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به عمل آید، به طور مساوی 
از حمایت قانون 
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 صلح، یکی از نیازها و ضرورت های اولیه جامعه بشــری اســت.  در حقیقت صلح از قدیمی ترین 
آرمان های بشــری دانسته می شود. به تناسب شرایط و پیشــرفت جامعه بشری و ارتقاء نیازهای او، 
تعاریف و برداشــت هایی که از صلح وجود دارد نیز متغیر است. در یکی از تعاریف رایج و ساده،  صلح 
مساوی اســت با فقدان جنگ؛ یعنی زمانی که جنگ نباشد، صلح هست. اما دیدگاه و درک امروزی  
جامعه بشری از صلح به تناسب عمق و گستره درک و آگاهی اش، نیز اوج گیری نیازهای او، به موضوع 
صلح با دیدگاه وســیع تر و همه جانبه تری نگریســته می شود. به تعبیر دیگر انسان امروز مفهوم صلح 
را فقط به  قطع جنگ محدود نمی کند، بلکه صلح مفهوم گســترده تری را با خود دارد. در کوتاه ترین 
عبارت یعنی: امنیت اقتصادی، امنیت زیست محیطی، امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی، امنیت نظامی 
و در نهایت یعنی  تأمین حقوق بشــری  افراد و دسترسی به عدالت . خوش بختانه تلقی جامع از  صلح  
در جهان امروزی، به عنوان یک آرمان انسانی و ضرورت اجتماعی به گونه بسیار گویا و تفسیر روشن 
در اســناد بین المللی و حقوق بشری بازتاب یافته است. چنان که در مقدمه و اصول منشور سازمان 
ملل متحد ارتقاء حقوق بشر، احترام به شأن، منزلت و کرامت انسانی جزء رسالت اصلی همه دولت ها 
ذکر شده است. این تأکید بدان خاطر است که نقض حقوق بشر در هر جایی می تواند تهدیدی برای 
امنیت و صلح تلقی شــود. هم چنین دست یابی به صلح به مثابه یک حق انسانی به صورت روشن در 
اســناد حقوق بشری به عنوان مصادیق حقوق مدنی ـ سیاسی )نسل اول، که دربردارنده حقوق مربوط 
به زندگی و مشــارکت سیاسی است( و حق بر صلح )نسل سوم: که حقوق جمعی و گروهی و حقوق 

مربوط به صلح و حقوق پاکسازی محیط زیست را دربر می گیرد( یاد  و تضمین شده است.
بنابر این در جهان امروز، و به ویژه در جامعه بحران زده ما، که ندای صلح با اشــتیاق و آرزومندی 
جدی بلند اســت  و با در نظرداشــت فهم و درکی که از مفهوم صلح ارائه شــد، نباید نگرش و روش 

دست یابی به صلح را فقط به مقوله  نظامی  محدود کنیم. 
بســتر دسترســی به صلح و تأمین آن با استناد به قوانین ملی و بین المللی و اسنادحقوق بشری، 
مســئولیت دولت ها دانسته شــده اســت. از  جمله این موضوع در مقدمه قانون اساسی کشور نیز به 
صورت جامع بیان شــده است: »تحکیم وحدت ملی و حراست از استقالل، حاکمیت ملی و تمامیت 
ارضی کشــور، تأســیس نظام متکی بر ارادۀ مردم و دموکراســی، ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم، 
استبداد، تبعیض، خشــونت، و مبتنی بر قانونمندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی و حقوق 

انسانی و تأمین آزادی ها و حقوق اساسی مردم.«
مســئله   دیگر که درباره صلح باید واضح باشد این است که روند دست یابی اعم از گفتگو و تعیین 
میکانیزم آن باید شــفاف و فراگیر باشد. صلحی می تواند واقعی و پایدار باشد که افزون مبتنی بودن 
بر ارزش ها و اصول و قواعد ملی و بین المللی و حقوق بشــری شفاف و فراگیر نیز باشد تا در پرتو آن 
زمینه مشارکت مؤثر و در نظر گرفتن مطالبات تمام اقشار و اصناف جامعه، به یژه قربانیان و زنان که 
بیشترین آسیب را در دوران بحران و جنگ متحمل شده اند، به طور کامل رعایت و گنجانده شود. 

بنابراین ضمن حمایت از تالش هایی که برای گفتگو و رســیدن به صلح صورت می گیرد، تأکید 
می شــود که صلح واقعی و پایدار هنگامی دست یافتنی و شدنی خواهد بود که مطابق  اصول و قواعد 
روشن و مستدل و مستند  باشد. در غیر این صورت ما فقط شاهد یک آتش بس موقت خواهیم بود.

مدیر مسئول

»صلح« واقعی و پایدار؛ چگونه؟
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برای حقوق بشر
 بپاخیزید

4

فعالیت های 
حقوق بشری دفاتر 
ساحوی و  والیتی 
کمیسیون مستقل 
حقوق بشر 
افغانستان در ماه 
عقرب  1397

دفتر والیتی بدخشان
وضعیــت  چگونگــی   فعالیت هــا، 

حقوق بشر و دستاوردها
رئیس دفتر والیتی بدخشــان با یک تیم 
کاری متشــکل از آمر بخش نظارت و بررسی، 
آمر بخش حمایت و انکشــاف حقوق زنان، آمر 
بخش تعلیمات، آمر بخش حمایت و انکشــاف 
حقوق اطفــال و ناظر ســاحوی اطفال، برای 
نخســتین بار به تاریخ ۶ ســنبله سال ۱۳۹7، 
جهت اجرای برنامه هــای نظارتی، حمایتی و 
آموزشی به ولسوالی های مایمی، نسی، شکی و 

خواهان درواز، سفر کاری انجام دادند.
بخش تعلیمات حقوق  بشر با راه اندازی دو 
عنوان کارگاه آموزشی سه روزه در ولسوالی های 
نُسی و خواهان درواز،  تعداد ۶۴ تن را در زمینۀ 
حقوق بشر آگاهی دادند. کارگاه آموزشی اولی 

در تاریخ ۱۰ سنبله سال جاری، با اشتراک ۲۸ 
تن از مســئوالن و کارمندان نهادهای عدلی و 
قضایی در ساختمان شورای انکشافی ولسوالی 
نُسی  برگزار شــد. و کارگاه آموزشی دومی در 
تاریخ ۱۹ ســنبله ســال روان، با اشتراک ۳۶ 
تن از ســربازان و افسران پولیس سرحدی در 
ساختمان کندک ســرحدی ولسوالی خواهان 

برگزار شد.
در  آموزشــی  کارگاه هــای  برگــزاری 
گــرم  اســتقبال  بــا  درواز  ولســوالی های 
شــرکت کنندگان مواجه شــد. محمد ابراهیم 
قیومی، ولسوال ولسوالی نُسی  در این باره گفت: 
»ما شــاهد برگزاری اولین کارگاه آموزشــی 
در ولســوالی نُسی هســتیم و در کل ساکنان 
ولســوالی های درواز بــه دلیــل دوری و نبود 
راه های مواصالتی از چنین برنامه های آموزشی 

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

شهروندان عزیز به نشر می رسد. 
گزارش تکمیلی و تفصیلی آن را می توانید در وبســایت کمیسیون 

.www.aihrc.org.af :مستقل حقوق بشر افغانستان بخوانید
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محروم اند. در پهلوی ســایر مشکالت، مردم با 
فقر آگاهی در مورد حقوق شان روبه رویند. چون 
منابع آموزشی به شمول کتاب و کتابخانه وجود 
ندارد، تا به حال هیچ گونه برنامه آموزشــی که 
هدف آن باال بردن ســطح آگاهی مردم نسبت 
به حقوق بشری شــان باشد، برگزار نشده است.  
بنابراین برگزار کارگاه ها و جلســات آموزشی 
برای باشندگان این ولسوالی ها، از اهمیت زیاد 
برخوردار بوده و این امر باعث بلند رفتن سطح 

آگاهی آن ها خواهد شد.«
هم چنین در این سفر کاری به پنج ولسوالی 
درواز، جلسات آموزشی متعددی برای اقشار و 
اصناف مختلف جامعه و با اشــتراک کارمندان 
نهادهای دولتــی و غیردولتی و مردمان عادی 
برگزار شد. این جلســات از طرف رئیس دفتر 
والیتی کمیسیون و بخش های تعلیمات، اطفال 
و زنان در ولســوالی های ُشکی، مایمی، نُسی و 

خواهان درواز راه اندازی شد.
 در این جلسات، کارمندان نهادهای دولتی 
و غیردولتی به شمول نهادهای عدلی و قضایی، 
سربازان و افســران نیروهای دفاعی و امنیتی، 
معلمــان، دانش آموزان، دانشــجویان، عالمان 
دین، بزرگان قوم، اعضای شــوراهای مردمی، 
خبرنگاران محلی، افراد بی ســواد و کم ســواد 
به شــمول زنان شــاغل و خانم های خانه نیز 

شرکت کردند.
راه اندازی جلسات آموزشی در ولسوالی های 
درواز، نتایج خوبی به دنبال داشــته، به گفته 
اشــتراک کنندگان، پیــش از ایــن، هیچ گونه 
معلومــات و آگاهــی در بــاره فعالیت هــای 
کمیســیون و مفاهیم حقوق بشر نداشتند، اما 
برگزاری این جلســات باعث بلند رفتن سطح 
آگاهی آن ها نســبت به اهداف کمیســیون و 

مفاهیم حقوق بشر شده است. 
بخش نظارت و بررســی  تخطی های دفتر 
والیتی کمیســیون در ســفر به ولسوالی های 
درواز بــا ۱۶۰ تــن، اعم از زنــان و مردان در 
ولسوالی های نسی، مایمی، شکی و خواهان در 
پیوند به سه حق بشری شان مصاحبه کرده که 
مشکالت و محرومیت های مردم دریافت شده و 
در گزارش تفصیلی دفتر والیتی بدخشان بیان 

شده است.
بخش حمایت و انکشــاف حقــوق اطفال 
در ســفر به ولســوالی های درواز با ۱۱۰ تن از 
کودکان مصاحبه های انفرادی انجام داده و این 
گزارش بیان کنندۀ وضعیت حقوق بشری اطفال 

در ولسوالی های درواز است:
برای جلوگیری از محرومیت از حق آموزش 
اطفال در جلسات و برنامه های آموزشی، روی 
اهمیــت موضوع صحبت شــد و از پیامدهای 
منفی کارشــاقه اطفال به اولیای ش اگردان و 

معلمان مکاتب هشدار داده شد.

بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر 
والیتی بدخشــان نیز در سفر به ولسوالی های 
درواز بــا 7۶ تن از زنــان امصاحبه کرده و که 
وضعیت حقوق بشــری زنان در این ولسوالی ها 
در گــزارش تفصیلی دفتر والیتی بیان شــده 

است. 

 پایان یک دورۀ آموزشــی ده  روزه با 
اشتراک عالمان دینی

کارگاه آموزشی ده  روزه با عنوان »آموزش 
اصول و اساسات حقوق بشــر« با اشتراک ۲۰ 
تن از عالمان دین و امامان مســاجد از سوی 
بخش آموزش حقوق بشر در ولسوالی اشکاشم 
والیت بدخشان برگزار شد. این دورۀ آموزشی 
از ۱7 ماه میزان ســال روان شروع و در تاریخ 

۲۶ همین ماه به پایان رسید.

* دفتر ساحوی کندز
 بررسی میزان تطبیق کنوانسیون منع 

تبعیض نژادی

جلسه فوکس گروپ تحقیق ملی  »بررسی 
میزان تطبیق کنوانسیون منع هر نوع تبعیض 
نژادی در افغانســتان« با اشــتراک  ۳۰  تن از 
اعض ای جامعۀ مدنی، دانشــجویان، استادان 
دانشــگاه، مدافعان حقوق بشر، فعاالن حقوق 
زن و خبرنگاران رســانه ها در تــاالر همایش 
ریاســت امور زنان والیت بغالن، برگزار شــد. 
برای پیش بردنامه اعضای شرکت کننده جلسه 
به چهار گروه کاری تقســیم شــدند. هریک از 
اشــتراک کنندگان نظریات خویش را در گروه 
مربوطه مطرح کــرده و چالش های موجود در 
قوانین ملی و چگونگی تطبیق کنوانسیون منع 
هر نوع تبعیض نژادی در کشــور را موردبحث 
قرار دادند که نتایج کار گروهی شــان توســط 

چهار نماینده به حاضران پیش کش شد. 

 گرامیداشت  روز جهانی عصای سفید 
روز جهانــی عصای ســفید، طی محفل با 
شکوهی در حالی که رؤســای ادارات دولتی و 
غیردولتی، رئیس و کارمندان حوزه شمال شرق 
کمیته سویدن، نابینایان والیات تخار، بدخشان 
و کنــدز، رؤســای اتحادیه هــا و انجمن های 
معلــوالن، اعضای جامعه مدنی و رســانه های  

دیداری و شــنیداری حضور داشتند، به تاریخ 
۲۳ میزان ۱۳۹7 خورشــیدی، از سوی دفتر 
ساحوی کندز در تاالر همایش باغ زنانه ریاست 
امور زنان والیت تخار، گرامیداشت به عمل آمد. 

 رعایت حق صحت 
و جلوگیری از مواد مخدر

با در نظرداشت اهمیت برگزاری جلسات و 
کارگاه های آموزشی برای آگاهی از حقوق بشر، 
بخش افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی کندز، 
جلســاتی را با شــرکت ۶5 تن )۳5 زن و ۳۰ 
مرد( به شمول زنان معلول، بازماندگان شهداء 
و فارغان صنوف دوازدهم در م رکز آموزشــی 
فنی و حرفه ای ریاســت کار و امور اجتماعی 
والیت بدخشــان برگزار کرد. در این جلسات 
روی نقش و اهمیت زنــان در روند انتخابات، 
لــزوم رعایت حق صحت و اضــرار مواد مخدر 
بحث هایی صورت گرفتــه و هم چنین درباره 
احکام قانون اشــخاص دارای معلولیت و نقش 

ادارات مربوطه در تطبیق آن، گفتگو شد. 

 برگزاری جلسه هماهنگی رسانه ها در 
والیت بغالن

جلسه هماهنگی رسانه های والیت بغالن از 
ســوی بخش آموزش حقوق بشر دفتر ساحوی 
کنــدز با مشــارکت ۳۰ تن از خبرنــگاران به 
 منظــور دریافــت مشــکالت، خواســت ها و 
تاالر همایش  مطالبات حقوق بشری شــان در 
پارلمــان جوانان در شــهر پلخمــری، برگزار 
شد. اشــتراک کنندگان جلسه، کمرنگ بودن 
همکاری ادارات دولتی و غیردولتی را برای نشر 
برنامه های رادیویی و نبود بودجه کافی را یکی 
از چالش های اساســی رسانه ها بیان کرده و از 
تمام ادارات دولتی و نهادهای دیگر خواســتار 

رفع مشکالت و نارسایی های یاد شده شدند. 
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 برگــزاری کارگاه آموزشــی ده  روزه 
» نقش علمای دینی برای گسترش حقوق 

بشر«

کارگاه آموزشــی ده ر وزه  بار عنوان  نقش 
علمای دینی برای گســترش حقوق بشــر  با 
اشتراک بیست تن از علما و روحانیون در دفتر 

ساحوی کندز در مرکز این والیت برگزار شد.
برگــزاری کارگاه آموزشــی  در جریــان 
موضوع های  مشــترکات دین مقدس اسالم با 
حقوق بشر  توسط مولوی محمد  یعقوب، یکی از 
علمای دینی و آمر بخش آگاهی عامه ریاست 
حــج و اوقاف والیت کندز به بحث و بررســی 
گرفته شده و به اشــتراک کنندگان، پیشکش 

شد. 

در  کودک    گرامیداشــت  روز جهانی 
والیت بغالن

روز جهانی کودک طی محفل با شکوهی با 
شرکت ۱5۰ نفر شامل مسئوالن ادارات دولتی 
و غیردولتی، استادان دانشگاه، معلمان ، علمای 
دینی، مدافعان حقوق بشر، فعاالن حقوق زن، 
اعضای جامعه مدنی، دانشجویان و خبرنگاران 
رسانه ها به تاریخ ۳۰ عقرب ۱۳۹7 خورشیدی، 
در تاالر کنفرانس مقــام والیت بغالن، گرامی 

داشته شد.
در این محفل عبدالحی نعمتی، والی بغالن 
درباره نقش و مسئولیت دولت در برابر حمایت 
از کودکان، سیدصالح  صالح، رئیس کار و امور 
اجتماعی والیت بغالن درباره نقش بارزکودک 
بــرای فردای جامعه، ســید حفیظ اهلل فطرت، 
رئیــس دفتر ســاحوی کندز دربــاره اهمیت 
روزجهانی کــودک و چگونگی وضعیت ناگوار 
کودکان کشــور، الحاج عبدالهادی اندیشمند، 
رئیس محکمه ابتدائیه شــهر پلخمری درباره 
تطبیق قوانین مرتبط به حقــوق کودکان در 

محاکم و نیازمحمد راســخ رئیس ســارنوالی 
استیناف والیت بغالن در مورد پیگیری قضایای 
نقض حقوق بشری کودکان سخنرانی کردند. 

* دفتر والیتی هلمند
 برگــزاری کارگاه آموزشــی ده روزه 

» آشنایی با حقوق بشر «

کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان 
بخــش تعلیمات و آموزش حقوق بشــر دفتر 
والیتــی هلمند کارگاه آموزشــی ده روزه را از 
تاریخ )۱۰ تا ۲۱ میــزان( با حضور ۲۰ نفر از 
جمله 5 زن و ۱5 مرد که خطیب های مساجد، 
استادان مدرسه های دینی، اعضای شورای علما 
و حج اوقاف و حافظان قرآن را شــامل بود در 

تاالر همایش دفتر والیتی هلمند برگزار کرد.

 برگزاری جلســه آموزشی نصف روزه 
با اســتادان و دانشجویان مرکز آموزشی 

نرسنگ 

بخــش حمایت و توســعه  حقــوق زنان 
دفتروالیتــی هلمنــد با هماهنگــی کتبی با 
مؤسســه برگ به منظورآگاهی دهــی درباره 
قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، جلســه 
آگاهی دهی را با اشتراک ۳۲ تن که شامل مدیر 
مرکز متذکره، استادان و دانشجویان می شود به 

تاریخ ۳ عقرب۱۳۹7 دایر کرد. 

و  محجوزان  به  اطفال  حقوق   آموزش 
مسئوالن مرکز اصالح و تربیت

از تاریخ  5 تا  ۹/ ۱۳۹7/۸ برنامه آموزشــی 
حقوق اطفال به محجوز ن و مســئوالن مرکز 
اصــالح و تربیت والیت هلمنــد با حضور   ۴7  
تــن از اشــتراک کنندگان که ۳۲ تــن آن از 
محجــوزان و ۱5 تن مســئوالن مرکزاصالح 

بودند برگزار شد. د ر این برنامه برای محجوزان 
موضوعاتی چون  »معرفی کمیســیون مستقل 
حقوق بشر افغانســتان صالحیت ها  ی قانونی، 
اهــداف و فعالیت هــای کمیســیون، اعالمیه 
جهانی حقوق اطفال، قانون بر رســی  تخلفات 
اطفال، کنوانسیون حقوق اطفال و پروتکل های 
اختیاری آن و قانون آزار و اذیت زنان و اطفال« 
در شیوه های مختلف درسی آموزش داده شد.

* دفتر والیتی غور
 کارگاه سه روزه آموزشی  »نقش حقوق 

بشر در تأمین عدالت«

کارگاه ســه روزه آموزشــی حقوق بشر از 
تاریــخ ۶ تــا ۸ عقرب ۱۳۹7 با اشــتراک ۲5 
تن از سارنواالن ریاست ســارنوالی استیناف، 
امنیت ملــی، ســارنوالی نظامی، مســاعدان 
حقوقی، وکالی مدافع، کارمندان بخش جنایی 
قوماندانــی امنیه و مدیریــت محبس در تاالر 
دفتر والیتی غور کمیســیون  مستقل حقوق 

بشر افغانستان برگزار شد.
در ایــن ســه روز موضوعــات: معرفــی 
افغانستان  بشــر  کمیسیون مســتقل حقوق 
)دورنمــا، اهــداف، وظایــف و صالحیت ها و 
مفهوم  کمیسیون(،  شانزده ساله  دستاوردهای 
و اساسات حقوق بشــر، جرایم علیه بشریت، 
قوانین بشر دوستانه بین المللی، قاچاق انسان و 
اصول محاکمات عادالنه برای اشتراک کنندگان 

ارائه شد.

* دفتر ساحوی بامیان 
 پاسداشت  روز جهانی عصای سفید در 

ولسوالی 
محفــل گرامیداشــت  روز جهانی عصای 
ســفید )روز نابینایان( با اشتراک حدوداً  ۲۰۰  
تن از رؤســا و کارمندان ادارات دولتی، اعضای 
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شورای علما، متنفذان و ریش سفیدان، استادان 
و دانشجویان دارالمعلمین، افراد دارای معلولیت 
و اعضای شوراهای مردمی در ولسوالی کهمرد 
والیت بامیان برگزار شد. در این محفل پس از 
معرفی برنامه ها توسط عبدالرئوف شایان، آمر 
بخش نظارت بر عملکرد نیروهای امنیتی، پیام 
داکتر سیما ســمر، رئیس کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر افغانســتان خوانده شد و سپس 
ســخنرانان محفل هریک محمود ســیغانی، 
ولســوال کهمرد، مولوی کاظم، عضو شورای 
علمای ولسوالی کهمرد، قاری نثار احمد، یکی 
از افراد دارای معلولیــت بینایی به نمایندگی 
از افراد دارای معلولیــت در ارتباط به موضوع 

صحبت کردند. 

* دفتر والیتی دایکندی
رعایت  در  امنیتــی  نیروهای  -نقش 

حقوق بشردوستانه بین المللی

بخش آمبودزمــن دفتر والیتی دایکن دی 
کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان، به 
تاریخ ۱۶ تا ۱۸ عقرب ۱۳۹7، کارگاه آموزشی 
ســه روزه را با عنوان »نقش نیروهای امنیتی 
در رعایت حقوق بشردوســتانه بین المللی« در 
مرکز ولسوالی کیتی تدویر کرد. در این برنامه 
 تعداد ۳۰ تن )۱۹ مرد و ۱۱ زن( از منســوبان 
ارگان های امنیتی به شمول افسران و سربازان 
قوماندانی امنیه ولسوالی کیتی و آمریت امنیت 
ولسوالی، متنفذان، اساتید تربیه معلم و معلمان 
مکاتب اشــتراک کرده و بــا موضوعات مهم 
حقوق بشــر و حقوق بین المللی بشر دوستانه 

آشنا شدند. 

* دفتر ساحوی بلخ
برای  بشر  حقوق  اساســات   آموزش 

عالمان دینی
با برگزاری یک دوره آموزشــی ده روزه در 
شــهر مزار شــریف، ۳۰ تن از عالمان دین با 
آموزه های حقوق بشری آشــنایی عمیق تری 
پیــدا کردند. در این دوره آموزشــی که از روز 
۶ تا ۱۹ عقرب در تاالر همایش دفتر ساحوی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر برگزار شد، گ 
زاره های حقوق بشــری، مراحل تحول حقوق 
بشر، مشــترکات اســالم و حقوق بشر و حق 
دسترسی به آب و محیط زیست سالم از جمله 

موضوعاتی بود که  مربیان با اشتراک کنندگان 
در میان گذاشتند. 

* دفتر والیتی فاریاب
نهادهای  مسئوالن  با  جلسه   برگزاری 

امنیتی و دفاعی

درباره تعقیب، نظارت و پیگیری تفاهم نامه 
همکاری و هماهنگی میان کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان و وزارت های امور داخله، 
دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی کشور 
در مورد فعالیت های بخش آمبودزمن جلسه ای 
به تاریخ ۲۸ عقرب ســال ۱۳۹7 با اشــتراک 
۲۱ تــن )۱۱ مرد و ۱۰ زن( بــا نمایندگان و 
مســئوالن ارگان هــای دفاعــی و امنیتی از 
ســوی بخش آمبودزمن در تاالر همایش دفتر 
والیتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر 

افغانستان برگزار شد.
در پایان جلســه مسئول بخش آمبودزمن 
دفتــر والیتی فاریاب از نماینــدگان نهادهای 
مربوطه خواســت تا در جهت بهبود وضعیت 
حقوق بشــری، تطبیق و رعایت مقرره تنظیم 
امور نظارتخانه ها و قانون محابس و توقیف خانه 
در مراکز ســلب آزادی و ایجاد فضای مناسب 
و مصون برای زنان پولیس توجه جدی کنند. 

 دادخواهی های مؤثر مبتنی بر نتیجه و 
پاسخگویی نهادها 

بخش نظارت و بررســی از تخطی ها دفتر 
والیتــی فاریاب کمیســیون مســتقل حقوق 
بشرافغانســتان، که همواره در دفــاع از اعاده 
حقوق اساسی شهروندان، دادخواهی های مؤثر 
و مبتنی بر نتیجه را انجام داده اســت، این بار 
طی اشــتراک در نشســت های متعددی که 

توســط مقام والیت فاریاب برگزار شــده بود، 
اشــترا ک ورزیده و دریافت های نقض حقوق 
بشــری خویش را در جلســات شریک مطرح 
کرده و از حقوق و آزادی های اساسی شهروندان 
دفاع و دادخواهی کرده است. در همین راستا 
به تا ریخ های ۱تا ۱۳۹7/۸/۸ در جلسه حقوق 
بشر و حاکمیت قانون و جلسه کمیسیون منع 
خشــونت علیه زنان شرکت کرده و کاستی ها، 
نواقص و ســهل انگاری های موجــود را بازگو 

کردند و مورد ارزیابی قرار دادند. 

 برگزاری کارگاه آموزشی »حقوق بشر 
راهی به سوی صلح و عدالت « 

بخــش تعلیمات دفتر والیتــی فاریاب به 
همــکاری بخش های برنامــه ای دفتر، کارگاه 
آموزشــی ده روزه را از تاریخ ۱۲ تا ۲۲ عقرب 
۱۳۹7 با عنوان » حقوق بشــر راهی به سوی 
صلح و عدالت« با اشــتراک  ۲۱ تن )شــامل 
 ۱7 مــرد و ۴ زن( متشــکل از علماء، خطبای 
مساجد، اعضای مدرســان مدرسه های دینی، 
طلبه  حوزه های علمیه در سالن کنفرانس این 
دفتر، برگزار کرد. در جریان کارگاه آموزشــی 
ده روزه مواد آموزشی کمیسیون مستقل حقوق 
بشر توسط همکاران دفتر والیتی فاریاب همراه 

با اجرای برنامه آزاد پرسش و پاسخ ارائه شد.



ماهنامه حقوق بشر، سال شانزدهم
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قاچاق و اختطاف انســان یک پدیدۀ شوم 

و نقــض آشــکار حقوق بــر اســت. کاهش 

و افزایــش ایــن پدیــده بســتگی بــه رشایط 

اجتامعــی، فرهنگــی و سیاســی هر کشــور 

دارد. جوامعی مثل افغانســتان کــه مردم آن 

از یک ســوی در ناامنــی بــر می برنــد و از 

ســوی دیگر آگاهــی و معلومــات  شــهروندان 

نسبت به قاچاق انســان، مهاجرت، اختطاف 

انســان، شــیوه ها و پیامدهای آن ها در سطح 

پایین قــرار دارد، احتامل وقوع رویدادهای از 

این دست، بیش تر متصور است. 

این وضعیــت، باعث نگرانی  اســت و باید 

برای جلوگیری از افزایش پدیدۀ شــوم قاچاق 

انسان و مهاجرت، اختطاف و پیامدهای منفی 

آن بــه مــردم آگاهی و آمــوزش داد تا مردم در 

همکاری با نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در 

برابر این اعامل شنیع و ضدانسانی بایستند. 

بخش آموزش حقوق بر کمیســیون مستقل 

حقــوق بــر افغانســتان با توجه بــه اهمیت 

ایــن موضوع، همواره در کارگاه ها و جلســات 

آموزشــی اش موضوع مبارزه با قاچاق انسان، 

قاچاق مهاجران و مســأله اختطاف انســان را 

به عنوان یکی از موضوعات مهم شامل برنامه 

کــرده و با قرهای مختلــف جامعه، پیرامون 

جلوگیــری و مبارزه بر ضد آن به بحث و تبادل 

نظر پرداخته است. 

به این ترتیب، بر اساس برنامه عمل ساالنه 

کمیســیون بخــش آموزش حقوق بــر دفاتر 

ساحوی و والیتی کمیسیون در نزدیک به سه  

فصل ســال جاری )از اول دلــو 1396 تا آخر 

سنبله ۱۳۹۷(، 52 جلســه آموزشی را درباره 

»مبارزه با قاچاق انسان« برگزار کرده است که 

بدین  وسیله مجموعاً 1286 تن )شامل 259 

زن و 1027 مــرد( آمــوزش دیده انــد. در این 

برنامه هــا درباره مفاهیم اساســی، چهارچوب 

حقوقــی مرتبــط بــا جرایــم قاچاق انســان، 

قاچاق مهاجــران و اختطاف انســان با توجه 

به اســناد ملی و بین املللی »پروتکل پالرمو«، 

قانون مبارزه علیه قاچاق انســان و مهاجران، 

مســأله اختطاف انســان در ُکد جزایی کشور 

هامن طور  که در تعریف 
تروریسم بیان شد، هدف اصلی 
تروریست ها، کشتار مردم 
غیرنظامی و بی گناه است، تا از این 
طریق در جامعه رعب و وحشت 
ایجاد کند و به دنبال اهداف 
نامرشوع خود ند. از این رو در 
اقدامات تروریستی افراد زیادی 
قربانی می شوند؛ عالوه بر این که 
تعداد کثیری از مردم بی گناه به قتل 
می رسند، افراد بیشرتی نیز قربانی 
این اقدامات می شوند و از نظر 
جسمی، روحی و مالی آسیب های 
جربان ناپذیری را متحمل می شوند 
که ممکن است تا آخر عمر با آن 
دست به گریبان باشند. 

گزارش   آموزش 
حقوق برش و 
مبارزه با قاچاق 
انسان 
رحامنعلیجاوید

ماهنامه حقوق بشر
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برای حقوق بشر
 بپاخیزید
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جلسه آموزشی مبارزه با قاچاق انسان

دفرت والیتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بر افغانستان

و پیامدهای ناگوار قاچاق و اختطاف انســان 

بــرای  رشکت کننــدگان توضیحــات الزم ارائه 

شده است. 

عالوه بر برگزاری جلسات آموزشی، بخش 

آمــوزش حقوق بــر دفاتر ســاحوی و الیتی 

کمیســیون مجموعاً  تعداد 760 دقیقه برنامه 

رادیویی را نیز برای آگاهی دهی شهروندان در 

رسارس کشــور در مورد مبارزه با قاچاق انسان 

برگزار کرده است.

جزئیــات آموزش حقــوق بر و مبــارزه با 

قاچاق انســان با تفکیــک موقعیت دفرتهای 

کمیسیون، تفکیک جنسیت  رشکت کنندگان، 

محــالت برگــزاری، تاریــخ و گروه بندی هــای 

 رشکت کننــدگان در جــدول زیر نشــان داده 

شده است.

نام دفتر شماره
ساحوی/

والیتی

نوع برنامه

تاریخ
محل برگزاری

جنسیت

وع
جم

م

مالحظات شرکت کنندگان برنامه جلسه کارگاه
آموزشی

مردزن

1

دفتر ساحوی 
گردیز 

√

دلو-
میزان 
1397

مدیریت جنایي 
قومانداني والیت 

خوست 

مسئوالن جنایي، پرسونل 31101132
مسلکي قومانداني امنیه، 

قوماندانی امنیه پکتیا، زون 
303 سپین غر، قول اردوی 
203 تندر، لوای سرحدی، 
علما، استادان، دانشجویان، 

فعاالن مدنی، نمایند گان 
ریاست امور زنان و شبکه 

زنان

دفتر ساحوی 
گردیز در 

ساحه تحت 
پوشش 
خویش 

مجموعاً 5 
جلسه آموزشی 

را برگزار 
کرده است.

2
دفتر والیتی 

ارزگان
دلوـ میزان √

1397
مرکز و 

ولسوالی های 
همجوار مرکز 
والیت ارزگان

فعاالن مدنی، مدافعان حقوق 12149161
بشر، کارمندان دولتی، 
دانشجویان پوهنتون و 

انستیتیوت تکنیکی، بزرگان 
قومی، مساعدان حقوقی و 

نمایندگان رسانه ها

این دفتر 
مجموعاً 
6 جلسه 

آموزشی را 
برگزار کرده 

است.

دفتر والیتی 3
فاریاب

دلو ـ میزان √
1397

مسئوالن رسانه ها، 223658میمنه
خبرنگاران، مدافعان حقوق 

بشر و رضاکاران 

این دفتر 
2 جلسه را 

برگزار کرده 
است.

دفتر والیتی 4
دایکندی

دلوـ میزان √
1397

مسئوالن رسانه ها، فعاالن 81 3942نیلی  و شهرستان
مدنی، خبرنگارن و علمای 

دینی

این دفتر 
3 جلسه را 

برگزار کرده 
است.

5
دفتر ساحوی 

کندهار
دلوـ میزان √

1397
مرکز والیت 

قندهار و مرکز 
1684100والیت زابل

نمایندگان رسانه ها، 
ژورنالیستان، قضات، 

سارنواالن، علما و مدافعان 
حقوق بشر

این دفتر 
4 جلسه را 

برگزار کرده 
است.

6
دفتر والیتی 

بدخشان
دلو ـ میزان √

1397
سربازان و افسران قوماندانی 25131156مرکز و ولسوالی ها

امنیه اعم از اردوی ملی و 
امنیت ملی، خبرنگاران و 
دست اندرکاران رسانه ها، 
کارمندان نهادهای عدلی 

این دفتر 6 
برنامه برگزار 

کرده است.

7
دفتر ساحوی 

جالل آباد
دلو ـ میزان √

1397
مرکز شهر و 
ولسوالی های 

جالل آباد، کنرها، 
لغمان و نورستان

15145160

سارنواالن، وکالی مدافع، 
کارمندان ریاست عدلیه و 

قوماندانی امنیه و پرسنل 
محبس والیت های نورستان، 

جالل آباد و لغمان

این دفتر 
6 جلسه را 

برگزار کرده 
است.



8
دفتر ساحوی 

بامیان
دلو ـ میزان √

1397
مرکز بامیان و 

مرکز ولسوالی 
بهسود والیت 

میدان

سارنوال ، قضات، مسئولین 54752
قوماندانی امنیه وامنیت ملی 

و کارمندان ادارات دولتی و 
وکالی مدافع

این دفتر 2 
جلسه برگزار 

کرده است.

دفتر والیتی 9
غور

دلو ـ میزان √
1397

فیروزکوه و لعل و 
سرجنگل

نیروهای امنیتی، محجوزین 05858
و مسئوالن مراکز اصالح و 

تربیت اطفال

این دفتر 2 
جلسه برگزار 

کرده است.

10

دفتر والیتی 
هلمند

دلو ـ میزان √
1397

مرکز و 
ولسوالی های 

هلمند
50102152

قضات، سارنواالن، وکالی 
مدافع، پولیس، اردوی ملی، 

خبرنگاران و همکاران 
رسانه ها، اعضای جامعه 

مدنی، بزرگان قومی، علما، 
مردم، مأموران دولتی و 

غیردولتی، افراد بی سواد 

این دفتر 10 
جلسه برگزار 

کرده است.

11
دفتر ساحوی 

کندز
مرکز والیت های √

کندز، لغمان و 
تخاز

نیروهای دفاعی و امنیتی، 44132176
عالمان دین، مالامامان، 

استادان مدرسه های دینی 
و کارمندان ریاست حج و 
اوقاف، استادان و معلمان، 

فعاالن مدنی و مدافعان 
حقوق بشر

این دفتر 
6 جلسه 

آموزشی 
برگزار کرده 

است.

مجموع کل
25910271286

تعداد کل 
برنامه ها =  

52

جلسه آموزشی مبارزه با قاچاق انسان

دفرت والیتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بر افغانستان



مقدمه

کمیســیون مســتقل حقوق بر، مناینده 

ســاحوی هــرات، کنفرانســی را به مناســبت 

گرامیداشــت روز جهانی قربانیان تروریزم، در 

تاالر هامیش های والیت بادغیس برگزار کرد. 

در ایــن کنفرانــس که با ســخرنانی افتتاحیه 

داکــرت عبدالغفــور ملکــزی، والــی بادغیس 

آغاز شــد، مــن نیز به عنوان یکــی از مدعوان 

 دربــاره »حامیت از قربانیان تروریزم در قوانین 

افغانستان و حقوق بین امللل« صحبت داشتم 

که منت آن  تقدیم شام می شود .

تعریف تروریزم:

در لغت نامــه دهخدا ترور بــه معنای قتل 

سیاسی به وسیله اســلحه تعریف شده است. 

واژه ترور در واقع یک واژه فرانسوی است که به 

معنای وحشت و خوف آمده است. 

تروریســم: عبــارت از دنبال کــردن هدف 

از طریــق ابزارهــای خشــونت آمیز و تهدیــد 

اســت. نوام چامســکی در تعریف تروریســم 

معتقد است، تروریســم کاربرد ابزار زورگویانه 

برای هدف قــرار دادن مردم غیرنظامی، برای 

دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی  یا مانند 

آن است.

معــادل اصطــالح تروریســم در منابع 

اسالمی:

محاربــه و فســاد فــی االرض واژگانی انــد 

که برای اعامل و اقدمات تروریســتی استفاد 

می شود. از نظر اسالم، انسان ارشف مخلوقات 

است. خداوند در قرآن کریم پس از آن که روند 

خلقت انسان را رشح می دهد، به خود می بالد 

که چنین موجودی را آفریده اســت، آن جا که 

می فرمایــد: فتبــارک الله احســن الخالقین. 

از ایــن رو به شــدت از کشــنت انســان نهــی 

می کند. در آیه 151 ســوره انعام می فرماید: 

واََلَتْقُتُلواالنَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إاِلَّ ِباْلَحقِّ َذِلُكم 

اُكــم ِْبِه َلَعلَُّكم َْتْعِقُلــوَن. وكىس را كه خدا  َْوصَّ

كشــتنش را حــرام كرده اســت ـ  مگــر به حق ـ 

مكشــيد. اين هاســت آن چه خدا شامرا بدان 

هامن طور  که در تعریف 
تروریسم بیان شد، هدف اصلی 
تروریست ها، کشتار مردم 
غیرنظامی و بی گناه است، تا از این 
طریق در جامعه رعب و وحشت 
ایجاد کند و به دنبال اهداف 
نامرشوع خود ند. از این رو در 
اقدامات تروریستی افراد زیادی 
قربانی می شوند؛ عالوه بر این که 
تعداد کثیری از مردم بی گناه به قتل 
می رسند، افراد بیشرتی نیز قربانی 
این اقدامات می شوند و از نظر 
جسمی، روحی و مالی آسیب های 
جربان ناپذیری را متحمل می شوند 
که ممکن است تا آخر عمر با آن 
دست به گریبان باشند. 

حامیت از 
قربانیان تروریزم 
در قوانین 
افغانستان و حقوق 
بین امللل
عبدالعلیحسنی*
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سفارش مى كند، باشد كه به عقل دريابيد. در 

آیه 32 سوره مائده عالوه بر این که این نهی را 

تکرار می کند، مصداق قتل به حق را نیز بیان 

می فرماید: َمْن َقَتل ََنْفًســا ِبَغْيَِنْفٍس أَوْ َفَســاٍد 

ــاَس َجِميًعا َو َمن  أَنَّ َما َقَتَل النَّ ِف اْلَرِْض َفــكَ

ــاَس َجِميًعا. هر کس،  ْأَْحَياَهــا َفَكأَّنَ َماأَْحَياالنَّ

انســانی را بدون ارتکاب قتل یافســاد در روی 

زمیــن بکشــد، چنان اســت که گویــی همه 

انسان ها را کشته، و هرکس انسانی را از مرگ 

رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم 

را زنده کرده است. 

در این آیه مبارکه عــاله براین که مصداق 

قتل به حق را که قصاص و قتل مفســدین در 

زمین را بیان می کند، کشنت یک فرد بی گناه 

را برابــر با کشــنت کل مردم شــمرده و حیات 

بخشیدن به یک فرد را معادل حیات بخشیدن 

به همه مردم دانســته است. این نشان دهنده 

جایگاه ارزشمند انسان از نظر اسالم است.

خداوند در آیه 29 و 30 ســوره نســاء خود 

کشی را منع کرده است و می فرماید: واََلَتْقُتُلوا 

أَْنُفَسُكمْ إِنَّاللََّه َكاَن ِبُكْم رَِحياًم َو َمْن َيْفَعلْ َذِلَك 

ُعْدوَانًا َو ُظْلاًم َفَســْوَف ُنْصِليِه َنارًا. و خودتان را 

مكشــيد. هرآينه خدا با شام مهربان است¬ و 

هركه اينكارهــا از روى تجاوز و ســتم كند، او 

را در آتش خواهيم افكند و اين بر خدا آســان 

است.

ایــن آیه خود کشــی را که مصــداق عینی 

آن در بحث تروریســم، انتحار است، به شدت 

نهی کرده اســت و کسانی که این کار را انجام 

دهــد، وعده فرو افکندن بــه آتش جهنم داده 

است.

با توجه به ایــن آیات کریمه ترور و هرگونه 

اعــامل تروریســتی که باعث کشــته شــدن 

اســالم  در  می شــود،  بی گنــاه  انســان های 

به شــدت مورد نکوهش قرار گرفته اســت و از 

انجام آن نهی شــده اســت و کســانی که این 

کارها را انجام دهند؛ مصداق محاربه و فســاد 

فی االرض بــوده به شــدیدترین وجه مجازات 

دارد که اعدام است.

هامن طــور  کــه در تعریف تروریســم بیان 

شد، هدف اصلی تروریســت ها، کشتار مردم 

غیرنظامی و بی گناه است، تا از این طریق در 

جامعه رعب و وحشــت ایجــاد کند و به دنبال 

اهداف نامروع خود ند. از این رو در اقدامات 

تروریســتی افراد زیــادی قربانی می شــوند؛ 

عــالوه بر این که تعداد کثیری از مردم بی گناه 

به قتل می رســند، افراد بیشــرتی نیز قربانی 

ایــن اقدامــات می شــوند و از نظر جســمی، 

روحــی و مالی آســیب های جــران ناپذیری 

را متحمل می شــوند که ممکن اســت تا آخر 

عمر با آن دســت به گریبان باشند. زمانی که 

یکی از قربانیان، رس پرســت خانــوار و یا یک 

جوان باشــد، شــیرازه زندگی آن خانــواده از 

هم می پاشــد که هرگز قابل جران نیست. با 

توجه به این آســیب ها، نیاز است که اقدامات 

حامیتــی از قربانیان تروریزم صــورت گیرد تا 

مرهمی باشد بر دردها و آالم آن ها.

حال که بحث از قربانی و قربانیان ترورزم 

و حمــالت تروریســتی شــد، بهرت اســت که 

تعریفــی از این واژه صورت گیــرد تا مفهوم آن 

روشن شود. در اعالمیه اصول بنیادین عدالت 

برای قربانیان جرایم و سوء اســتفاده از قدرت، 

قربانی عبارت از اشخاصی است که به صورت 

فــردی یا جمعــی در اثــر اقدامــات مجرمانه 

متحمل آسیب ها و خســارات جسمی، روحی 

و مالی شود.

تاریخچه حامیت از قربانیان تروریزم:

قبــل از جنــگ جهانــی دوم حامیــت از 

قربانیان جنگ و اقدامات مجرمانه مورد توجه 

دولت هــا و جامعه جهانی نبــود. از زمانی که 

مکتــب ترمیمی حامیــت از قربانیان را مطرح 

کــرد، به تدریــج موضوع حامیــت از قربانیان 

تروریــزم مورد توجه کشــورها قــرار گرفت.  تا 

این کــه رسانجــام در ســال 1985 اعالمیــه 

اصــول بنیادین عدالت برای قربانیان جرایم و 

سوء اســتفاده از قدرت، مطرح شد و رس انجام 

در طی قطعنامه ای، از ســوی شــورای امنیت 

سازمان ملل متحد، مورد تصویب قرار گرفت.

کنوانســیون اروپایی پرداخــت غرامت به 

آســیب دیدگان جرایــم خشــونت بار، از دیگر 

اقداماتــی اســت کــه در ایــن زمینــه صورت 

گرفته اســت. از این زمان بــه بعد در مجموع 

13 کنوانســیون بین املللی و 8 کنوانســیون 

منطقــه¬ای در مورد اقدامات تروریســتی به 

تصویب مراجع بین املللی و منطقه ای رسیده 

است.

مدل های حامیت از قربانیان تروریزم:

درباره نحــوه حامیت از قربانیــان تروریزم 

کشورهای جهان به سه دسته تقسیم می شود:

1. دسته اول کشــوهایی است که قوانین 

خاصــی برای حامیت از قربانیــان ترور دارند. 

فرانســه، ایتالیا، یونان، روســیه و ترکیه از این 

دسته کشوها به شامر می روند.

2. دســته دوم کشــورهایی کــه قوانیــن 

خاصی برای حامیت از قربانیــان ترور ندارند 

ولــی برنامه هــای عام کــه در بــاره حامیت از 

قتل های شــبه عمد و قتل خطا و از این دست 

مســائل دارند، در مورد قربانیــان تروریزم نیز 

اجــرا می کنــد. ایــران از جمله این دســته از 

کشورها به شامر می رود.

دســته سوم کشــورهایی اند که تا   .3

کنــون قوانین حامیتــی از قربانیــان تروریزم 

ندارنــد و یا اگــر دارند این حامیت ها بســیار 

محدود است. بیشرت کشورهای جهان در این 

دســته قرار دارند. افغانستان نیز از جمله این 

کشورهاست.

انواع حامیت های شناخته شده جهانی 

برای حامیت از قربانیان تروریزم:

حامیت هــای کیفــری، مــادی، پزشــکی 

و صحــی، روان پزشــکی، پلیســی و امنیتی، 

از  فرهنگــی، قضایــی و مجــازات مجرمــان 

مهم تریــن حامیت هــای مطــرح جهانــی، از 

قربانیان تروریزم اند.

سطوح حامیت از قربانیان تروریزم:

و  قربانیــان  از  حامیتــی  اقدامــات 

آسیب دیدگان ترور و اقدامات دهشت افکنانه 

در سه سطح قابل تحلیل است:

الف( در سطح داخلی:

حامیــت کیفری و جرم شــمردن اقدامات 

از  تروریســتی و حامیــت مــادی و معنــوی 

آســیب دیدگان تروریــزم، از اقدماتی حامیتی 

اســت که در ســطح داخلی کشــورها صورت 

می گیرد. اکرث کشــورهای جهان بــا توجه به 

جهانی شدن پدیده شــوم تروریزم و اقدامات 

تروریستی، در این عرصه اقدام کرده و قوانینی 

را برای مجازات مجرمین تروریستی به تصویب 

رســانیده اند و در صــدد مبــارزه بــا اقدمــات 

تروریستی اند.

کشــورها در عرصــه داخلــی خــود، برای 

جران خسارت به آســیب دیدگان، دو روش را 

در پیش گرفته اند:

1. پرداخت یکبارگــی غرامت به قربانیان 

حمالت تروریستی.

2. پرداخــت خســارت به آســیب دیدگان 

تروریزم به صورت ماهانه  یا ســاالنه. فرانســه، 

ایتالیا، یونان، روســیه، ترکیه و آمریکا از جمله 

مهم تریــن کشــورهایی اســت که بــه صورت 

دوام دار، از قربانیان تــرور، حامیت می کنند. 

ایتالیا در بین این کشورها، بیشرتین مبلغ را به 

قربانیان تروریزم پرداخت می کند. فرانســه در 

سال 1986 اقدام به تشکیل صندوق حامیت 

از قربانیان تروریزم و جرایم خشونت آمیز کرده 

است. در آمریکا نیز پس از حمالت تروریستی 
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11 ســپتامر و 11 روز پــس از آن یعنــی در 

22 ســپتامر هامن سال، صندوق حامیت از 

قربانیان تروریزم را تأسیس کرد است.

ب( در سطح منطقه ای:

چنان که قباًل ذکر شد، کنوانسیون اروپایی 

پرداخــت غرامت بــرای حامیــت از قربانیان 

جرایم خشونت بار، از جمله مهم ترین اقداماتی 

است که در سطح منطقه ای در قاره اروپا برای 

حامیــت از قربانیــان تروریــزم صــورت گرفته 

اســت. در قاره آمریکا نیز چندین کنوانسیون 

بــرای مقابله با حمالت تروریســتی و حامیت 

از قربانیان ترور وجــود دارد. در قاره آفریقا در 

کنوانسیون 1999 که در باره مبارزه با تروریزم 

به تصویب کشــورهای این قاره رســیده است 

به موضوع حامیــت از قربانیان نیــز پرداخته 

شــده اســت. در پروتکل الحاقی که در سال 

2008 بــه کنوانســیون مذکــور بــه تصویب 

کشــورهای اتحادیه آفریقا رســیده اســت، به 

طــور جدی تر به موضــوع حامیت از قربانیان 

تروریزم پرداخته شده است. متأسفانه در آسیا 

که بیشرتین حمالت تروریستی در آن صورت 

می گیرد، هیچ گونــه معاهده و کنوانســیونی 

درباره حامیت از قربانیان ترور وجود ندارد. از 

این رو افغانستان به عنوان یکی از کشورهای 

مترضر از حمالت تروریســتی هیچ گونه قانون 

حامیتی از قربانیان حمالت تروریستی ندارد و 

الزم است که دولت مردان، کمیسیون مستقل 

حقوق بــر و منایندگان پارملــان به این امر 

مهم توجه مبذول داشــته و قوانین حامیتی از 

آســیب دیدگان تروریزم را تهیه و مورد تصویب 

قرار دهند.

از جمله اقداماتی که در ســطح منطقه ای 

در مورد تروریزم و حمالت تروریســتی صورت 

گرفتــه اســت، اقداماتی اســت که از ســوی 

ســازمان همکاری اســالمی در ســال 1999 

انجام شده است. این ســازمان ضمن تعریف 

تروریزم و اقدامات تروریستی کشورهای عضو 

را بــه حامیت از قربانیان حمالت تروریســتی 

ترغیب کرده است.

ج( در سطح بین املللی:

پــس از حمالت یازدهم ســپتامر 2001 

آن حمــالت  پــی  و در  آمریــکا  میــالدی در 

تروریســتی در بسالن روسیه و مادرید اسپانیا 

در ســال 2004 و هم چنین حمله تروریستی 

لندن در ســال 2005 توجه جهانیان را بیش 

از پیش به موضوع حامیت از قربانیان تروریزم 

و حمــالت تروریســتی جلب کــرد و در عرصه 

بین امللل مطرح شــد. از ایــن روی اقدامات 

زیــادی در این مبارزه با تروریــزم و حامیت از 

قربانیــان حمالت تروریســتی صــورت گرفته 

است.

در مجمــوع مهم ترین اقدامــات حامیتی 

از قربانیــان حمــالت تروریســتی در ســطح 

بین امللــل، اعالمیــه اصول بنیادیــن عدالت 

برای حامیت از قربانیان جرایم و سوء استفاده 

از قدرت، منشــور حقوق بر و بردوستانه و 

بطور خاص قطعنامه 1556 شورای امنیت در 

مورد تأســیس صندوق مالی پرداخت غرامت 

به قربانیان تروریسم و خانواده های آن ها یند. 

چنان که قباًل بیان ذکر شــد، 13کنوانسیون 

بین املللــی راجــع بــه تروریســم در عرصــه 

بین امللل وجــود دارد که تنهــا دو مورد آن ها 

بطــور خاص بــه موضوع حامیــت از قربانیان 

پرداخته است و اعالمیه اصول اساسی عدالت 

برای قربانیان از شاخص ترین آن است.

راهکارهای حامیت از قربانیان تروریزم:

شــش راهکار بــرای حامیــت از قربانیان 

تروریزم و حمالت تروریســتی وجــود دارد که 

بایــد مورد توجه دولت هــا و به خصوص دولت 

افغانستان، کمیسیون حقوق بر و پارملان به 

عنوان نهاد تقنینی کشور قرار گیرد:

1. حامیت هــای کیفــری: جرم دانســنت 

اقدامات تروریســتی و مبارزه با تروریســت ها 

از جملــه مهم تریــن اقداماتی اســت که باید 

دولت هــا در حامیــت از قربانیــان حمــالت 

تروریســتی انجام دهند. تا با پشتوانه حقوقی 

به مبارزه با گروه های تروریستی و جلوگیری از 

حمالت آن ها و هم چنین دســتگیری مجرمان 

پرداخته شود.

کمــک  مــادی:  خســارات  جــران   .2

مؤسســات  و  بیمــه  رشکت هــای  دولت هــا، 

خیریــه بــه قربانیــان، از جملــه حامیت های 

مادی اند که می توانند برای جران خسارت به 

آسیب دیدگان صورت گیرد تا مرهمی باشد به 

آسیب دیدگان از حمالت تروریستی.

