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پیام مقام محترم ریاست
*
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

به مناسبت هفتا ُدمین سالروز تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر
و بیست و پنجمین سالروز تصویب برنامه عمل حقوق بشر کنفرانس جهانی ویانا و اصولنامه پاریس
کرامت ،آزادی و برابری
با فرارســیدن  10دسمبر برابر با  19قوس سال روان ،هفتاد سال
از تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشــر در سال  1327/1948سپری
شــده و نزدیک به بیســت و پنج از تصویب برنامه عمل حقوق بشر
کنفرانس ویانــا و اصولنامه پاریس میگذرد .تصویب این اســناد به
خصوص اعالمیه جهانی حقوق بشــر گام بنیادینی بود در راســتای
«انســانی» ساختن حیات «بشری» و «پاسخی» به ضرورتهای بشر
معاصر .به بیان روشنتر نشر اعالمیه جهانی حقوق بشر محوریترین و
مهمترین سند بینالمللی «حقوق بشر» است که با استفاده از تجارب
زندگی بشــری و تحوالت گوناگون آن و خصوصا با شکلگیری نظام
نوین جهانی مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد ،تدوین گردیده و به
تصویب آن سازمان رســیده است .برنامه عمل حقوق بشر کنفرانس
جهانی ویانا و اصولنامه پاریس مبنای حقوقی ساختارها و روندی است
کــه به هدف رعایت اصول و ارزشهای مندرج اعالمیه حقوق بشــر
تدوین و تصویب گردیده و از اهمیت خاصی در روند حمایت و رعایت
اصول و ارزشهای حقوق بشری در سطح ملی برخوردار میباشد.
نشر اسناد یاد شده به خصوص اعالمیه جهانی حقوق بشر کامال
روشــن ساخت که «انســان» امروز به آن مرحله ای از رشد و درک
رسیده است که به «حقوق» و «آزادیهای اساسی بشر» باید احترام
بگذارد.
نکته مهمتر در زمینه نشــر و تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر
آنســت که این اعالمیه نشــان میدهد که زندگی «بشر»« ،انسانی»
نخواهد شد مگر این که در عرصه سیاست ،اجتماع ،فرهنگ و اخالق
و همه ابعاد وجودی زندگی باید «حرمت انســان»رعایت شــود و بر
آزادیهای اساســی و «برابری انسانها» تأکید گردد .زیرا هر فردی،
و طبعا تمام گروههای انسانی ،استعداد و زمینه شکوفایی ویژگیهای
انســانی را دارا اند و بایســتی زمینه این شکوفایی ،برای همه به یک
انــدازه و عاری از تبعیض مهیا گردد .به همین جهت در نخســتین
ماده اعالمیه جهانی حقوق بشر آمده است»:تمام افراد بشر «آزاد» به
دنیــا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم «برابرند» .همه دارای
عقل و وجدان میباشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار

کنند».تأکید بر «آزاد»بودن افراد بشر و «برابری»بدین منظور است تا
دو فاکتور مهم همیشــه غایب از زندگی پر فرازونشیب بشری ،یعنی
«آزادی» و «برابــری» را ،در عرصه داخلی کشــورها و نیز در صحنه
بینالمللی تأمین سازد.
اعالمیه جهانی حقوق بشــر و ارزشهای اساسی آن ،به خصوص
کرامت ذاتی انســان ،آزادی ،برابــری و عدم تبعیض و فراگیر بودن و
جهانشمولی آن ،یک امر تشریفاتی و فهرستی از آرزوها نیست ،بلکه
تعهدی اســت که نمایندگان کلیه ملل با الهــام گرفتن از ارزشها و
نظامهای اعتقادی مختلف و سنتهای اجتماعی گوناگون ،در جریان
تهیه و گفتگوی این اعالمیه مشارکت داشتند و سرانجام این اعالمیه
به عنوان « معیار مشترک دستآوردها برای همه مردمان جهان» به
تصویب رســید .هم چنین این»تعهد» از هنگام تصویب اعالمیه در
مجمع عمومی سازمان ملل متحد به بعد ،به مثابه معیار و شاخصی در
قوانین اساسی کشورهای متعهد شده ،شکل الزامی بخود گرفته است.
بنابراین اعالمیه جهانی حقوق بشر به همه انسانهای روی زمین
تعلق دارد .چنانچه در مقدمه این اعالمیه تاکید شده است که حقوق
بشرذاتی همه و مربوط به کلیه اعضای جامعه بینالمللی است .با وجود
ایــن نباید از یاد برد که هنوز همه افراد به طور یکســان از مواهب
ارزشهای نهفته در اعالمیه جهانی حقوق بشر برخوردار نیستند .برای
عینیت بخشــیدن به آن ارزشها ،چالشها و موانع جدی و گسترده
ای ،به وسعت و ابعاد زندگی بشری ،وجود دارد .چنانچه پیامدها و حتا
رنجهای ناشی از این چالشها و موانع را ،مردم ما با تمام وجود لمس
و درک کردهاند.
بنابراین باید بخاطر داشــت که هرچند دولتها مسئولیت اصلی
حمایت و ترویج حقوق بشــر را بر عهده دارند؛ افزون بر آن ،نهادهای
غیردولتی و ســایر مســئوالن و متولیان امور جامعــه و همه ما نیز
مســئولیت داریم که در زمینه آموزش ،توســعه و تحقق ارزشهای
حقوق بشــری که در متن اعالمیه به صراحت بیان شده است ،تالش
هماهنگ و جدی ،و نقش سازنده و پیشرو را داشته باشیم تا «کرامت،
آزادی و برابری برای همه» را محقق سازیم.
داکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

* به مناسبت نیکوداشت از روزجهانی حقوق بشر ،در این شماره از ماهنامه پیام داکتر سیماسمر ،رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به این مناسبت ،بجای سرمقاله به نشر رسید.
ماهنامهحقوقبشر،سالشانزدهم
شماره نهم ،قوس1397

د افغانستان د بشر حقونو خپلواک
*
کميسيون د رياست د محترم مقام پيغام

د برش حقونو د نړيوالې اعالميې د تصويب د اوياميې کليزې او د برش حقونو د ويانا
د نړيوال کنفرانس د عمل پروګرام او پاريس اصولنامې د پينځه ويشتمې کليزې په مناسبت

کرامت آزادي او برابري
د  ۱۰ډسمرب ( ۱۹د ليندۍ) په رارسېدو رسه ،د برش حقونو د
نړيوالې اعالميې اويا کاله پوره کيږي چې په  ۱۳۲۷/۱۹۴۸کال
کې تصويب شــوې .د برش حقونو د نړيوالــې اعالميې تصويب د
برشي ژوند د «انســاين» کولو لپاره بنســټي ګام او د معارص برش
اړتيــاوو ته «ځــواب» و .په روښــانه ټکو ،د برش حقونــو د نړيوالې
اعالميې خپرول د «برش حقونو» تر ټولو مهم بني املليل سند دی
چې د برشي ژوند له تجربو او بېالبېلو بدلونونو او په ځانګړي ډول
د ملګرو ملتونو د ســازمان د منشور پر بنسټ د نوي نړيوال نظام
رامنځته کېدلو څخه په ګټې اخستنې رسه تدوين شوې او د دې
ســازمان له خوا تصويب شــوې .د برش حقونو د نړيوالې اعالميې
خپرولو روښــانه کړه چې د نن ورځې انسان د ودې او درک هغې
مرحلې ته رسېدلی چې د برش «حقونو» او د «برش اسايس آزاديو»
ته درناوی وکړي.
د برش حقونو د نړيوالې اعالميې د خپراوي او تصويب په برخه
کې مهم ټکی دا دی چې دا اعالميه روښانوي ،تر هغې به د برش
ژوند انســاين نيش چې د سياســت ،ټولنې ،فرهنګ ،اخالقو او د
ژونــد په ټولو ابعادو کې «د انســان حرمت» رعايت او «د انســانانو
برابري» باندې تاکيد ونيش .ځکه هر فرد ،او طبع ًا ټولې انســاين
ډلې ،د انســاين ځانګړنو د غوړېدو استعداد او زمينې لري او بايد
د ټولــو لپاره په يوه انــدازه د دې ځانګړنو د غوړېــدو زمينه برابره
يش .په همــدې برخه کې ،د برش حقونــو د نړيوالې اعالميې په
لومړۍ ماده کې راغيل دي :د برش ټول افراد «آزاد» نړۍ ته راځي
او د حيثيــت او حقوقو له لحاظــه رسه «برابر» دي .ټول د عقل او
وجــدان درلودونکي دي او بايد يو بــل رسه د ورورګلوۍ په روحيه
چنــد وکړي .د برش د ارادو په «آزادۍ» تاکيد د دې لپاره دی چې
د بــري ژوند د لوړو ژرو څخــه د ورک دوه مهم عنارص «عدالت»
او «آزادي» د هيوادونــو پــه داخيل برخه کې او هم په بني املليل
صحنه کې تامین کړي.
د برش حقونو نړيواله اعالميه او د هغې بنســټي ارزښــتونه ،په

ځانګړي ډول د انســان ذايت کرامت ،د تبعيض نشتوالی ،برابري
او د هغې عمومي کېدن او نړۍ شمويل ،يوه ترشيفايت چاره او د
هيلو فهرست نه دی ،بلکې يوه ژمنه ده چې د ټولو ملتونو استازو
له بېالبېلو ارزښتونو او اعتقادي نظامونو او بېالبېلو ټولنيزو سنتونو
څخه په الهام اخســتلو د دې اعالميــې د جوړولو په بهري او خربو
اتــرو کې ګډون درلود او باالخــره دا اعالميه «د نړۍ د ټولو خلکو
لپاره د السته راوړنو ګډ معيار» په توګه تصويب شوه .همدارنګه دا
«ژمنه» د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د اعالميې له تصويب
وروســته د هیوادونو په اسايس قوانينو کې د معيار او شاخص په
توګه ومنل شوه او الزامي بڼه يې خپله کړې.
پر همدې بنسټ ،د برش حقونو نړيواله اعالميه د زمکې پر مخ
په ټولو انســانانو پورې اړه لري .لکه څنګه چې د دې اعالميې په
رسيزه کې تاکيد شوی ،چې د برش حقونه د ټولو ذايت حقونه دي
او د بني املليل ټولنې په ټولو غړيو پورې اړه لري .رسه له دې بايد
له ياده و نه باسو چې تر اوسه ټول افراد په يو ډول د برش حقونو په
نړيواله اعالميه کې د نغښتو ارزښتونو له انعاماتو څخه نه دي برخه
من .دې ارزښــتونو ته د عينيت بښلو لپاره ،د برشي ژوند د ابعادو
په وسعت ،جدي او پراخ خنډونه او ننګوونې شته .لکه څنګه چې
له دې ننګونو او خنډونو څخه زېږېدلې پايلې او حتا دردونه زمونږ
خلکو په ټول وجود رسه ملس او درک کړي دي.
پر همدې بنســټ ،بايد په ياد ولرو ،که څه هم دولتونه د برش
حقونــو د مالتړ او دودونې اصيل مســئوليت پر غاړه لري ،رسبېره
پر دې ،غري دولتي بنســټونه او ټول مســئولني او د ټولنيزو چارو
متوليان او مونږ ټول هم مسئولیت لرو چې د برش حقونو د ښوونې
او د برش حقونو د ارزښتونو د پراختيا او تحقق په برخه کې ،چې د
اعالميې په منت کې په رصاحت رسه بيان شوي ،همغږې او جدي
هڅه وکړو او رغوونکی او ال زيات نقش ولرو ،چې «کرامت او عدالت
د ټولو لپاره» محقق کاندو.
د برش حقونو خپلواک کميسيون رئيسه ډاکټر سيام سمر

*  د برش حقونو د نړيوالې ورځې د ملانځنې په مناسبت ،د مياشتنۍ په دې ګڼه کې د برش حقونو د خپلواک کميسيون رئيسې ډاکټر سيام سمر پيغام د رسليکنې پر ځای خپور شو.
ماهنامهحقوقبشر،سالشانزدهم
شماره نهم ،قوس1397
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نقش کمیسیون مستقل حقوق
بشر افغانستان در تعمیم و تحقق
اعالمیه جهانی حقوق بشر

شانزده سال پیش ،کمیسیون
مستقل حقوق بشر افغانستان به
عنوان نخستین نهاد ملی از میان
ویرانههای جنگ و نقض گسترده
ارزشهای انسانی ،به منظور
نظارت بر اجرای اعالمیه جهانی
حقوق بشر ،رعایت آن ،توسعه
و تعمیم آن به فعالیت آغاز کرد.
فعالیت کمیسیون به عنوان یک
نهاد ملی برای گسترش ارزشهای
جهانشمول حقوق بشر نقطه
عطفی در تاریخ افغانستان است.
کشوری که مردمان آن همواره از
نقض گسترده حقوق انسانیشان
رنج بردهاند.

پس از کشتارهای گسترده و نقض فاحش
حقوق بشــر در جنــگ جهانــی دوم ،جهان
تصمیم گرفت که برای پایــان دادن به درد و
رنج انســانها و تأمین صلح ،عدالت و احترام
به کرامت انسانها ،اعالمیه جهانی حقوق بشر
را به تصویب برســاند .مجمع عمومی سازمان
ملل متحد هفتاد ســال پیش اعالمیه جهانی
حقوق بشــر را به تاریخ  ۱۰دســامبر ۱۹۴۸
تصویب کرد .ملل متحد این اعالمیه را «آرمان
مشترک» همه کشورهای جهان اعالم کرد و بر
تعمیم ،ترویج و حمایت از آن تأکید کرد.
اعالمیه جهانی حقوق بشــر از دولتهای
جهــان خواســت تا تمــام قوانیــن داخلی و
میکانیزمهای حقوقی خــود را در مطابقت با
کنوانسیونهای حقوق مدنی سیاسی و حقوق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی تصویب کنند.
بــا آغاز روند جدید در افغانســتان ،فصل دوم
قانون اساسی افغانستان به حقوق بشری مردم
افغانستان اختصاص یافت و به این ترتیب سند
حقوق بشری افغانها در قانون اساسی ضمانت
قانونی یافت.
با تصویب قانون اساســی کشــور در سال
 ۱۳۸۲کمیسیون مستقل حقوق بشر به عنوان
یگانه نهاد ملــی برای ترویج ارزشهای حقوق
بشری درج قانون اساسی شد .چنانچه ماده ۵۸
قانون اساسی چنین حکم میکند« :هرشخص
میتواند در صورت نقض حقوق بشــری خود،

به این کمیســیون شــکایت کند .کمیسیون
میتواند موارد نقض حقوق بشــری افراد را به
مراجع قانونی راجع ســازد و در دفاع از حقوق
آنها مساعدت نماید».
شانزده ســال پیش ،کمیســیون مستقل
حقوق بشــر افغانســتان به عنوان نخستین
نهاد ملــی از میان ویرانههــای جنگ و نقض
گسترده ارزشهای انسانی ،به منظور نظارت،
رعایت ،توسعه و تعمیم اعالمیه جهانی حقوق
بشر به فعالیت آغاز کرد .فعالیت کمیسیون به
عنوان یک نهاد ملی برای گسترش ارزشهای
جهانشمول حقوق بشر نقطه عطفی در تاریخ
افغانستان است .کشوری که مردمان آن همواره
از نقض گسترده حقوق انسانیشان رنج بردهاند.
کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان
به منظور ترویج اعالمیه جهانی حقوق بشــر و
سایر ارزشهای بشری فعالیتهای گستردهای
را در جهت پخش و نشــر ایــن ارزشها انجام
داده اســت .چنانچه در شــانزده سال گذشته
 4863896نسخه ماهنامه حقوق بشر و سایر
مواد آموزشــی مرتبط به حقوق بشر را چاپ و
نشر کرده است.
رهبری کمیســیون مســتقل حقوق بشر
افغانســتان در این مدت تالش کرده است تا
سیاســتها ،قانونگذاریها و پالیسی دولت و
نهادهای آن با اعالمیه جهانی حقوق بشــر در
مطابقت قرار داشــته باشد و هیچ قانونی نباید

زمینه را برای نقض حقوق بشر فراهم کند.
آموزش حقوق بشر
منازعات مسلحانه دوامدار ،فقر گسترده و
خشونتها در افغانستان سبب شده تا نخستین
مــاده اعالمیه جهانی حقوق بشــر به صورت
گســترده نقض شــود .این عوامل سبب شده
بود تا «کرامت انسانی» و «حقوق برابر» انسان
افغانستانی پایمال گردد .دولتها و حکومتها
در تاریخ افغانســتان بدون احتــرام به حقوق
بشــری افغانها گاهی دســت به تخطیهای
حقوق بشری میزدند.
پیش از ایجاد کمیســیون مستقل حقوق
بشر افغانستان کرامت انســانی و حقوق برابر
هیچگاهی به صورت گســترده ترویج نشــده
بود .در حالی که کمیســیون مســتقل حقوق
بشــر افغانســتان در شــانزده ســال گذشته
همواره در ورکشاپها سیمینارها و برنامههای
آموزشــیاش بر ترویج ایــن اصل مهم حقوق
بشری تأکید کرده است.
بخش آموزش حقوق بشر مسوولیت اصلی
ترویج و تعمیم اعالمیه جهانی حقوق بشــر را
به عهده دارند در حالــی که بخشهای دیگر
کمیسیون نیز به نوبه خود در آموزش و تعمیم
این اعالمیــه نقش دارند .مادههای ســیگانه
اعالمیه جهانی حقوق بشر با تمام جزئیات این
در برنامههای آموزشــی گنجانده شده است تا
شرکتکنندگان تصویر واضحی از این اعالمیه
داشته باشند.
آموزگاران کمیســیون مستقل حقوق بشر
افغانســتان همواره تالش کردهاند تا با آموزش
اعالمیه جهانی حقوق بشر ،این اصل را ترویج
کنند که همه انسانها بدون در نظرداشت رنگ،
نژاد ،دین ،جنسیت ،زبان ،محل تولد و دارایی،
دارای حقوق و آزادیهای برابر میباشند.
در شانزده سال گذشــته  671532تن به
صورت مســتقیم توسط آموزگاران حقوق بشر
از طریق برگــزاری کارگاههــا ،کنفرانسها و
سیمینارها آموزش دیدهاند .در همه برنامههای
آموزشی اعالمیه جهانی حقوق بشر با جزییات
۱
برای شرکتکنندگان آموزش داده شده است.
به منظور ترویــج و تعمیم اعالمیه حقوق
بشر و سایر ارزشهای حقوق بشری ،کمیسیون
مستقل حقوق بشر افغانســتان از طریق نشر
مجله ،برنامههــای رادیویی و تلویزیونی ابتکار
دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
بوده اســت .چنانچه در  ۱۶ســال گذشــته
 ۲۳۸۴۲۲دقیقــه برنامه رادیویی که در آن به
موضوعات مربوط به حقوق بشر پرداختهشده
از سوی کمیســیون تهیه و توسط رادیوهای
والیتی به نشر رسیده است .در این برنامههای
رادیویی تالش شــده اســت تا حقوق بشــر

متناسب با فهم و درک مردم تعمیم داده شود.
همچنین  ۶۵۲۷۱دقیقه برنامه تلویزیونی
در ایــن مــدت از ســوی بخش رســانههای
کمیســیون تولید و از طریق تلویزیونها نشر
شده اســت .هدف نشــر این برنامهها تعمیم
حقوق بشر و آگاهی دهی از ارزشهای حقوق
۲
بشری در افغانستان بوده است.
حمایت از حقوق و آزادیهای زنان
با توجه به اینکــه اعالمیه جهانی حقوق
بشــر «برابری حقوق زن و مرد» را به رسمیت
شــناخته و بر آن اصل عدم تبعیض جنسیتی
تأکید کرده اســت ،کمیسیون مستقل حقوق
بشر افغانستان به منظور بهبود وضعیت حقوق
بشری زنان در افغانستان بخش ویژه حمایت و
انکشــاف حقوق زنان را ایجاد کرده است تا در
عرصه ترویج و تعمیم این اصل حقوق بشــری
فعالیت کند.
بخش حمایت و انکشــاف حقوق زنان در
شانزده سال گذشته گذشته تالش کرده است
تا در برابر کلیه تبعیض ،خشونت و نابرابریهای
جنسیتی در کشــور مبارزه نموده و از حقوق
بشــری زنان حمایــت نماید .ایــن زنان طی
16سال گذشته ،قضایای خشونت علیه زنان را
ثبت و به شاکیان مشوره های الزم حقوقی داده
و شکایات آنان را به مراجع مربوطه ارجاع داده
اســت .درمواردی که نیاز به مساعدت حقوقی
داشــته ،مســاعدت نیز صورت گرفته و موارد
نقض حقوق بشــری آن توسط بخش نظارت
و بررسی کمیسیون پیگیری گردیده است .در
این مدت  ۴۵۶۹۰قضیه خشونت علیه زنان در
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت
۳
و پیگیری شده است.
آموزش ،حمایت و نظــارت از قوانینی که
حقوق و آزادیهای زنان را تضمین کرده است
فعالیت دیگر بخش زنان بوده است .همچنین
آموزش کنوانســیون رفع کلیــه تبعیض علیه
زنان ،قوانین داخلی کــه به منظور حمایت از
حقوق زنان تصویب و توشــیح شده در شانزده
سال گذشته در صدر برنامههای بخش حمایت
و انکشــاف حقوق زنان قرار داشته است .این
بخش تالش کرده است تا برای مستفید شدن
زنان از حقوق سیاســی ،اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگیشــان دادخواهی کنــد و همچنین
نهادهای حکومتی را متوجه مسئولیتهایشان
در زمینه حقوق بشری زنان کند.
دادخواهی برای حقوق کودکان
از آنجا که اعالمیه جهانی حقوق بشــر بر
تأمین حقوق کودکان تأکید کرده ،کمیسیون
مستقل حقوق بشر افغانستان به منظور تأمین
حقوق بشــری کودکان بخش ویژ ه حمایت از

حقوق آنــان را ایجاد کرده اســت .این بخش
مســوولیت دارد تا از حقوق بشــری کودکان
حمایــت و نظارت کند .ایــن بخش همچنان
بر تطبیق قوانین و کنوانســیون حقوق طفل
نظارت میکند تا نهادهــای دولتی در هنگام
اجرآت شان این قوانین را مدنظر گیرند.
در شــانزده ســال گذشــته این بخش با
 51137کودک گفتگو کرده و براســاس نتایج
ایــن مصاحبهها به نهادهای اجرایی دولت که
در عرصه تأمین حقوق اطفال فعالیت میکنند
توصیه کرده تا به نیازمندیهای قانونی اطفال
رسیدگی کنند .کمیسیون مستقل حقوق بشر
افغانستان همچنین با اســتفاده از شیوههای
آموزشــی ساده ،حقوق بشر را برای کودکان را
در مکتبها و پرورشگاهها تدریس کرده است.
براســاس طرزالعمل کاری بخش حمایت
از حقوق اطفــال ،این بخــش در عرصههای
آگاهیدهی از حقوق طفــل نظارت بر رعایت
و نقــض حقوق اطفال ایجــاد هماهنگی بین
ارگانهای دولتی و غیردولتی ارایه پیشنهادات
وسفارشــات به دولت بخش حمایت از حقوق
اطفال فعالیتهای کاری خود را به دو قسمت
عمــده واساســی «ارتقا و حمایــت از حقوق
اطفال» تقســیم کرده و در اجرای آن با توجه
به مواد قانون اساســی کشــور و رعایت قانون
۴
تشکیل و صالحیت کمیسیون عملی میکند.
بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای
معلولیت
از آنجایی که اعالمیه جهانی حقوق بشــر
همهشــمول اســت و باید تمام افراد جامعه از
مزایای آن برخوردار شــوند ،کمیسیون بخش
ویــژهای را بــرای حمایت از اشــخاص دارای
معلولیــت ایجاد کرده اســت .ایــن بخش با
برگزاری کارگاهها اشــخاص دارای معلولیت را
از حقوقشــان آگاهی داده و تالش کرده است
تا قوانین مشــخصی برای حمایت از اشخاص
دارای معلولیت تصویب شود.
کمیسیون تالش کرده است زمینه آموزش
و تحصیل اشــخاص دارای معلولیت در مراکز
تعلیمی فراهم شود تا آنها بتوانند بدون مانع
به این حقوق شــان دسترســی داشته باشند.
بخش ویژه حمایت از حقوق اشــخاص دارای
معلولیت ،همهساله گزارشهایی را نشر میکند
و در آن به نیازمندیها و مشــکالت اشخاص
دارای معلولیت میپــردازد تا نهادهای ذیربط
دولتی در زمینه حل این مشکالت اقدام کنند.
بخش حمایت و انکشــاف حقوق اشخاص
دارای معلولیــت تــاش دارد در عرصههــای
رهبری ،توانمندســازی ،آموزش و دادخواهی
اشــخاص دارای معلولیــت را حمایــت کند.
کمیسیون مستقل حقوق بشــر افغانستان به
منظور نظارت بر حقوق بشــر اشخاص دارای
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معلولیــت عرصههایی چون حق دسترســی
به اشــتغال ،آموزش ،صحت و دسترســی به
مکانهــای عامه تــاش دارد تا بــرای آنان
دادخواهــی کرده و اطمینــان حاصل کند که
حکومــت در عرضــه خدمات به شــهروندان
وضعیت خاص اشــخاص دارای معلولیت را در
۵
نظر دارد.
رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشر
کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان
در تمام دفاتر چهاردهگانه ســاحوی و والیتی
بخش نظارت و رسیدگی به شکایتهای نقض
حقوق بشــر را ایجاد کرده تا افراد و اشخاصی
که حقوق بشری آنان نقض شده ،به این بخش
مراجعه کنند و برای آنان دادخواهی شــود .در
شانزده سال گذشته کمیسیون مستقل حقوق
بشر افغانستان به بیش از  ۴۵۶۹۰مورد شکایت
شهروندان کشور ثبت شده و برای رسیدگی به
نهادهای تنفیض قانون سپرده شده است .عالوه
بر ثبت این شــکایات ،کارمندان بخش نظارت
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تالش
کردهاند تا به این شــکایات به صورت درست
رسیدگی شود.
مســدود کردن زندانهــای غیرقانونی که
مواردی از شــکنجه و بدرفتاری با زندانیان نیز
در آن وجود داشــته و حقوق بشر در آن نقض
میشده نیز یکی از دست آوردهای کمیسیون
مستقل حقوق بشر افغانستان برای حمایت و
دفاع از حقو بشری مردم افغانستان بوده است.
در نتیجه تالشهای کمیســیون بیش از ۵۰
زندان شخصی مسدود شده و افرادی که بدون
موجب و بــه صورت غیرقانونی زندانی شــده
بودند ،از این زندانها رها شدهاند.
جلوگیــری از نقض حقوق بشــر در
صفوف نیروهای امنیتی
کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان
به منظــور جلوگیــری از نقض حقوق بشــر
توســط نیروهای امنیتی بخش آمبودزمن را
در سال  ۱۳۹۵بخش آمبودزمن را در ساختار
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عالوه
کرد .مسوولیت اصلی این بخش آموزش حقوق
بشر به رهبری و منســوبین امنیتی و دفاعی
اســت و همچنین این بخش بــر کارکردهای
نیروهــای امنیتی نظارت میکنــد و هرگونه
نقض حقوق بشر این نیروها توسط این بخش
مستند میشود و برای رسیدگی به این قضایا
دادخواهی صورت میگیرد.
هدف از ایجاد بخش آمبودزمن در تشکیل
کمیســیون مستقل حقوق بشر افغانستان این
اســت که پاســخگویی در نهادهای امنیتی و
دفاعی افزایش یابد ،مــردم به صورت عادالنه
به نهادهای امنیتی دسترســی داشته باشند،
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سیاستها و برنامههای این نهادها اصالح گردد.
بخش آمبودزمن صالحیت دارد تا رفتارها
و عملکردهای نهادهای امنیتی را نظارت کند
و برنامههایــی چون ارتقــای ظرفیت در مورد
مقــررات حقوق بشــر ،حقوق بشردوســتانه،
حاکمیــت قانون ،اصول محاکمــات عادالنه و
حقوق متهمــان را از طریق برگزاری کارگاهها
و سمینارهای آموزشــی در نهادهای دفاعی و
امنیتی به راه اندازد.
کمیسیون مســتقل حقوق بشر به منظور
دادخواهــی از قربانیــان جنــگ ،برنامههای
متعددی را به منظور حمایت از افرادی که در
نتیجه جنگ با تروریســم قربانی میشوند به
راه انداخته است .کمیسیون تالش کرده است
تا حمایت از قربانیان تروریســم قانونی شود و
افغانهایــی که در نتیجه جنگ با تروریســم
متضرر میشــوند حق جبران خساره ،تداوی و
تأمین حقوق بشریشان را داشته باشند.
از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر
افغانســتان با برگزاری کنفرانسها و کارگاهها
تالش کرده اســت تا مردم را از اهداف توسعه
پایدار آگاه کند و برای رســیدن به این اهداف
از حکومت افغانستان خواسته است تا اقدامات
جدی را برای رسیدن به آن روی دست گیرد.
از آنجایی که اهداف  ۱۷گانه انکشاف پایدار با
حقوق بشر ســازگار است ،کمیسیون کوشیده
اســت تا این اهداف در افغانستان تحقق یابند.
کمیســیون به این باور است که اگر حکومت
افغانســتان تا ســال  ۲۰۳۰بتوانــد به اهداف
توســعه پایدار برســد و یا به آن نزدیک شود،
بخش بزرگی از نیازمندیهای بشری نیز تأمین
میشود.
منابع:

 .۱کمیسیون مســتقل حقوق بشــر افغانستان ،بخش
نظارت و ارزیابی و گزارشدهی ،گزارش خالص های از عمده
ترین فعالیتها و دســتاوردها در شانزده ســال ،از  1381تا
1396
 .۲همان
 .۳همان
)4. https://www.aihrc.org.af/home/childs
5. https://www.aihrc.org.af/home/disabilities
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اعالمیهجهانیحقوقبشر...
ارزشمندی چون آزادی ،صلح و عدالت به دست
میآید ،جامعه افغانستان با توجه به تجربه تلخ و
اسفبار چند دهه اخیر خود ،بیش از هر جامعه
دیگر نیازمند پرداختن جدی به مسائل مربوط به
ت دیگر افزایش
این گفتمان جهانی است .بهعبار 
رنجها مــا را وادار میکند که برای کاســتن از
رنجهای بیشمار خود و نیز رسیدن به آرمانهای
بزرگ چون صلــح ،آزادی و عدالــت ،راهحلی
بیندیشیم و یکی از این راهحلها ،پرداخت جدی
به گفتمان حقوق بشر استکه جوامع بسیاری را
به هدف شان رسانده و شرایط زندگی با کرامت
را برای شهروندان شان به ارمغان آورده است.
پینوشتها:

*پژوهشگرو دانشجوی دکترای حقوق بینالملل
. Glorious Revolution
2. Declaration of rights
3. Bill of Rights
4. United States Declaration of Independence
5. Virginia Declaration of Rights
6. United States Bill of Rights
7. Declaration of the Rights of Man and of the
Citizen (French Déclaration des droits de l›Homme
)et du Citoyen
8. Ligue des droits de l›Homme
9. International Labour organisation
10. Leage of Nations
11. Charter of the United Nations.
12. United Nations Economic and Social Counsil
13. United Nations Human Rights Commission
14. John Peter Humphrey
15. Anna Eleanor Roosevelt
16. Rene Cassin
17. Peng Chung Chang
18. Charles Habib Malik
19. Universal Declaration of Human Rights
20. Karel Vasak
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اعالمیه جهانی حقوق بشر؛
ریشههایتاریخی
و پیامهای امروزی
تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر
در  10دسامبر  1948نقطه عطفی
در تاریخ اندیشه حقوق بشر و
سرآغاز نظام بینالملل حقوق بشر
است .محتوای این اعالمیه ،ریشه
درمفهوم حقوق طبیعی دارد که در
قرن هفدهم میالدی توسط فیلسوفان
و اندیشمندان مبتکر نظریه قرارداد
اجتماعی بهعنوان حقوق ذاتی افراد
انسانی مطرح شد .اعالمیه حقوق
در قرنهای هفدهم و هجدهم نیز از
جمله منابع اصلی تدوینکنندگان
اعالمیه جهانی حقوق بشر بوده
است .تصویب اعالمیه جهانی حقوق
بشر در نیمه قرن بیستم متأثر از
جنایات بیشماری بود که توسط
نازیها و فاشیستها و دیگر
حاکمان تمامیتخواه و اقتدارگرا
ارتکاب یافته و وجدان بشریت را
جریحهدار ساخت .هرچند ارزشهای
گنجاندهشده در اعالمیه عمدتاً
لیبرالی و غربی است ،اما نمیتوان
منکر جهانی بودن این اعالمیه شد.

چکیده
تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشــر در 10
دســامبر  1948نقطه عطفی در تاریخ اندیشه
حقوق بشــر و ســرآغاز نظام بینالملل حقوق
بشر است .محتوای این اعالمیه ،ریشه درمفهوم
حقوق طبیعی دارد که در قرن هفدهم میالدی
توسط فیلســوفان و اندیشمندان مبتکر نظریه
قــرارداد اجتماعی بهعنوان حقــوق ذاتی افراد
انسانی مطرح شــد .اعالمیه حقوق در قرنهای
هفدهــم و هجدهم نیز از جملــه منابع اصلی
تدوینکنندگان اعالمیه جهانی حقوق بشر بوده
است .تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر در نیمه
قرن بیستم متأثر از جنایات بیشماری بود که
توسط نازیها و فاشیســتها و دیگر حاکمان
تمامیتخواه و اقتدارگرا ارتکاب یافته و وجدان
بشریت را جریحهدار ساخت .هرچند ارزشهای
گنجاندهشده در اعالمیه عمدتاً لیبرالی و غربی
است ،اما نمیتوان منکر جهانی بودن این اعالمیه
شد .واقعیت تاریخی نشاندهنده آن است که هم
تدوینکنندگان و هم تصویبکنندگان این سند از
مناطق جغرافیایی ،فرهنگها ،ادیان و فلسفههای
مختلف نمایندگی کرده و سند کنونی را بهعنوان
متن موردتوافق پذیرفتهاند .هرچند در شــرایط
کنونی افغانســتان ،متأثر از چشمانداز غبارآلود
و ناامیدکننــده آینده ،باور و امید به کارآمدی و
مؤثریت ارزشهای مدرن دموکراتیک و حقوق
بشــری در ایجاد نظم سیاســی مطلوب برای
جامعه افغانستان کاهش یافته ،هنوز هم میتوان
به ارزشهای حقوق بشری بهمثابه راهکاری برای
کاهش درد و رنجهای ناشــی از جنگ ،کشتار،

خشــونت ،تبعیض ،فقر نگاه کرده و در راستای
نهادینه شدن آن تالش کرد.
واژههای کلیدی :حقوق بشــر ،اعالمیه
جهانی،افغانستان
مقدمه
 70سال قبل در  10دسامبر  1948سندی
در مجمع عمومی ســازمان ملل متحد تصویب
شــد که آن را بهدرستی اعالمیه جهانی حقوق
بشــر نامگذاری کردنــد .از آن زمان تاکنون در
بســیاری از اســناد حقوق بینالملل و قوانین
اساســی و دیگــر قوانین داخلی به این ســند
جهانی اشــاره شده است .همزمان با هفتا ُدمین
سالگرد تصویب این سند که در واقع اساس نظام
بینالملل حقوق بشر اســت ،در این نوشتار به
هدف آشنایی عمیقتر خوانندگان با ریشههای
تاریخی ،محتوا و اهداف این سند مهم جهانی،
ابتدا ریشــههای تاریخــی اعالمیههای حقوق
گزارش شــده و ســپس وضعیت عمومی زمان
تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشــر و محتوای
این سند توضیح داده میشود .در پایان بهعنوان
جمعبندی به این سؤال پاسخ داده خواهد شد
که آیا محتوای این سند میتواند نسبت معنادار
با وضعیت کنونی ما در افغانســتان داشته باشد
یا سخن از حقوق بشــر و اسناد مرتبط به آن،
شعارهای زیبا و دلنشین ولی بیربط با وضعیت
کنونی زندگی ماست.
ریشههای تاریخی اعالمیه حقوق بشری
حقوق بشر پیش از آنکه در قالب مجموعه

جان الک بهعنوان یکی
از مهمترین اندیشمندان
حامی قرارداد اجتماعی،
بر این باور بود که برخی
از حقوق ،بهطور بدیهی
و فطری به افراد بهعنوان
موجودات انسانی تعلق
دارد و انسانها باید همواره
صاحب این دسته از حقوق
باشند .مهمترین آنها
عبارتاند از :حق زندگی،
آزادی و حق مالکیت.

مقررات و نهادهای نظارتی بینالمللی بهعنوان
یک نظام حقوقی مطرح شود ،در محافل فکری
بهعنوان یک اندیشــه وجود داشت .هرچند در
برخی از تمدنهای قدیمی چون یونان باستان،
روم باستان ،اسناد باستانی چون منشور کوروش
کبیر و قانون حمورابی و برخی از ادیان ازجمله
دین یهود ،مســیحیت و اسالم میتوان مفاهیم
و ارزشهایــی نزدیــک با ارزشهــای امروزی
حقوق بشــری پیدا کــرد (،)1971 ,UNISCO
اما حقوق بشــر بهعنوان یک اندیشــه منسجم
یـاخالقی ،ســابقه تاریخی بیشتر از قرن
فلسف 
هفدهــم میالدی نــدارد .در این قرن در ضمن
نظریه قــرارداد اجتماعی مفهوم حقوق طبیعی
توسط برخی از فیلسوفان و اندیشمندان مطرح
شــد .به دلیل اینکه تمام نظریهپردازان قرارداد
اجتماعی ،رضایت مــردم را منبع اصلی قدرت
سیاســی میدانســتند ،در قالب نظریه قرارداد
اجتماعی ،رشــته پیوند میان خدا و حكومت از
هم گسسته شــد(.حیدری )37-61 :1396 ،به
بــاور توماس هابز یکی از اولیــن نظریهپردازان
قــرارداد اجتماعی« ،از آنجاکه تمام انســانها
ذاتاً آزاد ،برابر و مســتقل هستند ،هیچکس را
نمیتوان بدون رضایت قلبی از این شرایط خارج
و او را تابع قدرت سیاسی فردی دیگر كرد .تنها
در یك صورت است كه انسان از آزادی طبیعی
خود دست كشیده و تعهدات جامعه مدنی را بر
عهده میگیرد و آنهم توافق با دیگر انســانها
بهمنظور تشــكیل جامعهای اســت كه در آن
ماهنامهحقوقبشر،سالشانزدهم
شماره نهم ،قوس1397

زندگی راحت ،عاری از خطر و صلحآمیز داشته
باشند(».رابرتسون)1394 ،
قــراردادی كــه بر اســاس آن انســانها
آزادیهای مســلم خــود را برای پیوســتن به
جامعه مدنــی رها میكنند ،بدین معناســت
كه آن دســته از آزادیهایی كــه برای حفظ و
مراقبــت از مصالح عمومی ضــرورت ندارد به
دســت حکومت باشد ،همچنان در اختیار افراد
قرار خواهد داشــت .جان الک بهعنوان یکی از
مهمترین اندیشمندان حامی قرارداد اجتماعی،
بر این باور بود که برخی از حقوق ،بهطور بدیهی
و فطری به افراد بهعنوان موجودات انسانی تعلق
دارد و انسانها باید همواره صاحب این دسته از
حقوق باشند .مهمترین آنها عبارتاند از :حق
زندگی ،آزادی و حق مالکیت .طبق نظریه الک،
عقال توافق میکنند که تحت حکومتی زندگی
کنند که اجرای قانون طبیعت را تضمین کند،
پشتیبان خیر عمومی باشد و بهصورت قانونمند
حقوق طبیعی همه را پاسداری نماید .از نظر او،
حکومتهایی که این پیمان را زیر پا بگذارند و
حقوق مردم را بهصورت سیستماتیک و مستمر
نقض کنند ،جبار و ظالماند .در این صورت ،این
حکومتها صالحیــت فرمانروایی بر مردم را از
دست میدهند و اگر الزم باشد ،مردم میتوانند
حتی با توســل به خشونت با آنان مقابله کنند.
()1975:50 ,Locke
در اثر پذیرش اندیشــه قــرارداد اجتماعی
و مفهوم حقوق طبیعی ،در برخی از کشــورها
انقالبهایــی به وقوع پیوســت .در جریان این
انقالبها برای تأکید بر حقوق افراد انسانی برخی
اعالمیهها تصویب و منتشر شد که میتوان آنها
رانســخههای اولیه اعالمیههای حقوق بشری
محســوب کرد .بهعنوانمثال در اینجا به چند
نمونه اشاره میشود:
الیحه حقوق در انگلستان :انقالب باشکوه
انگلستان در سال  1688نقطه پایانی بر ادعای
شــاه مبنی بر حكومت مطلق از جانب خداوند
بود و تا حدودی پاسخگویی به نمایندگان مردم
در پارلمان را بر پادشــاه تحمیل میكرد .بعداز
این انقالب ،دو سند حقوقی یعنی اعالمیه حقوق
و الیحه حقوق تدوین و تصویب شــد .در سند
اول ضمن بیان اعمال نادرســت پادشاه سابق و
انتقال سلطنت به پادشــاهان جدید ،برخی از
حقوق شــهروندان انگلیس فهرست شده بود تا
همه پادشــاهان آنها را رعایت کنند .در اواخر
همان ســال اعالمیه حقوق در منشــور حقوق
گنجاندهشده و جزئی از قانون اساسی انگلیس
شد .منشور حقوق دربرگیرنده برخی از حقوق
مدنی و سیاسی مردم بوده و بر اساس آن سلطنت
مطلقه به سلطنت مشروطه تبدیل شد.آنچه به
این اسناد حقوقی جایگاه ویژه بخشیده و آنها
را در حد اولین گام مدرن بهسوی انقالب حقوق

بشر ارتقا داده است ،شالوده فلسفی آنها در آثار
توماس هابز و جان الک است.
اســناد انقالب امریکا :مردم امریکا نیز
تحت تأثیر نظریه قــرارداد اجتماعی با مفهوم
حقوق طبیعی آشــنا شــده ودر جریان انقالب
استقاللطلبانه خود برخی اسناد را به تصویب
رســاندند .از جمله در اعالمیه استقالل امریکا
( )1776بیان شــده اســت« :ما این حقایق را
بدیهی میدانیم که همه انسانها برابر خلقشده
انــدو آفریدگار آنها به ایشــان حقوق طبیعی
جداییناپذیر عطــا کرده اســت :ازجمله حق
زندگی ،آزادی و جســتجوی سعادت .انسانها
برای تضمین این حقوق ،مبادرت به تشــکیل
حکومت در میان خــود کردهاند .قدرت عادالنه
حکومت ،برآمده از اجماع و رضایت مردم است.
هرزمانی که حکومتی این اهداف را نابود سازد،
مردم حق اصالح یا براندازی آنرادارند ».اعالمیه
حقــوق ویرجینیا ـکه یک ماه زودتر از اعالمیه
استقالل امریکا تصویب شدـ دربردارنده حقوق و
آزادیهایی بود که باید محفوظ از دخالت دولت
باشــد .از جمله این آزادیها و حقوق میتوان
از حق زندگی ،حق مالکیت ،حق جســتجوی
خوشــبختی ،آزادی مطبوعــات ،آزادی انجام
اعمال دینی و حق طی مراحل قانونی نام برد .در
سال  1789الیحه حقوق بهعنوان متمم قانون
اساسی امریکا تصویب شد که از جمله شامل این
حقوق میشد :حق آزادی دین و مذهب ،آزادی
مطبوعات ،آزادی بیان و گردهماییها ،مصونیت
از تحقیقات ،مصــادره و توقیف نامعقول و حق
طی مراحل قانونی.
اعالمیه حقوق انســان و شهروند در
انقالب فرانســه :بــا پیروزی انقــاب کبیر
فرانسه در ســال  ،1789شورای ملی «اعالمیه
حقوق انســان و شــهروند » را بــه این هدف
تصویب کرد که اصولی را بهعنوان مبنای قانون
اساســی جدید فرانسه و حمایت از حقوق افراد
انســانی بنیانگذاری کند .این اعالمیه که یکی
از مهمترین اســناد انقالب فرانســه و متأثر از
اندیشــه حقوق طبیعی است ،تعدادی از حقوق
جهانشمول بشــری را در خود گنجانده است.
اعالمیه بیان میکرد که هدف اصلی هر جمعیت
سیاسی باید حفاظت از حقوق طبیعی باشد .این
حقوق ازجمله :حــق آزادی ،حق مالکیت ،حق
داشــتن امنیت ،برابری در مقابل قانون ،آزادی
در برابر بازداشت خودسرانه ،اصل برائت ،آزادی
بیان و دین و آزادی عمومی برای انجام کاری که
به دیگران آسیب نمیرساند و مقاومت در برابر
ستم را در برمیگیرد .انقالب فرانسه که با شعار
آزادی ،برابری و برادری آغازشده بود،پیامدهای
جهانی داشت .یکی از کسانی که بیش از دیگران
در جهت جهانیسازی ارزشهای انقالب فرانسه
تالش کــرد ،انقالبی معروف تــام پین بود که

برداشت او از حقوق طبیعی ،بهشدت فردگرایانه و
جهانی بود :حقوق انسان ،حقوق همه در همهجا
و در همه زمانهاست)1988:171 ,Paine(.
بعد از صدور این اعالمیههــا در اواخر قرن
هفدهم و هجدهم تا حدود یک و نیمقرن دیگر
یعنی نیمههای قرن بیســتم ،بــه علت ناکامی
انقالبیهای فرانســه در برقراری نظم و امنیت
و ظهــور منتقدان جدی چــون جرمی بنتام و
کارل مارکس ،اندیشــه حقوق طبیعی و صدور
اعالمیههای حقوق بشری مورد بیتوجهی قرار
گرفته و تقریباً به فراموشی سپرده شد .در اوایل
قرن بیستم هرچندبرخی از مسائل عملی سیاسی
مانند بردهداری ،حقــوق زنان ،حقوق اقلیتها،
حقوق کارگران و حکومتهای استعماری گاهی
تحت عنوان حقوق انسان از آنها مورد بحث قرار
میگرفت و برخی از اجداد سازمانهای غیردولتی
حقوق بشر مانند «جامعه فرانسوی حقوق انسان
» یا «سازمان بینالمللی کار » بنیانگذاری شد،
اما اندیشه حقوق طبیعی از صحنه گفتمانهای
غالب جهان ،غائب بود(.فریمن)31-40 :1387 ،
«یكی از رازهای بزرگ چهل سال نخست قرن
بیستم ،این اســت كه چرا روشنفكران اروپایی،
سیاســتمداران و شــخصیتهای برجسته در
خصــوص موضوع حقوق بشــر عم ً
ال ســكوت
اختیــار كردند .حتــی پس از اخــراج اجباری
یهودیان از مشــاغل خود و فرســتادن آنها به
اردوگاههای كار اجباری ،حتی آنگاهکه نخست
كوالكها (كشــاورزان زمیندار روس) و سپس
بلشویكهای كهنهكار و بعدها میلیونها شهروند
بیگناه در شوروی از بین رفتند ،همچنان مفهوم
حمایت از حقوق بشــر در جامعه ملل ،نشریات
آكادمیك یا مطبوعات عمومی مطرح نشــد .به
لحاظ نظری ،این امر احتمــاالً تا حدود زیادی
به دلیل تخریب «حقوق طبیعی» از سوی بنتام
و ماركس بود ،اما به لحاظ عملی آن دســته از
كشورها ـاز قبیل انگلستان و فرانسهـ كه ممكن
بود از چنین ایدهای استقبال كنند ،از آن واهمه
داشتند كه بومیان ساكن مستعمرات آنها سر به
شورش بردارند(».رابرتسون)1394 ،
پــس از چهار ســال جنگ جهانــی اول با
بیرحمی و كشــتار بیســابقه كه در آن 8/5
میلیون انســان جــان خود را از دســت دادند،
چنین پنداشته میشد كه هرگونه نظم جهانی
نوین خواهان حمایت از حقوق بشر باشد ،اما در
کنفرانس صلح ورسای یا اساسنامه جامعه ملل
در  1920اص ً
ال به حقوق افراد انسانی اشاره نشد.
ماده  ۲۳بسیار به این مفهوم نزدیك شد که بر
اســاس آن ،اعضا وعده «رفتار عادالنه» با اهالی
بومی و سرزمینهای تحت قیمومیت را داده و
در ضمن از «تالش برای تأمین و حفظ شرایط
انسانی و منصفانه كار حمایت میكردند».
«از  ۱۹۳۶تا  ۱۹۳۸در مســکو مجموعهای

از «محاكمههای نمایشــی» به اجرا گذاشــته
شــد كه تأثیر آنها بر تفكر حقوق بشر پس از
ل مقایســه
جنــگ فقط با قتلعام یهودیان قاب 
است .این محاكمهها فقط جزئی از ظاهر بیرونی
«وحشت استالینی» را نشــان میداد .او بدین
ترتیب میكوشید كه پاکسازی مخالفان اصلی
خود و ســپس پیروان آنان راتوجیه كند .تعداد
قربانیان این پاکسازیها اكنون ـبه طرزی باور
نکردنی اما موثقـ بیش از شش میلیون یهودی
در قتلعام یهودیان تخمین زده میشــود .در
تاریخ بشــریت ،این تعداد قربانی در زمان صلح
بیسابقه است( ».رابرتسون )1394 ،علنی شدن
نســبی گزارشهای مربوط به این نوع جنایات،
وحشت از فاشیسم و نازیسم و مشاهده رنجهای
بیشمار انســانها در طول جنگ جهانی دوم
باعث شد که وجدان انسانها بیدار شده و زمزمه
حقوق جهانی بشر شنیده شود .یکی از مهمترین
شخصیتهایی که در اوایل جنگ جهانی دوم،
با کتابها ،مقاالت و ســخنرانیهای خود توجه
گســترده رهبران سیاســی و عامه مردم را به
مفهوم حقوق بشر جلب کرد ،نویسنده انگلیسی
به نام اچ.جی .ولز بود که دیدگاه او تحت عنوان
«نظم نویــن جهانی :چهار اصــل بنیادین» بر
افراد بســیار ازجمله رئیسجمهور وقت امریکا
تأثیرگذاشــت .یکی از علتهای مستقیم احیاء
دوباره مفهوم حقوق طبیعی ،گســترش آگاهی
مردم از بیرحمیهای نازیها در جریان جنگ
جهانی دوم بــود .در آن مقطع تاریخی به نظر
رسید که زبان حقوق طبیعی و حقوق بشر بهتر
میتواند توصیف مناسب از ماهیت شرور نازیسم
و فاشیسم ارائه دهد و لذا آثار باقیمانده ازاندیشه
حقوق طبیعی ـکه به عللی تضعیفشده بودـ در
قالب «حقوق بشر»مجددا ً احیاء شد.
وضعیتکلیزمانتصویباعالمیهجهانی
از آنجاییکه توجه به حقوق بشر و تصویب
اعالمیه جهانی حقوق بشر در چارچوب سازمان
ملل متحد صورت گرفته اســت ،در اینجا الزم
اســت ،تحوالت منجر به تشکیل سازمان ملل
متحد و فعالیتهای این ســازمان برای تصویب
اعالمیه جهانی حقوق بشرتوضیح داده شود:
الف :تحوالت قبل از تشکیل سازمان
ملل :فرانکلیــن روزولــت رئیسجمهور وقت
امریکا که متأثر از افکار دوســتش اچ .جی .ولز
بود ،در جنوری  1941در کنگره امریکا در دفاع
معروف خود از جهانی «بر شالوده چهار آزادی
بنیادین» به شهروندان تمام جهان ،چهار آزادی
یعنــی :آزادی بیان ،آزادی عقیده و رهایی از هر
نوع ترس و فقر را برای آینده جهان بشری نوید
داد .این چهار آزادی از یکســو هدف اول مورد
حمله از سوی حاکمان هرنظام دیکتاتوری و از
ی آزادی در یک کشور
سوی دیگر میزان ابتدای 
است .در جامعهای که انسانها نتوانند بهصورت

یکی از علتهای مستقیم احیاء
دوباره مفهوم حقوق طبیعی،
گسترش آگاهی مردم از
بیرحمیهای نازیها در جریان
جنگ جهانی دوم بود .در آن
مقطع تاریخی به نظر رسید که
زبان حقوق طبیعی و حقوق
بشر بهتر میتواند توصیف
مناسب از ماهیت شرور
نازیسم و فاشیسم ارائه دهد
و لذا آثار باقیمانده ازاندیشه
حقوق طبیعی ـکه به عللی
تضعیفشده بودـ در قالب
«حقوق بشر»مجددا ً احیاء شد.

