایر 
اولیت ها الزم است که از فکر و نیرو و بودجه های 
پژوهشی خود برای جستجوی راه حل های قابل 

اعمال استفاده کنیم.
۳69- هیچ کشــور و ســازمانی به تنهایی 
نمی تواند کلیه این مســایل را حل کند. و نیز 
هیچ کشــوری نباید تصور کنــد که اگر دولت 
و شــهروندان آن از صمیم قلب دست به اقدام 
نزنند، سایر کشــورها مسایلش را حل خواهند 
کــرد. برای آنکه قرن بیســت و یکــم امن تر و 
عادالنه تر از قرن بیستم شود، مستلزم آن است 
که کلیه کشــورها و افــراد اقدامات قاطعانه ای 
به عمل آورند. یک ســازمان ملل احیا شده در 
الهام بخشــی و هماهنگی ایــن اقدامات نقش 

حیاتی و عالی ایفا خواهد کرد.
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هفته ای که باهمستان ناشنوایان، 
جهان را به گوش دادن واداشت
جنبش »رئیس ناشنوا همین حاال!« در دانشگاه گالودت
)به مناسبت 8 میزان/ 30 سپتامبر،روز جهانی ناشنوایان(
*منبع: سایت توانا

امیدهای ناامیدشده 
ششم مارچ ســال 1988 بود که جمعیتی 
انبوه به امید شــنیدن اعالنی تاریخی به سوی 
پردیس دانشــگاه گالــودت )Gallaudet( در 
واشنگتن دی .سی به راه افتاد. به نظر می رسید 
ریاســت تنها کالج هنرهای آزاد ناشنوایان در 
جهان، سرانجام به فردی ناشنوا سپرده خواهد 
شد. در تاریخ صد و بیست  و  چهار ساله دانشگاه 
گالودت ریاست این دانشــگاه را همواره افراد 
شــنوا عهده دار بودند، تناقضــی دردناک برای 
مؤسسه ای که نه فقط دانشگاه ناشنوایان بود، 
بلکه »نقش مشعلی هدایت گر برای ناشنوایان 

سراسر جهان را نیز ایفا می کرد.«]1[
به هر حال این وضعیت در راســتای همان 
دیدگاه هــای اجتماعی قــرار می گرفت مبنی 
بر اینکه »شــنوایان افــرادی طبیعی اند و باید 
از ناشــنوایان مراقبت کنند.« ]2[ ســال ها از 
ناشنوایان تصاویر کلیشه ای به شکل »اشخاصی 
منزوی، وابســته، بی سواد و اغلب قابل ترحم« 
ارائه داده بودند، نه اشخاصی توانمند و مستقل. 
]۳[ این ها همه موجب شده بود ناشنوایان علیه 
تبعیض  در حوزه های مختلف، از آموزش و کار 
گرفتــه تا رانندگی و حقــوق فرزندپذیری، به 

مبارزه بپردازند.

برگزیدن فردی ناشــنوا به ریاست دانشگاه 
گالودت در نهایت نشــان می داد که ناشنوایان 
توانایی اداره خود را دارند. تنها چیزی که باقی 
مانده بود اعالم رسمی این رای از جانب هیأت 
امنای دانشــگاه بود. دو تن از سه نامزد نهایی 
 I. King) ریاســت، یعنی آی. کینگ جــردن
 ،)Harvey Corson( و هاروی کورسن (Jordan
ناشنوا بودند، و به نظر قطعی می آمد که هیأت 
امنا یکــی از این دو نفر را انتخاب خواهد کرد 
نه الیزابت زینســر )Elisabeth Zinser(، تنها 
نامزد شــنوا کــه تجربه اندکــی در ارتباط با 
ناشــنوایان داشــت. یکی از کنشگران جنبش 
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چنین به یاد می آورد: »ما یقین داشــتیم که 
آن ها فردی ناشــنوا را انتخاب خواهند کرد.« 

]4[
زمانی کــه فارغ التحصیــالن و کارمندان 
دانشــگاه، اندکی پیش از زمــان مقرِر اعالن 
رای، به پردیس دانشگاه وارد شدند، در کمال 
شگفتی دریافتند دو ساعت پیش تر به سرعت 
خبری در رســانه ها مبنی بر گزینش زینســر 
به ریاست دانشگاه منتشــر شده است. هیأت 
امنا حتی ایــن زحمت را بر خود هموار نکرده 
بودند که به پردیس دانشــگاه بیایند و تصمیم 
خود را به صورت رســمی اعــالم کنند و یا به 
جامعه دانشــگاهی توجهی نشان دهند. یکی 
از دانشــجوها اتفــاق آن روز را چنین تعریف 
می کنــد: »مثل ایــن بود کــه ... یکی به من 
سیلی زده باشــد.« ]5[ بار دیگر ریاست مرکز 
باهمستان ناشنوایان به فردی شنوا سپرده شده 
بود. یکی از اعضای هیأت علمی می پرســید، 
»اگر یک ناشنوا شایسته اداره دانشگاه شناخته 
نمی شود، پس هدف از داشتن دانشگاهی برای 

ناشنوایان چیست؟«]6[
ایــن تصمیم، ماه ها تالش سرســختانه را 
در هم شکســته بود. بعد از کناره گیری رئیس 
قبلی دانشــگاه از مقام خود در ماه آگســت، 
مسئله گزینش فردی ناشنوا به ریاست دانشگاه 
سرسختانه مورد حمایت و پیگیری قرار گرفته 
بود. گروهی شش نفره از فارغ التحصیالن جوان 
گالودت به نــام داکــز )Ducks( یا مرغابی ها 
)به دلیل شــباهت  این گروه به »دسته متحد 
پرنــدگان«( با اعضای هیأت علمی دانشــگاه، 
کارکنان و کنشــگران حقوق ناشــنوایان در 
ســطح ملی و محلی همکاری کــرده بودند تا 
بتوانند هیأت امنا را متقاعد کنند. ]7[ نامه ها 
و تومارهای درخواســت بیان می داشــت که 
»پس از مدت ها، زمان انتصاب فردی ناشــنوا 
به ریاســت دانشگاهی که یک قرن به آموزش 
ناشنوایان اختصاص داشته، فرا رسیده است. ما 
به رئیسی نیاز داریم .. که ... ناشنوایان را درک 
کند، مثالی از جامعه ناشنوایان باشد و از حقوق 
آنان دفاع کند، نه فقط با کالمش بلکه با وجود 
خویش به عنوان یک نمونه زیســته.« ]8[ این 
کمپاین حمایت رسانه محلی و رهبران سیاسی 
ملی از سناتور باب دول تا معاون رئیس  جمهور 

جرج بوش را جلب کرده بود. ]9[
با این حال، دانشجویان گالودت نسبت به 
کمپاین بسیار بی تفاوت بودند و فکر می کردند 
فرقی به حال آن ها نمی کند که چه کسی امور 
اداری دانشگاه را بر عهده داشته باشد. بسیاری 
از اعضــای هیأت علمی نیز بــه دلیل ترس از 
رفتارهای تالفی جویانه از مداخله در این قضیه 
پروا می کردند. ]1۰[ با همه این اوصاف، در یک 
گردهمایی در پردیس دانشگاه بیش از هزار نفر 

از دانشــجویان و اعضای مجمع دانشــگاهیان 
گالــودت جمع آمدند و یک شــعار داشــتند: 
»رئیس ناشنوا همین حاال!« و این نقطه عطفی 
در حمایت از این درخواســت بود. ]11[ حاال 
دیگــر این جمع نه تنها فعاالنه در این جنبش 
مشارکت داشتند، بلکه آماده بودند قدم پیش 
بگذارند و جنبش را هدایت کنند. گروه داکز و 
کنشگران همراهش اساس تغییری را بنا نهاده 
بودند که افــراد را از پذیرش منفعالنه تصمیم 
هیأت امنا به سمت صف آرایی و اعتراض سوق 

می داد.
جمعیتی خشــمگین به سوی هتل محل 
اســتقرار هیأت امنا بــه راه افتاد و مصمم بود 
صراحتا اعالم کند که دانشگاه گالودت تصمیم 
هیأت امنا را نمی پذیرد. رئیس هیأت امنا، جین 
اســپیلمن )Jane Spilman(، با این جمله  که 
بزودی شــهرتی رســواکننده یافت پاسخ داد: 
»افراد ناشــنوا آمادگی انجام وظیفه در جهان 
شــنوایان را ندارند.«]12[ هرچند اســپیلمن 
اصرار داشــت که گفته او را نادرســت تفسیر 
کرده اند، اما این جمله در سراسر کشور پخش 
شد، و ســرآغاز جنبش تاریخ ســاز ناشنوایان 
برای به دســت آوردن حق تعیین سرنوشــت 
خود شد. یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه 
گالودت گفته است: »سال هاست که افراد شنوا، 
ناشنوایان را به تصویر می کشند، آن ها را شکل 
می دهند و کنترل شــان می کنند. اکنون زمان 
آن فرا رسیده که ناشنوایان خودشان سرنوشت 