3. حامیت هــای صحی و روانی پزشــکی: 

در حمــالت تروریســتی عالوه بر کســانی که 

جان شــان را از دســت می دهند، افــراد زیاد 

دیگــری مجــروح می شــوند و نیاز به مــداوا و 

مراقبت های پزشکی و صحی دارند. از این رو 

حامیت از کسانی که دچار آسیب های جسمی 

و روانی شــده اند، از دیگر حامیت هایی است 

که باید صورت گیــرد. اعالمیه اصول بنیادین 

عدالــت برای حامیت از قربانیــان به این نوع 

حامیت تأکید دارد.

4. حامیت های پلیســی و امنیتی: پلیس 

بــه عنوان مســئوالن برقــراری نظــم و امنیت 

جامعــه، در قبال جــان، مــال و امنیت مردم 

مســئولیت مهمــی دارند. از ایــن رو اقدامات 

حامیتی پلیس قبل از وقوع ) پیشگیری( و در 

حیــن وقوع و پس از وقوع جرایم تروریســتی، 

وظیفه تعقیب و دســتگیری تروریست ها را بر 

عهده دارد. از این رو باید در قسمت شناسایی 

و دســتگیری هرچه رسیع تر مجرمان اقدامات 

الزم را انجام دهند و آن ها را جهت مجازات به 

مراجع قضایی تحویل دهند.

5. حامیت های فرهنگی: با توجه به این که 

اکرث افــرادی که جذب گروه های تروریســتی 

می شوند و هم چنین افرادی که در اثر حمالت 

تروریســتی آســیب می بینند، از آگاهی های 

الزم برخــوردار نیســتند، آگاهی دهی عمومی 

و  تصویــری  رســانه های صوتــی،  از طریــق 

نوشــتاری می توانــد در جهــت جلوگیــری از 

اقدمــات تروریســتی مؤثر واقع شــود. چنین 

کاری، حامیــت فرهنگی از قربانیان احتاملی 

حمالت تروریستی به شامر می رود. هم چنین 

خانواده¬هــای  و  قربانیــان  از  دل جویــی 

کشته شــدگان حمــالت تروریســتی، ســبب 

تسکین آالم و دردهای آن ها، خواهد شد.

6. حامیــت قضایی: یکــی دیگر اقدامات 

مهمــی کــه می توانــد در جهــت حامیــت از 

قربانیــان حمالت تروریســتی صــورت گیرد، 

حامیت قضایی و مجازات مجرمانی اســت که 

دست به اقدامات تروریستی می زنند. مجازات 

مجرمان عالوه بر این که حکم قانونی نســبت 

بــه آنان را اعامل می کند، ســبب پند و عرت 

دیگران می شود و در جهت جلوگیری از جذب 

شدن افراد به گروه های تروریستی نقش دارد 

و هم چنین باعث آرامش روحی و تسلی خاطر 

بازمانــدگان و قربانیــان حمالت تروریســتی 

می شود.

پی نوشت
  دکرتای قرآن و علوم سیاسی، استاد و معاون علمی 

مؤسسه تحصیالت عالی خصوصی حنظله، بادغیس.
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برای حقوق بشر
 بپاخیزید
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مقدمه
یکی از موضوعات بســیار مهــم در قلمرو 
حقوق، فلســفه، اخــالق و عرفــان، »کرامت 
انسانی« اســت؛ زیرا این موضوع پایه و اساس 
بســیاری از حقوق، امتیازات و تکالیف انسانی 
اســت. کرامت انســانی، نه تنها به منزلۀ یک 
حق یا مجموعه ای از حقوق غیرقابل ســلب و 
انتقال اســت، بلکه محور و مبنای حقوق بشر 
تلقی می شود. پیشرفت و توسعه پایدار در هر 
جامعه ای، در گرو رعایت آن اســت. در صورت 
بی توجهی به ایــن اصل و عدم التزام عملی به 
آثار آن، ارزش هایی چون عدالت، آزادی، برابری 
و صلح در روابــط داخلی و بین المللی، مفهوم 
خود را از دســت خواهــد داد. در این صورت 
شاهد جهانی پر از ظلم، بی عدالتی، بی مهری، 
خشونت، جنگ، تجاوز و تبعیض خواهیم بود.۱

مفهوم کرامت انسانی
»کرامت« در لغت معانــی مختلفی دارد. 
مهم ترین آن هــا عبارتنــد از: ارزش، حرمت، 
حیثیت، بزرگواری عزت، شــرافت، انســانیت، 
شــأن، مقام، موقعیت، درجه، رتبــه، جایگاه، 
منزلــت، پاک بــودن از آلودگی ها، احســان 
و بخشــش. معــادل واژۀ »کرامت انســانی« 
“Human Dignity” اســت. در دایرۀالمعارف 
انگلیســی آکســفورد، در مورد معنــای واژه 
التینــی  عبــارت  از   )Dignity( »کرامــت 
“Dignitas” گرفته شــده و به معنای شرافت، 
حیثیت، افتخار و استحقاق احترام است«. و نیز 

در مورد واژۀ کرامت چنین گفته شــده است: 
»معنای واژۀ انگلیســی dignity )به فارسی، 
»حیثیت«( که ریشۀ آن واژۀ dignitas التین 

می باشد، »ارزش ذاتی« است«.۲
برخی نویسندگان کرامت انسانی را چنین 
تعریف کرده اند: »به ارزش ذاتی فرد انســانی، 
صرف نظــر از ســن، جنس، توانایــی روانی و 
فیزیکی، مذهب و خاستگاه قومی یا اجتماعی 
اشــاره دارد. واژه ذاتی بر ایــن داللت دارد که 
چنین کرامتی نه بــر پایه خصیصه یا ظرفیت 
خاص افراد، بلکه صرفاً بر بنیاد انســانی آن ها 
اســتوار اســت؛ چرا که کرامــت را نمی توان 
اعطــاء کرد یا پس گرفت و تصور هیچ درجه و 

مرتبه ای برای آن روا نیست.«۳
اصل کرامت یا حیثیت انســانی از دیدگاه 
حقوق بشــری بی نیاز از اثبات و بلکه غیرقابل 
اثبات اســت. در واقع، اصل حیثیت انســانی 
اساســی ترین زیربنای اخالق هنجازی است. 
مســئولیت اخالقی فرد جز بــا پذیرش غایت 
بالذات بودن وی قابل توجیه عقالنی و اخالقی 
نیســت. انســان از آن جهت اخالقاً نسبت به 
اعمال خود مسئول است که آزادانه و به اختیار 
خود مرتکب آن ها شــده است. اصل حیثیت 
انسانی یک صفت و ویژگی انسان نیست، بلکه 
یک گزاره اخالقی اســت، اما بسیاری در مورد 
آن دچار اشــتباه می شــوند. وقتی می گوییم 
انســان دارای حیثیــت ذاتی اســت، از یک 
ویژگی و خصوصیت انسان سخن نمی گوییم، 
بلکه از یک باید اخالقی ســخن می گوییم که 

کرامت انسان، 
اصل بنیادین 
 حقوق بشر
گردآورنده: خالد ایثار

مقــــاله
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بنیادی ترین باید اخالقی و مادر تمام گزاره های 
اخالقی اســت. پس اصل حیثیت انسانی یک 
نورم و قاعده اخالقی است و دلیل این ادعا که 
نقص این قاعده منتهی به نقض انسانیت انسان 
می شود این است که نقض این قاعده انکار عقل 
خودبنیاد انسانی اســت و حال آنکه انسانیت 

انسان با عقل خودبنیاد او تعریف می شود.۴
امانوئــل کانــت، فیلســوف بــزرگ عصر 
روشنگری، در رساله ای به نام »بنیاد متافزیک 
اخالق«، تعریفی دقیقی از منزلت انســان ارائه 
داده اســت. وی می گوید: »در قلمرو غایت ها، 
همه چیز یا دارای قیمت اســت یا منزلت. آن 
چیز که دارای قیمت اســت، می توان به جای 
آن معادلی را برنشاند. اما در مقابل، آن چیزی 
که واالتر از همه ی قیمت ها قرار دارد و معادلی 
برای آن مجاز نیســت، دارای منزلت اســت«. 
برای کانت، انسان با توجه به چنین جایگاهی، 
از ارزش مطلــق برخوردار اســت و به همین 
دلیل تصریح می کرد که بر او بایســته است تا 

انسانیتی را که در او است با تقدس بنگرد.
ویژگی های کرامت انسان

کرامت انســان از دو ویژگی مهم و اساسی 
برخوردار اســت: الف( کرامت به منزلۀ ارزش 
مطلــق و غیرمشــروط: براین مبنــا، کرامت 
ارزشی است مطلق، واقعی و عینی، لذا موجود 
واجد کرامت فــارغ از ارزش های مادی، مزایا، 
موقعیت های اجتماعی، نقایص و کمبودی های 
که بــر او عارض گردیده موجودی اســت ذاتاً 
ارزشــمند و دارای شــرافت و مستحق احترام 
و تکریم؛ خواه مردم برای او ارزش قایل باشــد 
یا نباشــد. ب( کرامت به منزله ارزش یگانه و 
غیرقابل جایگزین: بر این مبنا کرامت ارزشــی 
اســت غیرقابل قیاس و غیرقابــل جایگزین و 
قرار گرفته قله سلسله مراتب ارزش ها. بنابراین 
کرامت انســان معطــوف به مذهــب، ملیت، 
جنســیت، جغرافیــا، زبان، نــژاد و ... نخواهد 
بــود. به عبارت دیگر می تــوان گفت: در عالم 
همه چیز قیمت دارد و قیمت داشــتن مفهوم 
نســبی است. اما کرامت انســان ارزش مطلق 
دارد.5«کانت« جمله معروفی دارد »چنان رفتار 
کن که انسانیت را چه در شخص خود و چه در 
شــخص دیگری، نه به عنوان وسیله ای صرف، 
بلکه همواره و در عین حال به عنوان یک غایت 
تلقی کنی )نقیب زاده، ۱۳۸۴، صص ۹۱- ۹۰(. 
بنابر این استفاده ابزاری از انسان ممنوع است.

اسناد  در  انســانی  منزلت  و  کرامت 
بین المللی حقوق بشر و قوانین افغانستان

الف- کرامت و منزلت انسانی در اسناد 
بین المللی حقوق بشر

۱- اعالمیه جهانی حقوق بشر )۱۰ دسامبر 
۱۹۴۸ م(؛ اعالمیه جهانی حقوق بشر، اهمیت 

و لــزوم مراعات حیثیت و کرامت انســانی را 
صراحتاً در موارد زیر متذکر شده است:

الف- پاراگــراف اول از مقدمه که عوامل و 
انگیزه های وضع و تدوین حقوق بشر را مطرح 
می کند. »از آنجا که شناســایی حیثیت ذاتی 
کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و 
انتقال ناپذیر آنان براساس آزادی، عدالت و صلح 
را در جهان تشکیل می دهد...«. ب- ماده اول: 
تمام افراد بشــر آزاد به دنیا  می آیند و از لحاظ 
حیثیت و حقوق باهم برابرند. همه دارای عقل 
و وجدان می باشــند و باید نسبت به یکدیگر با 
روح برادری رفتار کنند. ج- ماده پنجم: احدی 
را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری 
قرار داد که ظالمانه و یا بر خالف انســانیت و 

شؤون بشری یا موهن باشد.
۲- میثــاق بین المللــی حقــوق مدنی و 
سیاســی )۱۹۶۶ م(؛ در این میثاق نیز ضمن 
تأکید بر حیثیت ذاتی انسان، دولت های عضو، 
متعهد به احترام به حقوق انســانی و تضمین 
حق ذاتــی حیات )بند ۱ مــاده ۶(، منع آزار، 
شــکنجه و مجازات ها یا رفتارهــای ظالمانه، 
موهن و غیرانســانی )مــاده 7(، منع بردگی، 
غالمی، انجام اعمال شاقه و کار اجباری )ماده 
۸( و منع توقیف و بازداشت خودسرانه )بند ۱ 

ماده ۹(، شده اند.
۳- میثــاق بین المللی حقــوق اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی )۱۹۶۶ م(؛ این میثاق 
هم از شناســایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و 
غیرقابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشــری، به 
عنوان مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان، 
یاد کرده است و در بند ۱ ماده ۱۳ آمده است: 
»دولت های عضو این میثــاق، حق هر فرد را 
جهــت برخــورداری از آمــوزش و پرورش به 
رســمیت می شناســند. آن ها می پذیرند که 
آمــوزش و پرورش می باید در جهت توســعه 
کامل شخصیت و حیثیت انسان و احترام فرد 
به حقوق بشــر و آزادی های اساسی تقویت و 

هدایت شود.«

پی نوشت ها:
 . رحیمی نــژاد، اســماعیل، نگرش اســالمی به کرامت 

انسانی، ص ۱.
۲. پارسا، دکتر علیرضا، رویارویی جهان گرایی و نسبیت 
گرایی: چالش پایدار حقوق بشــر، مجله سیاسی- اقتصادی، 

شمارۀ ۱۶۶- ۱۶5، ص ۶۰.
۳. صالحی، حمید رضا و عباسی، محمود، فصلنامه اخالق 
پزشکی، سال پنجم، شماره شــانزدهم، تابستان ۱۳۹۰، ص 

.۴۳
۴. بنگرید به: سید محمد قاری سید فاطمی، حقوق بشر 
در جهان معاصر )دفتر یکم(، چاپ چهارم، تهران: شهر دانش، 

۱۳۹۳، صص ۳۸- ۳۹.
5. بنگرید به: شــاه ولی اصغری، کرامت انســان، مبنای 

نسل های حقوق بشر، صص ۴۲- ۴۳.
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زمونږ انساين حقوق

د بېلګــې په توګه: د بيــان د آزادۍ حق د 

هيوادوالو د ســيايس او مــدين حقونو برخه ده 

او د دې اســايس حق پر بنســټ بايد قوانني د 

هيوادوالــو د بيــان د آزادۍ زمينــه برابروونکي 

او تضمينوونکــي وي. اســايس قانون د فرعي 

قوانينو الرښــود دی چې پــه بېالبېلو برخو کې 

تصويبيږي. اسايس قانون په کيل توګه د خلکو 

او حکومت د اړيکو ټاکونکی دی او د ســيايس 

سيســتم بنســټي ليکې او پر هغــې څارونکي 

ضوابــط ټاکــي، لکــه دولــت، ولــي جرګه 

)پارملان(، قضايي سيستم )قضائيه قوه(، اداري 

وېش، اســايس حقوق، د هيودوالو امتيازات او 

مسئوليتونه.

اســايس قانــون عامــه الرښــود دی او پر 

بنســټ يې نور مشــخص قوانني او نورمونه، په 

ټاکليو مواردو کې، تصويبيږي. د نړۍ په ډېری 

هيوادونو کې پر اسايس قانون د څارنې بنسټ 

رامنځته کيږي، چې له اســايس قانون څخه د 

تخلف د پېښو څارنه وکړي. په نړيوالو کالسيکو 

حقوقو کې د قانون پر ارجعيت تاکيد شوی چې 

له هغې رسه ســم هيڅ فرد، پــه هر موقعيت او 

مقام چې وي، نيش کولی له قانون څخه پورته 

عمل وکړي. اسايس قانون بايد د ټولنې د ټولو 

افرادو په ګډون رسه تدوين يش. ځکه اسايس 

قانون د هيوادوالو د ســاتنې او دفاع په تر ټولو 

ځواکمنې مرجــع بدليږي. په همــدې دليل، 

مهم ټکی دا دی چې په هغې کې د هيوادوالو 

نقش ښکاره او ټاکونکی وي. په ډېری هيوادونو 

کې، لومړی د اسايس قانون طرحه، د حقوقو او 

خلک پېژندنې متخصصني، د ټولنې او سياست 

د علومو متخصصني، روښانفکران او د بانفوذه 

افرادو د ډلې له خوا د خلکو د اســتازو په پراخ 

ګډون رسه تياريږي.

دا ډلــه د خلکــو د نظرياتــو پــه راټولولــو 

د اســايس قانــون مســوده تيــاروي او هغه د 

ټولپوښــتنې لپاره د ذی صــالح مراکزو په واک 

کې ورکوي. د بــني املليل حقوقو چارو کې د 

نظر خاوندان، د اســايس قانون په جوړولو کې 

ميل ګډون او د اسايس قانون په تصويب کې د 

خلکو د ارادې ټاکونکی نقش د ډميوکراسۍ تر 

ټولو د ځواکمن عنرص ښکارندوی ګڼي.

د نــړۍ تر ټولــو پخوانی اســايس قانون د 

امریکا د متحدو ايالتونو اسايس قانون دی او تر 

ټولو جالب يې د انګلســتان اسايس قانون دی 

چــې په الس ليکلې بڼه، د اتلســمې پېړۍ له 

لومړيو څخه په مياث پاتې دی.



لنډيز:

پــه افغانســتان کــې له تېــرو څــو کلونو 

راهيسې د سولې لپاره هڅې روانې دي. افغان 

دولت او مرسته کوونکو هيوادونو د دې پروسې 

د تطبيق له پاره له تېرو څو کلونو راهيســې په 

ميليونونــو ډالر لګــويل دي. د افغان دولت او 

مرســتندويه هيوادونو له دې هڅو او لګښتونو 

رسه بيــا هم دا پروســه تــر خپل منزلــه نه ده 

رسېدلې. له دې ښــکاري، چې د دې بهي په 

مــخ کې ځينــي خنډونه موجــود دي. په دې 

ليکنــه کې دغه خنډونه پــه لومړي رس کې پر 

دوو کټګوريــو وېشــل شــوي دي، چې لومړی 

يې بهــرين خنډونــه دي او دويــم يې داخيل 

خنډونه. په بهرنيــو خنډونو کې تر ټولو مهم د 

افغانستان د جيو پوليټيک اهميت له امله دغه 

هيــواد د نړۍ د ځواکمنو هيوادونو د ســيالۍ 

ډګر ګرځېدل دي. دويم يې په افغانستان کي 

د ګاونډيو هيوادونو متضادې ګټې دي. درېيم 

د افغان ســولې پــه اړه د امريــکا او متحدينو 

متضــاده پاليي او څلورم په افغانســتان کې 

د پاکستان سرتاتيژيکې ګټې دي. همدارنګه 

په دې بهي کي يو شــمېر داخيل خنډونه هم 

وجود لري، لکــه له امريکا او متحدينو څخه د 

افغــان دولت د ځينو چارواکو له لوري په زور د 

وسله والو مخالفانو د له منځه وړلو غوښتنه او د 

سولې شورا د غړو نا سم انتخاب.    

رسيزه:

سوله د افغانانو يو له لويو ارمانونو څخه ده. 

که چيې هر افغان وپوښتل يش، چې د ژوند 

تر ټولو لوی ارمان يې څه دی، نو بې له شــکه 

به یې ځواب دا وي چې ســوله غواړي. افغانان 

رسه له دې چي په دې شاوخوا څلوېښت کلنه 

جګړه کــې له لويو بــد مرغيو رسه مخ شــوي 

دي او هــر څه یې تاال ترغه شــوي دي، خو پر 

دې هــر څــه رسبېــره د دوی د ارمانونو په رس 

کې اوس هم تر ټولو لومړی ځای ســوله لري. 

داســې ډېر افغانان شته، چې رس پناه نه لري، 

ډېر داســې شــته، چې د ژوند له ډېرو بنسټي 

اســانتياوو څخه بې برخې دي، خو پر دې هر 

څــه رسبېره بيــا هم دوی تر هر څــه لومړی د 

ســولې غوښتونکي دي. اوس پوښــتنه دا ده، 

چــې د افغانانو د دې لويې غوښــتنې او ارمان 

رسه بيا هم ولې سوله نه راځي؟ دا هغه پوښتنه 

ده، چې په دې ليکنه کې يې د ځواب موندلو 

هڅه کېږي.

مباحثه:

د دې ليکنې په رسيزه کې پوښــتنه مطرح 

شــوه، رسه له دې چې سوله د افغانانو تر ټولو 

مهمــه غوښــتنه او ارمان دی، نو بيــا ولې ال د 

دوی دغــه ارمان نــه پوره کېــږي. د دې لپاره 

په افغان سوله کې د ګاونډيو 
هيوادونو متضادې موخې هغه 
خنډ دی، چې د دې پروسې په مخ 
کې يې ستونزې جوړې کړې دي. 
د پاکستان او افغانستان تر منځ 
د معلومو الملونو په وجه تعامل 
زيات دی. د دواړو هيوادونو تر 
منځ تجارت ډېره وده کړې ده او 
افغانستان د پاکستان ترانزيټي الرو 
ته اړ دی. د ډيورنډ کرښې دواړو 
خواوو ته يو ولس پروت دی، چې 
په تېرو دېرشو کلونو کې يې اړيکې 
نورې هم ژورې شوې دي. 

د افغان سولې 
پر وړاندې پراته 
خنډونه او حل 
الرې
پوهنيارنثاراحمدآريا
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چې موږ دې پوښــتني ته ځــواب ووايو، تر هر 

څه لومړی بايد د دې پروســې په مخ کې پراته 

خنډونه مشــخص کړو او بيــا د دې خنډونو پر 

حل الرو روڼا واچوو. 

د افغان سولې پر وړاندې پراته خنډونه او د 

هغو حلالرې پر دوو کټګوريو وېشــو: ۱- بهرين 

خنډونــه او حلــالرې  ۲-  داخــيل خنډونه او 

حلالرې  

په دې برخه کې دا يادونه هم اړينه ده، چې 

په دې پروســه کې په پورتنيو دوو کټګوريو کې 

لومړۍ کټګوري تر دوميې مهمه او بنسټي رول 

لري، نو په دې خاطر لومړی د لومړۍ کټګورۍ 

پر خنډونو او حل الرو بحث کوو. البته دلته به 

د دې يادونــې وضاحت هم بــې ځايه نه وي، 

چي په دې ليکنه کې يوازې د دې پروســې پر 

وړانــدي پر څو ډېرو مهمو اړخونو بحث کېږي. 

ښــايي په دې اړه ځينې نور کوچني ابعاد هم 

داسې وي، چې د دې پروسې د پرمختګ خنډ 

ګرځېديل دي.   

د افغان سولې پر وړاندې بهرين خنډونه 

او حل الرې:

لومړی:

افغانستان د اسيا په زړه کې موقعيت لري. 

شامل ته يې د روسيې تر نفوذ الندې هيوادونه 

ترکمنســتان(   او  ازبکســتان  )تاجکســتان، 

جنــوب لويديځ ته يې ايــران، جنوب ختيځ ته 

يې پاکســتان او ختيځ ته يــې چني موقعيت 

لــري. د افغانســتان دې جغرافيــوي موقعيت 

دې هيــواد ته ځانګړی جيو پوليټيکي اهميت 

ورکــړی دی. د افغانســتان د دې اهميــت له 

امله د نړۍ ځواکمن هيوادونه )امريکا، روسيه، 

انګلســتان، چني، فرانسه...( هڅه کوي، چي 

په افغانستان کي د نفوذ له الرې په دې سيمه 

کې خپلې سيايس او اقتصادي ګټې تضمني 

کــړي. په دې هيــواد کې د نــړۍ د ځواکمنو 

هيوادونــو د ډېر نفوذ غوښــتنې حرص د دوی 

د ســيالۍ المل شوی دی، دې سيالۍ ځينې 

هيوادونه دې ته مجبور کړي دي، چې د افغان 

ســولې په برخه کې خنډ را منځ ته کړي او په 

دې ډول د امريکا تر نفوذ الندې د يو ځواکمن 

دولت د رامنځ ته کېدو مخنيوی وکړي.  د دې 

خنــډ د له منځه وړلو لپاره تر ټولو لومړی اړينه 

ده، چې ملګــري ملتونه په پوره صالحيت رسه 

د افغان ســولې په بهي کې دخيل يش او دغه 

موضــوع د ملګرو ملتونو په شــورا کې تر بحث 

الندې ونيي. همدا رنګه په افغانســتان کې 

د افغانانــو د ميل ګټو په تضمــني رسه د نورو 

هيوادونو د سيايس او اقتصادي ګټو يوه داسې 

بيالنس طرحه وړاندې کړي، چې په دې هيواد 

کې د ســيالو هيوادونو اندېښنو او غوښتنو ته 

مناسب ځواب ووايي.

دويم:

په افغان ســوله کــې د ګاونډيــو هيوادونو 

متضــادې موخــې هغه خنــډ دی، چې د دې 

پروســې په مخ کې يې ســتونزې جوړې کړې 

دي. د پاکستان او افغانستان تر منځ د معلومو 

الملونــو په وجــه تعامــل زيــات دی. د دواړو 

هيوادونــو تر منځ تجارت ډېــره وده کړې ده او 

افغانستان د پاکستان ترانزيټي الرو ته اړ دی. 

د ډيورنډ کرښــې دواړو خواوو ته يو ولس پروت 

دی، چې په تېرو دېرشــو کلونو کې يې اړيکې 

نورې هم ژورې شوې دي. 

د اشــغال پر وخت د افغان تنظيمونو مرکز 

پېښــور و او اوس هــم د طالبانو او نورو وســله 

والــو مرکزونه او روزنځايونه په کوټه، پېښــور او 

وزيرستان کې دي. )رحامن، ۲۰۱۳( پاکستان 

د ســيمې په کچه د يوې نسبتاً غښتلې اردو او 

استخبارايت ادارې څښنت دئ. ‘’پاکستان له 

دغو امکاناتو څخه په استفادې په افغانستان، 

جنويب او منځنۍ اســيا کــې مختلف اهداف 

تعقيبوي او غواړي، چې د افغانســتان خاوره، 

نړيوالې اړيکې او بري ځواک د خپل ســيمه 

ييز ســيال هند پــر ضــد وکاروي.’’ )رحامن، 

۲۰۱۳( د پاکســتان دغه دريځ د افغان سولې 

پــر وړاندې خنــډ را منځ ته کــړی دی. د دې 

خنــډ د حل لپــاره بيا هم خــره ملګرو ملتونو 

ته درېــږي. د ځينو هيوادونو لــه خوا په خپلو 

ګاونډيو يا نورو هيوادونو کې پرله پسې مداخله 

داســې موضوع ده، چې بايد په ملګرو ملتونو 

کــې بحث پر ويش. ‘’ملګري ملتونه د ســولې 

په پروسه کې مسلکي کادرونه او نړيواله تجربه 

لــري، چي په مټ بــه يې وکــوالی يش، دغه 

پروسه په مسلکي بڼه د بريا تر منزله ورسوي” 

)او د دوی په منځګړيتوب ســتونزو ته حلالرې 

وموندل يش.

درېيم:

د افغان ســولې په اړه د امريکا او متحدينو 

متضاده پاليي بل هغه ټکی دی، چې د دې 

بهــي په مخ کي يې خنــډ را منځته کړی دی. 

په تېرو څو کلونو کــې رسه له دې چې امريکا 

يادونه کوي، چې د افغانســتان مســله بايد د 

خرو لــه الرې حل يش او موږ پــه دې هيواد 

کې د ســولې مالتړ کوو، خو له دې خرو رسه 

همزمانــه د خپلــو نظامي او نــورو چارواکو په 

وســيله داســې اعالميې خپروي، چي په هغه 

کــې د خرو پر ځای د نظامي ځواک په زور د 

افغان دولت د وســله والو مخالفانو د له منځه 

وړلــو يادونه کېږي. د متحدينــو او په ځانګړې 

توګه امريکا دغــه پراډوکي پاليي هم هغه 

اړخ دی، چــې د افغــان دولــت د مخالفانو د 

پخالينې مخنيوی کوي. 

د دې خنډ د له منځه وړلو له پاره اړينه ده، 

چې امريکا او متحدين يې د افغان النجې په اړه 

يو کوټلی دريځ خپل کړي او په پوره رښتنولۍ 

او ارادې رسه د افغان دولت او مخالفانو تر منځ 

د خرو الرې ته ترجيح ورکړي او د دغې النجې 

د له منځه وړلو له پاره ريښتينې هڅې وکړي.  

څلورم:

پاکســتان له افغانســتان رسه د سولې په 

پروســه کې مناسبه همکاري نه کوي. دوی په 

دې اړه خپلې غوښــتنې لري، چې ځينې يې 

په دې ډول دي: ‘’پاکستان په افغانستان کي 

د هنــد د نفوذ د کموايل او له پاکســتان رسه 

پــر پوله پرتو والیتونو کې د هند د کنســلګریو 

بندېدل غواړي. د پاکســتان )پــوځ او څارګره 

اداره آی اس آی( د هنــد څارګــره اداره )را( 

تورنوي، چي په افغانســتان کي د پاکســتان 

ضــد عنارصو او بلــوڅ ملت¬پالــو څخه مالتړ 

کوي. همدا راز پاکســتان ادعــا لري، چي په 

دغه هيواد کې چاودنې او بریدونه د افغانستان 

په خاوره کې د هند د څارګرې ادارې له لوري 

تنظیمېــږي. خو دا ټول هغه څــه دي، چي د 

افغان دولت او هند له لوري په کلکه رد شــوي 

دي او یــوازې د پاکســتان د ادعا په توګه پاته 

شــوي. حتی پاکســتان پــه دې اړه اســناد او 

شــواهد هم نه لري او که چيې ویې هم لري، 

نو تــر دې مهاله یــې وړاندي کــړي نه دي.” 

)ساپی، ۲۰۱۳(

دا چې د پاکستان پورتنۍ ادعا هم د افغان 

ســولې په مخ کې يو عمده خنډ دی، نو افغان 

دولت بايد د ملګرو ملتونو يا يو څو نورو داســې 

هيوادونو په منځګړيتوب د پاکستان د پورتنۍ 

ادعايي اندېښــنو ته مناسب ځواب ووايي او په 

دې ډول د افغان ســولې په مخ کې پروت دغه 

خنډ له منځه يويس.

د افغان ســويل په وړانــدي د پورتنيو لویو 

بهرنيو خنډونو تر څنګ ځينې نور داسې ټکي 

هم شــته، چي د دې پروسې په مخ کې يې د 

بهرنيو خنډونو په توګه يادونه کېدالی يش. په 

دې برخه کــي د متحدينو له خــوا پر افغانانو 

باندې د دوی له ارادې او خوښــي رسه په ټکر 

کې نظام حاکمول، په افغانســتان کې د ايران 

موخې، د دولت پر وســله والو مخالفانو د نورو 

هيوادونو اغېز او داســې نور هغه خنډونه دي، 

چــې د دې پروســې د پرمختګ له پــاره بايد 

پاملرنه ورته ويش. 

پاتې په  37 مخ کې



مقدمه:

زندگــی امــروزی ســاکنان زمین هــر روز 

دست خوش تحوالت بزرگی می شوند، عوامل و 

مؤلفه های گوناگونی در این میان وجود دارند 

کــه هرازگاهی اثرات آن در متام عرصه های از 

زندگی ملموس بوده و منی توان به ســادگی از 

کنار آن گذشت.

در  بــزرگ خصوصــاً  تحــوالت  از  یکــی   

کشورهای پسا منازعه  یا  در حال توسعه، کرثت 

نفوس و افزایش شهر نشینی و دوری از زندگی 

سنتی و قبیله ای است.

به هــامن میزانی کــه این رونــد در حال 

گســرتش اســت، اما بــر   مشــکالت  در درون 

شــهرها نیــز افــزوده اســت، زیــرا زندگی در 

 شهرها مســتلزم همیاری و همکاری متقابل و 

فراهم ســازی متام نیازمندی ها بر اساس یک 

جامعه ارگانیک است تا یک جامعه میکانیکی. 

افــراد در زندگی امــروزی نیازهای متقابل 

دارنــد و این نیازها در صورت تحقق می یابد  یا 

 برآورده می شوند که آن ها در همکاری متقابل 

هم قرار گیرند و این جاست که حقوق شهروند 

و مســئله شــهروند و برخــورداری از حقــوق 

شهروندی مطرح است.

حــق آموزش و پــرورش به عنــوان یکی از 

ابتدایی ترین و در عین حال اساسی ترین حق 

انسانی که در محراق توجه اسناد بین املللی 

حقوق بر و مورد حامیت قوانین کشورها قرار 

دارد از نیازهای اساســی شــهروندان و کشور 

است، جامعه پســا  منازعه که متام زیر بناهای 

آن در متام ســطوح مترضر شــده اند برای گام 

گذاشنت در مسیر ترقی و پیرفت باید همگام 

بــا جوامع دیگر حرکت کننــد، این امر ممکن 

نخواهد بود مگر از طریق اتخاذ سیاست های 

درست آموزش و پرورش و ارتقای ظرفیت های 

داخلی و توجه به قر جوان و تحصیل کرده.

افغانســتان با آن که ســالیان دراز در تش 

جنگ می ســوزد و این مســئله بر متــام ابعاد 

زندگی جامعه ما اثرات ســوء  به جا گذاشــته، 

اما از دست آوردها برای گسرتش و توسعه حق 

آموزش و پرورش منی شــود انکار کرد. هرچند 

حق آموزش و پرورش به عنوان 
یکی از ابتدایی ترین و در عین حال 
اساسی ترین حق انسانی که در 
محراق توجه اسناد بین املللی حقوق 
برش و مورد حامیت قوانین کشورها 
قرار دارد از نیازهای اساسی 
شهروندان و کشور است، جامعه 
پسا  منازعه که متام زیر بناهای آن 
در متام سطوح مترضر شده اند 
برای گام گذاشنت در مسیر ترقی 
و پیرشفت باید همگام با جوامع 
دیگر حرکت کنند، این امر ممکن 
نخواهد بود مگر از طریق اتخاذ 
سیاست های درست آموزش و 
پرورش و ارتقای ظرفیت های 
داخلی و توجه به قرش جوان و 
تحصیل کرده.

جایگاه آموزش در 
حقوق »شهروندی«
محمدرضاوکیلیبرشیار

فعالحقوقبرش

ماهنامه حقوق بشر
 سال شانزدهم
شماره هشتم، عقر 1397

برای حقوق بشر
 بپاخیزید
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چالش های زیادی در این عرصه وجود دارد اما 

در تاریخ معارص افغانستان این امر بی نظیر به 

نظر می رسد.

در این نوشــه تالش می شــود  به مســئله 

حقوق شــهروندی، شــهروند و برخــورداری از 

حقــوق شــهروندی و جایگاه حــق آموزش در 

حقوق شــهروندی با اتکاء به اسناد و مفادات 

قانونی ملی و بین املللی پرداخته شود.

تعریف حقوق شهروندی:

حقــوق شــهروندی از حقوق انســانی و از 

 قواعــد حاکــم بر روابــط افراد و اشــخاص در 

درون  جامعه شهری  اســت که   سلب ناشدنی، 

انتقال ناپذیر  و مکمــل هم   و عنارص آن ها الزم 

و ملزوم همدیگر  است.

شهروند کیست:

  حقــوق شــهروندی  مجمــوع قواعد حاکم 

بر روابــط افــراد و اشــخاص در درون  جامعه 

شهری اســت؛ بنابراین زمانی که شهر نشینان 

یک کشــور به حقوق هم دیگر احرتام گزاردند 

و مسئولیت شهروندی شان را برابر هم دیگر ادا 

کردند، به شهروند ارتقا می یابند.

 Citizen  واژه شهروند معادل واژه انگلیسی 

اســت و  دارای یک منشأ تاریخی است، یعنی 

زمانی که انقالب های سیاســی بــورژوازی در 

قرن نوزدهم اتفاق افتاد و دولت های جدیدی 

به وجــود آمدند که مدعی شــدند مروعیت 

خود را دیگر نه همچون دولت های گذشته از 

باال )از کلیســا یا از ارشافیــت(، بلکه از پایین 

یعنی از »مــردم« یا »ملت« می گیرنــد. از این 

زمان شــهروند به معنی واحد تشــکیل دهنده 

مردم یا ملت اســت. در این معنا شهروند یک 

مفهوم کاماًل سیاســی و حقوقی اســت که در 

قوانین متام دولت های ملی به آن اشــاره شده 

اســت. این واحد اجتامعی بر اساس گروهی 

از قراردادهــای اجتامعــی یــا هــامن قوانین 

گوناگونی کــه در حوزه هــای مختلف زندگی 

وجود دارد با دولت پیوند می خورد.

برخورداری از حقوق شهروندی:

تعلــق  بــه کســانی  حقــوق شــهروندی 

می گیرند که شهروندان یک کشور باشند، این 

حقوق فــارغ از هرگونه تعلقــات و مالحظاتی 

به همه تعلق دارند، جنســیت، زبان، مذهب، 

وابســتگی های قومی، ســمتی و ... منی تواند 

مانع برخورداری از ایــن حقوق گردد. به طور 

مثال رشط برخورداری از حقوق شهروندی در 

کشور ما تبعه افغانستان بودن است، نه مسئله 

جغرافیایی، قومی، مذهبی و ...

گسرته حقوق شهروندی:

حقوق شهروندی گسرته  وسیعی از حقوق 

و و آزادی هایی است که امروز به عنوان حقوق 

بری انســان ها مورد توجه متام کشــور بوده 

و در حــوزه حقــوق مدنی و سیاســی و حقوق 

اقتصادی و اجتامعی که مربوط  به نسل های 

اول و دوم حقــوق بری انــد، مطرح انــد. در 

حالی  که با پیچیده تر شــدن زندگی انسان ها 

و ظاهر شــدن بعضی از نیازها و رضورت های 

زندگی و پیرفت های بزرگ در عرصه آموزش 

و پرورش و فناوری و تکنالوژیکی مسئله فراتر 

از این اســت و موضوع نسل سوم حقوق بر 

»حقــوق همبســتگی« حق بر محیط زیســت 

ســامل، عدالت و صلح منونه ای از این ها ست. 

بــرای درک بهرت این موضــوع به مصادیقی از 

نسل های حقوق بری پرداخته می شود.

الف: حقوق سیاسی_ـ مدنی

ایــن حقوق شــامل حــق حیــات، آزادی 

اندیشــه، آزادی بیان، آزادی دیــن و مذهب، 

آزادی تشــکیل احزاب، اتحادیه ها، انجمن ها، 

دسرتســی به اطالعات، دسرتسی به محکمه 

عادالنه، منع شکنجه و ... می شود.

و  اقتصــادی  اجتامعــی،  حقــوق  ب: 

فرهنگی

این دسته از حقوق شامل حق کار، تعلیم 

و تربیــه، صحت، گشــت  و گذار، سیر و ســفر، 

تجارت، اجرای مراسم دینی/ مذهبی به روش 

خود، سیستم حمل و نقل و ... می شود.

ج: حقوق همبستگی

این حقوق شــامل حق صلح، حق توسعه، 

حق محیط زیســت ســامل، ارتباطات و حفظ 

میراث های فرهنگی و ... می شود. 

جایگاه آموزش در حقوق شهروندی

آموزش )تعلیم و تربیت( از جمله مهم ترین 

حــق اجتامعــی و فرهنگی هر فرد اســت که 

رسنوشــت آینده فرد منوط بــه آن بوده، فقط 

بــه کمک کســب علــم و دانــش می تواند از 

حقوق اساســی خویش دفاع کند و از زندگی 

ســعادت مندانه ای برخــوردار و مصدر خدمت 

شایسته به جامعه و هم نوعان خود شود. 

 حــق آمــوزش و پــرورش  از بدیهی ترین   و 

اساســی ترین حقوق یک انســان است. توجه 

بــه این حــق از ســوی دولت و فراهم ســازی 

فرصت های برخورداری از آن، زمینه ساز رعایت 

 سایر حقوق بری افراد می شود.

به همین دلیــل در این جا به آن به منظور 

حامیت از این حق در اسناد ملی و بین املللی ، 

تأمین و رعایت آن  می پردازیم.

اول: اسناد بین املللی حقوق برش

در اعالمیۀ جهانِی حقوق بر، مادۀ بیست 

و ششــم، به رصاحــت، در مورِد حــِق آموزش و 

پرورش تأکید شده است. با این پیش فرض  که 

آموزش و پرورش باید طوری سازماندهی شود 

که شخصیِت انســانی هرکس را به حِد کامل 

رشد داده و احرتام به حقوق و آزادی های بر 

را تقویت کند. آموزش و پرورش باید با ُحســِن 

تفاهم، گذشــت و احرتام بــه عقایِد مختلف و 

دوســتی بیِن متاِم ملــل را در راه حفِظ صلح 

تسهیل کند.

در مــاده مــاده بیســت و ششــم اعالمیه 

جهانی حقوق بر چنین آمده است:

1. هرکــس حق دارد از آمــوزش و پرورش 

بهره منــد شــود. آمــوزش و پرورش دســت کم 

تا حــدودی که مربــوط به تعلیــامت ابتدایی 

و اساســی اســت، باید رایگان باشــد. آموزش 

ابتدایی اجباری اســت. آموزش حرفه  ای باید 

عمومیــت پیــدا کند و آمــوزش عالــی باید با 

رشایط تســاوی کامل، به روی همه باز باشد، 

همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره  مند 

شوند.

2. آمــوزش و پرورش باید طــوری هدایت 

شــود که شخصیت انســانی هرکس را به حد 

کامــل رشــد آن برســاند و احرتام بــه حقوق 

و آزادی هــای بــر را تقویت کنــد. آموزش و 

پرورش باید با حسن تفاهم، گذشت و احرتام 

بــه عقاید مختلف و دوســتی بیــن متام ملل، 

جمعیت های نــژادی یا مذهبــی و هم چنین 

توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ 

صلح تسهیل کند.

3. پــدر و مــادر در انتخاب نــوع آموزش و 

پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت 

دارند. 

بــرای تحقق مفــاد ذکر شــده در اعالمیه 

جهانی حقوق بــر روند برخــورداری از حق 

آموزش و پرورش باید دارای رشایط ذیل باشد:

1. مکتــب، مؤسســه و نهــاد تعلیمــی و 

آموزشــی باید دارای رشایط صحیــح ایمنی، 

بهداشتی، تفریحی و پژوهشی باشد.

2. منابع و متون درســی بایــد منطبق با 

معیارهــای علمی، نیازهای عــرصی تربیتی و 

فرهنگی باشد.

3. اســتادان، معلــامن و مدیــران مراکــز 

تعلیمــی بایــد از صالحیت¬هــای علمــی، 

اخالقــی، تربیتی، مدیریتــی و ملی برخوردار 

باشند. 

هم چنین در مــاده 13 میثاق بین املللی 
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حقوق اقتصــادی، اجتامعی و فرهنگی نیز بر 

برخورداری و به رسمیت شناخنت حق آموزش 

تأکیداتی صورت گرفته است. الزم به یادآوری 

است که تصویب و به امضا رساندن این میثاق 

جنبــه الزامــی داشــته و دولت هــا مکلف اند 

مفــادات ذکر شــده در آن را اجــرا و در زمینه 

گام های عملی بردارند.

مــاده 13 میثــاق بین املللــی حقــوق 

اقتصــادی، اجتامعــی و فرهنگــی چنین 

رصاحت دارد:

1- کشورهای طرف اين ميثاق حق هر کس 

را به آموزش و پرورش به رســميت می شناســد 

کشــورهای مزبــور موافقــت دارنــد که هدف 

آموزش و پرورش بايد رشــد کامل شــخصيت 

انسانی و احساس حيثيت آن و تقويت احرتام 

حقوق بر و آزادیهای اساسی باشد. عالوه بر 

اين کشورهای طرف اين ميثاق موافقت دارند 

کــه آموزش و پــرورش بايد کليه افــراد را برای 

ايفای نقش ســودمند در يک جامعه آزاد آماده 

ســازد و موجبات تفاهم و تســاهل و دوستی 

بــني کليه ملل و کليه گروه های نژادی، قومی 

يا مذهبی را فراهم آورد و توســعه فعاليت های 

ســازمان ملل متحد را به منظــور حفظ صلح 

تشويق کند.

2- کشورهای طرف اين ميثاق اذعان دارند 

که به منظور استيفای اين حق:

الف( آموزش و پرورش ابتدايی بايد اجباری 

باشد و رايگان در دسرتس عموم قرار گيد.

ب( آموزش و پرورش متوســطه به اشــکال 

مختلف از جمله آموزش و پرورش فنی و حرفه 

يی متوســطه بايد تعميم يابد و به کليه وسايل 

مقتضی بهويژه وسيله معمول کردن تدريجی 

آموزش و پرورش رایگان در دســرتس عمومی 

قرار گيد.

ج( آمــوزش و پــرورش عالی بايــد به کليه 

وسايل مقتضی به ويژه بوســيله معمول کردن 

تدريجــي آموزش و پرورش رایگان به تســاوی 

کامل براساس اســتعداد هرکس در دسرتس 

عموم قرار گيد.

د( آمــوزش و پــرورش پايه )اســاس( بايد 

حتی االمکان برای کســانی که فاقد آموزش و 

پرورش ابتدايی بوده يا آن را کامل نکرده باشند 

تشويق و تشديد شود.

ه( توســعه شــبکه مدارس در کليه مدارج 

بايد فعاالنه دنبال شــود و نيز بايد يک ترتيب 

کافی اعطای بورس ها )هزينه تحصيلی( برقرار 

گــردد و رشايط مــادی معلامن بايد پيوســته 

بهبود يابد.

3- کشــورهای طــرف اين ميثــاق متعهد 

می شوند که آزادی والدين يا رسپرست قانونی 

کودکان را بر حســب مورد در انتخاب مدرسه 

برای کودکانش ســوای مدارس دولتی محرتم 

بشــامرند مروط به اين که مــدارس مزبور با 

حداقــل موازين )قواعــد( آمــوزش و پرورش، 

که ممکن اســت دولت تجويز يا تصويب کرده 

باشــد، مطابقــت کننــد و آمــوزش و پرورش 

مذهبی و اخالقی کــودکان مطابق معتقدات 

شخصی والدين يا رسپرستان آنان تأمني شود.

4- هيچ يــک از اعضای ايــن ماده نبايد به 

نحوی تفسي گردد که با آزادی افراد و اشخاص 

حقوقی به ايجاد و اداره و مؤسســات آموزشی 

اخــالل کند. مروط بر اين که اصول مقرر در 

بند اول اين ماده رعايت شــود و تعليامتی که 

در چنني مؤسســاتی آموزش داده می شود با 

موازين حداقل که ممکن اســت دولت تجويز 

کرده باشد، مطابقت کند. 

اصــل هفتــم اعالمیــه جهانــی حقوق 

کودک:

»اعالمیه جهانــی حقوق طفل کودک بايد 

ازآمــوزش رايگان واجبــاری، حداقل درمدارج 

ابتدايی بهره مند شود. کودک بايد از آموزشی 

بهره مند شــود که در جهت پيشــرد و ازدياد 

فرهنگ عمومی او بوده و چنان ســازنده باشد 

که در رشايط مساوی بتواند استعداد، قضاوت 

فردی، درک مســئوليت اخالقــی و اجتامعی 

خود را پــرورش داده وفرد مفيــد برای جامعه 

شــود. در امر آموزش و رهری کودک، مصالح 

کــودک بايد راهنامی مســئوالن امور باشــد. 

چنــني مســئوليتی در درجــه اول بــه عهده 

والدين اســت. کودک بايــد از امکانات کامل 

برای بازی و تفريح باهامن اهدافی که درمورد 

آموزش او آمده، برخودار شود. جامعه و مقامات 

اجتامعی بايد کوشش کنند  امکان استفاده از 

اين حقوق را رايج سازند«. 

مــاده بیســت و هشــتم کنوانســیون 

حقوق کودک:

1. دول طرف کنوانســیون حق طفل را به 

تحصیل به رسمیت می شناسند. برای بدست 

آوردن ایــن حــق دولت هــا بایــد بهخصوص 

بر اساس فرصت های برابر و بتدریج:

 الــف ( تعلیــامت ابتدایی را اجبــاری و به 

صورت رایگان در دسرتس همه قرار دهند.

 ب ( گسرتش انواع مختلف تعلیامت ثانوی 

را بشمول تعلیامت متوسط عمومی و حرفه ای 

تشویق کنند. آن را برای هر طفل قابل وصول 

آمــاده کننــد و اقدامــات الزم از قبیل عرضه 

تعلیامت رایگان و کمک های مالی در صورت 

نیاز به عمل آورند.

 ج ( تحصیالت عالی را بر اســاس قابلیت 

داوطلبان توســط هرنوع وســایل ممکن قابل 

وصول بسازند.

د( معلومــات و راهنامیی هــای تحصیلی 

و حرفــه ای را برای همه اطفال آمــاده و قابل 

وصول کنند.

 ه ( اقداماتــی را اتخاذ کنند تا پای بندی و 

حضور منظم به مکتب تشــویق شود و نسبت 

ناکامی کاهش یابد.

2. دول طــرف  كنوانســيون  بایــد کلیــه 

اقدامــات الزم را اتخاذ کنند تا مطمنئ شــود 

که مقــررات بــه طرزی اجــرا می شــود که با 

وقار و منزلت انســانی طفل ســازگار و با این 

کنوانسیون مطابقت دارد.

 دول طرف کنوانسیون باید همکاری های 

بین املللــی را در مــورد موضوعــات مربــوط 

بــه تحصیالت به خصــوص برای رفــع جهل و 

بی ســوادی در رسارس جهان و تسهیل وصول 

به دانش علمــی و تخنیکی و روش های نوین 

تدریس، گسرتش دهند در این زمینه نیازهای 

کشــورهای رو به انکشــاف مخصوصاً باید مد 

نظر گرفته شود. 

دوم: قوانین نافذه افغانستان

دولت افغانســتان به عنــوان عضو جامعه 

جهانــی هامنطوری که در مــاده هفتم قانون 

اساسی آمده و این ماده چنین رصاحت دارد:

»دولــت منشــور ملــل متحــد، معاهدات 

کــه  بني امللــيل  ميثاق هــاى  بني الــدول، 

حقوق شهروندی گستره  وسیعی از 
حقوق و و آزادی هایی است که امروز 

به عنوان حقوق بشری انسان ها 
مورد توجه تمام کشور بوده و در 

حوزه حقوق مدنی و سیاسی و حقوق 
اقتصادی و اجتماعی که مربوط  به 

نسل های اول و دوم حقوق بشری اند، 
مطرح اند. در حالی  که با پیچیده تر 
شدن زندگی انسان ها و ظاهر شدن 
بعضی از نیازها و ضرورت های 
زندگی و پیشرفت های بزرگ در 

عرصه آموزش و پرورش و فناوری و 
تکنالوژیکی مسئله فراتر از این است و 
موضوع نسل سوم حقوق بشر »حقوق 
همبستگی« حق بر محیط زیست سالم، 
عدالت و صلح نمونه ای از این ها ست. 
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افغانســتان به آن ملحق شده است و اعالميه 

جهاين حقوق بر را رعايت می کند«.  موضوع 

حــق آمــوزش و پــرورش را در قانون اساســی 

افغانســتان و ســایر قوانین مرتبط گنجانیده 

است.

مادۀ چهل و سوم: تعليم حق متام اتباع 

افغانســتان اســت که تــا درجه ليســانس در 

مؤسســات تعليمی دولتی به صورت رايگان از 

طرف دولت تأمني می شود.

دولت مکلف است به منظور تعميم متوازن 

معــارف در متام افغانســتان، تأمني تعليامت 

متوســطه اجباری، برنامه مؤثر طرح و تطبيق 

منايد و زمينه تدريــس زبان های مادری را در 

مناطقی که بــه آن ها تکلم می کننــد، فراهم 

کند.

مادۀ جهل وچهارم: دولت مکلف است به 

منظور ايجاد توازن و انکشاف تعليم برای زنان، 

بهبود تعليم کوچيان و امحای بی ســوادی در 

کشور، برنامه های مؤثر طرح و تطبيق منايد.

مــادۀ چهــل و پنجم: دولت نصــاب واحد 

تعليمی را برمبنای احکام دين مقدس اســالم 

و فرهنگ ملــی و مطابق با اصول علمی طرح 

و تطبيــق می کنــد و نصاب مضامــني دينی 

مکاتب را برمبنای مذاهب اسالمی موجود در 

افغانستان، تدوين می منايد.

مــادۀ چهــل و ششــم: تأســيس و اداره 

و  عمومــی  عالــی،  تعليــامت  موسســات 

اختصاصی وظيفه دولت است.

اتباع افغانســتان می توانند به اجازه دولت 

به تأسيس موسسات تعليامت عالی، عمومي، 

اختصاصی و سواد آموزی اقدام منايند.

دولت می تواند تأسيس مؤسسات تعليامت 

عالــی عمومــی و اختصاصی را به اشــخاص 

خارجی نيز مطابق به احکام قانون اجازه دهد.

رشايط شمول در موسسات تعليامت عالی 

دولتی و ســاير امور مربوط به آن توسط قانون 

تنظيم می گردد. 

ماده نزدهــم قانون حقــوق و امتیازات 

افراد دارای معلولیت:

1. وزارت های معــارف و تحصیالت عالی، 

زمینــه تعلیــم و تربیه فراگیــر و اختصاصی را 

برای معلولین فراهم می منایند.