آزاد اندیشههای خود را بیان کنند ،در جامعهی
که انسانها اجازه ندارند آزادانه به دین ،فلسفه،
جهانبینی یا مرام سیاســی مطلوب خود باور
داشته باشند ،در جامعهی که حاکمان به هدف
ایجاد رعب و وحشت مردم را سرکوب میکنند
و در جامعهی که مقامات کشور نتوانند حداقل
رفاه زندگی را برای همه شهروندان فراهم کنند،
ابتداییترین شرایط یک زندگی آزاد از بین رفته
اســت .البته خواســتهای آزادی دین و بیان
درجریان انقالبهای امریکا و فرانسه هم مطرح
شده بود ،اما ایده آزادی و رهایی از ترس و فقر،
تصورات ابتکاری بود که آرمانهای حقوق بشری
را برای شهروندان همه کشورها در سطح جهانی
جذاب میساخت( .وحدتحق)1393 ،
ت متحده آمریکا به جنگ
قبل از ورود ایاال 
جهانــی دوم ،روزولت ،رئیسجمهوری آمریکا و
وینستون چرچیل ،نخستوزیر وقت انگلستان،
در اگســت « ،۱۹۴۱منشــور آتالنتیک» را به
جهان اعالم کردند .هدف «منشــور آتالنتیک»
بنیانگذاری نظم نوین جهانــی بود که در آن
«همه انســانها در همه کشورهای جهان یک
زندگــی آزاد و بدون فقر خواهند داشــت ».در
جنوری ۱۹۴۲امریکا وارد جنگ شد و  25کشور
عضو «ائتالف ضد هیتلری» بیانیه سازمان ملل
را امضاء کردند .در ادامه نیروهای متفقین اعالم
كردند كــه «پیروزی كامل بر دشــمان ،امری
اساســی است برای حفظ حقوق بشر و برقراری
عدالت در ســرزمینهای آنها و كشــورهای
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دیگر ».بدین ترتیب ،حقوق افراد انسانی به یكی
از اهداف جنگ تبدیل شــده و در خطابههای
سیاســتمداران مورد تأكید قرار گرفت .به نظر
میرسید که در این مقطع زمانی سنت غربی در
واكنش در برابر تمامیتخواهی و توتالیتاریسم،
ناگزیــر از تأكید مجدد بــر آزادی فردی بوده و
خواستار آن باشد که آزادی تحت حمایت یک
نظم بینالمللی قرار گیرد كه بیش از دیپلماسی،
متكی بر قانون است .اما با نزدیك شدن شكست
دول محور ،پرداختن به این مســئل های از سوی
متفقیــن تندروی به شــمار میرفت .از همین
رو ،آنها در كنفرانس چهار قدرت در دامبارتن
اُوكسدر اواخر  ۱۹۴۴به الگوی تقویتشده جامعه
ملل روی آوردند.
ب:تصویبمنشورمللمتحد:منشورملل
متحد  ،سندی است که اهداف ،ساختار و نحوه
کار سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن
را تعیین میکند و در واقع اساســنامه سازمان
ملل اســت .متن منشور ملل متحد در ۲۶جون
 ۱۹۴۵در سانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل
متحد به امضای  ۵۱کشور رسید و در  ۲۴اکتبر
 ۱۹۴۵الزماالجرا شد .امروزه  ۱۹۱کشور آن را
امضا کردهاند .منشور ملل متحد در چند قسمت
ذیل به حقوق بشر پرداخته است:
 .1در مقدمه منشــور آمده است« :ما مردم
ملــل متحد ،بــا تصمیم ،به محفوظ داشــتن
نســلهای آینده از بالی جنگ کــه دو بار در
مدت یکعمر انسانی افراد بشر را دچار مصائب
غیرقابل بیان نموده ،با اعالم مجدد ایمان خود به
حقوق اساسی بشر و به کرامت و ارزش شخصیت
انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن و همچنین
بین ملتها اعم از کوچک و بزرگ ،یک سازمان
بینالمللی که موسوم به ملل متحد خواهد بود،
تأسیسمینماییم».
 .2درماده  ١آن در بیان اهداف سازمان ملل،
عملي ساختن همکاریهای بينالمللي با توسعه
و تشویق احترام حقوق بشری و آزادیهایی كه
براي عموم اساسي هستند ،بدون تمايز بين نژاد
و جنس و زبان يــا مذهب ،ازجمله اهداف ملل
متحد برشمرده شده است.
 .3در مواد  ٥٥و  ٥٦منشور ،احترام جهاني
و حقيقي به حقوق بشر و آزادیهای الزم براي
همه بدون تفــاوت نژاد يا جنس يــا زبان و يا
مذهب ،از جمله تعهدات کشورهای عضو سازمان
ملل برشمرده شده است.
 .4بنــد  ١مــاده  ١٣و بند  ٢مــاده  ٦٢و
ماده  ٦٨منشــور نيز مجمع عمومی و شورای
یـاجتماعی را موظف به انجام مطالعات
اقتصاد 
و تشکيل کمیسیونها و ارائه توصیهها در جهت
تحقق حقوق بشر نموده است.
نکتــه قابلتوجــه اینکه در طــرح اصلی
قدرتهای بزرگ قرار بود كه حمایت از «احترام
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به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین» صرفاً آرمان
فرعی برای این سازمان جدید تلقی شود .اهمیت
بخشیدن به این موضوع بهعنوان یكی از اهداف
اصلی منشــور به دلیل فشــار هایی بود كه در
لحظات آخر اعمال شــد .از یکطرف ،گروهی
از ســازمانهای غیردولتی امریكایــی (عمدتاً
كنگره یهودیان امریكا و مجمع ملی پیشــرفت
رنگینپوستان) بر هیئت نمایندگی ایاالتمتحده
اعمال فشار كردند و در نتیجه ،این ایاالتمتحده
بود كه از تخصیص جایگاه شایســته به حقوق
بشــر حمایت کرد و از طرف دیگر ،نمایندگان
کشــورهای کوچک از امریکای التین ،غرب و
جهان سوم و حدود  40سازمان غیردولتی که به
نمایندگی از زنان ،اتحادیههای صنفی و کارگری
و گروههای قومی و مذهبی در کنفرانس شرکت
کرده بودند ،در این راستا تالش کردند .پیشنهاد
و تالش آنان در جهت استفاده از زبان صریحتر
و دقیقتر از آنچه در ابتدا از ســوی کشورهای
قدرتمند در قالب پیشنویس مطر ح شــده بود،
منجر به گنجاندن موادی درباره رعایت و اجرای
حقوق بشر در منشور ملل متحد و اساسی برای
تدوین مقررات بینالمللی پس از  1945شــد.
(فریمن)44 :1387 ،
منشور ملل متحد نخستین معاهدهای بود
كه حقوق بشــر را به موضوعی در سطح جهانی
تبدیل كرد .آنچه در این منشور ذكر نشده بود،
تحمیل وظایف حقوقی بر اعضا بهمنظور پیروی
از موازین حقوق بشر بود .انجام این كار چنانکه
چندین كشــور كوچك مصرانه خواســتار آن
بودند ،با گنجاندن یك اعالمیه حقوق در منشور
امكانپذیر بود ،اما این پیشنهاد با مخالفت تمام
قدرتهای عمده مواجه شــد ،چــرا که آنان از
کاستیهای خود آگاه بودند( .فرانسه و انگلستان
تمایلی به اعطای دمكراسی به مستعمرات خود
نداشــتند ،در تمام ایاالت جنوبی امریكا قوانین
تبعیض نژادی علیه سیاهپوستان به اجرا گذاشته
میشــد ومیلیونها نفر بدون محاكمه بهسوی
گوالگهای شــوروی روانه میشدند ).چون در
 ،۱۹۴۵هیچیــک از قدرتهــای بزرگ حاضر
نبودند در خصوص رفتار با افراد تحت سلطه خود
مقید به قوانین بینالمللی شوند ،برای حمایت
منشور از حقوق بشر محدودیت در نظر گرفته
شد؛ وظیفه منشور پشتیبانی از حقوق بشر بود
اما نه در حد تضمین اجرای آن بهعنوان قانونی
برای همه شهروندان( .رابرتسون)1394 ،
ج :رونــد تدویــن و تصویب اعالمیه
جهانی حقوق بشــر :ترومــن رئیسجمهور
امریکا در خاتمه کنفرانس سانفرانسیسکو نوید
داد که با وجود منشــور جدید ملل متحد «ما
دالیل كافی برای تدوین یك اعالمیه بینالملل
حقوق در اختیارداریم تا بدین ترتیب همانگونه
كه اعالمیه حقوق ما بخشــی از قانون اساسی

ماســت ،این اعالمیه حقوق نیز به بخشــی از
حیات بینالمللی ما تبدیل شود ».برای رسیدن
به این هدف در اولین جلســه شورای اقتصادی
و اجتماعی ســازمان ملل متحد در اول ســال
 ،1946طی یک قطعنامه «کمیســیون حقوق
بشر» سازمان ملل متحد تأسیسشده و اعضای
اولیه آن تعیین شدند .ازجمله مأموریتهای اولیه
این کمیسیون ،تهیه پیشنویس اعالمیه جهانی
حقوق بشــر بود .پیشنویــس اولیه اعالمیه بر
مقایسه قوانین اساسی کشورها و توسط

اساس
یک حقوقــدان کانادایی جان پیتــر هام فری
تهیهشــده و سپس در حدود دو سال ،بهصورت
گروهی روی آن کار شــد .بیشــتر اعضای این
کمیسیون ،شخصیتهای علمی و فرهنگی بودند
که از فرهنگها ،فلسفهها ،ادیان و مناطق مختلف
جغرافیایی جهان نمایندگی میکردند .برخی از
اثرگذارترین و مشهورترین اعضای کمیسیون،
عبارت بودند از :خانم انا الینــور روزولت  ،بیوه
رئیسجمهور قبلی از امریکا (رئیس کمیسیون)،
پروفسور رنه کاســن از فرانسه (نائب رئیس)،
پروفســور پنگ چونگ چنــگ از چین (نائب
رئیس) ،پروفســور چارلز حبیب مالک از لبنان
(منشی) و پروفسور جان پیتر هام فری از کانادا
(رئیس دبیرخانه و داراالنشاء)
پس از دو ســال تالش خســتگیناپذیر و
رأیگیری جداگانه در مورد هر کلمه ،جمله ،بند
و ماده آن ،پیشنویس آمادهشده برای تصویب
در اختیار نماینــدگان دولتها قرار گرفت و در
نتیجه در جلسه تاریخی مجمع عمومی سازمان
ملل که در تاریخ دهم دسامبر 1948در پاریس
برگزارشــده بود ،اعالميه جهانی حقوق بشر با
 48رأی موافــق 8 ،رأی ممتنــع و بدون هیچ
رأی مخالف به تصویب رسيد .افریقای جنوبی،
عربســتان سعودی و شش کشور کمونیستی از
جمله کشورهای بودند که نسبت به برخی مواد
اعتراض داشته و به اعالمیه جهانی رأی ممتنع
داده بودند .افغانستان ،پاکســتان ،ایران ،عراق،
لبنان و ترکیه از جمله کشورهای اسالمی بودند
که به اعالمیه رأی مثبت دادند.
د :آیا اعالمیه جهانی ،واقع ًا جهانی است؟
برخی از منتقدان حقوق بشر گاهی حقوق بشر را
بهعنوان محصول و دستاورد صرفاً غربی برچسب
زده و نفی میکنند .اینکه اندیشــه حقوق بشر
غربی است یا جهانی ،بحث جداگان های است که
به موضوع این نوشتار ارتباط ندارد ،اما در مورد
اعالمیه جهانی میتوان بحث کرد که این اعالمیه
صرفاً غربی است یا شــخصیتها و دولتهای
مختلف از مناطق مختلف جهــان در به وجود
آوردن آن ســهم داشتهاند؟ با توجه به آنچه در
مورد روند تصویب این سند جهانی بیان شد ،به
نظر میرسد با وجود اینکه سهم غربیها بیشتر
از دیگران بوده است ،نمیتوان منکر جهانی بودن

این سند شد .این نکته را میتوان در ضمن چند
نکته مستدل کرد:
ً
.1خالف تصور برخی این سند صرفا سیاسی
نیست ،به این معنا که مستقیماً و بدون کار فکری
جدی ،گسترده و عمیق از سوی اندیشمندان و
حقوقدانان ،توســط رهبران سیاســی تصویب
نشده است .بین تشکیل ســازمان ملل متحد
در جون  1945تا زمان تصویب اعالمیه جهانی
حقوق بشــر حدود سه و نیم سال فاصله زمانی
اســت و این فاصله صرفاً به این دلیل بود که در
ایــن مدت اندیشــمندان از فرهنگها ،ادیان و
فلســفههای مختلف همفکری کرده و در مورد
تکتک مواد اعالمیه به توافق برسند .چنانکه
بیان شد ،در کنار اعضای کمیسیون حقوق بشر
که از کشــورهای غربی چون امریکا ،فرانسه و
کانادا ،اعضای دیگر شرقی و غیر مسیحی نیز در
تدوین این سند نقش داشتند بهخصوص در این
میان نقش پروفسور چارلز حبیب مالک از لبنان
واقعاً برجســته و غیرقابلانکار است .بنابراین از
آنجاییکه اعالمیه جهانی ،در نهادی تدوینشده
است که اعضای آن ریشه در فرهنگهای مختلف
جهانی داشتهاند ،میتوان این سند را یک سند
جهانی تلقی کرد .به گفته یکی از نویسندگان،
پیشنویس اعالمیه جهانــی با اینکه محصول
اهداف جنگ متفقین بــود ،اما در كمیتهای با
پیشینههای متفاوت فرهنگی و جغرافیایی شكل
گرفت .سهم عمده آن بر دوش نمایندگان هند،
چین و لبنان بود و همچنین این کار با مشاركت
نمایندگان شیلی ،ایران و مصرصورت پذیرفت.
(رابرتسون)1394 ،
 .2جریــان تصویــب این ســند در مجمع
عمومی ســازمان ملل متحد هم نشان داد که
محتوای این سند مورد توافق همه کشورهای از
مناطق مختلف است .چنانکه بیان شد تصویب
این سند بدون حتی یک رأی مخالف بوده و از
میان اعضای وقت سازمان ملل متحد به تعداد
 56کشور 48 ،کشــور به این سند رأی مثبت
دادند .بسیاری از كشورهای آسیایی و افریقایی
در آن مرحله از اســتقالل بیبهره بودند ،اما از
مجمع عمومی متشكل از  ۵۶كشور ۱۴ ،عضو از
آسیا ،چهار عضو از افریقا و  ۲۰عضو از امریكای
التین شركت داشتند .رأی ممتنع شش كشور
كمونیستی فرصتطلبانه بود چراکه این كشورها
نقش مهمــی در تهیه پیشنویس داشــتند و
برتصویب اعالمی ه غیر الزامی اصرار میورزیدند،
اما بعدها با ادعــای اینکه اعالمیه تأثیرگذاری
انــدك دارد ،رأی ممتنع دادند .افریقای جنوبی
نمیتوانست شروط مربوط به عدم تبعیض را با
قوانین تبعیض نــژادی موجود در نظام آپارتاید
تطبیق دهد و عربستان سعودی ـبرخالف سایر
كشورهای مســلمانـ اعتراض داشت كه حق
تغییر مذهب مانعی بر سر راه مجازات افراد مرتد

خواهد بود .این واقعیت که افغانستان ،پاکستان،
ایران ،عراق ،لبنان و ترکیه از جمله کشــورهای
اســامی بودند که به اعالمیه رأی مثبت دادند،
نشان میدهد که نگاه کلی مسلمانان به محتوای
این ســند مثبت بوده و نمایندگان کشورهای
جهان اســامی این اعالمیه را بــا ارزشهای و
احکام اسالمی ناسازگار تلقی نمیکردند.
 .3تعداد زیادی از کشــورها بعد از تصویب
اعالمیه جهانی حقوق بشــر به استقالل دست
یافتند بهطوریکه تعداد دولتها در جهان اکنون
به ســه برابر دولتهای حاضر در زمان تصویب
اعالمیه جهانی حقوق بشــر افزایشیافته است.
دولتهای جدید نیز از طریق پذیرش عضویت
سازمان ملل متحد یا تصویب اسناد دیگر حقوقی
بشری محتوای این ســند جهانی را پذیرفته و
آن را در قوانین داخلی خــود گنجاندهاند .این
واقعیت مسلم که از میان دولتهای موجود در
زمان تصویب و دولتهایی که بعدا ً تشکیل شد،
هیچ دولتی حاضر نشده است از نقض اعالمیه به
خود ببالد ،دلیل محکم بر جهانی بودن محتوای
اخالقی اعالمیه است که ریشه در خرد و وجدان
انسانی دارد.
بنابراین ،انتقادهاى مطرحشده طی دهههای
بعد مبنی بــر اینكــه اعالمیه جهانــی صرفاً
ارزشهای لیبرال غربی را تجسم میبخشد ،به
لحاظ تاریخی چندان ارزشی ندارند .تاریخ واقعی
تهیه پیشنویس ،شكافهای فرهنگی معدودی
را ـغیر از حق ازدواج و تغییر مذهب كه معضل
عربستان ســعودی بود و نه ســایر كشورهای
مسلمانـ آشكار میسازد .اتحاد جماهیر شوروی
و كشورهای طرفدار آن از بندهای مربوط به عدم
تبعیض و حق برخورداری از كار و مسكن حمایت
میكردند ،حالآنکه كشورهای بلوك امریكای
التین با حمایت نمایندگان چین ،هند و فیلیپین،
بهرغم مخالفت ایاالتمتحده و متحدان غربی آن
بر گنجاندن حقوق اقتصادی و اجتماعی اصرار
میورزیدند .اعالمیه صرفاً معیارهای بنیادین را
تعیین و فراسوی این معیارها ،گوناگونی و كثرت
را تشویق میكند .تاریخ ،این اتهام را كه اعالمیه
ابزاری در خدمت ســلطه غرب بود ،رد میكند:
اعالمیه واكنشی عادالنه وغیرقابل مناقشه نسبت
به وحشت از اردوگاههای كار اجباری در اروپا و
اشغال نظامی كشورهای آسیایی توسط جاپان
بود .اعالمیه شامل شرح مختصر آزادیهایی بود
كه با رعایت آنها امكان جلوگیری از تكرار این
رفتار غیرقابلتحمل حكومتها میسر میشد .در
آن زمــان ،این حقوق نه غربی و اروپا مدار بلكه
آشكار و بدیهی تلقی میشد( .رابرتسون)1394 ،
د :آیــا این اعالمیه ازنظر حقوقــی الزامآور
است؟ دشوارترین رأیگیری كمیسیون حقوق
بشــر در خصوص همین مسئله بود که آیا این
اعالمیه باید به لحاظ حقوقی از ضمانت اجرایی

برخوردار باشد یا اینكه صرفاً شكل اعالمیهی را
به خود گیرد كــه در آن اصول بدون هیچگونه
اختیارات اجرایی ذكر شده است؟ اتحاد جماهیر
شوروی و كشورهای تابع آن ،دشمنان سرسخت
الزامآوردن این سند بودند در حالیکه انگلیس
و اســترالیا خواســتار اســنادی الزامآور بودند.
نمایندگان اســترالیا نخستین كسانی بودند كه
بیان داشتند «وجود یك اعالمیه اصول بهتنهایی
نمیتواند تضمینی علیه اشاعه مجدد ظلم و ستم
فراهم آورد ».امریكاییها چندان ثباتی نداشتند.
در پایان دولتهای آرمانگرا تســلیم شــدند و
حاصــل این امر ،نه یك ســند الزماالجرا بلكه
اعالمیهی از سوی مجمع عمومی بود .این نتیجه
هم یک پیروزی برای حقوق بشــر بهعنوان یك
اندیشه محسوب میشد و هم شكستی در تبدیل
آن به یك واقعیت.
بهمرور زمان مفاد این اعالمیه به دلیل اینکه
بهصورت گسترده پذیرفتهشده و معیاری جهانی
برای سنجش رفتار کشورها به کار میرود ،ازنظر
تعدادی از پژوهشــگران و کارشناسان ،الزامآور
تلقی شــده اســت .ازآنجاییکه کشورهای تازه
اســتقاللیافته زیادی به مفاد اعالمیه جهانی
حقوق بشــر اســتناد کــرده و آن را در قوانین
بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده اند و مفاد
آن همواره در ســطح جهان مورد اســتناد قرار
میگیرد ،به نظرمی رسد که مقبولیت محتوای
اعالمیه جهانی حقوق بشر در عرف بینالمللی،
مسلم است و از جهت عرفی میتوان اکنون این
سند را الزامآور تلقی کرد.
گزارشــی از محتوای اعالمیه جهانی
حقوق بشر
اعالميه جهانی حقوق بشر مشتمل بر یک
مقدمه و  ٣٠ماده بوده و بيانگر تفاهم مشترک
ملتها درباره حقوق و آزادیهای اساسی انسان
است که همواره باید مورد توجه ،آموزش ،احترام
و عمل قرار گيرد .از میان سه دسته و ب ه اصطالح
سه نسل از حقوق بشر ،اعالميه دو دسته حقوق
یعنی حقوق مدنی و سياسی (حقوق نسل اول)
و حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی (حقوق
نســل دوم) را در بردارد .برای روشن شدن بهتر
موضوع ،ابتدا الزم است ،مفهوم سه نسل حقوق
بشر معنا شود:
تعبیر نســل بندی حقوق بشــر اولین بار
توسط کارل واساک بهکار رفته است ،اما برخی
دیگر ،تعبیر نســلبندی را در تعارض با ویژگی
جداناپذیری حقوق بشــر دانسته و از این تعبیر
استفاده نمیکنند .واســاک که سالها رياست
مؤسسه بينالمللي حقوق بشر در استراسبورگ
را بــر عهده داشــت ،ایــن تعبیــر را در طرح
پیشنهادیاش به مجله يونسکو در سال 1977
بکار برد .این سه نسل عبارت است از:
نســل اول حقوق بشــر یا حقوق مدنی و
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سیاسی :این نسل ریشــه در ارزشهای مکتب
لیبرالیســم دارند و مصادیق این نسل از حقوق
بشــر ،از جمله حقهایی اســت که در ابتدای
اعالمیه جهانی حقوق بشــر آورده شــده است.
این حقوق منتج از نخستین شعار انقالب فرانسه
یعنی آزادی اســت .درواقــع در ادبیات حقوق
بشــر ،انواع آزادیهای بشری به حقوق مدنی و
سیاسی ترجمه شدند و عم ً
ال مورد شناسایی قرار
گرفتند .نسل اول حقوق مدنی و سیاسی ،حقوق
بنیادینی چون حق حیات ،آزادی عقیده ،آزادی
بیان ،اجتماع ،امنیت و ضمانتهای قضایی را در
برمیگیرد.
نسل دوم حقوق بشــر یا حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی :نســل دوم حقوق بشــر،
ترجمان شــعار برابری در انقالب فرانسه است.
برجســته شــدن این حقوق ،به جنگ جهانی
دوم بهخصــوص نطق مشــهور رئیسجمهور
ایاالتمتحده آمریکا ،فرانکلین روزولت برمیگردد
که یکی از آزادیهای چهارگانه را آزادی یا رهایی
از احتیاج یا نیاز میدانست .از نظر تاریخی ،این
دســته از حقوق بیشتر مورد تأکید بلوک شرق
و اندیشــه چپگرایی و سوسیالیسم بوده است.
برخی از حقوق اقتصادی و اجتماعی مانند تأمین
اجتماعی ،کار ،سطح مناسب زندگی ،مشارکت
فرهنگی و آموزش که در بخش پایانی اعالمیه
جهانی حقوق بشــر  1948برشمرده است ،در
ایندسته جای میگیرد .حقوق طبقهبندیشده
در این نسل ،از جمله حقوقی هستند که ازنظر
تدوین اســناد ،همزمان با قواعد نسل اول پدید
آمد ،اما شناسایی آن به لحاظ فلسفی و نظری
پس از حقوق مدنی و سیاسی است.
نسل سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی:
عضویت تعداد زیادی از کشــورهای آسیایی و
افریقایی در ســازمان ملل باعث شد که از نیمه
دهــه  70میالدی به بعد توجه به ســمت علل
ساختاری نقض حقوق بشر یعنی نابرابریهای
موجود در اقتصــاد جهانی جلب شــود و این
رویکرد در دهههای اخیر ،با پررنگ شدن نقش
کشورهای تازه استقاللیافته ،به تحول مفهومی
بحثبرانگیز یعنی طرح نســل سوم حقوق بشر
منجرشد .نسل سوم که به نام حقوق همبستگی
نامگذاری شده است ،در برخی از قطعنامههای
ســازمان ملل متحد ،پیشنویس تعــدادی از
معاهدات و در منشــور آفریقایی حقوق بشر و
ملتها ،از آن یادشــده اســت .از میان حقوقی
که در این نســل قرار میگردد ،میتوان به حق
توسعه ،حق برخورداری از محیطزیست سالم،
حــق دریافــت کمکهای بشردوســتانه ،حق
ارتباطات ،حق میراث مشــترک بشریت ،حق
تعیین سرنوشت و حق صلح اشاره کرد .واساک،
حقوق نسل سوم را محقق شدن سومين شعار
انقالب فرانســه که «برادری» بود ،ميدانست.
ماهنامهحقوقبشر،سالشانزدهم
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ازنظر او ،حقوق همبستگی ،حقوقي است که نه
صرفاً براي يک فــرد بلکه متعلق به يک جمع
اســت و براي تحقق آن صرفاً اراده دولت کافي
نيســت و همکاري جامعه بينالمللي ،نهادهاي
غیردولتی و افراد را نيز ميطلبد.
بنابرایــن میتوان گفــت در زمان تدوین و
تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر ،نسل سوم
حقوق بشر اص ً
ال مطرح و شناختهشده نبود و لذا
در متن اعالمیه جهانی ،فقط دو نســل (اول و
دوم) حقوق بشر اما بدون دستهبندی مشخص
گنجاندهشده اســت .از میان  30ماده اعالمیه،
تعداد  19ماده از ماده  3الی ماده  21به حقوق
مدنی و سیاســی و تعداد  6ماده از ماده  22الی
ماده  27به نســل دوم حقوق بشر یعنی حقوق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی اختصاص یافته
اســت 5 .ماده باقیمانده که شامل دو ماده اول
و سه ماده اخیر است ،به دسته خاصی از حقوق
بشــر ارتباط ندارد؛ ماده اول با اشاره به موضوع
کرامت و عقل و وجدان انســان بــه نحوی به
مبنای حقوق بشر مربوط است ،ماده  2به حق
رهایی از هر نوع تبعیض اشاره کرده که به کلیت
حقوق بشــر مربوط میشــود و سه ماده نهایی
نیزموضوعات جانبی مرتبط با عملی شدن این
حقوق ربط پیدا میکند .قبل از این مواد اعالمیه
جهانی حقوق بشر مقدمه نسبتاً طوالنی دارد که
در آن بــه علل و اهداف موردنظر از تصویب این
سند جهانی پرداخته شده است.
پیامهای امروزی اعالمیه جهانی حقوق
بشری
مطلب آخر اینکه در شــرایطی که اکنون
شهروندان افغانستان به سر میبرند ،آیا پرداخت
به اعالمیه جهانی حقوق بشر میتواند واقعاً مسئله
آنها باشد؟ آیا گفتگو و بحث در مورد حقوق و
بشــر و سند جهانی که هفتادسال قبل تصویب
ت از شعارهای دلنشین و زیبا ولی
شــد ،صحب 
بیربط به واقعیت تلخ زندگی امروزی ما است یا
واقعاً میتواند نقش در حل مشکالت کنونی ما
داشته باشد و گرهی از کارفروبسته ما بگشاید؟
در پاسخ میتوان گفت هرچند ،ناکامی نسبی در
امر دولت سازی و ملتسازی ،عدم ارائه خدمات
شایسته برای شهروندان از سوی دولت ،افزایش
ناامنی و خشونت ،استمرار تبعیض و بیعدالتی به
اشکال مختلف،بسیاری از شهروندان افغانستان را
از ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشر به نحوی
دلزده و مأیــوس کرده اســت ،اما درعینحال
میتوان هنوز قاطعانه استدالل کرد که توجه به
حقوق بشر مسئله اصلی ما شهروندان افغانستان
اســت و اتفاقاً با افزایش مشکالت و چالشهای
که به برخی از آنها اشاره شد ،توجه به حقوق
بشر و اسناد مرتبط به آن بیشتر از قبل اهمیت و
ضرورت پیداکرده است .اهمیت مضاعف حقوق
بشر برای شهروندان افغانستان در شرایط کنونی

را میتوان با برشــمردن دو مقدمه و یک نتیجه
توضیح داد:
مقدمه اول :در مقدمه اعالمیه جهانی حقوق
بشر ،ضرورت تأسیس نظام حقوق بشر ،بر اساس
دو مبنا قابل توجیه اســت :مبنای اول عبارت
است از کاستن از رنج انسان؛ به این معنا که عدم
شناسایی و تحقیر حقوق انسانها ،سبب اعمال
وحشیانهای میگردد که باعث جریحهدار شدن
وجدان انســانی خواهد شد و نمونه آن جنایات
بیشماری اســت که قبل از جنگ جهانی دوم
و در جریــان این جنگ اتفاق افتاد .بیاحترامی
به کرامت انسانی و عدم رعایت حقوق انسانها،
زمینهساز جنگ میشود و کشتار ،تجاوز ،تصفیه
نژادی ،فقر و آوارگی ،بخشــی از رنجهایی است
که جنگ به وجــود مــیآورد .بنابراین باید از
حقوق انســانی با اجرای قانون حمایت کرد تا
بشــر بهعنوان آخرین عالج و چــاره ،به قیام بر
ضد ظلم ،اســتبداد و بیعدالتی مجبور نگردد
و رنجهای بیشــتر به وجود نیاید .مبنای دوم،
رسیدن به آرمانهای بزرگ بشری است؛ یعنی
اینکه که شناســایی کرامت ذاتی کلیه اعضای
خانواده بشری و حقوق برابر و انتقال ناپذیر آنان،
اساس آزادی ،عدالت و صلح را در جهان تشکیل
جهــان پر از آزادی،
میدهد وبرای رســیدن به
ِ
صلح و عدالت راهی جز احترام به انســانیت و
کرامت همه انســانها و رعایــت حقوق برابر و
ت
انتقال ناپذیر انســانها وجود نــدارد .بهعبار 
دیگر ،ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان
و عقیــده ،آزاد و از ترس و فقر،رها باشــند ،جز
از راه احتــرام به کرامت ذاتی و رعایت حقوق و
آزادیهای بنیادین همه انسانها میسر نیست.
مقدمه دوم اینکه برخی از ملتها که سابقه
تاریخی جنگ ،کشــتار ،تبعیــض و غارت در
کارنامه خوددارند ،با اســتفاده از اندیشه حقوق
بشــر و تطبیق هنجارهای آن توانستهاند از درد
و رنجهای روزمره شــان کاسته و آزادی ،صلح و
عدالت را در کشورهای خود محقق سازند.
نتیجــه اینکه مردم افغانســتان که در اثر
استمرار جنگ و خشــونت در چند دهه اخیر،
درد و رنجهای زیــادی را تجربه کردهاند و این
تجربههــای دردناک هنوز ادامــه دارد و به نظر
میرســد که هنوز زود اســت به این رنجهای
بیشمار نقطه پایان گذاشته شود ،هم میتواننداز
تجربههای دیگر کشــورها اســتفاده کرده و از
طریق نهادینهسازی ارزشهای حقوق بشری در
راستای حل مشکالت بیشمار و کاهش رنجهای
بیپایان خود تالش کند.
بنابراین بهعنوان جمعبندی میتوان گفت:
اگر بپذیریــم که ایجاد گفتمان حقوق بشــر،
برخاسته از نیاز انسان به کاستن رنج از زندگی
خود بوده است و این هدف با ایجاد آرمانهای
ادامه در صفحه 6
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بنبستهاییبرای
تطبیقارزشهای
حقوق بشر در افغانستان
برای اینکهارزشهای حقوق بشر
را در سره و ناسرگی زندگی
جمعی و فردی مردم افغانستان
قرار بدهیم و در سنجش و
پیمایش ،جایگاه این ارزشها را
در تاروپود زندگی مردم کشور
خود و در پندار ،کردار و رفتار
مردم خود به نیکی بشناسیم،
پس در گام نخست نیازمند
کاوش جوهره و سرشت «حقوق
بشر» هستیم؛ ارزشهایی که
نهتنها به سرزمین ویژه و مردم
ویژه پیوند دارد بلکه از آن تمام
آدمیان روی زمین است.

پیشدرآمد
ارزشهای«حقوق بشــر» 1کــه از بنیادین
ارزشهــای انســانی ســخن میگویــد و
بنیادینترین ارزشهای«ذاتی بشــر» 2را بازگو
میکند ،هفتاد ســال پیش با تصویب اعالمیۀ
جهانی حقوق بشــر از ســوی مجمع عمومی
سازمان ملل متحد 3رسمی شد؛ سندی که تا
امروز نزدیک به بیســتویک کنوانسیون از آن
ناشی شده اســت؛بنابراین سخن از ارزشهای
حقوق بشــر گفتن همانــا ارجگذاری«اعالمیۀ
جهانی حقوق بشر» 4است و ارجگذاری به آنانی
که این اعالمیۀ جهانی و انسانی را در دستور کار
آدمیان قرار دادند.
بــرای اینکهارزشهای حقوق بشــر را در
سره و ناســرگی زندگی جمعی و فردی مردم
افغانستان قرار بدهیم و در سنجش و پیمایش،
جایگاه این ارزشها را در تاروپود زندگی مردم
کشور خود و در پندار ،کردار و رفتار مردم خود
به نیکی بشناسیم ،پس در گام نخست نیازمند
کاوش جوهره و سرشت «حقوق بشر» هستیم؛
ارزشهایی که نهتنها به سرزمین ویژه و مردم
ویژه پیوند دارد بلکــه از آن تمام آدمیان روی
زمین است.
اعالمیۀ جهانی حقوق بشــر از دولتهای
جهان خواسته اســت تا مکانیزمهایی را برای
حقوق بشــرهمانند حقوق مدنی ،سیاســی و
حقــوق اقتصادی ،اجتماعــی و فرهنگی روی

دست بگیرند؛ از این روی پس از آنروز سازمان
ملل متحد ،دهم دســمبر را همه ســاله به نام
روز جهانی حقوق بشرنامگذاری کرده است تا از
تمام تالشهایی برای پیدایش اعالمیۀ جهانی
حقوق بشر پاسداشت شود.
تاریخچــه پیدایش حقوق بشــر در
افغانستان
آنچــه نگارندۀ این نوشــته آگاهــی دارد،
پیدایش ارزشها و مزایایی به نام «حقوق بشر»
در افغانستان به دورۀ پســا حکومت یا امارت
اسالمی طالبان 5برمیگردد .این ،زمانی بود که
جامعۀ جهانی در هماهنگی برای نبرد و مبارزه
با گروه امارت اســامی به افغانستان آمدند تا
تاروپود طالبانی را بردارند و بینش و اندیشــۀ
انســان امروزی را جایگزین سازند 6.روی هم
رفته با حکومت پســا امارت اسالمی طالبانی
ادبیات و مفاهیم «حقوق بشر» نیز به افغانستان
آمــد و راه خود را در قانون اساســی و مقررات
حکومتــی باز کرد .آنگونه که قانون اساســی
 1382خورشیدی در مقدمۀ خودش از «رعایت
منشور ملل متحد و با احترام به اعالمیۀ جهانی
7
حقوق بشر» میگوید.
مهمتریــن نکتــه در پیوند بــه پیدایش
ارزشهای حقوق بشــر در افغانستان این است
که قانون اساســی یک مادۀ قانونی خود را به
اعالمیۀ جهانی حقوق بشر اختصاص داده است،
آنجا که به آشــکارا میگوید« :دولت منشــور

مهمترین نکته در پیوند به
پیدایش ارزشهای حقوق
بشر در افغانستان این
است که قانون اساسی
یک مادۀ قانونی خود را
به اعالمیۀ جهانی حقوق
بشر اختصاص داده
است ،آنجا که به آشکارا
میگوید« :دولت منشور ملل
متحد ،معاهدات بینالدول،
میثاقهای بینالمللی که
افغانستان به آن ملحق
شده است و اعالمیۀ جهانی
حقوق بشر را رعایت
میکند».
ملل متحد ،معاهدات بینالــدول ،میثاقهای
بینالمللی که افغانســتان به آن ملحق شــده
اســت و اعالمیۀ جهانی حقوق بشر را رعایت
8
میکند».
افزود بر مادۀ هفتم قانون اساســی 1382
مادۀ پنجاه وهشــتم همین قانون اساسی نیز
میگوید« :دولت بهمنظــور نظارت بر رعایت
حقوق بشــر در افغانستان و بهبود و حمایت از
آن ،کمیســیون مستقل حقوق بشر افغانستان
را تأســیس مینمایــد .هر شــخص میتواند
در صورت نقض حقوق بشــری خــود ،به این
کمیسیون شــکایت نماید .کمیسیون میتواند
موارد نقض حقوق بشــری افــراد را به مراجع
قانونی راجع ســازد و در دفــاع از حقوق آنها
9
مساعدت نماید».
ســپس برای عملیاتیســازی ارزشهای
حقوق بشر در افغانستان ،بر پایۀ مادۀ پنجاه و
هشتم همین قانون اساسی کمیسیون مستقلی
به نام «کمیسیون مستقل حقوق بشر» 10در
چوکات دولت افغانســتان بنیادگذاری شد که
همین کمیســیون رســماً عهدهدار مسئولیت
بهبود حقوق بشر ،نظارت از حقوق بشر ،حمایت
از حقوق بشــر ،رسیدگی به نقض حقوق بشر،
تأمین حقوق بشر و دیگر گسترههای ارزشهای
حقوق بشر در افغانستان گردید.
ســپس برای پاسداری ،پشتیبانی و بهبود
حقوق بشر چندین کار همزمان در افغانستان
روی دست گرفته شد:
ماهنامهحقوقبشر،سالشانزدهم
شماره نهم ،قوس1397

 قانونیسازی حقوق بشر،همانکه در باالگفته شد؛ یعنی ورود به ادبیات قانون اساسی،
پســان ورود ادبیات حقوق بشر در سایر اسناد
تقنینی و حقوقی افغانستان؛
 ســاخته شدن کمیسیون مستقل حقوقبشر در ســاختار دولت افغانستان برای بهبود،
پاسداری ،پشتیبانی و رسیدگی به نقضهای
حقوق بشر؛
 آغاز کار عملی و اقدامات برای پاسداریو پشــتیبانی و ضمانت حقوق بشــر :برای این
کار نیروهای بشری داخلی و بینالمللی به کار
پرداختند که برکنار از نیروی بشری افغانستان،
دوســتان و همکاران بینالمللی در قالبهای
گوناگونی چون کمیته حقوق بشر سازمان ملل
متحد ،بخش حقوق بشر معاونت سازمان ملل
متحد در امور افغانستان (یوناما) 11و بخشهای
حقوق بشــر دفاتر بازســازی والیتی 12و دیگر
نهادهای همــکار که چــه از راه فعالیتهای
عملی و چــه از راه ارائۀ پروژههای پژوهشــی
برای گسترش حقوق بشر در افغانستان دست
بهکار شدند ،چه از راه نشر اعالمیهها ،گفتگوها،
بیانیهها ،موضعگیریها ،مجالت و نشــریات و
آگاهی عامه.
پرسش جدی و بنیادین
اکنون پس از  1382خورشــیدی (2001
میــادی) و پــس از ایــن همه تــاش برای
بهبودی ،گسترش ،حمایت ،ضمانت و رسیدگی
به نقضهای حقوق بشــر در افغانســتان این
پرســش کا ِر بســزا و بجایی است :آیا وضعیت
حقوق بشر در افغانستان رو به بهبودی است؟
پاسخ جدی و بنیادین
پاســخ این پرســش چیزی خیلی ساده و
کوتاه اســت :حقوق بشــر در زندگی جمعی و
فردی مردم افغانســتان جایگاه بســزایی پیدا
نکرده اســت .این پاســخ ،یادآور ضربالمثل
فارســی اســت که میگوید«:آب از آب تکان
نمیخورد» یا یادآور ضربالمثل دیگر اســت
که میگوید« :آب در هاون کوبیدن» .البته آب
از آب تکان نخــوردن یا آب در هاون کوبیدن،
نبایدانگیزهای شــود تا از بهبودی ،گسترش و
پشتیبانی حقوق بشــر دست بشوییم ،نه بلکه
باید انگیزه پیدا کنیم تا برجکهای جبهههای
ناهمسو و ناسازگار حقوق بشر را با خاک یکسان
کنیم؛ چون بهراســتی اگر حقوق بشر در این
هفده ســال در افغانســتان نتوانسته است در
زندگی فردی و جمعی مردم راه پیدا کند؛ زیرا
که به گفته همان ضربالمثل«آب از سرچشمه
گلآلود اســت»؛ اما سرچشمههایی که آب را
گلآلود کردهاند چیســتاند؟ بــه آن خواهیم
رســید؛ چون بجا و بســزا میدانم تا نگاهی به
ویژگیهای حقوق بشر بپردازیم تا ارزش حقوق

بشــر را بدانیم و زیانی که مردم افغانســتان از
برخوردار نبودن از آن را.
دلیل اینکه نباید برای گسترش و نهادینه
شدن فرهنگ حقوق بشر در افغانستان ناامید
شــویم ،این اســت که فرهنگ حقوق بشر در
افغانستان خیلی تازهپا و جوانسال است .ما باید
راه بســیار درازی را بپیماییم؛ همان راه درازی
را که مردم در مغرب زمین پیموده است؛ زیرا
که «نخستين نسل حقوق بشر در واقع حقوق
مدنی و سياسی كه ريشه در ارزشهای مكتب
ليبراليسم كالســيك 13دارند و قواعد مطروحه
در اين نســل از جمله حقوقی بودند كه برای
نخستين بار در نظام حقوق موضوعه به شكل
حقوقي مورد شناســايي قرارگرفته و از جايگاه
حقوقی برخوردار شــدند .اين حقوق ،منتج از
نخستين شــعار انقالب فرانسه در سال ۱۷۸۹
تحت عنوان آزادی بــود .هرچند اين اصل در
اعالميۀ استقالل امريكايی در سال  ۱۷۷۶و نيز
منشــور انگليسي حقوق در سال  ۱۶۸۹مطرح
شــده بود .در واقع در ادبيات حقوق بشر،انواع
آزاديهای بشــري به حقوق مدني و سياسی
ترجمه شــدند و در عمل مورد شناسايي قرار
گرفتند  .نســل اول حقوق مدني و سياســي
حقوق بنيادينی چون حق حيات ،آزادی عقيده،
آزادی بيــان ،اجتماع ،امنيــت و ضمانتهای
قضايــي را در بر میگيــرد» 14.پس تاریخچۀ
پیدایش فرهنگ حقوق بشر در کشورهای مبدأ
به  229سال برمیگردد که بهراستی افغانستان
را با آن نمیتوان سنجش کرد؛ چون افغانستان
هنوز در آغاز راه نهادینهسازی حقوق بشر است.
ویژگیهای بنیادین حقوق بشر
حقوق بشــر نهادی است که برای خودش
ویژگیهای بیهمتایی دارد که هرگاه هر آدمی
با آن خو بگیرد و دمســاز شــود ،انسانیترین
زندگــی جمعی و فــردی را کارآزمایی خواهد
کرد .این ویژگیها اینهایند:
 .1ویژگی ذاتــی 15بودن ارزشهای حقوق
بشر یعنی این ارزشها بدون هیچگونه استثنا
و بدون در نظرگرفتن هیچگونه مالحظهای به
همۀ افراد بشــر صرف برای انسان بودن تعلق
دارد نه برای وابســته بودن بــه هویت صنفی
ایدئولوژیکی یا دیگر بستگیها؛
 .2ویژگی ســلب ناپذیری یعنــی مزایا و
ارزشهــا و حقوقی که آدمــی از زمان به دنیا
آمدن تا هنگام مــردن برخوردارند نمیتوان از
آدمی گرفت.
 .3ویژگی تقسی م ناپذیری 16یعنی ارزشهای
هموند حقوق بشــری را نمیتوانیم بین آدمها
بخشبندی کنیم یا برای هرکس سهمی بدهیم
یا سهمی ه بندی کنیم؛ زیرا این ویژگی ازویژگی
اصل کرامت آدمی ناشی میشود؛ چون کرامت
ش پذیر نیست ،بلکه در همهجا و برای
آدمی بخ 

همۀ آدمیان یکسان است ،بنابراین ارزشهای
حقوق بشر نیز بخشناپذیر و یکسان است
 .4ویژگــی همگانی بودن و جهانشــمول
بــودن 17،یعنی تمام افراد بشــر نه یک نفر یا
یک گروه ویژه ،بلکه تمام مردم در تمام گسترۀ
گیتــی از ارزشهای حقوق بشــر برخوردارند،
بدون هیچ ناهمســانی و بــدون ویژگی مانند
دارابودن سرشت و نهادی چون ایدئولوژی؛
 .5ویژگی برابــری که از کرامت و حیثیت
انســانی به آن خاطر که انسان است نه به آن
خاطر که دارای هویت دیگری مانند برخورداری
از ایدئولوژی ویژه است.
 .6ویژگــی یگانگــی ،همبســتگی ،یعنی
ارزشهای حقوق بشــر همهشــان با یکدیگر
وابســته بوده و تمام این حقوق در یکبســته
کارکرد خــود را دارد ،مانند اینکه هرگاه یکی
از ابزار یا افزار یک عراده موتر خراب شود ،موتر
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از کار میافتد.
سنجش ارزشهای حقوق بشر
در همین ســنجش گــذاری ،ارزشهای
حقوق بشــر دارای باالترین اســتندرد زندگی
را برای انســانها فراهم میکنــد؛ حتی برای
تندروترین آدم دیــندار و مذهبدار نیز جای
بزرگوارانــه را برایش فراهم میکند تا در پناه و
ســنگر به ارزشهای دینداری و مذهب داری
خودش بپــردازد و از هرگونه ترس و بیمی به
دور باشند.
باور درســت این اســت کــه ویژگیهای
شــشگانۀ باال به نیکی و درســتی ارزشهای
حقوق بشــر را به ما میشناسد و ما میتوانیم
بــرای دیگــران دربــارهاش ســخن بزنیم .به
من (نویســنده) که از دامن نســل
ویــژه این ِ
اســطورهگرای مذهبی و دینی بــا ژانر باالی
مذهبــی و ایدئولوژیک به دنیا آمدهام به نیکی
پی بردهام که دوای درد ،خوی بد و ناســازگار
و منــش ناپرهیزگار از بدیهــای هممیهنانم،
ارزشهای حقوق بشــر اســت .باور کنید که
نسل بنیادگرایی که در افغانستان هنوز پوست
نیانداختهاند ،نسلی است که کالف خود را دور
خود پیچاندهاند ،نسلی که نه همانند پیله کرم
ابریشم که از زایش ابریشم خبر بدهد نه مانند
ققنوسی که از خاکستر بال بزند تا قاف جهان
به الگوهای جهانی و انسانی قامت برافرازد ،بلکه
تیغ آخته بر دســت دارند تا ارزشهای حقوق
بشر را پیکنند ،باید زمان هزینه کرد و بیشتر
تالش کرد تا حقوق بشر نهادینه شود و مردم را
از این زندگی دژخیمی رهایی ببخشد؛ زیرا به
گمان من تنها نسخۀ شفابخش روانهای پریش
دگماتیسمی مردم ما بستگی به برخورداری و
ایمان به ارزشهای حقوق بشر است.
بنبســتهایی فرا راه نهادینه شدن

حقوق بشر در افغانستان
پیشتر پرسشــی را در میان آوردم اینکه
«آیا وضعیت حقوق بشــر در افغانستان رو به
بهبودی اســت؟» خیلی کوتاه گفتم که پاسخ
آن این است که «هنوز راه درازی برای بهبودی
داریم»؛ زیرا چند عامل ،نهادینه شدن فرهنگ
ارزشهــای حقوق بشــر را در افغانســتان با
بنبست روبرو ساخته است که به قرار زیر است:
الــف .عامــل بیرونی :عامــل بیرونی یکی
از برجســتهترین و کاراترین عاملی اســت که
نهادینه شدن فرهنگ ارزشهای حقوق بشر را
در افغانســتان به بنبست برابر میکند .عاملی
که مهمترین سرچشــمۀ پولــی و مهمترین
پشــتیبانی اقتصادی و فرهنگی عوامل بیرونی
اســت .آنچه آشکار و روشن اســت این است
کــه جبهۀ رویــاروی فرهنگ حقوق بشــر از
سوی کشــورهای نفتخیز پشتیبانی میشود.
پشــتوانههای اقتصادی شگرفی چون چاههای
نفت کشورهای دور و نزدیک همواره در حلقوم
دستگاهها و سیستمهای ناسازگار با حقوق بشر
در افغانستان تزریق میشوند؛ زیرا این کشورها
و ایــن سیســتمها برای خودشــان جایگاهی
در جامعــۀ افغانســتان و جامعههای همانند و
هم سرنوشت افغانســتان تعریف کرده اند که
هرآیینه اگر ارزشهای حقوق بشــر در جامعه
گسترش پیدا کند ،گمان می کنند که جایگاه
چیرگی شان را از بین میبرد.
روی این جهــت همواره تالش میکنند تا
به خورد تودههای جامعۀ سنتی همانند جامعۀ
افغانستان بدهند که حقوق بشر فرهنگ وارداتی
و الحادی اســت که جامعۀ مسلمان را از خدا و
دین اسالم بیگانه خواهد کرد؛ در حالی که این
شیوۀ نگاه ،شیوۀ ژرف نیست؛ بلکه نگاه ابزاری
اســت تا چیرگی شان را بر مردمی چون مردم
افغانستان نگه دارند .البته نگاه ناسازگارانۀ این
نگرش به آن چنــان دود زده ،خام ،عوامفریب
اســت که یادش رفته اســت که بدترین دورۀ
مؤمنان و مسلمانان در افغانستان دورۀ حکومت
امارت اســامی طالبــان بود که اســام ناب
محمدی را در افغانســتان فرمانروا ساخته بود.
این جبهۀ ســنگوارهای فراموش کرده است که
طالبان بدترین ســتم را بر خود مسلمانان روا
داشــت که تاریخ آن دوره گواه است و بر هیچ
کسی پوشیده نیست.
این جبهۀ ناسازگار باید بداند که ارزشهای
حقوق بشــر به هر مؤمنــی و متدینی کمک
میکند تا آزادی بیشــتر و فرصت نیکوتر برای
بهرهمندی و برخورداری از آیین و کیش خود
داشته باشد .افزون بر اینها ارزشهای حقوق
بشر به پشــتیبانی اقلیتهای دینی و مذهبی
تکیه دارد و کاری بر دینداری کســی ندارد و
هیچگاهی نمیخواهد تا کیش و آیین کســی

هویت و ماهیت انسان
برآمده از خوانش حقوق
بشر ،بازخوانی انسان حاکم
برسرنوشت خویش است و
اسیر دست هیچ موجودی
دیگر نیست .برخالف
دیدگاه سنتی که انسان
در معرض فریب ابلیس،
دنیا ،نفس و هوی است.
با این حساب مدرنیته یک
هویت فرهنگیای است که
ویژگیهای آن عبارت است
از انسانگرایی ،اندیشه در
حال پیشرفت ،عقلگرایی،
ويژگی تجربى ،برابرطلبى،
فردگرایی و احساسات
گرایی.
را از وی بگیــرد؛ اما جبهۀ واپســگرا دانایی و
آگاهــیای از ارزشهــای حقوق بشــر ندارد،
بلکه تالش میکند هرچه بیشتر بر ناسازگاری
برخیزد.
روی همین جهت است که همواره نیروهای
تندرو مذهبی و دینی ناســازگار با ارزشهای
حقوق بشر برای ناچل ساختن و پرچیو ساختن
تالش میکنند تا با ســود بردن از حساسیت
مذهبــی و دینــی ،حقوق بشــر را از مفاهیم
بیگانــه و وارداتی قلمداد کنند و آن را «تهاجم
فرهنگی» 19بدانند .برای پیبردن به این ادبیات
ناسازگار ،این دیدگاه را با هم مرور کنیم« :حقوق
بشر غربی به معنای حقوقی است که انسانها
صرفاً به دلیل انســان بودن از آن برخوردارند و
سرشت دینی والهی بشر که ویژگی «از خدایی»
بودن و «بهسوی خدا» شدن و «استعداد برای
نیل به کمال شایســته انســانی» داشتن را به
همراه دارد ،در این حقوق نادیده انگاشته شده
اســت .این حقوق با محوریــت تفکر لیبرالی،
الحادگرایی ،فردگرایی و با نادیده گرفتن مبدأ
و منتهای جهان و هســتی ،غفلت از تکالیف و
ب ه ویژه فرمالیســم ،منظومه فکری بستهای را
شکل داده اســت که هرآنچه غیرغربی خوانده
شود ،از این منظومه طرد میشود و دیگر به آن
حقوق بشر اطالق نمیشود و بهجای توجه به
اندیشه تعالی بشر ،هویت واقعی انسان را نادیده
میگیــرد و درنتیجه ،هرگونــه تفاوت ،مانند
تفاوت عقیدتی ،سیاسی ،فرهنگی ،نژادی را با
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چالش جدی مواجه میکند؛ زیرا ه ر یک از این
تفاوتها ســبب شکلگیری هویتی متفاوت از
دیگری میشود .در حقیقت ،حقوق بشر غربی
نه در مرحله عملی جهانشــمول است و نه در
مرحله نظری؛ چراکه نتوانســته است ،در طی
تاریخ تکوین خود ،اجماع جهانی را همراه کند
ِ
ت کم قدر مشترک فرهنگها و تمدنها
یا دس 
را دربربگیرد و نهایتــاکه در قبال فرهنگها
وادیــان و تمدنها بیطرفی اتخاذ کند و لعاب
اومانیســتی بودن را از خود بزداید و مبتنی بر
20
نیازهای ابتدایی و فطری بشر تدوین شود».
همین شــیوۀ دشــمنانه و حقوق بشــر
ستیزانه ،دربارۀ حقوق بشر که آشکا را میگوید:
«اومانیستی 21حقوق بشــر غربی نمایان سازد
که پایۀ این حقوق مبتنی بر اومانیسم الحادی
اســت؛ درنتیجــه ،ادعای جهانشــمولی آن
بیبنیاد اســت» 22حقوق بشر را «بیبنیاد» و
«اومانیسم الحادی» میگویند .بدیهی است که
این شیوه نگاه یا خوانش این چنینی ،هیچگاه
نرمشــی از خود برای پذیرایی و برخورداری از
مزایای حقوق بشر نشان نمیدهند؛ بلکه هماره
از حساسیت مذهبی تودهها سود میبرند و بر
ارزشهای بنیادین حقوق بشر میتازد.
همین پشــتوانههای اقتصادی و پشتیبانی
نیروی بشری کشــورهای نفتخیز و نفتدار
است که توانایی ساختن بنایی در تپه مرنجان
کابــل به اندازۀ یــک صدوهــژده هزارونهصد
مترمربع زمین 23است .بنابراین سرچشمههای
بنیادگرایی ،آب را گل آلود کرده ،به آســیاب
روان و ذهن تودههای مردم افغانستان میریزد.
سیستمها ،دســتگاهها و کشورهای بنیادگرای
که آشــکارا در پی چیرگی شان بر ارزشهای
بزرگورانۀ حقوق بشر اســت که نسخۀ رهایی
بشر از دژخیم بدبختی است .با توجه به عامل
بیرونی ،هرگاه کشــورهای نفتخیز و نفتدار
روبهراه نشــوند و به ارزشهای حقوق بشر پای
بند نشوند ،پشــتیبانیها بر عوامل خودش را
همچنان خواهد داشــت و ســنگرهای شــان
همچنان پابرجا خواهد بود و با نهادینه شــدن
فرهنگ حقوق بشر مبارزه پیگیر خواهد داشت.
ب .عامل درونی :برخی از بنبستها ناشی از
عوامل درونی جامعۀ افغانستان برمیگردد .برای
بررســی این عامل باید سویههای گوناگونی را
بررسی کرد .از جمله برخی از آگاهان افغانستانی
بنبســتهای حقوق بشر در افغانستان را خود
دولت افغانستان میداند و میگوید« :دولت با
اســتفاده از حقوق سیاسی شهروندان و حضور
گرم شــان در انتخابات ،مشروعیت خود را به
دست میآورد ،اما در تأمین حقوق شهروندی
جامیماند .اینجاست که شهروندان افغانستان،
در واقع به قربانیان حقوق بشــر و دموکراسی
بدل میشوند که جز رأیدهی ،چیزدیگری از
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حقوق بشر به دســت نمیآورند ».به هر روی
این دیدگاه تا چه اندازه جای درنگ دارد یا نه؟
ولی میتوان گفت که دولت افغانستان تاکنون
برای نهادینه شدن فرهنگ حقوق بشر خیلی
تالش کرده است؛ ولی هرگونه تالش دولت به
بنبســتهایی برخورده است که هریک از این
بنبســتها سدی بسی استوار در برابر نهادینه
شــدن فرهنگ حقوق بشــری است .پرسش
دیگر در میان میآید اینکه آیا آن ســد استوار
و پابرجایی که راه نهادینه شدن فرهنگ حقوق
بشر را در افغانستان میبندد چیست؟
یکی از عوامل بنبستها ،ذهن سنگشدۀ
خود جامعه است و ذهنیت ناسازگار تودههای
مردم افغانستان.این بنبست به کنش و منش
خود مردم افغانســتان برمیگــردد .بنابراین
بــه گمان من یکجای کنــش و کارکرد روانی
و ذهنی مردم افغانســتان گیر دارد یا یکجای
ارگانیسم ذهن و اندیشۀمردم گرد گرفتهشده
است که اینگونه در الک خوانش قشر بسته به
سیستم و سامانۀ اندیشۀ دگماتیسمی گیرمانده
اســت؛ زیرا که کنشها بر دوگونه اســت :یا از
گونۀ ارزشهای حقوق بشر است که برای آدمی
بــا دارا بودن ویژگیهای آدمــی ارزشگذاری
میشــود .در این کنش ارزشها به گستردگی
بیکرانه آســمان اســت ،دســتکم همانند
یــک خیمۀ کالن کــه در آن هرگونه نهادها و
سرشتهایی آرام میگیرد یا از گونۀ ارزشهای
قشرگرایانه است که همانند لحاف و تشک یک
نفرهای است که تنها یک نفر با همین ویژگی
در آن میتوان خوابید.
در چنین وضعیت ،باید مردم افغانســتان
ذهن و روان خود را نو بســازد ،تا روانشــان
آمادگی آموزههای حقوق بشــر را داشته باشد،
تا آفتاب به تمام روشــنی و نورش به کنجهای
تاریک روانهای مخــوف و دودزدۀ این مردم
بتابد ،تا مردم را از درون آفتابی بســازد .برای
اینکه انســان افغانستان نو شود ،باید خود را به
بازخواســت بکشــاند و به ویران کردن ذهن و
اندیشۀ پسمانده و دگماتیست خودش بپردازد.
برای گسترش و بهبود حقوق بشر باید بحث
انســان نو را در بازخوانی انسان افغانستانی در
دمدست بگیریم .دست ه بندی انسان به «انسان
نو» و «انســان کهنه» راحتترین روش برای
فهم بحث است .در این تقسیمبندی انسان نو
و انسان کهنه مفاهیمی هستند که در برابر هم
قرار گرفتهاند .در این صفآراییها مفهوم کهنه،
جایش را به نو باید بدهد ،یا اینکه کهنه به خاطر
فقدان تواناییهــا و کارکردش از چرخۀ حیات
اجتماع خارج گردد؛ اما به هر حال ،کهنگی و نو
شدن انسان پرسشهایی است که تنها تشویش
من نویسنده و همنسلش نیست،
گمگشــتگی ِ
بلکه همواره در اذهان دانشوران بزرگ نیز شکل