خود را تعیین کنند.« ]1۳[ 
تا  تبعیض  از  سرشــار  سرگذشت  از 

حرکت به سوی تغییر 
ناشــنوایان، قرن ها از حــق نظارت بر امور 
تحصیلی خویش محــروم بوده اند. طی بخش 
زیــادی از قرن نوزدهم، تقریبــا تمام مدارس 
ناشــنوایان از زبان اشــاره امریکایی )ASL( به 
عنوان ابزار آموزش استفاده می کردند. هرچند 
در این مدارس دانش آموزان ناشــنوایی رشــد 
کرده و بر پایه زبان اشاره، فرهنگ و جامعه ای 
در حال ترقی برای خود بنا نهاده بودند، اما در 
اواخر قرن نوزدهم دو گرایش اجتماعی منجر به 
شکل گیری جریانی در جهت حذف زبان اشاره 
امریکایی و به تبع آن فرهنگ ناشنوایی شد. با 
افزایش مهاجرت ها، واکنشی بومی گرایانه، این 
عقیده را مطرح می کرد که رشد تنوع زبانی و 
فرهنگی، از جمله رشــد باهمستان ناشنوایان، 
تهدیدی برای هویــت ملی آمریکا خواهد بود. 
همزمان، یک دیدگاه انقالبی پســاداروینی نیز 
افراد شنوا را به سوی این باور سوق می داد که 
»زبان اشاره« زبانی ابتدایی است و افراد ناشنوا 
را به »گونه های کمتــر تکامل یافته حیوانی« 
مرتبط می کند.]14[ از این دیدگاه، ناشنوایان 
افرادی ناقص بودنــد و »نهایت موفقیت آن ها 

زمانی محقق می شد که بتوانند تحت آموزش 
مانند افراد شــنوا عمل کنند«؛ یعنی بتوانند 
لب خوانی کنند و انگلیســی حرف بزنند تا به 
این ترتیب مشابه بقیه افراد جامعه شوند. ]15[

در ســال 188۰، انجمنی از مدرســان که 
همگی به جــز یک تن شــنوا بودند، تصمیم 
گرفتنــد که دانش آمــوزان ناشــنوا باید تنها 
حــرف زدن و لب خوانی بیاموزنــد. این تغییر 
رویه، سرآغاز دورانی شد که برخی از آن با نام 
»دوران سیاه آموزش ناشنوایان یاد می کنند«؛ 
دورانی که دانش آموزان ناشنوا به دلیل استفاده 
از زبان اشاره تنبیه می شدند و معلمان ناشنوا 
کامال از سیستم آموزشی کنار گذاشته شدند. 
آموزش حرف زدن و لب خوانی معموال ناموفق 
بــود، و در مــواردی هم کــه توفیقی حاصل 
می شد، سال ها آموزش فشرده اجباری موجب 
می شد دانش آموزان ناشنوا از همساالن شنوای 

خود در درس ها عقب بیفتند. ]16[
در قــرن بیســتم، نظارت بر امــر آموزش 
ناشــنوایان از جمله در دانشگاه گالودت عمدتا 
در دســت شــنوایان بود. ]17[تا سال 1988، 
هیچ فرد ناشنوایی به ریاست یا سرپرستی هیچ 
دانشــگاهی منصوب نشده بود. تنها 25 درصد 
از کارکنان و تنها 4 تن از 19 عضو هیأت امنا 
ناشنوا بودند. نارضایتی اعضای هیأت علمی و 
کارکنان دانشــگاه از مدیریت بیشتر و بیشتر 
می شد. آن ها مدیریت را مستبد و بی توجه به 
دغدغه های باهمستان ناشنوایان می انگاشتند. 
]18[ در اواسط دهه 198۰، گروهی از اعضای 
هیــات علمــی و کارکنان که ناشــنوا بودند، 
»شــورای رئیس دانشــگاه در امور ناشنوایی« 
 )President’s Council on Deafness)
را تشــکیل دادند تا از باهمســتان ناشنوایان 

درسطح دانشگاه حمایت کند. ]19[
در این زمان، انجمن ملی ناشنوایان به طور 
کلی در حمایت از ناشــنوایان و مســائل آنان 
ناشنوایان  فعال تر شــده بود. ]2۰[ باهمستان 
آمریکا، به دستاوردهای خود که اکنون محققان 
مشغول ثبت آن بودند مباهات می کرد و برای 
اثبات حقوق خود می کوشید. ]21[ زمان تغییر 

در دانشگاه گالودت فرا رسیده بود.
رئیس ناشنوا همین حاال!

صبــح روز بعــد از اعالم تصمیــم هیأت 
امنا، دانشــجویان گالودت، پردیس دانشــگاه 
را تعطیــل کــرده بودند، و داســتان اعتراض 
آن ها خبر داغ رســانه های محلی شــده بود. 
گروهی از دانشــجویان، اعضای هیأت علمی، 
کارکنان و فارغ التحصیالن دانشگاه، به سرعت 
گرد هم آمدند و فهرســتی چهــار موردی از 
خواسته های شان تنظیم کردند: انتصاب فردی 
ناشنوا به ریاست دانشــگاه، کناره گیری جین 
اسپیلمن از ریاست هیأت امنا، حضور اکثریت 
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51 درصدی ناشــنوایان در ترکیب هیأت امنا، 
و خودداری از هرگونه اقدام تالفی جویانه علیه 
دانشــجویان، اعضای هیأت علمی یا کارکنانی 
که در اعتراض شــرکت داشتند. ]22[ هیأت 
امنا پذیرفته بود که آن روز در پردیس دانشگاه 
با باهمســتان گالودت مالقات کند، اما بعد از 
سه ساعت طوالنی، اســپیلمن امکان هرگونه 
ســازش را مطلقا رد کــرد و گفت: »تصمیمی 
که گرفته شده، قانونی، مناسب و نهایی است.« 
]2۳[ صدها تن از دانشجویان و اعضای هیأت 
علمی به بیرون از دانشــگاه ریختند و در برابر 
کاخ کنگره آمریکا بــه راهپیمایی پرداختند و 
خواســته خود را فریاد  زدند: »ما رئیس ناشنوا 

می خواهیم همین حاال!«
دانشجویان مصمم بودند که تا زمان تأمین 
هر چهار خواســته  خود، پردیس دانشــگاه را 
تعطیل نــگاه دارند. آن هــا روز بعد به اعضای 
هیأت علمی اطالع دادند که کالس های درس 
را بایکوت خواهند کرد. سپس اعالم کردند که 
حدود 15۰۰ نفر از مجموع 2۳۰۰ دانشــجو، 
آماده انصراف از دانشگاه برای ترم بهار هستند، 
و به این ترتیب فشــار را بر اعضای هیأت امنا 
افزایش دادند. ]24[ دانشــگاه گالودت چگونه 
می توانســت بدون وجود اکثریت دانشجویان 
به کارش ادامه دهد؟ در همان حال که هیأت 
امنــا و مدیران در تقالی حل و فصل وضعیتی 
بودند کــه از کنترل خارج می شــد، ماجرا به 
ســرعت به رسانه های سراســری کشیده شد. 
]25[ رهبــران اعتراض برای مالقات با اعضای 
کنگره به کاپیتال هیل )محل ساختمان کنگره 
امریکا( رفتند و خیلی زود موافقت ایشــان را 
جلب کردند؛ یکی از اعضای کنگره بعدها گفت: 
»وقتــی گوش دادم و دقت کردم باالخره آنچه 
را که جهان باید می فهمید دریافتم: دانشجویان 
بازنده باشند.«  دانشگاه گالودت نمی توانستند 

]26[
در روز سوم اعتراض، باهمستان متوجه شد 
که به هماهنگی بیشتری نیاز دارد و از این رو 
شــورای 16 نفره ای برای تحقق شعار »رئیس 
ناشنوا همین حاال« )DPN( تشکیل داد متشکل 
از چهار دانشجو، سه نفر از اعضای هیأت علمی، 
سه تن از کارمندان، سه فارغ التحصیل دانشگاه 
و سه نماینده از باهمســتان ناشنوایان کشور. 
]27[ بقیه هفتــه، عمده تصمیم های اصلی را 
شورا می گرفت. همچنین یک مرکز ارتباطات 
نیز ترتیب داده شــد. افــراد مختلف حاضر در 
این مرکز بیانیه های مطبوعاتی را می نوشتند، 
اطمینــان حاصل می کردند که گزارشــگران 
امکان مصاحبه با معترضان را داشته باشند، به 
ارتباط با رسانه های تصویری می پرداختند و بر 
بانک تلفنی کــه برای گرفتن کمک های مالی 
از باهمستان ناشنوایان استفاده می شد، نظارت 

داشتند. ]28[
اما هیأت امنا همچنان محکم ایستاده بود. 
خانم زینســر که برگزیده هیأت امنا بود، برای 
یک کنفرانس مطبوعاتی به واشنگتن دی سی 
رفت و در یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد: 
»ریاست دانشــگاه به من سپرده شده است، و 
من تصمیم دارم کار خودم را به عنوان رئیس 
دانشــگاه انجام دهم.« ]29[ یکی از نامزدهای 
ناشنوای ریاست دانشگاه، آی کینگ جردن، نیز 
حمایت خود را از تصمیم هیأت امنا اعالم کرد. 
اعضای هیأت علمی دانشــگاه گالودت بی آنکه 
دلسرد شوند جلسه ای تشکیل دادند و قاطعانه 
به حمایت از چهار خواســته جنبش اعتراضی 
»رئیس ناشــنوا همین حــاال« رای  دادند. این 
حرکــت »ضربه ای کاری« به زینســر بود که 
می دانســت رئیس دانشــگاه بدون پشتیبانی 
اعضای هیأت علمی توفیق نخواهد یافت. ]۳۰[

همزمان، حضور رسانه ای جنبش »رئیس 
ناشــنوا همین حاال« با شرکت گِرگ هلیبوک 
)Greg Hlibok(، رهبر دانشــجویی جنبش، 
در برنامــه »نایت الیــن« و »صبــح بخیــر 
آمریکا« همچنان گســترش می یافت. روز بعد 
حمایت های بیشتری به سوی جنبش سرازیر 
شــد، از جمله چندین اتوبــوس دانش آموز از 
مدارس ناشــنوا، پول و کمک هایی از ســوی 
صاحبکاران محلی و ملی ارایه شد و نیز چکی 
به مبلغ 5۰۰۰ دالر که شخصا از جانب رئیس 
اتحادیه کارگران پست امریکا به جنبش اعطا 
شد؛ پست هزاران عضو ناشنوا و کم شنوا داشت.