2. حکومت از مجموع سهمیه بورس های 

تحصیلــی خارجــی کــه مصــارف آن بدوش 

دولت ها و مؤسســات کمک کننده باشد )٪5( 

آن را بــرای معلولیــن واجد رشایــط تخصیص 

می دهد.

تحصیلــی  و  تعلیمــی  مؤسســات    .3

خصوصی، خدمات مربــوط را برای معلولین، 

)25( فیصد نازل تر نســبت به سایر اشخاص 

عرضه می منایند. 

قانون معارف چهارم:

در  )اساســی(  متوســطه  تعلیــامت   )1(

افغانستان اجباری می باشد .

)2( تعلیــامت دوره هــای قبــل از مکتب، 

دوره های تعلیامت متوسطه )اساسی(، ثانوی، 

تعلیامت  تخنیکی ـ مسلکی، حرفه ای، هرنی، 

رســمی اســالمی، تعلیامت عالــی، )صنوف 

ســیزدهم و چهاردهــم( ، تربیه معلم و ســواد 

آموزی و ســواد حیاتی در مؤسســات تعلیمی 

و تربیتــی دولتــی به صــورت رایــگان تأمین 

می گردد. 

نتیجه گیری:

حقوق شــهروندی به مثابه جزئی از حقوق 

انســانی جوامــع امــروزی، عبــارت اســت از 

یــک مجموعه قواعــد حاکم بر روابــط افراد و 

اشــخاص در  جامعه شهری   که  ســلب ناپذیر، 

انتقال ناپذیــر  ، مکمل هم  و عنارص آن ها الزم و 

ملزوم همدیگر  است.

امروزه شــهروند یک مفهوم کاماًل سیاسی 

و حقوقی است که در قوانین متام دولت های 

ملــی به آن اشــاره شــده اســت. ایــن واحد 

اجتامعی بر اســاس گروهــی از قراردادهای 

اجتامعی یــا هامن قوانیــن گوناگونی که در 

حوزه های مختلف زندگی وجود دارد، با دولت 

پیوند می خورد.

حقوق شهروندی به کسانی تعلق می گیر د 

که شــهروندان یک کشور باشــند. این حقوق 

فــارغ از هرگونــه تعلقــات و مالحظاتــی، بــه 

همه تعلــق  دار د. جنســیت، زبــان، مذهب، 

وابستگی های قوملی و سمتی و ... منی تواند 

مانع برخورداری از این حقوق شود. 

حقوق شهروندی گسرته   وسیعی از حقوق 

و  آزادی هایی اســت که امروز به عنوان حقوق 

بری انسان ها مورد توجه متام کشورها بوده 

و در حــوزه حقــوق مدنی و سیاســی و حقوق 

اقتصادی و اجتامعی که مربوطه به نسل های 

اول و دوم حقوق بری  است، مطرح  است.

حق آموزش و پــرورش از جایــگاه ویژه ای 

در میــان حقوق شــهروندی برخوردار اســت؛ 

این حــق، از حقوق اقتصادیـــاجتامعی بوده 

و شــخص بــه لحــاظ عضویتــش در جامعــه 

از آن برخــوردار اســت. مطابــق اســناد ملی 

زمینــه  مکلف انــد  دولت هــا  بین املللــی،  و 

برخورداری از این حق را فراهم سازند. این حق 

به دســت منی آید مگر در سایه توجه دولت و 

ایجاد راهکار و میکانیزم های قانونی ـ حامیتی. 

دولت هــا امروز مکلف اند  درباره تأمین این 

حق، در برابر مــردم و جامعه جهانی، حامیت 

از آن و تطبیق مفادهای اسناد جهانی حقوق 

بر و ســاز و کارهای قانونی داخلی، پاسخگو 

باشــند. به منظور برخورداری از این حق باید 

طوری عمل شــود کــه بتواند بــه حفظ صلح 

جهانی و رعایت ارزش های انســانی در سطح 

ملی و جهانی کمک کرده و زمینه ســاز رشــد 

اخالق، فرهنگ نیک و ایجاد روحیه هم پذیری 

و برابری باشد.

 این حق، اساسی است و دولت ها همدیگر 

را دربــاره تأمین ایــن حق برای شــهروندان ، 

مسئول دانسته و به کشــورهایی که به لحاظ 

آموزش و پرورش در وضعیت بدی باشند، مدد 

رسانیده می شود.
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اوبــه د ژوندیــو موجوداتــو د ژونــد د بقــا 

لپــاره مهم او حیايت عنــرص دی الله تعالی په 

قرانکریم کې فرمایيل دي َوَجَعْلَنا ِمَن اْلاَمِء ُكلَّ 

يَشٍء َحــيٍّ أََفاَل ُيْؤِمُنوَن » )النبياء :30 ( ژباړه: 

او مونږ له اوبو څخه ټول شیان ژوندي گرځويل 

دي، آیا دوی په دې باور نلري؟  

ژوندي موجودات لکه څرنگه چې د ژوند د 

بقا لپاره ساه اخســتلو او اکسیجن ته رضورت 

لري، په همغه اندازه د ژوندي پاتې کېدو لپاره 

اوبو ته هم اړتیا لري.

اوبــه د اللــه تعالی لــه طرفه یــو طبیعي 

ورکړل شــوی حق دی چــې هر څوک ورڅخه 

اســتفاده کــوالی يش، اما د اوبــو مدیریت او 

کنټــرول جال بحــث دی، چــې د اوبو څخه د 

ســاملې گټه اخیســتنې په هدف ایجادیږي. 

پاکو اوبو ته د الرسيس حق یو د هغو بنسټیزو 

اصولــو څخه دی، چې د انســان د ژوند د بقا 

لپــاره رضوري دی. د دې حــق یادونه د بر 

حقوقو پــه نړیواله اعالمیه )۲۵ مــاده( کې او 

همدارنگــه د اقتصادي، ټولنیــزو او فرهنگي 

حقونــو د بین املللــی تړون )۱۱مــاده( کې 

شــوې ده. همدارنګه د افغانســتان د اسايس 

قانون ۵۲ او ۵۴ مادو دولت د هغو پروګرامونو 

په رسته رســولو او مالتړ مکلــف کړی، چې د 

هیواد د وگړو د روغتيا او اســالمتۍ لپاره اړین 

دي. همدا راز، د افغانســتان د اوبو د قانون په 

امته ماده کې د هیوادونو د وگړو لپاره د دولت 

مکلفیتونه مشخص کوي.

د اوبو حق څه دی؟

الــف – د اوبــو حق د بــرش د حقونو په 

نړیوالو قوانینو کې 

اوبو ته د الرسيس حق په نړیوالو معاهداتو 

کې تر اوسه د یوه جال او مستقل بري حق په 

توگه نه دی پیژندل شوی، اما په غیر مستقیم 

ډول ورته یادونه شوې ده. لکه: د بر د حقونو 

په نړیواله اعالمیــه )۲۵ ماده( کې د روغتیا د 

حــق تر عنوان الندې د دې ذکر راغلی دی. د 

بر د حقونو نړیــوال قوانین دولتونه مکلفوي 

چې د خپلــو هیوادوالو لپاره پــه کاف اندازه 

• د اوبو حق د یو شمېر ازادیو 
الندې دی. دغه آزادۍ عبارت دي 
له، د اوبو د خود رسانه قطع کولو 
مخنیوی، د اوبو د رسچينو د چټلیو 
مخنیوی، ساملو او پاکو اوبو ته 
الرسسی او د تاسیساتو په جوړولو 
کې عدم تبعیض او داسې نور ...
• د اوبو رسچينې باید د هر فرد 
لپاره په کايف اندازه موجودې وي، 
چې اړتياوې يې پوره کړي، دغه 
اړتياوې د څښلو، لباسونو مینځلو، 
غذا برابرولو او نورو څخه عبارت 
دي. 
• اوبه باید د کورنیو او فرد 
لپاره پاکې او د قبول وړ وي. په 
دې اساس اوبه باید د هر ډول 
میکروبونو، کیمیاوي موادو او 
هغې مرضه موادو څخه پاکې وي 
کوم چې د انسان صحت ته تاوان 
رسوي. 

پاکو اوبو ته 
الرسسی برشي 
حق دی
انجنیرکلیماللهساالر
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ماهنامه حقوق بشر، سال شانزدهم
شماره هشتم، عقرب 1397

پاکــې اوبه د شــخيص او کورنیو مصارفو لپاره 

لکه: د څښلو لپاره، د جامو مینځلو لپاره، غذا 

پخولو لپاره او نورو رضورتونو لپاره تآمین کړي. 

همدارنگه ياد قوانین له دولتونو څخه غواړي، 

چې صحي مراکز او د اوبو د څښلو ذخایر جوړ 

کړي. 

د يب يب يس د راپــور په اســاس د ملگرو 

ملتونو د شمیرو له مخې د نړۍ ۸۸۴ میلیونه 

کسان د څښاک پاکو اوبو ته الرسسی نه لري 

او څــه کــم )۲.۵( میلیارده کســان د بدرفت 

مناســب سیســتم نلري. همدارنگــه ملگري 

ملتونــه اټکل کوي چې هــر کال په نړۍ کې 

لږ تر لــږه )۱.۵( میلیونه هغه ماشــومان چې 

عمرونــه يې تــر )۵( کالو کــم دي  مري، چې 

عمده المل يې پاکو اوبو ته نه الرسسی او د بد 

رفت د سیستم نشتوالی دی. اوبو ته د رضورت 

مفهوم د انساين رضورتونو په اساس د لومړي 

ځــل لپــاره د ملگــرو ملتونو د اوبو پــه نړیوال 

کنفرانس کې چې  په )۱۹۷۷( م کې دایر شو 

مطرح شــو. پــه دې  کنفرانس کې دا تصویب 

شول چې ټول کسان حق لري، د څښاک اوبه 

چې د کمیت او کیفیت له اړخه مناسبې وي د 

اولیه رضورتونو د رفع لپاره ورته الرسسی ولري. 

همدارنگــه هغه کنفرانــس چې په ۱۹۹۲ 

 Environmental and د  کــې  کال  م 

Development تــر عنــوان الندې دایر شــو 

هــم په همدې موضوع تاکید کوي چې د نورو 

برنامو تر څنگ د څښاک پاکو اوبو ته الرسسی 

او د صحــي خدماتو د مراکزو جوړول د بر د 

حقوقو څخه دي. همدرانگه په ۱۹۹۴ م کال 

 Population هغه بین املليل کنفرانس چې د

and Development  تــر عنــوان الندی دایر 

شــو په هغې کې هــم دا تصویب شــول چې 

کاف غــذا، پوښــاک، د اوســیدو ځــای، اوبه 

او صحــي مراکــز د بر د حقوقــو څخه دي. 

همدارنگه هغه بیــن املليل کنفرانس چې په 

  Human – Settlement ۱۹۹۶ م کال کي د

تر عنوان الندې دایر شو، په هغې کې هم اوبه 

او صحي مراکز د انســان د مناسب ژوند کولو 

یو حق وگڼلو. په ۲۰۰۲ م کال د ملگرو ملتونو 

اقتصادي، فرهنگي او اجتامعي چارو کمیټې 

د ۱۵ مادې په تفســیري یا تریحي بڼه اوبو 

تــه د الرسيس حق تصویب کــړ. په اکرثو بین 

املليل معاهداتو کــې اوبو ته د الرسيس حق 

د نورو انســاين رضورتونو لکه: غذا، د اوسیدو 

مناســب ځای او داسې نورو رسه یو ځای ذکر 

دی. که د ټولو نړیوالو کنفرانســونو تعهداتو ته 

وکتل يش، واضح او مشــخص به معلوم يش، 

چې په ټولو کنفرانســونو کې د انســان د نورو 

حقوقو تر څنگ پاکو اوبو ته د الرسيس حق د 

انســان د حقونو په قطار کې راويل او دولتونه 

مکلفوي چــې د دغې حق د پــوره کولو لپاره 

اقدامات وکړي. 

ب – د اوبو د حق کلیدي ابعاد 

• د اوبو حق د یو شمېر ازادیو الندې دی. 

دغه آزادۍ عبارت دي له، د اوبو د خود رسانه 

قطع کولو مخنیوی، د اوبو د رسچينو د چټلیو 

مخنیوی، ســاملو او پاکو اوبو ته الرسسی او د 

تاسیساتو په جوړولو کې عدم تبعیض او داسې 

نور ...

• د اوبــو رسچينې باید د هــر فرد لپاره په 

کاف انــدازه موجودې وي، چــې اړتياوې يې 

پوره کــړي، دغه اړتياوې د څښــلو، لباســونو 

مینځلو، غذا برابرولو او نورو څخه عبارت دي. 

• اوبــه باید د کورنیو او فــرد لپاره پاکې او 

د قبــول وړ وي. په دې اســاس اوبه باید د هر 

ډول میکروبونو، کیمیاوي موادو او هغې مرضه 

موادو څخه پاکې وي کوم چې د انسان صحت 

ته تاوان رسوي. 

• د اوبــو او صحي خدماتو تاسیســات په 

فزیکي ډول د الرسيس وړ وي. په دې اســاس 

اوبو ته د الرسيس حق باید د ټولنې هر وگړی 

)ښځې( ماشوم، معلول ..... ( ته مساعد وي، 

همدارنگه د اوبو رســولو خدمــات باید په امن 

ســاحه کي جوړ يش. د همدې اصل په بنیاد 

د اوبو رسولو خدمات باید په کلینیکونو، کاري 

چاپېريالونو او د مهاجرینو په کمپونو کې جوړ 

يش. 

• د اوبــو اړوند خدمــات باید له اقتصادي 

لحاظــه د الرسيس وړ وي. پــه دې معنی چې 

د ټولنی هر وگړی د هغې مصارفو د پوره کولو 

توانایي ولري چې د اوبو د مرصف له امله پرې 

راځــي، هغه اوبــه چې د زراعــت او چاپیریال 

ساتنې د کارونو لپاره مرصفیږي په دې کې نه 

دي شاميل.

• د ټولنــې هــر فرد تــه بايد پرتــه له کوم 

تبعیض څخه د اوبو څخه د اســتفادې رشایط 

مساعد يش. 

ج -د اوبو د حق او نورو انســاين حقونو 

تر منځ اړيکه 

پاکــو اوبو تــه د الرسيس حق د انســان د 

نــورو حقوقو څخه زیات مهم او د انســانانو پر 

ژوند او روغتیا زیاته اغیزه لري. د نړۍ د )۱.۵( 

میلیونه ماشومانو مرگ چې مخکې يې یادونه 

وشوه هم د ناپاکو اوبو موجودیت له امله و . 

د خلکو پر وړاندې د دولت مسولیتونه 

دولتونــه دنــده لري او مســئول دي، چې 

بري حقــوق رعایت او د هغــې کارونو مالتړ 

وکــړي چې د دې حقوقو په ترالســه کولو کې 

مرسته او همکاري کوي. 

الف – عمومی مسولیتونه 

د اقتصــادي، فرهنگي او ټولنیــزو چارو د 

کمیټې )۱۵( مادې د تفسیر پر بنسټ دولتونه 

مکلف دي چــې د خپلو هیوادوالو لپاره د اوبو 

الزمې اسانتیاوې برابرې کړي. دولتونه باید د 

اوبو رسچينې داسې اماده کړي چې د ټولنې 

د وگړو امنیت او شخيص حریم تضمین يش. 

ب – درې گوين مسولیتونه 

• د احرتام مٔسوليت 

دا پــدې معنی چې دولت په مســتقیم او 

غیر مســتقیم ډول د هغو کارونو د کولو څخه 

ځان وســايت چې د هیــواد وگړو او خلکو ته د 

اوبو د الرسيس پر وخت ســتونزې او  مشکالت 

جوړوي. لکه : د اوبو د رسچينو ککړول، د اوبو 

د سیستم خپلري قطع کول او داسې نور ...

• د مالتړ مٔسوليت

دولت باید د هغو کســانو او رشکتونو مخه 

ونیــي چې خلگو ته د اوبــو په الرسيس کې 

ســتونزې او مشــکالت جوړوي. لکه : دولت د 

هغو کسانو او رشکتونو مخه ونیي چې پخپل 

رس اوبه قطع کوي. دولت باید د هغو ښــځو او 

ماشــومانو امنیت تامین کړي چــې له کورونو 

څخه د باندې د اوبو راوړلو لپاره وځي.

• د اجرا مسئوليت 

دغه ډول مســئولیتونه دولت اړبايس چې 

د قوانینــو په وضع کولو رسه خلکو ته اوبو ته د 

الرسيس حق په پوره معنــی اماده کړي. مثال 

دولت باید د خپلو هیوادوالو د اوبو د مدیریت 

لپاره یوه ميل کړنالره او سیاست ولري. 

ج – د نورو مسئولیتونه 

لــه دولت څخه پرته نور ارگانونه هم شــته 

چــې خلکو ته د اوبو د خدماتو او نورو خدماتو 

په وړاندې کولو کې مهم رول لري. 

• د ملگرو ملتونو نړیوال سازمان 

د ملگرو ملتونو د منشــور پر بنســټ د دې 

ســازمان یو هدف د بــر د حقوقــو بهبود او 

هغې ته احــرتام دی. د ملگرو ملتونو بېالبېل 

پروګرامونه اوس هم زموږ په هیواد کې فعالیت 

کوي، لکه: د خوړو نړیوال سازمان، د ماشومانو 

نړیــوال وجهي صندوق او داســې نور ... چې 

هدف يې د بر د حقوقو بهبود دی. 

پاتې په 38 مخ کې
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چکیده 
سیستم حقوقی ملل متحد، با مجموعه ای 
از قواعد که شــرایط وجودی، ترکیب و کار آن 
سیستم را تعیین می کند، به نظم درآمده است. 
از این  رو، ســازمان ملل متحد نهادی است که 
کار اساســی آن ایجاد نظم در جهت استقرار 
تمدنی بین المللی اســت. امــا از آنجا که این 
تمدن باید پاسخگوی آرمانی ثابت باشد، و این 
آرمــان عناصــری دارد که باید تابــع نظم و 
انضباطی معین شــوند، در منطق ملل متحد، 
ارزش هــای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا 
انسانی در کنار هم قرار نگرفته، بلکه طبقه بندی 
شده اند و در نتیجه سلسله مراتبی از ارزش های 
تمدن، در نظم ارزشــی این سیستم به وجود 
آورده اند. آرمان بشریت که آرمان تمدن از آن 
نشــأت گرفته اســت، تعیین کنندۀ خطوط 
راهنما و اصول حاکم بر این ســازمان اســت. 
عالوه بر این، طبیعت سازمان ملل اقتضا دارد 
که مقررات اساســی سیستم جهانی، ترجمان 
عدالتی باشد که با ساخت درون اجتماعی آن 
ســازگار باشــد. این عدالت طبیعی، عدالتی 
مبتنی بر مبادله که بر روابط فردی دولت های 
دارای حقوق برابر حاکم می شود، نیست، بلکه 
عدالتــی توزیعی، و عدالتی اجتماعی اســت. 
عدالت توزیعــی روابط ســازمان را با اعضا، و 
عدالــت اجتماعــی روابط اعضا را با ســازمان 
تنظیم می کند. به سه دلیل می خواهم از ملل 

متحد و آرمان بشریت سخن بگویم؛ یکی آن که 
سازمان ملل متحد، سیستم یا دستگاهی است 
که بــا بهره گیری از ارگانیســم ها و آیین های 
معین حول محور ارزشی متعالی یعنی »مرتبت 
انســانی«)۱( که در صدر مقدمۀ منشور به آن 
اشــاره شــده و »بشــریت« نماد آن است به 
چرخش درآمــده تا گردش حیــات و اجرای 
مقررات بین المللی تابع نظمی معین گردد؛ دوم 
آن کــه اقدامات جمعی مؤثر برای جلوگیری از 
هر گونه تهدید برصلح، متوقف ساختن اعمال 
تجــاوز کارانه یــا ناقض صلح، حــل و فصل 
اختالفات، و هم چنین استقرار و توسعۀ روابط 
دوســتانه، و نیز تمهید هر گونــه تدبیری در 
عرصه هــای مختلــف اقتصــادی، فرهنگی یا 
بشردوستانه، هر یک، تابع اصولی گردیده است 
که در تحلیل های سیستمیک اصول راهنما)۲( 
خوانده شــده اند؛ یعنی همان اصول حکومت 
قانون، برابری و تســاوی ملل، و حقوق بشر و 
آزادی های اساســی؛ ســوم آن که این اصول 
راهنما اعتبار خود را از همسان ارزش متعالی 
برمی گیرد، و تناســب میان محدودۀ مقررات 
ناشی از این اصول، و دامنۀ آن ارزش متعالی، با 
اصول هفتگانۀ مندرج در ماده ی ۲ منشور که 
در تحلیل های سیســتمیک اصول صحیح )۳( 
خوانده شــده اند )و عبارتنــد از: اصل برابری 
دولت هــا، اصل حســن نیت، اصل حل و فصل 
مســالمت آمیز اختالفــات بین المللــی، اصل 

ملل متحد و 
آرمان بشریت
هدایت اهلل فلسفی

 در منطــق ملل متحد، ارزش های 
اقتصــادی و اجتماعی و فرهنگی یا 
انســانی در کنار هم قــرار نگرفته، 
بلکه طبقه بندی شــده اند و در نتیجه 
سلسله مراتبی از ارزش های تمدن، 
در نظم ارزشی این سیستم به وجود 
آورده اند. آرمان بشــریت که آرمان 
تمدن از آن نشأت گرفته است، تعیین 
کنندۀ خطوط راهنما و اصول حاکم 
بر این ســازمان است. عالوه بر این، 
طبیعت سازمان ملل اقتضا دارد که 
مقررات اساســی سیســتم جهانی، 
ترجمان عدالتی باشــد که با ساخت 
درون اجتماعی آن ســازگار باشد. 
ایــن عدالت طبیعی، عدالتی مبتنی بر 
مبادله که بر روابط فردی دولت های 
دارای حقوق برابر حاکم می شــود، 
نیست، بلکه عدالتی توزیعی، و عدالتی 

اجتماعی است. 

مقــــاله
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اســتقالل، اصل همکاری دولت هــای عضو با 
ســازمان، اصل جهانی بودن ســازمان، اصل 
صالحیــت ملــی( برقرار می گــردد، تا آن که 
مشروعیت مقررات ناشی از این حرکت، تغییر، 
اصالح و نسخ آن ها، و هم چنین تصدیق انطباق 
قواعد حقوقی بر وضعیت های عینی، و ضمانت 
اجــرای چنان تصدیقی، تابــع رابطۀ قدرت و 
مکانیسم های حقوق بین الملل کالسیک و بده  
بســتان های سیاسی نشــود؛ و این همه برای 
آن که ارزش هــای مقوم ذات حیات انســانی 
عینیت بیابند، شأن و منزلت بشر اعتالء یابد، 
عدالت در مفهومی متناســب با این سیســتم 
مســتقر گردد، و در نتیجه سازمان ملل متحد 
مرکزی شود برای هماهنگ ساختن تالش های 
ملل متحد در جهت تحقق آن ارزش اساسی و 
این اصول موضوعه )بند ۴ از ماده ی ۱ منشور(.

مســلم اســت که در تمامی این موارد، میزان 
اعتبار و اهمیت ســازمان ملــل متحد فقط با 
تحلیل محتوای رابطه ای که میان نتایج کار این 
دســتگاه جهانی و آن ارزش متعالی به وجود 
آمده است، معین می شود. البته و صد البته که 
آیین های شکلی منشــور که آیین های بسیار 
ضعیف و شکنندۀ است، و در مواردی با تبعیت 
از منطق رابطۀ قدرت تدوین یافته اســت، در 
برقراری چنین رابطــه ای تأثیر زیاد و عمیقی 
دارد که از آن ها نباید غافل ماند. از این دالیل 
این طــور برمی آید کــه ســازمان ملل متحد 
دستگاه یا سیســتمی است که در آن، کلیت، 
ثبات و آمریت اصول و قواعد حقوق بین الملل 
بــا نهادهای منظــم و به هم پیوســته، حول 
محوری اساسی یعنی »بشریت« انضباط یافته، 
و در نتیجه یک کل پایــدار را به وجود آورده 
است. سؤال اساسی ما در اینجا آن است که آیا 
این دســتگاه عریــض و طویــل در طول این 
)هفتادوســه ســال( اصوالً فرصت آن را یافته 
اســت که با چنان قواعد شکلی ضعیف، و یا به 
عبارتــی ابزارهای کهنه و فرســوده، حول آن 
محور اساســی به گردش درآید؟ و اگر چنان 
فرصتی به دســت آمده، ارمغــان آن برای ما 
انســان ها چه بوده اســت که شایستۀ تجلیل، 
تکریم و تعظیم باشد؟ از عبارت نخست منشور: 
» ما مردمان ملل متحده «، و یا بهتر بگوییم از 
» مــا « آغــاز می کنیم. این کلمــه ضمیری 
شخصی نیســت، » مایی « نیســت که افادۀ 
تبختر، تکبر یا تواضع کند. ضمیری همگنانی 
است، مایی جمعی است که مرجع آن، تشکالت 
و تجمعات انسانی است و این خود آشکارا نشان 
می دهد که متن منشــور با معاهدات یا اسناد 
حقوقی دیگر تفــاوت دارد، به ایــن معنا که 
تفســیر و اجرای مقررات آن با خود سیســتم 
است که باید مستقل از ارادۀ دولت های عضو، و 
در محدودۀ اصول و قواعد سیستم، به حرکت 

خود ادمه دهد. بنابراین برخالف آنچه تاکنون 
تصور شده و مقدمۀ منشور را مبنای اخالقی و 
سیاسی مقررات موجود در متن دانسته اند، این 
مقدمــه و مواد ۱ و ۲ منشــور دارای اعتباری 
یکسان هســتند، و هر ســه با هم محورهای 
اساسی چرخش سیســتم و اساس شخصیت 
حقوقی مستقل سازمان به شمار می-آیند. اما 
»ملت« که در صورت جمع خود یعنی ملت ها 
همــان شــکل ســازمان یافتۀ مرجــع ضمیر 
همگنانی »ما«ست فضای »فرهنگ« است که 
باید پاسخ گوی نیازهای طبیعی حیات انسانی 
باشد. در این مفهوم »ملت« ضامن بقاء و دوام 
خیرهای اجتماعی الزم انسان است که در عین 
حــال هــم تعیین کنندۀ هویت اوســت و هم 
طبیعــت وی را تقویت می کند. بــا این حال 
»فرهنگ« که »ملت« امکان ظهور آن را فراهم 
ساخته است و در قبال آن انسان حالتی انفعالی 
دارد، شدیدا تحت تأثیر »تمدن« که محصول 
فعالیت هــای مختلف انســان در رویارویی با 
محیط خویش است قرار دارد. تمدن در آثاری 
که از خود به جای می گــذارد و هم چنین در 
روابط اجتماعی شکل می گیرد و تحقق می یابد. 
این آثــار و این روابط وقتی در نهادهای معین 
متعین شوند، جامعه ای از بشریت متمدن پدید 
می آورند.در حوزۀ گستردۀ جهانی، تمدن واحد 
یا تمدن بین المللی درست در مقابل فضاهای 
فرهنگی متنوع قرار دارد، و هم در اینجا است 
که مسألۀ مربوط به رابطۀ میان جامعه یا تمدن 
واحد با فضاهای متکثر فرهنگی مطرح می شود: 
همان فضاهایی که در منطق منشور ملل متحد 
پوسته و شــکل خارجی تمدن واحد به شمار 
آمده اند. رابطۀ ارگانیکی که میان تمدن واحد و 
ایــن قبیل فضاهــا ایجاد می شــود، حاکی از 
پدیداری جامعۀ بین المللی اســت که در آن از 
ترکیب فرهنگ و تمدن مولــودی تازه به نام 
انترناسیونالیسم پای به عرصۀ وجود می گذارد. 
صورت بنــدی حقوقی چنیــن ترکیبی همان 
»نهاد« اســت که در حوزۀ گستردۀ »ملت ها« 
موجودیتی عینی پیدا می کند و در مادۀ خاص 
خود یعنی سازمان )سیستم( جذب می-شود. 
اما از آنجا که هر گروه اصوال بدین منظور ایجاد 
می شــود که »کاری« انجام دهــد یا اقدامی 
معمول بدارد، مبنای اصلی نهاد، کار یا اقدامی 
است که باید در گروه یا به نفع گروه انجام گیرد 
و این دقیقا همان مفهوم »راهنما« است که در 
فلسفه به آن صورت می گویند و تحصل و قوام 
و فعلیــت عناصر تشــکیل دهندۀ نهاد، یعنی 
مقــررات، منوط بدان اســت، مثل اســتقرار 
حکومت قانون، ایجاد رابطه براســاس برابری، 
تساوی حقوق ملل و حقوق بشر. مفهوم راهنما، 
اصل وحدت دهنده، یا شــکلی است که بدون 
آن »نهاد« هرگز محقق نمی گردد، چه اگر این 

مفهوم وجــود خارجی پیدا نکند، عناصری که 
می توانند بالقوه مقوم وجود نهاد باشند، بر اثر 
تکان های تاریخی به ســرعت از میان خواهند 
رفت. عــالوه بر این، »هدف نهــاد« نیز عامل 
مهمی است که نهاد را به حرکت درمی آورد و 
به مفهوم راهنما که عناصر پراکنده را گرد هم 
آورده است جان می دهد. مفهوم راهنما عامل 
درونی نهاد اســت، زیرا به آن شکل می دهد و 
وجــود آن را تضمین می کنــد. اما هدف نهاد 
پایان کار و نتیجۀ اســت که از نهاد به دســت 
می آیــد. در آنجا کــه حکومت قانــون عامل 
راهنماست، اقدامات جمعی مؤثر هدف است، و 
در آن زمان که اصل برابری عامل راهنماست، 
استقرار روابط دوســتانه یا به عبارتی »صلح« 
هدف است، و هنگامی که تساوی حقوق ملل و 
حقوق بشــر عامل راهنماست، تدابیر مختلف 
فرهنگی، اقتصادی و بشر دوستانه هدف است. 
البتــه هدف و مفهــوم راهنمــا الزم و ملزوم 
یکدیگرند که در مفهومــی واحد یعنی »خیر 
مشــترک« بــا یکدیگر متحد می شــوند و به 
بهترین وجه مکانیسم، علت وجودی و چگونگی 
حیات جامعۀ بین المللی را تبیین می کنند.در 
منطق منشــور ملل متحد، ایــن قبیل نهادها 
مبنایــی عینی دارند، و هــدف کلی آن ها این 
است که برای دولت ها )آن هم در حد نهادهای 
ملی( اوضاع و احوالی پدید آورند که در تحلیل 
نهایی هر یک از آن ها بتواند از عهدۀ رســالت 
مدنی خویش برآیــد، یا به عبارت دیگر منافع 
ملی خــود را تأمیــن کنــد. در چنین حوزۀ 
گســتردۀ سلســله مراتــب میــان نهادهای 
بین المللی و نظــم و انضباطی که میان آن ها 
برقرار می شــود باید الزاما تابــع همان ارزش 
اساســی که هســتۀ مرکزی تمدن بین المللی 
است، یعنی همان »بشــریت« باشد که خود 
اصل راهنمای سیستم کلی سازمان ملل متحد 
است. با تکیه بر چنین ارزشی، این نهاد اصلی 
که نهادهای بین المللی را گرد هم آورده است 
باید از حقوق آن ها حمایت کند، به اشتغاالت 
شان نظم دهد و نهایتا فعالیت ملل را در جهت 
خیر عمومی یعنی جامعۀ بشری متمرکز سازد. 
با توجه به آنچه که گفته شد، حقوق بین الملل 
بــه تعبیر منشــور، قانون گــروه یعنی قانون 
جامعه ی ارگانیک و طبیعی دولت هاست که با 
الهام گرفتن از ارزشی متعالی در جهت اجابت 
نیازهــای آن هــا و تحقق خیرهای مشــترک 
انضباط یافته اســت. مقتضای طبیعت چنین 
جامعه ای آن است که حقوق موضوعه ترجمان 
دولتی باشد که با ســاختار، سازمان و کار آن 
جامعه ســازگاری کند. اصول عدالت و حقوق 
بین الملل که مادۀ یک منشــور بدان ها تصریح 
کرده اســت باید دارای چنین سمت و سویی 
باشند. مســلم اســت چنین عدالتی، عدالت 
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تبادلی یعنی عدالتی که بر روابط فردی تابعان 
دارای حقوق برابر حاکم است، نخواهد بود. این 
عدالت باید عدالت توزیعی و هم چنین عدالت 
اجتماعی باشــد، یعنی هم بر روابط جامعه با 
اعضاء حاکم باشد و هم روابط اعضاء را با جامعه 
تنظیم کند. روابطی که بر عدالت تبادلی استوار 
باشــد، فی نفســه و به طور مستقیم اجتماعی 
نیست، بلکه روابطی است که صرفا میان افراد 
برقرار می شــود. عالوه بر این، چنانچه فقط به 
موضوع این روابط توجه کنیم، درمی یابیم که 
این قبیل روابط نوعا از هم زیستی و هم-بودی 
افــراد حکایت دارد، و به هیــچ روی متضمن 
وجود جامعه نیســت. بنابراین، تعریف حقوق 
بین الملل به صــورت نظامی حقوقی که فقط 
حافظ حقوق ناشی از عدالت مبادله ای باشد، به 
معنای نادیده گرفتن طبیعت حقوق بین الملل، 
انکار مقام آن در حد نظامی، اجتماعی، و مهم تر 
از همه معرفی جامعۀ بین المللی به مثابۀ شبکۀ 
از روابط فــردی دولت هایی اســت که بدون 
واسطۀ عینی و اســتعالیی، خود مبنا و غایت 
مستقیم آن نظام به شمار می آیند. فقط دو نوع 
عدالتی که از آن ها سخن گفتیم یعنی عدالت 
توزیعی و عدالت اجتماعی مبیین وجود جامعۀ 
بین المللی هســتند، این دو نوع عدالت که در 
بطن جامعۀ ســازمان یافته ظاهر می شوند، نه 
تنهــا الزمۀ ســاختار، ســازمان و کار جامعه 
هستند، که هر یک به نحوی با دو عنصر اصلی 
و الزم آن جامعــه نیز پیونــد و اتصال دارند: 
عدالــت اجتماعی از مفهــوم ارزش متعالی، و 
تکلیف هر یک از اعضــای جامعه در قبال آن 
حکایت دارد، و عدالــت توزیعی فطری بودن 
مفهوم ارزش متعالی و بازگشــت آن به سوی 
اعضاء را ظاهر می سازد. هر جامعۀ که در جهت 
تحقق این دو نوع عدالت سیر کند، حرکت آن 
نیز با این دو نوع مفهوم معنا پیدا می کند، چه 
این حرکت همیشه از افراد شروع می شود تا به 
ارزش متعالــی وصل گردد و ســپس از ارزش 
متعالی آغاز می شــود تا به مقصد نهایی خود 
یعنی افراد برسد. کار اصلی حقوق بین الملل در 
منطق منشور ملل متحد آن است که دولت ها 
را در محدودۀ خیرهای مشــترک بین المللی 
متصــل بــه آن ارزش متعالی )بشــریت( که 
جملگی آن ها بدان پای بندند، و نتیجتا در قبال 
آن تکالیفی دارند، هم بستۀ یکدیگر نماید، تا آن 
کــه هر دولت این حق را پیدا کند که فقط در 
چنــان محدودۀ منافع ملــی خویش را تأمین 
نمایــد. بدین ترتیب می تــوان معتقد بود که 
حقوق بین الملل، حقوق و تکالیف دولت ها را در 
جامعــۀ ارگانیک که خود نیــز از آن حقوق و 
تکالیــف به وجــود آمــده اســت، تنظیم و 
صورت بندی می کند. بــه عبارت دیگر حقوق 
بین الملل به صورتی موضوعه، تکالیف دولت ها 

را در قبال خیرهای مشترک اجتماعی متصل 
به آن ارزش متعالی )بشــریت( تعیین، و سهم 
هر یک از آن هــا را در انتفاع از مواهب جامعۀ 
بین المللــی، بــا در نظر گرفتن اصــل برابری 
حقوقی دولت هــا، و نابرابری واقعــی آن ها با 
یکدیگــر، تثبیت می کنــد. بنابراین در منطق 
منشور ملل متحد، حقوق بین الملل همانند هر 
نظام موضوعه مبنایی طبیعی دارد که در قالب 
»حقوق« دارای حد و حدود معین می شــود، 
واقعیت پیدا می کند و صورتی فنی و حقوقی به 
خود می گیــرد. دو نوع عدالتی که از آن ها یاد 
کردیم نیز مقوم حق و عدالتی طبیعی هستند 
که زیربنای حقوق بین الملل را تشــکیل می-
دهند. با همۀ این احوال، روابط ناشی از عدالت 
تبادلی نیــز در حوزۀ طبیعی حقوق بین الملل 
وارد می شــود، زیرا روابط فردی ناشــی از این 
عدالت که بیرون از جامعه مقام گرفته است از 
یک جهت شرط اســتقرار جامعه و زندگی در 
گروه، و از طرف دیگر یکی از اهدافی است که 
کار جامعه بر آن مبتنی است. در نتیجه، نظام 
عدالت تبادلی با آن که وصفی خصوصی دارد و 
از نظام کلی حقوق بین الملل مستقل است نیز 
تحت تســلط آن نظام قرار دارد، زیرا خیرهای 
مشــترک که اصول اساســی نظام کلی است 
شــرط تحقق این نظام خصوصی اســت. در 
منطق منشور ملل، حقوق بین الملل مشترک یا 
همــان نظام کلی حقــوق بین الملل، برخالف 
حقــوق بین الملل خاص، از معاهدات ناشــی 
نمی شــود، بلکه از اصولی الهام می گیرد که در 
بین المللــی  مشــترکات  طبیعــت  و  ذات 
)International Community( نهفته است. 
با این همه، جامعۀ بین المللی جامعۀ است که 
فی نفســه دارای تشخص نیســت و در نتیجه 
اقتداری خاص خود را ندارد، زیرا تابعان حقوقی 
آن در تبعیت این جامعه قرار نگرفته، و فقط در 
قبال نظم و انضباط عینی آن ملتزم هســتند. 
ایــن تابعــان حقوقی بــه طور کلــی دارای 
اســتقالل اند و یا بهتر بگوییم در قبال یکدیگر 
مستقل به شمار می آیند. مقررات شکلی منشور 
نیز با توجه به چنین واقعیتی انشــاء و تدوین 
شده اســت. با این وصف، چنین استقاللی، به 
سبب اساس و پایۀ مستحکم نهادین سیستم 
ملل متحده، نه تنهــا مبنای عینی آن را زائل 
نساخته که بشریت و جامعۀ بین المللی دولت ها 
را در مقابــل یکدیگر قرار داده، و در نتیجه در 
منظومۀ حقــوق بین الملل به انســان مقام و 
منزلتی رفیع داده اســت. البته این بدان معنا 
نیست که دولت ها، در این جامعه اعتبار خود را 
در مقام تابع بالفصل حقوق بین الملل از دست 
داده اند. جامعۀ بین المللــی در حال حاضر به 
معنای همان مشترکات فکری و عملی تابعان 
آن یعنی دولت هاست، و به همین سبب است 

که وضع مقررات بین المللی و ادارۀ امور جامعه 
هم چنان در دســت آن هاســت. بــا این حال 
بشریتی که در فراســوی دولت ها قرار گرفته 
است دیگر به سان گذشته در حالتی انفعالی به 
ســر نمی برد؛ هر چند که مشــترکات بشری 
)جامعۀ بشــری( نتواند به طــور کلی صورت 
سیاسی سازمان یافتۀ به خود بگیرد و در نتیجه 
جانشین جامعۀ بین المللی دولت ها شود. جامعۀ 
بشری جامعۀ آرمانی است که نه تنها انسان ها 
را در آن سوی مرزهای ملی با یکدیگر دمساز 
می کند، بلکه در حد مبنایی فرا حقوقی، جامعۀ 
بین المللــی دولت ها را وادار می ســازد که در 
جهــت تحقیق منافع انســان و بشــریت گام 
بردارند.از همین رو بوده است که از دهۀ شصت 
قرن بیستم میالدی، حقوق بین الملل برخالف 
دوران گذشته حقوقی شکلی نیست که فقط بر 
اصل وفای به عهد متکی باشد. از آن زمان تا به 
حال محتوای قواعــد بین المللی که حاکی از 
مفاهیم جدیــدی از روابط بین الملل اســت، 
صورت حقوق بین الملل را تحت الشــعاع خود 
قرار داده و نه تنهــا از نظر کمی، که از لحاظ 
کیفی نیز رشــد و توســعه یافته است. قواعد 
جدید حقوق بین الملل که از دهۀ شصت به بعد 
با توجه به ارزش های مرتبط با هم بســتگی و 
عدالــت اجتماعی تدوین یافته اســت، با نفوذ 
تدریجی در حــوزۀ فعالیت هــای اقتصادی و 
اجتماعی هر دولت، به قلمروی پای گذاشــته 
است که پیش از این در انحصار مطلق دولت ها 
قرار داشت. البته از ۱۹۴5 تا اوایل دهۀ شصت 
تغییرات و تبدیالت شگرفی در محتوای نظام 
بین المللی به وجود آمده بود. ولی در این فاصلۀ 
زمانی تالش ها و مجاهدت های سازمان جهانی 
سمت و ســویی معین داشــت، و آن محدود 
کردن حوزۀ عمل دولت ها در قلمرویی بود که 
جنگ چهرۀ زشت و کریه خود را ظاهر ساخته 
بود )مدلول اعالمیۀ جهانی ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، 
یا اعالمیۀ حقوق بشــر، فقط شناسایی رسمی 
ارزش های مرتبط با حیات انسانی بود(. اما فقط 
در دهــۀ شــصت یعنی همان دهــۀ که اصل 
استعمار زدایی و حق مردم در تعیین سرنوشت 
خویش رسما تصدیق شــد و میثاق های ملل 
متحد دربارۀ حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی 
و اجتماعی به امضاء رســید، و مفهوم میراث 
مشــترک بشــریت در عرصۀ روابط بین الملل 
مطرح گردید، حقــوق بین الملل در محدودۀ 
سیســتم ملل متحد گام هایی مؤثر در جهت 
تحول برداشــته که از جمله عالی ترین ثمرات 
آن، اصول مربوط به حق بشر بر صلح، بر محیط 
زیســت، و مشارکت افراد در ادارۀ امور، و اصل 
دموکراسی است. البته جامعۀ بشری مفهومی 
است که در تمامی اعصار، خصوصا عصر فالسفۀ 
مدرســی از آن یاد شــده اســت. با این حال، 
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جامعــۀ بشــری آن روزگاران جامعۀ الهوتی 
قلمداد می شد که شکل آن در عالم باال ترسیم، 
و ارزش های ناشــی از آن بر حاکمان تحمیل 
شده بود؛ حال آن که جامعۀ بشری در منطق 
متعالی منشور ملل متحد جامعۀ ناسوتی است 
که صورت آن در همین عالم ترسیم می گردد، 
و در نتیجه ارزش های مرتبط با آن ارزش های 
مدنی است. جامعۀ بشری و ارزش-های ناشی 
از آن در شــکل گیری حقــوق بین الملل تأثیر 
فراوان دارد زیرا مشــترکات فکــری و عملی 
دولت ها را از طریق افــکار عمومی بین المللی 
تحت الشــعاع خود قرار می دهــد، و آنگاه که 
سیستم ملل متحد بر اثر صالحیت های شکلی 
محدود ارگان ها توان حرکت ندارد به آن سمت 
و ســو می دهد، و در نتیجه در محتوای حقوق 
بین الملــل تغییراتــی مطلوب و متناســب با 
ضرورت های زمان پدید می آرود، زیرا آن ارزش 
اساسی که بر این سیســتم مسلط شده، روح 
جامعۀ بشری است. از این رو، و به رغم آن که 
سیســتم  در  بشــری  جامعــۀ  مشــترکات 
سازمان یافتۀ استقرار نیافته، و وضع آیین های 
شــکلی حقوق بین الملل هنوز با دولت هاست، 
بشــریت محدوده های زمانــی و مکانی روابط 
بین الملل را در هم شکسته و آن را به صورتی 
دیگر درآورده اســت؛ چندان که نــه تنها بر 
سرنوشــت دولت ها، که بر سرنوشت تابعان آن 
دولت ها نیز ســایه افکنده است؛ ولی نه بدان 
جهــت که اینان تابعان داخلــی آن نظام ها به 
شــمار می آیند، بلکه بدان علت که این تابعان 
مؤلفه های اصلی بشــریت هستتند. همین امر 
خود موجب شــده است تا میان حقوق بشر به 
دولت هــا و به موجــودات زنــدۀ عصر حاضر 
اختصاص ندارد؛ بشریت حقوق نسل های آینده 
است. پدیداری مفهوم بشریت در قلمرو حقوق 
بین الملــل باعث شــده اســت تــا در جامعۀ 
بین المللی قواعدی وضع گردد که اجرای آن ها 
دیگر منوط به شــرط تبادل نیست. در چنین 
حالتی میان محتوای حقوق بشر، هویت صاحب 
حق و منفعت حقوقی مرتبط با اعمال آن حق 
رابطۀ منطقــی ایجاد می شــود. ایجاد چنین 
رابطــۀ، پیــش از این و در خارج از سیســتم 
حقوقی ســازمان یافته امکان پذیر نبود. اما در 
حال حاضر قوت قواعد مربــوط به حمایت از 
حقوق بشر بدان پایه رسیده است که فرد خود 
را صاحب حقی بین المللی کرده، و با وجود آن 
که وی هنوز، جز در موارد استثنایی و در قلمرو 
سیســتم های منطقــۀ، نمی تواند مســتقیما 
خواستار رعایت آن حقوق شود، برای دولت ها 
این حق ایجاد شــده است که دفاع از حریمی 
آن حقوق را به عهده گیرند. به همین ترتیب، 
در قلمرو حقوق بشر دوستانه نیز شرط تبادل 
اعتباری ندارد. دیوان بین المللی دادگستری در 

حکم ۲7 ژوئن ۱۹۸۶ خود، در قضیۀ اقدامات 
نظامی و شــبه نظامی ایاالت متحدۀ امریکا در 
نیکاراگویــه به این امر تصریــح کرده و اعالم 
داشــته اســت که: »ایاالت متحدۀ امریکا بر 
اســاس مادۀ یــک معاهدات چهــار گونۀ ژنو 
]۱۹۴۹[ مکلف اســت که نه تنها مقررات این 
معاهدات را رعایت کند، که رعایت این مقررات 
را نیز خواستار شــود، زیرا این تکلیف فقط از 
خود این معاهدات ناشــی نمی گــردد، بلکه از 
اصول بشردوســتانۀ که این معاهدات واقعیت 
عینی آن هــا را نمایانده اســت، نتیجه گرفته 
می شــود«. )۴( با توجه به آنچه گفته شــد، 
می تــوان معتقد بود که مبانی ماهوی و منطق 
شکلی حقوق بشردوستانه حقوق بشر، و نهایتا 
حقوق بشــریت، از لحاظ فلســفی و حقوقی 
مقوله هایی به هم پیوســته هســتند که هیچ 
دولتی نمی تواند با اســتناد به حقوق شخصی 
مفروض خــود، و فــارغ از هر گونــه نظارت 
بین المللــی، در آن ها مداخله کند. بشــریت 
مفهومی است که پس از استقرار یافتن مفهوم 
جامعــۀ بین المللی دولت هــا در کل، در نظام 
موضوعۀ بین المللی وارد شــده اســت. این دو 
مفهوم، هر دو، از ارزش هایی حکایت می کنند 
که به همۀ دولت ها تعلق دارند. مهم تر از همه 
آن کــه، این دو ارزش از وجــود حقوقی خبر 
می دهند که اســتفاده از آن ها در انحصار هیچ 
دولتی نیست. به عبارت دیگر، این دو ارزش با 
تعمیم اصول نظــم عمومــی بین المللی، که 
قلمروی به مراتب وســیع تر از اصول قراردادی 
بین المللی دارد، بر عقب نشینی مفهوم شخصی 
و فردی حقوق بین الملل کالســیک در قبال 
مفاهیم کلی مرتبط با جامعۀ بشری مهر تأیید 
زده اند. با این همه، بشریت برخالف مشترکات 
فکری و عملی دولت ها ارزشی متعالی است که 
بر فراز ســاختارهای دولتی و بین المللی مقام 
گرفته و بدین اعتبار تمامی افراد انسانی را در 
هر ظرف زمانی و مکانی تحت الشعاع خود قرار 
می-دهد؛ بدان گونه که در عینیت بخشیدن به 
حقوق آن ها از مــرز جامعۀ بین المللی در کل 
فراتر مــی رود و خود هســتۀ مرکزی حقوق 
جهانی می شود. نتیجه آن که در اوضاع و احوال 
کنونی عالم، الزمۀ وجود »حقوق جهانی« داد و 
ستد مادی و معنوی افراد بشر، یعنی هم بستگی 
میان آنان است.روابط میان افراد مرز ندارد، و با 
تمامی بشریت مرتبط است. بشریت قلمروی باز 
و گســترده دارد؛ تا آن حد که هم به تفاوت ها 
توجــه دارد و هم به یگانگی ها. ترکیب این دو 
بعد، یعنی تفاوت و مشــابهت، ثابت نیست و 
پیوســته در حال تحول است. به عبارت دیگر، 
میان تفاوت و مشابهت رابطۀ دیالکتیکی برقرار 
اســت. تفــاوت و مشــابهت در کنش هــا و 
واکنش هــای دو پدیدار وحــدت و تعدد که از 

ترکیب آن هــا تعادلی عقالنی به وجود می آید 
یافت می شــود. این کنش هــا و واکنش ها در 
تحلیــل نهایی »صیرورت« انســان را میســر 
می ســازد. در این دیــدگاه، طبیعت انســان 
مفهومی بسته و تمام شده نیست.انسان، مردم، 
و بشریت مفاهیمی باز هستند. از این رو برای 
تبیین طبیعت انســان باید به مفهومی استناد 
گردد که مبشر ارزش های بشری است و همگام 
با تحوالت زمان تکامل می یابد، به صورتی که 
حق بشر و مردم به زیستن و رشد کردن بر این 
مبنا اعتباری درخور پیدا می کند و در جامعۀ به 
ظاهر بســتۀ بین المللی راه می یابد. در منطق 
منشور ملل متحد، بشریت تصویر تاریک تودۀ 
انبوه انســان ها یا اقوام مشــابه نیســت، بلکه 
ســیمای روشن انســان ها و مردمانی متفاوت 
است که هم به فرهنگ ملی خود وفادارند و هم 
به خانوادۀ واحــد تعلق دارند.»حقوق جهانی« 
که از داد و ســتدهای معنوی و مادی افراد با 
یکدیگر پدید می آید، روال عمل، وسیلۀ استقرار 
حکومت قانــون، و مقوم بشــریت در جامعۀ 
مشترک است. در این جامعه که محدودۀ فراتر 
از روابط تابعــان جمعی حقوق بین الملل دارد 
فقط از تابعان ذی شعور و تعلق آنان به اجتماعی 
آزاد و برابر گفت و گو می شود. حقوق جهانی که 
هستۀ مرکزی آن بشریت است، را از اصول کلی 
تحمیلی و جزمی و شمول قید و بندهای ناشی 
از آن رها می ســازد، زیرا آن اصولی که بدون 
توجه به سیاق منطقی و اجتماعی خود فقط به 
تناســب اوضاع و احوال سیاســی عالم، حافظ 
منافع قدرتمنــدان و زورگویان باشــد اصوال 
نمی تواند از افراد رنج دیده، محروم، ستمکش و 
مظلوم جهان حمایــت کند. در جامعۀ جهانی 
هیچ کس نباید از شــمول ارزش های ناشی از 
شــأن و منزلت انسانی اســتثناء شود. طبقات 
ممتــاز، ملت های تحت اســتعمار، اقلیت های 
مطرود، زنان زیر سلطه نباید وجود داشته باشد. 
در این جامعه هر کس با توسل به اصلی کلی، 
دیگری را خوار و خفیف بشــمارد، او را بیگانه 
خطاب کند یا از خود براند، در واقع به خویشتن 
خویــش خیانت کــرده اســت.جامعۀ جهانی 
مفهومی است برخاسته از همان ارزش متعالی 
بشریت که هستۀ مرکزی سیستم ملل متحد 
است. البته بشریت سیستمی مخصوص به خود 
نــدارد، اما ملل متحد به کمــک همان اصول 
راهنمــا، و با انحراف از اصول مصحح، اســاس 
اولیۀ آن را پی ریــزی کرده، و هم چنان تالش 
می کند کــه با تعمیم حقوق بشــر به تمامی 
نظام هــای حقوقــی جهــان، دموکراســی و 
آزادی های اساســی را در پهنۀ گیتی مســتقر 
گرداند. تا آن که انســان از فردیت و تعصبات 
ناشی از آن رها شــود، خود را با دیگران برابر 
شمارد و با هر چه سیمایی بشری داشته باشد، 
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هم بسته شود. جامعۀ جهانی که موضع تحقق 
حقوق جهانی اســت، در گفت و گــو، ارتباط و 
تبادالت مادی و معنوی افراد با یکدیگر تحقق 
می یابد، تا آن جا که هر فرد شهروندی جهانی 
می شود. در چنین جامعه ای، با آن که اختالف 
نظرها، تنش ها و مســائل و مشکالت روزمرۀ 
حیات اجتماعی هم چنان باقی است، و هر گروه 
اجتماعی عضو این جامعــه یعنی دولت ها به 
تناســب توانایی هایی که دارد رشــد و توسعه 
می یابد، جملگی اعضا تــالش می کنند تا راه 
حلی واحد برای مقابله با مســائل و مشکالت 
مشترک، مثل رشد جمعیت، تخریب جنگل ها، 
نژادپرستی،  تروریســم،  تسلیحاتی،  مسابقات 
مهاجرت های ناخواســته، بحران های زیســت 
محیطــی بیابند و نهایتا تدابیــری برای ادارۀ 
میراث مشترک بشریت بیندیشند. بدیهی است 
که در این میــان، حصول توافقی قراردادی بر 
ســر حد و حدود مفاهیم اساسی حقوق بشر، 
شرط الزم اســتقرار حقوقی چنین جامعه ای 
است. این توافق فقط با گفت و گو حاصل می-