یافته است .از جمله آلوین تافلر به این پرسش
پرداخته گفته اســت :وقتی تمــدن جدید در
زندگی روز مره جریان مییابد ،مات و مبهوت
از خود میپرسیم که آیا ما نیز برای این زندگی
جدید ،کهنه و قدیمی نشــد ه ایم؟ با توجه به
اینکه تمام عــادات و ارزشها و رفتارهای روز
مره و عکسالعملهای مان مورد ایراد اســت،
دیگر تعجبی ندارد که احســاس کنیم ما هم
مثل مردمان روزگار گذشته جزئی از ویرانههای
تمدن موج دوم بیش نیســتیم؛ ولی اگر برخی
از مــا واقعاً از زمان عقب ماندهاند و موجوداتی
ناهمزمان محسوب میشوند ،آیا افرادی متعلق
به آینده -یا به عبارتی شــهروندان تمدن موج
سومی که در انتظارش هستیم -نیز در بین ما
هستند؟ اگر تباهی و از همپاشیدگی اطراف را
کنار بگذاریم ،آیا اثری از شخصیت آینده – یا به
عبارتی اثری از انسان جدید -مشاهده خواهیم
کرد؟
تافلــر میافزاید :بنابراین آنچه موج ســوم
انجــام میدهد ،خلق نوعی ابر مــرد ایدئال یا
نوعی انســان قهرمان جدید نیست که با غرور
و نخــوت همگام با ما پیش میرود ،بلکه ایجاد
تحــوالت عمیق در صفات همــه افراد جامعه
اســت -نه خلق یک انســان جدید ،بلکه یک
منش اجتماعی جدید .بدین ترتیب وظیفه ما
جستجوی انسان اسطورهای نیست ،بلکه تالش
برای شناخت صفاتی است که ب ه احتمال زیاد
تمدن فردا برای آنها ارزش قائل خواهد شد.
آنچه از ســخنان تافلر برداشــت میشود،
پسماندن از کاروان پرشتاب زمانه یا ناهمزمانی
از ویژگیهای انسان که آمادگی نداشتن روان
جامعه برای دگردیســیهای ژرف ،این ،از جزء
ویژگیهای همۀ افراد جامعه نو .در این پروسه
من نویســنده و حداقل همنسل
آیا تشویش ِ
من بجــا نخواهد بود که از خود بپرســیم :آیا
کاالی کهنهای هستیم که به درد دور انداختن
میخوریم یا خیر؟ کاالی قابل استفاده و بهروز
و آپدیت شــدهای هستیم که خریدارانش هر
روز سرودســت برای ما میشــکنند؟ آیا ما به
قول تافلر شخصیتهای آیندهای هستیم که به
احتمال زیاد تمدن فردا یا حداقل نسل بعدی
برای ما ارزش قائل خواهد شد ،یا خیر؟
بنابراین بر پایۀ دیدگاه تافلر ،مردم یا جامعۀ
افغانستانی جامعهای است که نه در آن پیدایش
دگردیسیهای ژرف و شگرف است نه آفرینش
منش اجتماعی تازه ،بلکه مردمی است که در
چاردیواری سنت و دیرینگی اندیشه زندانیاند
که نه توان پالودگی دارند نه دلیری به پیشواز
نوگرایی رفتن دارند .اینگونه مردم و این ساخت
جامعه ،ســزایش همین سوختن و ساختن در
جهنمی اســت که دارند در آن میســوزند و
خاکســتر میشوند و دودش هم به چشم خود

شان میرود و هم به چشم جامعۀجهانی.
گونۀ انسان کهنۀ افغانستانی به گونۀ نماد
پایان تاریخ فوکو است که گفته است« :انسان
اختراع جديد است ،اختراعی كه کمکم به پايان
خود میرسد» .مرگ انســان افغانستانی را در
این مباحثه چه بایــد نامید؟ جزاینکه بگوییم:
مرگ یا کهنگی انســان؟ شاید معادل همدیگر
باشــد! زیرا اگر انسان افغانســتانی در عصر و
زمانۀ خود زندگی نکند و در گذشــته زیست
کند ،زندهای مرده است که ادای زندگان را در
میآورد.
فوکو در جای دیگر گفته است«:چيزی كه
ما میدانیم اين است كه اكنون میتوانیم براي
نخستين بار از امكان تغيير اساسي انسان حرف
بزنيم .مــا میتوانیم چيزی را تغيير بدهيم كه
در صدهزار سال عم ً
ال بدون تغيير مانده است.
چيزی كه تمام نهادهاي مــا ،كمابيش برپایه
آن ساخته شــدهاند .انديشه تازه نيست .نيچه،
بهصورت كامــل به امكان پرورش انســانی با
خواص معين میاندیشــید .در روزگار او ،هنوز
فنآوری وجود نداشت».
همین دانشمند در پاســخ خبرنگاری که
پرسید :شما در آخرين كتاب تان تالش کرده
ایــد تصوير يك اخالق جديد را در يك جامعه
سكوالر ترسيم كنيد ،گفته است« :به نظر من،
حقوق بشر از طبيعت بشر منشأ میگیرد و به
اين جهت اگر دانش ژنتيك در طبيعت بشــر
دســتکاری كند ،تغييرجهتي اساسي ايجاد
خواهد كرد :پاياني براي بشر».
به هر روی ســازگاری انســان افغانستانی
با ارزشهای حقوق بشــر یعنی مفاهیمی که
جداناپذیر سرشــت اوســت ،به معنی نوسازی
جامعهای اســت کــه خــود را در رویارویی با
دگردیسیای قرار میدهد که همانا پذیرا شدن
واقعیتی به نام حقوق بشر است؛ مفاهیمی که
غولی با هفت شاخ نیست ،بلکه مفاهیمی است
که کرامت انســانی را به آدمی باز میگرداند و
جامعۀ افغانســتان را از وضعیت کنونی که پر
از نقض و تخطیهای کرامت انســانی اســت
میرهاند.
پــس هویت و ماهیــت انســان برآمده از
خوانش حقوق بشــر ،بازخوانی انســان حاکم
برسرنوشت خویش اســت و اسیر دست هیچ
موجودی دیگر نیست .برخالف دیدگاه سنتی
که انسان در معرض فریب ابلیس ،دنیا ،نفس و
هوی اســت .با این حساب مدرنیته یک هویت
فرهنگیای اســت که ویژگیهــای آن عبارت
است از انسانگرایی ،اندیشه در حال پیشرفت،
عقلگرایــی ،ويژگــی تجربــى ،برابرطلبــى،
فردگرایی و احساسات گرایی.
هریــک از این مؤلفهها نقطه مقابل دیدگاه
ســنتی اســت که در واقــع تقابل ســنت و

مدرنیسم 24را به فراخوان دعوت میکند .پس بر
اساس جهاننگری مدرنیسم انسان عبارت است
از فردی که حاکم بالمنازع سرنوشت خودش.
این انســان در مرکز کائنات قرار گرفته است،
همواره روبه پیشرفت است و به نحوی دغدغۀ
ساحتهای پنهانی مانند روح و نفس ندارد بلکه
به هرآنچه به چشمش میآید میبیند .به برابری
نوع انسان توجه دارد و هرچیزی که با ابزار عقل
برابر شــد میپذیرد و گرنه دورش میاندازد ،با
این حساب ،انسان را از دریچه تجربی مالحظه
میکند .آیا این انســان همان نســخهای است
که برای بیماری به نام انســان گمگشــته در
هویتهای ناتعریف شــده باید تجویز شود یا
خیر؟ این نسخه مال همان جامعهای است که
این اندیشه و تفکر در آن قالببندی شده است؟
این ،ملت قا ی بحث است.
تجربیات فعاالن حقوق بشــر در افغانستان
نشــان میدهد که نیروهای تنــدرو و افراطی
همواره تالش کردهاند تا بــه هریک از فعاالن
حقوق بشــر مارک ناسازگاری با کیش و آیین
مردم بزنند .این نیروهای ناســازگار هیچگاه از
راه ســازش با دانش و پویایی در میدان نیامده
اســت .این نیروها همواره ایستایی و پندیدگی
جامعه را خواســتار اســت تا روزگار خودشان
را بگذرانند .بجاســت که برای استوار ساختن
منطق این نوشــته در اینجا از تجربیات خودم
در میان بیاورم تا سخن پختهتر و استوارتر شود.
من در ســالهای  2004و  2005میالدی
در دفتر والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر
در بخشهــای نظــارت از تخطیهای حقوق
بشر و عدالت انتقالی کار میکردم .در راستای
وظایف و مسئولیتهای کاری خودم ،کارگاهها
و آموزشهای حقوق بشــری نیز داشــتم که
همواره با سیســتمهای ســنتی درون جامعه
روبهرو میشــدم .از جملۀ این ناســازگاریها
برخورد امامجمعه یا پیشنماز مردم نیلی بود
که همواره در هر جــای آوازه انداخته بود که
فالنی مسیحی شده است .حتی در برنامههای
من کسانی را با وسایل ثبت کننده (ضبط صدا)
میفرســتادند تا مچ دست مرا بگیرند که کجا
دین مســیح را برای مردم میگویم و مردم را
به دین مسیح فرامیخوانم .بنابراین ناسازگاران
فرهنگ حقوق بشر نه تنها ناسازگاری میکنند
بلکه درعیــن حال احساســات تودهها را غیر
منصفانه برمیانگیزند.
جالب است که همین برخورد همانند همین
مالی آبــادی نیلی (مرکز والیــت دایکندی)
ارزشهــای حقوق بشــری را آشــکارا زیر پا
میگــذارد؛ زیرا مردم را از آزادی گزینش خود
در هر چیزی بازمیدارد .همین روش ،منش و
کنش کاری است ناسازگار با روحیۀ آزادیهایی
که با ذات انســانها به جهان آمده اســت و از

دادهها و بخششهای زیبای خداوندگار است.
تجربۀ دیگر من برخــورد یکی از مالهای
قریۀ دشــت نیلی بود که در کارگاه آموزشــی
حقوق بشــر به نام «خشونت علیه زن» بر من
تاخــت .زمانی که من دیدگاههای قانون مدنی
افغانستان را برای شرکت کنندگان گفتم اینکه
برابر قانون مدنی ســن زناشویی دختر شانزده
سالگی اســت و کمتر از آن به زناشویی دادن
دختران کار نادرســت است ،همان مال بر من
تاخت و گفت« :تو کافر شــدهای .تو مسیحی
شــدهای؛ چون یکی گفته است که یکی امامی
را در خــواب خــودش دیده اســت که خیلی
خشمگین بوده است .از امام و پیشوای مقدس
دینــی خود انگیزه خشــم وی را میپرســد،
پیشــوای مقدس دینی در پاسخ میگوید :تو
دختر خود را به شوی ندادهای ،دیشب دختر تو
پریود شده است ».سپس همان مالی کربالیی
از ســر خشــم خیلی زیاد که میلرزید گفت:
دختــر پیش از آنکه خون ماه وار خود را ببیند
باید به شوی داده شود.
شگفتی این است که آن ته خوانش جبهۀ
واپســگرا از زندگی ،بر دادهها و دانشی استوار
اســت که هیچ جایی در دانــش و خرد ندارد؛
بلکه بر نفرتافکنی و پندارها اســتوار است .در
برابر این جبهه ،جبهۀ نیروهای دگردیسی خواه
و نوگرای جامعه قــرار دارند که همواره تالش
میکنند انسان را به سرشت حقوق بشریشان
فرابخوانند تا از دژخیمی و ناسازگاری با سرشت
آدمی رهانیده ،آدمی را به دامان حقوق بشــر
مهمان کند.
فرجام ســخن :فرجام سخن این است که
ارزشهای حقوق بشر در افغانستان پدیدۀ نوپا
و تازهای است که نیازمند پاسداری ،پشتیبانی
اســت تا از پای نیفتد .این پدیده ،ذهن و روان
مــردم را تنظیم میکند و روحیۀ همزیســتی
مسالمتآمیز را برای مردم هدیه میکند و برای
انسان افغانستانی شرافت و کرامت سرشت اولیه
یا طبیعی او را به ارمغان میآورد .آنچه مسلم این
است که هرگاه ارزشهای حقوق بشر دستکم
آنچه در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر آمده است،
در جامعۀ افغانستان نهادینه شود ،جهان زندگی
فردی و جمعی این مردم گلســتان خواهد شد
کــه در آن باغی از شــادابی ،احترام به کرامت
انسانی ،برخورداری برابر تمام جامعه از مزایای
حقوق بشری و حقوق شهروندی ،نبود تبعیض،
گســترش داد و دادگری و تمام ارزشهایی که
در این اعالمیه و کنوانسیونهای 25هم پیوند
با حقوق بشر گل خواهند کرد.
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چرا اعالمیه جهانی
حقوق بشر اهمیت دارد؟

(به مناسبت هفتاد سالگی اعالمیه جهانی حقوق بشر)

اعالمیه جهانی حقوق بشر،
رهنمونی برای عمل در زمان
فعلی و مجموعهای از ایدههای
در حال تکامل برای تطبیق در
آینده را در سطح ملی فراهم
آورده است .اصول اعالمیه
جهانی حقوق بشر روزبهروز در
آنچه که دولتها انجام میدهند،
نمایان است و به حیث مبنایی
برای الیحه بینالمللی حقوق
بشر و چندین توافقنامه حقوق
بشری دیگر عمل کرده است.
و از همه مهمتر اینکه اعالمیه
جهانی حقوق بشر ثابت کرده
که مبنای انعطافپذیری برای
هر نوع مفهوم از حقوق بشر
به معنای وسیع و عمیق کلمه
است.

چرا اعالمیه جهانی حقوق بشــر مهم
است؟
اعالمیــه جهانی حقوق بشــر از مهمترین
اسناد قرن بیستم است .این سند به  337زبان
مختلف ترجمه شده است .این اعالمیه ،معیاری
برای عمل دولتها ،افراد ،و گروههای غیردولتی
است .این ســند مورد تأیید تمامی کشورهای
جهان قرار گرفته اســت .هیچ سند بینالمللی
دیگری نتوانسته چنین افتخاری به دست آورد.
کوتاه اینکه اعالمیه جهانی حقوق بشر ،اهمیت
اخالقی و سیاســی را کســب کرده که کمتر
سندی کسب کرده است.
اعالمیه جهانی حقوق بشر ،رهنمونی برای
عمل در زمان فعلی و مجموعهای از ایدههای در
حال تکامل برای تطبیق در آینده را در ســطح
ملی فراهم آورده اســت .اصول اعالمیه جهانی
حقوق بشر روزبهروز در آنچه که دولتها انجام
میدهند ،نمایان است و به حیث مبنایی برای
الیحه بینالمللی حقوق بشر و چندین توافقنامه
حقوق بشــری دیگر عمل کرده است .و از همه
مهمتر اینکه اعالمیه جهانی حقوق بشر ثابت
کــرده که مبنای انعطافپذیــری برای هر نوع
مفهوم از حقوق بشــر به معنای وسیع و عمیق
کلمه است .چند توافقنامه چنین افتخاری را به
دست آوردهاند؟

اعالمیه جهانی حقوق بشر چگونه پدید
آمد؟
هر کشوری در جهان مستقیم یا غیرمستقیم
از جنگ جهانی دوم متأثر بوده اســت .هفتاد
میلیــون نفــر در ایــن جنگ از بیــن رفتند.
برنامهریزی برای یک سازمان بینالمللی آینده
جهت جانشــینی اتحادیه ملل طی این جنگ
شروع شد .در بهار ســال  ،1095پنجاه دولت
و صدها سازمان غیردولتی در سان فرانسیسکو
نشستی برگزار کردند .دولتها «قانون اساسی»
یک سازمان ملل جدید را ریختند.
پیشــگفتار منشــور ملل متحد شامل این
کلمات مشــهور بود« :ما ،انســانهای سازمان
ملل مصمم هستیم .. .تا باور به حقوق بنیادین
بشــر را مورد تاکید قرار دهیم ،در عزتمندی و
ارزش خود انسان ،در حقوق برابر مردان و زنان
و ملتهای بزرگ و کوچک ». ...
منشور ملل متحد خواســتار ،کمیسیونی
دربــاره حقوق بشــر گردید که ریاســت آن
را الینــور روزولــت بر عهده داشــت .با کمک
سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی ملل متحد،
کمیسیون جدید درباره حقوق بشر ،بررسی کرد
که چگونه ،فرهنگها ،ملل و فالسفه مختلف به
حقوق بشر مینگرند.
در ســپتمبر  ،1948ایــن کمیســیون،
پیشنویس خود را به مجمع عمومی ســازمان
ملل فرستاد .بحثهای طوالنی ،زبان پیشنویس

را واضــح و اجماع زیــادی را روی آن به وجود
آورد .بحثها و تأیید آنها ،دو سال کامل را در
بر گرفت از جمله  81نشســت 168 ،اصالحیه
متن پیشنویس و نزدیــک  1400رای .نقطه
عطف  10دســمبر  1948بود وقتی که مجمع
عمومی سازمان ملل ،اعالمیه جهانی حقوق بشر
را بدون یک رای مخالف -هرچند هشت کشور
رای ممتنع دادند -مورد تأیید قرار داد.
اعالمیــه جهانی حقوق بشــر چه
میگوید؟
اعالمیه جهانی حقوق بشر ،شماری از اهداف
را پیش مینه د که برخی فورا به دست میآیند
و برخی دیگر به ســرعتی که مناســب است.
اعالمیه جهانی حقوق بشر همچنان مبنایی را
برای مجموعهای از دیگر توافقات بینالمللی هم
جهانی و هم منطقهای فراهم میکند .سرانجام
اینکه اعالمیه جهانی حقوق بشر مردم سراسر
جهان را تشــویق کرد تا حقوقشان را مطالبه
کنند نه اینکه فقط حقوق دیکته شده دیگران
را قبول کنند.
اعالمیه جهانی حقوق بشــر «معیاری عام
از موفقیت را برای تمام افراد و تمام کشــورها»
فراهم آورد .هر «فــرد و هر عضو جامعه» باید
«احترام به ایــن حقوق و آزادیها» را با تدابیر
تدریجی ارتقا دهد »...هدف ،کســب «شناخت
عام و مؤثر و نظارت از آنها بود».
تأکید بر کل اعالمیــه ،یک ارزش بنیادین
است چنان که در ماده اول گفته شده « :تمام
انســانها آزاد و برابر با عزت نفس و احترام به
دنیــا میآیند ».این بیان ،ماحصل قرنها عمل
و باورهای گسترده است .اعالمیه جهانی حقوق
ی نمیتواند دیدگاههای عمومی
بشــر ،بهتنهای 
را دگرگون کند .اما به رهنمون مهمی اشــاره
میکند.
شاید مهمترین آن ،وضاحت و رهنمونهای
زبانی آن است که الهام بخش میلیونها تن بوده
است .شــمار زیاد ترجمهها و اقدامات آگاهانه
برای گسترش پیام اعالمیه جهانی حقوق بشر،
اصول آن را همهگیر ساخته است .مردان و زنان
در هرجا میدانند که از حقوقی برخوردارند که
هیچ دولتی نمیتواند آن را بگیرد.
نویســندگان پیشنویــس اعالمیه جهانی
حقوق بشــر ،آگاهانه از چندین سنت حقوقی
و فلسفی اســتفاده کردند .بسیاری از  30ماده
با حقوق مدنی و سیاســی ارتباط میگیرد که
افراد را در برابر آزار و اذیت دولتها و سازمانها
حفاظت میکنــد .دیگر مادههــا ،آزادیهای
هر فــرد ،مثل حق آزادی بیــان را مورد بحث
قرار میدهــد .مادههای دیگر حقوق اقتصادی،
اجتماعــی و فرهنگی مثل حق دسترســی به
آموزش و کار را بیان میکنند.
برخی از نتایج اعالمیه جهانی حقوق

بشر کدامهایند؟
چندین توافقنامه عمده از سوی بیش از صد
کشور مورد تصویب قرار گرفته اند که منشأشان
به اعالمیه جهانی حقوق بشر میرسد .آنها به
ترتیب زمانی قرار ذیلاند:
• کنوانســیون بینالمللی امحای تبعیض
قومی ()1965؛
• کنوانسیون بینالمللی حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی ()1966؛
• کنوانســیون حقــوق مدنی و سیاســی
()1966؛
• کنوانسیون امحای تمام اشکال تبعیض بر
ضد زنان ()1979؛
• کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها و
مجازاتهای بیرحمانه و غیرانسانی ()1984؛
• کنوانسیون حقوق طفل ()1989؛
وقتی کشــوری یک توافــق بینالمللی را
تصویب میکند ،تعهدی حقوقــی را بر عهده
میگیرد .شهروندان کشورهایی که به اعالمیه
جهانی حقوق بشــر و منتاج آن پیوســتهاند،
بنابرایــن ،دارای حقوقیاند که ممکن بود قب ً
ال
از آن کام ً
ال برخوردار نمیشــدند ،چرا که حال
دولتشان احترام به این حقوق را پذیرفته و به
آنها تعهد کرده است .امضاکنندگان بسیاری
از عهدنامههای حقوق بشری باید گزارشهای
منظم خود را از آزادیهای شــهروندان شــان
تهیه و تســلیم کنند .تمامی این گزارشها در
اختیار کارشناسان سازمان ملل قرار میگیرد که
آنهــا را با دقت مطالعه کرده و در جاهایی که
تغییراتی نیاز است ،پیشنهاد میکنند.
گروههای شهروندان روزبهروز ،گزارشهای
خــود را با جزئیــات اضافی آماده میســازند.
بنابراین یکی از امیدهای نویسندگان پیشنویس
اعالمیه جهانی حقوق بشر برآورده شده است:
صدای مردم در سرنوشتشان شنیده میشود.
همچنان توافقات بینالمللی دیگری هم از
اعالمیه جهانی حقوق بشر ریشه گرفتهاند:
• تعقیــب قضایی جنایتــکاران جنگی از
سوی محکمه بینالمللی جزایی که سال 2002
اجرایی شد.
• «مســئولیت حفاظت» کــه در مجمع
عمومی در سال  2005تصویب گردید که یک
الزام اخالقی را متوجه کشــورها میسازد تا به
دولتهای ویرانشده براثر ناآرامیهای گسترده
یا جنگ داخلی کمک کنند.
• توافق اگســت  2006درباره پیشنویس
کنوانسیون حقوق افراد معلول.
• تصویــب اعالمیه جهانی حقوق بشــر از
سوی ملل متحد در سپتمبر .2007
• کاهش یا امحای مجازات اعدام در بیشتر
اروپا و کشورهای دیگر.
• اعطای توجه بیشــتر بــه اینکه چگونه

شــرکتهای چنــد ملیتی حقوق بشــر را در
جاهایی که فعالیت میکنند ،متأثر میسازند.
این تحوالت نیازمند بحثهای زیادی بودند.
نزدیک  20ســال بین تصویب اعالمیه جهانی
حقوق بشر و و پذیرش کامل «اجرایی شدن»
آن در قوانیــن بینالمللی از دو کنوانســیون
بینالمللی توصیفشده در باال گذشت 25 .سال
بحث در پی تأیید مجمــع عمومی از اعالمیه
جهانی حقوق بشــر صورت گرفــت .به عبارت
دیگر توافــق روی ایجاد محکمــه بینالمللی
جنایی چهار ســال و کنوانسیون حقوق طفل
کمتر از یک ســال را دربر گرفت .آن چه دیده
میشود متفاوت است.
گامهای پیش رو کدامهایند؟
شــشدهه است که اعالمیه جهانی حقوق
بشــر ،ماندگاری خود را ثابت کرده است .با آن
هم بحثهایی هنوز وجود دارند.
تفاوتهای فرهنگی بــه ایجاد بحثهایی
درباره کلمه «جهانی» بودن در اعالمیه جهانی
حقوق بشر دامن میزنند .گرچه اصول اعالمیه
بارها و بارها تأیید شده است ،برخی میگویند
که فرهنگها یا مناطق آن چنان متفاوتاند که
معیارهای جهانی واقعی نمیتواند وجود داشته
باشند.
مسئله دوم تناقض درباره حقوق اشخاص
متعلق به گروههــای قومی و اقلیتهای قومی
است .آنها به حیث فرد و به خاطر پیشینهشان
مورد تبعیض قرار میگیرند .هرچند کاستیهای
طوالنی مدت اقتصادی یا سیاسی و دیدگاههای
اجتماعی عمیقاً برچسب خورده و امثال آنها
در ضدیت با گروههایی که به آنها تعلق دارند،
ســوالهای مهمــی را به وجــود میآورند .آیا
گروهها به خودی خود دارای حقاند؟
مســایل دیگری درباره بیجاشدگان داخلی
وجود دارد .آنها افرادی هستند که نمیتوانند
در خانههــای معمــول خود به علــت منازعه
زندگی کننــد ،اما از کدام مرز بینالمللی عبور
نکردهاند .بیجاشدگان داخلی در شرایط زندگی
دهشتناک و خطرناکی زندگی میکنند .آنها
همچنین در قلمروی انسان فاقد حقوقاند .آیا
آنها کشورشــان را ترک کردهاند و از حفاظت
حقوقــی بینالمللی برخوردارنــد .با ماندن در
خانه یــا نزدیک خانه ،آنهــا در معرض انواع
مشکالتاند.
ساحه چهارم اختالف ،در اینباره است که
چگونه میتوان به بهترین شکل منازعات داخلی
گسترده را حل کرد .آیا جامعه بینالمللی باید
به دالیل انســان دوســتانه مداخلــه کند؟ آیا
کمیتههای صلح و مصالحه یا گروههای مشابه
برای یافتن «واقعیت» بایــد ایجاد گردند؟ آیا
مذاکرات بین گروههای مخالف با وعده عفو
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راه دشوار دفاع
از حقوق بشر
درافغانستان
دفاع از حقوق بشر کاری
فوقالعاده با ارزش و در عین حال
خطرناک است .بدیهی است که
هرجا حقوق بشر نقض میشود،
ناقضان حقوق بشر در یک طرف
و در طرف مقابل قربانیان حقوق
بشر وجود دارند و ناقضان حقوق
بشر اکثرا ً قدرتمند و پولدارند.
وقتی شما از حقوق بشر دفاع
میکنید و میکوشید قربانیان را
مورد حمایت قرار دهید ،ناقضان
حقوق بشر با استفاده از قدرتشان
مقاومت کرده که تبلیغات منفی
علیه مدافعان و سازمانهای حقوق
بشری یکی از شیوههای آنهاست.

هفتاد ســال پیشدر سال  1948میالدی
اعالمیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی
ســازمان ملل متحد به تصویب رسید .هرچند
حقوق بشــر تاریخ طوالنــی دارد ،اما اعالمیه
جهانی حقوق بشر اولین ســندی بود که اکث ر
مطلق دولتها آن را به تصویب رساندند .اعالمیه
جهانی حقوق بشــر در زمانی به تصویب رسید
که جنگ جهانی دوم ،تازه به پایان رسیده بود
و بشر مصائب و رنجهای زیادی را در این جنگ
متحمل شــده بود .با این حال ،دولتهای عضو
ســازمان ملل متحد با تصویب اعالمیه جهانی
حقوق بشــر اذعان کردند که انســانها داری
کرامتاند و هرکس حق دارد آزاد زندگی کند.
اعالمیه تصریح کرد که تمامی افراد بشر بدون
درنظرداشــت نژاد ،قوم ،زبان ،مذهب ،جنس،
رنگ و ســایر تعلقات باهم برابراند و دارای حق
زندگی ،آزادی و امنیت شخصیاند.
هرچند اعالمیه جهانی حقوق بشر از آنجایی
که یک اعالمیه است ،جنبه اجرایی قوی ندارد،
اما این اعالمیهاســاس ســایر کنوانسیونهای
بینالمللی حقوق بشر محسوب میشود .پس از
اعالمیه جهانی حقوق بشر سایر اسناد بینالمللی
حقوق بشر مانند کنوانسیون بینالمللی حقوق
مدنی و سیاسی و کنوانسیون بینالمللی حقوق
اقتصادی و اجتماعی در سال  1966میالدی به
تصویب رسید .سپس سایر کنوانسیونها نیز به
تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.
براساس این کنوانسیون ،دولتها مسئول اصلی
حمایت و حراست از حقوق بشر شمرده شده و

تصریح شد که دولتها مکلف به اجرا ،حمایت
و ارتقای حقوق بشرند .بنابراین ،کنوانسیونهای
بینالمللی حقوق بشــر جنبــه الزامی یافت و
اجرای مفاد این اسناد الزامی دانسته شد.
اگر به متن اعالمیه جهانی حقوق بشــر و
سایر اسناد بینالمللی حقوق بشر توجه کنیم،
میبینیم که هریکی از مادههای این اسناد در در
مورد یکی ارزشها و موازین حقوق بشر تسجیل
یافته که برای همه قابل قبول و خواستنی است.
تطبیق و اجرای این ارزشها از جمله آزروهای
ماست که بهآســانی به دست نمیآیند .هرچه
بــرای تطبیق و اجرای مفاد اســناد بینالمللی
حقوق بشــر تالش صورت گیرد ،کافی نیست.
یعنی راه تأمین و تحقق حقوق بشر خیلی دراز و
حتا بیپایان است.
به طور عموم دفاع از حقوق بشر کار فوقالعاده
با ارزش و در عین حال خطرناک است .بدیهی
است که هرجا حقوق بشر نقض میشود ،ناقضان
حقوق بشــر در یک طــرف و در طرف مقابل
قربانیان حقوق بشر وجود دارند و ناقضان حقوق
بشــر اکثرا ً قدرتمند و پولدارند .وقتی شــما از
حقوق بشر دفاع میکنید و میکوشید قربانیان
را مورد حمایت قرار دهید ،ناقضان حقوق بشر با
استفاده از قدرتشان مقاومت کرده که تبلیغات
منفی علیه مدافعان و سازمانهای حقوق بشری
یکی از شیوههای آنهاست .این مشکل زمانی
بیشتر میشود که ناقضان حقوق بشر در ساختار
قدرت باشــندیااز جانب صاحبان قدرت مورد
حمایت قرار گیرند .فساد و نبود شفافیت نیز در

وخامت اوضاع میافزاید .ناقضان حقوق بشر به
راحتی میتوانند از طریق فساد معافیت حاصل
کنند .چنین است که تأثیر مدافعان حقوق بشر
و ســازمانهای مربوط کاهش یافته و ســبب
ناامیدی بیشتری مردم میشود.
عــاوه بر ایــن ،دفــاع از حقوق بشــر در
کشورهای جنگزده ،فقیر و عقبماندهای مانند
افغانســتان دشــواریهای دیگری هم دارد .در
عین حالی که از ارزشهای حقوق بشــر دفاع
میکنیم ،باید بســتر اجتماعی و فرهنگی را در
نظر بگیریم .اگر برای دفاع از حقوق بشر بدون
درنظرداشــت بســترهای اجتماعی و فرهنگی
برنامهریــزی و تالش کنیم ،تیرمان به ســنگ
خواهد خورد و به ناکامی منجر خواهد شد .باید
گفت که مسئولیت دفاع و حمایت از حقوق بشر،
از وظایف مهم دولت است و ارگانهای عدلی و
قضایی و ارگانهای مجری قانون میتوانند که
با تطبیق قانون و اجرای عدالت از حقوق بشــر
دفاع کنند .اینجاســت که کار مدافعان حقوق
بشــر وابســته به وضعیت اجتماعی ،فرهنگی
و اقتصادی کشــور و اراده و تــوان ارگانهای
مجری قانون میشــود .مدافعان حقوق بشر از
جمله کمیســیونهای ملی حقوق بشر مطابق
اصولنامه پاریس و قوانین داخلی کشورها نقش
نظارتکننده دارند .از آنجایی که سازمانهای
حقوق بشــر مانند کمیســیون مستقل حقوق
بشر افغانستان نقش اجرایی ندارند ،تأثیر آنها
وابسته به چگونگی عملکرد دولت برای تأمین
حقوق بشر است .البته سازمانهای حقوق بشر
میتوانند که با نظارت بر وضعیت حقوق بشر و
ارجاع قضایا به ارگانهای دولتی از حقوق بشر
حمایت کرده و برای ترویج و انکشاف حقوق بشر
برنامههایی آموزشی راهاندازی کنند.
دشواری دفاع از حقوق بشر در جامعهای که
اکثریت نفوس آن بیســواد است ،زیادتر است.
افراد بیســواد و کمسواد ،از حقوق بشری خود
آگاهی الزم ندارند و از همانرو حقوق بشریشان
بهآسانی نقض میشود .فقر و مروج بودن برخی
از افعالی که در تضاد با حقوق بشر است ،نیز یک
مشکل دیگر است .مردمی که سالها به اجرای
یک عمل خالف حقوق بشر عادت کردهاند ،به
مشکل میتوانند که آن را ترک کنند و کار غیر
از آن را نمیپذیرند و در برابر ارزشهای حقوق
بشری مقاومت میکنند .برخی اوقات پذیرفتن
برخی از ارزشهای حقوق بشــر حتا برای افراد
با ســواد و تحصیل یافته هم دشوار است .مث ً
ال
پذیرفتن اینکه ا ِعمال شکنجه یک عمل خالف
کرامت انسانی ،غیرقانونی و ممنوع است ،برای
مجریان قانون که دارای تحصیالت عالی نیزند،
سخت است.
گاهی اوقــات افکار عامه نظــر به تحوالت
سیاســی و اجتماعی چیزی دیگری میگوید و

ارزشهای حقوق بشر چیزی دیگری است .مث ً
ال
گاهی فکر میشود که افکار عامه طرفدار اعدام
مجرمان و جنایتکاران است ،اما مدافعان حقوق
بشر نمیتوانند خواهان اجرای اعدام شوند ،زیرا
که اجرای اعدام اساســا با روحیه حقوق بشری
ســازگاری ندارد .از سوی دیگر آنها نمیتوانند
کهخالف افکار عامه خواهان منع اعدام شوند،
در غیر آن صورت مدافعان حقوق بشر متهم به
حمایت از جنایتکاران میشــوند .راه میانه نیز
وجود نــدارد .از آنرو مدافعان حقوق بشــر نه
خواهان اعدام مجرمان میشــوند و نه به طور
رســمی و علنی از دولت میخواهند که حکم
اعدام لغو شود.
به همینگونه دیده میشــود که در برخی
موارد تعــدادی از مــردم از محاکمه صحرایی
حمایت کردهانــد .آنها فکر میکنند که حکم
شریعت را اجرا میکنند و این کار عادالنه بوده و
برای جلوگیری از فساد اخالقی صورت میگیرد.
اما قوانین و اسناد بینالمللی حقوق بشر مخالف
هر نوع محاکمه صحرایی اســت .مراجع اجرای
عدالت در قوانین کشــور نیز واضح است .وقتی
که ســازمانهای مدافع حقوق بشر با محاکمه
صحرایی مخالفت میکنند؛ طرفداران محاکمه
صحرایی میگوینــد که ســازمانهای مدافع
حقوق بشر از مجرمان حمایت میکنند و اجازه
نمیدهند که جلو فساد اخالقی را بگیریم .وقتی
استدالل میشود که در موجودیت محاکم ،چرا
دست به محاکمه صحرایی میزنید ،میگویند
که دولت در مجازات مجرمان قاطعیت نداردیا
میگویند که نهادهای عدلی و قضایی فاسداند
و پــس از مدتی متهمــان آزاد میشــوند .به
همینســان ،دفاع از حقوق زنان و کودکان در
جامعه سنتی دشوار است .چه میتوان در برابر
کســی از تساوی حقوق زنان سخن گفت که با
افراطیت مذهبی خو گرفتــه و با کوچکترین
استدالل تکفیرت میکنند.
عالوه بر این ،مشکالت در جامعه افغانستان
چنــان گســترده ،متنوع و پیچیده اســت که
هرچه برای رفع آنها تــاش کنیم ،کم جلوه
میکنــد .در جامعه ما اکثریــت مطلق مردم
بــه نحوی از انحا قربانی نقض حقوق بشــراند.
تلفات افراد ملکی ،قتل ،ترور ،ناامنی ،شکنجه،
بازداشتهای خودســرانه ،ازدواجهای زیر سن،
ازدوج اجباری ،محرومیت از آموزش و پرورش،
محاکمــه صحرایی ،غصب ملکیتها ،اختطاف،
تجــاوز ،آزار و اذیت کودکان و زنان از حادترین
مسایل حقوق بشر در کشور محسوب میشود.
دهها مشکل دیگر نیز به طور پیدا و پنهان وجود
دارد کــه پرداختن به آنها از حوصله این متن
خارج اســت .بنابراین ،کار و مبــارزه برای رفع
چنین مشــکالت زمانبر است و تمام تالشها
و دســتاوردها در برابر اینهمه مشکالت ناچیز

جلوه میکند .کمیســیون مستقل حقوق بشر
افغانستان برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر،
حمایت از آن و ترویج حقوق بشر دستاوردهای
زیادی داشــته است که حتا در سایر کشورها از
نحوه کار این نهــاد الگوبرداری میکنند .چون
مشــکالت و چالشهای موجود خیلی گسترده
و عمیق اســت ،این دستاوردها ظاهرا در چشم
کمتر دیده میشود.
صرف نظر از همه اینها ،دفاع از حقوق بشر
در زمانــهای که صــدای عدالتخواهی در میان
هیاهو و دادوســتد در بازار گرم و فاسد سیاسی
گم میشود ،دشوار اســت .چگونه میتوان در
جامعهای از حقوق بشــر و عدالت سخن گفت
و بــه آن امیدوار بود کــه قانون عفو به تصویب
میرسد؟ دشــوار اســت در زمانهای از حقوق
بشر دفاع کرد که قربانیان نقض حقوق بشر به
فراموشی سپرده شده و مدافعان حقوق بشر به
یک اقلیت کوچکی تقلیل یافتهاند .خیلی دشوار
است که از عدالت دفاع کرد در زمانی که صلح
بدون هیچ پیششرطی یکی از خواستنیترین
آرزوها گشته و نگرانی از به خطر افتادن دست
آوردهای قانون اساسی افزایش مییابد.
حفظ اســتقالل و بیطرفی برای مدافعان
حقوق بشــر و ســازمانهای حقوق بشری نیز
دشوار است .در زمانی که همه نسبت به یکدیگر
بدبیناند و هرکس دســتش به رسانهای برسد
حریفان و رقیبان خــود را متهم به قومگرایی،
وابســته به دولت یا اپوزیســیونیا فالن جناح
ل و بیطرفی
سیاسی میکنند ،کسی به استقال 
یک مدافع حقوق بشــر و یا یک سازمان حقوق
بشــری باور نمیکند .با وجــودی که مدافعان
حقوق بشــر و ســازمانهای مثل کمیسیون
مستقل حقوق بشر افغانستان ،نهایت تالش خود
ل و بیطرفیشان را در تمام
را کردهاند که استقال 
قضایا حفظ کنند ،اما فضای زهرآگین موجود به
افزایش بدبینیها کمک کرده است.
با وجود همه آنچه گفته شد ،دفاع از حقوق
بشر یک وظیفه دشــوار اما مقدس است و این
امر باید مقدس و بهدور از مسایل سیاسی باقی
بماند .با وجودی که ارزشهای حقوق بشــر در
میان سیاستمداران امروزی کشور بازار چندانی
ندارد ،باید برای حقوق بشــر و ارزشهای مثل
عدالــت و آزادی مبارزه کرد و صــدای دفاع از
حقوق بشر را بلندتر کرد .الزم است تا تالشها
و پیکارهای مدافعان حقوق بشر را قدر کنیم و
آنها را در این مبارزات یاری رسانیم تا وضعیت
بهبود یابد .اگر مســأله حقوق بشر بیش از این
به فراموشی سپرده شود و فضای عدالتخواهی
تنگتر از پیش شود ،صلح و آرامش نیز به دست
نخواهد آمد .تجربه سایر کشــورها نشان داده
است که صلح بدون عدالت ممکن نیست.
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جهانشمولی حقوق بشر و حق
شرط بر معاهدات حقوق بشری
چکیده
حقوق بشر به عنوان یکی
از موضوعات مهم حقوقی
بینالمللی ازچنان اهمیت جهانی
برخوردار شده است کهبدل به
یکی از معیارهای اصلی ارزیابی
عملکرد دولتها شده است و
همچنین چگونگی برخورد با
آن ،بیانکننده جایگاه و اعتبار
اخالقی دولتها در جامعه
بینالمللی است .با این حال
مباحث مربوط به جهانشمولی
حقوق بشر با توجه به تنوع
باورها ،ایدئولوژیها و
فرهنگهای مختلف در جوامع
امروزی به اندازه اهمیت رعایت
آن ،همیشه مطرح بوده است.
اما به نظر اغلب ،حقهای
بشری تصریحشده در اعالمیه
جهانی حقوق بشر نهتنها هیچ
منافاتی با تنوع فرهنگی موجود
در جوامع ندارد ،بلکه یکی از
مهمترین امتیازات حقوق بشر
این است که در جهان متنوع و
به شدت متکثر میتواند دیدگاه
واحد و رویهای یکسان در
برخورد با انسان ایجاد کند و
این مقاله در پی تأکید و بررسی
بر این موضوع است.

بیان مسئله
حقوق بشر به عنوان مجموعهای از حقهای
اساســی که بدون آن حیثیت ،کرامت و حیات
انســان معنای واقعی خود را از دست میدهد،
محصــول دورهای طوالنی حیات سیاســی و
اجتماعی انسان در جوامع مختلف بوده است.
همانطور که تحوالت جوامع در طول سالیان
دراز سبک زندگی انسانها را تغییر داده است،
بر باورهــا و ارزشهای مورد قبــول آنها نیز
ت و باورها
اثرات عمیقی بر جای گذاشــته اس 
و اعتقاداتی به وجود آورده اســت که ریشــه
مشــترک در تمام جوامع انســانی دارد .قبول
حقوق بشــر به عنوان حقهایی جهانشمول،
اساســی و غیرقابل انتقال یکی از این باورهای
مشترک است.
اما چگونگی تصویب اعالمیه جهانی حقوق
بشــر در ســازمانی سیاســی برآمده از جنگ
جهانی دوم آنهم توسط دولتهایی که اعتبار
اخالقی خود را در جنگ از دســت داده بودند،
نهتنها سواالتی در مورد اعتبار و جهانی بودن
ایــن اعالمیه مطرح کرده اســت ،بلکه ممکن
است این گمان را دامن زند که ابزاری دیگری
در راســتای مدیریت دنیای پس از جنگ بوده
است.
برخی معتقدند دنیای متکثر نیاز به قوانین
و حقوق متنــوع نیز دارد که جهانشــمولی
حقوق بشر میتواند در تضاد با آن باشد .در این
مقاله تالش شده به این سوال جواب داده شود
«آیا جهانشمولی حقوق بشر با توجه به تنوع
جوامع انسانی ،باورها و اعتقادات مختلف آنها
امکانپذیر و قابل توجیه است؟» پاسخ به این
سوال امکان حق شرط و قابل قبول بودن آن را

نیز به لحاظ حقوقی مشخص میکند.
مقدمه
اصطالح حقوق بشــر نســبتاً جدید است
و فقــط پس از جنگ جهانی دوم و تأســیس
سازمان ملل متحد وارد مراودات روزمره شده
اســت .این عبارت جایگزین اصطالح حقوق
طبیعی و حقوق انســانی گردیده که قدمتی
طوالنی دارند .به رغم جدید بودن آن ،امروزه
مسئله حقوق بشر بیش از حد انتظار بینالمللی
شده و دولتها و سازمانهای بینالمللی دولتی
و غیردولتــی درگیر کرده اســت؛ به گونهای
که اکنون انســانها به این باور رسیدهاند که
دولتهای دیگر و نیز جوامع دیگر و نیز جوامع
بینالمللی متعهدند از حقوقشان حمایت کنند.
یعنی امروزه موضوع رعایت حقوق بشر از روابط
صرف حاکمیت و شــهروندان در درون مرزها
فراتر رفته است وبدل به موضوعی بینالمللی
شده است .در حقیقت نظام بینالمللی حقوق
بشــر حاکمیت دولتها را بــا مجموعهای از
معاهدات چندجانبه ،از لحاظ سیاسی و حقوقی
محدود کرده است و یکی از مؤلفههایاثرگذار
بر صلح و امنیت بینالمللی شده است.
منظور از حقوق بشر چیست؟ مشکلی که
در تعریف حقوق بشر وجود دارد ناشی از مفهوم
و ماهیت حقوق است که مناقشات فراوانی در
میان فالســفه حقوق برانگیخته است .اما در
بحث از حقوق بشر اولین نکتهای که باید تذکر
داد این اســت که افراد در جوامع مختلف تابع
صالحیتهای نظامهای حقوقی گوناگون است
که حقوق و تکالیف آنها را معین میکند .به
عبارتی افراد انسانی از حقوق متنوعی همانند
حقوق شــخصی ،خانوادگی ،مدنی ،تجاری و...