از جانب محله دانشــگاه نیز حمایت هایی 
صورت  گرفت. دانشگاه گالودت در محله ای قرار 
دارد که اکثریت ســاکنان آن سیاه پوست اند، و 
بسیاری از این افراد با تالش هایی که باهمستان 
ناشــنوایان انجــام می داد، احســاس همدلی 
می کردند. آن ها به شــیوه های گوناگون از این 
جنبش حمایت  کردند، از جمله با نوشتن نامه، 
دادن پول، و ملحق شدن به راه پیمایی ها. ]۳1[ 
صاحبکاران محلی، غذا، پارچه برای درســت 
کــردن بنر، و حتی خدمات حقوقی به جنبش 

ارایه می دادند. ]۳2[
شــنوایان و ناشنوایان در سراسر کشور نیز 
حمایت خود را نشــان می دادند، با نمایندگان 
خود در کنگره تمــاس می گرفتند، اجتماعات 
محلــی ترتیــب می دادند، به اعضــای هیأت 
مدیره دانشــگاه گالودت نامه می فرستادند، و 
برای پیوستن به اعتراض به گالودت می آمدند. 
]۳۳[ هلیبوک در این باره گفته اســت: »من 
انتظار چنین پاســخ فوق العاده ای نداشتم. اما 
همین که ما قدم در راه گذاشــتیم همه چیز 
معنادار شــد، زیرا این مبارزه ای  اســت که به 
زندگی ناشــنوایان سرتاسر کشور ارتباط دارد. 
تصمیم هیأت مدیره ماننــد کاتالیزوری عمل 

کرد و ما دریافتیم اکنون نوبت ما فرا رســیده 
است.« ]۳4[

یك جنبش جدید حقوق مدنی 
از طریــق جنبش »رئیس ناشــنوا همین 
حاال«، باهمستان ناشــنوایان خود را در زمره 
جنبش های حقــوق مدنی جای داد، به عنوان 
اقلیتی سرکوب شــده که در پی کســب حق 
تعیین سرنوشت خویش اســت، مفهومی که 
عموم جهانیــان به راحتی قــادر به درک آن 
بودند. آن ها خود را افرادی ناتوان نمی دانستند 
که نیاز داشــته باشند با شــبیه شدن بیشتر 
به افراد شــنوا »تثبیت شــوند«، بلکه خود را 
باهمســتانی پرافتخــار می دیدند کــه تاریخ، 
فرهنگ و زبانی از آِن خود دارد. مانند ســایر 
باهمســتان های اقلیت، جنبش »رئیس ناشنوا 
همین حاال« نشان داد که باهمستان ناشنوایان 
حق برخورداری مساوی و حق تعیین سرنوشت 

خویش را دارد. ]۳5[
عالوه بر این، معترضان با اشــاره به ســایر 
گروه های به حاشیه رانده شده می گفتند خیلی 
وقت اســت که نوبت به خواسته آن ها رسیده 
اســت. روی یکی از پوسترهای »رئیس ناشنوا 
همین حاال« نوشته شده بود »وقتش رسیده!« 
اشاره این شــعار به سلسله تحوالت اجتماعی 
بود: »در ســال 1842، یک روحانی کاتولیک 
 (Notre Dame) به ریاســت دانشــگاه نوتردام
منصوب شد. در ســال 1875، زنی به ریاست 
کالج ولســلی )Wellesley( منصوب شد. در 
ســال 1875، فردی یهودی رئیس دانشــگاه 
یشــیوا )Yeshiva( شــد. در سال 1926، یک 
 )Howard( سیاهپوست رئیس دانشگاه هووارد
شد. و در سال 1988 ریاست دانشگاه گالودت 

به یک رئیس ناشنوا تعلق دارد.« ]۳6[
در روز پنجــم اعتراض، بــا تمرکز یافتن 
حمایت ها بر این پیام، جردن حمایت خود را از 
ریاست زینسر پس گرفت و همراهی خود را با 
جنبش »رئیس ناشنوا همین حاال« اعالم کرد. 
جنبش آشکارا شتاب می گرفت. زینسر دریافت 
در میانه یک جنبش حقــوق مدنی قرار دارد 
که مفهومی ملی به خود گرفته است. او همان 
روز استعفای خود را منتشر کرد. ]۳7[ پردیس 
دانشگاه گالودت به جشــن و سرور پرداخت، 
هرچند همچنان بر تأمین باقی چهار خواسته 
خود با این شــعار که »ما تازه اول راهیم« پای 
می فشرد. ]۳8[ جمعیت در راهپیمایی گسترده  
به سوی کاخ کنگره، پرچمی در دست داشت 
که بر آن نوشــته شده بود »ما هنوز رویایی در 
ســر داریم«. این پرچم مشابه پرچمی بود که 
رهبران حقوق مدنی در کمپاین خود به نمایش 
گذاشــته بودند و در آن کمپاین خواستار شده 
بودند که روز تولد مارتین لوتر کینگ، تعطیل 

ملی اعالم شود. ]۳9[ 
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دو روز بعد، هیأت امنای دانشــگاه گالودت 
طی کنفرانســی مطبوعاتی این موارد را اعالم 
کرد: گزینش جردن به عنوان نخستین رئیس 
ناشنوای دانشگاه گالودت، برکناری اسپیلمن از 
 Phil( هیأت امنا و جایگزینی او با فیل براوین
Bravin( به عنوان نخســتین ناشنوایی که به 
ریاست هیأت امنا می رسید، تشکیل کارگروهی 
که وظیفه داشت تعداد ناشنوایان را در ترکیب 
هیأت امنا به 51% برساند، و ضمانت پرهیز از 
هرگونه اقدام تالفی جویانه. در عرض یک هفته، 
هر چهار خواسته جنبش »رئیس ناشنوا همین 

حاال« تأمین شده بود.
میراث جنبش 

جنبش »رئیس ناشنوا همین حاال« نه تنها 
موجب شــد برای نخستین بار فردی ناشنوا به 
ریاست دانشــگاه گالودت منصوب شود، بلکه 
کنترل دانشگاه را نیز از شنوایان به ناشنوایان 
سپرد. شمار کارکنان ناشنوای دانشگاه گالودت 
به طور پیوســته رو به فزونی گذاشــت و در 
ســال 2۰15، پنجاه و دو درصد از کارکنان و 
اعضای هیأت علمی را ناشنوایان یا کم شنوایان 
تشکیل می دادند. ]4۰[ هم زمان با این اتفاقات، 
ضوابط و هنجارهای پردیس دانشگاه نیز عوض 
شــد. در حالی کــه قبل از جنبــِش کارکنان 
 )ASL( شــنوا معموالً از زبان اشــاره امریکایی
برای برقراری ارتباط اســتفاده نمی کردند، بعد 
از این ماجرا زبان اشــاره به سرعت تبدیل به 
شیوه استاندارد ارتباطی در پردیس شد. ]41[ 
دانشگاه همچنین دست به انجام پروژه  نوسازِی 
معماری با نام »فضای ناشنوا« زد. این پروژه در 
عوض پیروی از قراردادهای مشــخص شده از 
طرف شــنوایان، اساس طراحی ساختمان های 
پردیس را بر نیازهای ناشــنوایان قرار می داد. 
]42[ خالصــه آنکه جنبش »رئیس ناشــنوا 
همیــن حاال« ایــن امکان را فراهــم کرد که 
دانشگاه گالودت به دانشگاهی از آِن ناشنوایان 

و در خدمت ناشنوایان  بد ل شود.
نوعــی  جنبــش  وســیع تر  ســطح  در 
توانمندسازی جدید برای باهمستان ناشنوایان 
به ارمغــان آورده بود. چنانکه جردن می گوید: 
»این جنبش نگــرش ناشــنوایان را در مورد 
خودشــان عوض کــرد. نگرش شــنوایان را 
هم در باره ناشــنوایان عوض کــرد.«]4۳[ او 
می گوید پیــش از جنبش »همه ما به دیگران 
اجــازه می دادیم توانایی مــان را در انجام امور 
محدود کنند. مردم همیشــه به ما می گفتند 
»نمی توانید.« از همان کودکی ما این حرف را 
باور کــرده بودیم.« ]44[ بعد از جنبش، »این 
سقف شیشه ای برای ناشنوایان ترک برداشت ... 
دیگر می شد سرزمین فرصت ها را دید. بچه ها 
از وکیل شــدن و پزشک شدن حرف می زدند، 
چیزی که در گذشــته وجود نداشت.« ]45[ 

دانشــجویان گالودت اهل کشورهای مختلفی 
بودنــد، از آفریقای جنوبــی گرفته تا بلژیک و 
آرژانتین. زمانی که این دانشــجویان تصمیم 
گرفتند به ســرزمین خود بازگردند و از حقوق 
خویش دفاع کنند، تأثیر جنبش »رئیس ناشنوا 
همین حاال« در سرتاســر جهان گسترده شد. 