شــود؛ البته به گونه ای کــه بینش های کلی و 
جزئی مرتبط با حد و حدود این مفاهیم در هم 
آمیزد و شأن و منزلت انسان اصل راهنمای آن 
توافق ها باشد. این قبیل توافق ها در مواردی از 
مجرای سیستم ملل متحد محقق شده است؛ 
اما آنچه مهم به نظر می رسد آن است که اجراء 
و تفسیر موارد توافق شــده نیز باید منوط به 
گفت و گو و توافق شود، نه اینکه خود به صورت 
حربه درآید و هم بســتگی موجــود را از میان 
بردارد.مهم تــر از همــه آن کــه، چون صلح 
فرآیندی اســت که بدون توسل به زور جریان 
می یابد، و هدف آن تنها جلوگیری از خشونت 
و اعمال زور نیســت؛ بلکه ایجاد شرایط واقعی 
هم زیستی گروه ها و اقوام مختلف در محیطی 
آرام و فارغ از تنش است، استقرار صلح نباید به 
گونه ای باشد که به موجودیت فردی و جمعی 
و هم چنین به شــأن و منزلت انسان ها لطمه 
وارد آورد یا منافع حیاتی جامعه و عدالت را به 
مخاطره بیندازد. مسلم است که این هدف آنگاه 
تحقق می یابد که علل و اسباب تعارض از میان 
برود و هر اختالف، با اتخاذ سیاستی دموکراتیک 
فیصله یابد. عقالنیت بین المللی معنایی جز این 
نمی تواند داشــته باشــد، زیرا حقوق جهانی 
برخالف آنچه کانت پنداشــته است در منطق 
آزاد و ارادۀ مختــاری که بتوانــد فرآورده های 
فرهنگی جهان را ارزیابی کند یافت نمی شود، 
بلکــه از گفت و گو و تبادلی پدید می آید که در 
فضایی دموکراتیک انجام گرفته باشد. جامعۀ 
بین المللی با جامعۀ ملی تفاوتی اساسی دارد، و 
آن غلبه منافع فردی و وجود رابطۀ قدرت است 
که همواره با جامعۀ بین المللی در ستیز بوده و 
به کرات سیســتم ملل متحــد را مختل کرده 

است. به همین ســبب است که طبع اخالقی 
بشر و منزلت وی تا جایی می تواند بر اراده های 
ملــی اثر بگذارد که آن اراده ها با گفت و گو و به 
یاری براهینی که الزاما باید اســاس ناســوتی 
داشته باشــد به یکدیگر نزدیک شوند و زبانی 
مشــترک برای همان خواســته های خویش 
بیابند. این زبان آنگاه به وجود می آید که الفبای 
آن گویای شــأن و مرتبت انسان باشد. حقوق 
جهانــی دارای مضامینی اســت که هیچ فرد 
انســانی نمی تواند با آن ها بیگانه باشــد. این 
مضامین که جملگی در جهــت ارتقاء حقوق 
انســانی یا بشــریت ســیر می کننــد، میان 
دموکراســی یعنی مشارکت همۀ افراد در امور 
خود، و حقوق بشر رابطه ای نزدیک برقرار کرده 
کــه نتیجۀ آن پدیــداری اصلی بــه نام اصل 
مشــروعیت دموکراتیک اســت. سیستم ملل 
متحد، ثبات دموکراتیک را شرط الزم پایداری 
صلح و امنیت بین المللی معرفی کرده اســت، 
زیرا نقــض اصل مشــروعیت دموکراتیک آن 
چنــان ثبات اوضاع و احوال اجتماعی را بر هم 
می زنــد که خود تهدیدی برضد صلح و امنیت 
محسوب می شود. حتی شورای امنیت سازمان 
ملل در قطع نامه های مختلف خود در این باره 
خصوصــا قطع نامه ی ۱۱۳۲ خــود در ۱۹۹7 
)درباره ســیرالئون( این باور را تقویت و سپس 
تصدیق کرده اســت. ارتباطی که سازمان ملل 
متحــد و نهادهای وابســته بــه آن، از جمله 
کمیسیون حقوق بشر، میان صلح و دموکراسی، 
و یا دموکراسی و حقوق بشر و حکومت قانون 
برقرار کرده اند، چشم اندازی وسیع از همکاری و 
هم بستگی بین المللی به وجود آورده که تا حد 
زیادی از صالبت منطق قدرت که متأسفانه بر 
سیســتم ملل متحد و هم چنین بســیاری از 
سیستم های داخلی مسلط شده، کاسته است. 
تصدیق ارتباط میان دموکراسی و حقوق بشر و 
رویۀ جدید سازمان ملل متحد جملگی حکایت 
از آن دارد که حقوق جهانی با گذشتن از مرزها 
و حاکمیت دولت ها و ایجاد هم بستگی عمیق 
میان افراد بشر، نهادهای بین المللی و ملی را در 
جهت رعایت حقوق اساســی بشــر به حرکت 
درآورده اســت. آنچه از این حرکت و آن رویه 
برمی آید آن است که شــأن و مرتبت انسانی 
اصلی اســت که بنابر آن هیچ انســانی وسیله 
نیســت، از این رو باید با وی به صورتی رفتار 
شود که انســانیت اقتضاء دارد، چرا که غایت 
ارادۀ انسان عبارت اســت از احترام به موجود 
ناطق یا احترام به انسان از آن جهت که انسان 
است. انسان عالوه بر تکالیفی که در قبال قانون 
دارد، در قبال خود نیز دارای تکلیف است. این 
تکلیف ارزشی مطلق است و به این اعتبار باید 
در مقامــی قــرار بگیرد که بتواند زمینه ســاز 
ارزش هــای اخالقی دیگر گــردد و در نتیجه 

جامعۀ بین المللی یا مشترکات فکری و عملی 
دولت ها را تحت تأثیر مستقیم خود قرار دهد. 
دبیر کل ســازمان ملل متحد در ۱۱ دسامبر 
۲۰۰۱ ارتقاء دموکراسی را یکی از اولویت های 
مهم ســازمان ملل در قرن بیست و یکم اعالم 
کرد، و این خود نشان می دهد که ارزش متعالی 
بشــریت، به رغم پیچ و تاب هــای آیین های 
شکلی سیستمی که در غالب موارد ابزار اعمال 
زور بوده، راه خود را پیدا کرده است. پدیداری 
این راه مرهون کار سیستمی است که علی رغم 
نفوذ رابطۀ قــدرت در آن، با پای لنگ، اما در 
ســایۀ منطقــی اســتوار، راه حل هــای نو و 
فعالیت های نــو و روابط حقوقی جدید ابداع و 
ابتــکار کرده اســت که هر یــک در حد خود 
می تواند زمینه ســاز اصالحاتی بنیادین در کار 
ادارۀ امــور جهــان باشــد؛ هر چنــد که این 
اصالحات با تکان های شدید تاریخی توأم باشد. 
این تکان ها که خــود حاصل تکامل اجتماعی 
اســت، به انقــالب و زوال نمی انجامــد، زیرا 
ســرانجام بــا فشــار ضرورت های سیســتم 
فرومی نشــیند، سپس آرام می شــود و نهایتا 
منطق زور و خودکامگی را در هر دو عرصۀ ملی 
و بین المللی رسوا و بی اعتبار می سازد. خالصۀ 
کالم آن که، سیســتم ملل متحد با قراردادن 
حقوق بین الملــل در مقابل جامعۀ بین المللی 
)International Society( نــه تنهــا معنای 
واقعی مشــترکات فکــری و عملی بین المللی 
استخراج  را   )International Community(
کرده، بلکه با توجه مستقیم به بشریت و کلیت 
ارزش های ناشی از آن، محتوای حقوق جهانی، 
و موضــع تحقق آن یعنی جامعۀ جهانی را نیز 
نمایان ساخته است. )5( و این دستاوردی است 

که یقینا سزاوار تقدیر، تکریم و تجلیل است.
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تصحیح می کند، مثل اصل حسن نیت و اصل بی اعتباری عمل 
 .5 .114 .p ,220 .para ,۱۹۸۶ .CIJ, Res ۴متقلبانــه.٫
وانگهی از آنجا که هسته ی مرکزی این سیستم همان بشریت 

است، سازمان ملل متحد در سیر تکاملی خود سرانجام ناگزیر 
خواهــد بود که با تحت تأثیر قرار دادن مشــترکات عملی و 
فکری دولت ها، آیین های شکلی ضعیف را از حوزه ی کار خود 
خارج، و آیین هایی ابتــکار کند که با محتوای ارزش متعالی 
بشریت و خیرهای مشــترک مرتبط با آن تناسبی معقول و 

منطقی داشته باشد.



ایا دا پوښــتنه رامیدان ته کړو چې انسان 

هدف دی که وسیله؟ دا پوښتنه باید په پراخه 

کچه مطرح يش چې ټول هغه کســان چې په 

عمومــي بحثونــو کې ښــکېل دي، په جدیت 

وررسه مخامخ يش او پر وړاندې یې خپل دریځ 

مشخص کړي.

کــه په خپلــه ټولنــه او فرهنــګ کې دې 

موضوع ته د نښــو نښــانو له نظره  وګورو، وبه 

وینو چې د ســیمې په رواج شوي عمومي باور 

کې، انسان هغه وسیله ګڼل کېږي چې باید د 

قبیلې، توکم، ګوند، ایډیالوژۍ، مذهب، دین، 

حکومت، وطن، فرهنګ او نورو په خدمت کې 

وي. دغه هره مقوله داسې مقدسه ګڼل کېږي 

چې انســان باید ځان ترې نه ځار کړي یا نور 

ورته قربان کړي.

دا پوښــتنه لــږه مطــرح شــوې ده چې دا 

مقولې دې ته پیدا شــوي دي چې د انســان 

په خدمت کې اويس او انســان ته ګټه ورسوي 

کــه برعکس، انســان دې ته پیــدا دی چې د 

هغوی په چوپړ کې اويس. کېدای يش په دې 

موضوع کې ابهام له دې راپیدا شوی وي چې 

د حقیقــي او اعتباري چارو توپیــر په واضحه 

توګه نه دی پېژندل شوی.

حقیقــت دا دی چــې تر اوســه پــورې دا 

پوښــتنه په جدي توګه نه ده مطرح شوې چې 

د اعتبــاري مقولو او حقیقي موجوداتو تر منځ 

نســبت څه دی؟ او دا چې کــوم یو یې مقدم 

دی؟ که دا مسأله سمه وسپړل يش، په اسانۍ 

رسه به پوه شو چې انسان حقیقي موجود دی 

او یــادې مقولې اعتباري او یوازې حکمي دي 

او یــوازې په ذهنونو کــې د مفاهیمو په بڼه او 

د انســانانو په منځ کې د قــراردادي مفاهیمو 

په توګه رامنځته شــوي چې د هغوی ژوند ښه 

کــړي. یادې مقولې انتزاعــي چارې دي چې 

وجــود یې یوازې ذهني بڼــه لري او د واقعیت 

په عامل کې، د انسان له ذهنه بهر، د فرهنګ، 

دیــن، مذهــب، ایډیالــوژي، قبیلــې، توکم، 

حکومت او … په نامه څه نشته. البته انسانانو 

هڅه کړې ده چې دې مقولو ته د فیزیکي اړخ 

د ورکولــو په خاطر داســې بنســټونه رامنځته 

کړي چې په ودانیو او مشخصو فیزیکي ځایونو 

کې مستقر وي لکه دیني معبدونه، د سیايس 

ګوندونــو دفرتونه، د قومي شــوراګانو ځایونه، 

حکومتــي ادارې او … خو ښــکاره ده چې دا 

ځایونه له هغو مقولو رسه عین شــی نه وي او 

یوازې په دې خاطر ایجاد شوي دي چې مقولو 

ته وجود وبخښي. په عمل کې دا ناممکنه ده 

چــې دین دې وي، بې له دې چې په فیزیکي 

بڼــه کــوم معبد ورتــه جوړ يش یا کوالی شــو 

ایډیالــوژي ولرو بې له دې چې ورته دفرت ولرو 

او دا نــور یې هم همداســې درواخله. مطلب 

دا چې په دې ټولو کې یوازې انســان حقیقي 

موجــود دی چې حقیقــي درد او رنځ ګايل یا 

واقعي لذت او هوساینه تجربه کوي.

له دې مهــم اصل رسه غفلت او د حقیقي 

چــارو او اعتباري چارو پــه ګډولو رسه، دې ته 

زمینه برابرېږي چې څوک د خلکو احساسات 

راوپاروي، پرګنې سړکونو ته راوبايس او ولسونه 

پاڅونونــو ته مجبور کړي، چــې توکم ته خطر 

پېــښ دی، مذهب تــه تاوان رســېدلی، دین 

ضعیف شــوی او … حال دا چې دا توصیفونه 

یوازې د انســان په شــان یوه حقیقي موجود 

تــه اطالقېــدای يش او اعتباري چــارو ته یې 

منسوبول یوازې په مجازي او استعاري بڼه سم 

وي. کــه پر دې خرې دقت ويش، وبه پوهېږو 

چې د مجاز او استعارې لپاره د انسانانو وژل یا 

وژل کېدل به څومره پوښتنپاروونکي ښکاري.

د دې ټکــي په درک کولو رسه پوښــتالی 

شو چې ولې انســان، دا حقیقي موجود، باید 

وهمي یا ذهنــي مقولو ته قربــاين يش. ولې 

به دا مقولې اصل وګڼل يش او د انســان ژوند 

د هغــوی پــه توابعو کې یوه تابــع وګڼل يش. 

دا انســان دی چې پر دې مقولــو او مفاهیمو 

د اعتقــاد لــه الرې ورتــه وجود ورکــوي او که 

انســان نه وي، نه به دین کومــه مانا ولري، نه 

ایډیالــوژي او نه توکم، قبیله، حکومت، دولت 

او نه بل اعتباري مفهوم.

یــو څه چې زموږ پــه فرهنګ کې له ډېرې 

مودې راهیسې اپوټه شــوی، دا دی چې فرع 

د اصــل ځــای نیولی دی او حقیقــت د مجاز 

قرباين شــوی دی. د یــادو مقولو د هرې یوې 

ارزښت له هغې ګټې رسه برابر دی چې انسان 

تــه یې رســوي او که هــره یوه یې د انســان د 

تباهــۍ او بربادۍ ســبب يش، اعتبار یې له 

بېخه ختمېږي.

کــه دا اصل ومنل يش نو د دین، فرهنګ، 

قانون او حکومت هر تفســیر باید داســې وي 

چــې د انســان د ژوند پــه ســاتنه او د هغه د 

هوســاینې پــر الره برابر وي او هــر څه چې د 

دې بهیر پر خالف وي او د انسان د تباهۍ او 

بربادۍ سبب يش، باید غیر انساين الره وګڼل 

يش او ایسته وغورځول يش.

هدف که وسیله؟
ليک:محمدمحق

ژباړه:ډاکټرمحبزغم
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راه تکامل 
نظریه های 
حقوق بشر 
در ادبیات 
و گذر تاریخ- 2 

پروفسور اووه برینگ
ترجمه و تلخیص: آراز فنی

تمدن هــای بین النهرین و شــکل گرفتن 
مجازات دولتی و تنظیم روابط حقوقی مردم

در فصــل دوم کتــاب آقــای برینــگ به 
معرفی حقوق شــهروندان/مردم در تمدن های 
بین النهرین و دورۀ فران روایی حمورابی پادشاه 
بابــل و تمدن های بعــدی یعنی حکومت های 
آشوری ها، هخامنشــیان ـ کوروش ـ یهودی ها، 
تمــدن مصــر و ... می پردازد. در این بررســی 
برینگ می نویســد که قوانیــن دورۀ حمورابی 
و پــاره ای از احــکام دین یهودی کــه با ۱۰ 
فرمان موسی شروع شــده و نیزسنگ نوشته/
لوحۀ باقی مانده از کوروش بعنوان مترقی ترین 
احکام حقوق آن دوره یاد می کند. رگه هایی از 
حقوق تجارت، مالکیــت و حقوق مدنی را در 
میان احکام ظالمانه می شود پیدا کرد. آنچه که 
مسلم اســت مطالعۀ مجازات و حقوق کیفری 
باقی مانده از این دوره بطور مشــخص بر دوام 
و ادامۀ چنین مجازات هایــی در قوانین امروز 

داللت دارند.
آنچه که قابل توجه اســت این اســت که 
مجازات و کیفر اعدام بسیار ساده صادر می شد. 
خشــن ترین و خون ریزترین دورۀ تاریخی این 
مقطع از تاریخ انسانی حکومت آشوری ها عنوان 
می شود. فراموش نکنیم که در خیلی از موارد 
احکام کیفری می توانســت ســلیقه ای باشد و 
قوانینی که توسط پادشاهان، کشیشان و سران 
ارتش صادر می شد توسط مجامع قانون گذاری 

اولین قانون مدون تاریخی به 
قوانین حمورابی مشهور است که به 
دستور حمورابی شاه بابل نوشته 
شده و شامل ۲۸۲ ماده در باب 
قوانین کیفری، حقوق مدنی و حقوق 
تجارت است.

قوانین حمورابی نخستین سند 
شناخته شده ای  است که در آن یک 
فرمان روا مجموعۀ تقریباً کاملی 
از قوانین عمومی را دیکته/ تدوین 
کرده و به عنوان احکامی که روابط 
فرمان روا و مردم را تصریح می کند 
به اطالع افکار عمومی رسانده است. 

و یا مردمی تصویب نشــده بود. باور به این که 
این احکام توسط خداوند ارسال شده نیز ساده 
لوحانه خواهد بود. چرا که شباهت های قوانینی 
که در دورۀ حمورابی که او نیز صد البته اصل 
آن ها را به خدایان خود نسبت داده، زیاد است و 
سندی علمی/منطقی به الوهیت احکام مندرج 
در تورات و یا آشوری داللت ندارد. پایه های این 
احکام انســانی بوده و شباهت های این قوانین 

باهم دیگر نیز بسیار زیاد است.
مرور این احکام و قوانین دل به ساده بودن 
ساختارهای اجتماعی و طبقه بندی های سادۀ 
افراد/شــهروندان دارد. بررسی هم چنین نشان 
می دهد که ساختار هرمی بسیار خشن قدرت 
در ایــن جوامع حاکم بود. گروه ها و طبقه های 
زیر مشخص تر به چشم می آیند. در این دوره ها 
یک شــاه، فرعون و یا فرمان روا در رأس قدرت 
قــرار دارد که احکام و قوانین را دیکته می کند 
و تأویل این قوانین با شــخص شخیص شاه و 
یا نمایندگان شاه اســت. ارتش و یا نظامی ها 
در ادارۀ کشــور و حفظ امنیــت جامعه نقش 
مهم دارد و رعیت ها عبارتند از زنان، اســیران، 
کشاورزان و بچه ها. صد البته تعداد اندکی تاجر 
و کارمندان اداری نیز باید به این گروه ها اضافه 

شوند.
مطالعۀ نوشــته آقــای برینگ مــن را به 
دســت آوردهای جامعۀ مدرن قــدری بدبین 
می کند. بررسی رفتار بین مردم، قوانین کیفری 

مقــــاله
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موجود معاصر در کشــورهای مثل عربســتان 
ســعودی، شــیخ نشــین های خلیج فارس، 
پاکســتان، بنگالدش، نیجریــه، لیبی، مصر، 
لبنان، ســوریه، عراق، ایران و سایر کشورهای 
مشابه، رفتار اقتدارگرایانه و مجازات های دولتی 
که منشأ مذهبی دارد، رفتار گروه های سیاسی/

مذهبی بامردم نشــان از ایــن دارد که تفاوت 
سیاســت های کیفری در عصــری که در آن 
زندگی می کنیم با شرایط حقوقی، اجتماعی و 
فرهنگی سابق فرق زیادی ندارد! الاقل می توان 
گفت که شــباهت های زیادی بین ســاختار 
قدرت، عملکرد نیروهــای اجتماعی حاکم بر 
سیاســت امروز با گذشته می شــود پیدا کرد. 
طبیعی است که کشیدن یک خط عمومی بین 
گذشته و حال و استنتاج این که هیچ تغییری 
صورت نگرفته قدری ســاده انگارانه است، ولی 
بــرای پی بردن به بدبینی من، از شــما دعوت 
می کنم باهــم به مطالعۀ قوانیــن کیفری آن 

زمان ها  ـ اگر چه سریع ـ بپردازیم.
اولیــن قانون مــدون تاریخی بــه قوانین 
حمورابی مشهور است که به دستور حمورابی 
شاه بابل نوشته شده و شامل ۲۸۲ ماده در باب 
قوانین کیفــری، حقوق مدنی و حقوق تجارت 

است.
ســند  نخســتین  حمورابــی  قوانیــن 
شناخته شــده ای  است که در آن یک فرمان روا 
مجموعــۀ تقریباً کاملــی از قوانین عمومی را 
دیکته/ تدویــن کرده و به عنــوان احکامی که 
روابط فرمان روا و مــردم را تصریح می کند به 
اطالع افکار عمومی رســانده است. حمورابی 

قوانین دورۀ حمورابی و پاره ای 
از احکام دین یهودی که با 10 
فرمان موسی شروع شده و 

نیزسنگ نوشته/لوحۀ باقی مانده از 
کوروش بعنوان مترقی ترین احکام 

حقوق آن دوره یاد می کند. رگه هایی 
از حقوق تجارت، مالکیت و حقوق 

مدنی را در میان احکام ظالمانه 
می شود پیدا کرد. آنچه که مسلم 
است مطالعۀ مجازات و حقوق 

کیفری باقی مانده از این دوره بطور 
مشخص بر دوام و ادامۀ چنین 

مجازات هایی در قوانین امروز داللت 
دارند.

)۱۸۱۰-۱75۰ پ.م.( ششمین پادشاه از اولین 
سلسله شاهان کشــور قدیم بابل است. تاریخ 
شاهی او را )۱7۹۲-۱75۰ پ.م.( ذکر کرده اند. 
در زیــر فرازهایی از این قوانیــن را آورده و به 

تفسیر آن ها می پردازم.]۱[
»من حمورابی شــاه ایده آلی هســتم که 
که به وظایف خود که توســط خدایان )انلیل 
و مردوک( در هدایت چهار گروه ســر ســیاه 
ـ اقوام تحط ســلطه آن زمــان - به من محول 
شده خیانت نکرده ام. در این موارد من نه تنبل 
بودم و نه ناشکر! من همیشه در صدد آن بودم 
که برای زندگی این اقــوام مناطق آرام و امن 
برگزینم. من در زمان تنگ دستی یار آن ها بودم 
و چنان عمل کردم که روشنایی عقل راهنمای 
آن ها باشــد... ســایۀ بزرگ من همیشه باالی 
سر مردم و سر سرزمین من گسترده بود. من 
اقوامی را که در سومر و آکاد زندگی می کردند 
تحت حمایت گرفتم. در ســایه امنیتی که من 
در سرزمین خود آفریدم اقوام تحت سلطۀ من 
زندگی مرفهی داشته و در صلح زندگی کردند.
من با عقل، قدرت و تدبیر خود از ضعیف ها 
در مقابل ظلم و جور قدرتمندان حمایت کرده 
و آن ها رازیــر چتر خود گرفتم. بچه های یتیم 
و بیوه زنــان مطمئن بودند کــه زیر حمایت 
من هســتند و هیچ کسی حق ندارد که رفتار 
ناعادالنه و غیرانسانی با آن ها داشته باشد. اگر 
فرد تحت ستمی به جلو مجسمه و لوح فرمان 
من بیاید تا با اســتفاده از آن عدالت برای خود 
جستجو کند، به حرف ها و قوانین با ارزشی که 
صادر شده پی خواهد برد. حقوق مردم در این 

فرمان ها تصریح شده است!«]۲[
قوانینی کــه در رابطه با مســایل خانواده 
ـ بخوان حقوق مردان ـ در سنگ نوشته های این 

دوره ثبت شده:
»اگر کســی به دلیل قرضــی که پرداخت 
نکرده، همسر، پسر یا دخترش را بفروشد یا به 
کار اجباری بفرستد آن ها تا سه سال باید برای 
کسی که آن ها را خریداری کرده کار کنند و در 
سال چهارم آزاد می شوند. اگر مردی همسری 
بگیرد ولی با هم آمیزشی نداشته باشند آن زن 

همسر او نیست.
اگر زنی با مرد دیگری رابطه داشته باشد، 
باید هر دو با طناب بسته شوند و به آب انداخته 
شــوند. ولی شوهر می تواند زن خود را ببخشد 
و شــاه بردگان خود را. اگر مردی به همســر 
باکره کســی که هنوز در خانه پدرش زندگی 
می کند دســت درازی کند، مــرد به مجازات 

مرگ می رسد.
اگر زنی متهم به رابطه نامشروع شود ولی 
در حال هم خوابگی دستگیر نشده باشد، کیفر 
آن زن این است که باید در آب رودخانه بپرد، 
اگر زنده ماند گناهانش بخشــیده می شود. اگر 

مردی در جنگ اسیر شود و در خانهاو وسیله 
معاش هست ولی زن او خانه را ترک کند و به 
خانــه دیگری برود، آن زن باید به آب انداخته 
شــود. ولی اگر در خانه معاش نیست و زن به 

خانه دیگری برود، بر زن گناهی نیست.
اگر مردی بخواهد از زنی که برای او فرزند 
آورده اســت جدا شــود باید عالوه بر جهیزیه 
او، بهــره مالی مزرعه، بــاغ و منقوالت را به او 
بپــردازد. زمانی که او بچه هایش را بزرگ کرد، 
بخشی از آن به فرزندان تعلق می گیرد، معادل 
آنچه به یک پسر تعلق می گیرد، به او می رسد. 
و او می تواند با مرد مورد عالقه اش ازدواج کند.

اگر مردی بخواهــد از زنش که از او دارای 
فرزندی نشده جدا شود، باید معادل پول خرید 
او و هم چنین جهیزیه ای که از خانه پدرش به 
همراه آورده را به زن بپردازد؛ و سپس از او جدا 
شــود. اگر برای خرید او قیمتی نپرداخته باید 

معادل یک مینا طال به عنوان هدیه بپردازد.
اگر زن مردی که در خانه او زندگی می کند 
بخواهد که از او جدا شود، یا در قرض فرو رود، 
یا تالش کند خانه را ویران کند یا شوهرش را 
نادیده بگیرد یا از نظر قضایی محکوم باشد، اگر 
شوهر بخواهد که او را آزاد کند الزم نیست که 
به زن مبلغی بپردازد ولی اگر شــوهر او را آزاد 
نکند و زن دیگری بگیرد، زن اول باید در خانه 
شوهر به صورت خدمتکار باقی بماند. اگر زنی 
با مردی ازدواج کند و به او یک خدمتکار بدهد 
و برای او فرزند بیــاورد، و آن مرد بخواهد زن 

دومی بگیرد، نمی تواند.
اگر مردی زنی بگیرد و از او بچه دار نشــود 
و بخواهــد زن دومــی بگیــرد و او را به خانه 
بیــاورد، زن دوم هرگــز نباید بــه جایگاه زن 
نخست )مرتبه( باشد. اگر زن مردی بیمار شود 
و مرد بخواهد زن دیگــری اختیار کند، نباید 
زن نخست را از خانه اخراج کند، بلکه باید در 
خانه ای که ســاخته نگــه دارد و او را تا زمانی 
که زنده است حمایت )مالی( کند. اگر این زن 
نخواهد در خانه مرد بماند، مرد باید جهیزیه او 

را بپردازد و او را به خانه پدرش بفرستد.
اگر زنی که در خانه مــردی زندگی کرده 
با مرد توافق کرده باشــد که هیچ بستانکاری 
نتوانــد او را بگیرد، اگر مرد پیــش از ازدواج 
قرضی داشــته، پس از این که زن به خانه وارد 
شد بســتانکار نمی تواند او را بگیرد. هم چنین 
اگر زن قرضی داشته باشد، بستانکار نمی تواند 

شوهر او را دستگیر کند.«
در این دوره برده داری امر طبیعی محسوب 
می شــد. اســیران جنگی فروخته می شدند و 
مردها صاحــب و مالک خانــه بودند. قصاص 
زنانی کــه به مرد خود خیانت می کردند مرگ 
بود ولی اگر زنی به مردی تهمت خیانت می زد 
بایســت این امر ثابت می شد. موضوع احکام و 
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قوانین باقی مانده از این دوره در رابطه با تجارت 
آبیــاری و حقوق بین افراد در رابطه با مالکیت 
و مســایل خانوادگی و اسیران بود: »اگر کسی 
فردی را به جرمی متهم کند و شــخص مورد 
اتهام به رودخانه برود و در آب غرق شود، اتهام 
درست بوده و اتهام زننده خانه متهم را صاحب 
می شــود. اگر رودخانه بی گناهی متهم را ثابت 
کند و او بدون آســیب بیرون بیاید، اتهام زننده 
به مرگ محکوم است و متهم خانه اتهام زننده را 
صاحب می شود. اگر شخصی اتهام جرمی را نزد 
بزرگان )پیران( بیاورد و نتواند اثبات کند، اگر 
اتهام جرم بزرگ باشــد مجازات او مرگ است. 
اگر شخصی چیزی را از معبد یا دربار بدزد هم 
دزد و هم دریافت کننده جنس/خریدار محکوم 
به مرگ اند. اگر کســی با مادر یا پدر خود زنا 
انجام دهد، هر دو فرد ســوزانده می شوند. اگر 
فردی دختر/بچۀ خانواده ای را بکشد کیفر این 
فرد این است که بچۀ او به همان ترتیب کشته 
شود! اگر کسی از پسر یا برده مرد دیگری بدون 
شاهد یا قرار داد چیزی بخرد، طال یا نقره، برده 
مرد یا زن، گوسفند یا گاو، خر … فرد خریدار 
در حکم دزد است و به مرگ محکوم است. اگر 
کسی گله یا گوسفند یا خوک یا بزی بدزدد و 
آن متعلق به خدا یا دربار باشــد باید ۳۰ برابر 
مبلغ جنس خریداری شده بپردازد. اگر متعلق 
به مرد آزاد دیگری باشد باید ۱۰ برابر بپردازد و 
اگر چیزی برای پرداخت ندارد به مرگ محکوم 
است. اگر کسی جنسی را از دست بدهد و آنرا 
در مالکیت شخص دیگری بیابد و این شخص 
ادعامند که آنرا از بازرگانی و در برابر شاهدانی 
خریده و صاحب مال نیز ادعا کند که شاهدانی 
دارد که شهادت دهند این جنس از آن اوست، 
آنگاه باید خریدار تاجر و شاهدان خود و مالک 
نیز شاهدان خود را بیاورند و قاضی شهادت آنها 
را بیازماید. در این صورت تاجر دزد به حســاب 
می آیــد و به مرگ محکوم اســت. اگر خریدار 
تاجر و شاهدان را نیاورد و مالک شاهد بیاورد، 
خریدار دزد است و به مرگ محکوم. اگر مالک 
شاهدی نیاورد در آنصورت او بدکار است و به 
مرگ محکوم. اگر شاهدان در دسترس نباشند، 
قاضی فرجه شــش ماهه  می دهد و اگر در آن 
۶ ماه نیز شــاهدان نیایند، فرد بدکار اســت و 
باید جریمه بپردازد. اگر کسی برده مرد یا زنی 
از دربــار یا از مرد آزاد دیگــری را در خارج از 
دروازه شــهر بگیرد، او به مرگ محکوم است. 
اگر برده مرد یا زن فراری از دربار یا متعلق به 
مرد آزاد دیگری به خانه کسی بروند و او آن را 
به محل اعالن عمومــی نیاورد رییس خانه به 
مرگ محکوم است. اگر کسی برده مرد یا زنی 
را در مناطق آزاد دیگر بیابد و آن را به صاحبش 
برگردانــد صاحب برده باید دو شــکل نقره به 
فرد بپــردازد. اگر برده از گفتــن نام صاحب 

خود خــودداری کند باید آن را به قصر آورند و 
جستجوی بیشتری شــود تا او را به صاحبش 
باز گردانند. اگر کسی سوراخی به خانه ای حفر 
کند )برای دزدی( شخص در برابر همان سوراخ 
باید کشته و دفن شود. اگر از کسی دزدی شد 
و دزد گرفته نشــد او باید با سوگند آنچه از او 
دزدیده شده را بیان کند و جامعه در محدوده 
قدرت خود بایــد دزدی را جبــران کند. اگر 
شخصی دزدیده شد، جامعه باید یک مینا نقره 
به بازماندگان شخص بپردازد. اگر خانه ای آتش 
بگیرد و کســی که آمده آتش را خاموش کند 
چشم به مال صاحبخانه داشته باشد و آن مال 
را تصرف کند باید خود در آتش افکنده شــود. 
اگر سردسته یا سربازی که به فرمان شاه باید 
به جنگ می رفت، ســربازی را اجیر کند تا به 
جای او به جنگ رود، اگر از پرداخت خودداری 
کند آن سردسته/سرباز به مرگ محکوم است 
و فرد اجیــر خانه او را صاحب می شــود. اگر 
شخصی مزرعه خود را به نرخ مشخصی اجاره 
داد و پول را دریافت کرد ولی هوای بد محصول 
را از میان برد خســارت بر عهده کشاورز است. 
اگر کشاورز به دلیل ناموفقیت در سال نخست 
کشت را به دیگری بســپارد، مالک نمی تواند 
ایرادی بگیرد و مطابق قرارداد ســهمش را در 

پایان دریافت می کند.«
احکام/قوانیــن باال بخش هــای مهمی از 
فرمان های حامورابی بود که بخشــی از کتاب 
پروفســور برینــگ و بخش دیگــر از منابعی 
چــون ویکــی پدیا ترجمه شــد/کپی شــده 
اســت. حکومت حمورابــی و فران روایی آن ها 
مثل هر قدرت دیگــری در تاریخ زوال یافت. 
بعد از ضعف حکومــت حمورابی و خاندان او، 
حکومت قوم آشــوری ها در بخش های شمال 
عراق و کردستان کنونی شکل گرفت. پایتخت 
آشــوری ها آسور نام داشــت که حدودا ۱۰۰ 
کیلومتری جنوب موصول کنونی قرار داشــت. 
گلنوشته های باقی مانده از این قوم نشاندهنده 
ســطح پائین تری از تمــدن و درجۀ باالیی از 

خشونت و نظامی گری بود.
»بــه غیر از آن کیفرهایی که در لوحه های 
گوناگون در رابطه با مجازات زنی که به شوهر 

خود خیانت می کند؛ از قبیل
بریدن دماغ، تنبیه بدنی زن، موارد دیگری 
که نوشته شده از این قبیل است: مرد می تواند 
زن خود را حبس کند، موهای او را بکشــد و 
او را شــالق بزند. مرد در صورتی که زنش به او 
خیانت کند حق کشــتن اورا دارد. اگر مردی 
زن خود را به جرم خیانت بکشــد هیچ جرمی 
را مرتکب نشده است. اگر مردی بخواهد زنش 
را ترک کند برای این کار آزاد است. در مقابل 
مرد می تواند خوراک، لباس و ســایر نیازهای 
ابتدایی زن را تأمین کند. طبیعی است که این 

امر اختیاری اســت و مرد هیچ اجباری در این 
بخشش ندارد و زن با دستان خالی باید از خانه 

ی شوهر برود.«
جالب توجه این اســت که بخش اعظمی 
از سنگ نوشته ها و قوانین باقی مانده از دوران 
حمورابی، آشــوری ها و حتی سایر اقوام درباره 
خانواده و یا درســت تر گفته شــود چگونگی 
مجــازات زنان دور می زند. مجــازات برده ها و 

اسیران کامل کنندۀ این احکام است.
آشــور بانیپال در رابطه با قــدرت خود و 
اعمال قدرتش در مناطــق تحت فرمان خود 

چنین می نویسد:
»من به شــهر کنیابو حمله کردم، ۶۰۰۰ 
نفر از مردهای جنگی را کشــتم و ۳۰۰۰ ـ از 
زنــان و کودکان - اســیر را در آتش زنده زنده 
سوزاندم. پوست کوالی فران روای این شهر را 
با دست های خود کندم و بر دیوار شهر آویزان 
کردم تا عبرت دیگران باشد. من هم چنین شهر 
دام داموسا را تسخیر کردم. شهر را ویران کرده 
و به آتش کشیدم و تعداد زیادی از شورشیان 
که تبعیت من را نپذیرفتــه بودند در دیواری 
زنده بگور کرده و بقیه را به صلیب کشیده و از 

دیوارهای شهر آویختم.«
آشوری ها علی رغم این که آخرین فران روایی 
آن ها آشور بانیپال اولین پادشاهی بود که فرمان 
تأسیس/ساختن یک کتابخانۀ عمومی را داد از 
خشن ترین و خون آشام ترین حکومت ها و اقوام 
هم دورۀ خود بودند. انعکاس این خشــونت در 

احکام باقی مانده به وضوح مشهود است.
باید تأکید شــود که ســامان اقتصادی در 
بابیلون/حکومت حمورابــی و دورۀ فران روایی 
آشوری ها بر تجارت و مالکیت آزاد استوار بود. در 
قوانین و احکام مختلف باقی مانده از این دوره، 
حمایت و حرمت مالکیت مردم بر دارایی های 
خود تأکید شــده و مأمورین حکومتی، موظف 
به تضمین آزادی تجارت و ... مالکیت شده اند. 
مالکیت بیشــتر در دســت حاکمان، اشراف و 
بخش باالی قشر/طبقۀ متوســط و یا مالکان 
کوچک بود. حکومت آشــوری ها در سال های 

5۳۹ قبل از میالد سقوط کرد.
قدرت بزرگ بعدی که در رابطه با سیاست، 
حقــوق و کیفرهای ... ظهور و در تاریخ خود را 
ثبت کرده حکومت هخامنشــیان و فران روایی 
کوروش اســت. در این مــورد در فصل بعدی 
آنالیز کوتاهی خواهیم داشت اما قبل از بررسی 
حکومت هخامنشیان نگاهی به حکومت فراعنه 

و دست آوردهای آن ها داشته باشیم.



په حقوقی متونو کی دروشــنګرۍ د د 

وران د مفکرینو د آثارو اغېز:

پــه تېر بحث کــې د یادو شــویو پوهانو او 

فیلســوفانو د افکارو له لنډیز څخه دې پایلې 

ته رســیږو چې نوموړي پوهان په دې ګروهه ؤ 

چې لومړی بایــد د ارتکابیه اعاملو او د هغوی 

د مجازاتو تر منځ تناســب موجــود وي، دويم  

د ټولنیــز ضد اعاملــو او همدارنګــه د هغو له 

مجازاتــو څخه بایــد مخکې لــه مخکې عامه 

وګړي خر کړای يش او درېیم دا چې د عدالت 

اجراء دې د نظم او قاعدې الندې رايش.

خو، له دې څخه وړاندې په دیارلسمه پېړۍ 

کې هغه وخت چې مطلق العنانو پاچاهانو په 

انګلســتان کې سلطنت کاوه د دوميې طبقی 

ارشافــو)Barons( او د انګلیس د روحانیونو تر 

فشــار الندې په 1216 میالدي کال کې سرت 

 Great  Charter یــا Magna Carta ،منشــور

  King  John د یــو فرمان پــه بڼه د جان پاچــا

له خوا صادر شــو، په دې فرمان کې د لومړي 

ځل لپاره د جرمونو او مجازاتو د تناســب اصل 

ځای کړل شو او په )شلمه( ماده کې یې اټکل 

وشــو. ياده مــاده دارنګه رصاحت لــري: )د یو 

آزاد شــخص مجازات باید د هغــه له جرم رسه 

متناسب وي.(

لکــه چې پــه تېر بحــث کې مو ولوســتل 

هیومانیســت فیلســوفانو او پوهانو د حاکمې 

دستګاه، د ظاملانه مجازاتو پر وړاندې مبارزې 

ته مټې را ونغښــتې او په خپلو آثــارو او افکارو 

کې یې له جرم رسه د متناســبې جزا د ورکړې 

لپــاره خپلې هلې ځلې په کار واچولې، په دې 

لړ کې د بکاریا ونډه له ټولو زیاته ده، په الندې 

کرښو کې په اروپايي هيوادونو کې د دې دورې 

پــه حقوقي متونو کې د نومــوړي اغېز تر نظره 

تیروو:

د بکاریــا په هکله مو وړانــدې یادونه وکړه 

چې د ده مشــهور کتاب )جرایــم او مجازات( 

په شاوخوا نړۍ کې ســرت انقالب رامنځته کړ 

او ياد کتاب په )22( ژبو وژباړل شــو، ولرت پرې 

په فرانســه کې تفســیر ولیکه او په انګلستان 

کې ځینو مصلحینو لکه بنتام او رومیيل د هغه 

ستاینه وکړه.

د بکاریا د رســالې او فکر پر بنسټ ځینې 

اصالحــات هم پیل شــول. د ده کتاب چې په 

اروپا کې د جزایي تفکر د نهضت  تر ټولو سرت 

مظهر دی، د دې لویې وچې د هیوادونو د قانون 

جوړونې په نظام کې یې نوې الره پرانســته، په 

اتریش کې ماري ترزاو دويم ژوزف او په پروس 

کې سرت فردریک خپل جزایي مقررات اصالح 

او تعدیــل کړل، لئوپــو لد توســکاين پاچا په 

جزایي نظام کــې ژور اصالحات منځته راوړل. 

خو، له دې څخه وړاندې په 
دیارلسمه پېړۍ کې هغه وخت چې 
مطلق العنانو پاچاهانو په انګلستان 
کې سلطنت کاوه د دوميې طبقی 
ارشافو)Barons( او د انګلیس 
د روحانیونو تر فشار الندې 
په 1216 میالدي کال کې سرت 
  Great یا Magna Carta ،منشور
Charter د یو فرمان په بڼه د جان 
پاچا King  John  له خوا صادر 
شو، په دې فرمان کې د لومړي 
ځل لپاره د جرمونو او مجازاتو د 
تناسب اصل ځای کړل شو او په 
)شلمه( ماده کې یې اټکل وشو. 
ياده ماده دارنګه رصاحت لري: )د 
یو آزاد شخص مجازات باید د هغه 
له جرم رسه متناسب وي.(

د جرم او مجازاتو 
تر منځ تناسب)2(
قضاوتپوهحرضتګلحسامي
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د فرانســې د انقالب جزا قانون، د انګلســتان 

د وحشــیانه جزا حقوقو تعدیل او له )1776( 

میــالدي کال څخه وروســته د امریــکا د جزا 

حقوقــو اصالح دې ټولو د بکاریا د رســالې تر 

اغېز او نفوذ الندې صورت وموند.

همدارنګه سرته کاترینه د بکاریا د عقایدو 

تــر اغېز الندې راغلې وه، چې ده ته یې ســن 

پرتزبورګ ته د ورتلو بلنــه ورکړه او له دې رسه 

د جــزاء د یو نوي قانون په تدوین کې مرســته 

وکړي.

په هــر صــورت د )1800( میــالدي کال 

په شــاوخوا کــې د بکاریا د افکارو پر نبســټ 

د اصالح غوښــتنې څپې د اروپــا لویه وچه را 

چاپیــره کړه او د واکمنو او متفکرانو فکر یې تر 

خپلې اغیزې الندې راووست.

په همــدې ترتیب کــه څه هــم د بنتام د 

مجازاتــو او مکافاتو کتاب پــه 1818 میالدي 

کال کــې او د فرانســې له ســرت انقالب څخه 

وروســته خپور شــو، خو د جزا د ځینو معارصو 

حقوقپوهانــو د لیکنــې لــه مخې د فرانســې 

انقالبیون د ده د آثارو، په ځانګړي ډول د مدين 

او جزایي  قانون جوړونې رسالې د مطالعې له 

الرې د بنتام له عقایدو او افکارو رسه اشنا ؤ، په 

همدې دلیل د فرانسې له سرت انقالب وروسته 

د جزايي قوانینو په تدوین کې د بنتام د افکارو 

او نظریاتو له نفوذ څخه انکار نه يش کیدای.

همدارنګه کوالی شو منتسکیو په اتلسمه 

پیــړۍ کې د فرانســې د لیکوالو رسغنه وبولو، 

ځکه ده د خپلې زمانې د خلکو په افکارو سرته 

اغیــزه درلــوده، د ســاردين Sardaigne پاچا 

فرمان ورکړ چې )روح القوانین( شاهزادګانو ته 

د مجازاتو د اصل تناسب 

په یو لړ فکري بنسټونو او 

مبانیو والړ دی چې الزمه ده 

دغه بنسټونه په ځیرتیا رسه 

وڅیړل يش. په کيل توګه 

باید پام ولرو چې د مجازاتو په 

ټاکنه کې چې د استحقاق یا 

د حق پورې اړوند مالحظات 

هرڅومره  زیات اهمیت ولري، 

په هامغه نسبت به د مجازاتو 

د تناسب اصل ته اړتیا وي.

ورزده کړي، د روسیې ملکې کاترین ياد کتاب 

د خپلــو قوانینو ماخذ وګرځاوه، په انګلســتان 

کې یې له دې کتاب څخه په ډیره ښه توګه هر 

کلی وکړ، د روســو او منتسکیو آثارو ته له نورو 

څخــه زیاته مراجعه کیدله، پــه ځانګړې توګه 

هغه مهال چې د فرانســې د انقالب مقدمات 

رامنځته کیدل او ځوانان د نویو افکارو په خزانو 

پوهېدل، منتســکیو او روســو هغوی ته فکري 

خواړه ورکول، روح القوانین د انقالب په رسغنو 

خورا زیاته اغیزه درلوده او کوالی شو ووایو یو د 

انقالب د اور له هغه بڅرکو څخه چې په فرانسه 

کې بل شــو، د روح القوانین کتاب په واســطه 

راڅرګند شو او د انقالب پر مهال او له انقالب 

وروســته هغه افکار چې د بحث او تفســیر وړ 

ګرځیدل له روح القوانین څخه یې استشــهاد 

کاوه.

د منتسکیو د افکارو تاثیر او اغېز د حقوقو 

د تاریــخ لیکونکــو او د تاریخ د فیلســوفانو په 

عقایدو کې تر سرتګو کیږي، چې د ټولو څېړل 

خره اوږدوي.

د تناسب د اصل منشاء 

کــوالی شــو د مجازاتو د تناســب د اصل 

منشاء په نړیوالو اســنادو، اسايس قوانینو، په 

جزایي قوانینو او د مجازاتو د ټاکنې الرښــودو 

اصولو او په دوســیو پورې اړوندو خاصو مواردو 

کې ووینو: د مطلب د ښــه روښــانه کولو لپاره 

الزمــه ده چــې د اســايس قانــون او نړیوالــو 

اســنادو د اړوندو مقرراتو تر منــځ له یوې خوا 

او په جزایي قوانینو پــورې د اړوندو مقرراتو تر 

منځ له بلې خوا، توپیر قایل شــو. د دې توپیر 

دلیل دا دی چې د اســايس قانون مقررات، نا 

متناسب مجازات د بر له حقوقو څخه د مالتړ 

په عنوان او د عدالت او انصاف په اصولو تکیه 

منعه کوي، په داســې حال کــې چې جزایي 

مقــررات د مجازاتو د تناســب اصــل باندې د 

مجازاتو په ټاکنې پورې اړوندو سیاســتونو د یو 

جزء په توګه ټینګار کوي.

یو بــل توپیر چــې د دې دوه ډوله مقرراتو 

تر منځ شــته، د هغوی بڼه ده، په دې توضیح 

رسه چې د اسايس قانون مقررات د نامتناسبې 

جزا ټاکل منعه کوي، په داســې حال کې چې 

عادي جزایي قوانین د متناسبو مجازاتو ټاکنه 

الزمــه بويل، پــه بل عبارت، د اســايس قانون 

مقررات، قانون جوړوونکی د نامتناسبو مجازاتو 

له ټاکنې څخه منعه کوي، حال دا چې عادي 

قوانین د متناسبو مجازاتو په ټاکنه امر کوي.

د اســايس قانــون مقررات د بــر حقوقو 

اصول روښانه او څرګندوي، له دې اصولو څخه 

بایــد ننګه او مالتړ ويش. د اســايس قانون له 

مقرراتو څخه ورآخوا، کیدای يش جزایي قوانین 

د تناسب د اصل د رعایتولو لپاره زیات اضاف 

رشطونه ولري، هغه قلمرو او محدودیتونه چې 

جزایي قوانین د تناســب د اصــل اړوند وررسه 

مخامخ دي، په هر نظام کې د مجازاتو په ټاکلو 

پورې اړوندو سیاستونو رسه تړاو لري.

د مجازاتو د اصل تناســب پــه یو لړ فکري 

بنســټونو او مبانیو والړ دی چې الزمه ده دغه 

بنســټونه په ځیرتیــا رسه وڅیړل يش. په کيل 

توګه باید پام ولرو چې د مجازاتو په ټاکنه کې 

چې د استحقاق یا د حق پورې اړوند مالحظات 

هرڅومره  زیات اهمیت ولري، په هامغه نسبت 

به د مجازاتو د تناسب اصل ته اړتیا وي.

باید هیره نه کړو چې د مجازاتو د تناســب 

اصل په یوه تفکر نه دی والړ، بلکې په بیال بیلو 

فکري بنســټونو والړ دی. دا فکري بنســټ له 

فلسفې، حقوقې او ټولنیزو افکارو څخه را پورته 

شوی دی، چې د دې ټولو څېړل د دې څېړنې 

له حوصلې بهر دي.

په نړیوالو او ميل حقوقي  اســنادو کې 

د جــرم او مجازاتو د تناســب اصــل ته یوه 

ځغلنده کتنه:

د څېړنــې پــه دې برخه کــې لومړی هغو 

نړیوالو حقوقي اســنادو ته کتنه کیږي چې د 

جرم او مجازاتو تناســب په کې ترصیح شــوی 

او بیــا په ميل حقوقي اســنادو کې دغه اصل 

تریح کیږي.

نړیوال اسناد:

د برش حقونو نړیواله اعالمیه:

مخکې له دې چې د بر حقونو په نړیواله 

اعالمیــه کې له جــرم رسه د متناســبې جزا د 

تســجیل په هکله خرې وکړو الزمه ده چې په 

لنډه توګه د دې نړیوالې اعالمیې د تســوید او 

تصویب په باره کې څرګندونې ويش.

کــوم وخت چې دوميه نړیوالــه جګړه پای 

ته ورســیده، د دې جګړې فاتح هیوادونه دې 

پریکړې ته ورســیدل چــې باید د بیــا لپاره د 

دارنګــه نــړۍ ویجاړوونکې جګــړې مخنیوی 

ويش، دې هیوادونــو څــو کنفرانســونه وکړل، 

باالخره په فرانسیسکو کې وروستی کنفرانس 

پــه 1945 میــالدي کال کې جوړ شــو، دې 

کنفرانــس د همــدې کال د جون پــه 25- مه 

نېټه د ملګرو ملتونو د سازمان تاسیس او د هغه 

منشور تائید کړ.

د ملګــرو ملتونــو ســازمان د هغــه د غړیو 

د حقوقــو د برابرۍ په اســاس رامنځته شــو، 
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د دې ســازمان غوره د ندې عبــارت وې له: د 

نړیوالې سولې او امنیت تامین، د بلې جګړې 

د پېښــېدو مخنیوی او د هغه د خطر له منځه 

وړل. د ملګرو ملتونو سازمان د منشور له مخې 

د بر د حقونو کمیسیون جوړ شو او د جهان د 

حقوقپوهانو په مرسته له پخوانیو اعالمیو څخه 

په ګټې اخســتنې د بر د حقوقو د اعالمیې 

طرحــه جوړه شــوه او د 1948 میالدي کال د 

ډسمر د میاشتې په لســمه نیټه د1327 هـ 

ش کال د لینــدۍ پر نولســمه نېټه د پاریس 

په ښــار کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي 

غونډې لــه خوا د بر حقونــو نړیواله اعالمیه 

د رایــو په اتفــاق تصویب شــوه. د نړۍ ډیری 

هیوادونــو دا اعالمیه تصویــب او ومنله، په بل 

عبارت د بر د حقونو احرتام او رعایت او چلند 

یې په خپلو هیوادونو کې قبول کړ.