برخوردارند .اما ســوالی که مطرح میشود این
اســت که آیا همه این حقوق جزء حقوق بشر
اســت؟ قطعاً چنین نیست .پاسخ سادهای که
به این ســوال میتوان داد این است که حقوق
بشر جزء حقوق بنیادین و غیر قابل انتقال تلقی
میشود ،حقوقی که زیستن نوع بشر بر پایه آن
اســتوار است .حقوق بشر نه به معنای حقوقی
که افراد بشــر دارند ،بلکه بــه معنای حقوقی
است که انســانها صرفا به دلیل انسان بودن
از آن برخوردارند .یعنی بــرای برخورداری از
آن حقوق شرایط گوناگون اجتماعی ،سیاسی
و مذهبی در نظر گرفته نمیشــود ،بلکه فقط
انسان بودن کافی است .به همین دلیل حقوق
بشــر به لحاظ سرشــتی که دارد باید جهانی
باشــد و زمان و مکان نمیشناســد .از این رو
جهانشمولی یکی از ویژگیهای مهم حقوق
بشر اســت که در اعالمیه جهانی حقوق بشر
بدان تأکید شده است و منشأ اقتدار حقوق بشر
نیز از آن است.
الف :نشانههای جهانشمولی حقوق
بشر در اعالمیه جهانی حقوق بشر
مواد اعالمیه جهانی حقوق بشــر در ســه
اصــل کلی و عمومــی «آزادی فکر و عقیده و
بیان فکر و عقیده»« ،مساوات همه انسانها در
حقوق و تکالیف» و «مشــارکت همه انسانها
در ساختن زندگی اجتماعی» خالصه میشود.
در اعالمیه جهانی حقوق بشــر ،انســان از آن
نظر که انسان اســت برای او حق آزادی فکر،
ایده ،بیان و مســاوات در حقوق و تکالیف در
تنظیم زندگی سیاســی و اجتماعی پیشبینی
شده اســت .در حقیقت سخن گفتن از حقوق
بشر مقدم بر این مطلب است که انسانها تابع
کدام فرهنگ و یا دیناند ،چه نژاد و چه ملیتی
دارند ،در شرق عالم زندگی میکنند یا در غرب
عالم .بحث حقوق بشر بر بحث ادیان مختلف،
فرهنگهای مختلــف ،قومیتهای مختلف و
مانند اینها مقدم اســت .اعالمیه با تأکید بر
وحدت نژاد انســانی و برابری همه انسانها در
ماده  1خود اشعار میدارد« :همه انسانها آزاد
به دنیا میآیند و از حیث کرامت و حقوق با هم
برابراند ».بر مبنای این اصل مواد بعدی اعالم
میدارند یا «همه» از برخی حقوق برخوردارند
یا «هیچکس» نباید در معرض رفتار و برخورد
تبعیضآمیز برخالف مبانی فلسفی اعالمیه قرار
گیرد .تســاوی و عدم تبعیــض در ماده (2)1
مجددا ً مورد تأکید قرار گرفته اســت .آنجا که
فهرســت طوالنی از زمینههای تمایز و تفاوت
بیان میشــود ،اعمال هر نوع تمایز بر مبنای
نژاد ،رنگ ،جنســیت ،زبــان ،مذهب ،عقیده
سیاســی ،خاســتگاه ملی یا اجتماعی ،ثروت،
والدت و یا هر موقعیــت دیگر غیرقابل قبول
تلقی میشــود .بنابراین ،اعالمیه ،مانیفیستی

اســت که از جهانشــمولی حقوق بشر دفاع
میکند.
در اعالمیه برابری فــارغ از هرگونه قید و
شرط است و تمام اسناد بعدی ناظر بر حمایت
از حقوق بشر از همین دیدگاه پیروی کردهاند.
دو میثاق بینالمللــی  1966نیز قالب زبانی و
عبارتپردازی مورد استفاده در اعالمیه جهانی
یـسیاســی از عبارت
را پذیرفتهاند .میثاق مدن 
«همــه انســانها» ماده  ،6همه مــاده ،)1(9
(،22 ،)1(18 ،)2(17،16 ،)2( 14،3،5،)21،1
 19و همه اشــخاص مــاده  )1( 1و  )1( 14و
 26و هر کس مواد  )4( 6و  )5-2( 9یا عبارت
«هیچکــس» مــواد  6 ،7 ،11 ،15و )1( 17
اســتفاده کرده و آنجا که از این عبارات عدول
میشــود ،دالیل آن به ماهیت حقوق مربوطه
معطوف میشود.
بررسی مواد اعالمیه جهانی حقوق بشر را
نمیتوان جدای از دالیل و شرایط ایجاد آن مورد
توجه قرار داد .حقوق بشر و میثاقهای مربوطه
و معاهــدات متعدد آن محصول تجربیات قرن
بیستم اســت .دو جنگ جهانی و کشته شدن
میلیونها انســان ،بالیای عظیمی که انسانیت
دچار آن شد ،متفکران ،سیاستمداران وانسان
دوستان را بر آن داشتند که اصولی را به صورت
مدون ،معین و منظــم بیان کنند که بتوان با
آنها معیارهای روشن مراعات کرامت و شرافت
انسانی را به جهان اعالم کرد.
در عصــر ما بحث از حقوق بشــر ،بحث از
بنیادهای اساســی زندگی اجتماعی است .این
بحث بــه فرهنگ خاصی اختصاصی ندارد و از
دو نظر یک بحث جهانی است:
نخســت؛ از این نظر که میخواهد حقوق
انســان را از آن نظر که انســان است در این
مرحله خاص از تحوالت اجتماعی انســان در
قرن بیست و یکم در متن جامعه و تاریخ معین
کند ،نظر به انسان شــرقی یا غربی ،مؤمن یا
بیایمان ،مرد یا زن ندارد ،بلکه منظورش افراد
انسان است که در هرجای جهان وجود دارد.
دوم؛ از این نظر جهانی است که میخواهد
حقوقی مشــخص را معین کند که این قابلیت
را داشته باشد که در سراسر جهان مورد وفاق
نســبی قرار گیرد و بتوان نهادینه شدن آن را
در همه جامعهها در خواست کرده و بشود در
همهجا به آن اســتناد کرد و با اســتناد به آن
حقوق ،ســتم و خونریزی را محکوم کرد و هم
دولــت را به مراعــات آن حقوق موظف و هم
ملتها را به مطالبه آن ترغیب کرد.
حقوق بشر به معنای «حقوق آزادی» بیان
تجربههای مشــخصی از فقدان آزادی اســت.
حقوق بشــر را میتوان مجموعهای از نیازهای
شــدید و ضرورتها دانســت .نیازهایی که به
واقعیتهای مشــخصی چون (زندگی ،ازدواج

و خانواده مربوط میشــود و یا به مناســبات
تعیینکننده و عــام .کنار آمدن انســانها با
یکدیگــر در روند زندگی اجتماعی ،سیاســی
و مناســباتی که بدون آنها شــکوفا ساختن
انسانها غیرقابل تصور اســت .این بدان معنا
است که حقوق بشر صرفاً مجموعهای از افکار
اخالقی نیست ،مطالبه مجموعهای از «حقوق»
اســت .در حقیقت نیروی اختصاصی و اثرگذار
حقوق بشــر در این است که این حقوق در پی
آن اســت که برای موجودیت انســان با حفظ
همه ابعاد کرامت و آزادی ،یک تضمین حقوقی
تأمین کند و برای آن یک چارچوب اجتماعی
به رسمیت شــناخته و پدید آورد که البته تا
حدود زیادی در دســتیابی به این مهم توفیق
یافته است.
توجــه به زمینه تاریخی احســاس نیاز به
تدوین اعالمیه حقوق بشر این موضوع را روشن
میســازد که تدوین اعالمیه اقدامی ناشی از
ضــرورت تاریخی به منظور محدود ســاختن
جنگهــا و خونریزیها و ســتمگریها بوده
اســت و نه ناشی از یک سلسله مباحث انسان
شناســانه فلسفی یا دینی و مانند آن .هدف از
تصویب اعالمیه توافق بر سرمســایل فلسفی
یا دینی مربوط به انســان نبوده است .چنین
توافقی هیچگاه حاصل نخواهد شــد .اعالمیه
راه حل یک توافــق عملی اجتنابناپذیر برای
به رسمیت شــناختن حرمت و کرامت انسان
در هر شــرایط و بدون هیچ استثنا و تبعیض
را نشــان میدهد و کاری به اختالف نظرهای
موجود در انسانشناسی فلسفی و دینی قدیم و
جدید ندارد .از همه مهمتر اینکه چنانچه «رنه
کاســن» گفته است« :حقوق بشر در ارتباط با
انسان معنا و اعتبار دارد و نه در ارتباط با انسان
با خداوند».
ب :جهانشــمولی حقوق بشر؛ تقابل
فرهنگها و ارزشهای ملیتهای گوناگون؟!
کارایی و مؤثر بــودن هر نظام حقوقی ،در
وجه اول بســتگی به این دارد که قواعد نظام
حقوقی از ســوی تابعان آن مورد پذیرش قرار
گیرد .اگــر تابعان حقوق قواعد وضعشــده را
منطقــی ،عادالنه ،ضروری یــا الزم بدانند به
راحتــی به اجــرای آن تــن میدهند و حتی
در مــوارد تخلف ،پذیــرای ضمانت اجرای آن
خواهند بود .یکی از جنجالیترین مباحث در
حوزه آکادامیک حقوق بشر بحث جهانشمولی
آن است .اینکه آیا حقوق بشر ریشه در فرهنگ
و تمدن غربــی دارد و عاری از ارزشهای ملل
دیگر اســت یا اینکه تمام ملل به نوعی از بعد
تاریخی و فرهنگی با اصــول مطروحه حقوق
بشری تفاهم و اشــتراک دارند ،در این زمینه
مباحث زیادی را مطرح کردهاند.
سرچشــمه نظام حقوق بشــر در صحنه
ماهنامهحقوقبشر،سالشانزدهم
شماره نهم ،قوس1397

مواد اعالمیه جهانی حقوق بشر
در سه اصل کلی و عمومی «آزادی
فکر و عقیده و بیان فکر و عقیده»،
«مساوات همه انسانها در حقوق و
تکالیف» و «مشارکت همه انسانها
در ساختن زندگی اجتماعی» خالصه
میشود .در اعالمیه جهانی حقوق
بشر ،انسان از آن نظر که انسان
است برای او حق آزادی فکر ،ایده،
بیان و مساوات در حقوق و تکالیف
در تنظیم زندگی سیاسی و اجتماعی
پیشبینی شده است .در حقیقت
سخن گفتن از حقوق بشر مقدم بر
این مطلب است که انسانها تابع
کدام فرهنگ و یا دیناند ،چه نژاد
و چه ملیتی دارند ،در شرق عالم
زندگی میکنند یا در غرب عالم .بحث
حقوق بشر بر بحث ادیان مختلف،
فرهنگهایمختلف،قومیتهای
مختلف و مانند اینها مقدم است.
بینالمللی و روابط بین کشورها اعالمیه جهانی
حقوق بشر است .بنابراین جهانشمولی اعالمیه
و کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر ،نقطه
آغازین خوبی برای بحث است .اینکه کشورها
تا چه اندازه به این اعالمیه توجه داشــته ،چه
تعــداد به آن رأی مثبت داده و از کدام مناطق
دنیــا بودهاند امــری قابل تأمل اســت که به
تصدیق یا عدم تصدیق جهانشــمولی حقوق
بشر میانجامد.
هرچند اعالمیه در ســال  1948با حضور
 58کشــور تصویب شــد ( 48رأی مثبت و 8
رأی ممتنع) که برخــی مخالفان این تعداد از
کشورها را نشانه نوعی «تولد ضعیف» اعالمیه
میدانند و معتقدند اکثریت کشورهای آسیایی
و افریقایی در تدوین اعالمیه نقشــی نداشتند،
اما در جواب میتوان گفت ،با توجه به لیســت
کشــورهای حاضــر در ســال  ،1948از تمام
نظامهای حقوقــی کالن دنیا نمایندگان قابل
توجهی حضور داشتند و دیگر اینکه میثاقین
در ســال  1966با حضور  122کشور تصویب
شد که عمدتاً کشــورهای آسیایی و افریقایی
یـسیاســی
بودند .و امروزه میثاق حقوق مدن 
یـاجتماعی
بیش از  150کشور و میثاق اقتصاد 
و فرهنگــی بیش از  146عضو دارد و روزبهروز
به تعداد اعضای آنها افزوده میگردد.
تأثیر اعالمیه بر قوانین اساســی کشورها،
سازمانهای بینالمللی ،ترتیبات منطقهای از
دالیل تأیید جهانشــمولی آن است .سازمان
وحدت افریقا در مــاده  2میثاق «ادیس ابابا»
ماهنامهحقوقبشر،سالشانزدهم
شماره نهم ،قوس1397

 ،1963اعالمیه را یکی از وســایل اصلی برای
توسعه همکاریهای بینالمللی برشمرده است.
شــورای اروپا در کنوانسیون حمایت از حقوق
بشــر و آزادیهای اساسی (روم )1950اعضا را
به رعایت اعالمیه فرا خوانده است .موافقتنامه
امریکایی حقوق بشر «سانخوزه دو کاستاریکا»
 1969نیــز اعالمیه را به عنــوان اصول مورد
توجــه خویش اعالم کرد .همچنین ســازمان
امنیت و همکاری اروپا در اعالمیه «هلسینکی»
 1975در بخش هفتم به اهمیت حقوق بشر و
آزادیهای اساسی توجه کرده است .همچنین
اعالمیه بر میثاق عربی حقوق بشــر  1986و
اعالمیه حقوق بشر اسالمی  1990نیز اثرگذار
بوده است .در سند نهایی اجالس جنبش عدم
تعهد در ســپتامبر  1992جاکارتا نیز جهانی
بودن حقوق بشــر تأیید شده است .در دومین
کنفرانس جهانی حقوق بشــر (پس از جنگ
سرد) در شــهر ویانا با حضور  171کشور که
به تصویب «اعالمیه و برنامه عمل ویانا »1993
منجر شد ،در بند  1اعالمیه مزبور آمده است:
سرشت جهانشمولی این حقوق و آزادیهای
اساسی انکارناپذیر است .همچنین در ششمین
نشست ترتیبات منطقهای حقوق بشر در آسیا
و اقیانوســیه ،تحت عنوان «کارگاه حقوق بشر
تهــران» از  28فوریه تا مــارچ  1998با تأیید
اعالمیه ویانا  ،1993جهانشمولی حقوق بشر،
تجزیه ناپذیری و ارتبــاط متقابل انواع حقوق
بشــر با یکدیگر را همراه با احترام نســبت به
ســرمایههای افتخار آمیز فرهنگــی ،دینی و
قومی ایــن منطقه درباره حقوق بشــر تأیید
کردنــد .هرچند در ایــن کنفرانسها همواره
برخی از کشــورها مالحظات خاص خود را در
مورد اعالمیه و میثاقین مطرح کردند ،اما این
مالحظات به معنی خدشــه به جهانشمولی
حقوق بشــر دانسته نمیشــود .به گفته آقای
«پطروس غالی» در کنفرانس ویانا ،زبان حقوق
بشر به طور نســبی یک شکل شده است ،ولو
اینکه برخی کشورها با آن سازگار نیستند.
تنوع فرهنگی یا تفاوت ارزشها
با وجــود این پرســشهایی کــه مطرح
میشود آیا ممکن است واقعا معیاری مشترک
برای بشــریت به طور کلی وجود داشته باشد؟
(تانوشات  )155مســئله جهانشمولی حقوق
بشر در پرتو تنوع فرهنگی موجود در جهان از
زمان تصویب اعالمیه در سال  1948تا به امروز
در سیاست ،دکترین و رویه قضایی بینالمللی
مطرح بوده است و هست و موضوعی نیست که
بشــود به این زودیها نقطه پایانی بر آن نهاد.
با پیشــنهاد آقای رنه کاسن در اعالمیه بجای
کلمه «بینالمللی» از کلمه «جهانی» استفاده
گردید که نشــانگر گســترده جهانی آن باشد
نه منــوط به توافق بین دولتهــا .اعالمیه در

جایجای خود ،برابری در حقوق را برای کلیه
انســانها اعالم میدارد ،این به آن معناســت
که باید هویتها و تفاوتها نیز لحاظ شــوند.
بدین ترتیب ادعای حق بر متفاوت بودن مطرح
است .این یک حق اساســی است در صورتی
کــه بخواهیم هویت فرد به عنوان یک واقعیت
مؤثر و قطعی لحاظ شود .اعالمیه در ماده یک
خــود اعالم میدارد« :کلیه ابنای بشــر آزاد و
برابر در کرامت و حقوق متولد میشــوند» که
در حقیقت هدف اصلی از صدور اعالمیه کسب
شناسایی جهانشمولی آن است .دوکنفرانس
بینالمللــی ملل متحد در مورد حقوق بشــر،
در تهــران  1968و ویانــا  1993بر مســئله
جهانشــمولی حقوق بشر و مفهوم این حقوق
صحه گذاشــته شــد .بند دوم اعالمیه تهران
( 13مه  )1968اعالم میدارد :اعالمیه جهانی
حقوق بشــر بیانگر اعتقاد مشترک کلیه ملل
عالم به حقوق غیرقابل انتقال و غیرقابل نقض
و ذاتی تمام اعضای خانواده بشــری میباشد و
برای کلیه اعضای جامعه جهانی ایجاد تکلیف
میکند.
اعالمیــه ویانا پس از  25ســال از صدور
عالمیه تهران اعالم میدارد که مبنای مشترک
این حقوق در کرامت انسان نهفته است .در بند
دوم پیشگفتار اشاره دارد که :کلیه حقوق بشر
ناشی از کرامت و ارزش ذاتی انسان است و بند
اول اعالمیه میافزاید :ویژگی جهانی این حقوق
و آزادیها غیرقابل اعتراض هســتند .بنده 5
اعالمیه ویانا به طور کامل به مسئله مورد نظر
ما میپردازد :کلیه حقوق بشر جهانی ،غیرقابل
تفکیک ،وابسته به هم در پیوند کامل با یکدیگر
میباشند .جامعه جهانی باید حقوق بشر را در
کلیت خود ،به طور منصفانه ،معتدالنه ،و برپایه
برابــری اجرا نماید و اهمیت یک ســانی برای
شــان قابل باشــد ،ضمن آنکه مناسب است
اهمیــت و ویژگیهای ملی و منطقهای و تنوع
تاریخــی ،فرهنگی و مذهبی نادیده انگاشــته
نشود .این تکلیف دولتهاست که صرف نظر از
نظام سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی خود ،کلیه
حقوق بشــر و آزادیهای بنیادین را تشویق،
ترغیــب و حمایت نمایند .همچنین مهمترین
اســناد ملل متحد در قلمرو حقوق بشر مانند
اعالمیه پکــن مصوب کنفرانس جهانی 1995
زنان (بند 9 ،14و  )23و اعالمیه و کنوانسیون
حقوق کودک هرگونه تبعیض برای بهرهمندی
از حقوق اعالمشــده را مــردود اعالم میکند
هیچگونه ویژگی فرهنگی ،سرزمینی ،مذهبی
یا منطقهای نمیتواند لطمــهای به آنها وارد
کند؛ زیرا آنهــا الزاماً جهانیانــد و برخی از
تفاوتها هم در صورتی امکانپذیر اســت که
مغایر با حقوق بنیادین نباشــد .ســایر اسناد
منطقهای حقوق بشــر نظیر اعالمیه امریکایی

حقوق بشــر  1948و کنوانســیون امریکایی
حقوق بشر  1969و کنوانسیون اروپایی حقوق
بشر  1950نیز حامی این اصول و حقوقاند.
در مورد یونســکو اشــاره به این نظرات از
اهمیت خاصی برخوردار اســت .سند مؤسس
ســازمان یونســکو« ،همبســتگی معنوی و
اخالقی بشــریت» را مطــرح میکند(بند .)5
این همبستگی مبتنی بر کرامت و برابری کلیه
انسانها ،بدون هیچگونه تبعیضی میباشد(بند
 .)3در میان اصلی ترین اهدافی که ســازمان
تعقیب میکند« :تضمین رعایت جهانی عدالت،
قانون ،حقوق بشر و آزادیهای بنیادین» بدون
تفکیک بر اساس نژاد ،جنسیت ،زبان یا مذهب
(ماده  ،1بند )1خــود نمایی میکند .همزمان
«تنوع خالق» فرهنگهای دولتهای عضو نیز
مورد تأکید قرار گرفته است.
همچنین کنفرانس عمومی سازمان علمی،
فرهنگی و آموزشــی ملل متحد (یونســکو)،
دو اعالمیه با اهمیت بســیار زیــادی در مورد
جهانشــمولی حقوق بشر تصویب کرده است.
یکــی اعالمیه جهانی در مورد «ژنوم انســانی
و حقوق بشــر» اســت که در ماده یک اعالم
میدارد :ژنوم انســانی به نوعی تجلی وحدت
بنیادین کلیه اعضای خانواده بشری و همچنین
شناخت کرامت و تنوع آن میباشد و در فضای
سمبولیک ،ژنوم انسانی میراث مشترک بشریت
اســت .دیگری اعالمیه مربوط به مســئولیت
نســلهای حاضر نسبت به نســلهای آینده
میباشــد که مبانــی خــود را در «جاودانگی
بشریت و در احترام به کرامت انسان» مییابد
(ماده  .)11بدین ترتیب اصل جهانشــمولی
حقوق بشــر ،تکالیف نسلهای حاضر و حقوق
نســلهای آینده ،جوهره ذاتی این اعالمیه را
تشکیل میدهد.
بــا وجودی کــه اکثریت قریب بــه اتفاق
کشورها از چارچوب کلی و ارزشهای مندرج
در اعالمیــه حمایت کردهاند ،بــا این حال در
برخــی از کنفرانسهــای بینالمللی شــاهد
اعتراضهایی نیز به قلمرو قواعد حقوق بشــر
بودهایــم .در اجــاس بانکــوک دولتمردان
آسیایی تالش میکردند ،زمینه و فضایی برای
ظهور اندیشههای خاص آسیایی حقوق بشر را
فراهم کنند؛ اما سازمانهای حقوق بشری این
کشــورها به چیزی غیر از رعایت کامل حقوق
فردی ملحوظ در اســناد جهانی حقوق بشــر
رضایــت نمیدادند .همچنین برخی معتقدند
طــرح نظریه حقوق بشــر اســامی در واقع
تبصرههایی است بر «حق شرط» مسلمانان در
پذیرش حقوق بشــر ،ولی در میان نواندیشان
دینی و صاحبنظران متمایل به نوگرایی دینی،
حقوق بشر در واقع بیانکننده و توضیحدهنده
«این زمانی» اندیشــه دینی است .آنان حقوق

بشر را روح دین و تبلور خواست و آرمان ادیان
در جامعه انســانی میدانند و به همین لحاظ،
اساســاً دین را در برابر اصول ،مبانی و فروض
حقوق بشــر نمیدانند ،بلکه در مسیر و همراه
با آن قلمداد میکننــد و معتقدند تحقق این
اصول گامی است به ســوی سالمت جامعه و
دینمداری آن.
هرچند برخی با استناد به ارزشها و احکام
مذهبی جهانشــمول بودن حقوقی را که در
اعالمیه و دیگر اســناد بینالمللــی مرتبط با
حقوق بشر آمده است را رد میکنند ،اما همان
طــوری که در ماده یک اعالمیه آمده اســت،
مبنای حقوق بشر بر اساس کرامت انسانی بنا
شده است و کرامت انسان از آن دسته مفاهیمی
است مشترک میان ادیان و فرهنگها است که
در هر عصری مصداقها همان اســت که مورد
قبول اکثریت قریب به اتفاق انسانهای آگاه و
با بصیرت جهان حاضر قرار گرفته و در اعالمیه
حقوق بشر منعکس شده است.
در عصر حاضر توجه به «شخص بودن» هر
انسان باب جدیدی را در انتروپولوژی فلسفی و
الهیات مسیحی گشوده است .کلیسای کاتولیک
که تا سال  1964از مخالفان حقوق بشر بود با
پذیرش شخص بودن هر انسان ،راهی به روی
پذیرش حقوق بشــر از نظر الهیات مسیحیت
گشود و در مصوبات مجمع واتیکان  ،2در همان
سالها آن را پذیرفته است .کلیسای کاتولیک
تا مجمــع واتیکان  2معتقد بود از نظر الهیات
مسیحی نمیتوان گفت :بیدینان با دینداران
و مسیحیان با غیرمســیحیان ،از نظر سیاسی
و اجتماعی میتوانند حقوق اساســی مساوی
داشــته باشند .کلیســا معتقد بود این حقوق
باالصالــه از آن طرفداران «حق» و «حقیقت»
اســت و دیگران بالعرض از حقوق محدودتری
میتوانند بهرهمند شــوند« .حق ناحق بودن»
برای کلیســای کاتولیک تا آن جا معنا داشت
که با حقوق باالصاله گروه اول برابری نکند.
در واتیــکان  2این نظریه مطرح شــد که
خداوند هر فرد انسان را قطع نظر از دین او به
عنوان یک «شــخص» میپذیرد و این شخص
بودن میتواند این معنا را داشــته باشد که هر
فرد انسان قطع نظر از دین و آیینش «حرمت
شخصی» دارد و این حرمت را میتوان اینگونه
معنا کرد که او دارای حقوق اساسی ،اجتماعی
و سیاسی مساوی و برابر با هر انسان دیگر است؛
همانگونه که در حقوق بشر آمده است .البته
خداوند از هر فرد انسان میخواهد که در درون
همان حریم شخصیاش پیام خداوند را گوش
کنــد و در زمره مؤمنان درآیــد .بدین ترتیب
کلیسای کاتولیک حقوق بشر را پذیرفت.
در اســام یک طرف خدای خطابکننده
وجود دارد و یک طرف انسانشــنونده خطاب.

اعالمیه ویانا پس از  25سال
از صدور عالمیه تهران اعالم
میدارد که مبنای مشترک این
حقوق در کرامت انسان نهفته
است .در بند دوم پیشگفتار
اشاره دارد که :کلیه حقوق
بشر ناشی از کرامت و
ارزش ذاتی انسان است و
بند اول اعالمیه میافزاید:
ویژگی جهانی این حقوق و
آزادیها غیرقابل اعتراض
هستند .بنده  5اعالمیه ویانا
به طور کامل به مسئله مورد
نظر ما میپردازد :کلیه حقوق
بشرجهانی،غیرقابلتفکیک،
وابسته به هم در پیوند کامل
بایکدیگرمیباشند.

در این تصویر ارتباط انســان و خدا ،شــخص
بودن هر فرد انسان به عنوان مخاطب و شنونده
پیام خداوند بارزتر از مســیحیت است .در این
تصویر هر فرد انسان یک «شنونده» مستقیم و
بیواسطه خداوند است .اگر خداوند مستقیماً به
هر انسان خطاب میکند ،پس «شخص بودن»
او را میپذیرد .چگونه ممکن اســت به کسی
خطاب کرد و از او شــنیدن طلب نمود ،اما او
را یک «شــخص» به حساب نیاورد؟ در تصویر
اسالمی خداوند به فرد فرد انسانها صرفاً از آن
نظر که انسان است ،مستقیماً خطاب میکند.
استناد به این واقعیت در فضای الهیات ،بروی
ما مسلمانان افقی را میگشاید که شخص بودن
هر فرد انســان را قطع نظــر از دین و آیین او
بپذیریم و برای او حریم شــخصی قایل شویم.
این تقریر ،تفســیر ما در عصر حاضر از کرامت
انسان است .این تفسیر ما را دعوت به پذیرفتن
حقوق بشر معاصر میکند.
در حقیقــت اینگونه دیدگاه نســبت به
انسان در تمام ادیان الهی آمده است .در همه
ادیان ،انسان موجودی ارزشمند ،با کرامت و به
عبارتی مقدس نگریســته شده است .در عهد
عتیق آمده اســت که آدم «در صورت الهی»
آفریده شــده اســت و این یعنــی موجودات
انســانی «مهری الهی» بر پیشــانی دارند که
ارزش واالیــی به آنها میبخشــد .قرآن هم
در این زمینه میفرمایــد« :ما به فرزندان آدم
کرامت بخشــیدیم ».در کتاب «بهاوار گیتا»
آمده اســت« :هر آنکه پروردگار خویش را در
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اندرون مخلوقی میبیند که بدون مرگ و زوال
در میان دنیای فانی زندگی میکند ،هم اوست
که به حقیقت میبیند»...
بهرغم باور برخیها جهانشــمولی حقوق
بشــر و پذیرش اصل مفهوم مشترک در جای
خــود موجب عدم شناســایی واقعیت و غنای
تنوع فرهنگها نمیشــود .این تفاوتها نفی
جهانشمولی حقوق بشر نیستند ،بلکه برعکس
مشــارکت مهمــی در جهانی شــدن واقعی
حقوق بشــر دارند .این کثرتگرایی میتواند
و باید اســاس نظامهای مختلف شناســایی و
حمایتی ،در سطح ملی و بینالمللی و بسیاری
از عوامل ،متمایزکننده دیگری که مشــتق از
ایــن ویژگیهایند ،قرار گیرد .اما این تنوعها و
تفاوتهای فرهنگــی واقعی و غنابخش ،هرگز
نمیتواننــد بــه جوهره اصلی جهانشــمولی
حقوق بشر و همچنین به اندیشه پذیرفتهشده
جهانی که طبق آن انسان به لحاظ کرامت خود
حقوقی را داراست که باید توسط حقوق داخلی
و حقوق بینالملل شناســایی ،تشویق،تضمین
و حمایت شــوند ،لطمهای وارد کنند .هرچند
نمیتوان منکر تفاوتهای فرهنگی بین جوامع
مختلف شــد ،اما دالیل زیادی از این واقعیت
حمایــت میکند که اتکا بــر ارزشهای ملی
یا منطقهای بیشــتر به عنوان یکــی از ابزارها
و دســتاویز سیاســی به کار رفته تــا اینکه
انگیزههایی برای مقابله با از دست رفتن هویت
ملی تحت فشار ارزشهای بینالمللی فروکش
نکنــد .در این ارتباط اظهــار نظر کوفی عنان
دبیرکل ســازمان ملل متحد آموزنده اســت،
وی میگویــد :هرگز مردم نبودهاند که جهانی
شدن حقوق بشر را زیر سوال برده باشند ،مردم
نبودهاند که حقوق بشر را به عنوان سوءاستفاده
غرب یا شمال تلقی کرده باشند ،اغلب رهبران
سیاسی بوده اند که اینگونه رفتار کردهاند.
ج :حق شــرط بر معاهــدات حقوق
بشری
بــر اســاس جــزء (د) ،بنــد  1از ماده 2
کنوانسیون حقوق معاهدات  1969ویانا ،حق
شــرط ،اعالمیه یکجانبهای است که کشورها
یا سازمانهای بینالمللی تحت هر عنوانی در
هنگام اعالم رضایت خــود در قبال معاهدات
صــادر میکننــد و منظور خــود را خصوص
مستثنی کردن یا تغییر دادن اثر حقوقی برخی
از مقررات معاهده در هنگام اجرا اعالم میکنند.
بنابراین عبارت «برخی از مقررات» در حقوق
معاهدات بیانگر این واقعیت است که حق شرط
صرفا میتواند بعضــی از مواد معاهده را تحت
تأثیر قــرار دهد ،نه تمــام آن را .یعنی طرف
شرطکننده باید معاهده را در کل بپذیرد ،اما از
طریق حق شرط دامنه شمول تعهدات خود را
محدود یا تغییر دهد .در نتیجه حق شرط باید
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جزئی باشد و حق شرطهای کلی و عام ممنوع
است .زیرا در تضاد با فلسفه وجودی حق شرط
اســت .حق شرط به این منظور در نظر گرفته
شــده که راهی برای افزایش طرفین معاهدات
باز گذاشته شود .بنابراین اگر حق شرط کلیت
یا تمامیت معاهده را زیر سوال ببرد دیگر حق
شرط نمیباشــد .به عبارتی دیگر ،حق شرط
باید صریح ،روشن ،مشــخص و منجز باشد و
امکان حق شــرطهای مشترک توسط جمعی
از کشــورها و ســازمانهای بینالمللــی نیز
امکانپذیر است.
اما با توجه به فلســفه وجودی حق شرط،
در زمان صدور اعالمیه حق شرط باید شرایطی
چند رعایت گردد .حق شــرط بــر معاهدات
چندجانبه قانونساز و معاهداتی که دربردارنده
قواعد آمــره بینالمللیاند ،جای تردید و تأمل
اســت ،زیرا چنین عملی با هــدف و موضوع
اینگونه معاهدات در ناهماهنگی محض است
و این همان نظری اســت کــه عهدنامههای
حقوق معاهدات (بند ج ،ماده  )19بنابراین در
زمان صدور اعالمیه حق شرط در نظر گرفتن
مواد معاهده الزامی است .همچنین قاعدتا حق
شرط نباید با هدف و موضوع معاهده در تضاد
باشد زیرا در غیر این صورت فلسفه پیوستن به
معاهده را از بین میبرد.
درباره مطابقت حق شرط وارده با موضوع و
هدف معاهده ،برخی از معاهدات قیود خاصی
را در نظر گرفتهانــد .در عهدنامه امحای کلیه
اشکال تبعیض نژادی  1965آمده ،حق شرط
در صورتــی مغایر با موضــوع و هدف معاهده
تلقی میشــود که حداقل دوـسوم طرفهای
معاهده با آن حق شرط معترض باشند( .ماده
 )20همچنین در برخی از معاهدات آمده ،حق
شرط که مغایر با موضوع و هدف معاهد باشد
در زمره حق شرطهای ممنوعه است( .از جمله
ماده  51کنوانسیون حقوق کودک )1989
درباره جواز حق شرط بر معاهدات حقوق
بشــری اختــاف نظرهایی وجــود دارد ،زیرا
معاهدات حقوق بشــری متشکل از معاهدات
متعددی اســت که در مورد برخــی از آنها
اجماع جهانی وجود دارد مبنی بر اینکه آنها
جزء تعهدات جهانی و عامالشــمولاند .مانند
کنوانسیون منع ژنوســاید  1948که هر گونه
حق شــرط بر آن غیر مجاز است .ولی درباره
دیگر معاهدات حقوق بشری دیدگاهها متفاوت
اســت .برخی از دولتها مشخصا دول اسالمی
در مواجه با تعدادی از معاهدات حقوق بشری
با معضل جدی مواجهانــد .تا جایی که صدور
اعالمیه حقوق بشر اسالمی را نوعی حق شرط
بر اعالمیه جهانی حقوق بشر میدانند .از یک
طــرف تمایل دارند در نــزد جامعه جهانی به
عنوان کشــورهای مترقی و آگاه جلوه کنند و

از طرف دیگر توانایــی مقابله و نادیده گرفتن
نیروهای محافظهکار داخلی را ندارند .به همین
خاطر با استفاده از حق شرط تالش میکنند،
نیروی الزامآوری معاهدات حقوق بشــری را از
رهگذر شروط گسترده و پردامنه کم کنند.
بارزتریــن نمونــه را میتــوان شــروط
اعمالشده توسط مصر و بنگالدش در خصوص
مفاد ماده  2کنوانســیون منــع تبعیض علیه
زنان مثــال زد .بنگالدش آشــکارا بیان کرد
خود را بــه رعایت مقررات ماده  2اگر چنانچه
در تعارض با مقررات شــرعی مبتنی بر قرآن
مجید و ســنت باشــد ،ملزم نمیداند و مصر
هــم با کمی تفــاوت اعالم کــرد :مطابق این
مــاده عمل خواهــد کرد ،مشــروط بر اینکه
چنین تعهدی با شــریعت اســام در تعارض
نباشــد .حتی عربستان سعودی در  8سپتامبر
 2000به این کنوانســیون ملحق گردید ،اما با
ایــن محدودیت که :در صورت تعارض بین هر
ماده از کنوانسیون با معیارهای حقوق اسالمی،
حکومت پادشــاهی متعهد به رعایت تعهدات
متعارض آن نیست .پاکســتان نیز با شیوهای
مبهــم پایبندی خود را مشــروط اعالم کرد.
بدین مضمون که :عضویت حکومت جمهوری
اسالمی پاکستان به کنوانسیون منع هر گونه
تبعیض علیه زنان تابع مقررات قانون اساســی
جمهوری اسالمی پاکستان است .بنابراین ،این
کشور آشکارا بیان کرده است که تمایلی مبنی
بر عدول از ســنتهای حاکم بر جامعه نسبت
به زنان ندارد .اعمال حق شرطهای مشابه در
مورد کنوانســیون حقوق کودک نیز مشاهده
میشود .کشور جیبوتی پذیرش کنوانسیون را
مشروط به «مذهب و ارزشهای سنتی» کرده
است و دولت ایران این امر را به اولویت دادن به
قوانین اسالمی منوط کرده است .اندونزی نیز
با وجود پیوســتن به این کنوانسیون ،تعهدات
خود بر اساس قانون اساسی را در اولویت قرار
داده است.
با توجــه به مفــاد این نمونــه از حقها،
بســیاری از آنها در تضاد مســتقیم با اهداف
اصلی کنوانسیونهاســت و شــرایط «صریح
بودن ،مشــخص بــودن و موجز بــودن» حق
شرط را آشــکارال نقض میکند .در حقیقت
حق شرطهای کشــورهایی مانند عربستان و
پاکستان بیش از آنکه معنای پیوستن داشته
باشــند به معنای رد کنوانسیونهاســت .اما
جامعه جهانی بنابر مصلحت تا کنون با چنین
حق شــرطهایی مخالفت نکرده اســت با این
امید که در آینده از آن منصرف شــده و حق
شرطهای مورد نظر را پس بگیرند.
* منابع :در دفتر ماهنامه موجود است.
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غالب ًاپرسيدهمیشوند

حقوق بشر حقوق ذاتی و فطری
همه انسانها ،بدون تمایز از
نظر نژاد ،رنگ ،جنسيت ،زبان،
دین ،عقاید سياسی یا عقاید
دیگر ،خاستگاه ملی یا اجتماعی،
دارایی ،موقعيت خانوادگی یا
موقعيتهای دیگر است .
تمامی حقوق بشر ،اعم از
حقوق مدنی و سياسی ،مانند
حق زندگی کردن ،مساوات
در برابر قانون و آزادی بيان،
حقوق اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی ،مانند حق کارکردن،
امنيت اجتماعی و آموزش ،یا
حقوق دسته جمعی مانند حقوق
توسعه و حق تعيين سرنوشت،
تقسيم نشدنی ،مرتبط با هم و
الزم و ملزوم یکدیگرند .بهبود
یک حق ،پيشرفت و ارتقای
حقوق دیگر را تسهيل میکند .

 حقوق بشر چيست؟حقوق بشــر حقوق ذاتــی و فطری همه
انســانها ،بدون تمایــز از نظر نــژاد ،رنگ،
جنســيت ،زبان ،دین ،عقاید سياسی یا عقاید
دیگر ،خاســتگاه ملی یا اجتماعــی ،دارایی،
موقعيت خانوادگی یا موقعيتهای دیگر است
.
تمامی حقوق بشــر ،اعم از حقوق مدنی و
سياسی ،مانند حق زندگی کردن ،مساوات در
برابر قانون و آزادی بيــان ،حقوق اقتصادی،
اجتماعــی و فرهنگی ،ماننــد حق کارکردن،
امنيت اجتماعی و آموزش ،یا حقوق دســته
جمعی ماننــد حقوق توســعه و حق تعيين
سرنوشت ،تقسيم نشدنی ،مرتبط با هم و الزم
و ملزوم یکدیگرند .بهبود یک حق ،پيشرفت و
ارتقای حقوق دیگر را تسهيل میکند .
حقوق بشــر همگانی را قانون ،به صورت
معاهدات ،قواعــد عرفی حقــوق بينالملل،
اصول کلــی و دیگر منابع حقــوق بينالملل
ابراز و تضمين کرده اســت .قوانين بينالمللی
حقوق بشــر تعهدات دولتهــا را برای انجام
اقدامــات مثبت به روشهایــی ویژه ،یا خود
داری از انجــام اقدامات ویژه تعيين کرده اند
تا حقوق بشــر و آزادیهای بنيــادی افراد یا
گروهها ترویج و حمایت شود .

 سازمان ملل برای ترویج و حمایتاز حقوق بشر چه اقدامی انجام میدهد؟
ترویــج و حمایت از حقوق بشــر ،یکی از
هدفهای اساســی ســازمان ملل اســت که
فعاالنه برای تعریــف و تعيين ،کمک به اجرا
و نظارت برمعيارها و ضوابط بينالمللی حقوق
بشر تالش میکند .برای مثال مجمع عمومی
از ســال  ١٩۴٨حــدود  ٨٠کنوانســيون و
اعالميه حقوق بشر تصویب کرده است ،دفتر
کميساریای عالی حقوق بشر مسئوليت اصلی
ترویج و حمایت از حقوق بشر و اجرای برنامه
حقوق بشــر را در داخل ( )OHCHRسازمان
ملل سازمان ملل برعهده دارد .این مأموریت
منحصربهفرد را جامعــه بينالمللی ،از طریق
مجمع عمومــی ،به کميســاریا محول کرده
است.
ســازوکارهای حقوق بشــر که به وسيله
ســازمان ملل ایجاد شــدهاند مانند شــورای
حقوق بشر و نهادهای گوناگون از کارشناسان
مســتقل ،در ظرفيت خود بــه عنوان اعضای
نهادهــای معاهــده اصلــی حقوق بشــر یا
گزارشگران ویژه با
مأموریتهای موضوعی یا کشورهای ویژه،
بر اجــرای معيارها و ضوابط حقوق بشــر در

سراســر جهان نظارت میکنند .ارکان قضایی
در خانواده ســازمان ملل متحد ،مانند دیوان
کيفــری بينالمللــی و دادگاههــای کيفری
تخصصــی ،مانند دادگاهها برای یوگســاوی
ســابق و رواندا ،که از سوی شــورای امنيت
ایجاد شــدند ،برای تضمين عدالت در موارد
نقض شدید حقوق بشر فعاليت میکنند .
 کميســاریای عالی حقوق بشــرسازمان ملل متحد چگونه کار میکند؟
ریاســت کميســاریای عالی حقوق بشر
ســازمان ملل متحد با بيش از  ٩٠٠کارمند
بينالمللی که در طيفی گسترده از فعاليتهای
حقوق بشر کار میکنند ،از سپتامبر  ٢٠٠٨به
عهده خانم ناوانتم پيالی کميسرعالی حقوق
بشر بوده است .نقش مستقل کميسرعالی به
عنوان مقام اصلی حقوق بشــر سازمان ملل از
مأموریتــی جداگانه از ســوی مجمع عمومی
ناشی میشود.
کميساریای عالی ازساز و کار های حقوق
بشر ســازمان ملل ،مانند شورای حقوق بشر،
رویههای ویژه و کميتههای کارشناســی ناظر
بر معاهدههای بينالمللی حقوق بشر حمایت
میکند  .کميســاریا با حضور خود به دولتها
در تقویت ظرفيتهای آنها در زمينه حقوق
بشــر یاری میدهــد و از تصویــب و اجرای
معاهدات بينالمللی حقوق بشــر حمایت به
عمل مــیآورد .این دفتر با دولتها و ســایر
شــرکا مانند نهادهای ملی همکاری میکند
تا اطمينان حاصل نماید تمامی حقوق بشــر
به طور کامل رعایت و محترم شــمرده شوند.
کميساریای عالی با سازمانهای جامعه مدنی
همــکاری میکند تا به آنها بــرای ترویج و
حمایت موثرتر از حقوق بشر یاری رساند .
 OHCHRبــرای انجــام مأموریت جامع
حقوق بشر خود در هر جای جهان که حقوق
بشــر نقض میشــود علناً اعتــراض میکند.
کميســاریای عالی مجمعی برای شناســایی،
برجســته کــردن و نشــان دادن واکنش به
چالشهای کنونی حقوق بشــر در همه جای
جهان اســت و به عنوان نهاد اصلی پژوهش،
آمــوزش ،اطالعات همگانــی و فعاليتها در
زمينه حمایت و دفاع از حقوق بشــر در نظام
ملل متحد است.
 شــورای حقوق بشر چيست ،آیا باکميساریا فرق دارد؟
شورای حقوق بشر ،که در  ١۵مارچ ٢٠٠۶
از سوی مجمع عمومی تشکيل شد و مستقيماً
بــه آن گزارش میدهد ،به عنــوان نهاد بين
دولتی اصلی مسئول حقوق بشر سازمان ملل
متحد جای کميسيون حقوق بشر سازمان را
ماهنامهحقوقبشر،سالشانزدهم
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گرفت .شــورا ،متشکل از نمایندگان کشورها،
بيشتر نهادهای سياسی با مأموریت فراگير در
زمينه حقوق بشــر و مجمعی است که دارای
قدرت پيشگيری از نقض حقوق بشر ،نابرابری
و تبعيض و افشــای عامــان آنها و حمایت
از آســيب پذیرترینها اســت .شورای حقوق
بشر نهادی کامال متفاوت از دفتر کميساریای
عالی حقوق بشر است ،که بخشی از دبيرخانه
سازمان ملل است و به دبير کل پاسخ میدهد
.دفتر کميساریای عالی از نظر فنی ،بنيادی و
دبيرخانهای از شورا حمایت میکند .
 دربــاره دفتر کميســاریای عالیحقوق بشر ســازمان ملل و فعاليتهای
آن چگونه اطالعات به
دست بياورم؟
وبســایت دفتر کميســاریای عالی منبع
خــوب اطالعات دربــاره آن و نظــام حقوق
بشــر ســازمان ملل اســت .اطالعات درباره
دفتــر کميســاریا ،ســاختار آن ،فعاليتها و
تازهتریــن خبرها ،مســائل مختلف مربوط به
حقوق بشــر ،قانون بينالمللی حقوق بشــر،
نهادهای حقوق بشــر مانند شــورای حقوق
بشــر و نهادهای معاهده در آن موجود است.
همچنيــن اطالعــات درباره حقوق بشــر در
بيشتر کشــورها ،مانند وضعيت آنها درباره
تصویب معاهــدات بينالمللی حقوق بشــر،
همــکاری آنها با دفتر کميســاریای عالی و
رویههای ویژه مانند کارشناســان مســتقل،
گزارشهای دولتهــا درباره اجرای معاهدات
بينالمللی اصلی حقوق بشر خود ،و توصيهها
درباره گزارشهای کشورها از سوی نهادهای
معاهده در این سایت وجود دارد .عالوه براین،
میتوانيد با مقر دفتر کميساریای عالی حقوق
بشــر سازمان ملل در جنوا یا دفاتر آن در
مناطق نيز تماس بگيرید .
 دفتر کميساریا چگونه میتواند ازحقوق بشر من حمایت کند؟
دفتر کميساریای عالی حقوق بشرسازمان
ملل نماینده و مظهر تعهد دنيا به آرمانهای
جهانــی حفــظ منزلــت و حيثيت انســان
اســت و جامعه بينالمللی اجــرای مأموریت
منحصربهفرد ترویج و حمایت از حقوق بشــر
را به آن تفویض کرده اســت .دفتر کميساریا
به پروندههای حقوق بشــر فــردی نيز که به
آن محول میشــود میتواند رســيدگی کند
.دفتر از طریق دسترســی منحصربهفرد خود
به دولتها برای حصــول اطمينان از اینکه
تمامی حقوق بشر به طور کامل رعایت شود،
با آنهاهمکاری میکند .دفتر کميساریا با دو
بخش مهم ،یعنی بخش رویههای حقوق بشر

و بخش عمليات ،برنامههــا و پژوهش ،چهار
شــعبه بنيادی ،و حضور در مناطق ،به افراد و
نهادهایی که مسئوليتهایی در زمينه حقوق
بشــر دارند یاری میکند تا الزامات و تعهدات
خود را انجــام دهند و به افراد کمک میکند
حقوق خود را محقق سازند .
 دفتر کميســاریای حقوق بشــرسازمان ملل چه منابعی در اختيار دارد؟
بودجــه دفتر کميســاریا از بودجه عادی
ســازمان ملل متحد و از کمکهای داوطلبانه
کشــورهای عضو ،ســازمانهای بین دولتی،
بنیادها و افراد تأمین میشــود .بودجه عادی
دو ساله  2006-2007دفتر کمیساریا 85/9
میلیون دالر ،یــا  2/26درصد بودجه جهانی
 3/8میلیارد دالری سازمان ملل بود.
 حقــوق بينالملل چگونه از حقوقبشر من حمایت میکند؟
قانون حقوق بشــر بينالمللــی الزاماتی
تعيين میکند که کشــورها ملــزم به رعایت
آناند .کشــورها با پيوســتن بــه معاهدات
بينالمللــی الزامات و وظایفی را بر اســاس
حقــوق بينالملل بر عهده میگيرند تا حقوق
بشــر را رعایت ،حمایت و اجرا کنند .الزام به
رعایت یعنی اینکه کشــورها باید از مداخله
یا کاســتن و محــدود کردن برخــورداری از
حقوق بشــر خود داری کنند .الزام به حمایت
کشورها را ملزم میسازد از افراد و گروهها در
برابر نقض حقوق بشــر حمایت کنند .الزام به
اجرا به این معنی است که کشورها باید برای
تســهيل برخورداری از حقوق بشر بنيادی و
اساسی اقدامات مثبت انجام دهند.
دولتهــا در نتيجــه تصویــب معاهدات
بينالمللی حقوق بشــر متعهد میشــوند در
کشور خود قوانين و مقررات سازگار با الزامات
و وظایــف معاهدهای خود را به اجرا در آورند
.بنا براین ،نظام حقوقی داخلی ،حمایت قانونی
اصلی از حقوق بشــر شــما ،که بر اساس
حقوق بينالملل تضمين شــده ،را پيشبينی
و فراهم میسازد.
هرجا کــه رویه هــای حقوقــی داخلی
(کشــوریـملی) نتوانند به موارد نقض حقوق
بشر رسيدگی کنند ،ساز و کارها و رویههایی
برای شــکایات یا مکاتبات و پيامهای فردی
در ســطوح منطقهای و بينالمللی وجود دارد
تــا به تضمين ایــن امر کمــک کنند که در
ســطح محلی ضوابط و معيارهای بينالمللی
حقوق بشر رعایت ،اجرا و به آنها عمل شود.
نظامهــای منطقهای حمایت از حقوق بشــر
نيز نقشــی حياتی در اجــرا و تحقق حقوق
بينالملل دارند.

 از کجا مطلع شوم آیا کشورم یکمعاهده ویژه مربوط به حقوق بشــر را
تصویب کرده است یا نه؟
شما میتوانيد جدید ترین اطالعات مربوط
به این که آیا دولت شــما به یــک یا تمامی
معاهدات و کنوانســيونهای مهم بينالمللی
مربوط به حقوق بشــر ملزم هســت یا نه ،به
« »International Lawو «Ratifications
 »and Reservationsدر وبسایت ما مراجعه
کنيد .میتوانيد مطلع شــوید آیا دولت شما
معاهدهای را امضا یا تصویب کرده یا موافقت
نکرده به مفادی ویژه از آن معاهده ملزم باشد.
همچنيــن میتوانيد بــرای دریافت اطالعات
بيشتر با مؤسسه حقوق بشر ملی خود ،مانند
کميســيون حقوق بشر ،و نهادهای غيردولتی
محلی حقوق بشر ،تماس بگيرید.
 از کجا مطلع شــوم آیــا دولتم بهالزامات خود براســاس قانون بينالمللی
حقوق بشــر عمل میکند یا نه و در امر
نظارت بر مطابعت آن کمک کنم؟
برای مثــال ،نهادهای ملی حقوق بشــر،
ســازمانهای غيردولتی محلی حقوق بشــر،
گروههای جامعه مدنی و رسانهها ،بر عملکرد
حقوق بشر دولت شــما نظارت و زمينههای
الزم بــرای اصالح را به افــکار عمومی اطالع
میدهند .در ســطوح منطقهای و بينالمللی
سازو کارهایی برای نظارت بر اجرای الزامات
قانونی حقوق بشر کشورها از سوی آنها وجود
دارد .در داخل تشکيالت حقوق بشر سازمان
ملل متحد در حال حاضر هفت نهاد معاهده،
متشکل از کارشناسان بينالمللی ،وجود دارد
که بر تبعيت کشــورهای طرف از معاهدات و
کنوانســيونهای بينالمللی اصلی حقوق بشر
نظارت میکنند .شــما اگر بخواهيد میتوانيد
هنگامی که قرار اســت این نهادهای معاهده
گزارشهای ارائهشــده از سوی دولت شما در
باره اجرای الزامات معاهده ای آن را بررســی
کنند ،اطالعات بيشتری به آنها بدهيد .شما
میتوانيد از اطالعــات مربوط به گزارشهای
دولت خود و توصيههای نهادهای معاهده در
« »Human Rights Bodiesدر وب ســایت
 OHCHRو در بيانيهها ،اطالعيههای رســمی
و گزارشهای ارائهشــده در وبسایت ما مطلع
شوید .شــورای حقوق بشــر ،که نهادی بين
دولتــی در نظام ملل متحد اســت ،مأموریت
دارد از ســوابق حقوق بشــر تمام کشورهای
جهان بررسی ادواری به عمل آورد.
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چرا ا عالمیه جهانی...
کسانی که متهم به جنایات جنگیاند ،تشویق
شــود؟ یا عدالت به شکل بهتری با تالش برای
دستگیری و محاکمه آنها در محکمه بینالمللی
جزایی رعایت میشود؟ الزامات «حق حفاظت»
تا کجا بســط مییابد؟ چه کســی مسئولیت
مداخله قهرآمیز را دارد؟
دیگر ساحه توجه شامل پوزشخواهیها و
غرامتها به بیعدالتیهای حقوق بشری پیشین
است .خشونتهای قبلی بر ضد شمار زیادی از
مردم دیگر کشورها میتواند روابط بین ملتها و
کشورها را تیره کند .بنابراین این ساحه مملو از
دشواریهای سیاسی ،جدای از اهمیت آن برای
حقوق بشر در کل است.
کمیســیونهای حقیقت یابی و گروههای
مصالحه ،جنبه دیگــری را فراهم میکنند که
تکامل و رشد حقوق بشر را نشان میدهد .آنها
آزارهای پیشین را مورد تحقیق قرار میدهند.
ایجاد این کمیســیونها و گروهها حاکی از آن
است که «اشتباهات انسانی» پیشین نمیتواند
برای همیشه پنهان بماند.
مســایل جدی اقتصادی بــه اینکه تا چه
میــزان و البته اص ً
ال آیا افراد میتوانند از حقوق
کامل بشری برخوردار باشند ،ضربه میزند .اگر
حقوق بشری «با صبحانه شروع میشود» افراد
باید فرصتهای معقول برای استخدام و آموزش
داشته باشــند .آنها باید قادر به رهایی از دام
فقر و اجتنــاب از تأثیر رنجورکننده فقر غذایی
و بیماریهای همهگیر باشــند .اعالمیه جهانی
حقوق بشــر درباره این نگرانیها در شرایط عام
سخن میزند .گرچند مشکالت جدی در پرتو
نابرابریهای اقتصادی در بین ملتها و کشورها
وجــود دارد .رویههای اســرافکارانه و فاســد
مقامهای دولتی از آنچه که برای نیازهای دیگر
مهیاست ،میکاهد.
سرانجام اینکه اعالمیه جهانی حقوق بشر
امکان ندارد که با ابزارهای «سنتی» زور تطبیق
شود .سازمان ملل هیچ نیروی مسلحی از آن خود
ندارد ،اما باید کمــک بخشهایی از ارتشهای
دیگر کشورها را به دست آورد .نهادهای سازمان
ملل مستقیما مثل دفتر کمیسیون عالی حقوق
بشر در ژنیوا که کمکهای مالی کمی دریافت
میکنند ،در قســمت توســعه حقوق بشر کار
میکنند .با همه اینها نگاه به گذشــته و سال
 1948نشــان میدهد که پیشرفت قابل توجه
بوده اســت .یک سند تخیلی حال یک واقعیت
زنده شده است .اعالمیه جهانی حقوق بشر باید
به خاطر بنیادهای محکم و ساختار منعطفش
مورد تجلیل قرار گیرد.
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بنبستهاییبرایتطبیق..
پینوشتها:

1 . Human right
2. Intrinsic value
3. United Nation
4. The universal deliration of human
right

 .5امارتاسالمیافغانستان که به پشتودافغانستاناسالمی
اماراتنامیده میشــد ازسال  ۱۹۹۶تا  ۲۰۰۱در افغانستان
روی کار آمد و در سال  2001برچیده شد.
 .6جامعــۀ جهانی به رهبری ایــاالت متحدۀ امریکا
در حملۀ گروه تروریســتی اســامی القاعده به نیویورک
و واشــینگتن در یازدهم ســپمتبر  2001بــرای نابودی
القاعده و دولت امارت اســامی طالبان به افغانستان آمد.
فرمان حملهبهافغانستاندر هفتماکتبر  ۲۰۰۱میالدیبانام
رســمیعملیاتبلندمدتآزادی (Operation Enduring
 )Freedomصادرشــد .سپســاز سیزدهسالجنگپی در
پی،در بیستوهشتمدســامبر  ۲۰۱۴ناتووایاالت متحده
رسماً به عملیات جنگی در افغانستان پایان دادند و تمامی
مسئولیتهای امنیتی را به دولت افغانستان واگذارکردند.
 .7مقدمۀ حقوق اساسی افغانستان.1382 ،
 .8قانون اساسی افغانستان ،1382 ،مادۀ هفتم ،کابل.
 .9قانون اساســی افغانســتان ،1382 ،مادۀ پنجاه و
هشتم ،کابل
10. Afghanistan Independent Human
Rights Commission
11. United Nations Assistance Mission in
Afghanistan
12. Provincial Reconstruction Team
)(PRT

 .13لیبرالیسمکالسیک ()Classical liberalism
ایدئولوژیسیاسی،وشاخهایازلیبرالیسماستکهازآزادیمدنیودو
لتمحدودتحتحاکمیتقانون،مالکیتخصوصیدفاعمیکندوبربا
زارآزادتأکیدمیکند.

14.
https://hamidrezataghipour.
wordpress.com/2016/09/22/%D9%8
5%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A8%D8%B4%D8%B1/

15. Intrinsic property
16. Indivisibility
17. Universality
18. https://www.nesri.org/programs/
what-are-the-basic-principles-of-the-human-rights-framework
19. Cultural invasion

 .20جاللدرخشــه،محمدصادقنصرتپناه،مرتضیفخا
ری ،جستارهای سیاسی معاصر ،پژوهشهای علوم انسانی
و مطالعات فرهنگــیhttp://politicalstudy.ihcs. :
html.628_ac.ir/article
Humanism .21
 .22جاللدرخشــه،محمدصادقنصرتپناه،مرتضیفخا
ری ،جستارهای سیاسی معاصر ،پژوهشهای علوم انسانی
و مطالعات فرهنگــیhttp://politicalstudy.ihcs. :
html.628_ac.ir/article
23. http://dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=131620
24. Modernism
25. Convention

ماهنامهحقوقبشر،سالشانزدهم
شماره نهم ،قوس1397

ماهنامهحقوق
بشر 30
سال شانزدهم

شماره نهم ،قوس1397

اعالميه هزاره
مللمتحد

حق بشر نسبت به توسعه
همچنین بر تحقق کامل حق
مردمان برای تعیین سرنوشت
خویش اشاره دارد ،حقی که بر
اساس مادههای مربوطه هر دو
میثاق بینالمللی حقوق بشر،
شامل اعمال حق غیرقابل انتقال و
جداییناپذیر آنان برای حاکمیت
کامل بر ثروت و منابع طبیعی
ایشان است.