]46[
خارج از باهمستان ناشنوایان، جنبش توجه 
تمامی ملت را جلب کرد و حمایت 9۳ درصد 
از امریکایی ها را به دســت آورد.]47[ چنانکه 
یکی از حامیان این جنبش نوشت: »شما موفق 
شــدید درباره ناشــنوایی به جهانیان آموزش 
دهید، درباره دغدغه های افراد ناشــنوا، و این 
حقیقت ساده که همه ما نیاز داریم و حق داریم 
که از منزلت و احترام برخوردار باشیم.«]48[ 
طی چند هفته قانون حمایت از معلوالن امریکا 
)ADA( به سنا ارایه شد. دو سال بعد، تصویب 
ایــن قانون موجب فراهم آمــدن حمایت های 
سریع و گسترده از حقوق معلوالن شد. قانون 
حمایت از معلوالن امریکا برای ناشنوایان امکان 
برقراری ارتباط تلفنی را از طریق سرویس های 
رله فراهم کرد، خواستار اضافه کردن زیرنویس 
در برنامه هــای تلویزیونی و فیلم های ویدیویی 
کرایه ای شد، و امکان دسترسی به برنامه های 
عمومی، مراقبت های طبی و ســایر خدمات را 
از طریق ترجمــه فراهم آورد. ]49[ طبق نظر 
ســناتور تام هارکین، از حامیان قانون حمایت 
از معلوالن امریکا، جنبش رئیس ناشنوا همین 
حاال »نیروی محرکه اساســی« برای تصویب 
قانون را تامین کرد. ]5۰[ این جنبش همچنین 
موجی از قانونگذاری ها را با تمرکز بر ناشنوایان 
به راه انداخت. قوانینی که کنگره طی پنج ساله 
بعد از جنبش در حمایت از حقوق ناشــنوایان 
تصویب کرد، بیشتر از تمام قوانینی بود که طی 

دو قرن گذشته تصویب شده بود. ]51[
آی کینــگ جــردن در پایان نخســتین 
کنفرانس مطبوعاتی اش در مقام رئیس دانشگاه 
گالــودت »آرمان هــای واالتــر و خودباوری« 
ناشــنوایان را در یک جمله خالصه کرد؛ ]52[

یکی از گزارشگران با صدای بلند پرسید: »همه 
این چیزها خیلی خوب است... خوب است که 
دانشجوهای ناشــنوای شما تحصیل می کنند. 
اما واقعا حتی با داشــتن مدرک دانشــگاهی 
چه کاری از ناشــنوایان ساخته است؟« جردن 
پاسخ داد: »شما تمام این هفته را کجا بودید؟! 
ناشنوایان هر کاری می توانند انجام دهند به جز 

شنیدن.«]5۳[
* منابع در آرشیو ماهنامه موجود است.
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د برش حقونو دوه اړخونه

... پــر منفي مالتړ مترکز کــوي. رسه له دې دا 

په دې معنــی نه ده چې دولتونه نيش کولی د 

دې حقونو د تضمني لپاره اقدامات تررسه کړي.

له بل پلوه د »اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګي 

حقونو« ال ډېــر تحقق د دولت مداخلې ته اړتيا 

لــري. دا »مثبت« حقونــه د اقتصادي، ټولنيزو 

او فرهنګــي حقونو په بــني املليل ميثاق کې 

شمېرل شوي دي او يواځې په هغه صورت کې 

تحقق مومي چې دولتونه د هغې د پوره تحقق 

لپاره د تدريجې ترالســه کولو »اقدامات« تررسه 

کړي. مثبت حقونــه د دولت پر وړاندې حق او 

ادعــا ده او دولــت د دې حقونو په تضمني کې 

د خپلــو هيوادوالــو پر وړانــدې اخالقي ژمنتيا 

لــري. ځينې مثبت حقونــه د محکمو له الرې 

تامينيږي، خــو دا طرز د دولت د انعطاف وړتيا 

محــدودوي. د بــرش حقونــو د تضمــني لپاره 

د دولتونــو اخالقــي ژمنتيا بايــد د دولت ټول 

پروګرامونه او قانون جوړونې راهناميي کړي.

د برش حقونو د مفهوم پراختيا، د پيوستون 

لپاره پــه اصطــالح »د درېيم نســل« حقوقو د 

رانغاړلو په منظــور، کولی يش د برش حقونو په 

نړيواله اعالميه کې ځينې پيژندل شوي مثبت 

او منفي حقوق تر سوال الندې راويل. د حقوقو 

پخــواين مفهوم ټولنه له دولــت څخه تفکيک 

کــړې ده او لومړيتوب افرادو ته ورکوي. ادعايي 

حقوق د ډلې د پيوســتون پر بنسټ، نور د برش 

حقونه نه دي، ځکه چې دا حقوق ځينې افراد 

نه رانغاړي. ټوليز حقوق فردي حقوق تهديدوي. 

لکه څنګه چې پروفيسور روبني )Rubin( اشاره 

کــوي، د برش حقونو تعريف د دولت پر اخالقي 

ژمنــو په تاکيــد رسه، د درېیم نســل د چارو په 

نســبت د ټوليزو اړتياوو تطبيق، لکــه د ژوند د 

چاپېريال حقوق، له ســولې او پراختيا څخه د 

برخمنېدو حق په اسانه پوره کوي.

لکــه څنګــه چې پروفيســور روبني اشــاره 

کــوي، د برش حقونو اســتنباط او درک د خپلو 

هيوادوالــو پر وړانــدې د دولت د اخالقي تعهد 

په مفهــوم کې، د پخوانيــو اصطالحاتو له خوا 

رامنځته شوې ســتونزې له منځه وړي. دا چې 

ډېری مثبت حقونه د دولت د مداخلې له الرې 

تضمينيږي، منطقي ده چې دا حقوق د دولت 

لپاره د تعهد او محدوديت په توګه و پېژندل يش 

نــه د مالکيت د يوې فورمــې په توګه چې افراد 

يې لري.
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بيالوژي وايي، د نســل د بقــا لپاره د دوو 

جنسونو اړيکه رضور ده او دا کار ټول ژوندي 

رسي کوي. انســان هــم د حيواناتو د کورنۍ 

د يــوه غړي په توګه بايــد دا اړيکه وکړي؛ خو 

د بيالــوژي دا ځواب د يــوه ټولنيز حيوان په 

توګــه د انســان نورې اړتيــاوې نــه رانغاړي. 

انســان په ټولنه کې اويس او پر دې بنســټ 

يــوه رواين ډاډ او ټولنيــز حيثيت تــه اړتيا ته 

لــري. واده ځکه کوو، چې په ټولنه کې د يوه 

درانه انسان په توګه وپېژندل شو او د ستونزو 

د وړلــو او له ژونده د خوند اخيســتلو لپاره يو 

ملګرى/ملګرې ولرو.

خو په قباييل ټولنه کې له واده رسه نورې 

ډېرې اړتياوې تړلــې دي. په کومه ټولنه کې 

چې سيايس نظام دومره پياوړى نه وي، چې 

د فرد د حقوقو پوښــتنه وکړي؛ هلته قبيلويت 

واکمن وي. انســان چې ټولنيز کېده، موخه 

يې دا وه، چې خپله بقا متضمنه کړي، همدا 

علت و، چې ټينګ قبايــيل کلچر ته يې غاړه 

کېښــوده، چې فــردي ازادي پکــې يوازې د 

قبيلــې او کورنــۍ مرش او له اقتصــادي پلوه 

ځواکمنو خلکو درلــوده او کلچر يې په خپله 

ګټه څرخاوه.

ټولنه له کورنيو جوړه وي، په نويو سيايس 

نظامونو کې دا خربه څه نا څه زړه ته پرېوزي، 

ودونه ولې کوو؟
اجمل ښکىل

چې بې انتهــا فردي ازادۍ د کورنۍ حيثيت 

زيامننوي؛ خو بيا هم انســان د تناســل لپاره 

بــې کورنۍ چــاره نه لري. دا هــم يو واقعيت 

دى، چــې پــه نويو ســيايس نظامونــو کې د 

يوې ســاملې کورنۍ د اســاس ايښودو هڅه 

کېږي، چې ســامل نسل وروزي او همدا علت 

دى، چې واده پکې اســانه او معقول وي. په 

فلمونو کې به مو ليديل وي، چې په واده کې 

د هلک او نجلۍ د کورنۍ يو څو کســه راټول 

وي او د ګالنو ګېډۍ يې په السو کې وي.

ما رسه تل دا پوښــتنه وه، چې په پښتني 

ټولنه کې واده د هلک او نجلۍ وي؛ خو دوى 

دومره نه وي خوشحاله څومره چې يې کورنۍ 

خوشــحاله وي، دا ولــې؟ د دې خــربې راز 

پــه هغه اړيکه کې پــروت دى، چې د کورنۍ 

غــړي، په تېره مرشان او په ځانګړي ډول پالر 

يې له دې خپلوۍ رسه لري.