د هغه مهمو ســندونو لــه جملې چې دې 

معتــر بین املليل ســازمان د بریت په ګټه 

تصویب کــړي دي یو هم د بر حقونو نړیواله 

اعالمیــه ده، ویالی شــو، هغه تــر ټولو جامع 

او بشــپړ سند چې تر اوســه د بر حقونو او د 

انساين افرادو د آزادیو په هکله تنظیم شوی او 

اوس د نــړۍ اتفاق ته نږدې اکرثیت دولتونو د 

مننې وړ دی هغه د بر حقونو نړیواله اعالمیه 

نومیږي، دا اعالمیــه د هغه اعالمیو د دیني او 

اخالقــي زده کړو او عقیــدو او نظریاتو فرده 

او بشــیړوونکې مجموعه ده چې د مســیح له 

میالد څخه ډیری پیــړۍ پخوا د بر د حقونو 

د ســاتنې او نیکمرغۍ د تامیــن لپاره بیان او 

خپره شــوې ده او د هغو هلو ځلو او نه ســتړې 

کیدونکو هڅو نتیجه وه چې د پرله پسې پیړیو 

او زمانــو په ترڅ کې پــه همدې الره کې تررسه 

شوي دي.

دا اعالمیه دېرش مادې لري او د )11( مې 

مادې په )دوميه( فقره کې یې له ارتکابیه جرم 

رسه د مناســبې جزا تجویز دا رنګه په رصاحت 

بيــان کړی دی: )هیچاته تر هغې ســخته جزا 

نــه يش ورکــول کیدای چــې د جزایي جرم د 

ارتکاب په وخت کې د تطبیق وړ وي(.

دويــم: د مدين او ســیايس حقونو نړیوال 

میثاق:

د بر حقونو نړیوالې اعالمیې په رڼا کې د 

مدين او سیايس حقونو نړیوال میثاق د 1966 

میالدي کال د ډسمر پر )16( مه د 1345هـ 

ش کال د لینــدۍ لــه )25( مــې رسه برابر د 

ملګرو ملتونو د عمومي غونډې له خوا په )53( 

مادو کې تصویب شو، د دې میثاق د )15( مې 

مادې په لومړۍ فقره کې یې د جرم او مجازاتو 

د تناسب په هکله داسې ترصیح کړې ده: )... 

هیڅــوک تر هغــې جزا چې د جرمــي تیري د 

ارتــکاب په وخت کې د تطبیق وړ وي ســخته 

جزا نه يش تحمیلوالی(

درېیــم: د بر له حقونو او اســايس آزادیو 

څخه د ننګې او مالتړ اروپایي کنوانسیون:

په روم کې منل شوی او د 1953 میالدي 

کال د ســپټمر پــه درېیمه نېټــه الزم االجراء 

شوی دی، د دې کنوانســیون د اوومې مادې 

پــه لومړۍ فقره کې د جــرم او مجازاتو تر منځ 

د تناســب په باره کې دا رنګه رصاحت شــوی: 

)همدارنګه هیڅ مجازات به له هغه څخه شدید 

چې د جــرم د ارتکاب پر مهال د اعاملولو وړ ؤ 

تحمیل نه يش.(

څلــورم: د بــرش د حقوقــو امریکایــي 

کنوانسیون:

ياد کنوانســیون چې د کستاریکا – په سن 

خــوزه کــې د 1969میــالدي کال د جوالی 

پــه اتلســمه نیټــه الزم االجــرا  ګرځیدلی، دا 

کنوانســیون په خپلــه نهمه ماده کــې د جرم 

او مجازاتــو د تناســب په هکلــه دا رنګه وایي: 

)له هغه څخه شــدید مجازات بــه چې د جرم 

د ارتــکاب پر مهال د اعاملولــو وړ ؤ، ونه ټاکل 

يش.(

پنځم: د شکنجې، ظاملانه مجازاتو او یا 

ســپکاوي رسه انسان ضد چلند پر وړاندې 

کنوانسیون:

میــالدي  د1984  کنوانســیون  پورتنــی 

کال د ډســمر پر لســمه نیټه د ملګرو ملتونو 

ســازمان د عمومي اســامبلۍ له خوا تصویب 

شــو او د 39/46 ګڼــه پریکړه لیک له مخې د 

دې کنوانســیون اجرائیوي ځــواک د 1987 

میــالدي کال د جون  له )26( مې نیټې څخه 

پیل کیږي. د افغانستان دولت دا کنوانسیون 

د 1987 میالدي کال د اپریل پر لومړۍ نېټه 

تصویب کړ.

د ياد کنوانســیون د څلورمې مادې دوميه 

فقره دا رنګه  رصاحت لري: )هر متعاقد دولت 

باید جرمونه د ســختوايل د پــه نظر کې نیولو 

رسه د متناسبو سزاګانو رسه مجازات کړي( .

لکــه چــې پورته مــو ورته اشــاره وکــړه د 

افغانســتان دولــت له دې کنوانســیون رسه د 

)20( مې مادې او د )30( مې مادې د لومړۍ 

فقرې په ریزرف خپل پیوستون )الحاق( تائید 

کــړ او د 1365/11/2 نیټــې د )266( ګڼــه 

فرمــان د دوميې مادې له مخــې یې د بهرنیو 

چارو وزارت ته دنده وسپارله چې د ډیپلوماتیکو 

مراجعو له الرې د پړاوونو له تیرولو وروســته په 

نوموړي تړون کې، پیوســتون د ملګروملتونو د 

رسمنيش په اطالع ورسوي.

پورتنــی فرمان د1365 هـ ش  کال د کب 

له شــلمې نیټې )629( مه ګڼه رسمي جریده 

کې خپور شــوی دی او د کنوانســیون منت د 

1368 هـ ش کال د تلې میاشتې پر پنځلسمه 

نیټه په )701( پرله پســې منر رسمي جریده 

کې نر ته سپارل شوی دی.

ميل حقوقي اسناد:

لومــړی: د 1366هـــ ش کال د قوس د 

نهمې نیټې اسايس قانون:

دا اســايس قانــون د 1366 هـ ش کال د 

ليندۍ د میاشــتې د امتــې او نهمې تاریخي 

لویــې جرګې له خوا په کابل کې په دیارلســو 

فصلونو او یو ســلو نهه څلویښــتو مــادو کې د 

ترټولو مهمې ميل وثیقې په توګه تصویب شو، 

په خپله )41( مه ماده کې د لومړي ځل لپاره 

د اتباعــو د نــورو حقوقو په جملــه کې د جرم 

او مجازاتــو تر منځ  تناســب د نړیوالو حقوقي 

اســنادو په پام کې نیولــو رسه دارنګه ترصیح 

کوي: )هیڅوک مجازات کیدلی نه يش، مګر د 

محکمې په حکم، د قانون د حکمونو رسه سم 

او د هغه جرم په تناسب چې کړی یې دی.(

دويم: د 1396 هـ ش کال د جزاء کوډ:

د پورته یاد شوي اسايس قانون له تصویب 

د هغه مهمو سندونو له جملې چې 

دې معترب بین املليل سازمان د برشیت 

په ګټه تصویب کړي دي یو هم د برش 

حقونو نړیواله اعالمیه ده، ویالی شو، 

هغه تر ټولو جامع او بشپړ سند چې تر 

اوسه د برش حقونو او د انساين افرادو 

د آزادیو په هکله تنظیم شوی او اوس د 

نړۍ اتفاق ته نږدې اکرثیت دولتونو د 

مننې وړ دی هغه د برش حقونو نړیواله 

اعالمیه نومیږي، دا اعالمیه د هغه 

اعالمیو د دیني او اخالقي زده کړو او 

عقیدو او نظریاتو فرشده او بشیړوونکې 

مجموعه ده چې د مسیح له میالد څخه 

ډیری پیړۍ پخوا د برش د حقونو د 

ساتنې او نیکمرغۍ د تامین لپاره بیان 

او خپره شوې ده او د هغو هلو ځلو او نه 

ستړې کیدونکو هڅو نتیجه وه چې د 

پرله پسې پیړیو او زمانو په ترڅ کې په 

همدې الره کې تررسه شوي دي.
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او انفــاذه دېرش کاله وروســته د افغانســتان 

اسالمي جمهوریت په خپل  نوي جزا کوډ کې 

چې د رســمي جریدې په )1260( پرله پسې 

ګڼــه کې پــه 1396/2/25 نیټه خپور شــوی 

دی د اوومــې مــادې په څلورمه فقــره کې له 

ارتکايب جرم رسه د متناسبو مجازاتو د تطبیق 

په باره کې دا رنګــه رصاحت لري: )پر مرتکب 

بانــدې مجازات په دې قانــون کې د نورو درج 

شــویو رشایطو او احوالو په پام کې نیولو رسه، 

لــه ارتکايب جرم رسه متناســب تطبیقیږي( او 

همدارنګه یې په خپلــه )208( مه ماده کې د 

جزا په ټاکلو کې د محکمې مکلفیت ترعنوان 

الندې د جرم او مجازاتو د تناســب د رعایت په 

هکله دا رنګه حکم کړی دی: )محکمه مکلفه 

ده د جــزا د ټاکلــو پر وخت، د جــرم انګیزه او 

ماهیت، د ارتکايب جرم د ټولنیز یا فردي خطر 

او زیان تناســب، د تورن شــخصیت، احوال او 

سوابق، د جرم مخففه او مشدده احوال په پام 

کې ونیي.(

د جرم او جزا تر منځ د تناسب مفهوم 

د تناســب لغوي او اصطالحــي مفهوم په 

مفصله توګه تریح شو، دلته یې تکرار ته اړتیا 

نه لیدل کیږي، نو د نورو اړوندو مطالبو څیړنه 

يې رضوري ده:

الف- د تناســب دوه مفهومونه؛ ترتیبي 

)وصفي( او ماهوي )اسايس(:

د تناسب دوه مفهومه دي، چې باید په خورا 

زیرتیا یــو له بله بیل يش، د مثــال په توګه له 

اخالقي نظره د مننې وړ نده چې له بیرحامنه 

تاوتریخوايل رسه، له اقتصادي جرم ځینې ډیر 

خفیف چال چلند ويش یا ناعادالنه ده چې یو 

ســاده رسقت ته د لس کلونو د حبس مجازات 

ورکړل يش. له دې کبله د مجازاتو د تناســب 

د نســبي او غیر نســبي اړخ تر منځ تفکیک او 

 ordinal )بیلوالی الزم دی. د ترتیبي )وصفی

اړخ اړتیا دا ده چې مجازات باید د جرم شــدت 

منعکس کړي، دارنګه چې د جرم شدت د نورو 

جرایمو د مجازاتو له شدت رسه متناسب وي.

دا چاره په بشپړه توګه مقایسوي ) پرتلیز( اړخ 

لري. کله چې افراد په بیالبیلو تورونو)اتهاماتو( 

د شدت په بېال بېلو درجو رسه محکومیږي باید 

د جرم د شدت  له مخې مجازات يش. د مثال 

په توګه ســاده رسقت )غال(، کــور ته د ننوتلو 

له رسقت څخه په خــورا خفیفه توګه مجازات 

کیږي. همدارنګه هغه اشــخاص چې د شدت 

د یو خېل درجې پــه جرایمو محکومیږي باید 

یو خېل مجازات ترالســه کړي، ترتیبي تناسب 

کیــدای يش لــه دې څخــه خپلــواک چې د 

مجازاتــو واقعي کچه څومره ده تحقق ومومي. 

هغه نظام چې د زبرزنــا لپاره یو خفیفه نغدي 

جزا ټاکي یــا د دې پرعکس په ډریورۍ )موټر 

چلولو(  کــې د رسغړونې لپاره څو کاله حبس 

ټاکي، شــونې ده ترتیبي تناســب یې رعایت 

کړی وي. په دې حال رسه کیدای يش دارنګه 

مجازات اوس په یوه معنا رسه په څرګنده توګه 

نامتناسب وانګیرل يش.

ممکنــه ده د مجازاتو دا ټاکنــې دا ډول د 

مجازاتو ماهوي cardinal )اســايس، بنسټیز، 

کيل( اړخ نقض کړي. ماهوي تناســب د ټاکلو 

جرایمو په مجازاتو پورې اړه پیدا کوي، پرته له 

دې چــې له نورو جرایمو رسه مقایســه )پرتله( 

يش. په ماهوي تناســب کې بحث دا دی چې 

د جرم او مجازاتو معیارونه څرنګه یو له بل رسه 

اړیکه پیــدا کوي. د ترتیبــي او ماهوي اړخ تر 

منځ  په تفکیک رسه د مجازاتو له تناسب څخه 

بیال بیل تفسیرونه وړاندې شوي دي.

ب- د تناسب ځانګړتیاوې:

د دې لپاره چې مجازات متناسب وانګیرل 

يش اړینــه ده چــې پــه النــدې رشحــې رسه 

ځانګړتیــاوې ولــري. د دې ځانګړتیــاوو خورا 

مهمې یې عبارت دي له:

۱- د مجازاتو شــدت باید د مجرمانه رفتار 

)چال چلند( د غندنې یا نه تائید اندازه وښیي.

۲- د مجازاتــو شــدت بایــد د غندنې یا نه 

تائید له اندازې رسه زیاتوالی ومومي او نه تائید 

یا غندنه هم باید د جرم له شدت رسه متناسب 

زیاتوالــی ومومي، پــه بل عبارت کــه جرم هر 

څومره شدید وي خورا شدید مجازات به ولري 

او یا کوالی شو ووایو، چې باید د ارتکاب شوي 

جرم د شــدت او ټاکل شــویو مجازاتو ترمنځ، 

پیوستون شتون ولري.

ج- د تناسب عنارص:

د تناســب د عنارصو په اړوند کوالی شو د 

جرم د شــدت او د متهم د تقصیر په اړه خرې 

وکړو او کیدای يش داســې مــوارد وي، چې د 

تقصیــر درجه د جرم پــه نهایي طبقه بندۍ د 

پام وړ اثر ولري. د تقصیر په هکله کوالی شــو 

د ماهوي جزایي حقوقو له معیارونو څخه ګټه 

واخلو.

یــو د پام وړ ټکی عبــارت دی د مرتکب له 

موخــې او خرتیا څخــه، چې کوالی شــو له 

هغه څخه د رواين )معنــوی( عنرص په درجې 

تعبیر وکړو. په ځینو حقوقي نظامونو کې ترې 

په عمــدي جرایمو کې په نــاوړه نیت او د غیر 

عمدي جرایمو په څیړنه او څرګندونه )بیانولو( 

کــې په تقصیــر تعبیر کوي او د نــاوړه نیت له 

لحاظه یې هم په ډولونو او درجو ویيش.

همدارنګــه باید د هغــه صدمــې )تاوان( 

اهمیت ته چــې رواين عنرص ور پورې اړه  پیدا 

کوي پام وکړو، د مثال په توګه  که یو شــخص 

د یوي معمويل حملــې د ارتکاب قصد )نیت( 

ولري خو د ده عمل په قتل متام يش، نه شــو 

کوالی نومــوړی د عمدي قتل پــه تور تعقیب 

کــړو. د تقصیــر له عنــارصو او حاصل شــوې 

صدمــې رسه پــه اړیکه کې، په جــرم د رشوع 

بحــث هم مطرح کیږي، چې تر اوســه ترې ال 

نتیجه په الس نه ده راغلې چې وکوالی شــو د 

جرم د شدت په مورد کې نظر ورکړو.

ځینې کسان د صدمې پیښــیدو ته زیات 

اهمیت ورکوي او په هامغه نســبت که چیرې 

جرم عقیم وي یــا خطر تحقق نه وي موندلی، 

یا څوک یوه وســله ولیــږدوي، پرته له دي چې 

له هغې څخه یې تهاجمي اســتفاده کړې وي 

د جرم د شــدت لپــاره ورته په پام وړ کمښــت 

قایلیږي. له بلــې خوا، ځینې نور د فرد په باره 

کــې، په عمده توګه د هغه څه پر بنســټ چې 

ده باور درلود پیــښ يش یا کیدای يش پیښ 

يش، قضاوت کوي او یوازې یو کوچنی تفکیک 

د هغه صدمې پر اســاس چې واقعاٌ  یې تحقق 

موندلی یا نه، منځته راوړي.

د- د جرم او مجازاتو تر منځ د تناســب 

اصل:

د جزا د حقوقو یو تر ټولو مهم اصل دا دی 

چــې مجازات باید د جرم له اهمیت او د مجرم 

د تقصیــر له درجې رسه متناســب وي، خو دا 

چې د هر جرم لپاره کوم ډول مجازات مناسب 

د تناسب دوه مفهومه دي، چې 

باید په خورا زیرتیا یو له بله بیل 

يش، د مثال په توګه له اخالقي نظره 

د مننې وړ نده چې له بیرحامنه 

تاوتریخوايل رسه، له اقتصادي جرم 

ځینې ډیر خفیف چال چلند ويش 

یا ناعادالنه ده چې یو ساده رسقت 

ته د لس کلونو د حبس مجازات 

ورکړل يش. له دې کبله د مجازاتو د 

تناسب د نسبي او غیر نسبي اړخ 

تر منځ تفکیک او بیلوالی الزم دی. 

د ترتیبي )وصفی( ordinal اړخ اړتیا 

دا ده چې مجازات باید د جرم شدت 

منعکس کړي، دارنګه چې د جرم 

شدت د نورو جرایمو د مجازاتو له 

شدت رسه متناسب وي.
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دي یوه اســايس او دقیقه چاره ده. اسايس په 

دي خاطــر چې که چیرې تناســب مراعات نه 

يش، عدالــت او انصاف به نقض يش، د مثال 

په توګه له الیســنس  پرته د موټر چلولو د جرم 

لپــاره د ابد حبس د مجازاتو ټاکنه، که څه هم 

د دي جرم د اندازي د خورا زیات کمښت المل 

بــه يش خو عادالنه او منصفانــه به نه وي او د 

)74( درو )تازیانــه – شــالق( ټــاکل د عمدي 

قتل او انسان تښتونې په څیر جرایمو لپاره هم 

عادالنه نه دي.

مګــر دا چې کوم مجازات د کوم جرم لپاره 

متناسب دی، یوه ډیره دقیقه او مهمه چاره ده 

او کاف ځیرتیا او خرتیــا ته اړتیا لري. قانون 

جوړوونکي د قانون د جوړولو او مجازاتو د ټاکلو 

پر مهال او په هغه مواردو کې چې امکان لري، 

باید د جرم پوهنې، ټولنپوهنې، ارواه  پوهنې، 

طب، احصائیې، اقتصاد او نورو بیال بیلو علومو 

له فاکټونو، حقایقو او اطالعاتو څخه اســتفاده 

وکړي او هم د ټولنې باورونو، اعتقاداتو، عمومي 

فرهنګ او غوښتنو ته کاف پاملرنه وکړي.

همــدا اوس د جرایمــو او مجازاتــو په ډګر 

کــې ډیری څیړونکي او حتی د قضائیه ځواک 

مســئوولین، په دي ګروهــه دي چې په ډیری 

مــواردو کــې، باید جرم لــه منځه وړنــه )جرم 

زدایــي( ويش او یــا د مجازاتــو ډول او انــدازه 

بدلون ومومي. په ایران کې د ټولنیزو مجازاتو 

د الیحې طراحانو د طرحې د فلسفې د تدوین 

لــوري نیولو په یــوه برخه کــې راوړي دي: )د 

تررسه شــویو احصائیو پر بنسټ له نوي )90( 

فيصدو څخه زیات جرمونه چې د هغوی قانوين 

مجازات له شــپږو میاشــتو څخه ښــکته دي، 

کوچنــي فني جرمونه دي چــې د هغوی لپاره 

له زندانه اســتفاده هیڅ علمي توجیه نه لري، 

ځکــه له یوي خوا د تناســب او عدالت د اصل 

پر بنسټ نه شو کوالی د دي جرمونو مرتکبینو 

تــه اوږد مهاله حبســونه په پام کی ونیســو او 

لــه بلې خوا لنډ مهاله حبســونه زیان لرونکې 

اغېــزې لــري..... ( حقــوق جــزای عمومی، 

مجازات، رحمت الله نوروزی فیروز، چاپ اول، 

نرمیزان، تهران، 1390 ص 106(.

هـ – د جرم او مجازاتو تر منځ د تناسب 

د اصل پایلې:

۱- کــه څه هم له نظــري لحاظه د پورتنیو 

مطالبــو بیــان آســان دی، خو د ټولــو مواردو 

رعایتول او د ټولو اړخونو په پام کې درلودل که 

څه هم پــه پوره دقت او زیرکتیــا رسه یوه ډیره 

ســتونزمنه، له کړاوه ډکه او ســتومانه کوونکې 

چاره ده. لنډه دا چې د جرم او مجازاتو تر منځ 

تناسب او په عمل کې د عدالت اجرا کول، ډیر 

ستونزمن او خورا دروند مسئوولیت دی.

۲-  د جــرم او مجازاتو تر منځ تناســب او د 

جزایي عدالت اجراء کول، هم قانون جوړوونکی 

او هم قايض او حتی د قانون پيل کووونکي ته 

متوجه دی. د یادولو وړ ده چې، جزایي عدالت 

د جرم او مجازاتو تر منځ د تناســب په معنا نه 

دی، بلکــې د جزایي عدالــت د مصادیقو او د 

اجراء له مواردو څخه، د جرم او مجازاتو تر منځ 

تناسب دی.

۳-  د مناسبو مجازاتو په ټاکنه کې د قانون 

جوړوونکــي له اړخه او هــم د قايض له اړخه د 

مجازاتو د حکم په صادرولو کې باید پام ويش، 

چــې آیا پام وړ مجــازات د جرم د مرتکب لپاره 

مناسب او د ده د مخنیوي لپاره اغیزناک دي او 

هم آیا د ټولنې لپاره ګټور او د هغه د کارولو له 

الري نظم او امنیت تامینیږي که نه؟

۴- د جرم او مجازاتو تناسب په هغه صورت 

کــې دی چې د مجازاتو موخــې او پر مجازاتو 

د حاکمو اصولو مباين یعنې عدالت، انصاف، 

انساين کرامت، آزادي او..... په مجموعي ډول 

مراعات يش.

۵- د دې لپاره چې متناسب مجازات وټاکل 

يش او هم حکــم ورکړل يش، د زمان او مکان 

غوښــتنو او هم د جرم د مرتکب او مجنی علیه 

وضعیــت ته له پام لرلو رسبیــره، الزمه ده چې 

تطبیقي مطالعه تررسه يش او د نورو له تجربو 

څخــه کار واخســتل يش. البتــه د تطبیق پر 

مهــال باید له هر څه وړاندې د تطبیق د دواړو 

خواوو له فرهنګي بنسټونو رسه بشپړه اشنایي 

او بلدتیــا موجوده وي او د تطبیق له میتودونو 

آګاه واوسو او په مبانیو او منابعو کې له بنسټي 

اختالفونو او هم تــر مطالعې او تطبیق الندې 

د دواړو حقوقــي نظامونــو د حکومتي رژیم له 

جوړښــت څخه خرتیا موجوده وي او د هغوی 

ګډې خواوې وپیژندل يش.

۶- که څــه هم رشعي مجــازات ثابت او د 

اصولــو له مخې د تغییر وړ نــدي، رسه له دي 

هم باید هر اړخیزه څیړنــه او ګرویږنه ويش، د 

اســالمي پوهانو ټولې رایې او نظریې مطالعه 

يش او هغه مهال مقررات وضعه يش. باید پام 

مو وي چې اســالم دا رنګه دین دی چې د فرد 

او ټولنې د سالمتیا، نیکمرغۍ، ښې ورځې، هو 

ساینې، سوکالتیا، عدالت او کرامت پرته بل څه 

نه غواړي، لــه دې امله په ډیرو مواردو کې یې 

د ثابتو اصولو پــر وضعه کولو رسبیره خورا ډېر 

تعدیيل او تکمیيل قواعد هم بیان کړي دي.

پاتې په بله ګڼه کې 

د افغان ســويل پر وړاندې داخيل خنډونه 

او حل الرې:

پــه افغان ســوله کې د بهرنيــو خنډونو تر 

څنګ يو شمېر داسې خنډونه هم موجود دي، 

چــې تر ډېره ځايه په افغان دولت يا په بله وينا 

افغانانو پورې اړه لري. د دې خنډونو له جملې 

څخه يې ځينې مهم په الندې ډول دي:

لومړی:

‘’اوســمهال د کابــل حکومت ډېــری لوړ 

پــوړي چارواکــي، امریکا او د ناټــو نظامي او 

استخبارايت کړيو ته وايي چې پر طالبانو فشار 

زیاتول او هغوی ته زيان اړول به هغوی اړ کړي 

چې خرو ته کښــېني او ستاســې رشایط به 

ومنــي. دا ډول امريکايي او د بهرنيو هيوادونو 

جرناالن هم د خــرو پرځای جنګ ته ترجيح 

ورکړي، چې دغــه د جنګ او زور کارول هم د 

سولې د خرو په مخ کې خنډ دی.’’ )مطمني، 

۲۰۱۲م(  د افغان دولــت د ځينو چارواکو له 

دغــه ډول دريځ څخه تر ډېــره ځايه د دوی د 

شخيص ګټو بوی راځي. 

د پورتنۍ ســتونزې د له منځــه وړلو لپاره 

افغان دولــت اړ دی، چې په خپل نظام کې د 

دغه ډول کســانو دريځ د سولې په اړه د افغان 

دولت د دريــځ مخالف وګڼي او په جدي ډول 

د دوی دغه ډول دريځ د عميل کولو مخنيوی 

وکړي.  

دويم:

د سولې عايل شورا د غړو ناسم انتخاب بل 

هغــه ټکی دی، چې د دې بهي په مخ کي يې 

خنډ را منځته کړی دی. که “د ســولې عايل 

شــورا جوړښت ته پام ويش په دغه شورا کې د 

ولســمر کرزي )او د ارشف غني د حکومت( 

له لوري داسې کسان ګامرل شوي، چې ډېری 

برخه يې له وســله والــو طالبانو رسه د مخامخ 

جګړې سابقه لري. )ساپی، ۲۰۱۳( همدارنګه 

دغې شورا تر ډېره ځايه د منځګړيتوب پر ځای 

د افغان دولت په پلوۍ او د وسله والو مخالفانو 

په مخالفت کې دريځ نيولی دی.

د سولې عايل شــورا دغه تشکيل او دريځ 

په هيڅ ډول د ســولې راوســتلو پــه بهي کې 

رغنده رول نيش لوبوالی. د ســولې پروسې د 

پرمختــګ لپاره اړينه ده، چې د ســولې عايل 

شــورا ټول تشکيل له داسې علاموو، بې طرفه 

ســيايس څېرو او قومي مخــورو څخه ورغول 

يش، چې په رښتيا د منځګړيتوب دنده تر رسه 

کړي او په هيڅ بيه د يوه لوري پلوي و نه کړي.

از صفحه 17

د افغان سولې پر وړاندې...
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پــر پورتنيــو دوو ټکو رسبېــره ځينې نورې 

داســې ستونزې شــته، چې د افغان سولې په 

بهي کې د داخــيل خنډونو تر رسليک الندې 

بحــث پرې کېدای يش. پــه دې برخه کې په 

افغان دولت کي پراخ فساد، په افغان سيايس 

ګوندونو کې د داسې کسانو او ډلو موجوديت 

چــې د ميل ګټــو پر ځای د نــورو ګټو ته ژمن 

دي، د افغــان دولت او کليــوايل وګړو تر منځ 

واټــن، د افغــان دولت او دينــي حلقو تر منځ 

واټن او داسې نور د يادوين وړ دي.   

پايله:

افغان ســوله يــوه پېچلې پروســه ده. دغه 

پروســه له خپلې ټولې پېچلتيا رسه بيا هم يو 

داسې بهي نه دی، چې تطبيقول يې ناممکن 

وي. که د دې پروسې په تطبيق کي رښتينې 

بهرنۍ او داخــيل اراده موجوده وي، نو بې له 

شــکه به افغانان د يو ســوله ييز ژوند خاوندان 

يش. د دې پروسې په تطبيق کي تر ټولو مهم 

ُبعد له ملګرو ملتونو څخه د مرســتې غوښتنه 

ده. افغانان بايد له دې الرې هڅه وکړي، چې 

په دې اړه د امريکا او متحدينو، د افغانســتان 

ګاونډيــو هيوادونــو او د نــړۍ نــورو ځواکمنو 

هيوادونــو  ارادو او پاليســيو تــه تغــي وکړي. 

همدارنګه په دې برخه کې د افغانانو سيايس 

استقالليت او يووالی هغه اړخ دی، چې د دې 

پروســې په تطبيق کــې رغنــده رول لري. په 

دې برخــه کې افغان دولــت بايد امريکا او نور 

هيوادونــه په خپل ســيايس تدبي رسه دې ته 

قانع کړي، چي په دې هيواد کي خپلې ګټې 

او اهداف د جګړې د اور پر ځای په سوله او د 

دې هيواد په ابادۍ او پرمختګ کې ولټوي.  

ماخذونه:  
۱- رحــامن، جامل. )۲۰۱۳م( د افغانســتان د کړکېچ 

سيمه ييز لوبغاړي، عدم تشدد. کابل. 
۲- سيال، ډاکټر حکمت الله. )۲۰۱۵م( په افغانستان 

کې د سولې ناکامه پروسه.
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 ۳- مطمــني، نظر محمــد. )۲۰۱۲م( ســوله څه ډول 
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• خصويص سکتور 

خصويص ادارات او بالخصوص هغه ادارې 

چې د اوبو خدمات وړاندې کوي هم زیات مهم 

دي. خصويص ادارې هم باید ټول هغه قوانین 

او مقــررات مراعــت کړي چــې د ملگرو ملتونو 

نړیوال سازمان او دولت وضع کړي دي. 

د – په خاصو موقعیتونو کې مسئولیت 

• د محيل مقاماتو تعهد او ژمنه:

د پاکو اوبو رسولو د خدماتو زیات مٔسولیت 

د محــيل مقاماتو پــر غاړه دی. د مــخ پر ودې 

هیوادونــو ۸۰ فیصــده چارې پــه همدې ډول 

رسته رسیږي چې د مرکزي حکومت اختیارات 

او مسئولیتونه محيل مقاماتو ته انتقالیږي، په 

دې اســاس مرکــزي دولت وظیفــه لري، چې 

د هغــې نظــارت وکړي، ېي د ســيمې د خلکو 

څخه ډاډ ترالســه يش، چې پر خپل وخت ورته 

خدمات وړاندې شوي دي، که نه؟ 

• آیا د اوبو د خدماتو قطع کول جایز دي؟

د اوبــو د قطــع کولــو حالت بایــد د اوبو د 

خدماتو د وړاندې کولو پر مهال تعریف شــوی 

وي. د اوبو د قطع کولو خدمات د بېالبېلو دالیلو 

لــه امله منځتــه راځي، لکه: د اوبــو د خدماتو 

مصارف پر خپل وخت نه ورکول، د اوبو د منابعو 

چټل والی یا هم اضطراري حالتونه. 

د اوبو د قطع کولو حق منع نه دی، اما یو لړ 

محدودیتونه او رشایط د هغې لپاره وضع شوي 

دي، په لنډ ډول د اوبو د خدماتو قطع کول باید 

د قانون د پلی کیدو رسه مطابقت ولري.

هغه ساحه یا هغه کس چې د اوبو خدمات 

ورباندې قطع کیږي الندی ټکي بايد په پام کې 

ونیول يش:

• د مذاکرې او مشاورې وخت ورکړل يش.

• په وخت د اوب قطع کیدو خرتیا ورکړل 

يش.

• قانوين الرې ورته وښودل يش.

که د اوبــو کومه بله منبع نــه وي، په هیڅ 

صــورت د اوبــو د قطــع کولــو اجازه نشــته، د 

مدارســو، روغتونونو او د مهاجرینو د کمپونو د 

اوبو قطع کول په مطلق ډول بند دي.

 کــه د اوبو قطع کــول پر وخت د مصارفو د 

نه تادیه کیدلوله امله وي، نو په دې حالت کې 

باید د شــخص مايل حالت په پــام کې ونیول 

يش. که شخص واقعا د مصارفو د ورکړې توان 

ونلــري، دولت باید داوبو د ورکړې خدمات وړيا 

کړي.

• د دولت قانوين مٔسولیتونه د دولتي یا هم 

خصويص ســکتور له طریقــه د اوبو د توزیع پر 

مهال د بــر د حقونو په نړیوالو قوانینو کې دا 

نه دي مشخص شوي چې د اوبو د وړاندې کولو 

خدمات به د دولتي یا هم خصويص سکتور او یا 

هم په مشرتک ډول اجراء کیږي. بلکې نوموړي 

قوانین دولتونه اړبايس چې د اوبو رسولو هر رقم 

خدمات دټولنې وگړو ته آماده کړي.

• د اوبو د کمبود پر مهال اوبوته دالرسيس 

حق 

په اوســني وخــت کې د نړۍ له هرو لســو 

کســانو څخه څلور کسان د اوبو له کمبود رسه 

مخ دي، چې دغه ســتونزه د نفوسو د ډیروايل، 

د اوبو د منابعو د ککړتیا او اقلیمي تغیراتو رسه 

نوره هم خطرناک حالت ته رسیږي. چې د دغې 

ستونزې عمده دلیل د اوبو ناسم مدیریت دی.

تر هرڅه دمخه د اوبو خدمات باید دانسانانو 

د اولیــه رضورتونــو د رفــع کولــو لپــاره چې د 

شــخيص او کورنیو مصارفو لپاره مرصفیږي، د 

دولــت له طرفــه په دایمي او مســاویانه ډول د 

ټولنې هر وگړي ته آماده يش.

• داضطــراري حاالتــو پر مهــال اوبو ته د 

الرسيس حق 

د بر حقونــو د نړیوالو قوانینو پر بنســټ 

دولتونه بیا هم مٔسولیت لري، چې د مسلحانه 

جګړو، اضطراري حاالتو او طبیعي پیښو د واقع 

کیدو پــر مهال بیا هم د اوبــو خدمات د خپلو 

هیوادوالو لپاره آماده کړي.

پایله:

پاکو اوبو ته الرسسی د بر حق دی، د دې 

حــق په اداء کولو او رس ته رســولو کې دولت او 

نړیوال ســازمانونه مکلفیت لــري چې په خپل 

وخــت او هــر ډول رشایطــو کې د اوبو رســولو 

خدمات وړاندې کړي.

دولتونه باید د اوبــو د نړیوالو قوانینو په رڼا 

کې د خپل هیواد او خلکو لپاره د اوبو رسولو او 

د اوبو د مدیریــت یوه جامعه پالیي او تگالره 

ولــري او دولتونه باید داوبــو دمنابعو دچټلولو 

مخنیوی وکړي.

ماخذونه:

د افغانستان اسايس قانون 

دافغانستان د اوبو قانون 

حق برآب )گزارشــنامه حقوق بر، سازمان 

ملل متحد(

يب يب يس فاريس ويبپاڼه

هشت صبح ويبپاڼه

آبهای افغانستان پورتال

از صفحه 23

پاکو اوبو ته الرسسی برشي ...
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پیشــگیری از طریــق برخــورد با 
آسیب پذیری در برابر قاچاق

در حالی کــه درک مــا از قاچــاق آن قدر 
هم کامل نیست، روشــن است عوامل خاصی 
می توانند یک فرد، گــروه اجتماعی یا جامعه 
را بیشــتر در برابر قاچاق و استثمار مرتبط با 
آن آســیب پذیر کنند. این عوامــل عبارتند از 
فقر و نابرابــری و هم چنین موارد نقض حقوق 
بشر از قبیل تبعیض و خشونت ـ جنسیتی ـ که 
همگی شان به ایجاد محرومیت های اقتصادی و 
شرایط اجتماعی محدود کننده انتخاب فردی و 
آسان کننده فعالیت قاچاقچیان و استثمارگران 
کمــک می کنند. معمــوالً این عوامــل تأثیر 
متفاوت و نامتناسبی بر گروه هایی دارد که در 
حال حاضر فاقد قدرت و موقعیت در جامعه اند، 
از جمله زنان، کودکان، مهاجران )به خصوص 
آوارگان  پناهنــدگان  غیرقانونی(،  مهاجــران 

داخلی.
آســیب پذیری ها در برابر قاچاق می توانند 
کوتاه مدت یا بلند مدت، خاص یا عام، شــکلی، 
سیاسی، اقتصادی یا ساختاری باشد. شناخت 
ماهیت آســیب پذیری های خاص می تواند به 
حصول اطمینان از این که پاسخ ها هدف گذاری 
شده، مناسب و مؤثرند کمک کند. نمونه ای از 
یک آسیب پذیری کوتاه مدت خاص که بارها و 
بارها از جمله توســط چندین رکن معاهدات 
حقوق بشــری به رسمیت شناخته شده است، 

آسیب پذیری ناشی از فقدان اطالعات در مورد 
گزینه های مهاجــرت امن و خطرات مرتبط با 
قاچاق حادث می شــود. به این آسیب پذیری 
از طریق طرح هایی با هدف باال بردن ســطح 
آگاهــی مهاجران بالقوه، از جمله کســانی که 
می توانند قاچاق شــوند، با اقدامات احتیاطی 
مناسب و مشاوره در مورد چگونگی  جلوگیری 
از افتــادن تحت کنتــرل قاچاقچیان می توان 
پرداخت. فقر و فقــدان طریق برای مهاجرت 
امن، قانونی و غیراســتثماری آسیب پذیری را 
به طریق بســیار پیچیده تر افزایش می دهد و 
نیازمنــد روی کردهای بلند مــدت جامع تری 
اســت. روی کرد حقوق بشری در قاچاق مشعر 
بر این است که احتمال قاچاق و استثمارشدن 
افراد با تضمینات حقوق بشری کاهش می یابد. 
چنیــن روی کردی ما را ملزم می کند علل این 
امر را بررسی کنیم که چرا برخی مردم قاچاق 
می شــوند و برخی دیگر خیر. چرا برخی افراد 
آماده اخذ تصمیم بــرای مهاجرت خطرناکند 
و برخــی دیگر خیر. چرا برخی افراد آســان تر 
از دیگــران و به روش های مختلف اســتثمار 
می شوند. درک درست از آسیب پذیری در برابر 
قاچاق باید به اقدامات پیشگیرانه ای بی انجامد 
که واقــع بینانه، موثــر و رعایت کننده حقوق 
بشــرند. این هم چنین باید به رفتار مؤثرتر با 
قربانیان برای مثال از طریق تدابیر پشــتیبانی 
و برنامه هــای ادغام مجــدد آگاهانه تر کمک 

حقوق بشر و 
قاچاق انسان
قسمت چهارم و پایانی
کمیساریای عالی حقوق بشر
سازمان ملل متحد

قربانیان قاچاق، اغلب با  دریافت 
نکــردن یــا دریافت کم اجــرت در 
مدت زمان طوالنی مورد سوء استفاده 
قرار می گیرند. ممکن است آنان دچار 
صدمــات یا مبتال به بیماری شــده 
باشــند که نیازمند مراقبت های طبی 
اســت. ممکن اســت آنان در نتیجه 
قاچاق شــان بدهی هایی را متحمل 
شده باشند. در حالی که راهکارهای 
جبران خســارت ناشــی از قاچاق 
هنوز هم بســیار اندک است، روندی 
واضح به ســمت تحقق ایــن امکان 
حقوقی و عملی وجود دارد. به عنوان 
مثال، برخی کشــورها به صراحت 
حق طــرح دعــوی خصوصی علیه 
قاچاقچیان را به قربانیان قاچاق اعطا 
کرده اند و اعــاده اجباری وضعیت 
افراد قاچاق شده را به عنوان بخشی 
از مجازات هــای قاچاقچیــان وضع 
کرده اند. کشورهای دیگری، حق طرح 
دعوی مدنی علیه قاچاقچیان، صرف 
نظر از ملیت یا وضعیت مهاجرت، به 

قربانیان آنان اعطا کرده اند. 

مقــــاله



می کند. 
دولت ها تکلیف قانونــی دارند تا از قاچاق 
و نقض حقوق بشــر مربوط از طریق پرداختن 
به آســیب پذیری جلوگیری کنند. با این حال، 
هنــوز وضوح کافی در مورد آنچه معنی عملی 
این گزاره است موجود نیست. پروتکل قاچاق، 
برای مثال، از دولت های عضو می خواهد »برای 
کاهش عواملــی مانند فقر، عقــب ماندگی و 
نبود برابری فرصت ها که افــراد، به ویژه زنان 
و کــودکان، را در برابــر قاچاق آســیب پذیر 
می سازد ... اقداماتی را اتخاذ یا تشدید کنند.« 
)ماده ۹,۴(  ســند همســازی با این پروتکل، 
یعنی کنوانســیون ســازمان ملل متحد علیه 
جرایم ســازمان یافته فراملــی، نیز از دولت ها 
می خواهد به شــرایط اجتماعــی و اقتصادی 
نامطلوبی که گمــان می رود در میل مهاجرت 
و لذا آسیب پذیری قربانیان قاچاق دخیل است 
رسیدگی کنند )ماده ۳۱,7(. هر دو معاهده نیاز 
به آموزش و افزایــش آگاهی با هدف بهبودی 
درک از قاچــاق، بر انگیختــن حمایت جامعه 
از اقدام علیه قاچاق، و ارائه مشــاوره و هشدار 
نسبت به گروه های خاص و افرادی که ممکن 
اســت در معرض خطر قربانی شدن باشند را 
برجســته می کنند. کنوانســیون قاچاق اروپا 

مقرراتی مشابه دارد )ماده 5-۶(.
بر اهمیت پرداختن به آســیب پذیری در 
مقابل قاچاق، توســط مجمع عمومی، شورای 
اقتصادی و اجتماعی و شورای امنیت سازمان 
ملل متحد، نهادهای حقوق بشری سازمان ملل 
و از طریق طیف وسیعی از اسناد سیاست های 
توصیه شــده اقدامــات ویــژه بــرای کاهش 
آســیب پذیری مانند: ارائــه اطالعات دقیق به 
مهاجران بالقوه؛ گسترش تالش های جمعی در 
رساندن اطالعات واقع بینانه برای آگاهی جوامع 
در مــورد قاچاق؛ و گســترش فرصت ها برای 
مهاجرت قانونی، پر منفعت و غیراســتثماری 

نیروی کار را برجسته می سازند. 
بندهای زیر برخی مسایلی که ممکن است 
در پرداختن به اشکال خاص آسیب پذیری های 
مربــوط به قاچــاق بوجود آیند را شناســایی 

کرده اند. 
آسیب پذیری مربوط به فقر و نابرابری

بــر گزینه های  فقر  محدودیت هایــی که 
زندگی می تواند داشته باشد افراد را به پذیرفتن 
مخاطرات و تصمیم گیــری در مورد زندگی و 
آینده شان به نحوی وا می دارد که اگر نیازهای 
اولیــه خود را تأمین کرده بودند هرگز این کار 
را انجام نمی دادند. نابرابری عامل اضافی است 
که به آســیب پذیری کمک می کند. نابرابری 
می توانــد با ثروت، درآمــد و فرصت ها مربوط 
باشد. نابرابری هایی که بر قاچاق اثر می گذارند 
داخل و هم چنین بین کشــورها وجود دارند. 

در کوتاه ســخن، قاچاق به ناچــار جابه جایی 
افراد از مناطق و کشــورهای با ثروت، درآمد و 
فرصت های نسبتاً کمتر به مناطق و کشورهای 
با ثروت، درآمد و فرصت های نســبتاً بیشتر را 

در بر می گیرد.

فقر و آسیب پذیری در برابر قاچاق
ایــن موضــوع به طــور گســترده ای 
اذعان شده اســت که بهبودی شرایط 
اقتصــادی و اجتماعی در کشــورهای 
مبدأ و اقدامــات برای مقابلــه با فقر 
شدید مؤثرترین راه پیشگیری از قاچاق 
به حســاب می آید. در میان طرح های 
اجتماعی و اقتصادی، آموزش بهبودی 
یافته و فرصت های شغلی بیشتر برای 
بدون  قاچاقچیان  مردمان هدف اصلی 
شــک به جلوگیری از قاچاق انســان 

کمک می کند.
منبع: گزارش توضیحی شورای اروپا. 

پرداختن به فقر و نابرابری باید اولویتی برای 
همه کشــورها و برای سازمان های بین دولتی 
که نماینده آن ها و ترویج دهنده منافع شان اند 
باشد. در حالی که این هدفی وسیع و درازمدت 
است که از مقوله قاچاق فراتر می رود، اقدامات 
متعددی هســت که می توانــد در این جهت 
انجام شــود تــا به طور خاص بــه جنبه هایی 
از فقــر و نابرابری که مســتقیما بــه قاچاق 
مربوطند پرداخته شــود. این خدمات عبارتند 
از: فرصت های آموزشی بهتر، به خصوص برای 
زنان و کودکان؛ دسترســی بهتر به اعتبارات، 
تأمین مالی و منابع تولیدی، به ویژه برای زنان؛ 
و اقدامات حقوقی و اجتماعی برای اطمینان از 
حقوق کارگران، از جمله حداقل دســتمزد که 

سطح مناسب زندگی را میسر می سازد. 
آســیب پذیری مربوط بــه تبعیض و 

خشونت علیه زنان
اسناد مهم حقوق بشری، چه بین المللی و 
چــه منطقه ای، تبعیض با زمینه هایی از قبیل 
نژاد، جنس، زبان، مذهب، اموال، تولد، تابعیت، 
منشــأ قومی یا اجتماعی، یا هر وضعیت دیگر 
را منع می کند. تبعیــض را می توان به قاچاق 
از راه های متعــددی پیوند داد. این امر اتفاقی 
نیست که کسانی که به احتمال زیادتر قاچاق 
می شــوند )مهاجران غیرقانونــی، افراد بدون 
تابعیت، غیرشــهروندان و پناهجویان، اعضای 
گروه هــای اقلیت( به ویــژه در مقابل تبعیض 
و تعصب، بر اســاس نژاد، قومیت، مذهب و یا 
دیگر عوامل مشخصه شان حساس می باشند. 
برخــی گروه ها مانند زنــان و دختران مهاجر، 
در قبــال تبعیض های متعــدد و چند جنبه ای 
آســیب پذیر ند. عالوه بر افزایش خطر گرفتار 

شــدن در قاچاق، نگرش هــای تبعیض آمیز، 
برداشــت ها و شیوه ها به شــکل دادن و دامن 

زدن به تقاضا برای قاچاق کمک می کنند. 
تبعیض نژادی و جنســیتی در تشــخیص 
و اســتفاده از حقوق اقتصادی و اجتماعی هم 
عامل مهمی در مســتعد کردن افراد بیشــتر 
در ابتالء به قاچاق اســت. د رهردو این موارد، 
تأثیــر تبعیض به گزینه هــای زندگی کمتر و 
فقیرانه تر می انجامد. ایــن عدم انتخاب واقعی 
است که می تواند به نوبه خود، زنان و دختران 
را آسیب پذیرتر از مردان سازد و برخی ملیت ها 
و قومیت ها را در قبال قاچاق شدن تحت برخی 
موقعیت ها بیشتر آســیب پذیر سازد -آنجا که 
اقلیتند یا هنگامی که در فقر یا بی ثباتی بعد از 

جنگ یا گذار سیاسی زندگی می کنند. 
نکتــه مهم آن کــه، در حالی کــه قاچاق 
به خودی خود شــکلی از خشونت علیه زنان 
اســت، خشونت اعمال شــده علیه زنان یا در 
وهله اول تأثیر گذار بر ایشان هم چنین می تواند 
عاملی باشد که آنان را در مقابل قاچاق بیشتر 
آســیب پذیر می کنــد. به عنوان مثــال، زنان 
ممکن اســت تمهیدات خطرناک مهاجرت به 
منظور فرار از تبعیض جنســیتی تثبیت شده، 
از جمله خشونت خانوادگی و عدم حمایت در 
برابر چنین خشونتی را بپذیرند. زنان هم چنین 
ممکن اســت بیش از مــردان در مقابل زور و 
قدرت در مرحله اســتخدام آسیب پذیر باشند، 
و حساسیت شــان به قاچاق شدن در وهله اول 
افزایش یابد. کشــورها، به خصوص کشورهای 
مبدأ، می توانند با آسیب پذیری در قبال قاچاق 
مربوط به تبعیض و خشــونت علیــه زنان از 
رهگذر طیف وســیعی از اقدامات عملی، مانند 
ارائه ســرپناه امن با تجهیــزات طبی، روانی و 
حقوقی به زنان تحت خشــونت برخورد کنند. 
اقدامات دراز مدت تری که به دنبال رسیدگی به 
علل اجتماعی، فرهنگی و ساختاری خشونت اند 
نیز مهم اند. این اقدامات ممکن اســت اصالح 
قانونی باشــد که یا علیه زنــان تبعیض قائل 
شده یا نتواند به خشونت علیه زنان بپردازد؛ و 
حصول اطمینان از تحقیقات و رسیدگی فوری 
به شکایات مربوط به خشونت علیه زنان؛ تأمین 
دسترســی به راه حل های مؤثر برای خشونت 
مبتنی بر جنســیت؛ و اجــرای طرح هایی به 
منظور آموزش مقوالت خشونت علیه زنان به 

مقامات دولتی و مرتبط. 
جمله  از  کودکان،  ویژه  آسیب پذیری 

کودکان بدون همراه و جدا شده
حقــوق بین الملل اذعان داشــته اســت 
کودکان، به سبب وابســتگی به دیگران برای 
امنیت و رفاه شــان، در مقابل قاچاق و استثمار 
مرتبــط بــا آن آســیب پذیر ند. ایــن حقوق، 
بنابراین، حقوق خاص مراقبت و حمایت را به 
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کودکان اعطاء می کند. پاســخ های مناسب به 
آسیب پذیری کودک باید بر اساس درک واقعی 
چنین آسیب پذیری طور خاص بنا شود، این که 
چرا برخی کودکان قاچاق می شــوند و برخی 

دیگر خیر. 
همــه اقدامات انجام شــده بــرای کاهش 
آســیب پذیری کودکان در برابر قاچاق باید با 
هدف بهبودی وضعیت شــان ـ بــه جای صرفاً 
جلوگیــری از رفتارهایــی از قبیــل مهاجرت 
برای کارـ باشــد، که با وجود نامطلوب بودن، 
به خصوص برای کودکان کم ســن و ســال تر، 
ممکن است لزوماً استثماری نباشد یا به قاچاق 
منجر نشــود. هم چنین مهم است اذعان شود 
که کودکان یک گروه همگن نیستند: کودکان 
بزرگتر نیازها، انتظارات و آســیب پذیری های 
متفاوتی از کــودکان جوان تر دارند، دختران و 
پسران می توانند به همین نحو تفکیک شوند. 

اقداماتی برای کاهش آسیب پذیری 
کودکان در برابر قاچاق

• اطمینــان از این که اســناد حقوقی 
مناســب )از جملــه مــدارک تولــد، 
شهروندی و ازدواج( مهیا و در دسترس 

است؛ 
• ســخت کردن مقررات پاســپورت 
و ویــزا در کودکان، بــه ویژه صغیران 
بدون همــراه و صغیران با همراه اما نه 

با همراهی یک عضو خانواده؛
• بهبــودی دسترســی کــودکان به 
فرصت های آموزشــی و افزایش سطح 
حضــور در مدرســه، به ویژه توســط 

دختران؛
• حمایت از کودکان در برابر خشونت 
از جمله خشونت خانوادگی و جنسی؛ 

• مبارزه با تبعیض علیه دختران؛
• افزایــش آگاهی عمومــی از ماهیت 
و اثرات غیرقانونی قاچاق و اســتثمار 

کودکان.
منبع: اصول و دستورالعمل های توصیه 

شده حقوق بشر و قاچاق انسان.