با توجه به هدفها و اصول منشــور ملل
متحد درباره تحقق همــکاری بينالمللی به
منظور حل مشکالت و مسایل بينالمللی که
دارای ماهيت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی یا
انساندوســتانه هستند ،و در ترویج و تشویق
احتــرام به آزادیهای بنيادی و حقوق بشــر
برای همه بدون تبعيض از نظر نژاد ،جنسيت،
زبان یا دین با به رســميت شناختن این امر
که توســعه یک فراینــد فراگيــر اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و سياســی است که هدف
آن بهبود مداوم رفــاه کل مردم و همه افراد
برمبنای مشــارکت فعاالنه ،آزادانه و با معنی
آنان در توســعه و در توزیــع عادالنه مزایای
ناشــی از آن است ،با توجه به اینکه براساس
مفاد اعالميه جهانی حقوق بشر ،هرکس حق
دارد از نظمی اجتماعی و بينالمللی برخوردار
باشــد که درآن حقــوق و آزادیهای تعيين
شده در آن اعالميه بتواند به طورکامل تحقق
یابد ،با یادآوری مادههــای ميثاق بينالمللی
حقــوق اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگی و
ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سیاســی با
یادآوری بيشتر موافقتنامهها ،کنوانسيونها،
قطعنامهها و دیگر اسناد مربوطه سازمان ملل
متحد و کارگزاریهای تخصصی آن در رابطه
با توسعه یکپارچه نوع بشر ،پيشرفت و توسعه
اقتصادی و اجتماعی تمامی مردمان ،از جمله
اســناد و مصوبات مربوط به اســتعمارزدایی،
پيشــگيری از تبعيض ،احترام بــه و رعایت
آزادیهای بنيادی و حقوق بشــر ،حفظ صلح
و امنيــت بينالمللی و ترویج بيشــتر روابط

دوســتانه و همکاری بين کشــورها براساس
منشور ملل متحد،
بــا یادآوری حــق مردمان بــرای تعیین
سرنوشــت خود ،که بر اســاس آن حق دارند
وضعیت سیاســی خــود را آزادانــه تعیین و
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خود را
پیگیری کنند،
همچنین با یادآوری حــق مردمان برای
اعمــال ،به پیروی از مادههــای مربوط هردو
میثاق بینالمللی حقوق بشر ،حاکمیت کامل
و همهجانبه بر تمامی ثروت و منابع ملی خود،
با آگاهی از تعهد کشورها بر اساس منشور
ملل متحد بــرای ترویج احترام همگانی برای
رعایت آزادیهای بنیادی و حقوق بشر برای
همه بدون هیچگونه تبعیض از نظر نژاد ،رنگ
پوست ،جنسیت ،زبان ،دین ،عقاید سیاسی و
عقاید دیگر ،خاستگاه ملی یا اجتماعی ،اموال
و دارایی ،تولد و وضعیتهای دیگر،
با توجه به اینکه خاتمه دادن به نقضهای
گســترده و آشکار حقوق بشر مردمان و افراد
تحت تأثیر و گرفتار وضعیتهای مانند شرایط
ناشی از اســتعمارگری ،استعمارگری جدید،
جدایی نژادی ،تمامی شکلهای نژادپرستی و
تبعیض نژادی ،ســلطه و اشغالگری خارجی،
تجاوز و تهدید علیــه حاکمیت ملی ،وحدت
ملی و یکپارچگــی ارضی و تهدیدهای جنگ
به ایجاد شرایطی مناسب برای توسعه بخشی
بزرگ از نوع بشر کمک خواهد کرد،
با ابــراز نگرانی از وجــود موانع جدی در
مسیر توســعه ،همچنین در مسیر دستیابی

به رضایت کامل انسانها و مردمان از زندگی
خــود ،کــه ،از جملــه ،انکار حقــوق مدنی،
سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگی
(آنــان) موجب آن میشــود ،و بــا توجه به
اینکه تمامی حقوق و آزادیهای بنیادی بشر
جداییناپذیر و وابسته به یکدیگرند ،به منظور
ترویج توسعه ،باید به اجرا ،ترویج و حمایت از
حقوق مدنی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی (آنان) موجب آن میشود ،و با توجه
به اینکــه تمامی حقوق و آزادیهای بنیادی
بشــر جداییناپذیر و وابسته به یکدیگرند ،به
منظور ترویج توســعه ،باید به اجرا ،ترویج و
حمایت از حقوق مدنی ،سیاســی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی توجه برابر و رســیدگی
فوری معطوف شــود ،و اینکه ،بر این اساس،
ترویــج ،احترام به و برخــورداری از بعضی از
حقوق و آزادیهای بنیادی بشــری نمیتواند
انکار سایر حقوق و آزادیهای بنیادی بشری
را توجیه کند،
با توجه به اینکه صلح و امنیت بینالمللی
عناصری ضروری برای تحقق حق توسعهاند،
با تأیید دوباره این امر که بین خلع سالح
و توسعه رابطهای نزدیک وجود دارد و اینکه
پیشرفت در زمینه خلع سالح از پیشرفت در
زمینه توســعه به گونه قابل توجهی حمایت
خواهد کــرد و این امر که منابع آزاد شــده
از طریق تدابیر خلع ســاح باید به توســعه
اقتصــادی و اجتماعی و رفــاه همه مردمان،
به ویژه مردمان کشــورهای در حال توسعه،
اختصاص داده شود،
با به رسمیت شناختن این امر که شخص
انســان موضوع مرکزی و اصلی فرایند توسعه
اســت و اینکه بنابراین سیاست توسعه باید
انسان را شــرکتکننده و سود برنده اصلی از
توسعه به حساب آورد،
با به رسمیت شــناختن این امر که ایجاد
شرایط مناســب برای توسعه مردمان و افراد،
مسئولیت اصلی و اولیه دولتهای آنان است،
بــا آگاهــی از اینکه تالشها در ســطح
بینالمللــی برای ترویــج و حمایت از حقوق
بشر باید با تالشها برای ایجاد نظم اقتصادی
تازه همراه باشد،
با تأیید اینکه حق توسعه از حقوق بشری
اســت که نمیتوان آن را از انســان گرفت و
اینکه برابری فرصت برای توســعه امتیازی
برای ملتها و افراد است که ملتها را تشکیل
میدهند،
اعالمیه زیر در زمینه «حق توسعه» صادر
میشود:
ماده 1
 -1حق توســعه از حقوق بشری است که
نمیتوان آن را از انسان گرفت و در نتیجه و بر

اساس آن هر انسان و همه مردمان حق دارند
در توســعه اقتصادی ،اجتماعــی ،فرهنگی و
سیاسی ،که در آنها همه آزادیهای بنیادی
و حقوق بشری میتوانند به طور کامل تحقق
یابند شــرکت کنند ،به آنها کمک کنند و از
آنها برخوردار شوند.
 -2حق بشر نســبت به توسعه همچنین
بــر تحقق کامــل حق مردمان بــرای تعیین
سرنوشــت خویــش اشــاره دارد ،حقی که
بر اســاس مادههــای مربوطه هــر دو میثاق
بینالمللی حقوق بشــر ،شــامل اعمال حق
غیرقابل انتقــال و جداییناپذیــر آنان برای
حاکمیــت کامل بــر ثــروت و منابع طبیعی
ایشان است.
ماده 2
 -1شخص انسان موضوع مرکزی و اصلی
توسعه اســت و باید شریک و سودبرنده فعال
حق توسعه باشد.
 -2تمامی انســانها ،به گونــه انفرادی و
دسته جمعی ،با در نظر گرفتن نیاز به احترام
کامل برای آزادیهای بنیادی و حقوق بشــر
آنان ،همچنین وظایف آنان نسبت به جامعه،
که تنها آن میتوانــد رضایت آزادانه و کامل
انسان را تضمین کند ،برای توسعه مسئولیت
دارند ،و بنابراین باید نظمی سیاسی ،اجتماعی
و اقتصادی مناسب را برای توسعه ترویج و از
آن حمایت کنند.
 -3کشــورها حــق و وظیفــه دارنــد
سیاستهای توســعه ملی مناسب که هدف
آن بهبــود مداوم رفاه کامل جمعیت و تمامی
افراد ،بر مبنای مشارکت آزادانه ،فعال و معنی
دار آنان در توسعه و در توزیع عادالنه مزایای
ناشی از آن باشد ،تدوین کنند.
ماده 3
 -1کشــورها مســئولیت اصلی و اولیه را
برای ایجاد شــرایط ملی و بینالمللی مناسب
برای تحقق حق توسعه دارند.
 -2تحقق حق توســعه احترام کامل برای
اصــول حقــوق بینالملل مربوط بــه روابط
دوســتانه و همکاری بین کشورها را بر اساس
منشور ملل متحد ایجاب میکند.
 -3کشــورها وظیفه دارند برای تضمین
تحقق توسعه و حذف موانع توسعه با یکدیگر
همکاری کنند .کشــورها بایــد حقوق خود
را محقق ســازند و وظایف خــود را به چنان
شــیوههایی انجام دهند که نظــم اقتصادی
بینالمللــی جدیــدی بــر مبنــای برابری
حاکمیت ،وابستگی متقابل ،منافع مشترک و
همکاری بین همه کشورها ترویج ،و رعایت و
تحقق حقوق بشر تشویق شود.
ماده 4
 -1کشــورها وظیفه دارند بــرای تدوین

سیاســتهای توســعه بینالمللی بــه امید
تسهیل تحقق کامل حق توسعه اقداماتی ،به
صورت فردی و دسته جمعی انجام دهند.
 -2بــرای حمایت از توســعه ســریعتر
کشــورهای در حال توســعه اقــدام مداوم و
پایدار الزم اســت .به عنوان مکمل تالشهای
کشــورهای در حال توســعه ،همکاری مؤثر
بینالمللی برای تامین وســایل و تســهیالت
مناسب این کشورها به منظور تقویت توسعه
فراگیر آنها ضروری است.
ماده 5
کشــورها باید اقدامات قاطع برای حذف
نقضهای شدید و فاحش حقوق بشر مردمان
و انســانهای گرفتــار وضعیتهایــی مانند
شرایط ناشی از جدایی نژادی ،همه شکلهای
نژادپرســتی و تبعیض نژادی ،استعمارگری،
سلطه و اشــغالگری خارجی ،تجاوز ،مداخله
خارجــی و تهدیدهای علیــه حاکمیت ملی،
وحدت ملــی و یکپارچگی ارضی ،تهدیدهای
جنگ و امتناع از به رســمیت شناختن حق
بنیادی مردمان برای تعیین سرنوشت خویش
انجام دهند.
ماده 6
 -1همه کشورها باید برای ترویج ،تشویق
و تقویت احتــرام همگانی به و رعایت تمامی
آزادیهای بنیادی و حقوق بشــر برای همه
بدون هرگونه تبعیض و تمایز نســبت به نژاد،
جنسیت ،زبان یا دین همکاری کنند.
 -2تمامــی آزادیهای بنیــادی و حقوق
بشر غیرقابل تقســیم و تفکیک ،و وابسته به
یکدیگرنــد؛ در مورد اجرا ،ترویج و حمایت از
حقوق مدنی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی باید توجه برابر مبذول و رســیدگی
فوری به عمــل آید -3 .کشــورها باید برای
حذف موانع ناشی از کوتاهی در رعایت حقوق
مدنی و سیاســی ،همچنین حقوق اقتصادی
و فرهنگی بر سر راه توســعه اقداماتی انجام
دهند.
ماده 7
همه کشــورها بایــد ایجــاد ،نگهداری و
تقویت صلح و امنیت بینالمللی راترویج و ،به
این منظور ،حداکثر تالش خود را برای تحقق
خلع سالح عمومی و کامل تحت کنترل مؤثر
بینالمللی به عمــل آورند ،همچنین تضمین
کنند منابع آزاد شــده بر اثر تدابیر مؤثر خلع
ســاح برای توســعه فراگیر ،به ویژه توسعه
فراگیر کشــورهای در حال توسعه به مصرف
برسد.
ماده 8
 -1کشــورها باید ،در ســطح ملی ،همه
اقدامــات الزم را برای تحقق حق توســعه به
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د جرم او مجازاتو
تر منځ تناسب()3

څوک چې د کوم جرم مرتکب
شوی دی ،په واقعیت کې یې یو ناوړه
کار تررسه کړی دی او دارنګه فرد
باید مجازات يش .د مجازاتو تحمیل
هامغسې چې د بیګناه افرادو په
هکله د عدالت خالف دی .دهغه
افرادو مجازاتول د هغو کارونو د رسته
رسولو په خاطرچې نورو تررسه کړي
دي هم پخپله یوه بله بې عدالتي ده،
که چیرې د مجازاتو اندازه د ارتکايب
جرم په نسبت زیاته وي ،هم یو ډول
بیعدالتي ده چې د محکوم په حق
کې کیږي ،له دې امله ،هرڅوک باید
د خپلو کړنو پایلې (عواقب) پخپله
وزغمي چې دا اصل د نړۍ د هیوادونو
په اسايس او جزایي قوانینو کې د
مجازاتو د شخيص والی د اصل په
نامه منل شوی او پرې استناد کیږي،
د مثال په توګه د افغانستان اسايس
قانون دې اصل ته پخپله شپږویشتمه
ماده کې دا رنګه ځای ورکړی دی:
(جرم یوشخيص عمل دی .د متهم
تعقیبول ،نیول یا توقیفول او پرهغه
باندې د جزا تطبیق بل هیچا ته
رسایت نه کوي) د هیواد د جزا کوډ
په خپله نهمه ماده کې په دې اړوند
داسې رصاحت کوي.

د جرم او جزا ترمنځ پرتناســب واکمن
اصول
د مجازاتو د شخيص وايل اصل:
څوک چې د کوم جرم مرتکب شــوی دی،
په واقعیت کې یې یو ناوړه کار تررسه کړی دی
او دارنګــه فــرد باید مجــازات يش .د مجازاتو
تحمیل هامغسې چې د بیګناه افرادو په هکله
د عدالت خالف دی .دهغــه افرادو مجازاتول
د هغو کارونو د رسته رســولو په خاطرچې نورو
تررسه کړي دي هم پخپله یوه بله بې عدالتي
ده ،که چیرې د مجازاتو اندازه د ارتکايب جرم
په نســبت زیاته وي ،هم یو ډول بیعدالتي ده
چې د محکوم په حق کې کیږي ،له دې امله،
هرڅــوک باید د خپلــو کړنو پایلــې (عواقب)
پخپله وزغمي چې دا اصل د نړۍ د هیوادونو
په اســايس او جزایي قوانینو کې د مجازاتو د
شخيص والی د اصل په نامه منل شوی او پرې
اســتناد کیږي ،د مثال په توګه د افغانســتان
اسايس قانون دې اصل ته پخپله شپږویشتمه
مــاده کــې دا رنګه ځــای ورکــړی دی( :جرم
یوشــخيص عمل دی .د متهم تعقیبول ،نیول
یــا توقیفول او پرهغه بانــدې د جزا تطبیق بل
هیچا ته رسایت نه کــوي) د هیواد د جزا کوډ
په خپلــه نهمه ماده کې په دې اړوند داســې
رصاحت کوي.
(جرم شــخيص عمل دی او پرهغه مرتتبه

جزا بل شخص ته رسایت نه کوي) .نو د جرم او
جزا د تناسب له مصادیقو څخه یو دا دی چې
مجرم شــخص تر مؤاخــذې او مجازاتو الندې
ونیــول يش او خپلوان او اقارب یې له مجازاتو
او د قضایي د ستګاه له مؤاخذې خوندي وي.
ســمه ده چــې د مجرم مجــازات ،نه يش
کیدای چې د ده د کورنۍ په نسبت بې اغیزې
وي ،ځکــه هغه څوک چې پــه حبس یا اعدام
محکومیږي ،له شــک پرته چــې کورنۍ یې د
ده په نه شتون له اندیښنې ،خپګان او ناامنۍ
رسه الس او ګریــوان کیږي او پــه دې مواردو
کې مجازات په غیرمســتقیمه توګه هغوی هم
اغیزمنوي ،خو لــه دې ټولو رسه رسه بیا هم د
اسالم سپڅيل دین او موضوعه حقوقو د جرم د
شخيص وايل اصل تر پاملرنې او تاکید الندې
نیولی.
د جرم او مجازاتو د تناسب اصل:
مقنــن باید د یوې کړنې د جــرم بللو لپاره
یو څو ټکي په پام کــې ولري لکه د هغه چال
چلند او کنټــرول چې کیدای يش په حقوقي
تضمینونو رسه تر نظم الندې رايش .نه ښایي
چې په دې هکله د جزایي حقوقو د اجرا کولو
لــه ضامنتونو څخــه ګټه واخــي ،د افرادو له
آزادیــو څخه د مالتړ اړتیــا د دې ایجاب کوي
چې د جزا حقوق د وروستۍ حل الرې په توګه

د مجــرم د ټولنیز کنټرول لپاره په بشــپړاړین
مــورد کــې وکارول يش .پرهمدې بنســټ ،د
مجازاتــو ټاکنه باید په لومړي پړاو کې د مجرم
اصــاح ته پام ولري ،له همدې کبله ،د جرم د
پیښیدو د مخنیوی او مجرمانو د اصالح  لپاره
مناســب اقــدام ،د جزایي سیاســت له اصولو
څخه دی او د مجرمینو په اصالح کې اغیزناک
رول لري.
په هغه صورت کــې چې د جرم او مجازاتو
د شــدت ترمنځ اړیکه نه وي ،د هرډول شدید
و او نامتناســبو مجازاتــو د کارولــو لپــاره الره
پرانیســتې ده ،په پایله کې ،مجازات له تررسه
شوې رسغړونې رسه هیڅ ډول تطابق او سمون
نه لري .البته که چیرې جرم خورا شــدید وي،
له هغه رسه په تناسب به جزاګانې هم شدیدا
ٌ اجراء يش.
همدارنګــه د عدالــت اجراکــول د دې
غوښــتنه کوي ،په ټولو مواردو کې چې مجني
علیــه ،د بــل د تحریک المــل ګرځیدلی وي
او د جــرم د پیښــیدو موجب شــوی وي ،لکه
د هیــواد د  1355هـــ ش  کال د جــزا قانون
پــه ( )141مه مــاده کې د قانــوين عذرونه او
قضایي مخففه حالونه ترعنوان الندې ترصیح
شــوي (مجرم د مجني علیه د ناحقه تحریک
په اثر د جــرم ارتکاب ته  اقدام کړی وي) او یا
یې له جنایت څخه وړاندې یو وضعیت منځته  

راوړی وي ،د ده د تقصیر او خطا په تناسب ،د
مجرم په مجازاتو کې کمښت راځي او قضایي
مخففه حالتونه په پام کي نیول کیږي .پر دې  
بنسټ نامتناسبې جزاګانې ،هغه مجازات دي
چې  د واردې شوې صدمې ډول او اندازې ،د
جرایمــو اهمیت ،د ارتکايب جرم ډول ،د مجرم
شخصیتي ځانګړنو او مجني علیه تقصیر ته له
پاملرنې پرته وضعه او یا په کاروړل کیږي.
البته لــه دې امله چې جرم په یوه اندازه د
ټولنې لپاره خساره راوړونکی نه فرض  کیږي،
جزاګانــې هم باید له خفیفو تر شــدیدو درجو
پــورې  ډلبندي يش .دا چــې د مجازاتو لپاره
باید کوم معیارتعریف يش ،د پوهانو د بحث وړ
موضوع ده ،په دې معنــا چې یو مهال جرم د
سپکو(ضعیفو) ابعادو درلودونکی او د قباحت
له ډلې څخــه دی او بل مهال جرم د شــدت
د درجــې درلودونکی دی ،لکــه د نفس قتل،
وســله والې غالوې او الره وهنه ،چی دا هر یو
جرم خپلو تخریبي ابعادو ته په کتنه ،متناسب
مجازات ویني.
که چیرې قانــون جوړوونکی دې معیار ته
پــام ونلري ،پــه دې معنا دی چې د تناســب
معیــار ته په نــه پاملرنې یې ،قانــون جوړونې
تــه اقدام کړی دی ،چــې د جزایي عدالت له
منل شویو اصولو رسه څرګند مغایرت دی او په
ټولنه کې د افرادو د برشي حقوقو له ارزښتونو
رسه منايف دی او دارنګه قانون انساين نه ګڼل
کیږي ،له همدې کبله نامتناســب مجازات د
حقوقي پوهانو له نظره محکوم او د منلو وړ نه
دي او رسبیره پر دې ،له ټولنیز نظره به دارنګه
قانون ظاملانه او غیراغیزناک وي.
د استحقاق نظریه:
د استحقاق نظریه وایي چې باید د جرم او
مجازاتو تر منځ یو مناسب نسبت ټینګ يش.
د دې نظریې رسه ســم مجازات عبارت دي د
مرتکب له رټلــو څخه ،د ده د خطاکارانه چال
چلند پــه خاطر ،له دې کبله لــه هغه رسه په
اړیکه کې لومړنی ټاکونکی عامل باید دا ټکی
تضمین کړي چې په کاروړل شوي مجازات ،د
مجرم په وسیله د رامنځته شوې صدمې شدت
او د مرتکــب د تقصیــر درجې ته پــه پام رسه،
هامغــه څیز دی چې مرتکب یې مســتحق و.
له دې امله ویالی شــو چې د جرم شدت او د
مجازاتو شدت د یوې سکې د وه مخونه دي.
د متناســبو مجازاتــو د ټاکنــې
محدودیتونه:
پــه هغه مواردو کې چې د اســايس قانون
د مقرراتــو پــه موجب د مجازاتو تناســب الزم

وي ،موخه یې د بــر له حقوقو څخه ننګه او
مالتــړ ،د ټولنې اهدافو ته د رســیدو په موخه
له مرتکب څخه د ابزاري اســتفادې مخنیوی،
له دیکتاتورۍ مخنیوی او د عدالت او انصاف
تضمین دی.
له دې کبله ،د دې رشط موخه له استحاق
څخه د خورا شــدیدو مجازاتــو مخنیوی دی.
تــر هغــه مهاله چې مجــازات له اســتحقاقي
مجازاتــو څخه اســايس انحراف و نــه لري ،او
د بــر حقوق نه نقضوي ،د اســايس قانون د
مقرراتو په موجب به بې اعتباره اعالم نه يش.
د دې چــارې معنا دا نه ده چــې هرومرو باید
استحقاقي مجازات وکارول يش ،بلکې زیاتره
په دې معنا ده چې له استحقاق څخه د زیات
مجازات منعــه کوي .له دې امله ،د اســايس
قانون مقررات د نامتناســبو مجازاتو په ټاکنه
کې د خنډ په توګه عمل کوي.
د متناسبو مجازاتو د ټاکنې رشایط:
ځینــې لیکــوال پــه دې بــاور دي چې د
مجازاتو د تناســب رشط په زیات ظرافت رسه
د ګټــې پالنې پر بنســټ د مجازاتو ټاکنې له
مالحظاتــو رسه ګډ شــوی دی .پــه دې ځای
کې لیکــواالن د مجازاتو د تناســب ترکیب او
بیــا ټولنیز کولو ته او د دارنګــه ترکیب اغیز د
زندانونو د اداري او اصالحي مرکزونو میتود ته
خاص اهمیت ورکوي.
له بلې خوا ګروهمن دي چې د سزا ورکولو
مالحظات د مجازاتو د تناســب رشط  ته زیات
اهمیت نه ورکوي.
د نورو په نظر ،د ســزا ورکولو او تناســب د
ترکیب پــه مورد  بحث قانــع کوونکی نه دی،
ځکــه د مجازاتــو د څرنګــوايل پــورې اړوندو
پوښــتنو او د مجازاتــو د انــدازې د ټاکنــې د
څرنګوايل پورې اړوندو پوښتنو تر منځ تفکیک
او بیلتون ته نه قابلیږي.
د کاناډا هیواد د سرتې محکمې د قاضی
 Lamerپــه نظــر ،تناســب د جزایــي عدالت
بنسټي اصل دی او د اسايس قانون په وسیله
يې مالتړ او ننګه کیږي او په جزایي مسوولیت
او د مجازاتو په ټاکنې اغیز پریبايس.
د ده په نظر د مجازاتټاکنې په هره نظریه
کې اسايس ټکی دا دی چې په کاروړل شوي
مجازات باید له جرم رسه اړیکه ولري ،مجازات
باید د جرم له شدت رسه متناسب وي ،یوازې
په دې صورت کې هغــه چې ټول کوالی يش
معتقد يش چې مجرم د ورکړل شــويو مجازاتو
مســتحق ؤ او د عدالــت او د نظام د منطق په
نسبت د اعتامد احساس وکړي.
پــه دې حال کې په هغــه مواردو کې چې
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د مجازاتو د ټاکنې سیاســت ګټه اخیستونکو
(فايده گرايانه) اصولو ته زیات ارزښت ورکوي،
نــو د مجازاتو د تناســب رشط به کوم اهمیت
ونــه لري ،خو نــورو موخو ته درســیدو لپاره به
اجــازه ورکــړي چې مجــازات لــه معمول حد
څخه زیات متناســب يش .رسبیــره پر دې ،د
ګټې اخیســتونکو موخو ته د رسیدو لپاره لکه
د عمومي اعتامد ساتنې یا عمومي پوهې او د
ارزښــتونو تدریجي ټینګښت ته کايف ده چې
تناسب د پراخو محدودو دننه وساتل يش.
له متناسبو مجازاتو څخه نه انحراف:
بې له شــکه د اسحقاقي نظریې رسه سم،
د متناســبو مجازاتو تضمین یو الزام راوړونکی
اصــل دی او نه شــوکوالی له هغــه څخه نورو
موخو ته د رسیدو لپاره عدول وکړو .هغه نظام
چې له متناســبو مجازاتو څخــه انحراف ته ،د
مثال په ډول د ټولنې د خوندیتابه لپاره اجازه  
ورکوي ،یــوازې یــوه اســتحقاقي لیدتوګه نه
تعقیبوي بلکې زیاتــره یوه څو اړخیزه لیدتوګه
ده.
یــوازې پــه ســزا ورکوونکــې لیدتوګه کې
تناســب د مجازاتو ټاکنې له رشایطو څخه نه
دی ،بلکــې د مجازاتــو د ټاکنې ســتنه ده .د
انتقادي غربګون درجه د جرم د شدت پایله ده
او باید وساتل يش.
لکه هامغسې چې د سزا ورکولو په نظریه
کې لیدل کیــږي ،یوې ډلې مجازاتو ته رجوع
صورت مومي چې نامتناسب دي .له دې رسه
رسه دا لیدتوګه هم د تناســب له اصل څخه د
هر ډول مهم انحراف خنډ ګرځي.
د مجازاتو د تناســب د اصل د محدودیت
اکرث حد ســقف باید په غښتلتیا رسه خوندي
يش.
له بلې خوا ،د اســايس قانــون په مقرراتو
کې ،په هغه مــواردو کې چې د برشي حقوقو
د خوندتیابــه لپاره د مجازاتو د تناســب رشط
اړین دی.
الزمه نه ده چې دا رشط تل خوندي يش او
کوالی شــو یو څه اندازه انحراف تجویز کړو .د
دې لیــد توګې له مخې باید مهم انحراف چې
مجازات تحمیلوي او له متناسبو مجازاتو څخه
آخــوا دي او لږ اهمیته انحراف تر منځ چې له
لږ عدم تناســب رسه مجازات تحمیلوي ،توپیر
قایل شــو .په هغه صورت کــې چې د مجازاتو
د تناســب د رشط بنســټ عدالــت او انصاف
وانګیرو ،مهم انحراف ســتونزه رامنځته کوي.
دارنګــه انحــراف د تــورن د حقوقــو په نقض
متاميږي او باید توجیه يش .کوالی شو دارنګه
یــو انحراف خورا مهم هدف ته د رســیدو لپاره
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چې د متهم له حقوقو انحراف به توجیه کړي،
تجویز کړو .په دارنګه یو حالت کې ویل کیږي
چې شــدید مجازات ظاملانه نه دي او انصاف  
د دې ایجاب نه کوي چې د ضامنت د اجراء د
شدت او د جرم د شدت تر منځ تناسب وساتل
يش او له دې املــه به بحث د متهم له برشي
حقوقو څخه په انحراف کې د تناسب موضوع
ته واوړي .دارنګه انحراف باید د هغه مقرراتو له
نظره چــې تر مالتړ الندې برشي حقوقو نقض
ته اجازه ورکوي ،ترپاملرنې الندې ونیول يش.
د لږ اهمیــت درلودونکی انحــراف ،متهم
ته کوم زیان نه رســوي .د انحراف دا ډول هغه
انتقادي غربګون چې متهم یې وړ دی راکموي
او هغه پیغام چې مجازات یې حامل دی پرې
کوي (غوڅوی) او له دې امله په ډیرې سختۍ
رسه کوالی شو هغی ته د سزا ورکولو له نظریې
رسه سمون ورکړو .خو په هغه مواردو کې چې
د بــر له حقوقو څخه د مالتړ لپاره د مجازاتو
د تناســب رشط الزم دی دا انحــراف ســتونزه
نه رامنځته کوي او هامغســې چې پوهیږو په
دارنګــه لیدتوګه کې ترتیبي معیــار له واقعي
اهمیــت څخه برخمن دی .مګر د تناســب له
اصل څخه لــږ اهمیته انحراف د متهم حقوقو
ته مرض نه دی.
د جرم  او جزا د تناسب معیارونه:
قانون جوړوونکــی باید دجــرم او مجازاتو
ترمنځ د تناســب د اصل د پــه کار وړلو لپاره،
مشخص معیارونه په پام کې ونیيس .د مجازاتو
په ټاکنه کــې دا معیار کیدای يش په مرتکب
شخص یا مجرمانه چال چلند باندې څارونکی
وي ،دارنګــه چې مرتکب شــخص د څه ډول
روحــی – رواين خصوصیاتــو درلودونکی دی،
آیا د خپلو اعاملو او کړو وړو مســئوول دی؟ د
جرم له ارتکاب څخــه د ده قصد او انګیزه څه  
ده؟ د جرم مؤجه علتونو ته پاملرنه او د مرتکب
ټولنیــز ځای ځایګی او د ده له کســب او کار
رسه د جرم اړیکه ،پر شخص له څارونکو عواملو
څخه دي.
د جرم له شدت او اهمیت رسه د متناسبو
مجازاتو ټاکنه او پرعمومي نظم او  .....له هغه
څخه رامنځ ته شوې نښې نښانې په جرم کې
له څارونکو اړخونو دي.
لکه څرنګه چې د یوې ناروغۍ د مناسبې
درملنــې لپــاره د هغــې د علتونو پــه څیړنې
او پیژندنــې الس پــورې کیــږي ،د مجــرم له
شــخصیت او خطرناک حالت رسه د متناسبو
مجازاتو د ټاکنې لپاره هم باید هغه  شاخصونه
چــې نومــوړی د هغو تــر اغیز النــدې د جرم
مرتکب شــوی دی او هم استعداد او جسمي

او رواين (معنــوي ،روحــي) لیوالتیاوې یې تر
مطالعې النــدې ونیول يش .مجــازات باید د
مجــرم د اصــاح او ټولنیز ژوندانه تــه د ده د
ورستنیدو یوه وسیله وي.
له پورتنۍ یادونې وروســته په الندې توګه
دې موضــوع پــورې اړوندو مطالبــو ته چې د
مجازاتو د ټاکنې له معیارونو څخه عبارت دي
یوه ځغلنده کتنه کوو.
د واردې شــوې صدمې د انــدازې او په
عمومــي نظم کــې په اختالل پــورې اړوند
معیار:
د هغه خطــر درجه چې د مرتکب له عمل
څخه د ټولنــې عمومي نظم ته متوجه کیږي،
د جرم ګڼلو (جــرم انګاري) اصلی مبنا ده ،په
اســايس  ډول تــر هغه مهاله چــې یو عمل د
ټولنــې په عمومي نظم کــې د اخالل المل نه
يش د قانــون جوړوونکي لــه خوا جرم نه ګڼل
کیــږي او په عمومي نظم کې اخالل د جرم د
اصيل ماهیت برخه ده.
قانــون جوړوونکی د عمل له ارتکاب څخه
د ترالسه شــوې صدمې د اندازې له مخې ،له
صدمې رسه متناســب مجازات ټاکي .پر دې
بنســټ ،که چیرې وارده شوې صدمه لږه وي،
مجازات لږ او که ډیره وي ،زیات مجازات ټاکي
او په دې اعتبار دا معیارد مجازاتو د ټاکنې له

معیارونو ګڼل کیږي.
د مجرم په وضعیت پورې اړوند معیار:
پردې بنسټ کوم وضعیت چې مجرم ترې
برخه من دی د مجازاتو په ټاکنه کې په پام کې
نیول کیږي .په بل عبارت ،قانون جوړوونکی د
مجازاتو د اندازې له حیثه د بېالبېلو مجرمینو
ترمنځ په بیلتون قایلیږي.
په دې معیار کې د ډول له مخې د مجرم پر
شخصت ټینګار کیږي .د مجرم ناوړه شخصیت
نــه یوازې د مجازاتو د انــدازې د زیاتیدو المل
کیږي بلکې کیدای يش له اصيل مجازاتو رسه
د تامینــي اقدام یا تکمیيل مجازاتو د یو ځای
کیدو سبب يش.
د مجازاتو په اندازه کې د مجرم د شخصیت
اغیزه د جرم پوهنــې او جزایي حقوقو تر منځ
په متقابلــې اړیکې پورې اړه پیــدا کوي او له
 1761میــادي کال څخه د ملــروزو له خوا
د (مجرم انســان) کتاب په لیکلو رسه رامنځته
شوې .د جرم پوهنې نخښې په جزایي حقوقو
کې ښــکاري ،دا نخښــې ،نه یــوازې د جرم د
ارتــکاب الملونو ته د پاملرنې پــه اړتیا بلکې د
مجــرم د تقصیراندازې ته په پام او په پای کې
د مجازاتو پــه اندازه کې اغیز ،کــه د مجازاتو
تشدید وي او که تخفیف ،ځلیدلې دي.
د مجــرم شــخصیت تــه پاملرنــه پــه دوه
پړاوونو کې تــررسه کيږي :لومړی پړاو د قانون
جوړوونکــي لــه لــوري د مجرم شــخصیت ته
پاملرنــه او دويم پړاو د قايض لــه خوا دی .په
دواړو پړاوونــو کې موخــه ،د مجازاتو د اندازې
متناســب کــول دي او متناســب کــول لکــه
هامغســې چې وویل شول ،هرومرو د مجازاتو
د اندازې د متناســب کولو په معنا نه دي ،که
څه هم د مجازاتو د اندازې د زیاتولو په معنا نه
دي ،بلکــی موخه یې د تقصیر له اندازې رسه
سمښت دی.
د مجني علیه پــه وضعیت پورې اړوند
معیار:
مجني علیه د جزایي پروســې اصيل رکن
دی .د هغــې صدمــې اندازه چــې پر مجني
علیــه واردیږي د مجازاتــو د ډول او اندازې په
ټاکنه کې بنســټي اغیره لــري .د مجني علیه
رول هــم په شــکيل حقوقــو اوهم پــه متني
(ماهــوي) حقوقو کــې د پاملرنــې وړ دی .په
شکيل حقوقو کې ،دا رول (په ګذشت یا رصف
نظــروړ جرایمو کې) د عمومي دعوې د اقامې
لپاره د ده د شــکایت د لزوم په چوکاټ کې او
د نه ګذشت وړجرایمو کې د ده په ګذشت کې
د جزایي بهیــر په بېالبېلو پړاوونــو کې په پام

کــې نیول کیږي .که څه هم د ده د ګذشــت
رول د مجازاتــو د اندازې  په تخفیف او په بلې
نوعې د هغه تبدیلیدل د متني جزایي حقوقو
له مباحثو څخه دي او شــکيل جزایي حقوق
یوازې د هغه د کارولو چوکاټ ټاکې ،خو د هغه
د کارولو بهیر او د هغه د اغیز د اندازې څیړنه
معموال ْ د شکيل قوانینو په واسطه بیانیږي.
پــه متني جزایــي حقوقو کــې هم کوالی
شــو د قانون جوړوونکي په واســطه د مجازاتو
د انــدازې په ټاکنه کې د مجنــي علیه د رول
یادونه  وکړو.
د جرم په نوعیت پورې اړوند معیار:
د مجازاتو د متناســب وايل یا نه متناسب
وايل لــه مهمــو معیارونو څخه یو هــم د جرم
نوعیــت دی .دې معیار ته پــه پام لومړی باید
د جرم نوعیــت ،ماهیت ،وضعیت او د ارتکايب
جرم بڼه تر څیړنې الندې ونیول يش.
په یوه عمومي نظر رسه په اسالمي جزایي
حقوقــو کې جرایــم پــه دوه ډوله (حــدود او
تعزیرات) ویشل کیږي.
د حدودوجرایم:
د حــدودو له جرایمو موخه هغه جرایم دي
چې ټــاکيل مجازات لــري او مجــازات یې د
حدودو په نامه یادیږي.
د حدودو معنا:
حــدود دحد جمع او د حد مصدر د منعې
په معنا دی ،ځکه د حدودو مجازات د حدودو
د جرایمــو د ارتکاب خنډ ګرځي ،او هم د حد
کلمــه د یــو څیز د انتهــا په معنــا ده او هم د
تعریف په معنا ده چې په دې ځای کې موخه
لومړۍ معنا ده.
حــد د رشیعت له نظره لــه ټاکلیو مجازاتو
څخه عبــارت دی چې عموما ٌ په حق الله یا د
ټولنې په حق د تیري په مقابل کې الزمیږي.
د حدودو جرایم د حقوق الله یا د ټولنې د
حقوقو له جملې څخه دي او د حق الله کیدلو
معنــا یې دا ده چې د افرادو او ټولنې له خوا د
اســقاط وړ نه دي ،یعنې ټولنه یا افراد نه يش
کوالی له هغو څخه سرتګې پټې او رصف نظر
ترې وکړي یا مجرم وبښي.
کــوم مهال چې یو عمل د ټولنې په ګټو او
ښیګڼو پورې اړه پیدا کوي حق الله یا د ټولنې
حق نومیږي ،چې مجازات یې د فساد د دفعه
کولــو او د ټولنې د امنیت د تحقق او د افرادو
سالمتیا په موخه وضعه شوي دي.
د دې حقوقو د اهمیت له نظره یې نسبت
څښــن تعالی (ج) ته شــوی دی ،چې خلک
پر هغو تیری د څښــن تعالی (ج) په حق کې

تیری وانګیري او مخنیوی ترې وکړي.
د حدودو جرایم اووه دي :زنا ،قذف ،رشاب
څښل ،غال ،حرابت ،ردت ،بغی .
قــذف :یعنې پــه زنــا د یوعفیــف متاهل
مســلامن تورنول یــا له خپل ځانــه د طفل د
نسب نفي کول.
حرابت یا قطــاع الطریقي( :راهزين – الره
شوکول).
ردت یا ارتداد :د یوعاقل او بالغ مســلامن
له لوري له دین څخه اووښتل یا انکار.
بغــي یا بغاوت چې له حــق پرته د امام (د
دولت د رئیس یا د ده د نایب) له اطاعت څخه
خروج .
تعزیري جرایم :
تعزیــر د مالمتولو او تادیب پــه معنا دی ،د
هغې ګناه تادیــب ته تعزیر ویل کیږي چې حد
ورباندې نه وي ټاکل شوی ،په بل عبارت تعزیر د
هغو جرایمو جزا ده چې په اسالمي رشیعت کې
ورته معینه او مشخصهجزا نه وي ټاکل شوې.
تعزیــري مجــازات معیــن نــه دي ،بلکې
محکمــه یې د مجرم د اوضــاع اواحوالو په پام
کې نیولو رسه ټاکي چې له شفاهي ترټنې تر
اعدام پورې رانغاړي.
تعزیري مجازات پــه عمومي ډول اعلی او
ادنی حد لري ،اکــره اندازه یې باید د حد په
انــدازه نــه وي او د لږې  انــدازې ټاکنه یې د
قايض  په واک  کې ده.
تعزیرات داســې نه دي تحدید شــوي لکه
حــدود ،قصــاص او دیــت چې هیــڅ  الندې
باندې یا تغییراو تبدیل په کې نه راځي ،بلکې
د تعزیراتو په جمله کې یــوازې هغه جرایم په
مشــخص ډول نه بلکې په عامــه توګه په نص
رسه بیــان شــوي دي چې تل ترتلــه د افراد و
او ټولنــې مصالحو ته زیان رســوي او عمومي
نظام ته رضر پیښوي او نور یې اولواالمر ته حق
ورکړی دی چې هر شی د اجتامعي مصالحو
نه مخالــف وویني یــا عمومي نظــام ته زیان
پیښــوي هغه ممنوع کړي ،د جامعي د تنظیم
او پرمختګ  لپاره قواعد وضعه او پرهغو باندې
تعزیــري جزاګانې کیږدي ،خــو په دې رشط
چــې د رشعي نصوصــو او د رشیعــت د عامو
مبادیو او ترشیعي روحیې نه وتلې او مخالفې
نه وي.
اولواالمر ته د دارنګــه صالحیت له ورکولو
موخــه دا ده ،چې نوموړی وکوالی يش ټولنیز
نظــم ټینګ کړي ،د ټولنــې د پرمختګ  الرې
برابــرې او عمومي ګټې يې خوندي کړي او په
تدبیررسه د پېښو مخه ونیوالی يش.
پاتې په  45مخ کې
ماهنامهحقوقبشر،سالشانزدهم
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راههای تکامل نظریههای حقوق
بشر در ادبیات و گذر تاریخ()3
درباره رسیدگی به جرمهای
سنگین از قبیل قتل عمد ،دزدی،
آتش زدن امالک مردم و تجاوز
به امالک دولتی مونوپول داوری
در اختیار مسئوالن قضایی
فراعنه قرار داشت؟ در عین حال
پاپیروسهایی وجود دارد که در
آن مواردی از مجازات در تعدی
به حقوق دیگران و یا اشکال
رسیدگی به تخلف را توسط
دادرسهای عمومی میتوان پیدا
کرد .اریک آنوس ،ضمن مقایس ه
احکام و فرمانهای مصری دوره
فراعنه با احکام و مجازاتهای
دوره فرانروایی آشوریها،
فنیقیها و حتی پارهای از
شاهان بعد از حمورابی ،این
قوانین را مالیمتر میداند .آنچه
که مسلم است قوانین تالیون
یعنی چشم در برابر چشم،
دندان در مقابل دندان و زندگی
در مقابل زندگی که از خشنترین
و بیرحمترین انواع کیفری است
در مصر متداول بود.

 مصر و قوانیــن کیفری و اخالقی در ۲۰۰۰سال قبل از میالد:
در تاریخ تمدن بشــریت کمتر آثاری به این
قدمت و قــدرت (آیینهــا و فرمانهای فراعنه
مصر) به جای مانده است .به همین جهت اولین
فرضیــهای که به ذهن خطور میکند و منطقی
هم به نظر میرسد که ضرورت وجودی قوانین و
ساختارهای سیاسی و اداری بسیار سنجیده حاکم
بر این تمدن حکم خواهد کرد .ولیغیر از آثار و
بناهای تاریخی به جای مانده ـکه البته میتواند
مورد تفسیر و استفاده قرار گیردـ اطالعات ما از
چگونگی اجرای احکام کیفری توسط حاکمان و
مسئوالن امور عصر بسیار ناچیز است .این به دلیل
کسری وجود اسناد و نوشتههایی که به توضیح
روابط موجود بین فرانروایان و مردم مبتنی است.
بدون تردید ،احکام کیفری خشــنمانند سایر
تمدنهای همعصر در مصر باســتان نیز حاکم
بود .وجود سیستم بردهداری و بردههای بیشمار
در این دوره نمیتواند غیر از این برداشت را ادعا
کنــد .میدانیم که برای ســاختن اهرام ثالثهیا
آرامگاههای فراعنه از نیروی کار بردهها و طبیعتاً
با اســتفاده از خشــونت و بــدون رضایت آنها
استفاده میشد .بدین ترتیب و بدون شک ساختار
سیاسی ،یک ساختار هرمی بود که در رأس آن
فرعون زمان قرار داشت .اما در مورد رابطۀ مردم با
همدیگر مدارک کمتری وجود دارد .در مصر داد و
ستد شغل متداولی بود و ارتباط مصریها با ملل
همجوار و مناطق بین دو نهر بسیار گسترده بود.
با توجه به این توضیح معلوم نیست که اگر
کسی برای مثال مواد غیرمجاز به اجناس مورد
فروش مخلوط میکرد مجازاتش چه بود .اگر به
طال ،مس مخلوط میشــد و یا به روغن حیوانی

روغن گیاهی چــه اتفاقی میافتاد! یا اینکه اگر
کســی ترازویش درست کار نمیکرد و در نوع و
مکانیسم کار آن دست میبرد چه اتفاق میافتاد؟
آیا دادگاههای عمومی وجود داشت که به شکایات
مردم از همدیگریا از مســئوالن امور رسیدگی
کند؟
درباره رســیدگی به جرمهای ســنگین از
قبیل قتل عمــد ،دزدی ،آتش زدن امالک مردم
و تجاوز به امالک دولتی مونوپول داوری در اختیار
مسئوالن قضایی فراعنه قرار داشت؟ در عین حال
پاپیروسهایی وجود دارد کــه در آن مواردی از
مجازات در تعدی به حقوق دیگران و یا اشــکال
رسیدگی به تخلف را توسط دادرسهای عمومی
میتوان پیدا کرد .اریک آنوس ،ضمن مقایســ ه
احکام و فرمانهای مصری دوره فراعنه با احکام و
مجازاتهای دوره فرانروایی آشوریها ،فنیقیها
و حتی پارهای از شــاهان بعــد از حمورابی ،این
قوانین را مالیمتر میداند .آنچه که مســلم است
قوانین تالیون یعنی چشم در برابر چشم ،دندان
در مقابل دندان و زندگی در مقابل زندگی که از
خشنترین و بیرحمترین انواع کیفری است در
مصر متداول بود.
آمنهوتپ (آمون خرسند) یکی از فراعنۀ مصر
مثل کوروش پدیدۀ استثنایی بود .با گرایشی که
به یکتاپرســتی داشت بر آن شد که خدای ملی
مردم «تب» را که آمون بود تغییر دهد و به خدای
خورشید« ،آتون» روی آورد .او نام خویش را نیز
از آمنهوتپ به اخناتون (ستایشگر آتون) تغییر
داد .وی دســتور داد که در سراسر مصر آتون را
بپرســتند و او را خدای یکتــا بدانند که خالق و
حافظ هم ه موجودات اســت .او در بارۀ وظایف
دولت و حاکمان چنین میگوید« :انســان باید

مواظب فقرا ،افراد کمقدرت و ضعفا باشــد .نباید
پا روی آرزوهای توان خواهان گذاشــت .نباید به
یک کور خندیدیا یک آدم کوتاهقد را خوار شمرد.
آنهایی که اعمال ضد انسانیعلیه کسانیکه فقیر
و درماندهانــد ،روا میدارند ،زمین زیر پای آنها
خواهد لرزید ،آب ـرود نیلـ خاک آنها را خواهد
شست ،رعد و برق را باالی سرشان خواهند یافت
و دندانهای تمساحان در انتظارشان خواهد بود».
از سایر احکام اخالقی دورۀ آمنهوتپ میتوان
موارد زیر را نیز پیدا کرد« :شهادت دروغ نده با قلم
و کاغذتعلیه دیگران کار نکن .اختالس نکن! در
اجناس قابل فروش دست نبر و طبیعت آنها را
عوض نکن! کاری کن که ترازویت همیشه درست
کار کند!»
الزم به یادآوری اســت که ســمبول عدالت
یــا داوری که با تصویری از یک ترازو بر ســر در
دادگستریها وجود دارد ،از همین فرمانیا حکم
نشــأت گرفته است .مجســمۀ فرشتۀ عدالت با
چشمان بسته که ترازو را در دست گرفته است
تأویل و تأکیدی است در بیطرف بودن قضاوت
و قضات .یعنی اینکه مســند قضاوت و قاضی
میبایست چنان بیطرف باشند که هیچ فرقی
بین اشخاص نباید قایل شود و به همین جهت
قاضی میبایست با چشمان بسته که اثرپذیری
قاضــی را از پیرامون خود کــم میکرد ،قضاوت
میکرد .اســتدالل این اســت که دیدن قیافه،
جنسیت ،شکل و تناســب بدن و سن  ...افرادی
که در مورد آنها باید داوری شود؛ میتواند روی
قضاوت اثر بگذارد .تا آنجا که ممکن است قضاوت
بایست با اطالعات یکسان دربارۀ افراد توأم باشد.
فرد نباید شناخته شود.
طبــق اســناد موجــود در رم و مصر ،اصل
بیطرفی قضات به عنوان یک اصل مهم در قضاوت
در نظر گرفته میشد .تأسف اینکه این شاخص
هنوز با تمام نیرو عمل نتوانســت جاری شود و
امروز نیز امکان رعایت بیطرفی راحت نیســت.
عالیق ،تعلیم و تربیت سایر هویتهای اجتماعی
در نقض این شعار مهم اثر میگذارد .از طرف دیگر
چشم پوشیدن به گذشته و ارتباطهای اجتماعی
افراد میتواند روی قضاوتاثر منفی گذارد .ایجاد
توازن بین تحقیقات بیطرفانه و قضاوت بیطرفانه
بــدون در نظر گرفتن مقام اجتماعی فرد متهم،
مهمترین اصل در امر یک قضاوت عادالنه است .با
این توضیح مختصر از ساختار اجتماعی و قضایی
فراعنۀ مصر باستان قبل از ظهور موسی/یهودیت
به بررســی قوانین و سیاســت در ایران باستان
میپردازم.
سقوط مادها و حکومت کوروش
دولت ماد در  ۵۵۰پیش از میالد به دســت
کوروش منقرض و ســلطنت ایران به پارسیها
منتقل شد .طبق روایتهای گوناگون باقیمانده،
روابط بین حاکمان و مردم باهمدیگر تقریباً خوب

بود .مادها جزو اولین حکمروایانیاند که سران امور
برای پیشبرد کارها شوراهای مشورتی تشکیل
میدادند .اگرچه در ایران پروسۀ تکامل آیینهای
دموکراتیک آنگونه که در یونان و رم باستان تکامل
پیــدا کرد ،تدوام پیدا نکرد ،ولی وجود شــوراها
میتوانست گام مهمی در این راه باشد.
هخامنشیان
هخامنشیان ،نخست پادشاهان بومی پارس و
سپس انشــان بودند ،اما با شکستی که کوروش
ن پادشاه ماد وارد ساخت و
بر ایشتوویگو ،واپسی 
سپس فتح لیدیه و بابل ،پادشاهی هخامنشیان
بدل به شاهنشاهی بزرگی شد .از این رو کوروش
را بنیادگذار شاهنشاهی هخامنشی میدانند.
آنچه که در این مبحث و به بررسی ما مربوط
میشود آیین سیاسی کوروش و برخورد با سایر
قومها از آن جمله یهودیان اســت و نه قضاوت
روی نوع حکومت این پادشــاه .این کســری دو
دلیل دارد .منشــور کوروش به نظر پــارهای از
پژوهشگران تکامل منشورهای حقوق بشر ،یکی
از سنگبناهای کنوانسیونهای حقوق بشر امروز
میتوان به حســاب آورد .مــن نمیدانم افرادی
که در تنظیم و تدوین منشــورهای حقوق بشر
سازمان ملل دست داشتند آیا آگاهی از وجود این
سنگنبشته داشتندیا نه .ولی تشابه قابل توجه
است.
در پارهای از نوشتهها آمده است که ایرانیان
کــوروش را پدر ،یونانیان را ســرور و قانونگذار،
یهودیان مسیح ،بابلیان دوست مردوك و در قرآن
ذوالقرنین لقب میدهند .اینک به معرفی بخشی
از مطالب استوانۀ گلین کوروش که فرمانهای او
توسط دبیرهای بابلی بازآفرینی شده میپردازم.
الزم به یادآوری میدانم که این استوانه در سال
 1876کشف شد و توسط هنری راولینسون برای
نخستینبار بهزبان انگلیسی ترجمه شد .آخرین
ترجمهها از اســتوان ه کوروش را میکالووسکی و
ایروینگ فینکل انجام دادهاند.
دبیران بابلی در نوشــتن استوان ه کوروش ،از
س ّنت هزار سال ه کتیبههای ساختمانی سلطنتی
آشوری و بابلی الهام گرفتند .در چنین متنهایی،
پادشاهان نهتنها ساخت و بازسازی پرستشگاهها،
کاخها ،برجو باروها ،آبراههها و دیگر فعالیتهای
عمومی را یادآور شدهاند ،بلکه از این فرصت برای
زنده نگاه داشــتن نام ،تبارنامــه ،القاب و صفات
خود ،پشتیبانی خدایان از فرمانروایی خویش و
گاهی نیز برای اشــاره به کردههایشان استفاده
میکردند.
اشــیایی که این متنها بر روی آنها نوشته
میشدند در شــالوده یا پایههای ساختمانهای
یادبودی قــرار میگرفتنــد ،به ایــن امید که
فرمانروایان بعدی و دبیرانشــان ،آنها را بیابند
و شناســایی کنند و به آنها احترام بگذارند .از
مجسم کردن و گهگاه با بیان
اینرو ،این اسناد با ّ

گذشتهای دور و با اشاره و امید به آیندهای نامعلوم،
نگاه باستانی به آن چیزی را نشان میدهند که
امروزه به آن «تاریخ» میگویند .آگاهیهایی که
فرمانروایان برای انتقال به نسلهای بعد گزینش
میکردند ،دانش آیندگان درباره تاریخ میانرودان
و برداشت تاریخی آنها را شکل میداد و محدود
نیز میکرد .متن گلنوشته بهطور مشخص از دو
بخش اصلی تشکیل شده است.
بخش نخست گلنوشته که در آن از نبونعید
و کوروش سخن گفتهشده ،از آنها بهصورت سوم
شخص یاد میشود (سطر  .)۱۹–۱نویسنده این
بخش احتماالً یکی از کاتبان یا کاهنان بابلی بوده
است.
بخش دوم که طوالنیتر است ،بهطور مستقیم
از زبــان کــوروش ب ه صورت اول شــخص بیان
شدهاست (سطر  ۲۰به بعد) .بهنظر میرسد متن
این قسمت از سوی یک مترجم یا کاتب یا فردی
که به هردو زبان آشــنا بوده ،در اختیار نویسنده
بابلی قرار گرفت ه اســت و آن نویســنده ،متن را
بهشیوه نوشتاری رایج در بابل تنظیم کردهاست.
اینــک بخشهایی از متنهای اســتوانهای
کوروش البته به زبان فارسی رایج امروز:
«اینك كه به یاری مزدا ،تاج ســلطنت ایران
و بابل و كشــورهای چهار گوشــۀ دنیا را به سر
گذاشتهام ،اعالم میكنم:تا روزی كه من زندهام
و مزدا توفیق ســلطنت را به من میدهد ،دین و
آیین و رسوم ملتهایی كه من پادشاه آنهایم،
محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت كه حكام
و زیردستان من ،دین و آیین و رسوم ملتهایی
كه من پادشاه آنهایم یا ملتهای دیگر را مورد
تحقیر قرار بدهند یا به آنها توهین کنند .هرگز
سلطنت خود را بر هیچ ملتی تحمیل نخواهم کرد
و هر ملت آزاد است که مرا به سلطنت خود قبول
کندیا قبول نکند .هر گاه نخواهد مرا پادشاه خود
بداند ،من برای سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ
نخواهم کرد.
مــن تــا روزی كه پادشــاه ایــران و بابل و
ت كسی
كشورهای جهات اربعهام ،نخواهم گذاش 
به دیگری ظلم كند و اگر شــخصی مظلوم واقع
شد ،من حق وی را از ظالم خواهم گرفت و به او
خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم کرد .من
تا روزی که پادشاهم ،نخواهم گذاشت مال منقول
یا غیرمنقول دیگــری را به زور و یا به نحو دیگر
بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب
مال ،تصرف کند .من تا روزی که زندهام نخواهم
گذاشت که شخصی دیگری را به بیگاری بگیرد و
بدون پرداخت مزد به کار وادارد.
است
كنم كه هر كس آزاد 
من امروز اعالم می 
هر دینی را كه میل دارد ،بپرستد و در هر نکتهای
که میل دارد ،سکونت کند؛ مشروط بر اینکه در
آنجا حق کســی را غصب نکند .هر شغلی را که
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زموږانسانيحقوق
او د بشر حقوق
????????????
د شکنجې مخنيوی
حمید حمیدی
ژباړه :ميوند
د جسمي او رواين ناتوانيو د
مخنيوي اړتيا او د فعاليتونو
په نويو زمينو کې د وړتياوو د
رامنځته کولو لپاره معلولينو افرادو
رسه مرستې ته په پاملرنې رسه او
له عادي ژوند څخه د برخه منېدو
لپاره له هغوی رسه زيات نه زياته
ممکنهمرسته،
له دې څخه په خربتيا رسه چې
ځينې هيوادونه ،د خپلې پراختيا
په اوسنۍ مرحله کې کولی يش
یواځې محدودې هڅې او رسچینې
د دې لپاره ځانګړې کړي،

حقوقــي مرســتې د عادالنــه محاکمــې
په اجــرا کې د نيول شــوي هيــوادوال لپاره
د مدافــع وکيــل او الزمو اطالعاتــو د تامني
د زمينــو برابرولو پــه مفهــوم دي .د حقوقي
خدمتونــو رامنځته کــول د تحقيقاتو په بهري
کې او د تحقيقاتو له اجرا کولو وړاندې تررسه
کيــږي .د حقوقي مرســتې کلمه پــه لومړي
ځل د انګلستان د حقوقپوهانو له خوا مطرح
شــوه .له دې اصل رسه ســم ،هغه هيوادوال
چې د مدافــع وکيالنو او يا له خپلو مســائلو
څخــه د دفــاع تخصــي امکانات نــه لري،
حقوقي مرســتې د خپلواکو بنســټونو له خوا
ترالســه کوي  چــې د همدې لپاره تشــکيل
شوي دي او  مايل رسچينې يې د ټول هيواد
د عمومي بودجې په رديف کې منظور شــوې
دي .حقوقــي مرســتې حقوقي مشــورې ،د
مدافع وکيل درلودل او کله هم د نيول کېدو
پر مهال د متخصصينو حضور ته ويل کيږي.
عدالت ته الرسسی
«عدالت ته الرسسی» اصطالح هغه مهال
د بــر حقونو فرهنګ تــه الره ومونده چې د
بــر حقونــو مدافعينو قضايي سيســتم ته د
هيوادوالو د الرسيس کمښت درک کړ .د بني
املليل برش حقونو تر سيستامتيزه کېدو او د
برش حقونو تر ژمنوونکو ميکانيزمونو وړاندې،
دولتونو خپل خلک په شــعوري توګه د خپلو
هيوادونو له قضايي سيستم څخه محرومول.