په قبايــيل ټولنه کې واده يوه کارنامه ده، 

ځکــه خو پرې ډېر لګښــت راځي او ځکه خو 

پکــې ډزې کــوي. کوم الملونــه دي، چې په 

قبايــيل ټولنه کې يــې واده د ډيــيل په فتح 

بدل کړى دى؟

• قباييل ټولنــه پالرواکې ټولنه وي، چې 

د فــرد لپــاره انتخــاب د کورنۍ يــا د قبيلې 

مرش کوي. پالر تل هڅــه کوي، چې د خپل 

ټولنيــز حيثيت د بقــا لپاره پــر کورنۍ خپل 

انتخــاب ومنــي او پــه دې چاره کــې رواين 

ســکون احساســوي. کله چــې د ده د حکم 

تعميل ويش، رواين تســکني احســاس کړي 

او پر شــونډو يې موســکا خپــره يش. په دې 

کــې نو دا اړينه نه ګڼــل کېږي، چې د هلک 

او نجلۍ خوښــه وه که نه او دوى به ګنې يوه 

سامله کورنۍ جوړه کړي؟ البته د تصادف له 

مخــې او د ځينو افرادو مطيــع خوى کورنۍ 

له بشــپړې بربــادۍ وژغوري او پــه دې کې 

ورپســې قباييل رشم هم په ســل رنګ جامو 

کې د ســيوري غوندې ګرځــي، چې کورنۍ 

لــه خپلمنځي اختالفونــو رسه ځولۍ ځولۍ 

مخکې روانه وي.

• په قباييل ټولنه کې ښــځه د حرمت او 

رشم حساسه بېلګه ده. چې وريې کړي، پالر 

يې وايي، شــکر چــې په خري خوندي شــوه، 

ځکه تل يې لکه پخه مېوه د غال وېره موجوده 

وي او دا وېــره يې لکــه ځوړنده توره د کورنۍ 

د مرش پر رس ځړېږي؛ نو په قباييل ټولنه کې 

چې څنګه نجلۍ د بلوغ مرحلې ته ورسيږي، 

د کورنــۍ غړي ورته اندېښــنه پيل کړي، تل 

يې څــاري او د مرکــو په انتطــار وي. د دې 

لپــاره آن ديني او قبايــيل توجيهات ګوري او 

دا تبليــغ کېږي، چې که ژر يې ورنه کړو، رش 
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بــه ترې خپور يش. په دې لــړ کې يې يوازې 

بلوغ يعنــې د جنيس قوې رادبره کېده معيار 

وي، عقــل عقل يې له پامــه غورځېږي، چې 

دا بــه ګنې په کم عمرۍ کې ســامله کورنۍ 

جوړه کړاى يش؟ دا به ګنې د خاوند جنيس 

غوښتنو ته ځواب ووايي؟ او دا به ګنې د بچو 

د سمې روزنې جوګه وي؟ آن عقل هم د بلوغ 

يا جســمي بدلون دقيق تابــع ګڼي، رسه له 

دې چې پر ټولنيزو نورمونو د پوهېدو او د نورو 

تجربــو لپاره څه نا څه وخت نور هم پکار وي، 

چې د فرد عقل پوخ يش او ښه او بد وپېژين.

له بله پلــوه د هلک کورنۍ د نجلۍ، چې 

يــو حســاس نامويس څيــز ګڼل کېــږي، په 

راخپلولو د نجلۍ پر کورنۍ د برترۍ او تسلط 

احســاس کوي. پــه قباييل ټولنــه کې که له 

يــوې خوا د ناموس او رشم غوندې کلمې ډېر 

مرصف لري او له بل پلوه د تســلط متايل. د 

نجلۍ کورنۍ په ښــکاره څه نــه وايي؛ خو پر 

مخونو يې د رشم احســاس خپــور وي او کله 

چــې د هلــک کورنۍ ډولــۍ رااوچتــوي؛ نو 

د نــارو پــه دود پېغورنې اوري، چــې »درنه بو 

مو تلــه«. کلــه د نجلۍ کورنــۍ غربګون هم 

ښيي؛ خو زياتره وخت ټيټ رسونه روان يش. 

اوولس اتلس کالــه مخکې په خپل کيل کې 

د همداســې يوه واده شاهد وم، چې د هلک 

کورنۍ ټاکيل ځاى ته د ناوې په ډولۍ پسې 

ورغلــه؛ نو د نــاوې کورنــۍ او ځوانانو پرې د 

پېغورنو بنديز لګوىل و؛ خو دوى بيا هم ډزې 

وکړې او پېغورنې ېې ورکړې، چې د دواړو ډلو 

ترمنځ حالت ګواښــنده شــو؛ خو مرشان يې 

ترمنځ شول. 

په قباييل ټولنه کې د تسلط او زور ښودلو 

يوه مهمه وســيله ډزې دي، چې په کوژدن او 

واده کــې يې کوي او مــراد يې دا وي، چې د 

خپلو تربرونو او شــاوخوا خلکو له رشه د ژغور 

لپاره دوى ته خپل زور وښيي. 

• پــه قبايــيل ټولنــه کــې چې افــراد د 

ناخونديتوب او د تره د زامنو په ګډون له پردو 

خلکو د خپل ځان، مال او ناموس پر وړاندې 

وېره لري، د اړيکو غــزول ورته مهم وي او تل 

له يوه تکړه او مخور کس رسه د خپلوۍ هڅه 

کوي. ما ډېرې داســې کورنــۍ ليديل، چې 

پالر يې وييل، چې لــه دې کورنۍ رسه ځکه 

واده کوم، چې هغه پالىن پرې سم کړم، چې 

زما پټي ته په کږه سرتګه ونه ګوري. په داسې 

مواردو کې نو د هلک او نجلۍ خوښې ته کتل 

له زاڼو د کټورو غوښتل دي. پر دې بنسټ په 

قبايــيل ټولنه کې اړيکې غزول يو کامل ګڼل 

کېــږي او د کورنۍ مرشان بايــد تر واده کړيو 

ډېر خوشــحاله يش او د وياړ احساس وکړي، 

ځکه چې يوه نوې اړيکه يې پيدا کړې.

• پــه قبايــيل ټولنــو کې، چــې د تفريح 

موقــع کمې وي، واده ښــه تفريــح وي، چې 

کورنۍ پکې له خپل ټــول قباييل کلچر رسه 

برخه اخيل او لــه خپل کلچره خوند اخيل او 

دا موقــع پــه قباييل ټولنه کې چــې بالعموم 

له اقتصــادي پلوه بېوســه وي، کمي راځي، 

ځکــه نو خپل کلچر ته پــه نېژديوايل د خوند 

احساس کوي او خوشحاله وي.

• د کورنــۍ مــرشان، په تېره پــالر د امر 

د چلولــو لپــاره يو نوى غــړى ومومي، چې د 

قباييل کلچر له مخې بايــد فرمانربدار وي او 

په کورنۍ کې شــديد ظلــم وزغمي. د هلک 

مــور چې تراوســه يــې ظلمونه زغمــيل، نور 

بايد دا غچ له داســې چا واخيل، چې قباييل 

ارزښــتونو ورته د مــړه غوندې پــه تابوت کې 

راوړې ده. انســان بالعمــوم د حکم له چلولو 

او د امــر د منلــو پــه صورت کــې د تفاخر او 

خوښــۍ احســاس کوي، ځکه نــو د کورنۍ 

مــرشان پخپله تــر واده کړيو ډېر خوشــحاله 

وي. ښايي، دايس ډېر پلرونه او ميندې به مو 

ليدلې وي، چې ناوې د شــپې ناوخته د مېړه 

خونې ته پرېږدي او سهار ترې د چرګ بانګ 

په وخت د پاڅېدو هيله لري، دا ټولې د واک 

او اتارټۍ د احســاس زېږنده دي. په قباييل 

تعبــري د کورنۍ او قبيلې مــرش بايد بېدرېغه 

واک ولري او واک خوند لري.

په ښــارونو کې ګران ودونه او دودونه زموږ 

د همغه قباييل خوى ښودانه کوي، چې په لږ 

شــکيل بدلون په کليو کې روان دي. موږ تر 

احمده ډېر لګښــت کوو، ځکه چې د قباييل 

حيثيت پوښــتنه مطرح ده او که داســې ونه 

کــړو؛ نو خلک به زموږ د لــور په اړه غلط فکر 

وکړي؛ خو دې ته نه ګورو، چې دومره لګښت 

د هلــک او نجلــۍ مســتقبل له ګــواښ رسه 

مخوي، هلک دومره پــوروړى يش، چې واده 

ورته د جنت پرځاى دوزخ ښکاري.

په پرمختللو ټولنو کې له واده رسه معقول 

چلن کېــږي. اختيار پکــې د هلک او نجلۍ 

وي، د واده د ورځــې، ځــاى او د مراســمو د 

ډول انتخاب هم دوى کوي؛ خو مراسم دومره 

ســاده وي، چې د هر چا پام د تجلل پر ځاى 

پخپله هلک او نجلۍ ته وي او راټول شمېريل 

کسان يې رښتيني خواخوږي وي.

از صفحه 60

د ماشومانو د پلورلو، فحاشۍ...

ورکوي. د وتلو حق د يادښت د رسيد له ترالسه 

کولــو يو کال وروســته د عمومي منيش له خوا 

عميل کيږي.

۲- لــه دې پروټوکــول څخه وتــل بايد دې 

پروټوکــول ته د غــړي دولت پر ژمنــو او د هغو 

جرمونو اړوند چې د وتلو له نېټې مخکې تررسه 

شــوي، کوم اغېز و نه کــړي. همــداراز له دې 

پروټوکــول څخه وتل بايد هغــو موضوعاتو ته د 

رسېدو پر دوام، چې مخکې د ماشوم د حقونو د 

کمېټې له خوا او د وتلو د اعالن له نېټې وړاندې 

تررسه شوي، رضر و نه رسوي.