آسیب پذیری در شرایط جنگ و پس 
از جنگ

ویژگی هــای مخاصمات  از  یکــی  قاچاق 
مســلحانه و هم چنین شــرایط پس از جنگ 
است. در طول جنگ، افراد ممکن است ربوده 
شــده یا در غیر این صورت توســط گروه های 
مسلح و نظامی قاچاق شوند تا به ارائه خدمات 
کاری، نظامی و جنســی بپردازند. حتی پس 
از قطــع مخاصمات، مــردم غیرنظامی ممکن 
اســت تحت فشارهای شدید اقتصادی یا دیگر 
فشارها به حرکت واداشته شوند، و در نتیجه به 

ویژه در برابر تهدید، اجبار و فریب آسیب پذیر 
باشند. اقتصادهای زمان جنگ و پس از جنگ 
اغلــب بر فعالیت های جنایی بنا شــده اند، که 
می توانند به سرعت گســترش یابند تا قاچاق 
را شامل شوند. نظام های عدالت کیفری ضعیف 
یا ناکارآمد این وسیله را فراهم می کنند. مناطق 
جنگی خشن و بی قانون اغلب نقاط مبدأ، گذر 
یا مقصد قربانیــان قاچاق می شــوند. حضور 
نیروهای نظامــی یا حافظ صلــح بین المللی 
می تواند تهدید اضافی قاچاق و استثمار مرتبط 
باشــد و زنان و دختران در معرض خطر خاص 
قرار گیرند. حقوق بین الملل و سیاســت های 
بین المللــی نیازمند اقدام برای رســیدگی به 
آســیب پذیری های خــاص افــراد گرفتار در 
مناقشات می باشد. به حدی که شرایط، علت یا 
عواقب آن دارای بعدی جنسیتی است، ضروری 
است اطمینان حاصل شود پاسخ ها هم دیدگاه 

جنسیتی مناسبی را وارد کرده اند. 
پیشگیری از طریق پرداختن به تقاضاء
قاچــاق بازار جهانــی را تغذیه می کند که 
به دنبال نیــروی کار ارزان، غیرقانونی و قابل 
بهره برداری و کاال و خدماتی اســت که چنین 

نیروی کاری می تواند تولیدش کند. 
عطــف به این مهــم، از دولت هــا و دیگر 
دست اندرکاران خواسته شد تقاضا را به عنوان 
بخشی از مشکل قاچاق مورد بررسی قرار دهند 
به کاهش تقاضا به عنوان بخش مهمی از یک 

روی کرد جامع برای پیشگیری اذعان کنند. 
این امر دشوار و گاه اختالف بر انگیز است 
کــه بر روی تقاضا تمرکز کنیم، و این حقیقت 
که هیچ درک مشــترکی از آنچــه در واقع به 
معنی »تقاضا« اســت وجود ندارد مســایل را 
پیچیده تر از پیش می کند. بــرای مثال، لفظ 
تقاضــا وقتی در قاچاق اســتعمال می شــود، 
می تواند بر همه چیزهای کاماًل متفاوت داللت 
کنــد: به عنوان نمونه، تقاضــای کارفرما برای 
نیــروی کار ارزان و قابل بهره برداری. تقاضای 
مصرف کننــده برای کاال یا خدمــات تولید یا 
ارائه شــده توســط افراد قاچاق شده؛ و حتی 
تقاضای به وجود آمده توســط استثمارگران و 
دیگرانــی که در فرایند قاچاق دخیل اند، مانند 
استخدام کنندگان، واسطه ها و متصدیان حمل 
و نقل، که به قاچــاق و قربانیان تکیه دارند تا 
تولید درآمد کنند. تمایز هم چنین می تواند بین 
خود تقاضا، و اسباب و عواملی باشد که می تواند 
آن را شکل دهد. البته، تقاضا نمی تواند جدا از 
عرضه در نظر گرفته شــود، دســت کم ا ز این 
جهت که عرضه به خوبی ممکن است تقاضای 
خــودش را تولید کنــد. به عنــوان مثال، در 
دسترس بودن نیروی کار داخلی ارزان و قابل 
بهره برداری خود می تواند به ایجاد تقاضا برای 
کار اســتثماری داخلی در سطحی کمک کند 

که در غیراین صورت ممکن نبود وجود داشته 
باشد. هم چنین، برخی استدالل می کنند تقاضا 
برای تن فروشــی بازار افراد قاچاق شــده برای 

تن فروشی را گرم می کند. 
حقوق معاهــدات بین المللــی از دولت ها 
می خواهد حداقل برخی اقدامات برای تضعیف 
تقاضایی کــه بهره برداری مربــوط به قاچاق 
را می پرورانــد به انجام رســانند. با این حال، 
مقررات مربوط به تقاضا بســیار عمومی بوده و 
دشوار است اقدامات خاصی را جداگانه در نظر 
بگیریم. به عنوان مثال، پروتکل قاچاق انسان از 
دولت های عضو می خواهد »اقدامات تقنینی و 
تدابیر دیگر از جمله اقدامات آموزشی، اجتماعی 
و فرهنگــی، از جمله از طریــق همکاری های 
دو جانبه و چندجانبــه برای تضعیف تقاضایی 
کــه پرورنده تمام اشــکال اســتثمار افراد، به 
ویژه زنــان و کودکان، بوده منجــر به قاچاق 
می شود، را اتخاذ یا تشدید کنند.« )ماده ۹,5(  
کنوانسیون قاچاق اروپا مقررات مشابهی را در 
بر دارد، همراه با فهرســتی از حداقل اقداماتی 

که دولت های عضو باید اتخاذ کنند )ماده ۶(.
چندین رکن معاهده حقوق بشــر سازمان 
ملــل متحد و رویه های ویژه بــه این موضوع، 
به ویــژه نیاز بــه افزایش آگاهــی عمومی از 
ماهیت غیرقانونی و اســتثماری قاچاق انسان 
پرداخته انــد. اســناد سیاســت بین المللی و 
منطقه ای تأیید بیشــتری از درک رو به رشد 
نیاز دولت ها بــه در نظر گرفتن تقاضا به عنوان 
علت ریشــه ای قاچاق و عامل کلیدی هرگونه 
راهبرد پیشــگیری مؤثر ارائه می کنند. با این 
حال، بار دیگــر، فقدان تخصیص در چگونگی 

پرداختن عملی به تقاضا وجود دارد. 
اکنون مفید اســت بررســی کنیم چگونه 
حقوق بشر می تواند به نمایاندن محتوای ذاتی 
این تعهد به رســیدگی به تقاضا قاچاق کمک 
کند )فصل دوم در بخش باال را نیز نگاه کنید(. 
چهار چوب متن زیر رهنمودهایی در تأمالتی بر 
روی کرد حقوق بشــری در پرداختن به تقاضا 

قاچاق فراهم می کند. 

مالحظاتی بر روی کرد حقوق بشری در 
پرداختن به تقاضا قاچاق
دامنه شمول و تمرکز

• تعهــد به رســیدگی کــردن تقاضا 
قاچاق در وهله نخســت با کشــوری 
اســت که اســتثمار در آن واقع شده 
است، زیرا در این کشورهاست که هم 
تقاضا مصرف کننــدگان و هم تقاضای 

کارفرمایان اصوالً به وجود آمده است.
• ارتباط بین عرضه و تقاضا، که در باال 
ذکر شــد، هم چنین بر پاره ای تعهدات 

کشورهای مبدأ داللت دارد. 



• کاهش تقاضا مــورد نیاز به موجب 
حقوق بین الملل به تقاضا برای خدمات 
نیست،  اســتثماری محدود  جنســی 
بلکه تقاضا برای طیف گســترده ای از 
در  مشخص شده  استثماری  شیوه های 
تعریف بین المللی قاچاق را نیز شــامل 

است. 
• دولت هــا در حقــوق بین الملــل از 
نظام مند کردن تن فروشی آن گونه که 
در نظر مناســب می دانند، البته بنا به 
تعهد شــان به حمایت و ترویج حقوق 
بشر تمام افراد در حوزه تحت صالحیت 

خود منع نشده اند. 
تقاضا و تبعیض

• تقاضا در عرصه قاچاق اغلب توســط 
رفتارهــای تبعیض آمیــز )از جملــه 
باورها شــکل  و  نگرش های فرهنگی( 
گرفته است. زنان می توانند برای انواع 
خاصی از اســتثمار ترجیح داده شوند، 
زیرا آنان را ضعیف می پندارند و کمتر 
احتمــال دارد ابــراز وجود یــا ادعای 
حقوقــی را کنند که بــه آن محقند. 
برخی گروه های قومی یا نژادی ممکن 
اســت برای بهره برداری های مربوط به 
قاچاق هدف قرار گیرند و این بر اساس 
فرهنگی  یــا  نژاد پرســتانه  مفروضات 
تبعیض آمیزی اســت که برای مثال به 
مسایل جنســی، میزان فرمانبرداری یا 

توانمندی های کاری مربوط می شود. 
• تقاضا برای روســپی گری عرضه شده 
از طریق قاچاق ممکن است رفتارهای 
تبعیض آمیز و اعتقادات بر اساس هر دو 
عامل نژاد و جنسیت را منعکس کند. 

• راهبردهــای مبتنی بــر حقوق در 
رسیدگی به تقاضا قاچاق باید بر رفتارها 
و باورهای تبعیض آمیز، به ویژه آن هایی 
که علیه زنان و مهاجران اســت تمرکز 

یابد. 
نقش دولت

• دولت ها قادراند تقاضا برای کاالها و 
خدمات تولید شــده توسط قاچاق را از 
طریــق قوانین و سیاســت ها در طیف 
وسیعی از مسایل شکل دهند، از جمله 
در زمینه های مهاجرت، اشتغال، رفاه و 
توسعه اقتصادی. به عنوان مثال، عدم 
فراهم آوردن حمایت های قانونی برای 
افــراد خاص، مانند کارگــران خانگی، 
»هنرمنــدان« یــا کارگــران مهاجر، 
محیطی ایجاد می کند که تشویق کننده 

تقاضا ست. 
• قوانین و سیاست هایی که تبعیض را 
نهادینه ساخته اند، هم چنین می توانند 

تقاضا را شــکل دهنــد، همانطور که 
شکســت دولت در به چالش کشیدن 
تبعیض آمیز،  اجتماعــی  نگرش هــای 
شکل گیری شــیوه ها و اعتقادات را به 

طور مؤثر سبب می شوند.
• بــا حفــظ قاچاق به عنــوان جرم و 
جنایت کم خطر با ســود باال، شکست 
دولــت در تحقیق، تعقیــب و مجازات 
قاچــاق و اســتثمار مرتبــط بــا آن 
می تواند به تقاضای ایجاد شده از سوی 

قاچاقچیان و استثمارگران کمک کند.
• شکســت دولت در حمایت از حقوق 

افــراد خاص، از جمله زنــان، کودکان 
و مهاجران، بیشــتر می تواند به ایجاد 
تقاضا یا تشدید آســیب پذیری کمک 
کند، و در نتیجه، قابلیت بهره کشی را 

فزونی دهد. 
اهمیت حمایت از نیروی کار

• مقررات ضعیف یا ناقص االجرای کار 
در کشورهای مقصد، تقاضا برای نیروی 
کار قاچــاق را حفظ می کنــد. جایی 
که کارگران ســازمان یافته اند و جایی 
که مقررات کار در زمینه دســتمزدها، 
ســاعات و شــرایط کار، و بهداشت و 
ایمنی، تحت نظــارت و اجرا قرار دارد 
تقاضا برای کار یا خدمات افراد قاچاق 
شــده یا وجود ندارد یا به شــکل قابل 

توجهی پایین تر است. 
• راهبردهــای مبتنی بــر حقوق در 
مقابلــه با تقاضای نیــروی کار ارزان و 
قابل کنترل با این اوصاف باید از طریق 
چارچوب های قانونی به درستی نظارت 
شده، برای تمام افراد، از جمله مهاجران 
و کســانی که در اقتصاد غیررسمی به 
کافی  ایمنــی  کار مشــغول اند حفظ 

کارگران را هدف قرار دهند.
عدم نقض حقوق استقراریافته

• راهبردهای مبتنی بر حقوق بشر برای 
برخورد با تقاضا مربوط به قاچاق نباید 
حقوق اســتقرار یافته، به ویژه حقوق 
کسانی که قاچاق شده اند یا مهاجران، 
آوارگان داخل کشــورها، پناهندگان یا 
پناهجویان را موضوع چانه زنی و توافق 

قرار دهد.
منبــع: اصــول و دســتورالعمل های 

توصیه شده حقوق بشر و قاچاق انسان

پیشگیری از طریق برخورد با فساد و تبانی
در بسیاری موارد قاچاق، دخالت مستقیم 
یا غیرمســتقیم مقامــات دولتــی در برخی 
سطوح اغلب ادعا شده است. دخالت مستقیم 
به شرایطی اطالق می شــود که به موجب آن 

مقامات دولتی مثال در هیأت استخدام کننده، 
واسطه یا استثمارگر در واقع بخشی از فرآیند 
قاچاق به شــمار می آیند. هم چنین بســیاری 
انواع دیگر دخالت مستقیم کمتر رسمی )نگاه 
کنید به چهار چوب متن پاییــن( وجود دارد. 
هم دستی بخش دولتی در قاچاق، چه مستقیم 
و چه غیرمســتقیم، اعتماد به حاکمیت قانون 
و عملکــرد عادالنه فرآینــد عدالت کیفری را 
تضعیــف می کند. این امر تقاضا برای بازارهای 
غیرقانونی مانند قاچاق را تشــدید می کند، به 
گروه های تبهکار سازمان یافته کمک می کند از 
اجرای عدالت جلوگیری کنند، آســیب پذیری 
قربانــی را وخامت می بخشــد، و ادای تکالیف 
دولت ها به تحقیق و تعقیب با ســعی و دقت 
پرونده های قاچاق را تقریباً غیرممکن می سازد. 
پرســنل مأموریت های نظامی، صلح بانی، 
انسان دوســتانه و د یگر مأمــوران بین المللی، 
هم چنین ممکن اســت در قاچاق و اســتثمار 
مرتبط با آن نقش داشــته باشند. این مسئله 
پیچیده ای اســت و اجزای آن هنــوز به طور 
کامل شــناخته نشــده اســت. بدیهی است، 
حضــور بین المللی عمدتاً مــردان به احتمال 
زیاد به تشــدید تقاضا بــرای کاالها و خدمات 
تولید شده از طریق قاچاق و استثمار، خصوصاً 
تن فروشــی می انجامد. نیروهــای بین المللی 
عموماً در شــرایط جنگ یــا بالفاصله پس از 
جنگ که در آن جمعیت آســیب پذیر بوده و 
مؤسســات عمومی، از جمله اجرائیات قانون، 
شــکننده یا غیرموجود اســت. عالوه بر این، 
چارچوب قانونی حاکم بر تعامل ممکن اســت 
مبهم باشد و حدود مسئولیت و نظارت مبهم 
بنمایــد. خصوصی ســازی رو به فزونــی جنگ 
بــا افزایش دخالت شــرکت های خصوصی به 
عنــوان پیمانکار و پیمانکارفرعی، مشــکالت 
مســئولیت و نظارت را تشــدید کرده اســت. 
این عوامل مختلف می توانند ترکیب شــوند تا 
فضای مصونیت از مجازاتی را ایجاد کنند: خأل 
قانونی و شکلی که در آن کارکنان بین المللی 
درگیر در بهره برداری مجرمانه و قاچاق موضوع 

تحقیق، دستگیری یا تعقیب قرار نگرفته اند. 

نمونه هایی از فساد مربوط به قاچاق 
و هم دستی 

• مقامات مرزی رشــوه با مشوق هایی 
برای صــدور اجازه عبور افــرادی که 
می توانند قاچاق شوند را قبول می کنند؛
• مقامــات مجری قانون یــا حافظان 
مأموریت  نیروهــای  صلح،  بین المللی 
نظامی یا بشردوســتانه که انعامی در 
ازای جلوگیری از انجــام تحقیقات یا 

تعقیب مجرمین قبول می کنند؛
• بازرســان کار یا بهداشت و مقامات 
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ناظــر بر امنیت که با پذیرش رشــوه، 
مجــوز محل هــای کار خطرنــاک یا 

غیرقانونی را صادر می کنند؛
• ضابطین قانون یا سایر مقامات دولتی 
)از جمله حافظــان صلح بین المللی یا 
نیروهای نظامی بین المللی( که منافع 
تجاری در کســب و کار یا استفاده از 
خدمات افراد قاچاق شده مانند خدمات 
عرضه شــده در فاحشه خانه را محفوظ 

می دارند؛ و
• مقامــات عدالت کیفــری، از جمله 
دادســتان ها و قضات، با پذیرش رشوه، 
پرونده های قاچاق را به نحو خاصی رد 

می کنند. 
منبع: اصول و دستورالعمل های توصیه 

شده حقوق بشر و قاچاق انسان.

دولت ها متعهدند فساد و هم دستی مربوط 
به قاچاق را شناسایی کنند و پاسخی کافی به 
قاچاق بدهند ـ تعهدی که باید به عنوان بخشی 
از وظیفه گسترده تر پیشگیری از قاچاق در نظر 
گرفته شود. کنوانسیون ســازمان ملل متحد 
علیه جرایم ســازمان یافته فراملــی، به عنوان 
مثــال، ارتباط قوی بیــن فعالیت های جنایی 
سازمان یافته مانند قاچاق و فساد را به رسمیت 
می شناســد. کنوانســیون از دولت های عضو 
می خواهد تدابیری شدید برای جرم شناختن 
تمام اشــکال اعمال مفســده آمیز اتخاذ کنند 

)ماده ۸(.
دولت های عضو هم چنین ملزم اند اقداماتی 
طراحی شده برای ترویج پاک دستی و پیشگیری 
و مجازات فســاد مقامات عمومی انجام دهند. 
آنــان هم چنین برای اطمینان از عملکرد مؤثر 
مقامات شان در پیشگیری، تشخیص و مجازات 
فساد دولتی، از جمله اعطاء استقالل کافی به 
مقامــات ناظر برای جلوگیــری از اعمال نفوذ 
نامناســب در اقدامات دولتی اقداماتی را انجام 
دهند )ماده ۹(. مفاد این کنوانســیون تعهدات 
بسیار مشخص تر کنوانسیون سازمان ملل علیه 

فساد را مورد تأیید قرار می دهد. 
دیگر معاهــدات اختصاص یافته به قاچاق، 
از جمله کنوانســیون قاچاق اروپا )ماده ۲۴(، 
هم دســتی بخش دولتی در قاچاق را به عنوان 
کیفیات مشــدد برای ضمانت اجراهای نسبتاً 
شدید تر مورد شناسایی قرار داده است. بسیاری 
اسناد سیاســت بین المللی و منطقه ای ارتباط 
بین قاچاق و فساد و نیاز دولت ها به پاسخگویی 
مؤثــر را مورد تأیید قــرار می دهند. به عنوان 
مثال، مجمع عمومی تالش کرده است از افراد 
قاچاق شده در برابر آسیب  بیشتر حمایت کند و 
این را با الزام دولت ها به مجازات افراد در قدرت 
انجام می دهد که به علت آزار جنسی قربانیان 

قاچاق زندانی شده مجرم شناخته شده اند. 
وظیفــه پاســخ دهی به فســاد مربوط به 
قاچاق و هم دســتی در عمل به چه معناست؟ 
مــالک حقوقی مربوط، اعمال ســعی و دقت 
اســت: دولت باید بتواند نشــان دهد که همه 
تدابیر متعارف را اتخاذ کرده اســت تا جرم را 
پیشگیری و شناسایی کرده به آن پاسخ دهد. 
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد به طرزی 
مفیــد مراحل پیموده شــده در مقابله با نقض 
حقوق بشــر توســط مقامات دولتی مرتبط با 

قاچاق را مورد رسیدگی جدی قرار دهد: 
}به{ جهت مبارزه با مصونیت از مجازات، 
اقدامات ســختگیرانه باید به تصویب رســد تا 
اطمینان حاصل شود تمام اتهامات نقض حقوق 
بشر به سرعت و بی طرفانه تحقیق شده است، 
این کــه عامالن مورد تعقیب قرار دارند، این که 
مجازات مناســب بر محکومان تحمیل شده و 
این که زیان قربانیان به حد کافی جبران شده 
اســت. از انفصال دایم مقامات مرتکب جرایم 
مهــم و تعلیق آنانی که به اتهام ارتکاب چنین 
جرایمــی در حال محاکمه انــد، اطمینان باید 

حاصل کرد. 
اقدامــات اضافــی که ممکن اســت برای 
بــرآوردن معیارهای ســعی و دقت از دولت ها 

خواسته شود عبارتند از: 
• اطمینــان از این کــه چارچــوب قانونی 
شناســایی، تحقیق و تعقیــب جرایم مربوط 
به قاچاق، از جمله آن هایی که از ســوی یا با 
هم دســتی مقامات دولتی ارتکاب یافته اند را 

مقرر می کند؛
• اطمینان از این که دخالت مقامات دولتی 
در قاچــاق یا جرایــم مرتبط بــا آن کیفیات 
مشددی اســت که موجب مجازات های نسبتاً 

شدید تر می شود؛
• اطمینان از این که روش هایی مستقر است 
که مؤثر در تحقیق شکایات قاچاق مشتمل بر 
یا حاکی از دخالت مقامات دولتی اســت. این 
روش ها باید با هدف اطمینان از پاســخگویی، 
حفظ اعتمــاد عمومی و کاهــش نگرانی های 
مشروع باشــد. بر این اساس، تحقیقات مذکور 
باید بی درنگ آغاز و با مصلحت اندیشــی انجام 
شــود. این امر نباید صرفاً تشــریفاتی باشــد، 
بلکه باید بتواند منجر به شناســایی و مجازات 
مجرمان شود. تحقیقات باید مستقل و عمومی 
باشــد. اقدامات معنی داری برای احراز صحت 
اتهامات وارد به قربانی یا تحصیل ادله تکمیلی 

باید وجود داشته باشد. 
   اگــر نیروهــای نظامی، حافــظ صلح، 
کارکنان مأموریت های انسان دوســتانه و دیگر 
نیروهای بین المللی در قاچاق و استثمار مربوط 
دخالت داشته باشند، مسایل حقوقی پیچیده تر 
است. اصول و دســتورالعمل های توصیه شده 

راهنمایی بســیار مفیدی در این رابطه عرضه 
کرده است، با بذل توجه خاص به بسته شدن 
این شــکاف مسئولیت، شناســایی تعهدات و 
مســئولیت های دولت ها و ســازمان های بین  
دولتی، و اطمینــان از این که عملیات نظامی، 
حفــظ صلــح و مأموریت های بشردوســتانه 
بین المللی به پناهگاه های امن برای قاچاقچیان 
و هم دستان شان  بد ل نشود )دستورالعمل ۱۰(.

بســیاری مراحل عملی پیشنهاد شــده در 
اصول و دستورالعمل های توصیه شده )به عنوان 
مثال، آموزش، تصویب مقررات و ضوابط رفتار، 
ایجاد نهادهای تحقیقات و دادستانی ها، حذف 
امتیازات و مصونیت ها، و تحمیل مســئولیت 
تأدیبی و مالی کیفــری( با گزارش های اخیر، 
توصیه هــا، تعهدات و طرح های ســازمان های 
بزرگ بین دولتی، مانند مجمع عمومی، شورای 
امنیت، ســازمان پیمان آتالنتیک شــمالی، و 
ائتــالف ســازمان ملل متحد و ســازمان های 
خصوصی درگیر امور انسان دوســتانه توســعه 

یافته اند. 

ح. اطمینــان از این که پاســخ ها 
حقوق اســتمرار یافتــه را زیر پا 

نمی نهند
اقدامات انجام شده برای مقابله با قاچاق 
می توانــد تأثیری منفی بــر حقوق و 
آزادی های افراد قاچاق شــده و دیگران 
داشــته باشــد، خطری کــه بارها در 
نظام حقوق بشر ســازمان ملل متحد 

شناسایی شده است. 
دولت هــا و دیگر اشــخاص به موجب 
تعهد حقوقی بین المللی باید اطمینان 
حاصــل کنند اقدامات انجام شــده در 
مبارزه و جلوگیــری از قاچاق، حقوق 
بشر را تضعیف نکرده یا این که اثر منفی 
بر آن ننهاده اند. ایــن مهم در اصول و 
شناخته  توصیه شده  دستورالعمل های 
شده است. امر فوق در پروتکل قاچاق 

انسان مورد تصریح قرار گرفته است:
هیــچ چیــز در ایــن پروتــکل نباید 
حقــوق، تعهــدات و مســئولیت های 
دولت ها و اشخاص را به موجب حقوق 
بیــن بازداشــت افراد قاچاق شــده در 
پناهگاه های مهاجرت و دیگر سرپناه ها؛
• محاکمه افراد قاچاق شــده به سبب 
ارتــکاب جرایم مربوط بــه وضعیت از 
جمله ورود غیرقانونی، اقامت غیرقانونی 

و کار غیرقانونی؛
• محرومیت از خــروج یا عدم صدور 
روادیــد یا مجــوز ـ خواه قابــل اعمال 
به طــور کلی و خــواه تنهــا در یک 
گــروه از افراد شناخته شــده به عنوان 
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آسیب پذیران خاص در برابر قاچاق؛ 
• محرومیــت همــه افــراد، از جمله 
کســانی که قاچــاق شــده اند، از حق 
درخواســت پناهندگی و فرار از آزار و 

اذیت.
• محرومیت مهاجران از جمله کارگران 
مهاجر و کسانی که به شکل قانونی در 
قلمرو کشور به ســرنمی برند از حقوق 

بنیادین شان؛ 
• حمالت، عملیات نجات و »سرکوب« 
که متضمن توجــه و حمایت کامل از 

حقوق افراد درگیر نیست؛
در  قربانیان  اجبــاری  بازگردانــدن   •
معرض خطر اقدامات تالفی جویانه و یا 

قاچاق دوباره؛ 
• محرومیــت از حق برخــورداری از 

جبران خسارت؛ 
• نقض حقوق افــراد مظنون یا متهم 
به دســت داشــتن در قاچاق و جرایم 
مربوط، از جمله محاکمه های ناعادالنه 

و صدور احکام نامتناسب؛ و 
• قوانین یا روش هایی که اجازه هر یک 

از موارد فوق را می دهد. 
خطرات تهدید کننده حقوق بشــر که 
ممکن اســت در جریان رســیدگی به 
آســیب پذیری در برابر قاچاق به وجود 

می آید.
• عدم تمایز بیــن کودکانی که برای 
بهره برداری قاچاق می شوند و کودکانی 
که خود یا با یــاری دیگران مهاجرت 
می کنند تا کمک شغل غیراستثماری 

یابند که به ماندن در آن مایلند؛
• عــدم تمایز بین کســانی که قاچاق 
می شوند و آنانی که برای کار مهاجرت 

می کنند؛ 
• جلوگیری یا منع کــودکان، زنان یا 

اعضای یک گروه قومی یا نژادی خاص 
از ترک منزل یا مهاجرت در جستجوی 

کار؛
• به رسمیت شناختن و حمایت ناکافی 

از قربانیان قاچاق مرد؛ 
• عدم توجه کافی به تمامی اشــکال 

قاچاق. 
منبــع: اصــول و دســتورالعمل های 
توصیه شده حقوق بشر و قاچاق انسان.

اقدامــات مندرج در این پروتــکل باید به 
طریقی تفســیر و اعمال شــود که علیه افراد 
بر این اســاس که قربانیان قاچاق انســان اند، 
تبعیض آمیز نباشد. تفسیر و اعمال این اقدامات 
باید مطابق با اصول شناخته شــده بین المللی 

عدم تبعیض باشد )ماده ۱۴,۲(.

مشکل تبعیض مبتنی بر جنسیت به ویژه 
حاد اســت. به موجب حقوق بین الملل بشــر، 
اقدام ضدقاچاق، ناقض منع تبعیض مبتنی بر 
جنسیت است اگر بتوان نشان داد که این اقدام: 
)الف( حقوق فرد مربوط را به شکل منفی تحت 
تأثیر قرار داده اســت. و )ب( بیش از اندازه بر 
زنان و دختران اعمال شده بر آنان اثر می گذار. 
بازداشــتن زنان و دختــران و محدودیت در 
مهاجــرت آنان تنها دو نمونــه از واکنش های 
بالقوه تبعیض آمیز در قاچاق به شمار می روند. 

تدابیر ضدقاچاق و آزادی جابه جایی
آزادی جابه جایی به طور کلی به مجموعه 
ای از حقوق فردی اطالق می شــود که شامل 
مواردی اســت چون: حق جابه جایــی آزادانه 
و انتخــاب محــل اقامت داخل یک کشــور؛ 
حــق عبور از مرزها هم بــه منظور ورود و هم 
ترک کشــور، و ممنوعیت اخراج خود ســرانه 
غیرشهروندان. بســیاری معاهدات بین المللی 
حقوق بشری، از جمله میثاق بین المللی حقوق 
مدنی و سیاســی )ماده ۱۲(، به صراحت حق 
آزادی حرکت را به رسمیت شناخته حمایتش 
می کنند، همان گونه که اعالمیه جهانی حقوق 
بشــر )ماده ۱۳( و همه معاهدات عمده حقوق 

بشری منطقه ای این کار را می کنند. 
اســت،  آســیب پذیر  جابه جایــی  آزادی 
خصوصا نســبت به این که توسط دولت ها در 
تالش شان برای پاسخ دادن به قاچاق به خطر 
بیفتد. دولت ها ممکن اســت به عنوان مثال، 
اقدامات قانونی، اداری یا سایر اقدامات را برای 
جلوگیری از مهاجرت افراد برای یافتن کار به 
عمل آورند. آن ها ممکن است قربانیان شهروند 
یا غیرشهروند قاچاق انسان را جهت »حمایت« 
نگاه دارند )یا نهادهــای غیردولتی را از تحت 
نگهداری قرار دادن قربانی بــاز ندارند(. آن ها 
می توانند قربانی را از بازگشت به خانه بازدارند، 
مادام که تقاضاهای خاصی مانند ارائه شهادت 

علیه قاچاقچیان برآورده نشده است. 
توصیه شــده  دســتورالعمل های  و  اصول 
اشــاره ای خاص به آزادی جابه جایی در زمینه 

حمایت از حقوق استقرار یافته دارد: 
دولت ها باید حمایــت از حقوق همه افراد 
در آزادی جابه جایی و تضمین این که اقدامات 
ضدقاچاق این حق را خدشــه دار نمی کند در 

نظر داشته باشند )دستورالعمل ۱(.
هنگام بررســی تأثیر حقوق بشــری یک 
اقــدام ضدقاچاق خــاص، مهم اســت اذعان 
داریــم که آزادی حرکت و حقــوق مربوط به 
آن مطلق نیســت. چنیــن آزادی می تواند به 
عنوان مثال، تنها برای کســانی تضمین شود 
کــه قانوناً در قلمرو کشــور به ســر می برند. 
کمیته حقوق بشــر در توضیــح کلی خود به 
شماره ۲7 )۱۹۹۹( راجع به آزادی حرکت، با 

توجه به محدودیت های موجود نسبت به این 
حق، اشــاره کرد که آن را »یک شرط ضروری 
برای رشــد آزادانه یک فرد« می داند. هرگونه 
محدودیت نسبت به این حق »باید به موجب 
قانون پیش بینی شــود، باید ضروری باشد ... و 
باید مطابق با تمام دیگر حقوق شناخته شده در 

میثاق« و »مطابق با اصل تناسب باشد.« 
این کــه محدودیت  بر  در تصمیم گیــری 
در آزادی حرکت قانونی اســت یا خیر، بدین 
ترتیب ضروری است سوال کنیم که آیا: )الف( 
در قانون پیش بینی شــده است؛ )ب( مطابق 
با حقوق دیگر )ماننــد منع تبعیض مبتنی بر 
جنسیت( اســت؛ و )ج( مطلقاً ضروری است. 
این الزامات همگی باید برآورده شود. به عنوان 
نمونه، حتی اگر دولتی بتواند استدالل کند که 
محدودیت های مهاجرتی آن بر اســاس نیاز به 
حفظ نظم یا اخالق عمومی از طریق پیشگیری 
از قاچاق وضع شده است و اقدامات انجام شده 
هم الزم و هم نســبت به هدف اعالم شده خود 
متناسب اند، همان دولت هم چنین باید بتواند 
نشــان دهد که محدودیت آن غیرتبعیض آمیز 
اســت. از آنجا که تقریباً تمام محدودیت های 
مهاجرت مربوط بــه قاچاق به زنان و دختران 
محدود اســت، برای هر دولت دشــوار خواهد 
بود به نحــو متقاعد کننده قانونــی بودن این 
محدودیت هــا را وفق موازیــن جاری حقوقی 

بین الملل استدالل کند. 
اقدامات ضدقاچاق و حقوق پناهندگان

پناهجویان هم چنین ممکن  و  پناهندگان 
است قربانی قاچاق باشــند. حقوق بین الملل 
صراحــت دارد که تقاضــای پناهندگی را باید 
بر اســاس جنبه های ماهوی آن و نه بر اساس 
طریق ورود دمتقاضی در نظر گرفت. در عمل، 
این بدان معنی اســت که همه افراد، از جمله 
مهاجران غیرقانونی و اشخاص قاچاق شده، باید 
فرصت کامل )از جمله از طریق ارائه اطالعات 
کافی( داشته باشــند تا درخواست پناهندگی 
دهند یا هر توجیه دیگری برای باقی ماندن در 
کشور مقصد را بر آن مبنا ارائه دهند. این قاعده 
اهمیت عملی دارد. بســیاری دولت ها در قبال 
ورود غیرقانونی، اســتفاده از مدارک مسافرتی 
جعلی وغیره، مجازات هایی وضع کرده اند. اشاره 
شده که به طرزی فزاینده، چنین مجازات هایی 
در بردارنــده محرومیت از حقــوق در زمینه 

روش های تشخیص پناهندگان است. 
خود قاچاق به طور بالقوه می تواند اســاس 
ادعــای پناهندگی باشــد. در ســال ۲۰۰۶، 
خصــوص  در  دســتورالعمل هایی   UNHCR

حمایــت بین المللی صادر کــرد: اعمال ماده 
1A2 کنوانســیون ۱۹5۱ یــا پروتکل ۱۹۶7 

راجــع به وضعیــت پناهنــدگان در خصوص 
قربانیان قاچاق و افراد در معرض خطر قاچاق 
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)راهنمای قاچاق UNHRC( . دســتورالعمل ها 
اذعــان دارند که نه همه قربانیــان یا قربانیان 
بالقوه قاچاق در محــدوده تعریف مهاجر قرار 
دارند و این کــه قربانی قاچاق بودن، به خودی 
خود نشان دهنده جهتی معتبر برای درخواست 
وضعیت پناهندگی نیســت. با این حال، آن ها 
هم چنین تأیید کردنــد در برخی موارد، افراد 
قاچاق شده ممکن است واجد شرایط حمایت از 
پناهندگی بین المللی باشند، اگر اعمال ارتکابی 
توسط عامالن به عنوان آزار و اذیت وفق جهات 
موجود در تعریف کنوانسیون ۱۹5۱ در شمار 

آید و دولت حمایت مؤثر را فراهم نکند. 
اصــل عدم بازپــس راندن یکــی دیگر از 
جنبه های مهم رابطه پناهندگان قاچاق است 
کــه به ویژه بــا تعهد دولت ها بــه عدم نقض 
حقوق استقرار یافته در ارتباط است. این اصل 
مانع بازگرداندن فرد به کشــور دیگر اســت، 
اگــر دالیل قابل توجهی بــرای این باور وجود 
داشته باشد که فرد مذکور می تواند مورد آزار 
و ا ذیت قرار گیــرد. اصل فوق هم چنین مقرر 
ســاخته کشــورها اجازه ندارند یک فرد را به 
کشــور دیگر بازگردانند یا مسترد دارند، آنجا 
کــه جهات محکمی برای این باور هســت که 
فرد مورد بحث تحت شــکنجه یا دیگر اشکال 
بدرفتاری قرار خواهد گرفت. تشخیص این که 
قربانی قاچاق به احتمال زیاد با اقدامات تالفی 
جویانه جدی یا قاچاق دوباره روبه رو می شود، 
در شرایط خاص ممکن است تعهد عدم بازپس 

فرستادن را به وجود آورد. 

اقداماتی بــرای محافظت در برابر 
نقــض حقوق اســتقرار یافته در 

پناهندگی
• حصول اطمینــان از این که مراحل 
و فرآیندهایی برای پذیرش و بررســی 
تقاضای پناهندگی هم افراد قاچاق شده 
و هم پناهجویــان وجود دارد و این که 
اصل عدم باز پس فرستادن همواره مورد 

رعایت و تأیید است.
• حصــول اطمینــان از این که محیط 
حمایتی برای متقاضیان پناهندگی که 
ادعا می کننــد قربانی قاچاق اند، فراهم 

شده است؛
• درک این کــه پناهجویانی که قربانی 
قاچاق اند، ممکن است از آشکار کردن 
کامل شــرح آزار و اذیت شــدن خوف 
داشته باشند و این که این ترس ممکن 
است ابعاد جنسیتی بیابد که الزم است 

در نظر گرفته شود؛
• قبول این که اشکال خاصی از قاچاق 
ممکن اســت اثر به طور نامتناســب 
شدیدی بر زنان و کودکان داشته باشد 

و ممکن اســت، در عمل، منجر به در 
نظر گرفتن افراد به عنوان قربانیان آزار 

و اذیت مربوط به جنسیت شود. و 
• اجتنــاب از هرگونــه پیونــد صریح 
یــا ضمنی بیــن ماهیت درخواســت 
پناهندگی و اراده قربانی در اداء شهادت 

علیه استثمارگران خود. 
منابــع: اصــول و دســتورالعمل های 
قاچــاق  و دســتورالعمل  توصیــه ای 
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4. اجرا، نظارت و پاسخگویی
اعتبار قوانین جدید بین المللی، منطقه ای 
و ملــی در امر قاچاق بســتگی به اجرای مؤثر 
آن ها دارد. این فصل خالصه ای از ســاز و کارها 
و روش های شــبکه ای را ارائه می دهد که برای 
کمک به بســتن »شکاف اجراء« بین قوانین و 
رویه ها، و در نتیجه برای اطمینان از پاسخگویی 
بیشتر دولت ها و دیگرانی که مسئول پاسخ دهی 

در مقابل قاچاق اند، فراهم شده است. 
الف. ســازوکارهای الحاقی معاهدات راجع 

به قاچاق
پروتــکل قاچــاق هیچ ســازوکار نظارتی 
خاصــی بر اجــرای آن ایجاد نکرده اســت. با 
این حال، سند سابق بر آن، یعنی کنوانسیون 
ســازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته 
فراملی، گردهمایی کشورهای عضو کنوانسیون 
را پیش بینــی کرده اســت، که اختیــار دارد 
اطالعات مربوط به اجرای پروتکل و اجرای آن 
ارائه دهد. در سال ۲۰۰۸ گردهمایی کشورهای 
عضو گروه کاری را تأسیس کرد تا گردهمایی 
را در انجام وظایفش در خصوص پروتکل کمک 

و راهنمایی دهد. 
کارگروه موظف است به:

• تســهیل اجــرای پروتــکل از طریــق 
تبادل تجربه و شــیوه های بین کارشناسان و 

متخصصان؛
• ارائه توصیه در مــورد این که دولت های 
عضــو چگونــه می تواننــد پروتــکل را بهتر 

پیاده سازی کنند؛ 
• کمک به گردهمایی کشورهای عضو در 
ارائه راهنمایی به دبیرخانه آن )دفتر موادمخدر 
و جرایــم ســازمان ملــل متحــد( در زمینه 

فعالیت های مربوط به اجرای پروتکل؛ و
• توصیه به گردهمایی کشورهای عضو در 
عملی کردن همکاری هــای مربوط به اجراء با 

سایر نهادها. 
کنوانســیون قاچاق اروپا سازوکار نظارتی 
نسبتاً پیچیده ای شامل گروهی از خبرگان فنی 
در اقدام علیه قاچاق انسان و یک کمیته بیشتر 
سیاسی متشــکل از دولت ها دارد، که به طور 
مســتقیم به کمیته وزرای شورای اروپا مرتبط 

اســت. دولت های عضو ملزم اند به طور منظم 
به گروه کارشناســان در اجرای کنوانســیون 
گزارش دهند و گروه کارشناســان خود اختیار 
دارد اطالعاتی از جمله از طریق بازدید از محل 

کسب کند.
گزارش هــای تهیه شــده توســط گــروه 
کارشناســان بــه دولت عضــو و هم چنین به 
کمیته اعضاء برای هر پیگیری که ممکن است 
الزم باشد ارسال می شود. در حالی که کمیته 
نمی تواند این گزارش ها را تغییر دهد، می تواند 
از دولت های عضو بخواهد اقدامات مشخصی را 

برای اجرای توصیه های آن درخواست کنند. 
ب. نظام بین المللی حقوق بشر

نظام بین المللی حقوق بشــر در پیشــبرد 
اجراء مؤثر چارچوب حقوقی بین المللی نقش 
اساسی در موضوع قاچاق ایفاء می کند. شورای 
حقوق بشــر همراه با مجمع عمومی سازمان 
ملل متحــد، موضوع قاچاق را بررســی کرده 
و، به طور منظم قطعنامه هایی نســبت به این 
موضوع تصویــب کرده اســت. عملکرد دیگر 
دست اندرکاران کلیدی به طور مختصر به شرح 

زیر است. 
ارکان معاهده حقوق بشر سازمان ملل 

متحد
برای هر یک از معاهدات بین المللی حقوق 
بشــر، کمیته ای از کارشناســان مستقل برای 
نظــارت بر اجرای مفاد آن توســط دولت های 
عضو تأسیس شده اســت. به عنوان بخشی از 
تعهدات شان به موجب تعدادی از این معاهدات، 
دولت های عضو ملزم اند گزارش های منظمی در 
مورد وضعیت مربوط به حقوق حمایت شــده 
و مراحل گذرانده شده برای ایفاء تعهدات شان 
به کمیته هــای مربوط ارائــه دهند. کمیته ها 
این گزارش ها را بررسی کرده و گفت و گویی با 
دولت گزارش دهنده آغاز می شود. عالوه بر ارائه 
راهنمایی بــه آن دولت، »نظرات نهایی« رکن 
معاهده بر عملکرد یک دولت عضو می تواند به 
کشورهای دیگر در آنچه از آن ها نسبت به حق 
یا موازین خاص مقرر در معاهده انتظار می رود 
اطالعات مفیدی ارائه دهد. اکثر ارکان معاهده 
نیز نظرات کلی در تفسیر مقررات معاهده صادر 

می کنند. 
برخی ارکان معاهده وظایف اضافی با هدف 
تقویت اجرای معاهدات توسط دولت های عضو 
شان )مانند انجام تحقیقات( را به عهده دارند. 
برخی نهادهــای معاهده می توانند شــکایت 
یا نامه هــای افرادی را بررســی کنند که ادعا 
می کنند حقوق شان توسط یکی از دولت های 
عضو نقض شده است، مشروط بر این که دولت 
مذکور بــا این روش موافقت کرده باشــد. در 
نظــر بگیرند. در نهایت این کــه، کمیته فرعی 
پیشــگیری از شــکنجه، نوع جدیدی از رکن 
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معاهده، می تواند برای پیشگیری از شکنجه و 
دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی 
یا اهانت آمیز به تمام مکان های بازداشــت در 
قلمرو کشورهای عضو و نهادهای مستقل ملی 
مراجعه کند و به هــر دو دولت عضو کمک و 

مشاوره ارائه می دهد. 
باتوجه به دامنه وســیع حقوقی که بالقوه 
تحت تأثیر قاچاق قرار گرفته است، تعجب آور 
نیست اگر کار بسیاری معاهدات حقوق بشری 
به نحوی از انحاء به قاچــاق می پردازد. توجه 
آن ها به قاچاق طی دهه گذشته تا حد زیادی 
افزایش یافته اســت، چرا که موضوع قاچاق در 
دستور کار سیاست بین المللی برجسته تر شده 
و ارتباط آن با حقوق بشــر خاصــی به گونه 
واضح تری استقرار یافته است. به عنوان نمونه، 
قاچاق کــودکان و زنان در حال حاضر به طور 
منظم توسط کمیته حقوق کودک و کمیته رفع 
تبعیض علیه زنان مورد بحث قرار می گیرد؛ و 
قاچــاق کارگران مهاجر مســئله ای مهم برای 
کمیته ناظر بر کنوانسیون بین المللی حمایت 
از حقوق تمام کارگران مهاجر و اعضای خانواده 
آن ها ست. هم کمیته حقوق بشر و هم کمیته 
حقوق اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی بارها و 
بارها به موضوع قاچاق در زمینه حقوق خاص 
تحت حمایت میثاق بین المللی حقوق مدنی و 
سیاســی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگــی پرداخته اند. کمیته ضد 
شــکنجه و کمیته رفع تبعیض نژادی، گاهی 
ضمن بررسی گزارش های دولت عضو از قاچاق 

سخن گفته اند. 
رویه های ویژه حقوق بشــری و وجوه 

نگهداری شده سازمان ملل متحد
سازوکارهای تحقیق سازمان ملل متحد یا 
»رویه های ویژه« وظیفه نظارت، ارائه مشــاوره 
و گــزارش عمومــی وضعیت حقوق بشــر در 
کشــوری خاص )مأموریت های کشــوری( یا 
در موضــوع خــاص )مأموریت های موضوعی( 
را بر عهده دارند. تمام ســازوکارهای موضوعی 
و خاص کشــورها به دریافت اطالعات مرتبط 
با مأموریت شــان از منابع مختلــف )از جمله 
سازمان های بین دولتی و غیردولتی( مجازند، 
و می تواننــد به ارائــه توصیه هایــی راجع به 
پیشگیری از موارد نقض بپردازند. برخی اختیار 
دارند به ادعاهای نقض پاسخ دهند، برای مثال، 
با اســتقرار گفت وگو با شــاکیان و دولت ها یا 
حتی ورود بــه اتهامات وارد بر روند تحقیقات. 
گزارش های رویه های ویژه می تواند منبع مهم 
اطالعات و بینش در خصوص هنجارها و موازین 
حقوق بشری باشد. از آنجا که روش های خاص 
با موقعیت های واقعی درگیرند، اغلب می توانند 
تدابیــر عملی مورد نیــاز دولت ها در حمایت، 
رعایت و تحقق حقوق بشر خاصی را شناسایی 

کنند. 

مأموریت گزارش گر ویژه قاچاق
• ارتقاء پیشــگیری از قاچاق انســان 
در تمامی اشــکال و اتخــاذ تدابیری 
در حمایت و پشــتیبانی از حقوق بشر 

قربانیان؛
• ارتقــاء اعمــال مؤثــر موازیــن و 
بین المللی مربوط و کمک  هنجارهای 

به بهبود بیشتر آن ها؛
• وارد کردن مالک جنس و ســن در 
سرتاسر مأموریت ها، از جمله از طریق 
شناســایی آســیب پذیری های خاص 
جنســیت و ســن در موضوع قاچاق 

انسان؛
• شناســایی و به اشــتراک گذاردن 
بهترین شــیوه ها و هم چنین چالش ها 
و موانع به منظور حمایت و پشتیبانی 
از حقوق بشــر قربانیان و شناســایی 

خالءهای حمایتی در این زمینه؛
• تأکید خاص بر توصیه های ارائه شده 
و راهکارهــای عملی ناظــر به اعمال 
حقوق مربوط بــه مأموریت، از جمله 
با شناســایی زمینه ها و طرق عینی در 
همکاری های بین المللی برای برخورد با 

مسئله قاچاق انسان؛
• بررسی تأثیر اقدامات ضد قاچاق در 
حقوق بشر قربانیان قاچاق انسان برای 
پیشــنهاد پاســخ کافی به چالش های 
برآمده در این زمینه و برای جلوگیری 

از قربانی شدن مجدد قربانیان قاچاق؛
• تقاضــا ، تحصیل و تبــادل اطالعات 
متناســب با دولت ها، ارکان معاهدات، 
رویه های خاص، سازمان های تخصصی، 
سازمان های بین دولتی و سازمان های 
غیردولتی و ســایر منابــع مرتبط، در 
امر قاچاق انسان و پاسخگویی مؤثر به 
اطالعات قابل استناد در ادعاهای نقض 
حقوق بشــر با هدف حفظ حقوق بشر 

قربانیان واقعی یا بالقوه قاچاق.
• کار در همــکاری نزدیــک با دیگر 
سازمان ها، ارگان ها و نهادهای مربوط، 
و گزارش دهی ساالنه به شورای حقوق 

بشر و مجمع عمومی.
منبع: قطعنامه شــماره ۱/۱7 شورای 

حقوق بشر سازمان ملل متحد. 

مرتبط   تریــن رویه های ویــژه در موضوع 
قاچاق، از گزارشگر ویژه قاچاق انسان، خصوصا 
زنان و کودکان؛ گزارشــگر ویژه خشونت علیه 
زنان، علل و پیامدهای آن؛ گزاشگر ویژه فروش 
کودکان، تن فروشــی و هرزه نــگاری کودکان؛ 

گزارشگر ویژه حقوق بشر مهاجران؛ و گزارشگر 
ویژه اشکال معاصر بردگی صادر شده است.

ســازمان  داوطلبانه  کمک هــای  صندوق 
ملل متحد در اشــکال نوین برده داری، توسط 
مجمع عمومی در ســال ۱۹۹۱ تأســیس شد 
تا به ارائه کمک های بشر دوســتانه، حقوقی و 
مالی به افرادی پردازد که قربانی اشکال معاصر 
برده داری اند، تأســیس شــد. این اصطالح در 
بر دارنده افراد قاچاق شــده اســت که قربانی 
اقدامات استثماری مانند کار اجباری، کار برای 
تأدیه دیون، بردگی جنسی، بدترین اشکال کار 
کودک، بهره برداری جنسی تجاری از کودکان 
و ازدواج اجباری اند. اولویت در اعطاء کمک های 
مالی به پروژه هایی اختصاص یافته اســت که 
به علل ریشــه ای بــرده داری و بــه طرح های 
ارائه مســتقیم کمک های طبی، روان شناسی، 
اجتماعی، حقوقی، انسان دوستانه، آموزشی یا 
دیگر اشــکال کمک به قربانیان اشکال معاصر 
برده داری؛ و به طرح های همراه با فعالیت های 

درآمدزا می پردازد.
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان 

)OHCHR( ملل متحد
در حالی که چندیــن کارگزاری تخصصی 
ســازمان ملل متحد مأموریت کار در مسایل 
مربوط به مهاجرت را دارند، معدودی مأموریت 
حمایــت یا تمرکز آشــکار حقوق بشــری در 
فعالیت هــای خــود دارنــد. OHCHR قاچاق 
انســان را در عرصه هــای جهانــی جابه جایی 
و مهاجرت هــای فزاینده ای قــرار می دهد که 
در نتیجه جهانی شــدن اقتصاد، زنانه شــدن 
یا  فروپاشی  مهاجرت، درگیری های مسلحانه، 
پیکربندی دوبــاره دولت ها، یا تبدیل مرزهای 
سیاســی صورت وقوع یافته است. راهبرد آن 
ســپس اشــعار می دارد مهاجران در وضعیت 
غیرقانونی به احتمال بیشتر قربانی کارفرمایان 
بی وجدان یا اسیر دست قاچاقچیان می شوند. 
کارگزاری هم چنین اذعان می دارد سیاست های 
مهاجــرت و پناهندگی محــدود و انحصاری 
مهاجــران را بــه اتخاذ روش هــای جایگزین 
مهاجــرت، از جمله قاچاق، با پیامدهای جدی 

برای حقوق بشر آنان وا می دارد. 
در راســتای این موضوعــات، اولویت ها و 
راهبردهــا، OHCHR در تجزیه و تحلیل تأثیر 
قوانین، سیاســت ها و برنامه های مهاجرت در 
حقوق مهاجران درگیر اســت و به دولت ها و 
سایر اشخاص ذی نفع داخلی در تقویت ظرفیت 
خود برای نظارت، تحقیق و ارائه طرق جبران 
نقض حقوق مهاجران؛ و ارائه آموزش به مقامات 
مهاجرت، مأموران اجــرای قانون، نمایندگان 
مجلس، قضات و وکالء، در شناسایی قربانیان 
قاچاق و نظارت بر موارد نقض حقوق مهاجران 

کمک می کند. 
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OHCHR عضــو گــروه هماهنگــی بین 

سازمانی علیه قاچاق انسان است و در تقویت و 
تبدیل آن از رکن به اشتراک گذارنده اطالعات 
به یک نهاد سیاستگذاری بین سازمانی نقشی 
اساسی ایفا کرده اســت. OHCHR هم چنین 
عضــو گروه جهانی مهاجرت، متشــکل از ۱۶ 
کارگزاری ملل متحد و ســایر ســازمان های 
بین المللی اســت. در دوره کرسی بودن آن در 
نیمه دوم ســال ۲۰۱۰، گروه جهانی مهاجرت 
بیانیه مشترک سرنوشت سازی صادر کرد و در 
آن از حقوق بشر مهاجران گرفتار در وضعیت 
غیرقانونــی بودن، و خطر قاچــاق ابراز نگرانی 
عمیق کرد. این گروه از کشــورها خواست به 
جنبه تقاضا قاچاق و استثمار رسیدگی کنند و 
ادامه تعهد به اتخاذ تدابیر ضد قاچاق را اعالم 

کرد.
ج. برنامه اقدام برای مبارزه با قاچاق انسان 
و صنــدوق امانت ســازمان ملــل متحد برای 

قربانیان قاچاق
در ســال ۲۰۱۰، مجمــع عمومــی طرح 
جهانی اقدام به مبارزه با قاچاق انسان را، که بر 
پیشگیری از قاچاق، تعقیب مجرمان و حمایت 
از قربانیان تمرکز دارد، و بســیاری از موازین و 
قواعد مندرج در فصل سوم این مجلد را مورد 
تایید قرار داده اســت به تصویب رسید. برنامه 
هم چنین بر اهمیت انجام تحقیقات، تحصیل 
داده ها و تجزیه و تحلیل مسئله تأکید ورزیده 
است. برنامه از همه دولت ها می خواهد اقدامات 
هماهنگ و سازگار را برای شکست دادن قاچاق 
اتخاذ کنند؛ و خواســتار ادغام مبارزه با قاچاق 
انســان در برنامه های گسترده تر سازمان ملل 
متحد برای ســرعت دادن به توسعه و تقویت 

امنیت در سراسر جهان است. 
طــرح جهانی بــه ســاز و کارهای تقویت 
نظارت و پاســخگویی به طور مستقیم کمک 
نمی کنــد. با این حــال، این طــرح صندوق 
برای  کمک هــای داوطلبانه ســازمان ملــل 
قربانیان قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان 
را برای ارائه کمک های بشردوســتانه، حقوقی 
و مالی به قربانیان قاچاق از طریق شــبکه های 
کمک رسانی، مانند ســازمان های دولتی، بین 
دولتی و غیردولتی استقرار داده است. صندوق 
از طریق هیئت امنایی که به طور منظم برای 
بررسی طرح ها و ارائه مشاوره تشکیل می دهد 

اداره می شود. 
د. دادگاه ها و محاکم بین المللی و منطقه ای

دادگاه ها و محاکم بین المللی و منطقه ای 
مرجع دیگر بالقوه مهم نظارت و پاســخگویی 
بین المللی  اســت. چندین محکمه کیفــری 
موقت )ماننــد دادگاه کیفری بین المللی برای 
یوگسالوی سابق(، به مسایل مربوط به قاچاق 
گاهی رســیدگی می کننــد. گنجاندن قاچاق 

و شــیوه های مربوط به آن، مانند برده داری و 
برده داری جنسی، در اساسنامه دیوان کیفری 
بین المللی )مــاده 7,۱( این احتمال را مطرح 
می کند که چنین ســازوکار مهم پاسخگویی 
انفرادی کیفــری ارتباط آتی با موضوع قاچاق 
خواهــد داشــت. دادگاه اروپایی حقوق بشــر 
در چندیــن مورد در برخورد یــا پرداختن به 
موضوع قاچاق رأی صادر کرده اســت. دوسیه 
RANTSEV علیه قبرس و روسیه در برجسته 

کردن محتوای اساسی چند تعهد مهم حقوقی، 
از جمله تعهد به جلوگیری از بهره کشی مربوط 
بــه قاچاق و تعهد به تحقیق با ســعی و دقت 

موارد قاچاق به خصوص قابل توجه است. 
مســایل مربوط بــه حقوق بشــر درباره 
قاچــاق، از جملــه بــرده داری، کار اجباری و 
استثمار کارگران مهاجر، نیز توسط دادگاه های 
منطقــه ای از جمله دادگاه حقوق بشــر اروپا، 
دادگاه حقوق بشر قاره امریکا و محکمه قضایی 
جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا در نظر 

گرفته شده است. 
ه. نظارت ملی و پاسخ گو بودن

در تحلیــل نهایی، حقوق بشــر حمایت و 
رعایت می شــود، به ســبب آنچه که هست و 
آنچه در ســطح ملی در دست اقدام است. این 
کیفیت و قدرت قوانین ملی، روش ها و شیوه ها 
اســت که در نهایت ماهیت واکنش یک دولت 

به قاچاق را تعیین می کند. 
ایجــاد ســازوکارهای نظــارت و هدایت 
پاســخ دهی ملی به پدیــده قاچاق جنبه مهم 
توسعه یک پاســخ قوی مبتنی بر حقوق بشر 
اســت. این ســازوکارها باید بنا به دســتور و 
حســب وظیفه قادر به سنجش پاسخ ملی در 
قبال موازین بین المللی باشــد که در این برگه 
تنظیم شده اســت. همان طور که در اصول و 
دستورالعمل های توصیه شده اذعان شده است 
)دســتورالعمل شماره ۱(، ســازوکارهای ملی 
نیز در نظارت بــر تأثیر مداخالت ضدقاچاق و 
حصول اطمینان از این که حقوق استقرار یافته 
را با دخالــت تحت تأثیر قرار نمی دهند، نقش 

حیاتی ایفا می کنند. 
تعــداد فزاینــده ای از کشــورها در حال 
راه اندازی واحد دفاتر ملی، مانند گزارشگر ویژه 
نظارت بر پاسخ کشوری به قاچاق، می باشند. به 
تازگی، اتحادیه اروپا ایجاد چنین سمتی درون 
دولت های عضو آن )نگاه کنید به بخش پایین( 
را مقرر ســاخته است. در کشــورهای دیگر، 
سازمان های مســتقل ملی حقوق بشر، مانند 
کمیســیون های ملی حقوق بشــر، به موضوع 
قاچاق پرداخته اند: دســت زدن به تحقیق در 
وضعیت کشوری، دادن مشاوره به سازمان های 
دولتی و ارزیابی پاســخ های ملــی که به نظر 
می رسد در حد و اندازه تعهدات بین المللی آن 

دولت نیست. 