دا محروميــت د غــر عادالنــه محاکمو او په
ټولنيز ژونــد کې له ګــډون رسه د هيوادوالو
د بــې عالقې کېــدو باعث کېــده .عدالت ته
د الرسيس لويــه موخــه د حکومت له قضايي
سيســتم څخه د الزمو اطالعاتو ترالســه کول
دي ،چې هیوادوال له عدالت او په ټولنه کې
د هغــې د پيل کېدو لــه ډول څخه خرب وي.
د دې سيســتم نوښــتګر د «په لويت» په نوم
ايټاليايــي حقوقپوه دی چې پــه الندې ډول
يې مطرح کوي:
الــف) عدالــت تــه د الرسيس رســمي
ميکانيــزم :په دې طريقه کــې ،هيوادوال په
آزاده توګــه محاکمــو او تحقيقــي مراکزو ته
الرسســی لري او دولت خپل ځان هيوادوالو
ته د اړونــدو اطالعاتو په وړاندې کولو موظف
ګڼي.
ب) عدالــت تــه د الرسيس غري رســمي
ميکانيــزم :پــه دې طريقه کې هيــوادوال د
مدين ټولنې د بنسټونو ،حقوقي سيمينارونو
او نورو الرو څخه عدالت رسه اړوندو اطالعاتو
ته الرسسی مومي.
ج) ســيمه ييــز او ســنتي ميکانيــزم :دا
ميکانيزم هــم عدالت ته د الرسيس له طريقو
څخــه دی ،چــې پــه هغې کــې رســمونه او
عادات کولی يش دا ډول یو نقش ولوبوي .د
بېلګې په توګــه د ترکيې په کليو کې «مختار
يا پيشکســوت» کلی يا قبيلــه ،د اطالعاتو د

تامني دنده پر غاړه اخيل.
د برش حقونو په بني املليل ميثاقونو کې
دولتونه په لومړي قدم کې په دې برخه کې د
هيوادوالــو لپاره د الزمو زمينو د برابرولو دنده
لري .د مدين ټولنې بنسټونه او د برش حقونو
ميل بنسټونه هم بايد د دې رشايطو په تامني
کې د ټولنې د افرادو مرسته وکړي.
د خپلواک وکيل نقش
خپلواک وکيل ،په خپله ټاکلې رشته کې
له قــدرت څخه د نــاوړې ګټې اخســتنې پر
وړاندې د ســاتونکي په توګه د تورن په څنګ
کــې قرار لــري .بديهي ده چې يــو خپلواک
او فعــال مدافع وکيل کولــی يش د چارواکو
د ناراحتــۍ باعث يش .دولتونــه ،پوليس او
قضايي محکمــې ،ډېره ترجيــح ورکوي چې
خپل فعاليتونــه د خپلواک وکيل له مداخلې
پرتــه ،چې کولــی يش له زيانونــو څخه پرده
پورته کړي ،تررسه کړي.
له همدې امله په ډېری هيوادونو کې چې
د قانون حاکميت ټــول تائيدوي ،د خپلواک
وکيــل لپاره يو شــمېر امتيــازات ،او حقوقي
مالتړونه په نظر کې نيول کيږي .د بېلګې په
توګــه يو امتياز له موکل رسه د وکيل محرمانه
اړيکــه ده .همدارنګه خپلواک وکيل محرمانه
اســنادو ته په الرسيس کې قانوين امتيازات
لري .د خپلواک وکيل بل امتياز ،د «سکوت»
حق دی.
د وکيل د ټاکلو حق
د وکيــل د ټاکلــو حق د دعــوې د دواړو
اړخونــو لپاره په رســميت پيژندل شــوی .دا
اصل چې «له قانون څخه ناخربي ،مسئوليت
نه رفعه کوي» ،په برشي ټولنو کې له اسايس
اصولــو څخه ګڼل کيږي .لــه هغه ځايه چې
ټــول خلک حقوقــي او قانــوين موازينو رسه
بلدتيــا نه لــري او امکان شــته و نيش کولی
د قــايض پر وړاندې ،چــې حقوقي اطالعات
لري ،له خپل حق څخه دفاع وکړي ،دغه حق
د هيوادوالو لپاره په رســميت پيژندل شوی،
چې د خپــل ځان لپاره وکيل وټاکي ،چې په
تخصيص توګه يې له حقوقو څخه په محکمو
کې دفاع ويش.
د وکيــل ټاکنــه بايد هغه مهــال وي چې
له نيول شــوي هيــوادوال رسه د محکمې تر
حکــم وړاندې د مجرم پــه توګه چلند و نيش
او د وکيــل په ټاکنه کــې د آزادۍ حق يې په
رســميت و پيژندل يش .تجربه ښيي چې په
ځينو هيوادونو کې نيول شــوی کس د نيول
کېدو پر مهال تهديديــږي او په توقيف خونو
کــې وررسه د مجرم په توګــه چلند کيږي؛ په
داســې حال کې چې نيول شوی شخص ،د
محکمې د نهايي حکم تر اعالنېدو ،حق لري

خپــل وکيل وټاکي ،چــې محکمه په عادالنه
ارزونې رسه نهايي حکم صادر کړي.
نيول او په جرم تورنيدل
دا حقوقــي اصطالح هغه افــراد رانغاړي
چــې له شــخيص آزادۍ محروم شــوي او له
ټولنې څخه پــه بايکاټ او تحمييل بېل وايل
کــې اويس .ټول انســانان د آزادۍ او امنيت
حق لري او هيڅوک بايــد د خپلرسې نيونې
او بنــد قرباين نيش .هيڅ هيــوادوال په هغه
صــورت کې چې د قانون ضد عمل يې نه وي
تــررسه کړی ،بايد له خپلــې آزادۍ او امنيت
څخــه محروم نه يش .که يو هيــوادوال نيول
کيــږي ،بايد د نيــول کېدو په پروســه کې د
نيول کېدو له علت او تور څخه خرب يش.
هر نيول شــوی شــخص د جرم د ارتکاب
اړونــد بايد ژر تــر ژره قايض تــه ور و پيژندل
يش او د محاکمــې زمينه يې مســاعده يش.
تورن شخص بايد وکيل ته الرسسی او د خپلو
مســائلو لپاره الزم اطالعات ولري ،او د تور د
لــه منځه تلو او بې ګناهۍ د اثبات په صورت
کې ژر تر ژره آزاد يش .لکه څنګه چې د تورن
فــرد د تــور د ارزونې لپاره ډېر وخــت ته اړتيا
وي ،هغه بايد په توقيف خونه کې و نه ســاتل
يش (له هغو مواردو پرته چې د تورن خوشــې
کول خپله تــورن او ټولنې ته زيان ولري ).په
دې حالت کې د امنيتي ځواکونو په مراقبت
او الزمــو ضامنتونو کــې د محکمې تر نهايي
حکم پورې کولی يش آزاد اويس .نيول شوی
شــخص هغه وخت زنداين کيږي چې د هغه
لپاره د محکمې نهايي حکم صادر شوی وي.
دا په دې معنی ده چې ياد شخص جنايت يا
د قانون خالف عمل تررسه کړی .په دې اړوند
الندې مواردو ته د برش حقونو په منشــور کې
اشاره شوې ده:
 -۱هــر کس چې په یو جرم تورن وي حق
لري تر هغه وخته بې ګناه فرض يش ،چې له
قانون رسه ســم په يوې علني محکمه کې او
د خپلې دفاع لپاره ټولو اړينو تضميناتو ته له
الرسيس رسه مقرص و پېژندل يش.
 -۲هيڅــوک د يو عمل د اجرا يا د يو فعل
(عمل) د ترک له امله چې د ارتکاب پر مهال
د ميل يا بني املليل قوانينو رسه ســم جرم نه
وي ګڼل شوی ،مقرص نه پېژندل کيږي او هم
د جرم د ارتکاب پر مهال د ټاکل شــوې څخه
سخته سزا نه يش ورباندې تحيليدای.
بني املليل حقــوق د بني املليل قوانينو
مطالعــه او ارزونه پر غاړه لري .بده نه ده چې
پر مجازاتو او دهغې پر موخو يو نظر واچوو او
دا چې نيول شوی شخص څوک دی.
مجازات
د نــړۍ په ډېری هيوادونو کې له مجازاتو

څخــه منظور له جنايي چلنــد څخه د ټولنې
د تنفــر د تائيــد او تنفر د څرګندولــو او د نه
منونکــو چلندونــو د ډولونــو نشــتوالی دی.
مجــازات کولی يش د جرم له ارتکاب څخه د
مخنيوي کوونکي عامل په توګه کار وکړي .په
ځينو حالتونو کې مجازات بدل اخســتونکی
اړخ خپلوي ،چې د محاکمو په عادالنه کېدن
او د مجــرم د بيا جوړولو په برخه کې ســخت
زيان اړوي .مجازات بايد له تررسه شــوي جرم
رسه متناسب وي.
کــه د یو درانه جرم مجــازات ډېر کم وي،
د عدالت غوښــتنې د حس ســپکاوی دی او
برعکــس به هم غــر عادالنــه وي ،چې د يو
کوچنــي تخلف لپــاره کلونه بند ســزا وټاکل
يش .د عدالــت مفهوم پــه ټوله کې د جرم او
مجازاتو تر منځ د عادالنه تناســب پر بنســټ
والړ دی .پــه ځينو حاالتو کې بايد د کوچني
جــرم له املــه د ســختو مجازاتو پــر ځای له
تحريم څخه ګټه واخستل يش .دا تحرميونه
کيدای يش اقتصادي يا معنوي وي.
جرميــه :د ډېری کوچنيــو تخلفاتو لپاره،
لکه غال او ترافیکي رسغړونې ،معمو ًال جرميه
ټاکل کيږي.
مــروط محکوميــت :پــه دې معنا چې
رسغړوونکي له محکمې څخه يو جدي اخطار
ترالســه کــړی او مجــرم په ټاکلې مــوده کې
د جرم لــه ارتکاب څخه پــه رصف نظر کېدو
مجبوريږي ،کــه متخلف په دې موده کې بل
جــرم تررسه کــړي ،په دې صــورت کې هم د
اصــي رسغړونې او هم د ورپســې رسغړونې
له امله محاکمه کيــږي .مرشوط محکوميت
په غالب ګومان هغه مهال کارول کيږي چې
د اصالح ډېر چانس ولــري .دا ډول مجازات
هغه وخت کارول کيږي چې يواځې جرميه د
مجازاتو لپاره کايف نه وي.
په زنــدان کې چند بايد داســې وي چې
پــه ټولنه کې د زنداين بيا ادغام اســانه کړي
او له آزادۍ څخــه د محروميت زيان لرونکي
عواقب جــران کړي .تر هغــې کچې چې د
ټولنې د ســاتنې اړتيا له نظــره و نه غورځول
يش ،په زندان کې چلند بايد له پيل څخه له
زندانه بهر د زنداين د ژوند کولو لپاره وي؛ خو
زنداين بايد په کايف وخت کې له زندان څخه
د آزادۍ لپاره تيار يش.
د افــرادو د ځــای او شــخيص ژونــد د
بدلون ازادي
د هيچــا خصويص ژونــد ،کورنۍ ،کور او
ليکونو کې بايد خپلرسې الســوهنه و نه يش
او هم بايد د چا آبرو او رشف تر تعرض الندې
رانيش .هرڅوک حق لري د دا ډول السوهنو
او تعرضونــو پر وړاندې د قانون له مالتړ څخه
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برخه من وي.
 -۱هرڅوک حق لري چې د خپل هيواد د
پولو په حدودو کې د ګرځېدو او اوسېدو څخه
برخه من وي.
 -۲هــر څوک حق لري د خپــل هيواد په
ګډون هر هيواد پريږدي او همدا راز حق لري
چې خپل هيواد ته بېرته راوګرځي.
د بــر حقونو پــه نړيوالــه اعالميه کې د
ټولنې د اوســيدونکو د تر ټولو بنسټي حقونو
پــه توګــه د اســتوګنې د ځــای د انتخاب او
بدلون حق پېژندل شوی .په ټولو بني املليل
معتربو اســنادو کې هم د استوګنې د ځای د
ټاکنې د حق پر آزادۍ تاکيد شــوی .له دې
اصل رسه سم هيوادوال آزاد دي چې د خپل
اســتوګنې ځای وټاکي .په نننيو رشايطو کې
دا آزادي په يو شمېر پرمختللو او ډميوکراټيکو
هيوادونــو کې نه رعايت کيــږي او دا چاره د
حقوق برشي نړيوالو موسســو او سازمانونو د
ســخت غربګون المل شوې .دې هيوادونو ته
ډله ييز مهاجرتونه د استوګنې د ځای برابرلو
لپــاره د الزمــو امکاناتو نشــتوايل او کله هم
بېالبېلو ځايونو ته د هغــوی اجباري لېږلو دا
مســئله په يوې ټولنيزې ســتونزې بدله کړې
ده.
پناه غوښتنه او مهاجرت
 -۱هــر څوک چې تــر تعقيــب او څارنې
النــدې وي ،له نــورو هيوادونو څخــه د پناه
غوښــتنې حق لري او لــه دې حق څخه ګټه
اخستلی يش.
 -۲دا حــق ،په هغو مواردو کې د اســتناد
وړ نــه دی ،چې تعقپب واقع ًا د غري ســيايس
جراميو يــا د ملګرو ملتونــو د موخو او اصولو
خالف اعاملو له امله وي.
د پناه غوښــتنې موخه اکرثاً سيايس پناه
غوښــتنه ده .پناه غوښتونکی هغه چا ته ويل
کيږي چې خپل اصيل هيــواد يې د بېالبېلو
عواملو له امله پرېښی وي ،لکه وېره ،سيايس
تعقيب ،په ســيايس احزابو کې غړيتوب او د
مذهبي عقايدو درلودل او له بېالبېلو ټولنيزو
او قومي اقليتونــو د ډلو رسه د اړيکو له امله،
او له بل هيواد څخه يې د پناه غوښــتنه کړې
وي.
د پنــاه غوښــتونکو و وضعيــت اړونــد په
 ۱۹۵۱کال کې رامنځته شــوی کنوانسيون
د پنــاه غوښــتونکو د حقونو په دفــاع کې پر
مهم ســند بدل شــوی دی .دا کنوانسيون د
هيوادونو په ميل قوانينو بدل شــوی او ډېری
هيوادونــه وررسه تــړيل دي .د مهاجرتونــو
په شــکل بندۍ او هدف منــدۍ کې د بني
امللــي حقوقــو قوانني او مناســبات تعريف
شــوي او پنــاه غوښــتونکي تــه يې ښــکاره
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ځانګړنه ورکړې ده چــې له اقتصادي مهاجر
(کارګر مهاجر) رسه ښکاره توپري لري.
پــه ژنيو کــې د  ۱۹۵۱کال په اپرېل کې
منعقد شــوی کنوانســيون پناه غوښــتونکی
داســې تعريفوي« :پناه ورکړل شــوی او پناه
غوښتونکی هغه چا ته ويل کيږي چې په خپل
اصيل هيواد کې د عقيــديت (ايديولوژيک –
ســيايس) فعاليتونو ،جنس ،نژاد ،ژبې ،ملت
او قــوم له امله تر تعقيب الندې نيول شــوی
وي او يا عم ً
ال د شکنجې (روحي او فيزيکي)،
د زنــدان او مرګ په خطر کې وي .د دې دوو
ټولنيزو ډلو تر منځ چې کوم ښکاره توپري شته
په طرز تفکر ،د اســتوګنې د ځای په انتخاب
او پــه نوې ټولنه کې د چلنــد له مخې ليدل
کيږي.
پــه واقعيت کــې د دې دوو ډلــو تر منځ
ګــډ ټکی ،همغه د وطن پرېښــودل دي چې
په بېالبېلــو ليدلورو د دواړو لــه خوا هغې ته
کتل شــوي .لومړۍ ډلې خپله منلې او خپل
اقتصادي وضعيت ښه کول غواړي؛ په داسې
حال کې چې دوميه ،خپل ځان قرباين ګڼي
او کــه څه هم چې پــه ډاډه او آرامه فضا کې
ژوند کوي ،دا حالت پر ځان تپل شوی ګڼي؛
ځکه هغه ســتونزې چې پورته مو ورته اشــاره
وکــړه که نــه وای ،پناه غوښــتونکي هيڅکله
خپل هيواد نه پريښود او د خپل اصيل هيواد
د مدين حقونو لــه رشايطو څخه برخه منېده
او ځای يې نه بدالوه.
روښــانفکران ،د دې ډول پناه غوښــتنې
اصــي قربانيان دي .په هغــو ټولنو کې چې
ديکتاتورۍ او ســتبدين وروستۍ خربه کوي،
آزاد فکــر کوونکي هلتــه فعاليت نيش کولی
او د وطــن پرېښــودو تــه اړوزي .کــه څه هم
په بــري ټولنو کې بېالبېل اقشــار د خپلې
بقــا لپاره د مبارزې په خاطر له ډېرو ســتونزو
رسه مخامخ دي ،خو پــه بین املليل رپوټونو
کې ورکړل شــويو شمېرو ته په پام رسه« ،پناه
غوښتونکي ،د خپلې ټولنې ماغزه دي چې په
بېالبېلو بڼو د وطن پرېښودو ته اړوزي».
مهاجرت
د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په ۱۹۵۲
کال کــې د برش حقونو بشــپړ رپــوټ واورېد
او د مهاجرينــو د حقونــو د مالتړ پــه منظور
يــې پريکړه ليک تصويب کړ .د دې ســند پر
بنســټ مهاجر داسې تعريف شــوی دی« :د
مهاجر کلمه په هغه شخص اطالق کوي چې
خپل اصــي هيواد يې د اقتصادي رشايطو د
نشتوايل يا محدوديت او يا د ټولنيزو رشايطو
د نشــتوايل له امله پرېښــی وي او له کورنۍ
رسه يوځــای يــا يواځې ،بل یو هیــواد د يادو
مقاصدو د ترالســه کولو په منظور ځایناستی

کوي».
په ټولــو بني املليل اســنادو کې معمو ًال
داسې افرادو ته اقتصادي مهاجر ويل کيږي.
له دوميې نړيوالې جګړې وروســته اروپا ته د
مهاجرو د ټرکونو هجوم ،پــه بريتانيا کې کار
تــه د تږيو هنديانو د ســيالب تــګ راتګ ،په
فرانســه کې د مليونونو عربانــو موجوديت او
په روســيه کې د يو مليون او اووه زره تاجيک
مهاجرو شتون ،د اقتصادي مهاجرينو ښکاره
بېلګې ګڼل کيږي.
پــه دې برخه کې يو تر ټولو مهم ســند د
کارګــرو مهاجرينــو د حقونو د دفــاع نړيوال
ميثاق دی چــې د ملګرو ملتونو ســازمان په
( )۴۵/۱۵۸پريکــړه ليک کــې تصويب کړی
دی .د دې نړيــوال کنوانســيون دوميه ماده
داســې حکم کوي« :د کارګر مهاجر کلمه په
هغــه چا اطالقيږي چې يــو ډول د بل هيواد
په اقتصادي فعاليتونــو کې دخيل وي ،چې
خپلــه د هغې هيــواد تابعيت نه لــري (او په
خپل اصيل هيواد کې د اقتصادي ســتونزې
لــه مخې يې له دې هيواد څخه د کار د جواز
غوښته کړې وي)
د پنــاه غوښــتونکو په چارو کــې د ملګرو
ملتونــو ســازمان د عايل کمشــرۍ پــه تازه
رپــوټ کې داســې راغيل« :مهاجــر هغه فرد
دی چې اقتصادي رشايط او کله کله ټولنيزې
ځانګړنــې يا خنډونــه (د کورنــۍ د مادي او
معنوي ودې لپاره د الزمو رشايطو نشتوالی ،د
کار د ځای کمښت ،د زده کړې او تحصيل د
رشايطو نشتوالی ،د ژوند د چاپېريال ککړتيا،
له ټولنيزو اخالقو رسه د موافقې نشتوالی) په
خپــل اصيل هيواد کې د هغــه د اړتياوو پوره
کوونکــي نه وي او په همــدې دليل د ژوند د
ښــو رشايطو لپاره د دغې وضعيت پرېښــودو
ته مخه کوي؛ په داســې حــال کې چې پناه
غوښــتونکی ،نــه په خپله غوښــتنه ،بلکې دا
ډول رشايــط د ســيايس ،نظامــي او ټولنيزو
اوضــاع او احوالــو پر بنســټ وربانــدې تپل
کيږي.
پــر همــدې بنســټ ويلــی شــو ،پنــاه
غوښــتونکی په خپله ټولنه کې د ســيايس او
ايډيالوژیک تعقيب قرباين دی او د خالصون
يواځنــۍ الره له خپلې پلرنــۍ خاورې څخه
فزيکــي وتل ګڼي ،چې په عقــي او منطقي
داليلو له هغې څخه پردی نه پاتې کيږي».
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اعالمیهجهانی
حقوق بشر
اعالميه جهانی حقوق بشر شامل
يك مقدمه و  ۳۰ماده ،در تاريخ
 ۱۰دسامبر  ۱۹۴۸مطابق با ۱۹
قوس  ۱۳۲۷شمسی در مجمع
سازمان ملل تصويب شد و
جهانيان اين روز را به نام «روز
حقوق بشر» جشن میگيرند.

مقدمه
از آنجایــی که شناســایی حیثیــت ذاتی
کلیه اعضای خانواده بشــری و حقوق یکسان و
انتقالناپذیر آنان اساس آزادی ،عدالت و صلح را
در جهان تشکیل میدهد؛
از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر
منتهی به اعمال وحشیانهای شده است که روح
بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که
در آن افراد بشر در بیان و عقیده ،آزاد و از ترس
و فقر ،فارغ باشــند به عنوان باالترین آمال بشر
اعالم شده است؛
از آنجا که اساســاً حقوق انســانی را باید با
اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین
عالج به قیام بر ضد صلح و فشار مجبور نگردد؛
از آن جا که اساســاً الزم است توسعه روابط
دوستانه بین ملل را مورد تشویق قرار داد؛
از آنجا که مردم ملل متحد ،ایمان خود را به
حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و
تساوی حقوق مرد و زن مجددا ً در منشور ،اعالم
کردهاند و تصمیم راسخ گرفتهاند که به پیشرفت
اجتماعی ،کمک کنند و در محیطی آزاد ،وضع
زندگی بهتری به وجود آورند؛
از آنجــا که دول عضو ،متعهد شــدهاند که
احتــرام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشــر و
آزادیهای اساســی را با همکاری سازمان ملل
متحد تأمین کنند؛
از آنجا که حســن تفاهم مشترکی نسبت
بــه این حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این
تعهد ،کمال اهمیت را دارد؛

مجمع عمومی ایــن اعالمیه جهانی حقوق
بشــر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه
ملــل ،اعالم میکند تا جمیع افراد و همه ارکان
اجتماع ،این اعالمیه را دائماً در مدنظر داشــته
باشــند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و
تربیت ،احترام این حقوق و آزادیها توسعه یابد
و با تدابیر تدریجی ملی و بینالمللی ،شناسایی
و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود
ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در
قلمرو آنها می باشند ،تأمین گردد.
ماده  -۱تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و
از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند .همه دارای
عقل و وجدان میباشند و باید نسبت به یکدیگر
با روح برادری رفتار کنند.
ماده  -۲هرکــس میتواند بدون هیچگونه
تمایز ،خصوصاً از حیث نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان،
مذهب ،عقیده سیاســی یا هر عقیــده دیگر و
همچنین ملیت ،وضع اجتماعی ،ثروت ،والدت
یــا هر موقعیــت دیگر ،از تمام حقــوق و کلیه
آزادیهایی که در اعالمیه حاضر ذکر شدهاست،
بهرهمنــد گردد .به عالوه هیچ تبعیضی به عمل
نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاســی ،اداری
و قضایی یا بینالمللی کشور یا سرزمینی باشد
که شــخص به آن تعلق دارد .گواه این کشــور
مستقل ،تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده
یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد.
مــاده  -3هرکس حق زندگــی ،آزادی و
امنیت شخصی دارد.
ماده  -۴هیچکس را نمیتوان در بردگی نگه

داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد
ممنوع است.
ماده  -5هیچکس را نمیتوان تحت شکنجه
یا مجــازات یا رفتاری قرارداد که ظالمانه و یا بر
خالف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
ماده  - ۶هرکس حق دارد که شــخصیت
حقوقــی او در همهجا به عنوان یک انســان در
مقابل قانون شناخته شود.
ماده  - ۷همه در برابر قانون ،مساوی هستند
و حق دارند بدون تبعیض و بالســویه از حمایت
قانون برخوردار شوند .همه حق دارند در مقابل
هر تبعیضی که ناقض اعالمیه حاضر باشد و بر
علیه هر تحریکی کــه برای چنین تبعیضی به
عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهرهمند
شوند.
ماده  - ۸در برابر اعمالی که حقوق اساسی
فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله
قانون اساســی یا قانون دیگری برای او شناخته
شده باشــد ،هرکس حق رجوع به محاکم ملی
صالحه دارد.
ماده  -۹هیچکس را نمیتوان خودســرانه
توقیف ،حبس یا تبعید نمود.
ماده  -۱۰هرکس با مساوات کامل حق دارد
که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بیطرفی،
منصفانه و علناً رسیدگی بشود و چنین دادگاهی
دربــاره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که
به او توجه پیدا کرده باشند ،اتخاذ تصمیم بنماید.
ماده ۱۱
الف) هرکس به بزه کاری متهم شده باشد،
بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان
یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمینهای
الزم برای دفاع از او تأمین شده باشد ،تقصیر او
قانونا محرز گردد.
ب) هیچکــس بــرای انجام یا عــدم انجام
عملی کــه در موقع ارتکاب ،آن عمل به موجب
حقوق ملی یا بینالمللی جرم شناخته نمیشده
است محکوم نخواهد شد .به همین طریق هیچ
مجازاتی شــدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب
جرم بدان تعلق میگرفت درباره هیچکسی اعمال
نخواهد شد.
ماده  -۱۲احدی در زندگی خصوصی ،امور
خانوادگی ،اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد
مداخلههای خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم
و رســمش نباید مورد حمله قرار گیرد .هرکس
حق دارد کــه در مقابل اینگونــه مداخالت و
حمالت ،مورد حمایت قانون قرار گیرد.
ماده ۱۳
الف) هرکــس حق دارد کــه در داخل هر
کشــوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت
خود را انتخاب نماید.
ب) هرکسی حق دارد هر کشوری و از جمله
کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.
ماهنامهحقوقبشر،سالشانزدهم
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ماده ۱۴
الف) هرکــس حــق دارد در برابر تعقیب،
شــکنجه و آزار ،پناهگاهی جســتجو کند و در
کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
ب) در موردی کــه تعقیب واقعاً مبتنی به
جرم عمومی و غیرسیاسی و رفتارهایی مخالف با
اصول و مقاصد ملل متحد باشد ،نمیتوان از این
حق استفاده نمود.
ماده ۱۵
الف) هرکس حــق دارد ،که دارای تابعیت
باشد.
ب) هیچکســی را نمیتوان خودســرانه از
تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.
ماده ۱۶
الف) هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ
محدودیت از نظر نژاد ،ملیت ،تابعیت یا مذهب با
هم دیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند.
در تمام مدت زناشویی و هنگام انحالل آن ،زن و
شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق
مساوی میباشند.
ب) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن
ومرد واقع شود.
پ) خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع
اســت و حــق دارد از حمایت جامعــه و دولت
بهرهمند شود.
ماده ۱۷
الف) هر شخص ،منفردا ً یا به طور اجتماعی
حق مالکیت دارد.
ب) هیچکس را نمیتوان خودسرانه از حق
مالکیت محروم نمود.
ماده  -۱۸هرکس حــق دارد که از آزادی
فکر ،وجدان و مذهب بهرهمند شــود .این حق
متضمــن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان
میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای
مراسم دینی است .هرکس میتواند از این حقوق
یــا جمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر
خوردار باشد.
ماده  -۱۹هرکس حق آزادی عقیده و بیان
دارد و حق مزبور شــامل آن است که از داشتن
عقاید خود بیم و اضطرابی نداشــته باشد و در
کســب اطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن،
به تمام وسایل ممکن و بدون مالحظات مرزی،
آزاد باشد.
ماده ۲۰
الف) هرکــس حــق دارد آزادانه مجامع و
جمعیتهای مسالمتآمیز تشکیل دهد.
ب) هیچکس را نمیتوان مجبور به شرکت
در اجتماعی کرد.
ماده ۲۱
الف) هرکــس حق دارد کــه در اداره امور
عمومی کشــور خود ،خواه مســتقیماً و خواه از
طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند،

شرکت جوید.
ب) هرکس حق دارد با تســاوی شرایط ،به
مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
پ) اســاس و منشــأ قدرت حکومت ،اراده
مردم است .این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز
گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ،صورت
پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات
باشد و با رأی مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام
گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید.
ماده – ۲۲هرکس به عنوان عضو اجتماع،
حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله
مســاعی ملی و همــکاری بینالمللی ،حقوق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خود را که الزمه
مقام و رشد آزادانه شــخصیت اوست با رعایت
تشکیالت و منابع هر کشور به دست آورد.
ماده ۲۳
 )1هرکس حــق دارد کار کنــد ،کار خود
را آزادانــه انتخــاب نماید ،شــرایط منصفانه و
رضایتبخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل
بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
 )2همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در
مقابل کار مساوی ،اجرت مساوی دریافت نمايند.
 )3هرکس که کار میکند به مزد منصفانه
و رضایتبخشــی ذیحق میشود که زندگی او
و خانوادهاش را موافق شئون انسانی تامین کند
و آن را در صورت لزوم با هر نوع وســایل دیگر
حمایت اجتماعی ،تکمیل نماید.
 )4هرکــس حــق دارد که بــرای دفاع از
منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در
اتحادیهها نیز شرکت کند.
ماده  - ۲۴هرکس حق استراحت و فراغت
و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول
ساعات کار و مرخصیهای ادواری ،با اخذ حقوق،
ذیحق میباشد.
ماده ۲۵
الف) هرکس حق دارد که ســطح زندگی
او ،ســامتی و رفاه خود و خانوادهاش را از حیث
خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات
الزم اجتماعی تأمین کند و همچنین حق دارد
که در مواقع بیکاری ،بیماری ،نقص اعضا ،بیوگی،
پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج
از اراده انسان ،وسایل امرار معاش او از بین رفته
باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
ب) مادران و کودکان حق دارند که از کمک
و مراقبت مخصوصی بهرهمند شوند .کودکان چه
براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند،
حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی
برخوردار شوند.
ماده ۲۶
الف) هرکس حــق دارد کــه از آموزش و
پرورش بهرهمند شود .آموزش و پرورش الاقل تا
ادامه در صفحه 76
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دبرشيحقونو
نړيوالهاعالميه

نو ځکه د ملګروملتونو عمومي
غونډې د برش حقونو دغه
نړيواله اعالميه خلکو او هيوادونو
لپاره د برياليتوب د يوه ګډ معيار په
توګه له دې هدف رسه اعالموي؛
چې هر فرد او د ټولنې هر غړی
په پرله پسې ډول د دې اعالميې
په پام کې نيولو رسه بايد د
ښوونې ،روزنې او زده کړې له
الرې هڅه وکړي ،چې دغو آزاديو
او حقونو ته درناوی وده وکړي
او د تدريجي او مرتقي اقداماتو
په مټ ،ميل وي او که نړيوال،
د هغې دبشپړه او اغيزناکه
پيژندنه او څارنه هم پخپله د غړيو
هيوادونو د خلکو او هم د هغو
سيمو د خلکو په منځ کې تامني
او تضمني کړي ،چې د دوی د
قانوين صالحيت په حدودو کې
اويسږي.

رسيزه:
څرنګــه چې د برشي کورنۍ د ټولو غړو د
ذايت کرامت او د دوی د برابرو او نه بېليدونکو
حقونو پيژندل په نړۍ کې د سولې ،آزادۍ او
عدالت بنسټ جوړوي؛
څرنګــه چــې د بــري حقونــو لــه پامه
غورځــول او ســپکاوی د داســې نــاوړه او
وحشــيانه اعاملو المل ګرځي چې د انساين
وجدان بېحرمتي ګنــل کيږي او هغې نړۍ
جوړولو ته رســيدنه چې انســانان پکې بې له
ويرې او نيستۍ وکړای يش د بيان او عقيدې
لــه آزادۍ ګټه واخــي ،د برش د خــورا لوړو
ارمانونو په څري اعالم شوي دي؛
څرنګــه چې د ظلم او جــر په مقابل کې
د وروســتۍ وسيلې يعني بغاوت کولو څخه د
انســان د ژغورلو لپاره د برشي حقونو ساتل د
قانوين حاکميت په مټ اړين شــمېرل شوي
دي؛
څرنګــه چــې د ملتونــو پــه منــځ کې د
دوســتانه اړيکــو د ودې هڅــول او پراخــول
رضوري دي؛
څرنګــه چــې خلکــو او ملګــرو ملتونو د
همــدې ســازمان پــه منشــور کــې د برش د
بنيادي حقونو ،د انسان پر کرامت او ارزښت
او د ښځي او نارينه د برابرو حقونو په اړه خپل
باور بيا تاييد کړی او پريکړه يې کړې ده ،چې

ټولنيز پرمختګ او د ژوند غوره معيارونو ته په
پراخه آزادۍ کې وده ورکوي؛
څرنګه چې د ملګرو ملتونو غړيو هېوادونو
ژمنه کړې ده چې د دې سازمان په همکارۍ
به پــه نړيواله کچه ،بــري حقونو او بنيادي
آزاديــو ته درناوی کوي او د هغو په څارنه کې
زياتوالی راويل؛
څرنګــه چــې د دې حقونــو او آزاديــو پر
وړاندې ګډ پوهاوی او پوهېدل د دې ژمنې د
تــررسه کولو لپاره د ډير زيات اهميت لرونکي
دي؛
نو ځکــه د ملګروملتونــو عمومي غونډې
د بــر حقونو دغــه نړيواله اعالميــه خلکو او
هيوادونو لپاره د برياليتوب د يوه ګډ معيار په
توګه له دې هدف رسه اعالموي؛ چې هر فرد
او د ټولنې هر غړی په پرله پســې ډول د دې
اعالميې په پام کې نيولو رسه بايد د ښوونې،
روزنې او زده کــړې له الرې هڅه وکړي ،چې
دغــو آزاديو او حقونو تــه درناوی وده وکړي او
د تدريجــي او مرتقي اقداماتــو په مټ ،ميل
وي او که نړيوال ،د هغې دبشــپړه او اغيزناکه
پيژندنه او څارنه هم پخپله د غړيو هيوادونو د
خلکو او هم د هغو سيمو د خلکو په منځ کې
تامني او تضمني کړي ،چې د دوی د قانوين
صالحيت په حدودو کې اوسيږي.

لومړۍ ماده
ټول انســانان آزاد پيدا کيــږي او يو ډول
حقونه ،عزت او کرامت لري .انسانان په عقل
او وجدان ســمبال شوي او بايد يو له بل رسه
د ورورګلوۍ په روحيه چلند وکړي.
دوميه ماده
هرڅوک د هغه نــژاد ،رنګ ،جنس ،ژبې،
دين ،سيايس يا بلې نظريې ،ميل يا اجتامعي
منشا ،دارايۍ ،د زيږيدنې يا بل موقف په نظر
کې نيولــو پرته ،د ټولو هغو حقونو مســتحق
دی ،چې په دې اعالميه کې راغيل دي.
درېيمه ماده
هــر څــوک د ژونــد آزادۍ او ځــاين
خونديتوب حق لري
څلورمه ماده
هيڅــوک په مرييتوب يــا د غالم په حيث
نه يش ســاتل کيدای ،مرييتوب او دغالمانو
پــرودل او پلــورل بايد په ټولو بڼــو کې منع
يش.
پنځمه ماده
هيڅــوک بايــد شــکنجه نــي ،او نه په
ظاملانه او ناانساين توګه سپک يش او يا سزا
وويني.
شپږمه ماده
هــر څوک حق لري ،هــر چريته چې وي،
دهغه حقوقي شــخصيت د قانون پر وړاندې
ديوه انسان په څري وپيژندل يش.
اوومه ماده
ټول خلک د قانون پر وړاندې يو برابر دي
او د دې حــق لري ،چې لــه هر ډول تبعيض
پرته پــه برابره توګه د قانوين مالتړ مســتحق
وي ،دوی حــق لــري چې د هرهغــه تبعيض
پــر وړاندې چې اعالميــه نقضوي او يا دهغې
ملسونې په مقابل کې چې داسې تبعيض ته
ملن وهي په برابره توګه وساتل يش.
امته ماده
کــه د هر چــا په اســايس حقونــو ،چې
د اســايس قانــون يا د کــوم بل قانــون لخوا
پيژندل شوي وي ،تريی ويش ،حق لري چې
د صالحيت لرونکو ميل محکمو په مټ د تلف
شويو حقونو موثره تاليف وکړي.
نهمه ماده
هيڅ څوک په خپــل رس توقيف ،بندي يا
تبعيد کيدای نيش.
لسمه ماده
هرڅــوک پــه مســاويانه ډول حــق لري،
چــې دعوه يې د يوې بې طريف او مســتقلې
محکمې لخــوا پــه ښــکاره او منصفانه توګه
ترغور الندې ونيول يش او دغه شان محکمه
به د ده په حقونو او وجايبو او هغه الزام په باره
ماهنامهحقوقبشر،سالشانزدهم
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کې پريکړه کوي ،چې په ده لګول شوي وي.
يوولسمه ماده
په جرم تورن هر فرد حق لري تر هغې بې
ګنــاه وګنل يش ،چې جرم يې په داســې يوه
ښــکاره محاکمه کې ثابت شوی نه وي ،چې
تورن پکي د خپلې دفاع لپاره ټول رضوري او
رسمي تضمينونه لري.
هيڅوک د داســې اعاملو تــررسه کولو يا
نه کولو پــه وجه محکوم کيــداي نيش ،چې
د اجــرا کيدلو په وخت کــې د ميل يا نړيوال
قانون له مخې جرم نه شمريل کيده ،دغه راز
هيــڅ څوک د يوه جرم د کولو له امله ،له هغه
ســخته سزا نه ويني ،چې د جرم د اجرا کيدو
په وخــت کې د هغه جرم لپاره تعيني شــوي
وي.
دولسمه ماده
هيڅوک د چا په محرميت ،کورنۍ ،کور يا
ليکونو کې د خپلرسې مداخلې حق نلري او
نه يې پر نــوم او حيثيت تعرض کيدای يش.
هــر څــوک د دې ډول حملو يــا مداخلې په
مقابل کې د قانوين مالتړ حق لري.
ديارلسمه ماده
هر څــوک حــق لري چــې د هــر هيواد
پــه دننه کــې ازادانــه تګ راتګ وکــړي او د
استوګنې ځای انتخاب کړي.
هرڅــوک حق لري ،چې د خپل هېواد په
ګډون هر هېــواد پريږدي او يا خپل هېواد ته
راستون يش.
څوار لسمه ماده
هر څوک حــق لري ،چــې  د ځورونې او
تعقيب پر وړاندې په نــورو ملکونو کې د پناه
په لټه کې يش او په نــورو هيوادونو کې پناه
واخيل.
له دغه حق څخه پــه هغه وخت کې ګته
نيش اخيســتل کيــدای ،که چــرې تعقيب
د غري ســيايس جرم او يا د داســې اعاملو د
تــررسه کولو له املــه وي  چې د ملګرو ملتونو
له موخو او اصولو رسه توپري ولري.
پنځلسمه ماده
هر څوک د تابعيت حق لري.
هيــڅ څوک بايــد له خپــل تابعيت څخه
محــروم نه يش او نــه يې بايــد دا حق باطل
يش ،چې خپل تابعيت ته تغيري ورکړي.
شپاړلسمه ماده
ټــول بالغ نارينه او ښــځينه له هيڅ ډول
محدوديــت پرته لکه نژاد ،مليــت ،تابعيت يا
مذهب حــق لري چې واده وکــړي او کورنۍ
تشــکيل کړي .دوې د دواده کولو پر وخت او
د هغه په فسخ کولو کې يو ډول حقونه لري.
واده يوازې په هغه وخت کې کيداي يش،

چې ښځه او ميړه دواړه خپله بشپړه خوښه او
رضا څرګنده کړي.
کورنۍ د ټولنــې طبيعي او بنيادي واحد
دی او حــق لري چــې د دولت او ټولنې لخوا
يې مالتړ ويش.
اوولسمه ماده:
 )۱هرڅوک په ځانګړې او يا ډله ييزه توګه
د مالکيت حق لري.
 )۲هيڅــوک بايــد پــه خپلــري ډول د
مالکيت له حق څخه بې برخې نيش.
اتلسمه ماده
هرڅــوک د فکــر ،وجــدان او مذهــب د
آزادۍ حــق لري .په دې حق کې هغه آزادي
شــامله ده ،چــې خپل مذهب يــا عقيدې ته
تغيــر ورکــړي او دغــه راز هغــه آزادي ،چې
يــوازې يا له نــورو رسه په ګډه ،په ښــکاره يا
خصويص ډول خپله عقيده يا مذهب په زړه،
عمل ،عبادت کولو او د ديني مراسمو په اجرا
کولو کې څرګند کړي.
نولسمه ماده
هر څوک د بيان او نظر د آزادۍ حق لري
پــه دې حق کې هغه ازادي شــامله ده ،چې
بې لــه ويرې څخه مفکــورې او نظريې ولري
او په هره وســيله پرته له دې چې پولې په پام
کې ونييس ،عقايد او معلومات وپلټي ،ترالسه
او خپاره يې کړي.
شلمه ماده
هرڅوک حق لري ،چې په آزاد ډول سوله
ييزې اتحاديې او ډلې جوړې کړي.
هيڅــوک بايد په دې مجبور نه يش ،چې
په کومې ډلې پورې وتړل يش.
يوويشتمه ماده
هر څوک حق لري ،چې په مستقيمه يا په
آزاد ډول د ټاکل شــويو استازو په مټ د خپل
هيواد په حکومتي چارو کې برخه واخيل.
هرڅوک حق لــري ،چې په برابره توګه په
خپل هيواد کې لــه عامه خدمتونو څخه ګټه
واخيل.
د خلکو اراده بايد د حکومت د واک بنياد
جــوړ کړي ،دغه اراده بايد پــه نوبتي ډول په
رښتينو انتخاباتو کې څرګنده يش .انتخابات
بايد د رايې ورکولــو د عمومي او برابر حق له
مخې ويش او بايد چې د پټې رايې ورکولو او
يــا د رايې ورکولو د برابــرۍ او آزادې طريقي
رسه سم تر رسه يش.
دوه ويشتمه ماده
هرڅوک د ټولني د يوه غړي په توګه حق
لري ،چې ټولنيز امنيت ولري ،او د ميل هڅو
او نړيوالــې همکارۍ لــه الرې د هر دولت د

ســازمان او منابعو رسه ســم هغه اقتصادي،
اجتامعــي او کلتوري حقونه تر الســه کړي،
چــې د ده د حيثيــت او شــخصيت د آزادې
ودې لپاره اړين وي.
درويشتمه ماده
هر څــوک حق لري ،چــې کار وکړي ،په
آزاد ډول د ځان لپاره کار انتخاب کړي ،د کار
مناســب او عادالنه رشايط ولري او د وزګارتيا
په وړاندې يې مالتړ او ساتنه ويش.
هرڅــوک له کوم تبعيــض پرته حق لري،
چــې د برابــر کار په مقابل کــې برابره اجوره
واخيل.
هرڅوک چې کار کوي ،د مناسب معاش
حق لــري ،چــې د ده او د ده د کورنۍ لپاره
د بــري کرامــت وړ ژونــد تضمينــوي او که
رضوري وي حــق لــري ،چې د نــورو تولنيزو
محافظتي وسايلو په مټ پياوړي يش.
هر څــوک حق لري ،چــې د خپلو ګتو د
ســاتلو په غرض صنفي اتحاديې جوړې کړي
او له هغو رسه يو ځای يش.
څلريويشتمه ماده
هــر څــوک د کار د ســاعتونو د مناســب
محدوديــت او د با معاشــه نوبتي رخصتيو په
شــمول حق لــري ،چې اســراحت او تفريح
وکړي.
پنځه ويشتمه ماده
هرڅــوک حــق لــري چــې د ځــان او د
کورنې د ژوند کچه د ســامتيا او ســوکالۍ،
خوړو ،کور ،روغتيايي څارنــو او ټولنيزو اړينو
خدمتونــو له پلــوه تامني کــړي او همدارنګه
حــق لري چې د وزګارتيا ،ناروغۍ ،معلوليت،
کونډيتــوب ،زړښــت او پــه ټولو هغــو مواردو
کې چې د انســان لــه ارادې بهر دي ،د ژوند
معيشت تامني نيش کړای ،بايد د پتمن ژوند
له رشايطو برخمن يش.
مينــدې او ماشــومان د ځانګړې پاملرنې
او مرســتي مستحق دي .ټول ماشومان که د
نکاح په واسطه او يا بې نکاح پيدا شوي وي د
مساوي ټولنيز خونديتوب حق لري.
شپږويشتمه ماده
هرڅــوک د ښــوونې ،روزنــې حــق لري،
ښــوونه ،روزنــه بايد لږ تــر لږه پــه لومړنيو او
اســايس زده کړو کې وړيــا وي .لومړنۍ زده
کــړې بايد اجباري وي ،تخنيکي او مســلکي
زده کــړې بايد عموميــت ومومي او لوړې زده
کړې بايد د ټولو پرمخ د استعداد او لياقت پر
اساس خالصې وي.
ښــونه ،روزنه بايد د انســاين شخصيت د
بشپړې ودې او برشي حقونو او اسايس ازاديو
تــه د احرتام د زياتوايل په لوري ســوق يش.

ښــوونه ،روزنه بايد د ټولــو مليتونو ،نژادونو او
ديني ډلو په منځ کې تفاهم ،زغم او دوســتي
پياوړې کړي او د ملګرو ملتونو هڅې د سويل
د ساتنې او پياوړتيا لپاره غښتلې کړي.
مينــدې او پلرونــه د لومړيتوب حق لري.
چې د ښوونې ،روزين هغه ډول انتخاب کړي،
چې د دوی ماشومانو ته بايد ورکړل يش.
اووه ويشتمه ماده
هرڅوک حق لري پــه آزاده توګه د خپلې
ټولني په کلتوري فعاليتونو کې برخه واخيل.
لــه هرنونو څخه کټه پورته کــړي او په علمي
پرمختــګ کــې رشيــک او له ګټــو څخه يې
برخمن يش.
هرڅــوک د خپلــو هغو معنــوي او مادي
ګټــو د مالتړ حق لري ،چــې د ده په مټ له
هر علمــي ،فرهنګي او يا هرني تخليق څخه
رامنځته شوې وي.
اته ويشتمه ماده
هرڅــوک حق لري پــه دايس يــو ټولنيز
او نړيــوال نظم کې ژوند وکــړي ،چې په دې
اعالميه کې بيان شوي او حقونه او آزادۍ يې
په بشپر ډول عميل يش.
نهه ويشتمه ماده
هرڅــوک د هغې ټولنې پر وړاندې دندې
او مکلفيتونــه لري ،چې د هغه د آزادې ودې
او بشپړ شخصيت زمينه ورته چمتو کوي.
هرڅــوک بايد د خپلو حقونــو او آزاديو په
عميل کولو کې يوازې د هغو محدويتونو تابع
وي ،چې د قانون پر بنسټ د دې لپاره تعيني
شــوي وي ،چې د نورو آزاديــو او حقونو ته په
مناســب ډول احــرام ويش او وپيژندل يش
او په يــوه دميوکراتيکه ټولنــه کې د اخالقي
موازينو د مقتضياتو ،عامه نظم او هوســايني
مراعات ويش.
دغه حقونه او آزادۍ بايد په هيڅ صورت د
ملګروملتونو د اصولو پر خالف عميل نه يش.
دېرشمه ماده
پــه دې اعالميه کې هيڅ يوه فقره يا ماده
بايد داســې تعبري نه يش ،چــې کوم دولت،
ډلې يا شــخص ته د دې حق ورکړي چې په
داســې فعاليت الس پورې کړي يا داسې کار
اجرا کړي چې هدف يې ،په دې اعالميه کې
د ذکر شويو حقونو او آزاديو له منځه وړل وي.
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د جرم او مجازاتو...