شپاړسمه ماده:

۱- هــر غړی دولــت کولــی يش اصالحيه 

وړانديــز کــړي او هغه د ملګرو ملتونو ســازمان 

عمومــي منيش ته وســپاري. د ملګــرو ملتونو 

ســازمان عمومي منيش هره اصالحي طرحه او 

وړانديز غړيو دولتونو ته ليږي او له هغوی غواړي 

چــې آيا لېوالتيا لري چې د غړيو دولتونو رسه د 

وړانديز شويو طرحو په اړه او د رايې اخستنې لپاره 

يــو کنفرانس جوړ يش. په هغه صورت کې چې 

کم تر کمه درېيمــه برخه غړي دولتونه له ابالغ 

څخه وروســته په څلورو مياشــتو کې د دا ډول 

کنفرانــس له جوړولو رسه موافــق وي، عمومي 

منــيش د ملګرو ملتونو ســازمان تر نظر الندې 

کنفرانس جوړوي. هــر اصالحي وړانديز چې د 

حارضو او رايه ورکوونکو دولتونو د اکرثيت له خوا 

ومنل يش، د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د 

تصويب لپاره لېږل کيږي.

۲- منــل شــوې اصالحيــه د دې مــادې د 

لومړي بند پر بنســټ هغه وخت جرايي ځواک 

مومي چې اکرثيت؛ په درې کې دوه برخې غړيو 

دولتونو منلــې وي او د ملګرو ملتونو د عمومي 

غونډې له خوا تصويب شوې وي.

۳- کله چــې يوه اصالحيــه اجرايي ځواک 

ومومي، د هغو دولتونو لپاره يې اجرا کول الزمي 

دي، چې هغه يې منلې ده، او نور غړي دولتونه 

د دې پروټوکول پر بنسټ د هغو اصالحيو پر اجرا 

کولو ملزم دي چې مخکې يې منلې دي.

اوولسمه ماده:

۱- د دې پروټوکول عريب، چيني، انګلييس، 

فرانسوي، رويس او هسپانوي متنونه برابر اعتبار 

لري او د ملګرو ملتونو سازمان آرشيف ته سپارل 

کيږي.

۲- د ملګرو ملتونو سازمان عمومي منيش د 

دې پروټوکول تائيد شوې مسوده د ميثاق ټولو 

غړيــو دولتونو ته او هغــو دولتونو ته ليږي، چې 

ميثاق يې السليک کړی.
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صنايعو رسه د نږدې همکارۍ او مشــارکت په 

تاکيد رسه، په دې اعتقاد رسه چې د ماشومانو 

پلورل، فحايش او پورنوګرايف د الندې مرســته 

کوونکو او خپروونکو عواملو د له منځه وړلو رسه 

له منځه تللی يش: 

وروسته پاتې والی، فقر، اقتصادي نا برابري، 

په ټولنيز او اقتصادي جوړښت کې نابرابري، د 

کورنۍ کمزوری بنسټ، د پوهې او علم کمښت، 

په حاشــيه کې اوســېدل، جنيس تبعيض، د 

جنــيس بلــوغ په چلندونــو کې د مســئوليت 

نشتوالی، ســنتي زيامننوونکي عادتونه، وسله 

والې شخړې او د ماشومانو سوداګري،

- پــر دې باور چې د ماشــومانو د پلورلو، د 

ماشومانو د فحاشــۍ او پورنوګرافۍ د تقاضا د 

کمښــت په برخه کې عمومي پوهــاوی ډېرې 

هڅې ته اړتيا لري او هم د فعاالنو )او د ماشوم د 

حقونو د مدافعينو( تر منځ د نړيوالو همکاريو پر 

اهميــت په باور رسه او د داخيل )ميل( اجرايي 

قوانينو په ښه وايل رسه،

- د ماشومانو د مالتړ په برخه کې اړوندو بین 

امللــيل مقرراتو او قوانينو ته په پام رسه، لکه د 

ماشومانو د مالتړ اړوند د الهه تړون، او د دولت 

په دننه کې د زوی ولۍ اړوند همکاري، د ماشوم 

د تښــتونې د مدين اړخونو په اړه د الهه تړون، 

همدا رنګه د قانوين واکونو، اجرايي قوانينو، او د 

والدينو د مسئوليت اړوند آشنايي او همکاري او 

د ماشومانو د مالتړ په برخه کې د اقداماتو په اړه 

د الهه تړون، او د ماشومانو د کار د زيان لرونکو 

بڼو د فوري له منځه وړلو او مخنيوي په اړه د کار 

د بني املليل سازمان ۱۸۲ شمېره تړون، 

- د برش حقونو د ميثاق مالتړ د پياوړي کولو 

په برخه کې تشــويق، چې د ماشوم د حقونو د 

اجرا او ساتنې په هکله د هغو ژمنو پراخه شننه 

ده،

د  ماشــومانو  د  او  پلــور  د  ماشــومانو  د   -

د ماشومانو د پلورلو، فحاشۍ او پورنوګرافۍ 

په اړه د ماشــوم د حقونو اختياري پروټوکول، د 

۲۰۰۰ کال د مــی پــر ۵۲مه د ملګرو ملتونو د 

عمومي غونډې له خوا تصويب شوی، ۲۶۳\۵۴ 

ګڼه پريکړه ليک. د پروټوکول اجرايي ځواک د 

۲۰۰۲ کال د جنوري ۱۸مې څخه.

د دې پروټوکول غړي دولتونه:

د ماشــوم د حقونو د )بــني املليل( ميثاق 

موخو ته د ال ډېر الرسيس په نظر کې نيولو رسه 

او د هغې د مقرراتو په ځانګړي ډول ۲۱-۱۱-۱-

۳۲-۳۳-۳۴ او ۳۶ موادو د اجرا په موخه، غړي 

دولتونــه ژمنه کوي چې د ماشــومانو د پلورلو، 

فحاشۍ او پورنوګرافۍ پر وړاندې به د ماشومانو 

دفاع کوي او په دغو مواردو کې به د ماشــومانو 

ساتنه تضمينوي.

 )استثامر( يا اقتصادي ګټه اخستنه او هر 

ډول له خطره ډک کار چې د ماشــومانو تعليم 

او جســمي او رواين روغتيا ته رضر ورسوي او يا 

په ټولنه کې د ماشومانو د ودې او پراختيا خنډ 

وګرځــي او همــدا رنګــه د دې حقونو تضمني 

او حفاظت، د ماشــومانو د پلورلو، فحاشــۍ او 

پورنوګرافۍ په جدي توګــه زياتوايل ته په پوره 

پام رسه، د جنيس سياحت عميل پراختيا ته په 

ژور پــام رسه، د دې په يادولــو رسه چې د هغو 

افرادو په منځ کې چې جنيس ګټه ترې اخستل 

کيږي په ځانګړي ډول ماشومانې نجونې پکې 

شاملې دي، د انتټرنيټ او نورو مسلکي مجهزو 

ابزارو له الرې د ماشــوم له پورنوګرافۍ څخه د 

استفادې تقريبي وده او همدا رنګه په انټرنيټ 

کې له پورنوګرافۍ رسه د مبارزې د بني املليل 

کنفرانس په يادولو رسه چې په ۱۹۹۹ کال کې 

په ويانا کې جوړ شــو او د ماشوم د پورنوګرافۍ 

توليد، وېش، د پورنوګرافۍ د وارداتو، صادراتو، 

انتقال، عمدي ترصف او تبليغات يې د نړۍ په 

کچه جرم اعالن کړ او هم له دولتونو او انټرنيټي 

فحاشۍ  او پورنوګرافۍ د مامنعت په برخه کې 

عمــيل قوانينو او پروګرمونو ته پــه پام رسه او د 

برش حقونو د نړيوالــې اعالميې او هغو قوانينو 

اهميــت، چې په اســتکهلم کې له ماشــومانو 

څخه د جنيس تبليغايت ګټې اخســتنې رسه 

مخالفت، د ۱۹۹۶ کال د اګســت له ۲۷ څخه 

تــر ۳  ۱مې پورې تصويب شــوی او بني املليل 

مراکزو او ارکانو ته نور اړوند تصميمونه، توصيې 

او وړانديزونه،  

- د ســنتي او فرهنګي ارزښتونو اهمیت په 

نظر کې نيولو رسه، هر ملت د ماشوم د همغږې 

ودې او پراختيا د ســاتنې پــه برخه کې )د دې 

پروتوکول غړيو دولتونو( الندې مواد منيل دي:

لومړۍ ماده:

غړي دولتونه د ماشــومانو پلور، د ماشومانو 

فحايش او پورنوګرايف د دې پورټوکول پر بنسټ 

منعه کوي.

دوميه ماده:

د دې پروټوکول د موخو په منظور:

الف- د ماشــوم پلور هر هغه عمل او معامله 

ده چې په هغې رسه يو ماشوم د يو فرد يا افرادو 

په وسيله د ګټې )حق الزحمې( په مقابل کې يا 

هر بل مورد لپاره نورو ته لېږدول کيږي.

ب- د ماشوم فحايش، د ګټې يا نورو اړوندو 

بڼو پــه مقابل کې د جنــيس فعاليتونو لپاره د 

ماشوم د کارولو په معنی ده.

ج- د ماشــوم پورنوګرايف د هر ډول منايش 

په معنی ده، چې په هرې وسيلې رسه وي، چې 

د ماشــوم رسه اړوند وي او د واقعي يا مشابهتي 

جنيس فعاليتونو څخه د ګټې اخستنې او يا د 

جنيس موخو په منظور د ماشوم د غړيو هر ډول 

ښودنه وي. 