گزارشــگران ملی یا سازوکارهای 
مشابه

کشــورهای عضو بایــد اقدامات الزم 
را برای اســتقرار گزارشــگران ملی یا 
سازوکارهای مشــابه انجام دهند. این 
سازوکارها روند قاچاق انسان را برآورد 
می کنند، نتایج اقدامــات در مبارزه با 
قاچــاق، از جمله جمــع آوری آمار در 
همکاری نزدیک با سازمان های جامعه 
مدنی فعال در این زمینه، و گزارش دهی 

را مورد سنجش قرار می دهند. 
منبع: دستورالعمل شماره ۲۰۱۱/۳۶ /
EU اتحادیه اروپا در پیشگیری و مبارزه 

با قاچاق انسان و حمایت از قربانیان آن 
)ماده ۱۹(.

در حالــی که نظارت مســتقل وجه مهم 
حصــول اطمینان از این اســت کــه قوانین، 
سیاســت ها و رویه ها به حقوق اســتقرار یافته 
تجــاوز نمی کنند، عوامل دولتــی که به طور 
مستقیم در پاسخ دهی به قاچاقچیان دخیل اند، 
از جملــه قانونگذاران، مجریــان قانون، ارکان 
تعقیب و محاکمه و حامیان قربانیان ـ نیز باید 
اقدامــات و عملکرد خــود را از دیدگاه حقوق 
بشــری نظارت کنند. عالوه بر این، همان طور 
که در اصول و دســتورالعمل های توصیه شده 
اشاره شد، ســازمان های غیردولتی در تعامل 
با افراد قاچاق شــده، باید تشــویق شــوند در 
نظــارت و ارزیابی تأثیر حقوق بشــر اقدامات 
ضد قاچاق ســهیم باشند. چنین نظارتی نباید 
به اقدامات دولت محدود شــود، بلکه می تواند 
به نحوی مفید توســعه یابد تــا فعالیت های 
خود سازمان های غیردولتی را هم در برگیرد، 
ارائه دهنــدگان خدمــات خاص و  خصوصــاً 
دیگرانی که به طور مســتقیم بــا قربانیان در 

تعامل قرار دارند. 
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هر څــوک حق لري په هر ځــای کې چې 

وي د قانون پر وړاندې د یو شــخص په توګه په 

رسميت و پيژندل يش.

ټول د قانون پر وړاندې برابر دي او حق لري 

له هيــڅ ډول تبعيض پرته د قانــون له یو ډول 

مالتــړ څخه برخه من يش. ټول حق لري د هر 

تبعيــض پر وړاندې چــې د دې حق ناقض وي 

او هــم د هر تحريک پر وړانــدې چې د دا ډول 

تبعيض په پــار تررسه يش، د قانــون د يو ډول 

مالتړ څخه برخه من اويس.

ارســطو د قانون او د قانــون د حاکميت په 

اړه وايــي: »تر ټولو لوړ ځواک بايد په ټولنه کې 

هيچاته ور نه کــړل يش، بلکې هغې قانون ته 

بايــد ورکړل يش چــې د ټولنې ټــول افراد تر 

پوښــښ الندې راويل. که يو فــرد تر ټولو زيات 

ځــواک ولري، طبيعي ده چې له قانون پورته او 

د خپلــو همفکرو د ګټــو د تامني لپاره به عمل 

کوي.«

د دې لپاره چې قانــون او په ټولنه کې يې 

حاکميت و پيژنو، د قانون پر حاکميت او د هغې 

پر مولفو او اجرايي وړتياوو ځغلند نظر کوو.

د بــر حقونو نړيواله اعالميــه په رصاحت 

رسه اعالنــوي چــې د بر حقونــه، د قانون د 

حاکميــت د چرت له ســاتنې پرتــه د اجرا وړ نه 

دي. پر همدې بنسټ دولتونه بايد د بر حقونو 

د معيارونــو د تطبيق لپــاره د قانون حاکميت 

د خپلــو فعاليتونو په رس کــې راويل او تر ټولو 

مهم عنــرص او د قانون د حاکميــت مفهوم دا 

ډول مطرح کوي: »هيڅوک د قانون په نســبت 

ارجحيــت نه لري.« همدا رنګه ويل شــوي: »د 

قانون حاکميت، د خدای د ارادې متثيل دی، 

نــو بايد د قانون حاکميت چې د بر حقونو پر 

اصولو والړ دی، مقدس وګڼل يش.«

د قانــون د حکومت يــا حاکميت نظريه يو 

مهم ســيايس او حقوقي اصــل دی چې کله د 

قانون پر وړاندې د برابرۍ او مساوات په مفهوم 

تعبي شــوی دی او کله له هغو ځانګړتياوو رسه 

لکه عموميت درلودل او په قانون کې اســتمرار 

او رصاحــت، پيژندل شــوی دی. که دغه دواړه 

نظريې يوځای په نظر کې ونيســو، کولی شــو 

داسې پايله ترالسه کړو:

د قانــون د حکومت له نظريې رسه ســم په 

حکومتــي تصميــم نيونو کې له قــدرت څخه 

خپلرې او مســتبدانه ګټه اخســتنه مردوده 

ده. پــر دې بنســټ، د دولتي چارو مســئولني 

او ماموريــن يواځــې او بايد له قانون رسه ســم 

عمل وکــړي او قانون بايد د ټولنــې د افرادو د 

فردي او ټولنيــز امنيت متضمينوونکی وي. په 

ســاده ټکو، د قانون حاکميت، يعنې د ملت د 

د برش حقونو نړيواله اعالميه په 
رصاحت رسه اعالنوي چې د برش 
حقونه، د قانون د حاکميت د چرت 
له ساتنې پرته د اجرا وړ نه دي. پر 
همدې بنسټ دولتونه بايد د برش 
حقونو د معيارونو د تطبيق لپاره 
د قانون حاکميت د خپلو فعاليتونو 
په رس کې راويل او تر ټولو مهم 
عنرص او د قانون د حاکميت مفهوم 
دا ډول مطرح کوي: »هيڅوک د 
قانون په نسبت ارجحيت نه لري.« 
همدا رنګه ويل شوي: »د قانون 
حاکميت، د خدای د ارادې متثيل 
دی، نو بايد د قانون حاکميت چې 
د برش حقونو پر اصولو والړ دی، 
مقدس وګڼل يش.«

مقــــاله
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ارادې حاکميت. دې نظريې په نولسمه پېړۍ 

کې په انګلســتان کې پراختيا ومونده او د پام 

وړ وګرځېده. د دې اصــل جوهر دا دی چې د 

انسانانو ټولنيز ژوند د هغو قوانينو او قواعدو په 

وســيله اداره يش، چې انسانانو يې په رامنځته 

کولو کــې برخــه درلــوده. دولتي مســئولني 

يواځــې د قانون پر بنســټ عمل وکــړي، نه له 

دې محــدودې څخــه بهــر، او د دې خالف د 

هر عمل مخه يــې و نيول يش، د متخلفينو پر 

وړاندې ودريږي، چې عدالت د ټولو لپاره محقق 

يش. د قانون د حاکميت نشــتوالی د انارشۍ 

او خپلريو باعث کيږي چــې بري نړۍ يې 

بې شــمېره بېلګې تجربه کړې دي. سوماليا او 

افغانستان د نوييمې لســيزې په پيل کې او د 

ايران په ګډون ډېر شــمېر افريقايي او آسيايي 

هيوادونــه  د قانــون د حاکميــت د نشــتوايل 

ښــکاره بېلګې وې او دي. د دولت مسئوليت، 

د حاکميت تامني او د قانون پر بنسټ د هغې 

اجرا کول دي او د هيوادوالو مســئوليت د هغه 

قانون احــرتام او رعايت دی چــې خپله يې په 

رامنځته کولو کې برخه لرلې.

د قانون د حکومت مولفې:

- پــر بري حقونو او بنســټي آزاديو د اغېز 

لرونکو قوانينو شتون؛

- خپلواکه قضاييه قوه، چې د نورو د هر ډول 

السوهنې او حتی اغېز څخه لرې وي؛

- حقوقــي اغېزنــاک ابزار او اســناد چې د 

ټولنې د افرادو په الرسيس کې وي؛

- د قانــون پر وړانــدې د ټولــو هيوادوالو د 

حقوقي برابرۍ تضمني کوونکی حقوقي نظام

- د انســان مقــام او منزلت تــه د احرتام په 

رعايت رسه جزايي سيستم

- پــه ټولنه کې انتظامي ځــواک يا د قانون 

ســاتونکي، د خدمتګارانــو او د هيوادوالــو د 

هوســاينې او امنيــت د تامينوونکــو پــه توګه 

)پوليــس او ټــول امنيتي ځواکونــه او د قانون 

تامينوونکي(؛

- اغېزناکه او د قانون له پيل کولو رسه مرسته 

کوونکې اجراييه قوه.

د قانونيت اصل

د قانونيــت د نظريــې روح د قانــون پــه 

حاکميت کې رامنځته شوی. دا مفهوم په دې 

معنی دی چې د دولت )حکومت( د جرايه قوې 

پــه مټ له قدرت څخه ګټه اخســتنه او د دندو 

اجــرا، بايد د قانون پر بنســټ او په قوانينو کې 

په ټاکل شوي چوکاټ کې تررسه يش. بل مهم 

ټکی دا دی چې د حکومت عمل د خلکو لپاره 

مطلوب وي او يا ښه ده چې وويل يش، حکومت 

د خلکو د تائيد وړ وي.

لکه د قانون د حاکميت په مبحث کې چې 

اشــاره ورته وشــوه، د قانونيت اصل، د قانون د 

تامني او اجرا مالک دی او هيوادوالو ته امکان 

ورکوي چې له دولــت رسه په خپلو اړيکو کې، 

د چــارو د اداره کولو د مســئولينو ســليقې او 

غوښتنې نه بلکې قانون مالک وګرځوي.

د قوانينو عموميت

د قوانينــو عموميــت د قانــون د حکومت 

مهم اصل ګڼل کيږي. له دې اصل رسه ســم، 

قانــون بايد ټولو ډلو او د خلکو بېالبېلو ګروپونو 

تــه مخاطب وي. د قانــون د عموميت اصل په 

رصاحــت رسه حکم کــوي: هغــه قوانني چې 

عموميت او ټوليز اړخ ونلري، اساساً د قاعدې او 

قانون په توګه نه دي او په ټولنه کې د تبعيض او 

اختالف باعث کيږي. پر همدې بنسټ د قانون 

د عموميت موضوع د قانــون پر وړاندې د ټولو 

د برابــرۍ په څېر پېژندل کيــږي او هيڅ ډول 

تبعيض پکې ځای نه لري.

د قوانينو عمومي اعالن

په شــفافه توګــه د قوانينــو عمومي اعالن 

د يو سيايس سيســتم د پټو احکامو او قوانينو 

پــر وړانــدې کارول کيږي. لــه دې اصل څخه 

تېرېــدل د دې المــل کيږي چې هيــوادوال و 

نتوانيږي اطالعاتو او حقوقــي معلوماتو ته آزاد 

الرسسی ولري.

د دې اصل پر بنســټ، خلک بايد د قانون 

پر وړاندې له خپلو حقونو او مســئوليتونو خر 

وي. عمومــاً خلکو ته د کره اطالع نه رســول د 

ديکتاتــورو او مســتبدو رژميونو له خــوا تررسه 

کيږي چې خلک د خپلو حقونو او مسئولیتونو 

څخه خر نه وي او د خپلو غوښــتنو په ترالسه 

کولــو کې منفعل پاتې يش. دا چــاره عموماً د 

ميل ګټو تر عنوان الندې او يا د نظام ساتنې په 

نوم تررسه کيږي.

د قوانينو رصاحت او روښانتيا

د قوانينو رصاحت او روښــانتیا په ټولنه کې 

د قانــون د حاکميت د حضــور مهم اصل ګڼل 

کيــږي. د قانون د حکومت موخــه، د ټولنې د 

افرادو د اعاملو او چلندونو الرښــوونه او تنظيم 

دی. د قوانينو بنســټ بايد رصيح، د فهم وړ او 

روښــانه وي. د قوانينو په وړاندې کولو کې بايد 

مصلحتونــه د واقعيت ځای و نه نيي. په هغو 

ټولنــو کې چې د عامه پوهې کچه ټيته ده بايد 

قوانني په ډېره ساده ژبه او روښانه وړاندې يش.

د اجرا قابليت او د قانون پريوي

د قوانينو ســمه اجرا عميل کول د قانون د 

حاکميت په راوســتلو کې يو مهم اړخ دی. غي 

عادالنــه قوانني او له اختيار پرته د مســئوليت 

ايجــاد جواز نه لري. دا چاره پر قانون د خلکو د 

اعتامد نه کولو باعث کيږي او قانون ته د خلکو 

درناوی کموي.

قانون بايد د هغو پيښــو څارنه وکړي، چې 

د قانون له وضعه کېدو وروســته پيښيږي او په 

راتلونکي کې د اجرا او انطباق وړتيا ولري.

د قوانينو استمرار او ثبات

د عادالنه قوانينو اســتمرار او ثبات له هغې 

څخــه په برخــه منېدو کې د خلکو د شــعوري 

پيوۍ المل کيږي. تصميمونه، سياســتونه او 

هغه قوانــني چې پرله پســې او ژر ژر بدليږي، 

د اجــرا کمــزورې وړتيا لري او خلــک د قانون 

له رعايت څخه عاجــز او ناتوانه کوي. په ځينو 

هيوادونــو کې دولتونه په هر دليل د ورســپارل 

شويو مسئوليتونو په تررسه کولو کې پاتې راځي، 

او د خپل ځان د بريايل ښــودلو لپاره قوانني د 

خپل وضعيت د تثبيت په لور بدلوي. دا موضوع 

د هراړخيز ليد د نشــتوايل لــه امله د قوانينو د 

تسلسل په اجرا کې د نورو ستونزو المل کيږي. 

اسايس قانون

هر څوک حق لري د هغو اعاملو پر وړاندې 

چې د هغوی هغه بنسټي حقونه نقضوي، چې 

اســايس قانون يا نورو قوانينو ورته ټاکيل دي، 

باصالحيتــه ميل محاکمو تــه مراجعه وکړي او 

بشپړ جران يې وغواړي.

اسايس قانون د ټولنې تر ټولو لوړ سند دی 

چې د بني املليل منل شويو قوانينو په مطابقت 

او الحاق رسه د هيوادوالو د ټولنيز او ســيايس 

ژونــد د مشــارکت په برخه کــې پراخې زمينې 

رامنځته کوي. ميل قوانينــو رسه د ميثاقونو او 

ټولــو د اعتبار وړ بني املليل اســنادو تړل او د 

نړيوالو حقونو د نورمونــو رعايت په ټولنه کې د 

قانــون د حاکميت په تامــني کې لوی اهميت 

لري.

پــه امته مــاده کې د غرامت او خســارې د 

جران په ترالسه کولو هم مکث شوی دی. دې 

موضوع ته په پام رسه وينو چې غرامت څه شی 

دی؟

لومړی دا چې اسايس قانون څه شی دی او 

له ميل قوانينو رسه د بني املليل قوانينو الحاق 

په څه ترتيب رسه تررسه کيږي؟

اســايس قانون، د هيوادوالــو او د ټولنې او 

دولت د رهــري ارګانونو د ترکيبونو، نورمونو او 

قواعدو ټاکونکی دی. اسايس قانون د خلکو او 

حکومت تر ټولو مهم او تر ټولو لوړ حقوقي سند 

دی. دولــت، د قانون پلی کوونکی او څارونکی 

دی. حقوق په يو عبارت، په ټولنه کې د دقوانينو 

الزام دی. قوانني د حقوقي نورمونو پر بنســټ 

تدوين او تبيني کيږي.

پاتې په 15 مخ کې



مقدمه
کشــورهای عضو پیمان نامۀ حاضر، با توجه به این که طبق اصول اعالم شده در منشور سازمان 
ملل متحد، شــالوده آزادی، عدالت و صلح جهانی همانا به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق 

مساوی و غیرقابل انکار همه اعضای خانواده بشری است،
با در نظر داشــتن این که مردم ملل متحد اعتقاد خود به حقوق اساســی بشر و منزلت و ارزش 
انسان را در منشور سازمان ملل متحد مورد تأیید مجدد قرار داده  و عزم راسخ دارند، رشد اجتماعی 

و سطح زندگی بهتر توأم با آزادی های گسترده تر را ترویج کنند،
با اذعان به این که سازمان ملل متحد در اعالمیه جهانی حقوق بشر و در میثاق های بین المللی 
مربوط به حقوق بشــر اعالم و موافقت نموده است که همگان، بدون هر گونه تبعیض از نظر نژاد، 
رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و دیگر عقاید، منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا 

سایر خصوصیات، سزاوار کلیه حقوق و آزادی های مندرج در اسناد مذکور ند،
با یادآوری این که سازمان ملل متحد در اعالمیه جهانی حقوق بشر اعالم نموده است که دوران 

کودکی مستلزم مراقبت و مساعدت ویژه است،
با اعتقاد به این که خانواده، به عنوان گروه بنیادین جامعه و محیط طبیعی رشــد و رفاه کلیه 
اعضای آن و به ویژه کودکان، باید از حمایت و مســاعدت الزم برخوردار شــود به نحوی که بتواند 

مسئولیت هایش را در جامعه کاماًل بر عهده گیرد،
با اذعان به این که کودک برای رشد کامل و هماهنگ شخصیت خود باید در محیط خانوادگی، 

ودر  فضایی مملو از خوشبختی، محبت و تفاهم رشد یابد،
با توجه به این که کودک باید برای زندگی فردی در اجتماع آمادگی کامل پیدا کند و در سایه 
آرمان های اعالم شــده در منشور سازمان ملل متحد و به ویژه صلح، عزت، مدارا، آزادی، برابری و 

همبستگی بزرگ شود،
با در نظر داشــتن این که ضرورت ارایه مراقبت ویژه برای کودک در اعالمیه حقوق کودک ژنو 
مــورخ ۱۹۲۴ و در اعالمیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی در بیســتم نوامبر ۱۹5۹ تصریح 
گردیده و در اعالمیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی )به 
ویژه مواد ۲۳ و ۲۴(، در میثاق بین المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )به ویژه 
ماده ۱۰( و در اساســنامه ها و اسناد سازمان های تخصصی و سازمان های  بین المللی  مرتبط با رفاه 
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کودکان به رسمیت شناخته شده است،
با در نظر داشتن این که همانگونه که در اعالمیه حقوق کودک تصریح شده »کودک به دلیل عدم  
رشد کامل جسمی و ذهنی، قبل از تولد و نیز پس از آن نیازمند  محافظت و مراقبت ویژه، از جمله 

حمایت حقوقی مناسب است«،
بــا یادآوری مفاد اعالمیه اصول اجتماعی و حقوقی مربوط به حمایت و رفاه کودکان با اشــاره 
خاص به امر نگهداری توسط خانواده جای گزین، فرزندخواندگی ملی و بین المللی، مقررات سازمان 
ملل مبتنی بر حداقل ضوابط برای دادرسی ویژه کودکان )مقررات پکن(، و اعالمیه حمایت از زنان 

و کودکان در شرایط اضطراری و مخاصمات مسلحانه،
با اذعان به این که در تمام کشورهای جهان کودکانی اند که در شرایط فوق العاده دشوار زندگی 

می کنند و این گونه کودکان نیازمند توجه ویژه اند،
بــا توجه به اهمیت ســنت ها و ارزش هــای فرهنگی هر یک از ملل در مورد حمایت و رشــد 

هماهنگ کودک،
با اذعان به اهمیت همکاری های بین المللی برای بهبود شرایط زندگی کودکان در همه کشورها، 

به ویژه در کشورهای در حال رشد، به شرح زیر توافق کرده اند:

بخش اول
ماده 1

از نظــر پیمان نامه حاضر منظور از کودک 
هر انســان دارای کمتر از ۱۸ سال سن است، 
مگر این که طبق قانــون قابل اعمال در مورد 

کودک، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد.
ماده 2

۱- کشــورهای عضو، حقــوق مندرج در 
پیمان نامه حاضر را بــرای هر یک از کودکانی 
که در حــوزه قضایی آن هایند، بدون هر گونه 
تبعیض و بدون توجه به نژاد، رنگ، جنسیت، 
زبان، مذهب، عقاید سیاســی و ســایر عقاید، 
منشــأ ملی، قومی، یــا اجتماعــی، دارایی، 
معلولیت، تولد یا ســایر خصوصیات کودک یا 
والدین یا سرپرستان قانونی او محترم شمرده 

و تضمین خواهند کرد.
۲- کشورهای عضو همۀ اقدامات مقتضی 
را جهت تضمیــن حمایت از کودک در مقابل 
کلیه اشــکال تبعیــض یا مجازات براســاس 
وضعیــت، فعالیت هــا، عقاید ابراز شــده، یا 
اعتقادات والدین، سرپرستان قانونی یا اعضای 

خانواده کودک به عمل خواهند آورد.
ماده 3

۱- در کلیــه اقدامات مربــوط به کودکان 
که توســط مؤسســات رفاه اجتماعی دولتی 
یا خصوصــی، دادگاه ها، مقامــات اجرایی یا 
نهادهای قانونگذاری  بــه  عمل  می آید،  منافع 

عالیه کودک از اهم مالحظات است.
۲- کشــورهای عضــو متعهد می شــوند 
حمایــت و مراقبتی را که بــرای رفاه کودک 
ضروری اســت با توجه به حقــوق و تکالیف 
والدین، سرپرســتان قانونی، یا دیگر اشخاصی 
که قانوقاً مسئول کودک اند، تضمین نمایند و 
در این راســتا کلیه اقدامات قانونی و اجرایی 

الزم را به عمل خواهند آورد.

۳- کشورهای عضو اطمینان حاصل خواهند 
کرد که مؤسســات، خدمات و دســتگاه های 
مسئول مراقبت و حمایت از کودکان، به ویژه 
در زمینه های ایمنی، بهداشت، از حیث تعداد 
و مناسب بودن کارکنان و نیز نظارت شایسته، 
با معیارهایی که توسط مقامات واجد صالحیت 

مقرر گردیده است منطبق باشند.
ماده 4

کشــورهای عضو کلیه اقدامــات قانونی، 
اجرایی و سایر اقدامات مقتضی را برای تحقق 
حقوقی که در پیمان نامه حاضر به رســمیت 
شناخته شده اســت معمول خواهند کرد. در 
مورد حقوق اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی، 
کشورهای عضو اقدامات مذکور را با بکارگیری 
حداکثر منابع موجود خود، و در صورت لزوم، 
در چارچوب همکاری های بین المللی به عمل 

خواهند آورد.
ماده 5

کشــورهای عضو مســئولیت ها، حقوق و 
تکالیف والدین، یا برحســب مــورد، اعضای 
خانــواده گســترده مطابق عرف مرســوم هر 
منطقه، سرپرســتان قانونی یا سایر اشخاصی 
که قانوناً مسئول کودک اند را در هدایت و ارایه 
راهنمایی های مقتضی به روشــی هماهنگ با 
توانایی های بالنده کودک در راســتای اعمال 
حقوق منــدرج در پیمان نامه حاضر توســط 

کودک، محترم خواهند شمرد.
ماده 6

۱- کشورهای عضو، حق ذاتی تمام کودکان 
را برای زندگی به رسمیت می شناسند.

۲- کشورهای  عضو، بقاء و رشد  کودک  را 
 تا  حد امکان  تضمین خواهند کرد.

ماده 7
۱- تولد کودک بایــد بالفاصله پس از به 
دنیا آمدن او ثبت شــود و کودک از بدو تولد 

از حق داشتن نام، حق کسب تابعیت و تا حد 
امکان از حق شــناختن والدین و قرار گرفتن 

تحت مراقبت آنان برخوردار خواهد بود.
۲- کشورهای عضو اعمال حقوق مذکور را 
مطابق با قوانین داخلی خود و تعهدات ناشی از 
اسناد بین المللی مربوطه در این زمینه، به ویژه 
در مــواردی که عدم اعمال این حقوق موجب 
بی تابعیتی کودک شود، تضمین خواهند کرد.

ماده 8
۱- دولت های عضو متعهد می شــوند حق 
کــودک برای حفــظ هویت خــود، از جمله 
تابعیت، نام و روابط خانوادگی را مطابق قانون 

و بدون مداخله غیرقانونی محترم بشمارند.
۲- در مــواردی کــه کودک بــه صورت 
غیرقانونی از تمام یــا برخی از حقوق مربوط 
به هویت خود محروم شــود، کشورهای عضو 
حمایت و مساعدت مقتضی را برای استیفای 

سریع هویت او فراهم خواهند آورد.
ماده 9

۱- دولت هــای عضو تضمین خواهند کرد 
کــه کودک از والدین خود بر خالف میل آنان 
جدا نشــود، مگر در مواردی که مقامات واجد 
صالحیت مطابق قوانین و مقررات قابل اعمال 
و پس از بررســی های قضایی حکم دهند که 
این جدایی برای تأمیــن منافع عالیه کودک 
ضروری اســت. چنین حکمی ممکن است در 
مواردی خاص، از قبیل سوءاستفاده از کودک 
یا بی توجهی به او توسط والدین، یا زمانی که 
والدین جدا از یکدیگر زندگی می کنند و باید 
در مــورد محل اقامت کــودک تصمیم گیری 

شود، ضروری باشد.
۲- در هر یک از دادرسی های مرتبط با بند 
۱ ، مــاده ۹، باید به همــه طرف های ذی نفع 
فرصت داده شود در دادرسی ها شرکت کنند و 

نظرات خود را ابراز کنند.
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۳- دولت های عضو حق کودک جدا شده 
از یــک یا هر دو والد خود را برای حفظ روابط 
شخصی و تماس مســتقیم و منظم با هر دو 
والد محترم خواهند شمرد مگر آن که این امر 

مغایر با منافع عالیه کودک باشد.
۴- هــر گاه این جدایی ناشــی از اقدامات 
یک کشــور عضو از قبیل بازداشــت، حبس، 
تبعیــد، اخراج یا مرگ یک یا هــر دو والد یا 
کــودک )از جمله مرگــی که به هــر دلیل 
در حین توقیف شــخص توســط دولت روی 
می دهد( باشد، کشور عضو، بنا به درخواست، 
اطالعات ضروری مربوط به محل اقامت عضو 
)یا اعضای( غایب خانواده را در اختیار والدین، 
کودک یــا، در موارد مقتضــی، یکی دیگر از 
اعضــای خانواده قرار خواهــد داد، مگر آن که 
ارائه ایــن اطالعات مخل رفاه کودک باشــد. 
عالوه بر این، کشورهای عضو تضمین خواهند 
کرد که تسلیم این درخواست فی نفسه تبعات 
نامطلوبی برای فرد )یــا افراد( ذی نفع در پی 

نداشته باشد.
ماده 10

۱- بــه موجــب تعهدات ناشــی از بند ۱ 
ماده ۹، کشــورهای عضو درخواست کودک یا 
والدین او را برای ورود به یک کشــور عضو یا 
خروج از آن به منظــور پیوند مجدد خانواده، 
با نظر مثبت و به روشــی انســانی و ســریع 
بررسی خواهند کرد. کشــورهای عضو عالوه 
بر این تضمین خواهند کرد که تسلیم چنین 
درخواســتی تبعات نامطلوبی برای درخواست 
کنندگان و اعضای خانواده آنان در پی نداشته 

باشد.
۲- کودکی که والدینش مقیم کشورهای 
مختلفی انــد حــق دارد که، جز در شــرایط 
اســتثنایی، به صورت منظم روابط شخصی و 
تماس مســتقیم خود را با هــر دو والد حفظ 
نمایــد. به ایــن منظور و مطابق بــا تعهدات 
کشــورهای عضو بــه موجب بنــد ۲ ماده ۹، 
کشورهای عضو حق کودک و والدین او را برای 
ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و ورود 
به کشور خود محترم خواهند شمرد. حق ترک 
هر کشوری تنها مشمول محدودیت هایی است 
که در قانون تصریح شده و برای حفظ امنیت 
ملی، نظم عمومی، بهداشــت عمومی، اخالق 
عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران ضروری 
اســت و با ســایر حقوق مندرج در پیمان نامه 

حاضر منطبق است.
ماده 11

۱- به منظور مبارزه بــا انتقال غیرقانونی 
کودکان به خارج از کشــور و عدم بازگشــت 
کودکان مقیم خارج، کشورهای عضو اقداماتی 

معمول خواهند داشت.
۲- کشورهای عضو به همین منظور انعقاد 

توافقنامه های دوجانبه یا چندجانبه  و یا  الحاق 
 بــه توافقنامه های موجود را تشــویق خواهند 

کرد.
ماده 12

۱- کشــورهای عضو تضمین خواهند کرد 
که کودکی که قادر به شــکل دادن به عقاید 
خود می باشــد حق ابراز آزادانــه این عقاید را 
در کلیه امور که به وی مربوط می شود داشته 
باشد و متناسب با ســن و میزان رشد فکری 

کودک به نظرات وی اهمیت الزم داده شود.
۲- بدین منظور باید به ویژه برای کودک 
ایــن فرصت فراهم شــود تا بتوانــد در کلیه 
مراحل رســیدگی قضایی و اجرایی مربوط به 
خود مستقیماً یا از طریق یک نماینده یا مرجع 
مناســب، به روش منطبق با مقــررات آیین 

دادرسی در قوانین داخلی، اظهار نظر کند.
ماده 13

۱- کــودک باید حق آزادی بیان داشــته 
باشــد. حق مذکور شــامل آزادی جســتجو، 
دریافت و ارایه اطالعــات و عقاید از هر گونه 
اســت، بدون توجه به مرزها، به طور شفاهی، 
کتبی، چاپ شده، یا به شکل آثار هنری، و یا 
از طریق هر رسانه ای که کودک انتخاب کند.

۲- اعمال حق مذکور ممکن اســت منوط 
به برخــی محدودیت هــا باشــد، لیکن این 
محدودیت ها باید تنها منحصر به مواردی باشد 
که در قانون تصریح شــده و به یکی از دالیل 

زیر ضروری است:
الف( برای رعایت حقوق و آبروی دیگران؛

ب( برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، 
بهداشت عمومی یا اخالق عمومی.

ماده ۱۴
۱- کشــورهای عضو حق آزادی اندیشه، 
عقیده و مذهب را برای کودک محترم خواهند 

شمرد.
۲- کشــورهای عضــو حقــوق و تکالیف 
والدین، و برحســب مورد سرپرستان قانونی، 
را در هدایت کــودک برای اعمال حقوق خود 
به روشــی هماهنگ با توانایی های بالنده وی 

محترم خواهند شمرد.
۳- آزادی آشکار ساختن مذهب یا اعتقادات 
تنها می تواند مشمول محدودیت هایی باشد که 
در قانون تصریح شــده و بــرای حفظ امنیت، 
نظــم، بهداشــت و اخالق عمومــی یا حقوق 

اساسی و آزادی های دیگران ضروری است.
ماده 15

۱- کشــورهای عضو حقوق کودک را در 
مورد آزادی اجتماعات و شــرکت در مجامع 

مسالمت آمیز به رسمیت می شناسند.
۲- به غیر از محدودیت هایی که در قانون 
تصریح شده و در یک جامعه دمکراتیک برای 
حفــظ امنیت ملی یا عمومــی، نظم عمومی، 

بهداشت عمومی، اخالق عمومی و یا حمایت 
از حقوق و آزادی های دیگران ضروری اســت، 
نباید هیچگونــه محدودیتی در اعمال حقوق 

مذکور ایجاد شود.
ماده 16

۱- درامور خصوصی، خانوادگی یا مکاتبات 
هیــچ کودکی نبایــد مداخله خودســرانه یا 
غیرقانونی کرد یا به صــورت غیرقانونی عزت 

و آبروی او را مورد تعرض قرار داد.
۲- کــودک حق برخــورداری از حمایت 
قانون را در برابر اینگونه مداخالت و تعرضات 

دارد.
ماده 17

کشورهای عضو به عملکرد مهم رسانه های 
گروهی واقف بوده و تضمین خواهند کرد که 
کودک به اطالعات و مطالب از منابع گوناگون 
ملی و بین المللی دسترســی داشته باشد، به 
ویژه اطالعات و مطالبی که هدف آن ها ترویج 
رفاه اجتماعی، معنوی و اخالقی و بهداشــت 
جسمی و روانی کودک اســت. بدین منظور، 
کشورهای عضو اقدامات زیر را به عمل خواهند 

آورد:
الف( تشویق رسانه های گروهی به انتشار و 
پخش اطالعــات و مطالبی که برای کودک از 
نظر اجتماعی و فرهنگی ســودمند و مطابق با 

روح ماده ۲۹ باشد؛
ب( تشــویق همکاری های بین المللی در 
زمینه تولید، مبادله و انتشار این گونه اطالعات 
و مطالب از منابع گوناگــون فرهنگی، ملی و 

بین المللی؛
ج( تشــویق تولیــد و انتشــار کتاب های 

کودکان؛
د( تشویق رسانه های گروهی به بذل توجه 
خاص به نیازهای کودکان گروه های اقلیت یا 

بومی از نظر زبان؛
ه( تشویق تهیه رهنمودهای مناسب برای 
حمایت از کودک در برابر اطالعات و مطالبی 
که به رفاه وی آسیب می رساند با در نظر داشتن 

مفاد مندرج در مواد ۱۳ و ۱۸.
ماده ۱۸

۱- کشورهای عضو حداکثر تالش خود را 
به کار خواهند بســت تا ایــن اصل که هر دو 
والد در مورد پرورش و رشد کودک مسئولیت 
مشــترک دارند به رســمیت شــناخته شود. 
والدین، یا برحســب مورد سرپرستان قانونی، 
مســئولیت عمده را در پرورش و رشد کودک 
بر عهده دارند. منافع عالیه کودک عمده ترین 

موضوع مورد توجه آنان خواهد بود.
۲- به منظــور تضمیــن و ترویج حقوق 
مندرج در پیمان نامه حاضر، کشــورهای عضو 
مساعدت الزم را به والدین و سرپرستان قانونی 
در جهت ایفــای مســئولیت های آن ها برای 
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پرورش کودک عرضه خواهند کرد و توســعه 
مؤسسات، تســهیالت و خدمات برای مراقبت 

از کودکان را تضمین خواهند کرد.
۳- کشــورهای عضو کلیــه اقدامات الزم 
را بــه عمل خواهند آورد تــا اطمینان حاصل 
کنند حق کودکان دارای والدین شــاغل برای 
برخورداری از خدمات و تســهیالت مربوط به 
نگهداری کودکان که اســتحقاق آن را دارند، 

تضمین شود.
ماده 19

۱- کشورهای عضو کلیه اقدامات قانونی، 
اجرایــی، اجتماعــی و آموزشــی الزم را به 
عمل خواهنــد آورد تا از کودک در برابر کلیه 
اشــکال خشونت جســمی یا روانی، صدمه یا 
آزار، بی توجهی یا رفتار توأم با ســهل انگاری، 
ســوءرفتار یا بهره کشی، از جمله سوءاستفاده 
جنســی، در حیــن مراقبت توســط والد )یا 
والدین(، سرپرســت )یا سرپرســتان( قانونی 
یا هر شــخص دیگری که عهده دار مراقبت از 

کودک است، حمایت کنند.
۲- اینگونــه اقدامــات حمایتــی باید بر 
حســب مورد شــامل روش های مؤثــر برای 
ایجاد برنامه های اجتماعی جهت فراهم کردن 
پشتیبانی الزم از کودک و کسانی که عهده دار 
مراقبت از کودک هســتند و نیز پشــتیبانی 
از دیگر شــکل های پیشــگیری و شناسایی، 
گزارش دهی، ارجاع، تحقیق، درمان و پی گیری 
موارد سوءرفتار با کودک که قباًل ذگر گردید، 
و برحسب مورد پشــتیبانی از پیگرد قضایی، 

باشد.
ماده 20

۱- کودکــی که به طور موقــت یا دایم از 
محیط خانوادگی خود محروم شــده است، یا 
کودکی که به خاطر منافع عالیه اش نتوان به او 
اجازه داد که در آن محیط باقی بماند، سزاوار 
حمایت و مساعدت ویژه از سوی دولت خواهد 

بود.
۲- کشــورهای عضو طبق قوانین داخلی 
خود برای اینگونه کودکان مراقبت جای گزین 

تضمین خواهند کرد.
۳- چنین مراقبتی ممکن اســت از جمله 
شــامل نگهداری توســط خانواده جای گزین، 
کفالت در قوانین اســالمی، فرزندخواندگی یا 
در صورت لزوم اســکان در مؤسسات مناسب 
برای مراقبت از کودکان باشــد. هنگام بررسی 
راه حل ها، باید به مطلوبیت تداوم در پرورش 
کــودک و نیز به پیشــینه قومــی، مذهبی، 
فرهنگی و زبانی کودک توجه شایسته ای کرد.

ماده 21
آن دســته از کشــورهای عضــو که نظام 
فرزندخواندگی را به رســمیت می شناسند یا 
آن را مجاز می دانند تضمین خواهند کرد که 

منافع عالیه کودک مهم ترین نکته مورد توجه 
باشد و اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد:

الف( تضمین این که فرزندخواندگی تنها با 
مجوز مقامــات واجد صالحیتی صورت پذیرد 
که مطابق با قوانیــن و مقررات قابل اعمال و 
براساس اطالعات مؤثق و قابل اطمینان تعیین 
می کننــد که با توجه بــه وضعیت کودک در 
ارتباط با والدین، خویشــاوندان و سرپرستان 
قانونی، فرزند خواندگی جایز است و در صورت 
لزوم اشــخاص ذیربط، رضایت آگاهانه خود را 
براساس مشاوره های  فرزندخواندگی  مورد  در 

مقتضی اعالم کرده اند؛
ب( فرزندخواندگی در کشورهای دیگر را 
به عنوان روش دیگری برای مراقبت از کودک 
در مواردی که امکان سپردن کودک به عنوان 
فرزندخوانده به یک خانواده یا یافتن هیچ گونه 
روش مناسبی برای مراقبت از کودک در کشور 
متبوع وی وجود ندارد، به رســمیت خواهند 

شناخت؛
ج( تضمیــن برخــورداری کودکی که در 
پذیرفته  فرزندخواندگــی  به  کشــوری دیگر 
می شــود از حمایت هــا و معیارهایــی که در 
صورت فرزندخواندگی در کشور خود از آن ها 

برخوردار می شد؛
د( اتخــاذ کلیه تدابیر مناســب به منظور 
حصول اطمینان از اینکــه فرزندخواندگی در 
کشــور دیگر برای اشخاص ذیربط دربردارنده 

درآمدهای مالی نادرست نباشد؛
ه( ترویــج اهــداف ماده حاضــر در موارد 
مقتضی از طریق انعقاد قراردادها یا اتخاذ تدابیر 
دو یــا چندجانبه و در ایــن چارچوب، تالش 
برای حصول اطمینان از اینکه فرزندخواندگی 
کودک در یک کشور دیگر تنها توسط مقامات 

یا نهادهای واجد صالحیت صورت می پذیرد.
ماده 22

۱- کشــورهای عضو اقدامــات الزم را به 
عمــل خواهند آورد تا تضمین شــود کودکی 
که متقاضی پناهندگی است یا طبق قوانین و 
مقررات بین المللی یا داخلی پناهنده محسوب 
می شــود، اعم از اینکه همــراه والدین خود یا 
شخص دیگری باشد و یا همراه نداشته باشد، 
از حمایت مناسب و مساعدت بشردوستانه در 
برخورداری از حقوق مندرج قابل اعمال در این 
پیمان نامه و در سایر اسناد بین المللی مربوط 
به حقوق بشر یا بشردوســتانه که کشورهای 
عضو به آن ها ملحق شــده اند، بهره مند خواهد 

شد.
۲- به ایــن منظور کشــورهای عضو، در 
مواردی که مقتضی بدانند، در همه تالش های 
ســازمان ملل متحد و نیز ســایر سازمان های 
بین المللی یا غیردولتی ذی ربط که با سازمان 
ملل همــکاری می کنند جهت مســاعدت و 

حمایت از اینگونه کودکان و ردیابی والدین یا 
سایر اعضای خانواده کودک پناهنده به منظور 
کســب اطالعات الزم برای پیوســتن مجدد 
وی به خانــواده اش همــکاری خواهند کرد. 
در مواردی که نتــوان والدین یا دیگر اعضای 
خانــواده را یافــت باید بــرای چنین کودکی 
همان حمایتــی را فراهم کرد که مطابق مفاد 
پیمان نامه حاضر برای کودکانی در نظرگرفته 
می شــود که موقتاً یا به طــور دایم از محیط 

خانوادگی محروم شده اند.
ماده 23

۱- کشورهای عضو اذعان دارند کودکی که 
از لحاظ جســمی یا ذهنی معلول است باید از 
یک زندگی کامل و محترمانه در شرایطی که 
متضمن منزلت و افزایش اتکا به نفس او باشد 
و مشــارکت مؤثر او را در جامعه تسهیل کند، 

برخوردار باشد.
۲- کشــورهای عضو، حق کودکان معلول 
را برای برخورداری از مراقبت ویژه به رسمیت 
می شناسند و بسته به منابع موجود، مساعدت 
مــورد تقاضا و متناســب با شــرایط کودک، 
والدین یا سایر مراقبان کودک را برای کودک 
مستحق و کسانی که مسئول مراقبت از اویند، 

تشویق و تضمین خواهند کرد.
۳- بــا تشــخیص نیازهای ویــژه کودک 
معلول، مســاعدت مقرر در بند ۲ ماده حاضر 
باید در صورت امکان و با در نظر گرفتن امکانات 
مالی والدیــن یا دیگر مراقبان کودک، به طور 
رایگان ارایه شــود و باید بــه گونه ای طراحی 
شــود که متضمن دسترســی مؤثــر کودک 
معلول به تحصیل، دوره های آموزشی، خدمات 
آماده سازی  توانبخشــی،  بهداشتی، خدمات 
برای اشــتغال و امکانات تفریحی باشــد و به 
روشی که موجب دستیابی کودک به باالترین 
حــد ادغام در جامعه و رشــد فردی، از جمله 

رشد فرهنگی و معنوی، شود.
۴- کشورهای عضو، در سایه همکاری های 
بین المللــی، مبادله اطالعــات مقتضی را در 
زمینه مراقبت های بهداشتی جهت پیشگیری 
و معالجات طبی، روانشناســی و توانبخشــی 
کــودکان معلول ترویج خواهنــد کرد. مبادله 
اطالعــات مذکور از جمله شــامل انتشــار و 
دسترســی به اطالعات مربــوط به روش های 
توانبخشــی، آموزش و خدمات حرفه ای است 
و هــدف آن قادر ســاختن کشــورهای عضو 
به بهبــود توانایی ها و مهارت ها و گســترش 
تجربیات آن ها در این زمینه هاســت. در این 
مورد توجه خاصی به نیازهای کشــورهای در 

حال رشد مبذول خواهد شد.
ماده 24

۱- کشــورهای عضو حق کودک را برای 
برخورداری از باالترین معیارهای بهداشــتی و 
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تســهیالت قابل حصول جهت درمان بیماری 
و بازیابی ســالمت به رســمیت می شناسند. 
کشــورهای عضو برای تضمیــن این که هیچ 
کودکی از حق دسترســی به چنین خدمات 

بهداشتی محروم نماند تالش خواهند کرد.
۲- کشــورهای عضو اعمــال کامل حق 
مذکور را پیگیــری خواهند کرد و به ویژه در 
موارد زیر اقدامات مقتضــی به عمل خواهند 

آورد:
الف( کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان؛

ب( تضمیــن ارائــه کمک هــای طبی و 
مراقبت های بهداشتی الزم برای همه کودکان 
با تأکید بر گســترش مراقبت های بهداشــتی 

اولیه؛
ج( مبــارزه علیه بیماری ها و ســوءتغذیه 
در چارچوب مراقبت های بهداشــتی اولیه از 
جمله از طریق به کار بستن فناوری موجود و 
فراهم ساختن مواد غذایی مقوی و کافی و آب 
آشامیدنی ســالم با توجه به خطرات آلودگی 

محیط زیست؛
د( تضمین مراقبت های بهداشتی پیش و 

پس از زایمان برای مادران؛
ه( تضمیــن این که همه اقشــار جامعه به 
ویژه والدین و کودکان، از آموزش های مربوطه 
آگاهی و به آن ها دسترســی داشــته باشند و 
در اســتفاده از دانش پایه در مورد بهداشــت 
و تغذیه کودک، مزایای تغذیه با شــیر مادر، 
بهداشت محیط و پیشــگیری از سوانح مورد 

حمایت قرار گیرند؛
و( توســعه مراقبت های بهداشــتی جهت 
پیشگیری، راهنمایی والدین و آموزش تنظیم 

خانواده و خدمات مربوطه.
۳- کشــورهای عضو به منظــور برچیدن 
روش های سنتی که به سالمت کودک آسیب 
می رســانند کلیه اقدامات مناسب و مؤثر را به 

عمل خواهند آورد.
۴- کشــورهای عضــو برای دســت یابی 
تدریجــی به تحقــق کامل حق منــدرج در 
ماده حاضــر متعهد می شــوند همکاری های 
بین المللــی را ترویج و تشــویق کنند. در این 
مورد به نیازهای کشورهای در حال رشد توجه 

خاصی مبذول خواهد شد.
ماده 25

کشــورهای عضو حق کودکی که توسط 
مقامــات واجــد صالحیت جهــت نگهداری، 
حمایت یا بازیابی سالمت جسمی یا روانی به 
خانواده یا مؤسسه ای سپرده شده است را برای 
انجام بررســی دوره ای درمان ارایه شده برای 
کودک و کلیه شرایط دیگر مربوط به نگهداری 

از او به رسمیت می شناسند.
ماده 26

۱- کشورهای عضو حق هر کودک را برای 

برخورداری از تأمین اجتماعی، از جمله بیمه 
اجتماعی، به رســمیت می شناسند و اقدامات 
الزم را برای دستیابی به تحقق کامل این حق 
مطابق با قوانین داخلی خود به عمل خواهند 

آورد.
۲- مزایای مذکور در موارد مقتضی باید با 
توجه به امکانات و شــرایط کودک و اشخاص 
مســئول نگهداری از او و نیز سایر مالحظات 
مربوط به درخواست مزایا از سوی کودک یا از 

طرف او اعطاء شوند.
ماده 27

۱- کشــورهای عضو حق همــه کودکان 
را برای برخورداری از ســطح زندگی مناسب 
برای رشــد جسمی، ذهنی، معنوی، اخالقی و 

اجتماعی به رسمیت می شناسند.
۲- والــد )یــا والدین( یا دیگر اشــخاص 
مســئول کودک در حد توان و امکانات مالی 
خود مســئولیت عمده را در تأمین شــرایط 

زندگی الزم برای رشد کودک برعهده دارند.
۳- کشــورهای عضو، برحســب شــرایط 
داخلی و در حد امکانات خود اقدامات مقتضی 
جهت کمک به والدین و دیگر اشخاص مسئول 
کودک برای اعمال حق مذکور به عمل خواهند 
آورد و در صــورت نیاز، به ویــژه در ارتباط با 
تغذیه و پوشاک و مسکن، کمک های مادی و 

برنامه های پشتیبانی فراهم خواهند کرد.
۴- کشــورهای عضو کلیه اقدامات الزم را 
جهت تضمین پرداخت نفقه کودک توســط 
والدیــن یا دیگر اشــخاص کــه از نظر مالی 
مســئولیت کودک را به عهــده دارند، چه در 
داخل کشــور عضو و چه در خــارج، به عمل 
خواهنــد آورد. بــه ویژه هرگاه شــخصی که 
مســئولیت تأمیــن مالی کــودک را به عهده 
دارد در کشــور دیگری غیراز کشــور کودک 
زندگی می کند، کشــورهای عضو باید الحاق 
به توافقنامه های بین المللــی یا انعقاد چنین 
توافقنامه هایی و نیز اتخاذ تدابیر مناسب دیگر 

را ترویج کنند.
ماده 28

۱- کشــورهای عضو حق کودک را برای 
برخورداری از آموزش به رسمیت می شناسند 
و برای دســتیابی بــه این حق، بــه صورت 
تدریجی و بر پایه ایجــاد فرصت های برابر به 

ویژه اقدامات زیر را معمول خواهند داشت:
الف( اجباری کردن ودر دسترس قراردادن 

آموزش ابتدایی رایگان برای همه؛
ب( تشویق ایجاد و گسترش انواع مختلف 
آموزش متوســط، از جمله آموزش عمومی و 
حرفه ای، فراهم کردن و قــرار دادن آن ها در 
دســترس همه کــودکان، و به عمــل آوردن 
اقدامات مقتضی از قبیل ارایه آموزش رایگان و 

اعطای کمک های مالی در صورت نیاز؛

ج( در دســترس قرار دادن آموزش عالی 
برای همگان براســاس قابلیت و از هر طریق 

مناسب؛
د( فراهم کردن اطالعات و راهنمایی های 
آموزشــی و حرفــه ای و قــرار دادن آن ها در 

دسترس همه کودکان؛
ه( به عمل آوردن اقداماتی جهت تشــویق 
بــه حضور  منظم در مــدارس و کاهش موارد 

ترک تحصیل.
۲- کشورهای عضو کلیه اقدامات مقتضی 
را جهــت تضمین آن که انضبــاط در مدارس 
مطابق با شأن انسانی کودک و مفاد پیمان نامه 

حاضر اعمال می شود معمول خواهند داشت.
همکاری هــای  عضــو  کشــورهای   -۳
بین المللی را در مــوارد مربوط به آموزش، به 
ویژه در جهت مشــارکت در ریشه کن کردن 
جهل و بی ســوادی در سراسر جهان و تسهیل 
دسترســی به دانش علمی و فنی و روش های 
نوین تدریس، تشــویق و ترویج خواهند کرد. 
در ایــن خصــوص توجهی ویژه بــه نیازهای 

کشورهای در حال رشد مبذول خواهد شد.
ماده 29

۱- کشــورهای عضو اتفاق نظر دارند که 
آموزش کــودک باید در راســتای اهداف زیر 

باشد:
الــف( رشــد شــخصیت، اســتعدادها و 
توانایی های جســمی و ذهنــی کودک تا حد 

امکان؛
ب( افزایــش احتــرام به حقوق بشــر و 
آزادی های اساســی و اصول مندرج در منشور 

سازمان ملل متحد؛
ج( افزایــش احتــرام به والدیــن کودک، 
هویــت فرهنگی، زبــان و ارزش های کودک، 
به ارزش های ملی کشــوری کــه کودک در 
آن زندگــی می کنــد و موطن اصلــی او و به 
تمدن های متفاوت با تمدنی که او بدان تعلق 

دارد؛
د( آماده ســازی کودک برای یک زندگی 
مسئوالنه در جامعه ای آزاد و با روحیه تفاهم، 
صلح، مدارا، مساوات بین زن و مرد، و دوستی 
میان همه مردمان، گروه هــای قومی، ملی و 

مذهبی و افرادی که منشأ بومی دارند؛
ه( افزایش احترام به محیط زیست طبیعی.
۲- هیچ بخشــی از ماده حاضر یا ماده ۲۸ 
نباید به گونه ای تفســیر شود که مخل آزادی 
افراد و نهادها برای تأســیس و اداره مؤسسات 
آموزشــی شــود، منوط به این که اصول مقرر 
در بنــد ۱ مــاده حاضر و شــرایط مربوط به 
منطبق بودن آموزش در این گونه مؤسسات با 
معیارهای حداقل که ممکن است توسط دولت 

تعیین شده باشد، همواره رعایت شوند.
ماده 30
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در کشــورهایی کــه اقلیت هــای قومی، 
مذهبی یا زبانی وجود دارند یا افرادی با منشأ 
بومــی، کودک متعلق به اینگونــه اقلیت ها یا 
کودکی که بومی است نباید از حق برخورداری 
از فرهنــگ خود، برخورداری از مذهب خود و 
اعمال آن یا اســتفاده از زبــان خود به همراه 

سایر اعضای گروه خود محروم شود.
ماده 31

۱- کشــورهای عضو حق کودک را برای 
اســتراحت، داشتن اوقات فراغت، پرداختن به 
بازی و فعالیت های تفریحی متناســب با سن 
کودک و مشارکت آزادانه در زندگی فرهنگی 

و هنری به رسمیت می شناسند.
۲- کشــورهای عضو حق کــودک برای 
مشــارکت کامل در زندگی فرهنگی و هنری 
را محتــرم شــمرده و ترویــج خواهند کرد و 
مشوق فراهم کردن فرصت های برابر و مناسب 
برای فعالیت هــای فرهنگی، هنری و تفریحی 

خواهند بود.
ماده 32

۱- کشــورهای عضو حق کودک را برای 
برخــورداری از حمایت در برابر بهره کشــی 
اقتصــادی و انجام هرگونــه کاری که ممکن 
است زیانبار باشد یا خللی در تحصیل کودک 
وارد آورد، و یا به ســالمتی کودک یا رشــد 
جسمانی، ذهنی، اخالقی یا اجتماعی او آسیب 

رساند، به رسمیت می شناسند.
۲- کشورهای عضو جهت تضمین اجرای 
ماده حاضر اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی 
و آموزشی به عمل خواهند آورد. بدین منظور 
و با عنایت به مفاد ســایر اســناد بین المللی 
مربوطه، کشورهای عضو به ویژه اقدامات ذیل 

را به عمل خواهند آورد:
الف( تعیین حداقل ســن یا حداقل سنین 

برای اشتغال به کار؛
ب( تدوین مقررات مناســب در ارتباط با 

ساعات کار و شرایط اشتغال؛
ج( تعییــن مجازات هــای مناســب یــا 
ضمانت های اجرایــی دیگر به منظور تضمین 

اجرای مؤثر ماده حاضر.
ماده 33

کشورهای عضو کلیه اقدامات مقتضی، از 
جملــه اقدامات قانونی، اجرایــی، اجتماعی و 
آموزشــی، را به عمل خواهند آورد تا کودکان 
را در برابر استفاده غیرمجاز از داروهای مخدر 
و روانگردان که در اســناد بین المللی مربوطه 
توصیف شــده اند، حمایت کنند و از استفاده 
از کــودکان در تولید غیرمجاز و قاچاق چنین 

موادی جلوگیری کنند.
ماده 34

کشورهای عضو متعهد می شوند از کودک 
در برابر کلیه اشکال بهره کشی و سوءاستفاده 

جنسی حمایت کنند. بدین منظور، کشورهای 
عضو به ویژه کلیــه اقدامات مقتضی ملی، دو 
جانبه و چند جانبه را به عمل خواهند آورد تا 

از موارد زیر جلوگیری شود:
الف( اغوا یا وادار کردن کودک به پرداختن 

به هرگونه فعالیت جنسی غیرقانونی؛
ب( استفاده اســتثمارگرانه از کودکان در 

فحشا یا دیگر اعمال جنسی غیرقانونی؛
ج( استفاده اســتثمارگرانه از کودکان در 

هرزه نگاری.
ماده 35

به منظور جلوگیری از ربوده شدن، فروش 
یا قاچاق کودکان به هر منظور و به هر شکل، 
کشــورهای عضو کلیه اقدامات مقتضی ملی، 
دوجانبه و چندجانبه را به عمل خواهند آورد.