د افغانستان د جزا قانون (اوس د جرا کوډ)
تعزیــري جرمونه او جزاګانې تنظیموي (د جزا
کوډ د دوميې مادې لومړۍ فقره) د دې قانون
د ( )28مــې مادې له مخې جرمونه د خفت او
شــدت له لحاظه  په قباحت ،جنحه او جنایت
ویشل شوي دي.
قباحت ،هغه جرم دی چې د هغه لپاره په
دې قانون کې تردیرشو زرو افغانیو پورې نغدې
جزاوې ټاکل شوې وي ( -29ماده)
جنحــه ،هغه جرم دی چــې د هغه جزا په
دې قانــون کــې د حبس بدیل ،نغــدي جزا،
قصیر حبس یا متوسط حبس ټاکل شوی وي
( -30ماده)
د حبــس د بدیل جزاګانې :د حبس بدیل
هغــه جزا ده چې د جرم پر مرتکب د حبس په
عوض ،د مقیدې خوشــې  کیدنــې په ډول د
محکمې له خوا حکم کیږي ( -148ماده) .
قصیر حبس :له دریو میاشــتو څخه تر یوه
کاله پورې (د  -147مادې لومړی بند).
متوســط حبس :له یــو کال څخه زیات تر
پنځو کلونو پورې (د  147مادې دويم بند) .
جنایت ،هغه جــرم دی چې د هغه جزا په
دې قانــون کــې طویل حبــس 2 ،درجه دوام
حبس 1 ،درجــه دوام حبس او یا اعدام ټاکل
شوی وي ( -31ماده) .
طویل حبس له پنځو کلونو څخه زیات تر
سپاړســو کلونو پورې (د  -147مــادې درېیم
بند)
دوميه درجه دوام حبس :له شپاړسو کلونو
څخه زیات تر شلو کلونو پورې (د  -147مادې
څلورم بند).
لومــړۍ درجه دوام حبس :له شــلو کلونو
څخــه زیات تر دېرشــو کلونو پــورې (د -147
مادې پنځم بند)
د پورتنۍ څېړنې پــه پایله کې په ډېر لنډ
ډول او پــه پوره رصاحت رسه ویالی شــو چې
لومــړی د جرم او مجازاتو د تناســب د قاعدې
او اصل پر بنسټ ،د جرم شدت د جزا د شدت
مســتلزم او د دې پرعکس د جرم خفت د جزا
د خفت غوښتونکی دی او دويم ترممکنه حده
د مجازاتــو طبیعت باید د جرم له طبیعت رسه
سمون ولري.
ماخذونه د مجلې په دفرت کې خوندي دي
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برنامه عمل حقوق بشر
س جهانی ویانا
كنفران 

* پیش درآمد:
اعالمیه حقوق بشر و برنامه عمل
ویانا که نتیجه نهایی کنفرانس
جهانی حقوق بشر  1993ویانا
محسوب میشود ،در واقع حاصل
تالش فرآیندی طوالنی از بررسی،
تحقیق و گفتگوهای متعدد دربارۀ
وضعیت کنونی ساختار حقوق
بشر در جهان به شمار میآید .این
اعالمیه بیانگر آغازی از تجدید
تالشها جهت تقویت و اجرای
مناسبتر اسناد حقوق بشری است
که بر بنیاد اعالمیه جهانی حقوق
بشر  1948استوار شدهاند .آنچنان
که سرمنشی کنفرانس (ابراهیم فال)
در معرفی سند به جلسه عمومی
اظهار کرد؛ اعالمیه ویانا چهارچوب
تازهای از برنامهریزی ،گفتگو و
همکاری به جامعه بینالمللی ارائه
میدهد که منشأ رهیافتی پارسایانه
در تقویت حقوق بشر و مشارکت
بازیگران در کلیه سطوح منطقهای،
ملی و بینالمللی خواهد بود.

فرآیند شکلگیری اعالمیه ویانا
اولین اجالس جهانی درباره حقوق بشــر
در ســال  1968در تهران برپا شد که نتیجه
آن تصویب اعالمیه تهران بود تا اینکه مجمع
عمومی ســازمان ملل متحد در ســال 1989
درخواست کرد کنفرانسی جهانی برگزار گردد
تا پیشرفت و موانع حاصله در زمینه حقوق بشر
را از زمان تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشــر
مورد بررسی و ارزیابی قرار داده ،و راهکارهایی
را که میشود بر آن فایق آمد ،شناسایی کند.
دســتور کار کنفرانــس در چهــل و هفتمین
اجالس مجمع عمومی در ســال  1992مورد
تصویــب قرار گرفت .موضوع بررســی ارتباط
میان توســعه ،دموکراســی و حقوق سیاسی،
مدنی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی و ارزیابی
کارایی روشها و مکانیســمهای سازمان ملل
متحد با هدف ارایه راهکارهایی در جهت تأمین
منابع مالی و سایر منابع الزم برای فعالیتهای
حقوق بشــری در این دســتور گنجانده شد.
همانگونــه که برگزاری اولین جلســه کمیته
تدارکاتی در ســپتامبر  1991در ژنو نشــان
میداد ،وظایف محوله موضوعات بسیار سخت
و بعضــاً تفرقهانگیــز دربــاره حاکمیت ملی،
جهانشمولی ،نقش سازمانهای غیردولتی و...
مطرح بوده اســت .همچنین فرایند تدارکاتی
شامل ســه اجالس مهم منطقهای در تونس،
ســانخوزه (کاســتاریکا) و بانکوک (تایلند)،

اعالمیههایی راهمراه داشــت که نگرانیها و
چشــم اندازهای ویژه حقوق بشــر در مناطق
افریقا ،امریــکای التین و کاراییپ و آســیا و
اقیانــوس آرام را بیان میکرد .با وجود تمامی
دغدغهها و مشــکالت پس از طــی فرایندی
نسبتاً طوالنی ســند نهایی مصوب در ویانا از
سوی چهل و هشتمین اجالس مجمع عمومی
(قطعنامه  25 ،48/121جون ســال )1993
مورد تأیید قرار گرفت.
* اصل سند
مقدمه
بند 1
ق
ت از حقو 
با توج ه ب ه اینك ه ارتقاء و حمای 
ت
ت اس 
ی اولوی 
ی دارا 
ی جامع ه بینالملل 
بشر برا 
ی
ت منحصر ب ه فرد 
س فرصــ 
و اینك ه كنفران 
ل هم ه جانب ه از
ی و تحلیــ 
ی یك بررســ 
را برا 
ت
ی حقوقبشــر و تشكیال 
سیســت م بینالملل 
ش و ارتقاء
ت افزای 
ق بشــر جه 
ت از حقو 
حمای 
ق در یك روی ه عادالن ه و
ن حقو 
ت ای 
بهتــر رعای 
ل را فراه م میآورد،
متعاد 
بند2
ق
ت و تأیید اینك ه هم ه موارد حقو 
با شناخ 
ی بشــر سرچشم ه
ش ذات 
ت و ارز 
بشــر از كرام 
ق بشر
ی حقو 
میگیرد و اینك ه بشر موضو ع اصل 
ی
ت و در نتیج ه بایست 
ی اس 
ی اساس 
و آزادیها 
ق و آزادیها
ن حقــو 
ی از ای 
لو 
در درجــ ه او 

ق آنها شركت
ت تحق 
بهرهمند شــود و در جه 
ل داشت ه باشد،
فعا 
بند 3
ج در
ل مندر 
ف و اصو 
 .1تعهد خود ب ه اهدا 
ی حقوق
ل و اعالمی ه جهان 
ن مل 
منشور ســازما 
بشر را مورد تأیید مجدد قرار میدهد،
ت ب ه ماد ه  56منشور
 .2تعهد خود نســب 
ی
ی و فرد 
ت جمع 
ل در انجا م اقداما 
ن مل 
سازما 
ج در مــاد ه 55
ف مندر 
ق اهــدا 
ت تحق 
جهــ 
ق بشر
ی ب ه حقو 
منشــور از جمل ه احترا م جهان 
ن
تآ
ی هم ه و رعای 
ی برا 
ی اساســ 
و آزادیها 
ی در
ی مؤثر بینالملل 
با توج ه ب ه توسع ه همكار 
ن زمین ه را مورد تأیید مجدد قرار میدهد،
ای 
ل بر مسئولیت
ن مل 
ق منشور سازما 
 .3طب 
ب احترا م به
هم ه كشورها در توســع ه و ترغی 
ی همه
ی برا 
ی اساســ 
ق بشــر و آزادیها 
حقو 
ن یا
ض از نظر نــژاد ،جنس ،زبا 
ن تبعی 
و بــدو 
ب تأكید میكند،
مذه 
بند 4
ن
ی منشور سازما 
ش مقدمات 
ی بخ 
با یادآور 
ی ك ه ب ه اعتقاد ب ه حقوق
ل به ویژ ه در قسمت 
مل 
ق
ش بشر و حقو 
ت و ارز 
ی بشــر ،كرام 
اساســ 
ی كوچك و
ن و ملتها 
ن و مــردا 
ی زنا 
مســاو 
گ تأیید شد ه است،
بزر 
بند 5
ش مقدماتی
ی بخ 
ن با یــادآور 
عالو ه بر ای 
ظ نسلهای
ل در مورد حف 
ن مل 
منشور ســازما 
ی
ط الز م برا 
ی از خطر جنگ ،ایجاد شــرای 
بعد 
ی ك ه نســبت
ت و احترا م ب ه تعهدات 
ن عدال 
تأمی 
ق بینالملل
ع حقو 
ت و ســایر منابــ 
ب ه معاهدا 
ت اجتماعی
است ،ارتقاء هر چ ه بیشتر پیشرف 
ی در یك محیط
ی بهتر زندگ 
و اســتانداردها 
یو
ن همجوار 
ی و حســ 
ت بردبار 
آزادتر ،رعای 
ی ارتقاء
ی برا 
ت بینالملل 
استفاد ه از تشــكیال 
ی همه
ی برا 
ی و اجتماع 
ی اقتصاد 
پیشرفتها 
ملتها،
بند 6
ق بشــر ك ه
ی حقو 
با تأكید بر اعالمی ه جهان 
یك استاندارد مشترك از دستآورد هم ه مردم
ع الها م میباشد و مبنایی
ت و منب 
و ملتها اس 
ل در پیشبرد استانداردهای
ن مل 
ی ســازما 
برا 
ی موجود در زمینه
ج در اســناد بینالملل 
مندر 
ق
ی حقو 
ق بینالملل 
ق بشــر به ویژ ه میثا 
حقو 
ق
ی حقو 
ق بینالملل 
ی و میثــا 
ی و سیاســ 
مدن 
ی است،
ی و فرهنگ 
اقتصادی ،اجتماع 
بند 7
ی ك ه در صحنه
ت عمدها 
با توج ه ب ه تغییرا 
ت و با توج ه به
ل وقو ع اســ 
ی در حا 
بینالمللــ 
م
ل ب ه یك نظ 
ی حصــو 
ل هم ه ملتها برا 
آمــا 
ج در منشور
ل مندر 
س اصو 
ی بر اســا 
بینالملل 
ل از جمل ه ارتقاء و پیشبرد احترام
ن مل 
ســازما 
ی همه
ی برا 
ی اساس 
ق بشــر و آزادیها 
ب ه حقو 

ق تعیی 
ن
یوح 
ق مســاو 
ل حقو 
و احترا م ب ه اص 
ت خودشــان ،صلح،
ت ملتها بدس 
سرنوشــ 
ت قانون،
دموكراســی ،عدالت ،تساوی ،حاكمی 
ی سیاســی(  ،)Pluralismتوسعه،
كثرتگرای 
ی و همبستگی،
ح بهتر زندگ 
سط 
بند  7مكرر
ف تبعیض
ل مختل 
ت ب ه اشــكا 
عمیقاً نسب 
ن در سرتاسر دنیا علیه
ت ك ه همچنا 
و خشــون 
ن است،
ل میشود نگرا 
ن اعما 
زنا 
بند 8
ن در
ی ســازما 
با توج ه ب ه اینك ه فعالیتها 
ی
ل بایست 
ن مل 
ت سازما 
ت تشــكیال 
ت تقوی 
جه 
ف مربوط
ش یابد و اهدا 
ی شــود و گستر 
عقالی 
ی
ی ب ه اســتانداردها 
ت و احترا م جهان 
ب ه رعای 
ب شود،
ق بشر بیشتر تعقی 
ی حقو 
بینالملل 
بند 9
ی تونس،
ی منطقها 
با توج ه بــ ه اعالمیهها 
ن خــوز ه و بانكوك و كمــك دولتها در
ســا 
ن نظر ب ه پیشــنهادهای
ن زمینــ ه و با امعا 
ای 
ی و نیز
ی و غیردولت 
ی بینالدولــ 
ســازمانها 
ل در
ن مستق 
ط كارشناسا 
ی ك ه توســ 
مطالعات 
ل از كنفرانس
ی قبــ 
ن پروســ ه تداركات 
جریــا 
ت گرفت،
ق بشر صور 
ی حقو 
جهان 
بند 10
ی
ی «مرد م بوم 
ل بینالملل 
ل از سا 
با استقبا 
ل  »1993ك ه تأیید مجدد بر تعهد
دنیا در سا 
ی
ن برخوردار 
ی تضمی 
ی بــرا 
جامع ه بینالملل 
ق بشــر و
ی از هم ه مــوارد حقو 
مــرد م بومــ 
ش و تنوع
ی و احترا م ب ه ارز 
ی اساســ 
آزادیها 
ی آنها بود،
فرهنگها و هویتها 
بند 11
ن ما ،از
ی زما 
ح و واقعیتها 
با توج ه بــ ه رو 
ی عضو سازمان
ی دنیا و هم ه كشورها 
ملتها 
ی ارتقاء و
ل میخواهد ك ه بــ ه وظیف ه جهان 
مل 
ی
ق بشر و آزادیها 
ت از كلی ه موارد حقو 
حمای 
ی متعهد باشــند تا اینك ه برخورداری
اساســ 
ن گردد،
ق تأمی 
ن حقو 
ی ای 
ل و جهان 
كام 
بند 12
ی جهت
ت جدید 
ت ب ه اقدامــا 
مصم م اســ 
ق
ی در زمین ه حقو 
ت اساس 
ل ب ه پیشــرف 
حصو 
ی و همبستگی
ش همكار 
ق افزای 
بشــر از طری 
ت یازد.
ی دس 
بینالملل 
ت دوم
قسم 
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ق بشــر بر تعهد
ی حقو 
س جهانــ 
كنفرانــ 
رســمی ) )SOLEMN COMMITMENTهم ه
ن در ارتقاء جهانی
كشورها در انجا م وظایفشا 
ت از هم ه موارد حقوق
ت و حمای 
احتــرام ،رعای 
ی هم ه براساس
ی برا 
ی اساس 
بشــر و آزادیها 
ی در
ن ملل ،سایر اسناد بینالملل 
منشور سازما 
ل را مورد
ق بینالمل 
ق بشــر و حقو 
زمین ه حقو 

ل
ت جهانشمو 
تأیید مجدد قرار میدهد .ماهی 
ل مســل م و بالانتزا ع
ق و آزادیها اص 
ن حقو 
ای 
است.
ش همكاری
ب گســتر 
ن چهارچــو 
در ایــ 
ق
ت تحق 
ق بشــر جه 
ی در زمین ه حقو 
بینالملل 
ی است.
ل اساس 
ن مل 
ف سازما 
ل اهدا 
كام 
پ  1مكرر

ت خود را
ن سرنوشــ 
ق تعیی 
هم ه ملتها ح 
ق دارند
ب ملتها ح 
ن مطل 
دارند .با توج ه ب ه ای 
ن كنند و
ی خود را تعیی 
ت سیاس 
آزادان ه وضعی 
ی و فرهنگی
آزادان ه توســع ه اقتصادی ،اجتماع 
ب کنند.
خود را تعقی 
ق بشــر با توج ه به
ی حقو 
س جهان 
كنفران 
ت استعمار و سایر
ی تح 
ص ملتها 
ت خا 
وضعی 
ق
ل خارجی ،ح 
ل سلط ه بیگان ه یا اشــغا 
اشــكا 
ق
ل مشرو ع مطاب 
ت ب ه هر عم 
ملتها در مبادر 
ق غیرقابل
قح 
ل در تحق 
ن مل 
منشور ســازما 
ت خود را به
ن سرنوشــ 
ش در تعیی 
انــكار خوی 
ق
ی حقو 
س جهان 
ت میشناســد .كنفران 
رسمی 
ت را به
ن سرنوش 
ق تعیی 
ت از ح 
بشــر محرومی 
ی کرد ه و بر اهمیت
ق بشر تلق 
ض حقو 
ن نق 
عنوا 
ق تأكید میكند.
نح 
ق مؤثر ای 
تحق 
ق
ل حقو 
ق «اعالمیــ ه  1970اصــو 
طبــ 
ط دوستان ه و همكاری
ی در مورد رواب 
بینالملل 
ن
ن ملل» ای 
ق منشور سازما 
ن كشورها طب 
میا 
ی
ی برا 
ن مجوز یا مشوق 
ی به عنوا 
ق نبایســت 
ح
ل یا
ی كــ ه منجر ب ه تجزی ه یا تهدید ك 
هر عمل 
ت سیاســی
ی یا وحد 
ت ارض 
ی از تمامی 
جزیــ 
ل ك ه طبق
ت و مستق 
ی حاكمی 
ی دارا 
كشورها 
ن سرنوشت
ق تعیی 
یوح 
ق مســاو 
ل حقو 
اص 
ت دارند و بدین
ملتهــا امور خود را در دســ 
ی هســتند ك ه نمایند ه كل
ی دولت 
ب دارا 
ترتی 
ض از
ن تبعی 
ن و بدو 
ن سرزمی 
ق ب ه آ 
مرد م متعل 
ی شود.
هر نو ع میباشد تلق 
پ2

ق بشــر
ت از كلی ه موارد حقو 
ارتقاء و حمای 
لو
ق اصو 
ی طب 
ی بایســت 
ی اساســ 
و آزادیها 
ی
ف همكار 
ل و به ویژ ه با هد 
ن مل 
ف سازما 
اهدا 
ل و به
ن مل 
ت ســازما 
ن اولوی 
ی به عنوا 
بینالملل 
ن
ی به عنوا 
ی بینالملل 
ف همــكار 
ویــژ ه با هد 
ل در نظر گرفت ه شود .در
ن مل 
ت ســازما 
اولوی 
ف و اصول ،ارتقاء و حمایت
ن اهدا 
ب ای 
چهارچو 
ی مشــرو ع
ق بشــر نگران 
از كلیــ ه موارد حقو 
ل میدهد .بنابراین
ی را تشكی 
جامع ه بینالملل 
ط ب ه
ی مربو 
ی تخصصــ 
ارگانهــا و آژانسها 
ش و هماهنگی
ی بر گستر 
ق بشر بایســت 
حقو 
ی مستمر و عینی
ی اجرا 
ن برا 
فعالیتهایشــا 
ق بشر كوشا باشند.
ی حقو 
اسناد بینالملل 
پ3

ق بشــر،
ی حقو 
كلیــ ه مــوارد و جنبهها 
م
ط به ه 
ل تفكیك ،مرتب 
جهانشــمول ،غیرقاب 
ی بایستی
و وابســت ه به هماند .جامع ه بینالملل 
ماهنامهحقوقبشر،سالشانزدهم
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ت و با دید
ن یــك كلی 
ق بشــر به عنوا 
ب ه حقو 
منصفان ه و در یك ســطح ،تأكید و برابر رفتار
یو
ی مل 
ت ویژگیها 
ی كــ ه اهمی 
کند .در حال 
یو
ف تاریخی ،فرهنگ 
ق مختل 
ی و سواب 
منطقها 
ی مدنظر قرار گیرد معهذا وظیفه
ی بایست 
مذهب 
ن توج ه ب ه نظامهای
ت ك ه بدو 
هم ه دولتهاس 
ی كلی ه موارد حقوق
ی و فرهنگ 
سیاسی ،اقتصاد 
ی را ارتقاء دهند و از
ی اساســ 
بشر و آزادیها 
ل آورند.
ت به عم 
آنها حمای 
پ4

ق بشــر
ت از حقو 
رونــد(  )Processحمای 
ل مطروح ه در
ف و اصــو 
ق اهدا 
ی طب 
بایســت 
ل انجا م
ق بینالمل 
ل و حقو 
ن مل 
منشور ســازما 
شود.
پ5

ق بشر
ت حقو 
دموكراسی ،توســع ه و رعای 
ی وابســت ه به م و متقاب ً
ال
ی اساســ 
و آزادیها 
ت میكنند .دموكراســی
همدیگــر را تقویــ 
ت مرد م در تعیین
س ابراز آزادان ه خواس 
براســا 
ی و فرهنگی
نظا م سیاســی ،اقتصادی ،اجتماع 
ی است.
ی زندگ 
ت در كلی ه جنبهها 
خود و شرك 
ق
ت از حقو 
ن چارچوب ،ارتقــاء و حمای 
در ایــ 
یو
ح مل 
ی در سطو 
ی اساســ 
بشــر و آزادیها 
ن قید
ل و بدو 
ی جهان شمو 
ی بایســت 
بینالملل 
ی از
ی بایست 
ط باشــد .جامع ه بینالملل 
و شــر 
ت و ارتقاء دموكراســی ،توسع ه و احترام
تقوی 
ی در سرتاسر
ی اساس 
ق بشر و آزادیها 
ب ه حقو 
ل آورد.
ت به عم 
دنیا حمای 
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ق بشر تأكید میكند
ی حقو 
س جهان 
كنفران 
ل توسع ه متعهد ب ه پروس ه
ی در حا 
ك ه كشورها 
ت اقتصادیاند و این
دموكراتیــك و اصالحــا 
ی افریقایی
ی از كشورها 
پروســ ه ك ه در تعداد 
ت جامعه
ی مورد حمای 
ت بایست 
ن اســ 
در جریا 
ن كشــورها در دور ه
ی قرار گیرد تا ای 
بینالملل 
ق
ی موف 
ی و توسع ه اقتصاد 
ی ب ه دموكراس 
انتقال 
شوند.
پ6

ق توسعه
ق بشر ح 
ی حقو 
س جهان 
 .1كنفران 
ق توســعه
ن نحو ك ه در اعالمی ه ح 
را بــ ه هما 
ق جهان شمولی
ن یك ح 
ت به عنوا 
آمد ه اســ 
ق
ش الیتجزا از حقو 
ل انكار و یك بخ 
و غیرقاب 
ی بشر مورد تأیید قرار میدهد.
اساس 
ق توســعه
 .2همانگونــ ه ك ه در اعالمی ه ح 
ن ) )Human Personموضوع
ت انسا 
آمد ه اس 
ی توسع ه است.
اصل 
ی از
 .3در حالیكــ ه توســعه ،برخــوردار 
ل مینماید عد م توسعه
ق بشر را تســهی 
حقو 
ق شــناخته
ض حقو 
ی نق 
ی توجی ه برا 
نبایســت 
ی بشر مورد استفاد ه قرار گیرد.
شد ه بینالملل 
ن توسع ه و
ی در تضمی 
 .4كشورها بایســت 
ع از سر را ه توسع ه با همدیگر بکوشند.
رفع موان 
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ی
ی بینالملل 
ی همكار 
ی بایست 
جامع ه بینالملل 
ق توسع ه را تقویت کرد ه و
قح 
ی تحق 
مؤثر برا 
ن بردارند.
ع بر سر را ه توسع ه را از میا 
موان 
ی حق
ت اجرا 
ت متداو م جهــ 
 .5پیشــرف 
ی مؤثر
توســع ه مســتلز م اتخاذ سیاســتها 
ط عادالنه
ی و نیز رواب 
ح مل 
ی در ســط 
توسعها 
ط مطلوب
ی از یك محی 
ی و برخوردار 
اقتصاد 
ی است.
ح بینالملل 
ی در سط 
اقتصاد 
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ق یابد به
ی تحق 
ق توســع ه باید ب ه نحو 
ح
ط زیستی
ی و محی 
ی توسعها 
طوری ك ه نیازها 
ی حاضر و آیند ه را به طور مســاوی
نســلها 
ق بشــر
ی حقو 
س جهان 
برآورد ه ســازد .كنفران 
ن غیرقانونی
ب را تأیید میكند ك ه دف 
ن مطل 
ای 
ی و خطرناك بالقو ه موجب
زبالهها و مواد سم 
تو
ق بشــر در زمین ه حیا 
ی حقو 
تهدیــد جد 
ت میشود.
بهداش 
ق بشر
ی حقو 
س جهان 
ن خاطر كنفران 
به همی 
از هم ه كشورها میخواهد ك ه كنوانسیونهای
یو
ی سم 
ن مواد و زبالهها 
موجود در زمین ه دف 
ب و قویا آنها را ب ه مورد اجرا
خطرناك را تصوی 
ن
ی ای 
ن غیرقانون 
ت از دف 
ی ممانع 
بگذارند و برا 
ی کنند.
مواد همكار 
ت
ق دارد ك ه از فواید پیشــرف 
س حــ 
هرك 
س
ن بهرهمند شود .كنفران 
یآ 
ی و كاربردها 
علم 
ی از پیشــرفتها
ی توج ه میكند ك ه برخ 
جهان 
یو
ی و حیات 
بهویــژ ه در زمین ه علــو م بیودوای 
ت بالقوه
ن اســ 
ی ممك 
ت تكنولوژیك 
نیز اطالعا 
ت و حقوق
ی یكپارچگی ،كرام 
ی برا 
ب منف 
عواق 
ت به
س دعو 
بشر افراد داشت ه باشد .لذا كنفران 
ت كامل
ظ و رعای 
ی حف 
ی برا 
ی بینالملل 
همكار 
ن زمین ه كه
ی در ای 
ت انسان 
ق بشــر و كرام 
حقو 
ی است ،میکند.
ی جهان 
ب نگران 
موج 
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ی از جامعــ ه بینالمللی
س جهانــ 
كنفران 
ع
ی رف 
ش بــرا 
میخواهــد كــ ه از هرگون ه تال 
ی در
ی كشــورها 
ی خارج 
ل قــرضدار 
مشــك 
ی
غ نورزد تا اینك ه در ســع 
ل توســع ه دری 
حا 
ق كامل
ی ب ه تحق 
ی دســتیاب 
ن دولتها برا 
ایــ 
ی مردم
ی و فرهنگ 
ق اقتصادی ،اجتماعــ 
حقو 
ت شود.
ن كشورها مساعد 
ای 
پ7

ت
ی اس 
ی بینالملل 
بر كشورها و سازمانها 
ط
ی شرای 
ی غیردولت 
ی با سازمانها 
ك ه با همكار 
ی
ی و بینالملل 
ح ملی ،منطقها 
ب در سط 
مطلو 
ق
ل و مؤثر از حقو 
ی كام 
ن برخوردار 
ی تضمی 
برا 
بشر را فراه م آورند.
ق
ض حقو 
ی هم ه موارد نق 
كشورها بایســت 
ل بوجود آورند ه آنها و نیز موانع
بشــر و عوام 
ن بردارند.
ق را از میا 
ن حقو 
ی از ای 
برخوردار 
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ع از
وجــود گســترد ه فقــر شــدید مانــ 

ق بشر میشود.
ل و مؤثر از حقو 
ی كام 
برخوردار 
ی در اولویت
ن بایست 
یآ
ل و رفع نهای 
ع عاج 
رف 
ی بماند.
ی باق 
ی جامع ه بینالملل 
ی برنامهها 
باال 
پ8

ی اساسی
ق بشر و آزادیها 
احترا م ب ه حقو 
ض از هر نظر ،یك قاعد ه اساســی
ن تبعی 
بدو 
ل و همه
ی است .رفع عاج 
ق بشر بینالملل 
حقو 
ی و تبعیضنژادی،
ل نژادپرست 
جانب ه كلی ه اشكا 
ن از
ط ب ه آ 
ی مربو 
تنفر از بیگان ه و نابردباریها 
ی جامع ه بینالمللی
ت برا 
ی اولوی 
ف دارا 
وظایــ 
ت مؤثر برای
ی اقداما 
اســت .دولتها بایســت 
ل آورند.
ی و مبارز ه با آنها بــه عم 
جلوگیــر 
یو
ی بینالدول 
گروهها ،نهادهــا ،ســازمانها 
ب میشــوند ك ه به
ی وافــراد ترغی 
غیردولتــ 
ی و هماهنگی
ی همــكار 
ی خود برا 
تالشهــا 
ت بخشند.
ن شرارتها شد 
فعالیتها علی ه ای 
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ل آمده
ت به عم 
ی از پیشرف 
س جهان 
كنفران 
ل میكند و از جامعه
در زمین ه آپارتاید استقبا 
ل میخواهد
ن مل 
ی و سیســت م سازما 
بینالملل 
ت نمایند.
ن روند مساعد 
ك ه ب ه ای 
ی تداو م اعمال
س جهان 
ن كنفران 
عالو ه بر ای 
ت در
ت صلحآمیز ك ه جه 
ت علی ه مبارزا 
خشون 
ت میگیرد را تقبیح
ن آپارتاید صور 
ه م پاشید 
میكند.
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ی تروریســتی
اعمال ،روشها و شــیوهها 
ش و نیز ارتباط
ل و تبلورهایــ 
در كلی ه اشــكا 
ق مواد مخدر
ی از كشــورها با قاچا 
ن در برخ 
آ
ق
ی حقو 
ف نابود 
ی هستند ك ه با هد 
فعالیتهای 
ی و دموكراسی ،تهدید
ی اساس 
بشر و آزادیها 
ت
ت كشــورها و بیثبا 
ت ارضــی ،امنی 
تمامی 
ی ایجاد
ی ك ه به طــور قانون 
ن دولتهای 
نمــود 
ت میگیرد .جامعــ ه بینالمللی
شــدهاند صور 
ی برای
ت الز م همكار 
ی با انجا م اقداما 
بایســت 
مبارز ه و مقابل ه با تروریس م بیفزاید.
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ل انكار
ن غیرقاب 
ن و دخترا 
ق بشــر زنا 
حقو 
ل تفكیك حقوق
ش الیتجزا و غیرقاب 
ت و بخ 
اس 
ت كامل
ل میدهد .شرك 
ی بشــر را تشكی 
جهان 
ت سیاســی ،مدنی،
ن در حیا 
ت زنا 
و مســاعد 
ح ملی،
ی در سط 
ی و فرهنگ 
اقتصادی ،اجتماع 
ی و رفع كلی ه اشــكال
ی و بینالملل 
منطقــها 
ت اهداف
س از اولوی 
س جنــ 
ض بر اســا 
تبعی 
ی است.
جامع ه بینالملل 
ل اذیت
س و كلی ه اشكا 
س جن 
ت براسا 
خشون 
ی كه
ی از جمل ه اعمال 
و آزار و استثمار جنســ 
ق بینالمللی
ی و قاچا 
ت فرهنگ 
ی از تعصبا 
ناش 
ت بایستی
ش بشــر مغایر اس 
ت و ارز 
ك ه با كرام 
ق اقدامات
ن امر میتواند از طری 
ن برود .ای 
از بی 
ی در زمینه
ی بینالملل 
ی و همكار 
ی و مل 
قانونــ 
ش و پرورش،
ی و اجتماعی ،آموز 
توسع ه اقتصاد 

ل شود.
ی حاص 
ت اجتماع 
صحت و حمای 
ش الیتجزا 
ی
ن بخــ 
ق بشــر زنــا 
حقــو 
ل برای
ن مل 
ق بشــر ســازما 
ی حقو 
فعالیتها 
ن را
ط بــ ه زنا 
ق بشــر مربو 
ارتقاء اســناد حقو 
ی از دولتها،
س جهان 
ل میدهد .كنفران 
تشكی 
ی و غیردولتی
ی بینالدول 
نهادها و ســازمانها 
ت
ی خود در حمای 
میخواهد ك ه ب ه تالشهــا 
ن وســعت
ن و دخترا 
ق بشــر زنا 
و ارتقاء حقو 
بخشند.
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ت از حقوق
ت ارتقاء و حمای 
با توج ه ب ه اهمی 
ی ك ه این
ق ب ه اقلیتها و مســاعدت 
افراد متعل 
ی كشورهایی
ی و اجتماع 
ت سیاســ 
امر در ثبا 
ن افراد در آنها بســر میبرنــد دارد،
ك ه ایــ 
ق بشر بر وظیف ه دولتها
ی حقو 
س جهان 
كنفران 
ق ب ه اقلیتها
ق افراد متعلــ 
نح 
ی تضمیــ 
برا 
ق بشــر و
ل و مؤثر از حقو 
ی كام 
در برخوردار 
ض از هر نظر
ن تبعی 
ی بــدو 
ی اساســ 
آزادیها 
ق «اعالمی ه
ن طب 
ل در برابر قانو 
ی كام 
و تســاو 
ق
ق افراد متعل 
ل در زمین ه حقــو 
ن مل 
ســازما 
ی و زبانی» تأكید
ی مذهبــ 
ی قوم 
ب ه اقلیتها 
میکند.
ق دارند به طور
ق ب ه اقلیتها ح 
افراد متعل 
ض از
ت یا هر گون ه تبعی 
ن دخالــ 
آزادان ه و بدو 
گ خود برخوردار شوند و شعایر مذهبی
فرهن 
ل و محافل
ل آورنــد و در منز 
خود را بــ ه عم 
ن خود تكل م كنند.
ی ب ه زبا 
عموم 
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ی و مساعدت
ت ذات 
ی كرام 
س جهان 
كنفران 
ی در توسع ه و كثرت
منحصر ب ه فرد مرد م بوم 
( )Pluralityجامعــ ه را تأیید میكند و قویاً بر
ی بهبود وضعیت
ی برا 
تعهد جامع ه بینالمللــ 
ی و برخورداری
ی و فرهنگ 
اقتصادی ،اجتماعــ 
ح مینماید .كشورها
ن از فواید توسع ه تصری 
آنا 
ی در
ل و آزادان ه مرد م بوم 
ت كام 
ی شرك 
بایســت 
ی كه
ی جامع ه به ویژ ه موضوعات 
كلی ه جنبهها 
ن کنند .با توج ه به
ن است را تضمی 
مبتال ب ه آنا 
یو
ق مرد م بوم 
ت از حقو 
ت ارتقاء و حمای 
اهمی 
ی در ثبات
ن ارتقاء و حمایت 
ی ك ه چنی 
مساعدت 
ن مردم
ی كشورهایی ك ه ای 
ی و اجتماع 
سیاســ 
ی میكنند دارد ،كشورها بایستی
در آنها زندگ 
ی
ت و مقتض 
ت مثب 
ل اقداما 
ق بینالمل 
ق حقو 
طب 
ن احتــرا م ب ه كلی ه موارد حقوق
ی تضمی 
را برا 
ی براساس
ی مرد م بوم 
ی اساس 
بشر و آزادی ها 
ل آورند و ارزش
ض به عم 
ی و عد م تبعی 
تســاو 
ن اجتماعی
و تنو ع هویتها ،فرهنگها و سازما 
ت بشناسند.
آنها را به رسمی 
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ق گرو ه
ل از الحا 
ی با استقبا 
س جهان 
كنفران 
ق كودك و
ق حقو 
ی از كشــورها ب ه میثا 
زیاد 
ق بشر
ن حقو 
ت شــناخت 
با توج ه ب ه به رســمی 
ی ك ه در
ن در اعالمیــ ه و برنامــ ه عمل 
كــودكا 

ب رسید ،خواستار الحا 
ق
ن به تصوی 
س سرا 
اجال 
ل  1995میگردد
ق مذكور تا سا 
ی ب ه میثا 
جهان 
ی عضــو میخواهــد از طریق
و از كشــورها 
یو
ت ادار 
ی و اقداما 
ی قانون 
ب الیحههــا 
تصوی 
ن از
ص حداكثر ممك 
سایر تدابیر الز م و اختصا 
ق مذكور
ع موجود خود به طور مؤثر ،میثا 
مناب 
ت مربوط
را ب ه مورد اجرا گذارند .در كلی ه اقداما 
ت هر
ض و رعای 
ی عد م تبعی 
ن بایســت 
ب ه كودكا 
ن مورد توج ه قرار گیرد
ع كودكا 
چ ه بیشتر مناف 
ی ملی
ظ گردد .مكانیزمها 
ن ملحو 
ت آنا 
و نظرا 
ت دفا ع و
ی تقوی 
ی برا 
ی و برنامههای 
و بینالملل 
ن به ویژ ه دختران ،كودكان
ت از كــودكا 
حمای 
ن خیابانــی ،كودكانی
بیسرپرســت ،كــودكا 
ت استثمار
ی تح 
ی و جنســ 
ك ه از نظر اقتصاد 
ی مطامع
ی ك ه برا 
قــرار دارند ،از جمل ه كودكان 
ب مســتهجن ،فحشــاء
ن در تهی ه مطال 
دیگرا 
ح مورد اســتفاد ه قرار
ش اعضا و جوار 
یا فــرو 
ن مریــض از جمل ه كودكان
میگیرند ،كودكا 
ن آواره،
ی ایدز ،كــودكا 
مبتالء بــ ه مریضها 
ت بسر میبرند ،استفاده
ی ك ه در بازداش 
كودكان 
ی مســلحان ه و نیز
ن در درگیریها 
از كــودكا 
ی گرســنگی ،اعتیاد و سایر
ی ك ه قربان 
كودكان 
ی غیرمترقب ه میباشــند بایــد تهی ه و به
بالیا 
ی و اتحادیه
مورد اجرا گذاشت ه شــود .همكار 
قو
ن میثا 
ی ای 
ت از اجرا 
ت حمای 
ی جه 
بینالملل 
ق
ت برنام ه حقو 
ن اولوی 
ن به عنوا 
ق كودكا 
حقو 
ل باید تقویت
ن مل 
بشر سیست م گسترد ه سازما 
گردد.
ن تأكید میكند
ی همچنی 
س جهان 
كنفران 
ل و هماهنگ
ی توســع ه كامــ 
ن برا 
ك ه كودكا 
ت خود نیاز دارند ك ه در یك محیط
شــخصی 
ی به نوب ه خود مورد حمایت
ی ك ه بایست 
خانوادگ 
گ شوند.
گستردهتر قرار گیرد رشد و بزر 
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ن از
ق معلولی 
ی باید در حــ 
توجــ ه ویــژها 
ن در
ض آنا 
ن تبعی 
ل و بدو 
ت فعا 
جمل ه شــرك 
ق بشر و
ن از كلی ه حقو 
ی آنا 
جامع ه و برخوردار 
ل آید.
ی به عم 
ی اساس 
آزادیها 
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ق بشر تأكید میكند
ی حقو 
س جهان 
كنفران 
ت و آزار قرار دارد بدون
ت اذی 
ك ه هر فرد ك ه تح 
ی
ق دارد در صدد جستجو 
ض از هر نظر ح 
تبعی 
ی از
ی دیگر و برخوردار 
ی ب ه كشورها 
پناهندگ 
ق دارد ب ه كشور خودش
ی باشد و ح 
ق پناهندگ 
ح
ی بر
س جهان 
ن رابط ه كنفران 
بازگــردد .در همی 
ق بشر ،كنوانسیون
ی حقو 
ت اعالمی ه جهان 
اهمی 
ت پناهندگان ،پروتكل
 1951در مــورد وضعی 
ن زمین ه تأكید
ی در ای 
 1967و اســناد منطقها 
ی ك ه همچنان
س از كشورهای 
مینماید .كنفران 
ن را در ســرزمین
ی از پناهندگا 
تعداد زیــاد 
ن آنها میباشــند و
ل كرد ه و میزبا 
خــود قبو 
ن بخاطر
ی پناهندگا 
ی عال 
نیز دفتر كمیســاریا 

ت محول ه دارد
ی ك ه در انجــا م مأموری 
اهتمام 
ی مینماید .عالو ه بر این
تشكر و سپاســگزار 
ی كار
ل برا 
ن مل 
س سازما 
س از دفتر آژان 
كنفران 
ی در خاور نزدیك
ن فلســطین 
و رفا ه پناهندگا 
ی مینماید.
سپاسگزار 
ن مطلب
ق بشــر ای 
ی حقو 
س جهان 
كنفران 
ق بشــر
ش حقو 
ض فاح 
را تأیید میكند ك ه نق 
ی مســلحان ه از عوامل
از جمل ه در درگیریها 
ن مرد م
ت ك ه منجر ب ه آوار ه شد 
ی اس 
پیچیدها 
میشود.
ق بشر تأیید میكند
ی حقو 
س جهان 
كنفران 
ن جهانی
ی بحــرا 
ك ه بــا توج ه بــ ه پیچیدگ 
ن ملل ،اسناد
ق منشور سازما 
ن و طب 
پناهندگا 
ی و با روحیه
ط و اتحاد بینالملل 
ی ذیرب 
بینالملل 
ل بار پناهندگان ،یك رهیافت
ت در قبو 
مشارك 
ی براساس
ف جامع ه بینالملل 
هم ه جانب ه از طر 
ط
ی ذیرب 
ی با كشــورها 
ی و همكار 
هماهنگــ 
ب
ی مربوط ه بــا توج ه ب ه چارچو 
و ســازمانها 
ن
ی پناهندگا 
ی عالــ 
ت كمیســاریا 
اختیــارا 
ی توسعه
ن رهیافتها بایست 
ی اســت .ای 
ضرور 
ل بوجود
ن عوام 
ی یافتــ 
ی را برا 
اســتراتژیهای 
یو
ن بر جابجای 
ن پدید ه و تأثیــر آ 
آورنــد ه ای 
ت آمادگی
ن و آوارگان ،تقوی 
ل پناهنــدگا 
انتقا 
ی پاسخگویی
ی و مكانیزمها 
در موارد اضطرار 
ت و كمك
ی حمای 
ت الز م برا 
ب ه نیازهــا ،مقررا 
ن و كودكان
ی ویژ ه زنا 
مؤثــر با توج ه ب ه نیازها 
ی پایدار ك ه در درجه
ل ب ه راهحلها 
و نیز حصو 
نو
ت شــرافتمندان ه و ام 
ق بازگشــ 
ل از طری 
او 
ف
ی ك ه از طر 
ن و راهحلهای 
داوطلبان ه پناهندگا 
ط ب ه پناهندگان
ی مربو 
ی بینالملل 
كنفرانسها 
ل گردد.
ت را شام 
ب شد ه اس 
تصوی 
ت
ق بشر بر مسئولی 
ی حقو 
س جهان 
كنفران 
ی مبدأ
ت كشــورها 
دولتها به ویژ ه مســئولی 
ت همه
ن رهیاف 
تأكید میكند .با توج ه بــ ه ای 
ق بشر بر اهمیت
ی حقو 
س جهان 
جانبه ،كنفران 
ص از جملــ ه از طریق
ل شــد ه توجــ ه خا 
قای 
ی و یافتن
ی بشردوستان ه و بینالدول 
سازمانها 
ط ب ه افراد
ت مربو 
ی پایدار ب ه مشكال 
راهحلها 
ن و داوطلبانه
ت ام 
ی از جمل ه بازگش 
آوار ه داخل 
ن تأكیــد میكند .این
آنها و بازپروری شــا 
ل متحد
ن مل 
ق منشور سازما 
س نیز طب 
كنفران 
ی بار دیگر بر
ل بشردوســتان ه بینالمللــ 
و اصو 
ی بشردوســتان ه به
ت كمكها 
ت و ضرور 
اهمی 
ی تأكید
ی و غیرطبیع 
ث طبیع 
ن حــواد 
قربانیا 
میكند.
پ 14

ق افراد
ت از حقو 
ت ب ه ارتقاء و حمای 
نســب 
ی آســیبپذیر از جمله
ق بــ ه گروههــا 
متعل 
ل تبعیض
ن مهاجر ،رفع كلی ه اشــكا 
كارگــرا 
ی هر چ ه مؤثرتر
ت و اجــرا 
ن و تقوی 
علیــ ه آنا 
ت
ق بشــر اهمی 
اســناد موجود در زمین ه حقو 
ی داد ه شود .كشورها موظف اند اقدامات
زیاد 
ماهنامهحقوقبشر،سالشانزدهم
شماره نهم ،قوس1397

ی به ویژ ه در زمینههای
ح مل 
ی در ســط 
مقتض 
ی ارتقاء
ی برا 
ت اجتماع 
ی و حمای 
آموزشی ،صح 
ق اقشار آسیبپذیر جامع ه به
ت از حقو 
و حمای 
ت آن دست ه از افراد متعلق
ل آورد ه و شرك 
عم 
ن راهحلهایی
ل بــ ه یافت 
ن اقشــار ك ه مای 
ب ه ای 
ن هستند را فراه م آورد.
ی مشكالت شا 
برا 
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ی تأیید میكند ك ه فقر شدید
س جهان 
كنفران 
ض كرامت
ن نق 
ی به عنوا 
ت اجتماع 
و محرومیــ 
ت اقدامات
ی میشــود و الز م اس 
ی تلق 
انســان 
ت
ش و اطالعا 
ل ب ه دانــ 
ی حصــو 
ی برا 
عاجلــ 
ل بوجود آورند ه آن
ی از فقر شدید و عوام 
بهتر 
ت توسعهای
ی از مشكال 
ی ك ه ناش 
از جمل ه عوامل 
ق بشر افرادی ك ه از
ل آید تا حقو 
میشود به عم 
ن شود و فقر شدید
ج میبرند تأمی 
فقر شدید رن 
ن برداشت ه شود و
ی از میا 
ت اجتماع 
و محرومی 
ی ارتقاء
ت اجتماع 
ی از فواید پیشــرف 
برخوردار 
ت مرد م فقیر در
ت كشورها شرك 
یابد .الز م اس 
ی ك ه در آن
ی در جامعها 
ل تصمیمگیــر 
مراح 
ق بشر
ل نمود ه و حقو 
ی میكنند را تسهی 
زندگ 
ت الز م را برای
ن افراد را ارتقاء دهند و اقداما 
ای 
ل آورند.
مبارز ه با فقر شدید به عم 
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ل آمده
ت به عم 
ی از پیشرف 
س جهان 
كنفران 
ی پویا و در
ق بشر ك ه روند 
ن اسناد حقو 
در تدوی 
ل نمود ه و الحاق
ت استقبا 
ل داشت ه اس 
ل تكام 
حا 
ق بشــر را ترغیب
ی حقو 
ی ب ه میثاقها 
جهانــ 
ق میشوند كه
مینماید .كلی ه كشــورها تشوی 
ق شوند و تا حد
ی ملح 
ن اســناد بینالملل 
ب ه ای 
ت
ت ب ه مقررا 
ظ نسب 
ن تحف 
ل شد 
ن از قای 
ممك 
ب ورزند.
ج در آنها اجتنا 
مندر 
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ت
ب مؤثر جه 
ی چارچو 
ی بایست 
هر كشور 
ی از نقضهای
ت ناش 
ت و خسارا 
ن نامالیما 
جبرا 
لو
ق كام 
ق بشــر فراه م آورد .الزم ه تحق 
حقو 
یو
ق بشــر روند دموكراس 
ض حقو 
ن تبعی 
بدو 
ی مستمر وجود دستگا ه قضایی
توسع ه اقتصاد 
ن و سارنوالیها
ی قانو 
ی مجر 
از جمل ه ارگانها 
لو
ی مستق 
ص وجود یك نظا م قضای 
علیالخصو 
ی مندرج
س استانداردها 
ل براسا 
ی مستق 
وكال 
ق بشر میباشند.
ی حقو 
در اسناد بینالملل 
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س و نگرانی )dismay
ی تر 
س جهان 
كنفران 
ق بشر به ویژ ه نقضهایی
ض حقو 
) خود را از نق 
ی قومی« و
ل ژنوسید« ،پاكســاز 
ك ه در شــك 
ن به طور مســتمر و وضعیتهای
تجاوز ب ه زنا 
ی ك ه منجــر ب ه اخراج
جنگی ،ایجــاد وضعیت 
ن و پناهند ه شدن
ی و آوار ه شــد 
دســتجمع 
س در حالی
مرد م میشود ابراز میدارد .كنفران 
ن دهند ه را محكوم
ل تكا 
ك ه قویا اینگون ه اعما 
مینمایــد مجددا تأكید میكنــد ك ه عاملین
ت شــد ه و این
ی مجازا 
اینگون ه جرای م بایســت 
ماهنامهحقوقبشر،سالشانزدهم
شماره نهم ،قوس1397

ف شود.
ل فورا ً متوق 
گون ه اعما 
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ی شــدید خود را از
ی نگران 
س جهان 
كنفران 
ط دنیا ك ه
ق بشــر در كلی ه نقا 
ض حقو 
تداو م نق 
ی مندرج
ت ب ه استانداردها 
ی نسب 
در بیتوجه 
ق بشــر و حقوق
ی حقو 
در اســناد بینالمللــ 
ت میگیرد و عدم
ی صور 
بشردوستان ه بینالملل 
ی و مؤثر از قربانیان
ت به طور كاف 
ن خسار 
جبرا 
ل اعال م میدارد.
اینگون ه اعما 
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ق بشــر
ی حقو 
س جهان 
ن كنفران 
عالو ه بر آ 
ض گسترد ه و مستمر حقوق
ی خو را از نق 
نگران 
ف دنیا
ط مختل 
ی ك ه در نقا 
بشــر و وضعیتهای 
ق
ی از حقو 
ی در برخوردار 
ع جد 
ن موان 
همچنا 
بشــر را فراه م میكند اعال م داشــت ه و آن را
ن نقضها و
محكو م مینماید .از جمل ه موارد ای 
ی خشن،
ع شكنج ه و رفتارها یا مجازاتها 
موان 
یو
ی اختصار 
ی و خفتآور ،اعدامها 
غیرانســان 
ی خودسرانه ،ناپدید
خودسرانه ،بازداشــتها 
ل نژادپرستی ،تبعیض
ن افراد ،كلی ه اشكا 
شــد 
ل خاك یك كشــور
ی و آپارتاید ،اشــغا 
نــژاد 
ی و سلطهبیگانه ،تنفر
ی خارج 
ط نیروها 
توســ 
ی و سایر محرومیتهای
از بیگانه ،فقر ،گرسنگ 
ی
ی و فرهنگــی ،نابردبار 
اقتصــادی ،اجتماع 
ن
ن و فقدا 
ض علی ه زنا 
مذهبی ،تروریسم ،تبعی 
ن میباشد.
ت قانو 
حاكمی 
پ  19مكرر

ق بشــر از كشورها
ی حقو 
س جهان 
كنفران 
ی كه
میخواهــد تــا از هر اقدا م یــك جانبها 
ن ملل
ل و منشور سازما 
ق بینالمل 
ق حقو 
مطاب 
ن كشورها
ی میا 
ط تجار 
ع رواب 
نمیباشــد و مان 
ق بشر ك ه در اعالمی ه
ل حقو 
ق كام 
ت و تحق 
اس 
س ب ه
ق هر ك 
ق بشــر به ویــژ ه ح 
ی حقو 
جهان 
ی
ی برا 
ب زندگ 
ح مناس 
ی از یك سط 
برخوردار 
ی و رفا ه الز م میباشد از جمل ه تغذی ه
تندرســت 
ی
ت ضرور 
ت و خدما 
ت طبی ،بهداشــ 
و مراقب 
ت ورزد.
ت ممانع 
ح شــد ه اســ 
ی تصری 
اجتماع 
ی
ی تأكیــد دارد ك ه مواد غذائ 
س جهان 
كنفران 
ل فشــار
ی اعما 
ن یك ابزار برا 
نباید به عنــوا 
ی مورد استفاد ه قرار گیرد.
سیاس 
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ی تأیید میكند ك ه كشورها
س جهان 
كنفران 
ق بشــر و
ی حقو 
ق اعالمی ه جهان 
موظف اند طب 
ی
ق اقتصادی ،اجتماع 
ی حقو 
ق بینالمللــ 
میثا 
ی در زمین ه
ی و ســایر اسناد بینالملل 
و فرهنگ 
تو
ن نماینــد ك ه تحصیال 
ق بشــر تضمی 
حقو 
ق بشــر
ت احترا م ب ه حقو 
ف تقوی 
ش با هد 
آموز 
ی بر
س جهان 
ی باشد .كنفران 
ی اساس 
و آزادیها 
ق بشر در
ت گنجانید ه شده موضو ع حقو 
اولوی 
ی تأكید میكند و از همه
ی آموزشــ 
برنامهها 
ن امــر توج ه نمایند.
دولتهــا میخواهد ب ه ای 
ل درك
ی ب ه حصو 
ش بایســت 
ت و آموز 
تحصیال 

ن
ط دوستان ه میا 
ح و رواب 
بیشــتر ،بردباری ،صل 
ی كمك نماید و
ق مذهب 
ملتها ،نژادها و فــر 
ل در
ن مل 
ی ســازما 
ی فعالیتها 
ی برا 
مشــوق 
ف باشد.
ن اهدا 
ب ای 
تعقی 
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ت ایجاد شرایطی
ی ك ه جه 
باید بر تالشهای 
ی بتواند از حقوق
ن هر شخص 
ك ه به واســط ه آ 
ی برخوردار باشد
ی اساس 
ی بشر و آزادیها 
جهان 
ن امر نیاز به
ی ك ه در ای 
افزود ه شود و كشورهای 
ت دارند كمك الز م ارای ه گردد .دولتها،
مساعد 
ی بینالدولی
ل و سایر ســازمانها 
ن مل 
سازما 
ی ك ه جهت
ب میشوند ك ه بر حج م منابع 
ترغی 
ل تنظیــ م مینمایند به
ف ذی 
برنامــ ه با اهــدا 
ی ملی،
ی بیافزایند ،قانونگذار 
طور چشــمگیر 
ظ
ط ب ه حف 
ی مربو 
ی و زیربناهــا 
ی مل 
نهادهــا 
ن و دموكراسی ،كمك در زمینه
ت قانو 
حاكمی 
ق بشر از طریق
ن ب ه حقو 
ی داد 
انتخابات ،آگاه 
ت عمو م مردم
ل و شرك 
آموزش ،تعلی م و تحصی 
و جامع ه مدنی.
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ی فنی
ی و همكار 
ت مشورت 
ی خدما 
برنامهها 
ی به طور
ق بشر بایست 
ت مركز حقو 
ت نظار 
تح 
ی برخوردار
ت شود و از تنو ع بیشتر 
مؤثر تقوی 
ی در رعایت
ب كمك عمدها 
ن ترتی 
باشد و بدی 
ق بشر بنماید .از كشورها خواست ه میشود
حقو 
ن برنام ه ه م از
ت ای 
ی خود تحــ 
تا ب ه كمكها 
ل و ه م از طریق
ن مل 
ی سازما 
ق بودج ه عاد 
طری 
ی داوطلبان ه بیافزایند.
كمكها 
ی ســازمان
ل و مؤثر فعالیتها 
ی كام 
اجرا 
ق بشر بایستی
ت از حقو 
ل در ارتقاء و حمای 
مل 
ق منشــور سازمان
ی را ك ه از طری 
ت زیاد 
اهمی 
ق بشر داد ه شــد ه است ،نیازها و
ل ب ه حقو 
مل 
ق بشر سازمان
ی حقو 
ی فعالیتها 
خواســتهها 
ت داده
ی عضو مأموری 
ف كشورها 
ل ك ه از طر 
مل 
ن منظور
س نماید .بــه همی 
میشــود را منعك 
ی از
ل بایست 
ن مل 
ق بشر سازما 
ی حقو 
فعالیتها 
ن گردد.
ی تأمی 
ع مال 
ش مناب 
ق افزای 
طری 
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ش مه م و
ق بشــر نق 
ی حقو 
س جهان 
كنفران 
ت از
ی ارتقاء حمای 
ی برا 
ی مل 
ســازند ه نهادها 
ی خود
ت مشورت 
ق بشر ،به ویژ ه در ظرفی 
حقو 
ن نقض
ن و جبرا 
ش آنا 
ت ذیربط ،نق 
نزد مقاما 
ط ب ه حقوق
ت مربو 
ق بشــر ،نشــر اطالعا 
حقو 
ق بشر را مورد تأیید قرار
ش حقو 
بشــر و آموز 
میدهد.
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ی در ارتقاء
ش اساس 
ی نق 
ت منطقها 
ترتیبا 
ق بشر ایفاء مینمایند .آنها
ت از حقو 
و حمای 
ق بشر را كه
ی حقو 
ی جهان 
باید اســتانداردها 
ج است
ق بشر مندر 
ی حقو 
در اســناد بینالملل 
ت نمایند.
ت و حمای 
تقوی 
ی را ك ه جهت
ی تالشهای 
س جهانــ 
كنفران 