د ماشومانو د پلورلو، فحاشۍ 

او پورنوګرافۍ په اړه د ماشوم د 

حقونو اختياري پروټوکول
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۲- هر غــړی دولت بايــد د درېيمې مادې 

لومړي بند رسه سم د هغو افرادو لپاره د قوانينو 

د وضعه کولو په برخه کــې الزم اقامات وکړي، 

چې دغه جرمونه يې تررسه کړي وي:

الف- که پر جرم تورن، د هغې دولت تابعيت 

ولري او يا په عادي توګه د هغې دولت د قلمرو 

اوسېدونکی وي.

ب- کــه د جرم قرباين د هغه دولت تابعيت 

ولري.

۳- هر غړی دولت همــدا رنګه بايد د خپلو 

قانــوين واکونو د ټاکلو په برخه کې ياد جرمونه 

چې پر جرم تورن د هغې دولت په اوسني قلمرو 

کې تــررسه کړي دي او يا هغــه جرمونه چې د 

بــل غړي دولــت په قلمرو کــې د خپل يو تبعه 

اړوند تررسه شــوي وي او هغه غړي دولت هغه 

مجرمني نه وي مسرتد کړي، بايد الزم اقدامات 

تررسه کړي.

۴- دا پروټوکــول د هغــو جرمونــو لپــاره په 

استثنا نه قائليږي، چې د هغه دولت په قانوين 

قلمرو او له داخيل قوانينو رسه سم تررسه شوي.

پينځمه ماده:

۱- د درېيمې مادې لومړي بند پر بنســټ 

د مجرمينو اسرتداد د هغو قرادادونو پر بنسټ، 

چــې د غړيو دولتونو تر منځ منعقد شــوي او يا 

د هر هغه قرارداد پر بنســټ، چې د اســرتداد 

رشايط يې پکې بيان شوي دي، تررسه کيږي.

۲- که غړي دولت د اسرتداد د رشط قرارداد 

منلــی وي او د بــل غړي دولت لــه خوا هيڅ د 

اسرتداد د رشط قرارداد نه وي السليک شوی، د 

هغه مجرم اسرتداد چې غواړي يې. دا پروټوکول 

د دا ډول مجرمينو اړوند او د غوښتونکي دولت 

د قانوين رشايطو اړوند، د يو اسرتدادي قرارداد 

حکم لري.

۳- غړي دولتونه بايد د اسرتداد وړ د دا ډول 

مجرمينو د اسرتداد رشط د غوښتونکي دولت له 

خوا قانون تصويبولو ته موکول نه کړي.

۴- د غړيو دولتونو تر منځ د دا ډول مجرمينو 

اســرتداد نه يواځې هغه مجرمني رانغاړي چې 

د اړونــد دولــت د قلمرو په حــوزه کې يې جرم 

تررسه کړی، بلکې هغه مجرمني چې د قانون د 

تصويب اړتيا لرونکو او هغه دولتونه چې په دې 

اړوند د خپلو قانوين اختياراتو د ټاکلو اړتيا لري، 

هم د ۴مې مادې رسه سم پکې شامليږي. 

۵- که د مجرمينو د اسرتداد غوښتنه په هغه 

مفهوم وي چې په درېيمه ماده لومړي بند کې 

راغــيل دي او يو دولت د دا ډول يو رسغړوونکي 

اسرتداد ته د مجرم د مليت له امله لېواله نه وي، 

هغه دولت دې د مجرم د قضايي اسرتداد د بهري 

په برخه کې د صالحيت لرونکي قضايي مقاماتو 

په مټ مناسب اقدامات تررسه کړي.

درېيمه ماده:

۱- هرغړی دولت حد اقل بايد ډاډ ترالســه 

کړي چې الندې فعاليتونه او اعامل په پوره توګه 

د جزايــي او جنايي قوانينو تر پوښــښ الندې 

راويل، کــه دغه جرايم د يو فرد يا يو بنســټ له 

خوا تررسه شــوې وي او که د دولت په داخل يا 

خارج کې تررسه شوي وي:

الف- د ماشــومانو د پلورلو په برخه کې، په 

هغه مفهوم چې په دوميه ماده کې راغيل دي:

 I – د يو ماشوم عرضه کول، سپارل يا ترالسه 

کول په هره وسيله او د الندې موخو لپاره:

* - له ماشوم څخه جنيس ګټه اخستنه

** د ګټې اخستنې لپاره د ماشوم د بدن له 

غړو څخه عکس اخستل

*** اجباري کار ته د ماشوم اړيستل

II- باواسطه او نامناسب په زوی ولۍ نيول، 

چې بني امللــيل قوانــني او د زوی ولۍ نيولو 

مقررات يې نقض کړي دي.

ب- د )اســانتياوو( وړاندې کــول، رامنځته 

کول، د فحاشــۍ لپاره د ماشــوم پيــدا کول او 

برابرول، په هغه مفهوم چې په دوميه ماده کې 

راغيل.

ج- د پورنوګرافــۍ لپاره د ماشــوم توليد او 

توزيــع، خپرول، وارد او صــادرول، عرضه کول، 

پلورل يا ترصف، په هغــه مفهوم چې په دوميه 

ماده کې راغيل.

۲- غړی دولت د هغو کسانو لپاره چې دغه 

اعــامل تررسه کوي او يا يــې ملګری او رشيک 

وي بايد د خپلــو قوانينو له مخې هغوی مجرم 

وشمريي.

۳- هــر غــړی دولت بايــد د خپلــو جزايي 

قوانينــو په نظر کې نيولو رسه د دا ډول جرمونو 

لپاره مناسبې جزاګانې په نظر کې ونييس.

۴- د دې مــادې په لومړي بند کې د ټاکل 

شوي جرم په اړه او د خپلو داخيل قوانينو اړوند 

د افرادو د حقوقي مســئوليت د ټاکلو په برخه 

کــې هر غــړی دولت مناســب اقدامات عميل 

کوي او دا ډول اشــخاص له قانون رسه ســم د 

جرم حقوقي مسئول پيژين.

۵- غــړي دولتونــه بايــد قانــوين او اداري 

مناســب اقدامات تررسه کړي او له هغو افرادو 

څخه د زوی منلو د بني املليل قوانينو د رعايت 

ډاډ ترالسه کړي، چې يو ماشوم يې په زوی ولۍ 

منلی.

څلورمه ماده:

۱- هــر غړی دولت بايد د هغو جرمونو لپاره 

چې په قلمرو يا يې په سمندري کشتيو يا يې په 

الوتکو کې تررسه شــوي د قوانينو د وضعه کولو 

لپاره د درېيمې مادې لومړي بند رسه سم الزم 

اقدامات وکړي.

شپږمه ماده:

۱- غــړي دولتونــه د څېړنــو او د مجــرم د 

پېژندنــې او په هغه مفهوم چې په درېيمه ماده 

لومړي بنــد کې راغيل د مجرمينو د اســرتداد 

پــه برخه کې يو بــل رسه د کومک لپــاره اړين 

اقدامــات تررسه کــوي. دا اقدامــات همدا راز 

د څېړنــو د تــررسه کولو لپاره د الزمو شــواهدو 

برابرولو په برخه کې مرسته ده.

۲- غړي دولتونه خپلې ژمنې، د دې مقاوله 

نامې د لومړي بند رسه سم او هم د قانوين دوه 

اړخيزو ژمنليکونو او قراردادونو پر بنسټ، چې په 

خپل منځ کې يې منعقد کړي دي، پوره کوي. 

غړي دولتونه د دا ډول ژمنليکونو يا قراردادونو په 

نه شــتون کې بايد د خپلو داخيل قوانينو رسه 

سم يو بل رسه مرسته وکړي.

اوومه ماده:

غړي دولتونه د خپلــو داخيل قوانينو اړوند 

دنده لري چې:

الف- د الندې مــواردو د ضبط او توقيف په 

برخه کې اړين اقدامات تررسه کړي:

I- هغه توکي، لکه جنســونه او شــتمنۍ او 

نور وســايل او تسهيالت چې د مجرمينو له خوا 

د دې مقاوله نامې رسه سم د جرم د تررسه کولو 

لپاره استفاده شوي دي.

II- د مجرمينو د السته راوړنې څخه ترالسه 

شوي عايدات.

ب- د هغو توکو او عايداتو د ضبط او توقيف 

اړوند د غړيو دولتونو د نورو غوښــتو اجرا کول، 

چې په I او II بندونو کې راغيل دي.

ج- د هغو ځايونو د موقت يا قطعي توقيف په 

برخه کې د مرســتې لپاره الزم اقدامات، چې د 

دا ډول جرمونو د تررسه کولو لپاره کارول شوي 

وي.

امته ماده:

غــړي دولتونه د هغو ماشــومانو د حقونو او 

ګټو د ســاتنې لپاره اړين اقدامات کوي، چې د 

دا ډول جرمونو قرباين شــوي دي او همدا رنګه 

له دې پورټوکول رسه سم په ټولو قضايي مرحلو 

کې د هغــوی مالتړ کوي، په ځانګــړي ډول د 

الندې مواردو په مټ:

الــف- د قرباين ماشــومانو د رضر مننې په 

يادولــو رسه، د هغوی د اړتيــاوو په برخه کې د 

اقداماتو تررسه کول، په ځانګړي ډول د شاهدي 

ورکولو په مواردو کې.

ب- د خپلــو حقونــو او وظايفو پــه هکله د 

ماشــومانو پوهول او همدا راز د حدودو، وخت، 

وضعيــت او د هغوی د چارو د پرمختګ په بهري 

د هغوی خربول.



ماهنامه حقوق بشر
سال شانزدهم
شماره هفتم
میزان  1397

رضر منونکي دي، الزمه پاملرنه ويش.