ماده ۳۶
کشــورهای عضو از کــودک در برابر کلیه 
اشــکال دیگر بهره کشی که مغایر با هر یک از 
جنبه های رفاه کودک باشــد حمایت خواهند 

کرد.
ماده 37

کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که:
الف( هیچ کودکی مورد شــکنجه یا سایر 
رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز 
قــرار نگیرد. مجازات اعدام، یا حبس ابد بدون 
امــکان آزادی، نباید در مــورد جرم هایی که 
اشخاص زیر ۱۸ سال مرتکب می شوند اعمال 

شود؛
ب( هیــچ کودکی به طــور غیرقانونی یا 
خودسرانه از آزادی محروم نشود. دستگیری، 
بازداشــت یا زندانی کردن کودک باید مطابق 
قانون و تنها به عنــوان آخرین راه چاره و در 

کوتاه ترین زمان ممکن صورت پذیرد؛
ج( با هر کودکی که از آزادی محروم شده 
است رفتاری انسانی و همراه با احترام به مقام 
ذاتی انسان، و با توجه به نیازهای افراد هم سن 
او اعمال شود. به ویژه کودک محروم از آزادی 
باید از بزرگ ساالن جدا شود، مگر آن که این 
امر مغایر با منافع عالیه کودک تشخیص داده 
شــود، و او حق دارد جز در موارد اســتثنایی، 
تماس خود را با خانواده اش از طریق مکاتبه و 

مالقات حفظ کند.
د( هــر کــودک محــروم از آزادی حــق 
دسترسی فوری به کمک های حقوقی و سایر 
مساعدت های مقتضی داشته باشد و هم چنین 
حق داشته باشد که محرومیت خود از آزادی 
را از حیــث تطابق با قانــون در برابر دادگاه یا 
هر مقام واجد صالحیت مســتقل و بی طرف 
دیگر مورد اعتراض قرار دهد و در یک چنین 

مواردی از تصمیم فوری برخوردار شود.
ماده 38

۱- کشــورهای عضو متعهد می شوند که 

هنگام مخاصمات مســلحانه ای که با کودکان 
ارتباط پیدا می کند مقررات حقوق بین الملل 
بشردوســتانه قابل اعمال را محترم بشمارند و 

احترام به مقررات مذکور را تضمین کنند.
۲- کشــورهای عضــو کلیــه اقدامــات 
امکان پذیر را به عمل خواهند آورد تا تضمین 
کنند که اشخاصی که به  ۱5 سالگی نرسیده اند 

در مخاصمات شرکت مستقیم نداشته باشند.
۳- کشــورهای عضو از پذیرش اشخاصی 
که بــه ۱5 ســالگی نرســیده اند در نیروهای 
مســلح خود اجتناب خواهند کرد. در پذیرش 
اشــخاص بین ۱5 سال و ۱۸ سال، کشورهای 
عضو تالش خواهند نمود اولویت را به آن هایی 

دهند که سن بیشتری دارند.
۴- کشــورهای عضو، طبق تعهدات ناشی 
از حقــوق بین الملل بشردوســتانه مربوط به 
حمایــت از افــراد غیرنظامــی در مخاصمات 
مســلحانه، کلیه اقدامــات امکان پذیر را برای 
تضمین حمایــت و مراقبت از کودکانی که به 
علت مخاصمات مســلحانه در معرض آسیب 

قرار می گیرند، به عمل خواهند آورد.
ماده 39

کشورهای عضو کلیه اقدامات مقتضی را به 
عمل خواهند آورد تا بهبود جســمانی و روانی 
و ادغــام مجدد اجتماعــی کودکی که قربانی 
هرگونه بی توجهی، بهره کشــی، آزار، شکنجه 
یا ســایر اشــکال رفتار یا تنبیــه بی رحمانه، 
غیرانســانی یــا تحقیرآمیز، و یــا مخاصمات 
مسلحانه واقع شده است، تسریع شود. بهبود 
و ادغام مجدد مذکور باید در محیطی صورت 
پذیرد که تندرســتی، عزت نفــس و منزلت 

کودک را تقویت می کند.
ماده 40

۱- کشــورهای عضو این حق را برای هر 
کودک مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین 
کیفری به رســمیت می شناســند که با او به 
روشی که موجب اعتالی مفهوم شرف و ارزش 
در ذهن کودک می گردد رفتار شــود، روشی 
که احترام کودک به حقوق بشر و آزادی های 
اساسی دیگران را تقویت کند و  به  سن  کودک 
و مطلوبیــت ترویج ادغام مجــدد کودک در 
جامعه و ایفای نقشــی سازنده توسط کودک 

در جامعه توجه داشته باشد.
۲- بــه این منظــور و با عنایــت به مفاد 
مربوطه در اسناد بین المللی، کشورهای عضو 

به ویژه تضمین خواهند کرد که:
الف( هیــچ کودکی نباید به ســبب فعل 
یا ترک فعلی کــه در زمان ارتکاب به موجب 
قوانین ملی یا بین المللی ممنوع نبوده اســت، 
مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین کیفری 

شناخته شود؛
ب( هر کودک مظنون یــا متهم به نقض 
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قوانین کیفــری حداقــل از تضمین های زیر 
برخوردار باشد:

)۱( تــا زمانی که گناهکار بودن او بر طبق 
قانون ثابت نشده است بی گناه فرض شود؛

)۲( به ســرعت و مســتقیماً، و در موارد 
مقتضی از طریق والدین یا سرپرستان قانونی 
خود، از اتهامات وارده علیه خود اطالع یابد و 
برای تهیه و ارایه دفاعیه خود از کمک حقوقی 

یا دیگر کمک های مقتضی برخوردار شود؛
)۳( رسیدگی به اتهام بدون تأخیر و توسط 
یــک مقام یا مرجع قضایــی واجد صالحیت، 
مســتقل و بی طرف، در یک دادرسی عادالنه 
مطابق با قانون و با موجود بودن کمک حقوقی 
یا دیگــر کمک های مقتضی، و منوط به مغایر 
نبودن با منافع عالیه کودک و به ویژه با توجه 
به ســن یا وضعیت کودک، با حضور والدین یا 

سرپرستان قانونی او صورت پذیرد؛
)۴( ملزم نشــود شــهادت دهد یا اعتراف 
به گناه کند، و امکان بررســی اظهارات شهود 
مخالف و کسب اجازه برای شرکت شهود خود 
و بررســی اظهارات آنان را در شرایط مساوی 

داشته باشد؛
)5( در صورتی که مجرم شــناخته شود، 
بتواند از مقام یا مرجع قضایی واجد صالحیت، 
مســتقل و بی طرف باالتری بخواهد مطابق با 
قانون، حکم صادره و هر گونه اقدام ناشــی از 

آن را مورد تجدیدنظر قرار دهد؛
)۶( در صورتی که کودک قادر به فهمیدن 
زبان مورد استفاده یا تکلم به آن زبان  نباشد، 
بتوانــد از یــاری  یک  مترجم  به طــور  رایگان 

برخوردار شود؛
)7( در کلیــه مراحــل دادرســی، حریم 

شخصی او کاماًل محفوظ بماند.
۳- کشــورهای عضو تالش خواهند کرد 
وضــع قوانیــن و مقررات و تأســیس مراجع 
و نهادهایــی که به کودکان مجــرم، متهم یا 
مظنون بــه نقض قوانین کیفــری اختصاص 
دارند را ترویج نمایند و خصوصاً اقدامات ذیل 

را معمول خواهند داشت:
الف( تعیین حداقل سنی که پایین تر از آن 
نتوان کــودکان را دارای قابلیت نقض قوانین 

کیفری محسوب کرد؛
ب( در صورت مقتضــی و مطلوب بودن، 
اعمــال تدابیری بــرای برخورد بــا این گونه 
کودکان بدون توسل به دادرسی های قضایی، 
منوط بــه این که حقوق بشــر و ضمانت های 

حقوقی کاماًل رعایت شوند.
۴- به منظور تضمیــن این که با کودکان 
به روشــی متناسب با رفاه و شــرایط و جرم 
آن ها رفتار شــود، باید تمهیدات گوناگونی از 
قبیل مقررات مراقبــت، راهنمایی و نظارت و 
نیز مشــاوره، تعلیق مجازات، نگهداری توسط 

خانــواده جای گزیــن، آمــوزش و برنامه های 
آموزش حرفه ای و ســایر اقدامات جای گزین 

مراقبت در مؤسسات فراهم باشد.
ماده 41

مفــاد پیمان نامه حاضر تأثیری بر قوانینی 
که در جهت تحقق حقــوق کودک مؤثرتر ند، 
و ممکن اســت جزء موارد زیر باشند، نخواهد 

داشت:
الف( قوانین کشور عضو؛ یا

ب( قوانین بین المللــی الزم االجرا در آن 
کشور.

ماده 42
کشــورهای عضو متعهد می شوند به طور 
گســترده و به طریقی مناسب و فعال اصول و 
مفاد پیمان نامه را به نحوی یکســان به اطالع 

بزرگساالن و کودکان برسانند.
ماده 43

۱- به منظور بررســی پیشرفت کشورهای 
عضو در دســتیابی به تحقق تعهدات ناشی از 
پیمان نامه حاضر، یــک کمیته حقوق کودک 
تشــکیل خواهد شد که وظایف آن در بندها و 

مواد بعدی تصریح شده است.
۲- کمیته از ده کارشناس تشکیل خواهد 
شــد که از نظر اخالقی حسن شهرت داشته 
باشــند و صالحیت آنان در زمینه هایی که در 
پیمان نامه حاضــر تصریح گردیده مورد تأیید 
باشــد. اعضای کمیته را کشــورهای عضو، با 
توجه به پراکندگی جغرافیایی متناسب و نیز 
نظام هــای حقوقی اصلــی، از میان اتباع خود 
انتخاب می کنند و این افراد به صورت شخصی 

به انجام وظیفه در کمیته خواهند پرداخت.
۳- اعضای کمیته بــا رأی مخفی از میان 
فهرســت افرادی که توســط کشورهای عضو 
نامزد شده اند، انتخاب خواهند شد. هر کشور 
عضو می تواند یکی از اتباع خود را نامزد کند.

۴- اولین انتخابــات کمیته حداکثر ظرف 
شــش ماه پس از قابل اجرا شدن پیمان نامه 
حاضر و ســپس هر دو ســال یک بار برگزار 
خواهد شد. حداقل چهار ماه پیش از برگزاری 
هر یــک از انتخابات، دبیر کل ســازمان ملل 
متحد طی نامه ای از کشــورهای عضو دعوت 
خواهــد کرد ظرف دو مــاه نامزدهای خود را 
معرفی نمایند. دبیر کل متعاقباً فهرســتی از 
اسامی همه نامزدها، به ترتیب حروف الفبا، و 
با ذکر نام کشــوری که هر یک را نامزد نموده 
اســت تهیه و به کشــورهای عضو پیمان نامه 

حاضر تسلیم خواهد کرد.
5- انتخابات در اجالس کشورهای عضو که 
به دعوت دبیرکل و در مقر سازمان ملل متحد 
تشکیل می شود، برگزار خواهد شد. در اجالس   
مذکور که با حضور دو ســوم کشورهای عضو 
رســمیت خواهند یافت، افرادی که بیشترین 

تعــداد آرا و اکثریت مطلــق آرای نمایندگان 
حاضر و رأی دهنده کشورهای عضو را به دست 

آورند به عضویت کمیته انتخاب خواهند شد.
۶- اعضای کمیته برای یک دوره چهار ساله 
انتخاب خواهند شــد و در صورتی که باز هم 
نامزد شــوند واجد شرایط برای انتخاب مجدد 
خواهند بــود. دوره عضویت پنج تن از اعضای 
منتخــب در اولیــن انتخابــات، در پایان دو 
ســال خاتمه خواهد یافــت. بالفاصله پس از 
اولین انتخابات، اســامی این پنج نفر از طریق 
قرعه کشی توسط رئیس جلسه تعیین خواهد 

شد.
7-  در صورتی کــه یکی از اعضای کمیته 
فوت کند یا استعفا دهد، یا به هر دلیلی اعالم 
کند کــه دیگر قادر به انجام وظیفه در کمیته 
نیســت، کشــور عضوی که این عضو را نامزد 
کرده است کارشناس دیگری را از میان اتباع 
خود معرفی خواهد کرد تا در صورت تصویب 
کمیته تا پایان دوره در کمیته به انجام وظیفه 

بپردازد.
۸- کمیته آیین نامه داخلی خود را تنظیم 

خواهد کرد.
۹- کمیته مأموران خود را برای یک دوره 

دو ساله انتخاب خواهد کرد.
۱۰- جلســات کمیتــه معمــوالً در مقر 
سازمان ملل متحد یا هر مکان مناسب دیگری 
که کمیته تعییــن کند برگزار خواهد شــد. 
کمیته به طور معمول ســاالنه تشکیل جلسه 
خواهد داد. مدت جلسات کمیته در جلسه ای 
با شــرکت کشورهای عضو پیمان نامه حاضر و 
منوط به تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد 
شــد و در صورت لزوم مورد تجدید نظر قرار 

خواهد گرفت.
۱۱- دبیرکل سازمان ملل متحد کارمندان 
و تجهیــزات الزم را بــرای عملکرد ثمربخش 
کمیته طبق پیمان نامــه حاضر فراهم خواهد 

کرد.
۱۲- بــا تأییــد مجمع عمومــی، اعضای 
کمیتــه ای که بــه موجــب پیمان نامه حاضر 
تشکیل می شــود از محل منابع سازمان ملل 
متحد و طبق شــرایطی کــه مجمع عمومی 

تعیین می کند حقوق دریافت خواهند کرد.
ماده ۴۴

۱- کشــورهای عضو متعهد می شــوند از 
طریق دبیرکل سازمان ملل متحد گزارش هایی 
در مــورد اقداماتی که به منظور تحقق حقوق 
به رسمیت شناخته شده در پیمان نامه حاضر 
به عمــل آمده انــد و پیشــرفت هایی که در 
برخورداری از این حقوق صورت گرفته اســت 

را به ترتیب زیر به کمیته تسلیم کنند:
الف( ظرف دو ســال از تاریــخ الزم االجرا 

شدن پیمان نامه برای کشور عضو مربوطه؛
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ب( سپس هر پنج سال یک بار.
۲- گزارش هایی که طبق ماده حاضر تهیه 
می شــوند باید عوامل و مشکالتی که ممکن 
اســت موجود باشند و بر میزان انجام تعهدات 
ناشــی از پیمان نامه حاضر تأثیر می گذارند را 
مشخص سازند. گزارش ها، برای آن که درکی 
جامع از اجرای پیمان نامه در کشــور مربوطه 
به دست دهند، باید حاوی اطالعات کافی نیز 

باشند.
۳- برای آن کشور عضوی که گزارش اولیه 
جامعی به کمیته تســلیم کرده است ضرورتی 
ندارد در گزارشات بعدی خود، موضوع بند ۱ 
)ب( این مــاده، اطالعات پایه ای که قباًل ارائه 

کرده است را تکرار کند.
۴- کمیتــه می تواند از کشــورهای عضو 
بخواهد اطالعات بیشــتری در مــورد اجرای 

پیمان نامه ارائه دهند.
5- کمیته گزارش فعالیت های خود را هر 
دو ســال یک بار از طریق شورای اقتصادی و 
اجتماعی به مجمع عمومی تسلیم خواهد کرد.

۶- کشــورهای عضو گزارشات خود را به 
طور گســترده در کشور خود در اختیار عموم 

قرار خواهند داد.
ماده 45

به منظــور ترویج اجرای هــر چه مؤثرتر 
پیمان نامه و تشــویق همکاری های بین المللی 

در زمینه های تحت پوشش پیمان نامه:
الــف( ســازمان های تخصصــی، صندوق 
کودکان سازمان ملل متحد و سایر ارگان های 
سازمان ملل متحد می توانند در بررسی اجرای 
مفــادی از این پیمان نامه که در حوزه وظایف 
آن ها واقع می شــود شــرکت داشــته باشند. 
کمیته می توانــد از ســازمان های تخصصی، 
صندوق کودکان ســازمان ملل متحد و سایر 
نهادهای واجد صالحیت که مناسب تشخیص 
دهد دعوت کند تا در مورد اجرای پیمان نامه 
در زمینه هــای مرتبط با حــوزه وظایف خود 
نظرات تخصصی ارائــه کنند. کمیته می تواند 
از ســازمان های تخصصی، صنــدوق کودکان 
ســازمان ملــل متحــد و ســایر ارگان های 
ســازمان ملل متحد دعوت کنــد تا در مورد 
اجرای پیمان نامــه در زمینه هایی که  در  حوزه 
 فعالیت های آن ها واقع می شــود گزارش هایی 

تسلیم کنند؛
ب( کمیته می تواند، در صورتی که مناسب 
بدانــد، هر گــزارش دریافتی از کشــورهای 
عضو را که حاوی درخواســت برای مشاوره یا 
مســاعدت فنی یا نمایانگر نیاز به آن باشــد، 
همراه با مالحظات و پیشــنهاداتی که ممکن 
اســت کمیته در این زمینه داشته باشد برای 
ســازمان های تخصصــی، صنــدوق کودکان 
ســازمان ملل متحد و ســایر نهادهای واجد 

صالحیت ارسال کند؛
پ( کمیتــه می تواند بــه مجمع عمومی 
توصیه کند که از دبیر کل درخواســت کند از 
طرف کمیته در مورد موضوعات خاصی مربوط 

به حقوق کودک مطالعاتی انجام دهد؛
ت( کمیته می تواند بر پایه اطالعاتی که از 
طریق اجرای مواد ۴۴ و ۴5 پیمان نامه حاضر 
دریافت می کند پیشنهادها و توصیه های کلی 
ارائه دهد. این گونه پیشنهادات و توصیه های 
کلی باید برای کشورهای عضو مربوطه ارسال 
گــردد و همراه بــا نظرات کشــورهای عضو، 
چنانچــه نظراتــی موجود باشــد، به مجمع 

عمومی گزارش شود.
ماده 46

پیمان نامــه حاضــر جهت امضــای کلیه 
کشورها مفتوح خواهد بود.

ماده 47
پیمان نامه حاضر منوط به تصویب اســت. 
اسناد تصویب به دبیر کل سازمان ملل متحد 

سپرده خواهند شد.
ماده 48

پیمان نامــه حاضــر جهت الحــاق کلیه 
کشــورها مفتوح خواهد ماند. اسناد الحاق به 
دبیر کل ســازمان ملل متحد سپرده خواهند 

شد.
ماده 49

۱- پیمان نامه حاضر سی روز پس از سپرده 
شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق به دبیر 

کل سازمان ملل متحد قابل اجرا خواهد بود.
۲- تاریخ الزم االجرا شدن پیمان نامه حاضر 
در مورد هر کشــوری که پس از سپرده شدن 
بیستمین سند تصویب یا الحاق، پیمان نامه را 
تصویب می کند یا به آن ملحق می شــود، سی 
روز پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق 

توسط آن کشور خواهد بود.
ماده 50

۱- هــر یک از کشــورهای عضو می تواند 
اصالحیه ای پیشنهاد کرده و آن را به دبیرکل 
ســازمان ملل متحد تحویل دهــد. دبیرکل 
سپس اصالحیه پیشنهادی را برای کشورهای 
عضو ارســال خواهد کرد و از آن ها درخواست 
خواهد کرد نظر خود را درباره برپایی کنفرانس 
کشورهای عضو به منظور بررسی و رأی گیری 
در مــورد پیشــنهادها اعالم کننــد. چنانچه 
ظرف چهار ماه از تاریخ ارســال، حداقل یک 
سوم کشــورهای عضو موافق برگزاری چنین 
کنفرانســی باشــند، دبیــرکل کنفرانس را با 
پشتیبانی ســازمان ملل متحد برگزار خواهد 
کرد. هر اصالحیه ای که مورد تصویب اکثریت 
کشــورهای عضــو حاضــر و رأی دهنده در 
کنفرانس قرار گیرد، جهت تصویب به مجمع 

عمومی تسلیم خواهد شد.

۲- اصالحیه ای کــه مطابق با بند ۱ ماده 
حاضر به تصویب برسد، پس از تصویب مجمع 
عمومی و پذیرش دو ســوم کشــورهای عضو 

قابل اجرا خواهد بود.
۳- زمانــی کــه اصالحیه ای قابــل اجرا 
می شــود، برای آن دســته از کشورهای عضو 
که آن را پذیرفته انــد الزم االجرا خواهد بود و 
دیگر کشورهای عضو همچنان ملزم به اجرای 
مفاد پیمان نامه حاضر و اصالحیه هایی که قباًل 

پذیرفته اند خواهند بود.
ماده 51

۱- دبیرکل سازمان ملل متحد متن تحفظ 
کشورها را که در زمان تصویب یا الحاق تسلیم 
می شوند دریافت و برای کلیه کشورها ارسال 

خواهد کرد.
۲- تحفظی که با هدف و مقصود پیمان نامه 

حاضر مغایرت داشته باشد، مجاز نیست.
۳- تحفظ را می توان در هر زمان با ارسال 
اعالمیه رسمی به دبیرکل سازمان ملل متحد 
باز پــس گرفت و دبیرکل ســپس این امر را 
به اطالع کلیه کشــورها خواهد رساند. چنین 
بیانیه ای از تاریخ وصول توســط دبیرکل نافذ 

خواهد بود.
ماده 52

هر یک از کشورهای عضو می تواند با ارسال 
اعالمیه کتبــی برای دبیر کل ســازمان ملل 
متحد از عضویت پیمان نامه حاضر خارج شود. 
خروج از عضویت پیمان نامه یک ســال پس از 
تاریخ دریافت بیانیه توســط دبیر کل صورت 

می پذیرد.
ماده 53

دبیرکل ســازمان ملل متحد بــه عنوان 
امانتدار پیمان نامه حاضر تعیین شده است.

ماده 54
نســخه اصلی پیمان نامه حاضر، که متون 
انگلیســی، فرانســه، روســی  عربی، چینی، 
و اســپانیایی آن همگــی از اعتبار یکســان 
برخوردارند، نزد دبیرکل ســازمان ملل متحد 

تودیع خواهد شد.
با حضور امضاء کننــدگان تام االختیار زیر 
که از طرف دولت هــای متبوع خود برای این 
امر کاماًل مجاز نــد، پیمان نامه حاضر به امضاء 

رسید.
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برای حقوق بشر
 بپاخیزید
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برباد شدم
احمد ضیاء لنگری
میزان ۱۳۹7 - کابل

زهره احســاس ســرگیچی می کرد. هنوز 
چشــم هایش بر اثــر اشــک ریزی های دیروز 
و امــروز ســوزش داشــت. به یکــی از دراز 
چوکی هــای ســالن انتظار ترمینــال میدان 
طیاره اسالم آباد تکیه زده بود و تنفس عمیق 
داشت. هنوز چهار ساعت به وقت پرواز پی.آی.
ای پاکســتان به جانب آمســتردام مانده بود. 
او پیوســته گذشــته ها را به یادش می آورد. 
تمــام حوادث جنگ های وحشــتناک و خانه 
برانــدازای کوچه به کوچه بیــن تنظیم های 
مجاهدین درکابل مثــل صحنه های یک فلم 
از نظرش می گذشــت. به یادش می آمد وقتی 
که همراه با خانــواده کابل را ترک کرده و به 
پشاور آمدند، چگونه به مشکالت زیادی مواجه 
شدند. نا بلدی با محیط پشاور، اقتصاد ضعیف و 
زحمت های زیاد برادرش در یک مؤسسه امداد 
به مقصد تأمین حد اقل معیشت خانواده، زهره 
را افســرده  تر می ســاخت. صحنه های کالس 
آموزش انگلیســی، رفتن به پــارک زنانه باغ 
خیبر در حیات آباد پشاور، هم صحبت شدن با 
مهاجرین کابلی و شنیدن قصه های مهاجران 
در مــورد دل کندن از وطن و آرزوی رفتن به 
مدینه فاضله شــان یعنی خارج از کشور، برای 
او تجربه هــای نو بودند. او هیچ تصور نمی کرد 
که چگونه مادرش با خاله ماهگل در باغ زنانه 
با هم آشنا شدند و دوســتی بین شان هرروز 
گرم تر می شــد. زهــره بارهــا فکرمی کرد که 

اسد و زهره صبحانه شان 
را نوش جان می کردند. زهره 
خیال می کرد که همه چیز بی مزه 
است. بعد از تناول صبحانه 
هر دو مقابل همدیگر در صفه 
کوچ نشستند. اسد درباره هلند، 
مشغولیتش و خانه و زندگی 
صحبت می کرد ولی زهره هیچ 
چیزی نمی گفت، ساکت و آرام 
ولی مشوش بود. اسد گفت: 
»زهره جان برای خاله جانم و 
کاکا جانم دق شده ای؟

چگونه و به چه ترتیبی خاله ماه گل از مادرم 
مرا برای خواهرزاده اش، اسد جان مقیم هلند، 
خواســتگاری کرده بود که با هم نامزد شویم؟ 
خیلی مشکل و در عین حال به یاد ماندنی بود ؛ 
آن لحظه یی که مادرش از وی خواسته بود تا 
نظرش را در مورد خواستگاری برای ازدواج با 
اسد بدهد، برای زهره خیلی مشکل بود که در 
عالم ناشناسی تصمیم عاقالنه یی برای ازدواج 
با اسد بگیرد، ولی زندگی در عالم آوارگی هم 
روز به روز طاقت فرسا می شد و غربت و آوارگی 
آدم را فرســوده می کــرد. زهــره آن لحظات 
هیجانی را که رضایت تلویحی خود را به مادر 
که توأم با شــرم و به اصطالح حیای معمول 
دختــران بود، به یاد مــی آورد؛ و در حالی که 
ســرش را پایین انداخته بود، صد دل را یک 
دل می کنــد و می گوید: »مه نمی فهمم مادر، 
هر چه صالح شــما و پدر جانم باشد من قبول 
دارم«. ایــن برای زهره خیلی دلگیرانه بود که 
مراسم عروسی نســبتاً غریبانه ای که چندان 
شور و شعفی هم نداشــت در غیاب داماد در 
پشاور اجرا شد، به سبب این که اسد بنا بر قیود  
اداره مهاجرت ُهلند تا سه سال دیگر به خارج 
از هلند مســافرت نمی تواند. ســرانجام اطالع 
یافتن از خبر قبول شدنش منحیث تبعه هلند 
مژده خوبی بود. ســفر به اسالم آباد با مادرش 
و دریافت ویزا از ســفارت هلند، رسیدن تکت 
پرواز از هلند و سرانجام خدا حافظی های خیلی 

داستـان
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با عاطفه و غم انگیز با پدر، برادر و خواهران در 
پشــاور و خدا حافظی چند لحظه پیش با مادر 
و خواهر کوچکــش در ترمینال میدان طیاره، 
همه لحظــات هیجان انگیز و به یاد مادنی برای 
زهره بود. این خاطره های تلخ و یا شرین مانند 
قطعات یک فلم مســتند زندگی شخصی اش 
بود که یکی پی دیگری ذهن زهره را در سالن 
ترمینال مشــغول نگهداشته بود. فکر می کرد 
همه این ماجراها خواب بوده، من کجا و اســد 
و هلنــد کجا، همین کــه می گویند نصیب و 
قسمت کار خود را می کند، راست بوده است.

این اولین ســفر زهره بــا هواپیما بود. هر 
باری که هواپیما ارتفاعش را کم و زیاد می کرد 
و یا به اثرعبور از میان ابرهای خاکستری رنگ 
و ضخیم و برخورد بــه آن ها تکان می خورد، 
زهــره خیلی می ترســید. به هر حــال بعد از 
هشت ســاعت پرواز بدون وقفه، طیاره حامل 
مسافرین به خط نشســت طیارات در میدان 
طیاره آمستردام نشســت کرد. وقتی از سالن 
ترمینــال میدان هوایــی آمســتردام خارج 
شد، دید که مردی دســت هایش را به عنون 
استقبال از وی بلند کرد و زهره فهمید که این 
همان اسد خواهد بود. ضربان قلب زهره بیشتر 
شد. زهره لباس سرا پا پنجابی به تن داشت و 
چادر ســبز رنگ قسمت زیادی از موهایش را 
پوشانده بود. هر دو به همدیگر سالم دادند، و 
اسد دســت های گرم زهره را کمی فشار داد 
و می خواســت او را به رسم اروپایی ها ببوسد، 
ولی زهره از شرم مانع شد. خانه اسد از میدان 
هوایی حدود یک ساعت با موترفاصله داشت. 
اســد موتر نســبتاً خوبی از نوع فلکس واگون 
داشت. در مسیر راه صحبت ها اول تعارفی ولی 
بعداً داشت صمیمی تر می شد. زهره می شرمید 
و مستقیماً به چشم های اسد نگاه نمی کرد، اما 
اسد با آن که به سرعت رانندگی می کرد، گاهی 
به سر و صورت زهره نگاه می کرد. گلدان های 
پر از گل های رنگا رنگ کنارجاده ها، درختان تر 
و تازه و شسته شده با آب باران، رعایت نظم و 
مقررات رانندگی در جاده ها، صحبت های شاد 
دوســتان دختر با دوســتان پسر شان در کنار 
قهوه خانه هــا، همه چیزهای نوی بود که توجه 
زهره را به خود جلب می کردند. سرانجام آن ها 
به خانه اسد، که در طبقه سوم یک تعمیر شش 
منزله بود، رسیدند و خیلی هم خسته - اسد از 
ماه ها انتظار و زهره از نابلدی و نگرانی هایی که 
شــیطان به دلش جا داده بود. اسد برای زهره 
یک پیاله قهوه با شــیرآماده کرد. زهره به مزه 
قهــوه بلد نبود ولی شــنیده بود که برای رفع 

خستگی خیلی مؤثر است.
ساعت ده شــب بود. صحبت های تعارفی 
هم داشــت تمام می شــد. هر دو نو عروس و 
نو دامــاد برای اســتراحت و رفتــن به حجله 

عروسی آمادگی می گرفتند. نور ضعیف المپ 
به فضای اتاق آرامش خاصی داده بود. زهره به 
بســتر رفت ولی از شرم و خجالت رویش را با 
لحاف پو شانده بود. و اسد چند لحظه ای خود 
را به مقصد سر و ســامان دادن در آشپزخانه 
مصروف نگهداشته بود. پیش از این که اسد به 
بســتر برود، او چیزی را در کنج اتاق گذاشت. 
زهره خیلی شــرمیده بود و چشــم ها را با دو 
دستش بســته بود. نیمه شــب بود که زهره 
ناگهان از دیدن خواب ترسناک از جایش تکان 
خورد و بیدار شد. خود را خیلی خسته یافت. 
تمام جانش درد می کرد. کو شــش کرد ولی 
دو بــاره به خواب نرفت. اســد خورخور مالیم 
داشــت و به خواب عمیقی فرو رفته بود. زهره 
به آهســتگی از بســتر نیم خیز شد. به کنج و 
کنار اتاق نظر انداخت. نگاهش را چیزی مانند 
پای پالستیکی اشخاص معلول به خود جلب 
کرد. خیال کرد که شــاید خواب دیده باشد. 
زبانش از خشکی به کامش می چسپید. سرش 
را دو باره زیر لحاف کرد مگر تا صبح به خواب 
نرفت. اســد ساعت هشت صبح از خواب بیدار 
شــد و به حمــام رفت. زهره چنیــن وا نمود 
می کرد که گویا به خواب عمیق رفته اســت. 
بعد تر در غیاب اســد ســر از زیر لحاف بیرون 
کشــید تا ببیند که آیا همان شئ پالستیکی 
را که دیده بود حقیقت دارد و یا دچار اشتباه 
شده اســت. اما زهره حاال آن شئ را دیگر در 

اتاق ندید.
اســد و زهره صبحانه شــان را نوش جان 
می کردند. زهره خیال می کــرد که همه چیز 
بی مزه اســت. بعــد از تنــاول صبحانه هر دو 
مقابل همدیگر در صفه کوچ نشســتند. اسد 
درباره هلنــد، مشــغولیتش و خانه و زندگی 
صحبــت می کــرد ولــی زهره هیــچ چیزی 
نمی گفت، ســاکت و آرام ولی مشــوش بود. 
اســد گفت: »زهره جان بــرای خاله جانم و 
کاکا جانم دق شده ای؟ برای پشاور و دوستان 
وطنداران ما دق شــده ای؟ خســتگی سفرت 
رفع نشده اســت؟«. زهره چیزی نگفت. آرنج 
هایش را بــاالی زانوهایش تکیه داده بود و با 
دست هایش صورتش را بسته بود. اسد گفت: 
»زهره جان چرا دق هستی؟« سر انجام کاسه 
صبر زهره لبریز شــد و گفت: »اسد جان! من 
دیشب خیلی ترسیده بودم. می خواستم چیغ 
بزنم؛ از دیدن چیزی سفید رنگی در کنج اتاق 
ترسیده بودم که شبیه پای پالسیتکی انسان 

بود. راستش را بگو که واقعیت چیست؟« 
اسد آهی عمیقی کشید و لحظه خاموش 
ماند و بعد گفت: »زهره جان! مرا ببخش، من 
از تــو معذرت می خواهم کــه تا حال واقعیت 
را بــه تو نگفتــه ام. در یکی از روزهای ســال 
۱۳۶7 من و هم صنفی هایم پیش روی تعمیر 

فاکولته انجنیری کابل ایستاده و با هم  صحبت 
می کردیم که ناگهان صدای مهیب راکت بلند تر 
و نزدیک تر شــد و غرش کنان به زمین اصابت 
کرد و دفعتاً دود غلیظ و آتش به هوا بلند شد. 
بعدش را من نفهمیدم که چه شــد. وقتی به 
هوش آمدم، خود را در اتاق عاجل شــفاخانه 
وزیر اکبر خان یافتــم. یکی از هم صنفی های 
من که به عیادتم آمده بود گفت: »خدا سرت 
فضل کرد اســد جان؛ راکت های سکر بیست 
بــوده که از چوک ارغنده کابل آتش شــده و 
در پنج متری شــما اصابت کرده اســت؛ پنج 
نفر کشــته و پانزده نفر زخمی شــدند.« پایم 
خیلــی درد می کرد. پتو را از بــاالی پا هایم 
دور کــردم. بانداژ خیلی زخیم به پایم بســته 
بودند. به نظرم آمد پای چپم کوتاه شد است. 
در همین لحظه یک پرســتار آمد و احوالم را 
پرسید و گفت: »خدا سرت رحم کرده، خوب 
شــد که زنده هستی؛ صدها نفر مثل تو پایش 
قطع شده اســت. مقصد روحیه ات را از دست 
ندهــی. با قطع یک پای هیچ چیزی از آدم کم 
نمی شــود، کرامت و عزتت به جایش هست، 
پایت زود جور می شود، درس ها را تمام نموده 
و به خیر انجنیر می شوی و زندگی آبرومندانه 
خواهی داشــت. با یک پا هم می توان زندگی 
کرد. هیچ تشــویش مکن«. اسد در حالی که 
چهره اش متأثر می نمود، پاچه پطلونش را باال 
کشــید و پای پالستیکی را به زهره نشان داد 
و گفت: »این پای پالستیکی خیلی مشکالتم 
را رفع کرده و زندگی عادی دارم. همکارانم در 
کمپنی خیلی آدم های مهربان هستند. رییس 
کمپنی مرا خیلی دوست دارد و از کارم راضی 
است«.  زهره خیلی متأثرشده و هق هق گریه 
می کرد. اسد گفت: »زهره جان! تو هستی من 
هستم؛ تو آرزوی من هستی؛ وتا دم مرگم تنها 
تو را خواهم داشــت. مطمئن باش که چنین 
توانایی را دارم که تو را همیشه خوش نگهدارم 
و با من زندگی بی درد ســر و راحتی داشــته 
باشی. میلیون ها تن در جهان مانند من معلول 
هستند ولی خود شــان  را مانند سایر انسان ها 
می دانند. خواهــش می کنم به حرف هایم باور 

کن«.
زهره روز به روز افسرده تر می شد. روزهایی 
که با مــادرش تلفونی صحبت می کرد، خیلی 
افسرده می نمود. خیلی کوتاه صحبت می کرد 
واز خود هیچ گونه شــادی و خوشحالی  نشان 
نمی داد. به تأنــی و با بی میلی تمام به کالس 
آموزش زبان هلندی می رفت. با هم کالسی ها 
برخورد ســرد و دلگیرانه ای داشــت. گاهی با 
عمه اش که درشــهر هاگ هلنــد بود تلفونی 
صحبــت می کرد. این صحبت ها ولی روز به  روز 
زیاد تر می شــد و فکر می شــد که با عمه راز 
و نیــاز دارد و زیاد عالقه داشــت تا در مورد 
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وضعیت خانم های افغان مهاجر بشنود.
اسد فکر می کرد بعد از این که زهره فهمید 
کــه او معلولیت دارد، عالقه اش به او روز به روز 
کمتر شده می رود. زهره پرخاشگر شده است. 
به آســانی صحبت نمی کند. با هیچ کار خانه و 
زندگی خانوادگی عالقه مند نیست. نه از آینده 

صحبت می کند و نه درباره گذشته.
یک روز زهره با یک خانم ایرانی در کالس 
آموزش زبان هلندی هم صحبت شده بود. آن 
خانم ضمن صحبت های بســیار درباره هلند 
چنین گفته بود: »دولت هلند دارای سیســم 
خیلــی خوب اداری اســت. عرضــه خدمات 
اجتماعــی و تأمینات اجتماعــی آن خیلی به 
ســطح باال اســت. حکومت هلند سالمندان، 
بیوه های بی سرپرســت و اشــخاص بی کار را 
کمــک می کند. به زنان بیــوه ای که بیکار ند، 
خانه کرایی را به دسترس شــان قرار می دهد 
و ماهانه مدد معاش الزم برای تأمین مصارف 
حد اقل معیشــت زندگــی را نیز برای شــان 
می پــردازد. در هلند یک زن می تواند تنها در 
یک آپارتمان زندگی کند، کســی مزاحم وی 
شده نمی تواند. در این جا قانون از هر شهروند 

هلند حمایت می نماید«.
یک شب زهره نســبتاً خوشحال می کرد. 
بعد از صرف غذای شــبانه، او رو به اسد کرد 
و گفت: »اســد جان! اگر اجازه خودت باشــد 
برای چند روز نزد عمه جانم به هاگ می روم، 
او خیلــی دق آورده زیرا تمــام اوالدهایش به 
شــهرهای دیگر زندگی می کننــد. او تا حال 
چندین بار از من تقاضــا نموده تا به دیدنش 
بروم.« اسد در برابر این تقاضا گفت: »چرا نی 
زهره جان! حاال به هلند بلد شده ای و انشاءاهلل 
هیچ مشــکلی نمی بینی. فردا صبح وقت تو را 
به ترمینل بس ها می رســانم و ســفر به خیر 
برایت می خواهم.« اســد اما با خود می گفت: 
»حاال در برابر هر خواست این زن باید جواب 
مثبت بدهــد، زیرا راه و چاره دیگر نیســت. 
بهانه جویی هایش زیاد شده، نمی دانم که چرا 
از زندگی دلسرد است؟ شاید خوی و عادتش 

چنین است و یا چرا؟«
پنج روز بعد از رفتن زهره به خانه عمه اش، 
حینی که اســد خسته و مانده از دفتر به خانه 
می رسد، چشــمش به صندوقچه پستی کنار 
در آپارتمان افتاد که یک پاکت مراســالتی در 
آن جا بود. با دیدن سمبول محکمه در پشت 
پاکت چنین فهمید که این نامه توسط محکمه 
آمســتردام صادر شده است.  دلش گواهی بد 
مــی داد و با خود گفت: »خدایا! خیر.« ضربان 
قلب اسد بیشــتر می شد. بعد از نوشیدن یک 
گیالس آب ســرد پاکت را بــاز کرد. مکتوب 
محکمه چنین نوشــته شــده بود: »به اطالع 
جناب محترم شــما، اســداهلل، فرزند عبداهلل 

رســانده می شود که لطفاً ســاعت ده پیش از 
ظهر دوشنبه مورخ ۱۳ جوالی به دفتر دیوان 
محکمه فامیلی آمستردام جهت فیصله دعوی 
حقوقی مربوط به خود شما تشریف بیاورید.«. 
اسد نامه محکمه را باالی میزچای پرتاب کرد 
و چشم ها را بست. به چرت و فکر عمیقی رفته 
بود. فکر می کرد از هوا به زمین پرتاب شــده 
است، بیش از ده کیلو وزن ندارد، مغزش تهی 
شده و چیزی در حافظه ندارد. سرش را تکان 
داد، چنــد جرعه آب نوشــید و با خود گفت: 

»عمه! مثلی که سرانجام کارت را کردی.«
صبح روز دو شنبه شــد. اسد برای رفتن 
به محکمه خود را آماده می ســاخت و به رسم 
اروپایی ها دریشی یک رنگ پوشید و نکتایی به 
گردن زد. اسد به دفتر پذیرش محکمه مراجعه 
کرد و مکتوب ارســالی محکمه را به کارمند 
دفتر پذیرش نشان داد. کارمند مذکور شخص 
دیگری را خواســت تا او را بــه اطاق دیگری 
هدایت کنــد. کارمند مذکور بــا احترام الزم 
اسد را به یک اتاق که مشرف به تاالر محمکه 
بــود، بُرد و یک چوکی را برایش تعارف کرد تا 
راحت بنشــیند و یک گیالس آب هم برایش 
آورد. بعد از بیست دقیقه آن مرد اسد را داخل 
تاالر محکمه بُرد و تقاضــا کرد که به چوکی 
مخصوص متهمان بنشیند. در این هنگام یک 
کارمند موظف دیگر زهره را داخل تاالر آورد و 
برای نشستن به یک چوکی که به فاصله پنج 
متر دور تر از اسد موقعیت داشت، هدایت داد. 
زهره و اسد با هم چشم به چشم می شوند ولی 
به هم دیگر ســالم نمی دهند. تاالر با عظمتی 
بود و تزیینات آن به گونه قدیمی و کالسیک 
بود. حدود بیست نفر در چوکی های مخصوص 
حضار نشسته بودند. شاید دانش آموزان رشته 
حقوق بودند، ژورنالیســت و یا از همین گونه 
اشخاص. بعد از دو دقیقه سه نفر قاضی ملبس 
به لباس رســمی مخصوص قضات داخل تاالر 
شدند و حاضرین به رسم احترام از جای شان 
بلند شدند. لحظه بعد کارمند موظف محکمه 
یک دوسیه را پیش روی رییس هیئت قضات 
که یک خانم بود گذاشت. رئیس هیئت قضایی 
به زهره و اســد احترام کرد و آن ها را به تاالر 
محکمه آمستردام خوش آمدید گفت. رئیس 
هیئت از اسد و زهره ســواالت متعددی کرد 
و در برابر هر ســوال وضاحت کامل خواست. 
بعداً هیئت قضایی جلسه قضایی را برای مدت 
بیست دقیقه متوقف ساخت و خود شان به یک 
اتاق دیگر رفتند. قضات بعد از بیســت دقیقه 
بر گشــتند و دو باره به کرسی های شــان جای 
گرفتند. بعداً رئیس هیئت  دوســیه را گشود 
و حکم محکمه را چنین اعالم کرد: »محکمه 
دیوان حقوق فامیلی آمســتردم دولت شاهی 
هلند صورت دعــوی محترمه زهره بنت عبد 

القیوم شهروند هلند را مبنی بر ادعایش باالی 
شما، محترم اســداهلل، فرزند عبداهلل شهروند 
هلند، به علــت عدم صداقت و پنهان کاری در 
مــورد صحت و وضعیت بدنی خویش و اعمال 
خشــونت باالی مدعی )محترمه زهره(، مورد 
رســیدگی جامع و عادالنه قــرار داده و بنا بر 
حکم ماده ۱۳۲ قانون فامیلی دولت شــاهی 
هلند، تقاضای خانم زهره مبنی بر تقریق بین 
ایشان و شما آقای اســداهلل را موجه و قانونی 
دانسته و این حکم تفریق را رسما صادر کرد. 
این حکم ســر از تاریخ امضــاء هیئت قضات 
موظف مرعی االجراســت.« اســد با شنیدن 
این حکم شوکه شــد. در حالی که اسد دچار 
پریشانی شدید شــده بود و دهانش خشک و 
زبانش لحظه به لحظه به کامش می چســپید، 
رئیس هیئت قضات رو به طرف اســد کرد و 
گفت: »آقای اســداهلل! شــما حکم محکمه را 
قبول دارید؟ البته شــما حق فرجام خواهی را 
در محکمه اســتیناف دارید.«  اسد که عواقب 
ایــن ماجرا را پیش بینی کــرده بود، فکر کرد 
که هیچ راه دیگری جــزء طالق وجود ندارد، 
گفت: »بلی! قبول دارم، اما!« قاضی گفت: »اما 
یعنی چه؟«. اسد گفت: »جناب قاضی! این ماه 
هشتم است که زهره با من ازدواج کرده است 
و زهره حد اقل شش ماهه حامله است.«  قاضی 
در جــواب یک ورق را از ورای اوراق دوســیه 
کشــید و به اســد نشــان داد و گفت: »زهره 
تصدیق رســمی یک داکتر متخصص نسایی/
والدی را ارائه کرده که داکتر موصوف رســماً 
تصدیق کرده اســت که زهره بنت عبدالقیوم 
شــهروند هلند دو ماه پیش در حالی که تخمه 
القاح شــده داخل رِحم وی که سه هفته عمر 
داشــته اســت، آن را از رِحم زهره سقط داده 
است و این تصدیق نامه در دفتر قوانین وزارت 
صحت هلند در شهر آمستردام رسماً ثبت  شده 
اســت.« قاضی منتظر ماند تا اسد به اعتراض 
خویش ادامه دهد ولی اسد که به سبب اندوه 
زیاد توان صحبت کردن نداشت، به اشاره سر 
فهماند که حکم محکمــه را  قبول دارد. بعداً 
قاضــی با ضربه چکش عدالــت باالی میزش، 

ختم جلسه قضایی را اعالم داشت. 
دســت ها و پاهای اســد به لرزه افتاد. دو 
نفر کارمند موظف محکمه اســد را احترامانه 
از تاالر بیرون کشیدند. اسد از حال رفته بود و 
دیگر هیچ چیزی برای گفتن و برای هیچ کسی 
نداشت. اسد با خود گفت که فلم برباد رفته را 
دیده بودم، باورم نمی شــد، ولی همین اکنون 

من برباد شدم. 