۲- غــړي دولتونــه عامــه پوهــاوی، چې د 

ماشــومانو پوهاوی هم رانغاړي، په پراخه کچه 

او په مناســبو ابــزارو، لکه مســلکي زده کړه او 

تعليامت، د زيــان اړوونکو کارونو مخنيوی او د 

هغــو جرمونو مخنيوی ترويجــوي، چې په دې 

پروټوکول کې ورته اشاره شوې ده.

۳- غړي دولتونه د اړينو مرستو وړاندې کولو 

په منظور ټول عميل اقدامات تررسه کوي، چې 

بشــپړه ټولنيزه بيا رغونــه او د دا ډول جرمونو د 

قربانيانو رواين او جسمي ښه والی رانغاړي.

۴- غړي دولتونه بايد ډاډ ترالســه کړي چې 

ټول قرباين ماشــومان هغه جرمونه چې په دې 

پروټوکول کې راغــيل دي، د هغو تاوانونو اړوند 

د غرامت د ترالسه کولو اړوند له مناسبو اقداماتو 

څخه په مسئوالنه او قانوين توګه برخه من يش.

۵- غــړي دولتونــه بايــد د هغــو جرمونــو 

اړونــد، چې په دې پروټوکول کــې راغيل دي، 

د تبليغــايت مــوادو د توليــد او توزيع د عميل 

مخنيوي په منظور الزم اقدامات تررسه کړي.

لسمه ماده:

۱- غړي دولتونــه د بني املليل همکاريو د 

پياوړتيــا په برخه کې د ســيمه ييزو دوه اړخيزو 

يا څو اړخيزو تړونونــو په مټ ټول الزم اقدامات 

تررسه کوي، او د هغو افرادو د مخنيوي، کشف، 

څېړنــې او تعقيــب په برخه کــې الزم اقدامات 

کــوي، چې د ماشــوم د پلورلو، د ماشــومانو د 

فحاشــۍ، پورنوګرافــۍ او د ماشــوم د جنيس 

سياحت د اعاملو د جرم مسئول يا رشيک دي. 

غړي دولتونه همدارنګه بني املليل همکارۍ او 

د او داخيل او بني املليل مسئولينو او مقاماتو 

او غري دولتي او بني املليل ســازمانونو تر منځ 

اړيکې ترويجوي او زياتوي.

۲- غړي دولتونه د جرم د قرباين ماشــومانو 

د مرســتې په پار او د هغوی د رواين او جسمي 

وضعيت د ښه وايل او ټولنيزې بيا پخالينې لپاره 

او هــم خپل دولت ته د هغــوی د ورګرځولو په 

برخه کې بني املليل همکارۍ عميل کوي.

۳- د فقر، د پراختيا نشتوالی، د پلورل کېدو 

په برخه کې د ماشــومانو زيان لرونکې چارې، 

فحــايش، پورنوګــرايف او د هغــوی د جنيس 

ســياحت پــه برخه کې غــړي دولتونــه د بني 

املليل همکاريو پياوړتيا ترويجوي.

۴- غړي دولتونه، د خپل وضعيت پر بنسټ، 

مايل، مســلکي، پروګرام جوړونه او نورې الزمې 

مرستې، د سيمه ييزو دوه يا څو اړخيزو قراردادونو 

د انعقاد له الرې وړاندې کوي.

يوولسمه ماده:

په دې پورټوکول کې هيڅ څيز بايد پر هغو 

ج- د هغــوی د اړتيــاوو او عالقــه منديــو د 

څرګندولــو په برخــه کې قرباين ماشــومانو ته 

د نظر څرګندولــو اجازه ورکــول دې د داخيل 

نظام نامو او قوانينو رسه ســم وي او د هغوی پر 

شخيص ګټو دې اغېز ولري.

د- په يو قانوين بهري کې قرباين ماشومانو ته 

د اړينو ساتونکو خدماتو وړاندې کول

هـ- د قرباين ماشــومانو لــه حيثیت څخه 

مناســب مالتړونه او د هغوی د شخيص حريم 

ســاتنه او هم د نامناســبو اطالعاتو له خپرولو 

څخه ډډه کول، چې د ماشومانو د هويت د رسوا 

کېدو سبب يش. 

و- له تهديداتو څخه د قرباين ماشــومانو، د 

هغوی د کورنيو او د هغوی د شاهدينو د ساتنې 

او سالمتيا لپاره د اړينو اقداماتو تررسه کول.

ز- قرباين ماشومانو ته د غرامت د ورکړې د 

حکــم په اجرا کې له غــري رضوري تاخري څخه 

ډډه کول.

۲- غړي دولتونــه بايد تضمني کړي چې د 

قرباين فرد د واقعــي عمر نه معلوموالی د هغو 

جنايــي څېړنو د مامنعت باعــث نيش، چې د 

قرباين د عمر د ټاکنــې په برخه کې د جنايی 

څېړنو خنډ ګرځي.

۳- غړي دولتونه بايد ډاډ ترالســه کړي چې 

د هغــوی د قضايي دســتګاه چلنــد تل د هغو 

ماشــومانو د ګټــو لومړيتوب دی چــې د جرم 

قرباين شوي دي او تفصيل يې په دې پروټوکول 

کې راغلی دی.

۴- غړي دولتونه دې د هغو افرادو د مناسب 

تعليــم او تربيې څخه ډاډ ترالســه کړي چې د 

قرباين ماشومانو لپاره کار کوي، او د دې مقاوله 

نامې پر بنسټ دې الزم اقدامات تررسه کړي.

۵- غړي دولتونه بايد د افرادو يا سازمانونو د 

ساتنې، ښــه وايل او سالمتيا په برخه کې چې 

د رسغړونــو د مخنيوي او يا د جرم د قربانيانو د 

اعتبار ترالسه کولو لپاره هڅې کوي، الزم او اړين 

اقدامات عميل کړي.

۶- د دې مقاولې هيڅ ماده بايد په داســې 

ډول تفســري نيش چې له يــوې عادالنه او بې 

طرفه محکمې څخه په برخه منېدو کې د متهم 

له حقونو رسه مخالف وي او يا وررسه جوړجاړی 

و نه لري.

نهمه ماده:

۱- غړي دولتونه د هغو جرمونو د مخنيوي په 

برخه کې چې په دې پورټوکول کې ورته اشــاره 

شوې او هم د ټولنيزو او اداري پروګرامونو او الرو 

چارو د اجــرا او د قوانينو په وضعه کولو کې، د 

هغــې د منلو او پياوړتيا پــه برخه کې اقدامات 

کــوي. همدا راز بايد په دې برخه د ماشــومانو 

ساتنې، په ځانګړي ډول هغو ماشومانو ته چې 

قوانينو اغېز و نه کړي، چې د ماشــوم د حقونو 

د تحقق او ترالسه کېدو المل کيږي، دا قوانني 

رانغاړي:

الف- د غړي دولت قوانني

ب- د غــړي دولت لپــاره معترب بني املليل 

قوانني

دولسمه ماده:

۱- هر غــړی دولت بايد د دوه کالو په موده 

کــې، له هغــه وخته چــې دا پروټوکول د هغې 

دولت لپاره اجرايي ځواک پيدا کوي، له جامعو 

اطالعاتو رسه، د هغو اقداماتو رپوټ د ماشــوم 

د حقونــو کمېټې ته وړانــدې کړي، چې د دې 

پروټوکول د قوانينو د اجرا په برخه کې يې تررسه 

کړي دي.

۲- بل جامــع رپوټ چې هــر دولت به يې 

وړاندې کوي، هغه رپوټونه دي چې د ماشوم د 

حقونو بني املليل ميثاق د ۴۴مې مادې اړوند، 

او نــور اطالعات، چــې د دې پروټوکول د اجرا 

اړونــد دي. د دې پروټوکول نور غړي دولتونه په 

هرو ۵ کلونو کې يو ځل رپوټ ورکوي.

۳- د ماشوم د حقونو کمېټه ممکن له غړيو 

دولتونــو، د دې پورټوکــول د اجــرا اړوند ال ډېر 

اطالعات وغواړي.

ديارلسمه ماده:

۱- دا پورټول د هر هغه دولت لپاره السليک 

ته تيار دی، چې د ماشوم د حقونو د بني املليل 

ميثاق غړی دی او يا يې هغه السليک کړی.

۲- دا پروټوکــول د تصويــب تابــع دی او د 

هر هغه دولت لپاره الحــاق ته تيار دی، چې د 

ماشوم د حقونو بني املليل ميثاق يې السليک 

کــړی. د تصويب او الحاق اســناد بــه د ملګرو 

ملتونو رسمنيش ته وسپارل يش.

څوارلسمه ماده:

۱- دا پروټوکول د تصويب يا الحاق د لســم 

سند له سپارلو وروسته، د جرا ځواک پيدا کوي.

۲- دا پروټوکــول د هر هغه دولت لپاره چې 

تصويب يې کړ يا وررسه يوځای شو د تصويب يا 

يوځای کېدو د اسنادو له سپارلو درې مياشتې 

وروسته، اجرايي ځواک پيدا کوي.

پينځلسمه ماده:

۱- هر غړی دولت کولی يش د ملګرو ملتونو 

ســازمان عمومي منيش ته د ليکيل يادښــت 

لــه الرې او هر مهال لــه دې پروټوکول څخه د 

وتلــو اعالن وکړي. عمومي منيش د ماشــوم د 

حقونو ميثاق غړيو دولتونو ته، چې دغه ميثاق 

يې الســليک کړی، د هغه دولــت د وتلو اطالع 
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