ش فعالیتها 
ی
ت و افزای 
ت اینگون ه ترتیبا 
تقوی 
ل را مورد تأیید قرار
ن مل 
ق بشــر ســازما 
حقو 
میدهد.
ی امكان
ت بررســ 
ی ضرور 
س جهان 
كنفران 
ی فرعی
ی و منطقهها 
ت منطقها 
ایجاد ترتیبــا 
ق بشر در مناطقی
ت از حقو 
ی ارتقاء و حمای 
برا 
ت هنوز وجود ندارد را مورد
ك ه اینگون ه ترتیبا 
تأكید قرار میدهد.
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ق بشــر اهمیت
ی حقو 
س جهانــ 
كنفرانــ 
ی در ارتقاء حقوق
ی غیردولت 
ش ســازمانها 
نق 
ی بشر دوســتان ه در سطح
بشــر و فعالیتها 
ی را ب ه رســمیت
ی و بینالملل 
ملی ،منطقــها 
س كمك اینگون ه سازمانها
میشناسد .كنفران 
ت حقوق
ی عمو م از موضوعا 
ش آگاهــ 
در افزای 
ت در
ش و تحقیقــا 
ت آمــوز 
بشــر ،در هدایــ 
ق بشــر و
ت از حقو 
ن زمینه ،ارتقاء و حمای 
ایــ 
ی را مورد توج ه قرار میدهد.
ی اساس 
آزادیها 
ت اساسی
ی ك ه تأیید میكند مســئولی 
در حال 
ق بشر با دولتها
ط ب ه حقو 
ن اســناد مربو 
تدوی 
ی
ش و كمك ســازمانها 
اســت ،معهذا نقــ 
ن روند را مــورد تأیید قرار
ی در ایــ 
غیردولتــ 
س جهانی
ن منظــور كنفران 
میدهند .ب ه همی 
ی میان
ث و گفتگو و همكار 
ت ادامــ ه بح 
اهمی 
ی را مورد تأكید
ی غیردولت 
دولتها و سازمانها 
ی و اعضای
ی غیردولت 
قرار میدهد .سازمانها 
ی در زمینه
ل و واقعــ 
آنهــا ك ه به طــور اصی 
ق بشر
ی از حقو 
ت دارند بایست 
ق بشر فعالی 
حقو 
ی شــناخت ه شد ه در اعالمی ه جهانی
و آزادیها 
ی برخوردار
ن داخل 
ت قوانی 
ق بشر و از حمای 
حقو 
ق و آزادیها نبایســتی
ن حقــو 
باشــند .از ای 
ن ملل
ل منشــور سازما 
ف و اصو 
ف اهدا 
برخال 
ی حقوق
اســتفاد ه شــود .در انجا م فعالیتها 
ی در چارچوب
ی غیردولت 
ی ســازمانها 
بشــر 
ق بشر
ی حقو 
ی جهان 
ی و اعالمیهها 
ن داخل 
قوانی 
ت کرد.
نباید دخال 
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ت
ی بــا تأكید بــر اهمی 
س جهان 
كنفرانــ 
ت عینی ،مسئوالن ه و بیطرفان ه در زمینه
اطالعا 
ق بشر و بشردوستان ه
ط ب ه حقو 
ت مربو 
موضوعا 
ی جمعی
ت هر چ ه بیشتر رسانهها 
بر مشــارك 
ی در
ن رســانهها بایســت 
تأكیــد مینماید .ای 
ی آزاد بــود ه و مورد
ن داخل 
ب قوانیــ 
چارچــو 
ت قرار گیرند.
حمای 
ل سوم
فص 
ق بشر
ن حقو 
ی بیشتر پیرامو 
هماهنگ 
ل متحد
ن مل 
م سازما 
در سیست 
ی بیشــتر
س جهانی» ،هماهنگ 
« .1كنفران 
ق بشــر و آزادیهای
ت از حقو 
ی حمایــ 
بــرا 
ن ملل
ب سیست م ســازما 
ی در چارچو 
اساســ 
س
ن منظــور «كنفران 
را ایجــاد مینماید .بدی 

ن ملل،
ی ســازما 
جهانــی » از كلیــ ه ارگانها 
ی ك ه فعالیتها 
ی
ی تخصص 
ن و آژانسهــا 
اركا 
ت میخواهد
ق بشر اس 
ط با حقو 
آنها در ارتبا 
ن و در یك
ی كرد 
كــ ه به منظور تقویت ،عقالی 
ن فعالیتهای شــان ،با در نظر
ن قرار داد 
جریا 
ی ناالزم ،با
ن نیــاز ب ه پرهیز از دوبار ه كار 
گرفت 
ن كنفرانس
ی نمایند .همچنی 
یكدیگر همــكار 
ل توصی ه میكند ،كارشناسان
ی ب ه دبیرك 
جهان 
لو
ن مل 
ط ســازما 
ی ذیرب 
عالیرتبــ ه ارگانها 
ت ساالن ه خود،
ی تخصصی ،در جلسا 
آژانسها 
ن
ن فعالیتهای شــا 
گ كرد 
عالو ه بــر هماهن 
ت
ی خود جه 
ت اســتراتژیها و سیاستها 
اثرا 
ی کنند.
ق بشر را ارزیاب 
ی از هم ه حقو 
برخوردار 
س جهانــی» از
 .2برعــاوه« ،كنفرانــ 
ی
ی برجست ه مال 
ی و نهادها 
ی منطقها 
سازمانها 
ی نیز میخواهد
ی و منطقها 
و توسع ه بینالملل 
ی خود در ارتباط
ك ه نتایج سیاستها ،برنامهها 
ی کنند.
ق بشر را ارزیاب 
ی از حقو 
با برخوردار 
س جهانــی» تصدیق
 2مكــرر« ،كنفرانــ 
ی و ارگانها و
ی تخصص 
میكند كــ ه آژانسها 
ل و نیز دیگر
ن مل 
ی سازما 
ی سیستمها 
نهادها 
ی آنان
ی ك ه فعالیتها 
ی بینالدول 
ســازمانها 
ق بشــر اســت ،در تنظیم ،ارتقاء و
درباره حقو 
ق بشر ،در محدوده
ی حقو 
ی استانداردها 
اجرا 
ی ایفا
ش حیات 
ط ب ه خود نقــ 
ت مربو 
اختیــارا 
ی
س جهان 
ج كنفران 
ت نتای 
مینمایند و میبایس 
ت خود مورد
ی صالحی 
ب زمینهها 
را در چارچو 
ت قرار دهند.
اهمی 
س جهانی» بــا تأکید توصی ه
« .3كنفرانــ 
ل در
ق و تســهی 
میكند ك ه ب ه منظور تشــوی 
ی
ت بینالملل 
ق یا (ابقــاء) معاهدا 
ب الحا 
تصوی 
ب شــد ه آن
ی تصوی 
ق بشــر و پروتكلها 
حقو 
ف
ل و با هد 
ن مل 
ب سیست م ســازما 
در چارچو 
ش همگانی
ن تال 
نآ 
ی شد 
ن جهان 
پذیرفت ه شد 
ت با
ت با مشور 
ل میبایس 
ت گیرد .دبیرك 
صور 
ی معاهدات ،برقراری
ی ناظر بر اجــرا 
ارگانها 
ت حقوق
ی ك ه ب ه معاهدا 
گفتگوها با كشورهای 
ق نشــدهاند را ب ه منظور شناسایی
بشــر ملح 
ق غلب ه بــر آنها مورد توج ه قرار
موانع ،و طر 
دهد.
س جهانی» كشورها را تشویق
« .4كنفران 
ی ك ه
ن هر گون ه تحقیقات 
ن میزا 
ب ه محدود كرد 
ق بشر دارند
ی حقو 
ی بینالملل 
ت ب ه ابزارها 
نسب 
ق و محدود تحفظات
ن دقی 
و تنظی م حتیاالمكا 
ل كنند هیچ
ن حاص 
مینماید ،و اینك ه اطمینا 
ط
ف معاهد ه ذیرب 
یك از آنها با قصــد و هد 
ت را
ناســازگار نبود ه و به طــور منظ م تحفظا 
ن برداشــت ه شوند مورد
ن امید ك ه از میا 
ب ه ای 
ی قرار دهند.
بررس 
ظ انسجا م
س جهانی» نیاز ب ه حف 
« .5كنفران 
ت باال
ی با كیفی 
ی موجود بینالملل 
استانداردها 
ق بشــر را
ی حقو 
ش ابزارها 
و پرهیز از گســتر 

م
ط ب ه تنظی 
ی مربو 
ق کــرده ،رهنمودها 
تصدی 
ج در قطعنام ه
ی مندر 
ی جدید بینالملل 
ابزارها 
ی را مــورد تأكید قرار
ع عموم 
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ن ملل
ق بشــر سازما 
ی حقو 
داد ه و از ارگانها 
ی تنظی م استانداردهای
میخواهد ،هنگا م بررس 
ق را مورد
ی فو 
جدید بینالمللی ،رهنمودهــا 
ن
ی ناظر بر حســ 
نظــر قرار دهند ،با ارگانها 
ن لزو م
ق بشــر پیرامو 
ت حقو 
ی معاهــدا 
اجرا 
ت كنند و
ی جدید مشور 
تنظی م اســتانداردها 
ی فنی
ت انجا م بررسیها 
از دبیرخان ه درخواس 
ی پیشنهاد شد ه جدید را بنمایند.
ابزارها 
س جهانــی» توصی ه میكند
« .6كنفرانــ 
ت
در مــوارد و هنگا م لزو م و بنا ب ه درخواســ 
ن حقوق
ی مورد نظر عضــو ،مأموری 
كشــورها 
ن ملل ،به منظور
ی سازما 
بشر ب ه دفاتر منطقها 
ش و كمكهای
ت و ارای ه آموز 
انتشــار اطالعا 
ق بشــر اعزا م شوند.
ی دیگر در زمین ه حقو 
فن 
ق بشر ب ه كارشناسان
ش حقو 
ت آموز 
الز م اســ 
ط ب ه
ت در امور مربو 
ی خدم 
ل ك ه برا 
ن مل 
سازما 
ل شود.
ق بشر اعزا م میشوند تشكی 
حقو 
س جهانــی» از برپایــی
« .7كنفرانــ 
ن حقوق
ی «كمیســیو 
ی اضطرار 
اجالسهــا 
ت و از اینكه
ن یك ابتكار مثب 
بشــر» به عنوا 
ق بشر
ت حاد ب ه حقو 
ق دیگر مقابل ه با تجاوزا 
طر 
ن ملل
ط سیست م سازما 
ی ذیرب 
ط ارگانها 
توس 
ل میکند.
مورد توج ه قرار گیرد استقبا 
منابع
ی
ی از نابرابر 
س جهانی» با نگران 
« .1كنفران 
ق بشــر»
ی «مركز حقو 
ن فعالیتها 
فزایند ه بی 
ی و غیــر ه موجود برای
ع انســانی ،مال 
و مناب 
ن اینكه
ن «فعالیتها و با در نظر گرفت 
انجا م آ 
ن ملل
ی مه م سازما 
ی دیگر برنامهها 
منابع ،برا 
ع عمومی
ل و مجم 
مورد نیاز اســت ،از دبیرك 
ی موجود
ی عاد 
ن بودجهها 
میخواهد تا از درو 
ل مالحظه
ش قاب 
ی افزای 
ن ملل ،برا 
ی سازما 
و آت 
ق بشــر
ی حقو 
ت انجــا م برنامهها 
ع جه 
منابــ 
ی فراهم
ل آورده ،و برا 
ی به عمــ 
ت فور 
اقداما 
ق سریعاً اقدا م کند.
ع فو 
ن مناب 
آورد 
ن چارچوب ،باید ســه م بیشتری
 .2در ای 
ی مســتقیماً بــ ه «مركز حقوق
از بودج ه عاد 
ی
ش هزینهها و كلی ه هزینهها 
ی پوش 
بشر» ،برا 
ق بشر» است
ی ك ه ب ه عهد ه «مركز حقو 
دیگر 
ق بشر
ی حقو 
ی ك ه ب ه ارگانها 
از جمل ه آنهای 
ص یابد .تأمین
ل مربوطاند ،اختصا 
ن مل 
سازما 
ی همكاریهای
ی داوطلبانــ ه فعالیتهــا 
مال 
ن بودجه
ت ای 
ی «مركز» ،میتوانــد ب ه تقوی 
فن 
ی
كمك كند« ،كنفرانس» خواســتار كمكها 
ی موجود
ی امان 
ســخاوتمندان ه ب ه صندوقهــا 
است.
ل و مجمع
س جهانی» از دبیرك 
« .3كنفران 
ی انسانی،
ع كاف 
ن مناب 
ت تأمی 
ی درخواس 
عموم 
ماهنامهحقوقبشر،سالشانزدهم
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ق بشر» را دارد تا
ی «مركز حقو 
ی وغیر ه برا 
مال 
ی خود را به طور
ن ارگان) بتواند فعالیتها 
(ای 
ع انجا م دهد.
مؤثر ،كارآمد و سری 
س جهانــی» با توج ه ب ه نیازها
« .4كنفران 
ی
ی برا 
ی و مال 
ع انســان 
ن اینك ه مناب 
ب ه تضمی 
ق بشــر ،همانگون ه ك ه
ی حقو 
انجا م فعالیتها 
ی توصی ه شــده،
ی بینالدول 
ط ارگانها 
توســ 
ل میخواهد ،براساس
موجود اســت ،از دبیرك 
ن ملل» ،و كشورهای
ماد ه « 101منشور سازما 
ی كه
ن منابع ،ب ه نحو 
نآ
عضو ،به منظور تأمی 
ص دادهشــد ه به
ت فزایند ه تخصی 
با اختیــارا 
ت منسجمی
ب باشد ،رهیاف 
«دبیرخانه» متناس 
ل دعوت
اتخاذ کنــد« .كنفرانــس» از دبیرك 
ی كند آیا در برنام ه چرخش
میکند ك ه بررس 
ع و مؤثر
ی به موق 
ن اجــرا 
ی تضمی 
بودجه ،برا 
ق بشر ب ه همانگون ه ك ه توسط
ی حقو 
فعالیتها 
ی عضو توصی ه شــده ،نیاز ب ه اصالح
كشــورها 
روندها ،الز م یا مؤثر است یا خیر.
ق بشر
مركز حقو 
ت مركز
ت تقوی 
ی بر اهمی 
س جهان 
 .1كنفران 
ل تأكید میكند.
ن مل 
ق بشر سازما 
حقو 
ش مهمی
ت نق 
ق بشر میبایس 
 .2مركز حقو 
ب توجه گســترد ه برای
ی و جل 
در هماهنگــ 
ق بشر را ایفاء کند.
حقو 
ی
ق بشر در شرایط 
ی مركز حقو 
ش كانون 
نق 
ن مركز بتواند
ق مییابد ك ه ای 
ی تحق 
به نحو عال 
ل
ی كام 
ل هماهنگ 
ن مل 
ی سازما 
با سایر ارگانها 
س جهانی ،با تشخیص
داشــت ه باشــد .كنفران 
ل دهند ه حقوق
ش اجزاء تشــكی 
ت نقــ 
اهمی 
ظ
ت حف 
ط ب ه عملیا 
ت ویژ ه مربو 
بشر در ترتیبا 
ل توصی ه مینماید ك ه
ن مل 
ط سازما 
ح توســ 
صل 
ش دهــی ،و تواناییهای
ل تجرب ه گزار 
دبیــرك 
ق بشر را
ی حقو 
ق بشر و مكانیزمها 
مركز حقو 
ل مورد مالحظه
ن مل 
ق با منشور سازما 
در انطبا 
ش هماهنگكنند ه مركز حقوق
قرار دهد .نقــ 
ت دارد كه
ب دالل 
ن مطلــ 
ن برای 
بشــر همچنی 
ق بشــر در نیویورك تقویت
دفتر مركزی حقو 
شد ه است.
ق بشــر برای
ی مركز حقو 
ت كاف 
 .3امكانا 
ی و كشوری،
ن موضوع 
سیســت م گزارشــگرا 
ی به
ی كاری و كمیتهها 
كارشناســان ،گروهها 
ق بشر
ی حقو 
ی بینالملل 
وجود آمد ه از ابزارها 
ی توصیهها
ن گردد .پیگیر 
ت تضمی 
میبایســ 
ت مورد
ن یك موضو ع با اولوی 
ی به عنوا 
بایســت 
ق بشر قرار گیرد.
ن حقو 
مالحظ ه كمیسیو 
ت نقش
ق بشــر میبایســ 
 .4مركــز حقو 
ق بشــر ایفاء نماید
ی در ارتقاء حقو 
عمدهتــر 
ی با
ق همــكار 
ی از طری 
ش بایســت 
ن نق 
و ایــ 
ی
ت مشورت 
ط یك برنام ه خدما 
كشورها و توس 
ل گیرد.
ی توسع ه یافت ه شك 
ی فن 
و مساعدتها 
ی داوطلبان ه موجود
ن منظور صندوقهــا 
بدی 
ماهنامهحقوقبشر،سالشانزدهم
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ی توســع ه یافت ه و به
ت به نحو اساس 
میبایســ 
نحــو كارآمدی و هماهنگی بیشــت ر مدیریت
ت از قواعد
شــوند .كلی ه فعالیتها میبایســ 
ت آشكار ،برنام ه منظور
ط ب ه پروژ ه مدیری 
مربو 
ی صورت
ت ادوار 
ی پروژ ه ك ه بصــور 
بــر ارزیاب 
ن راســتا نتیج ه
ت نمایند .در ای 
میگیرد تبعی 
ت مربوطه
ن گون ه ارزیابیها و ســایر اطالعا 
ای 
ق
س باشد .مركز حقو 
ی مرتباً در دستر 
بایســت 
ت به ویژ ه هم ه ســال ه حداقل
بشــر میبایســ 
ی برگــزار كنند ك ه كلیه
س اطالعات 
یك اجال 
ی ك ه مستقیماً در
ی عضو و سازمانهای 
كشورها 
ی دارند بتوانند در
ن نقش 
یآ 
پروژهها و برنامهها 
ت کنند.
ن شرك 
آ
ت دستگا ه حقوق
ن و تقوی 
ب كرد 
متناســ 
ن ملل ،از جمل ه موضــو ع ایجاد
بشــر ســازما 
ق بشر
ی حقو 
ل برا 
ن مل 
ی سازما 
ی عال 
كمیساریا 
ت ادامه
س جهانــی» ضــرور 
«.1كنفرانــ 
ق بشر سازمان
ن دســتگا ه حقو 
ب كرد 
متناس 
ت ارتقاء و
ی جه 
ی و آتــ 
ی جار 
ل با نیازها 
ملــ 
ی ك ه در بیانیه
ق بشــر ،به نحــو 
ت حقو 
حمای 
ب توسعهای
س شــد ه و در چارچو 
حاضر منعك 
ق
ی هم ه مرد م را مورد تصدی 
ن و پویا برا 
متواز 
ق بشــر سازمان
ی حقو 
قرار میدهد .ارگانها 
یو
ملل ،بــه ویژ ه باید هــ م آهنگــی ،كارآی 
ی خود را بهبود بخشند.
تأثیرگذار 
ق بشر» ب ه مجمع
ی حقو 
س جهان 
« .2كنفران 
ی گزارش
ی توصی ه میكند هنگا م بررس 
عموم 
س خود،
ن اجال 
ل و هشتمی 
«كنفرانس» در چه 
ی عالی
ی موضو ع ایجاد «كمیساریا 
ب ه بررســ 
ق بشــر
ت از هم ه حقو 
ق بشــر» و حمای 
حقو 
ل شود.
ت قای 
اولوی 
ت و بردباری
تساوی ،كرام 
ض نژادی ،تنفر
الف -نژادپرستی ،تبعی 
ل نابردباری
از بیگان ه و دیگر اشكا 
س جهانی» محو نژاد پرســتی،
« .1كنفران 
ی شده
ل بنیاد 
ض نژادی ،به ویژ ه در اشكا 
تبعی 
ی
ب برتر 
ج از مكات 
آنها ،نظیر آپارتاید ،یا منت 
ل معاصر و
ی یا اشــكا 
یا انحصاری گرایی نژاد 
ف
ن هد 
ن عمدهتری 
ی را به عنوا 
مظاهر نژادپرست 
ل
ی و برنام ه ارتقاء جهان شمو 
جامع ه بینالملل 
ق بشر مورد توج ه قرار میدهد.
حقو 
ن ملــل
ی ســازما 
ارگانهــا و آژانسهــا 
ی چنین
ی اجرا 
ی خود را برا 
میبایــد تالشها 
ن دهــ ه مبارز ه با
ی ك ه ب ه «ســومی 
برنام ه كار 
ت و نیز
ط اس 
ی و تبعیضنژادی» مربو 
نژادپرست 
ت
ن منظور را تقوی 
ی ب ه همی 
ی بعد 
مأموریتها 
کنند.
س جهانــی» قویــاً از جامعــه
«كنفرانــ 
ی كمك ســخاوتمندان ه به
ی تقاضا 
بینالمللــ 
ی برنام ه ده ه مبارز ه با نژادپرستی
ق امان 
«صندو 
ض نژادی» را دارد.
و تبعی 

س جهانــی» از هم ه دولتها
« .2كنفرانــ 
ی
ی واتخاذ سیاســتها 
ت فــور 
انجــا م اقداما 
ل
ی و مبارز ه با كلی ه اشــكا 
ی جلوگیر 
ع برا 
قاط 
ی
و مظاهر نژادپرستی ،تنفر از بیگان ه یا نابردبار 
ن در هر كجا ك ه الز م باشــد را با
ط ب ه آ 
مربــو 
ت كیفری،
ن مناسب ،از جمل ه اقداما 
ع قوانی 
وض 
ی مبارز ه با چنین
ی برا 
ی مل 
و بــا ایجاد نهادها 
ی خواستار است.
پدیدههای 
س جهانــی» از تصمیــم
« .3كنفرانــ 
ن یك
ی بر تعیی 
ق بشر» مبن 
ن حقو 
«كمیسیو 
ل معاصر نژادپرستی،
ی اشكا 
گزارشگر ویژ ه برا 
ی
ض نژادی ،تنفر از بیگان ه و نابردباریها 
تبعی 
ن
ل میكنــد .همچنی 
ن اســتقبا 
ط ب ه آ 
مربــو 
ی عضو
س جهانی» از هم ه كشــورها 
«كنفران 
ل
ی محو كلی ه اشــكا 
ن بینالملل 
«كنوانســیو 
ض نژادی» تقاضا دارد تنظی م اعالمیهای
تبعی 
ن را مورد توج ه قرار
ت ماد ه  4كنوانســیو 
تحــ 
دهند.
س جهانــی» از كلی ه دولتها
« .4كنفرانــ 
ی جهت
ت بینالملل 
ق تعهدا 
میخواهد تا طبــ 
ط به
ت مربو 
ی و تجــاوزا 
مقابل ه بــا نابردبــار 
ت از جمله
ب یــا اعتقادا 
ص مذه 
ن در خصو 
آ
ن و از جمل ه بیحرمتی
ض علی ه زنا 
ل تبعی 
اعما 
ق افراد ب ه
ی را بكار بــرده ،ح 
ن مذهب 
بــ ه اماك 
ب را
ن و مذه 
ی افكار ،عقاید ،بیا 
ن آزاد 
داشــت 
ت بشناسند.
ب ه رسمی 
ن «كنفرانس» از كلی ه كشــورها
همچنیــ 
ت میكند تا مفاد «اعالمیــ ه محو كلی ه
دعــو 
ب
ی بر مذه 
ض مبتن 
ی و تبعی 
ل نابردبار 
اشــكا 
یا اعتقاد» را ب ه مورد اجرا بگذارند.
س جهانی» تأكید مینماید كه
« .5كنفران 
ی در
ت جنای 
ت ب ه اقداما 
كلی ه افرادی ك ه دســ 
ی میزنند یا اجاز ه آن
ی نژاد 
ط با پاكساز 
ارتبا 
ن تجاوزها
ن چنی 
ی ای 
را میدهند ،شــخصاً برا 
ل و پاسخگو بود ه و این
ق بشر مســئو 
ب ه حقو 
ش خود
ی میباید هم ه تال 
ك ه جامع ه بینالملل 
ت در مورد آنانیك ه قانوناً
ی عدالــ 
ی اجرا 
را برا 
ی هستند ،بكار
ن تجاوزهای 
ن چنی 
ل ای 
مســئو 
برد.
س جهانی» از كلی ه كشــورها
« .6كنفرانــ 
ی جهت
ی یا دستجمع 
میخواهد به طور انفراد 
ی و خاتم ه دادن
ی نژاد 
ل پاكساز 
مقابل ه با اعما 
ل آورند.
ی بــه عم 
ت فور 
ع ب ه آن ،اقداما 
ســری 
ی محق
ع پاكسازینژاد 
ل شنی 
ن عم 
ن ای 
قربانیا 
ب و مؤثرند.
ی مناس 
ت درمانها 
ب ه دریاف 
ی یا
ی مل 
ق ب ه اقلیتها 
بـ افراد متعل 
ی و زبانی
قومی ،مذهب 
ن حقوق
س جهانی» از كمیسیو 
« .1كنفران 
بشــر میخواهــد ،همانگون ه كــ ه در اعالمیه
ق ب ه
ص افــراد متعل 
ل در خصو 
ن ملــ 
ســازما 
ج
ی در 
ی و زبان 
ی مذهب 
ی یا قوم 
ی مل 
اقلیتهــا 
ت مؤثر
ت ب ه منظور ارتقاء و حمای 
شــد ه اســ 

ی را مورد بررس 
ی
حقوق شــان ،راهها و امكانات 
ی از
س جهان 
ن راســتا كنفران 
قرار دهد و در ای 
ت
س درخواس 
ق بشر میخواهد براسا 
مركز حقو 
ی از برنام ه
ن بخشــ 
ط و به عنوا 
ی ذیرب 
دولتها 
ی فنی ،مهارت
ی و كمكها 
ت مشــورت 
خدما 
ی شایســت ه در زمین ه موضوعات
و تخصصها 
ن جلوگیری
ق بشــر و همچنی 
اقلیتها و حقو 
ی موجود یا
ت در وضعیتهــا 
ل اختالفا 
و حــ 
ن درگیرند ،مساعدت
ی ك ه اقلیتها در آ 
بالقوها 
کند.
س جهانی» كشــورها و جامعه
« .2كنفران 
ق افراد
ت از حقو 
ی را ب ه ارتقاء و حمای 
بینالملل 
یو
ی مذهب 
ی یا قوم 
ی ملــ 
ق ب ه اقلیتها 
متعل 
ن ملل
ی همانگون ه ك ه در اعالمی ه ســازما 
زبان 
ق ب ه اقلیتهای
ق افراد متعل 
ص حقو 
در خصــو 
ج شده ،ترغیب
ی در 
ی و زبان 
ی مذهب 
ی یا قوم 
مل 
میكند.
ی ك ه براساس ضرورت میبایست
 .3اقدامات 
ل آنها
ت كام 
ل مشارك 
ل تسهی 
انجا م شود ،شام 
ی ابعاد سیاسی،
ی یادشده) در تمام 
(اقلیتها 
ی جامعه
ی و فرهنگ 
اقتصادی ،اجتماعی ،مذهب 
ی و توسع ه در كشورشان
ت اقتصاد 
و در پیشرف 
میگردد.
ب (مكرر) :مرد م بومی

ط ب ه
ی مربو 
ی از گرو ه كار 
س جهان 
 .1كنفران 
ی جلوگیری
ن فرع 
ی كمیسیو 
ی بوم 
جمعیتها 
ت از اقلیتها میخواهد كه
ض و حمای 
از تبعی 
ق مردم
س اعالمی ه حقو 
كار تنظی م پیشنویــ 
ل
س خود تكمی 
ن اجــا 
ی را در یازدهمی 
بومــ 
نماید.
ن حقوق
ی ب ه كمیســیو 
س جهان 
 .2كنفران 
ت گروه
بشر توصی ه مینماید ك ه تجدید مأموری 
س از آن ك ه گروه
ی را پ 
ی بوم 
ی جمعیتها 
كار 
ی را
ی بوم 
س اعالمی ه جمعیتها 
مزبور پیشنوی 
ل نمود ،مورد مالحظ ه قرار دهد.
تكمی 
ن توصیه
ی همچنیــ 
س جهان 
 .3كنفرانــ 
ط بــ ه خدمات
ی مربو 
میكنــد كــ ه برنامهها 
ی سیست م سازمان
ی فن 
ی و كمكها 
مشــورت 
ت كمك كشــورها ك ه منافع
ل ب ه درخواس 
مل 
ی آنها در
ی بوم 
ی جمعیتها 
ی برا 
مســتقیم 
س
خ دهند .كنفران 
ت پاســ 
بــردارد با نظر مثب 
ن منظور
ن توصی ه میكند بدی 
ی همچنی 
جهان 
ی مركز
ت فعالیتها 
ی تقوی 
ب كل 
و در چارچــو 
ن سند پیشبینی
ق بشر همانگون ه ك ه در ای 
حقو 
ی برای
ی كاف 
ی و مال 
ع انســان 
ت مناب 
شــد ه اس 
مركز فراه م گردد.
ی كشــورها را ترغیب
س جهان 
 .4كنفرانــ 
ل و آزادان ه مردم
ت كامــ 
مینماید تا مشــارك 
ی در كلی ه ابعــاد جامع ه به ویژ ه در زمینه
بوم 
ط ب ه آنها میشــود را
ی كــ ه مربو 
موضوعاتــ 
ن نماید.
تضمی 
ب مینماید كه
ی تصوی 
س جهان 
 .5كنفرانــ 

ی از ژانویــ ه  1994یك ده ه را
ع عموم 
مجمــ 
ی جها 
ن
ی مرد م بوم 
ن ده ه بینالمللــ 
به عنوا 
ل برنامههای
ن شــام 
ن اعال 
ن نماید ،ایــ 
اعــا 
ت مرد م بومی
ت ك ه با مشارك 
ی اس 
عملگرایانها 
ن
ی میشود .بدی 
ص آنها تصمیمگیر 
در خصو 
ی داوطلبانه ،مناسب
ق اعتبار 
منظور یك صندو 
س شود.
ت تأسی 
میبایس 
س یك
ن دههای ،تأســی 
ب چنی 
در چارچو 
ن
ی در سیســت م سازما 
ی بوم 
ی برا 
ع دایم 
مجم 
ت مورد مالحظ ه قرار گیرد.
ل میبایس 
مل 
ن مهاجر
ب (مكرر دوم) كارگرا 

ی كلی ه كشورها را ترغیب
س جهان 
ـ كنفران 
ی كارگران
ق بشر تمام 
ت از حقو 
میکند تا حمای 
ن کند.
ن را تضمی 
مهاجر و خانوادههایشا 
ی مالحظ ه میكند ایجاد
س جهان 
ـ كنفران 
ش بیشتر توازن ،هم
ی ك ه منجر ب ه پرور 
شرایط 
ن مهاجر و بقی ه
ن كارگرا 
ی بی 
ی و بردبار 
آهنگــ 
ن مهاجر) در
جامع ه كشوری ك ه آنها (كارگرا 
ی برخوردار
ت ویژها 
ت دارند از اهمیــ 
ن اقامــ 
آ
است.
ت
ی از كشــورها دعو 
س جهانــ 
ـ كنفرانــ 
ن
ب كنوانســیو 
ل امضاء و تصوی 
میكند احتما 
ن مهاجر و
ی كارگــرا 
ق تمام 
ی حقو 
بینالمللــ 
ن مورد
ن ممك 
ن زما 
ن را در اولی 
خانوادههایشا 
مالحظ ه قرار دهند.
ق بشر زنان
ی و حقو 
ت مساو 
جـ موقعی 
لو
ی كام 
س جهانــی ،برخوردار 
 .1كنفران 
ق بشر و این ك ه این
ن از كلی ه حقو 
ی زنا 
مساو 
ل یك موضو ع با
ن مل 
امر نزد دولتها ،ســازما 
ی گردد را توصی ه میكند.
ت تلق 
اولوی 
ن بــر اهمیت
ی همچنی 
س جهان 
كنفرانــ 
ن ه م به عنوان
ل زنا 
ت كام 
ی و مشارك 
یكپارچگ 
ن
ن بهرهمند شــوندگا 
ن و هــ م به عنوا 
عامال 
ف تعیین
ل توسع ه تأكید كرد ه و نیز اهدا 
مراح 
ن در
ی زنا 
ی برا 
ت جهان 
شــد ه در برنام ه اقداما 
ی همانگون ه ك ه در
ت توســع ه پویا و متساو 
جه 
ج شد ه
ل  24دستوركار  21اعالمی ه ریو در 
فص 
ح میكند.
ت تصری 
اس 
ق بشــر زنان
ی و حقو 
ت مســاو 
 .2وضعی 
ی
ی سیست م فعالیتها 
ن اصل 
ت با جریا 
میبایس 
ن موضوعات
ی شود .ای 
ل یك 
ن مل 
گسترد ه سازما 
ب و سیستماتیك در
ت به طور مرت 
میبایســ 
ن ملل
ی مربوط ه ســازما 
ارگانها و مكانیزمها 
ی قــرار گیرند .به ویژه
مورد توج ه و رســیدگ 
ی
ش همكار 
ی به منظور افزای 
ت گامهای 
میبایس 
ف
ن مقاصد و اهدا 
ف بیــ 
و ارتقاء بیشــتر ائتال 
ق
ن حقو 
ت زنان ،كمیسیو 
ن موقعی 
كمیســیو 
ض علیه
ل تبعی 
بشــر ،كمیت ه رفع كلی ه اشــكا 
زنان ،) CEDAW ))، ( UNIFEMبرنام ه توسعه
ن ملل ) ) UNDPو ســایر آژانسهای
ســازما 
ن زمینه،
ن ملل ،برداشت ه شــود .در ای 
ســازما 
ق بشــر
ن مركز حقو 
ی بی 
ی و هماهنگ 
همكار 

ن میبایست
ت زنا 
ط ب ه پیشــرف 
ش مربو 
و بخ 
ت شود.
تقوی 
ی ب ه ویــژ ه بر اهمیت
س جهان 
 .3كنفرانــ 
ت علی ه زنان
ن خشــون 
ن برد 
ت از بی 
ش جه 
تال 
ی خصوصی ،رفع كلی ه اشكال
در جامع ه و زندگ 
ی جنسی،
ی و سوء استفادهها 
ت جنس 
تهدیدا 
ی از
ض ناش 
ق زنان ،رفع تبعی 
اســتثمار و قاچا 
ن هر
ن برد 
ی عدالت ،و از بی 
ت در اجرا 
جنســی 
ق زنان
ن حقو 
ت بی 
ن اس 
ی ك ه ممك 
گون ه اختالف 
ی از روشها
ل بعض 
ی از اعمــا 
و آثار مضر ناشــ 
ی و افراط
ت سنتی ،تبعیضهای فرهنگ 
و عادا 
ی بوجود آیــد ،تأكید میكند.
ی مذهبــ 
گرای 
ی میخواهد
ع عموم 
ی از مجم 
س جهان 
كنفران 
ت علی ه
ط ب ه خشــون 
س اعالمی ه مربو 
پیشنوی 
ب نمود ه و كشــورها را ترغیب
ن را تصوی 
زنــا 
ق مفاد اعالمیه
ن مطاب 
ت علی ه زنا 
نماید با خشون 
مزبور مبارز ه كنند.
ط درگیری
ق بشــر در شــرای 
ض حقو 
نقــ 
ق بشر
ی حقو 
ل اساســ 
ض اصو 
مســلحانه ،نق 
ی است.
ن انســان دوســتان ه بینالملل 
و قوانی 
ق از جمل ه قتل ،تجاوز
ض حقو 
اینگون ه موارد نق 
ی جنسی ،بارداری
سیســتماتیك ،بهرهبردار 
ش مؤثر را میطلبد.
اجباری ،به ویژ ه یك واكن 
ی رفع كلی ه اشــكال
س جهانــ 
 .4كنفرانــ 
ن را ترغیب
ض آشکار و مخفیان ه علی ه زنا 
تبعی 
ف تصویب
ت هد 
ل میبایس 
ن مل 
میكند .سازما 
ل تبعیض
ن رفع كلی ه اشكا 
ی كنوانســیو 
جهان 
ی كشــورها تا سال
ی تمام 
ن از ســو 
علی ه زنا 
ق نماید .راههــا و روشهای
 2000را تشــوی 
ت بــه ویژ ه تعداد
ن تحفظا 
ب قــرار داد 
مخاط 
ن
ل كنوانسیو 
ت كشــورها در قبا 
كثیر تحفظا 
ت گردد .از جمل ه كمیت ه
ت تقوی 
مذكور میبایس 
ض علی ه زنان )CEDAW
ل تبعی 
رفع كلی ه اشكا 
ت كشورها در
ی تحفظا 
ت ب ه كار بررس 
) میبایس 
ن ادام ه دهد .كشورها میبایست
ل كنوانسیو 
قبا 
ت خــود را ك ه در
ب شــوند كــ ه تحفظا 
ترغی 
ن مزبور
ف كنوانســیو 
ت با مقصود و هد 
مغایر 
ی ناسازگار
ت بینالملل 
ن معاهدا 
بود ه و یا قوانی 
س گیرند.
ت بازپ 
اس 
ی نظارتكنند ه ریشــه گرفته
 .5ارگانها 
ق بشــر میبایست
ی حقو 
ی بینالملل 
از ابزارها 
ن بتوانند
ی را منتشر كنند تا زنا 
ت ضرور 
اطالعا 
ی اجرایی
ی از روشهــا 
ی مؤثرتــر 
بهرهگیــر 
لو
ن كام 
ی بهرهمند شــد 
موجــود در پیگیر 
ن داشته
ن تبعیضشا 
ق بشر و بدو 
ی حقو 
مساو 
ت اجراء تعهد
ن به منظور تقوی 
باشند .همچنی 
ی جدیدی
ن روشها 
ق بشر زنا 
ی و حقو 
ب ه تساو 
ت زنان
ن وضعی 
ت اتخاذ گردد .كمیسیو 
میبایس 
ض علیه
ل تبعی 
( )CSWو كمیت ه رفع كلی ه اشكا 
ل
ت ســریعاً احتما 
ن ( )CEDAWمیبایســ 
زنا 
ق آماد ه نمودن
ت از طری 
ق ارای ه شكای 
یح 
معرف 
ن رفع كلیه
ی ب ه كنوانسیو 
ل اختیار 
یك پروتك 
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ی قرار
ن را مورد بررس 
ض علی ه زنا 
ل تبعی 
اشكا 
دهند.
ی از تصمی م كمیســیون
س جهان 
كنفرانــ 
ب یك گزارشگر
ی انتصا 
ی بررس 
ق بشر برا 
حقو 
ن در جریان
ت علیــ ه زنا 
ویژ ه در مورد خشــون 
ل میكند.
ش استقبا 
ن اجالس 
پنجاهمی 
ت برخورداری
س جهانــی ،اهمی 
 .6كنفران 
ی جسمی
ی سالمت 
ن استانداردها 
ن از باالتری 
زنا 
ن را مورد
ل عمرشــا 
ی در سراســر طو 
و روانــ 
ی در
س جهان 
ی قرار میدهد .كنفران 
شناســای 
ی زنان ،و كنوانســیون
س جهان 
زمینــ ه كنفران 
ن
ض علی ه زنان ،همچنی 
ل تبعی 
رفع كلی ه اشكا 
س تساوی
بیانی ه  1968تهران ،باردیگر براســا 
ن در برخورداری
ق زنا 
ن در ح 
ن و مردا 
ن زنا 
بی 
ی و كافی،
ل دسترســ 
ی قاب 
ت صح 
از توجهــا 
ت برنام ه تنظی م خانــواد ه و همچنین
خدمــا 
ش در كلیه
ش و پرور 
ی ب ه آموز 
ی مساو 
دسترس 
ح تأكید میكند.
سطو 
ی نظارتكننــد ه برگرفت ه از
 .7ارگانهــا 
ق بشــر میبایســت
ی حقو 
ی بینالملل 
ابزارها 
ی بر جنسیت،
با اســتفاد ه از آمار و ارقا م مبتن 
ن را در بررسیها
ق بشر زنا 
ن و حقو 
ت زنا 
وضعی 
ن منظور نمایند .كشــورها
و یافتههــای شــا 
ق شوند تا در گزارشهای خود
ت تشوی 
میبایس 
ی را در خصوص
ی مذكور اطالعات 
ب ه ارگانهــا 
ی ارائ ه
ت و یا دایم 
ت موق 
ن بصــور 
ت زنا 
وضعی 
ب
ن مطل 
ت ب ه ای 
ی با رضای 
س جهان 
کنند .كنفران 
ق بشــر در
ن حقو 
توج ه میكند ك ه كمیســیو 
س  49خود قطعنام ه را ب ه تصویب
ن اجال 
جریا 
ن
ت گزارشگرا 
ن گفت ه شد ه اس 
رســاند ك ه در آ 
ق بشــر نیز
ی در زمین ه حقو 
ی كار 
و گروههــا 
ق شوند.
ی تشوی 
ن كار 
ت ب ه انجا م چنی 
میبایس 
ی نیــز
(قطعنامــ ه  )1993/46گامهایــ 
ت
ط ب ه پیشرف 
ش مربو 
ط بخ 
ت توســ 
میبایس 
ی سازمان
ی با ســایر ارگانها 
ن در همكار 
زنا 
ن ملل
ق بشــر ســازما 
ل به ویژ ه مركز حقو 
مل 
ق بشری
ی حقو 
ن این ك ه فعالیتها 
ت تضمی 
جه 
ن از
ق بشر زنا 
ض حقو 
ل مرتباً ،نق 
ن مل 
ســازما 
ت را
ی بر جنسی 
ی مبتن 
جمل ه سوءاســتفادهها 
ی قرار دهند برداشــت ه
مورد توج ه و رســیدگ 
ق بشر و
ل حقو 
ش و تعلی م پرســن 
شــود .آموز 
ت
ل جه 
ن مل 
ی انساندوســتان ه سازما 
كمكها 
ض
ی و مقابل ه با نق 
ت ب ه آنها در شناسای 
مساعد 
ن و انجا م فعالیتهایشان
ق بشــر ویژ ه زنا 
حقو 
ق شود.
ت تشوی 
ی میبایس 
ب جنسیت 
ن تعص 
بدو 
ی
ی دولتها و سازمانها 
س جهان 
 .8كنفران 
ی
ل دسترس 
ی را ب ه تسهی 
ی و بینالملل 
منطقها 
ت
ی تصمیمگیرند ه و مشارك 
ن ب ه پســتها 
زنا 
ی ترغیب
ل تصمیمگیر 
بیشــتر آنها در مراح 
ی بیشتر در
ن گامها 
س برداشت 
میکند .كنفران 
ب و ارتقاء
ت انتصا 
ل جه 
ن مل 
دبیرخان ه ســازما 
ی و زیر
ی اصل 
ن عضو و ســایر ارگانها 
كارمندا 
ماهنامهحقوقبشر،سالشانزدهم
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ل را
ن مل 
ق با منشــور سازما 
ی مطاب 
مجموعها 
ق میکند.
تشوی 
ق كودك
حقو 
ل بیانی ه «نخستین
ی اصو 
س جهان 
 .1كنفران 
ی كــودكان» (CALL FORER
ت بــرا 
خواســ 
ح قرار داده
 )CHILDREN FIRSTرا مورد تصری 
ی عمده
ت تالشها 
ن رابط ه بر اهمیــ 
و در ایــ 
ی صندوق
ی به ویژ ه تالشها 
ی و بینالمللــ 
مل 
ی ارتقاء احترا م ب ه حق
كودكان ( )UNICEFبرا 
ن تأكید
ت كودكا 
بقاء ،حمایت ،توسع ه و مشارك 
میكند.
ب و پذیرش
ی ب ه تصوی 
 .2ب ه منظور دستیاب 
ل
ق كودك تا ســا 
ن حقو 
ی كنوانســیو 
جهانــ 
ن جهان،
س ســرا 
 1995و امضاء اعالمی ه اجال 
ن اجــراء و اثر آنها از
برنامــ ه اقدا م و همچنی 
ی انجا م گیرد.
ی كشورها باید اقدامات 
ی تمام 
سو 
ب مینماید
ی كشــورها را ترغی 
س جهان 
كنفران 
ن در
ل كنوانســیو 
ت خود را در قبا 
ك ه تحفظا 
ن و یا
ف كنوانسیو 
ت با اهدا 
ی ك ه در مغایر 
صورت 
ت
ی اس 
ت بینالملل 
ن معاهدا 
ض با قوانی 
در تعار 
س گیرند.
بازپ 
ی كشــورها
ی تمام 
س جهانــ 
 .3كنفرانــ 
ت را به منظور
ب میكنــد تا اقدامــا 
را ترغیــ 
ن ســطح
ع موجود در باالتری 
ی مناب 
بهكارگیر 
ی به
ی بینالملل 
ت همــكار 
ن با حمایــ 
ممكــ 
ف برنام ه اقدا م اجالس
ی ب ه اهدا 
منظور دستیاب 
س جهانی
ل آورند .كنفران 
ن به عم 
ی سرا 
جهان 
ق
ن حقو 
از كشورها میخواهد تا مفاد كنوانسیو 
ی خود لحاظ
ی اقدا م مل 
كودك را در برنامهها 
یو
ت مل 
ن برنامهها اقداما 
كنند .به وســیل ه ای 
ت ویژ ه
ی بینالمللی ،اولوی 
ق تالشهــا 
از طری 
گ و میر نوزادان،
خ مــر 
ش نر 
ی ب ه كاه 
بایســت 
ن
ی و تأمی 
خ ســوء تغذی ه و بیسواد 
ش نر 
كاه 
ن
ی كودكا 
ش اساس 
ی سال م و آموز 
ب آشامیدن 
آ 
ی
ت مل 
ی اقداما 
ص داد ه شــود .برنامهها 
اختصا 
ت
ن ك ه الز م شــد در جه 
ت هر زما 
میبایســ 
ی از وقوع
ی ناش 
ی اضطرار 
مبارز ه با وضعیتها 
ل
ی مسلحان ه و مسای 
ع طبیعی ،درگیریها 
فجای 
ط به كار
ت فقر مفر 
ن در وضعی 
شــدید كودكا 
گرفت ه شود.
ی كلی ه كشورها را ترغیب
س جهان 
 .4كنفران 
ی ب ه
ی بینالملل 
ت همــكار 
میكند تا با حمای 
ت شــرایط
ن به ویژ ه تح 
مســئل ه حاد كودكا 
دشوار بپردازند ،با اســتثمار و سوء استفاد ه از
ت به طور مؤثر مبارز ه شود.
ن میبایســ 
كودكا 
ل ریشهای
ن ب ه عوام 
ق پرداخت 
از جمل ه از طری 
آنها بــ ه منظور مقابل ه با نوزاد دختركشــی،
ی كودك و همچنین
فحشاء كودك و پورنوگراف 
ل سوءاستفاد ه سكسی.
سایر اشكا 
ت
ی از كلیــ ه اقداما 
س جهانــ 
 .5كنفرانــ 
ن در
یآ
ی تخصص 
ل و ســازمانها 
ن مل 
سازما 

ق بشر
ت و ارتقاء مؤثر حقو 
ن حمای 
ت تضمی 
جه 
ی
س جهان 
ت میكند .كنفران 
كودك دختر حمای 
ی محدود
ب میكند تا با بررس 
كشورها را ترغی 
ت موجود ،سنتها و روشهایی
ن و مقررا 
قوانی 
ل آنها علی ه كودك دختر
ب اعما 
را ك ه ب ه موج 
ی متوج ه آنها
ع میشود و یا ضرر 
ض واق 
تبعی 
ف کند.
میشود حذ 
ن پیشــنهاد
ی قویاً از ای 
س جهان 
 .6كنفران 
ص روشهای
ی را در خصو 
ل مطالعها 
ك ه دبیرك 
ن در درگیریهای
ت كودكا 
ن حمای 
بهین ه كرد 
ت میكند .به منظور
مسلحان ه آغاز كند ،حمای 
ق جنگی،
ن در مناط 
ت ب ه كودكا 
ل مساعد 
تسهی 
ت الز م
ی انساندوســتان ه و اقدامــا 
ارزشهــا 
ت
ت میبایس 
ن اقداما 
ل آید .ای 
ت به عم 
میبایس 
ل استفاده
ن در مقاب 
ت از كودكا 
ل حمای 
شــام 
ی به ویژه
ت جنگ 
ل نشد ه از كلی ه تسلیحا 
كنتر 
ل بشود .نیاز ب ه مراقبتهای
ی ضد پرسن 
مینها 
ن شــكنج ه شــد ه به
ی كودكا 
ی و بازپرور 
بعد 
ت بالفاصل ه مورد توج ه و
گ میبایس 
واسط ه جن 
س از كمیت ه حقوق
ی قرار گیرد .كنفران 
رسیدگ 
ی جهت
ن قانون 
لس 
كودك میخواهد ك ه حداق 
ش دهد.
ح را افزای 
ی مسل 
ت در نیروها 
خدم 
ی توصیــ ه میكند كه
س جهان 
 .7كنفرانــ 
ق بشــر و وضعیت
ط ب ه حقو 
ت مربو 
موضوعــا 
ی كلی ه ارگانها
ن به طور منظ م از ســو 
كودكا 
ن ملل
ط ب ه سیست م سازما 
ی مربو 
و مكانیزمها 
ی نظارتكننده
ط ارگانهــا 
ن توســ 
و همچنی 
ق با وظایف شان
ی در انطبا 
ی تخصص 
آژانسها 
ت قرار گیرد.
ی و نظار 
مورد بررس 
ی ك ه
ت نقشــ 
ی اهمی 
س جهان 
 .8كنفرانــ 
ی مؤثر تمامی
ی در اجرا 
ی غیردولت 
سازمانها 
ق بشــر ،و به ویژ ه كنوانســیون
ی حقو 
ابزارها 
ق كودك ایفاء مینمایند را مورد شناسایی
حقو 
قرار میدهد.
ق كودك
ی ب ه كمیت ه حقو 
س جهان 
 .9كنفران 
ق بشر بتواند
توصی ه میكند با كمك مركز حقو 
ف خود را
ع و مفید و مؤثر وظای 
ی ســری 
به نحو 
ن بی
ب ه انجا م رســاند ،به ویژ ه با توج ه ب ه میزا 
ن و تسلی م گزارشهای
ب كنوانسیو 
سابق ه تصوی 
ت میگیرد.
ن صور 
بآ 
كشورها ك ه متعاق 
ی از شكنجه
آزاد 
ن
ب كنوانســیو 
ی از تصوی 
س جهان 
كنفران 
ل بیرحمانه
علی ه شكنج ه و سایر رفتارها و اعما 
ی عضو
ی از كشورها 
ط بسیار 
ی توس 
و غیرانسان 
ی
ت سایر كشورها 
ل میكند و امیدوار اس 
استقبا 
ب كنند.
عضو نیز هر چ ه سریعتر آنرا تصوی 
ی تأكید میكند ك ه یكی
س جهانــ 
كنفران 
ت انســانی
ض كرام 
ق نق 
ن طر 
از وحشــیانهتری 
ن كرامت
ت ك ه در نتیج ه آ 
ل شكنج ه اســ 
عم 
تو
ی ادام ه حیا 
ن رفت ه و توانای 
ی از بی 
فرد قربان 
ی گرفته
ب و یا تا حد 
ی سل 
سایر فعالیتها از و 

میشود.
ی تأیید میكند ك ه طب 
ق
س جهانــ 
كنفران 
ن دوستانه،
ن انسا 
ق بشــر و قوانی 
ن حقو 
قوانی 
ت كــ ه باید در
ی اســ 
ی از شــكنج ه حق 
آزاد 
ت شــود ،از جمل ه در زمان
ط حمای 
كلی ه شرای 
ی و یا هنگام
ی و بینالملل 
ی داخلــ 
ناآرامیهــا 
ی مسلحانه.
درگیریها 
ب از كلیه
ن ترتیــ 
ی بدی 
س جهان 
كنفرانــ 
دولتهــا میخواهــد ك ه هر چ ه ســریعتر ب ه
ی
ق اجرا 
ل شــكنج ه خاتم ه داد ه و از طری 
عم 
ق بشــر و نیز سایر
ی حقو 
ل اعالمی ه جهان 
كام 
ت لزوم
ی مربوط ه و در صــور 
كنوانســیونها 
ن عمل
ی موجــود ای 
ت مكانیزمهــا 
با تقویــ 
ی از
س جهان 
ن ببرند .كنفران 
ی را از بی 
شــیطان 
ی را با
ی كامل 
كلی ه دولتهــا میخواهد همكار 
ش داشته
گزارشگر ویژ ه ب ه منظور انجا م وظایف 
باشند.
ی مؤثر «اصول
ی اجرا 
ی برا 
ت جهان 
ب ه ضمان 
ل صحی
ش پرســن 
ب در مورد نق 
ی طــ 
اخالق 
ت از زندانیان
ن در حمایــ 
و بــه ویژ ه داکتــرا 
ل یا
ن از شــكنج ه و ســایر اعما 
و بازداشــتیا 
ط
ی بیرحمان ه و غیرانســانی» ك ه توس 
رفتارها 
ب گردید باید
ل تصوی 
ن مل 
ی سازما 
ع عموم 
مجم 
توج ه ویژ ه داشت.
ت سایر فعالیتهای
ی بر اهمی 
س جهان 
كنفران 
ل تأكید میكند
ن مل 
ب سازما 
ی در چهارچو 
عین 
ن
ن ب ه قربانیا 
ی رســاند 
بــا توج ه ب ه نیاز ب ه یار 
ی مؤثرتر برای
ن راهحلهــا 
شــكنج ه و تضمی 
ی قربانیان،
ی و اجتماع 
ی فیزیكی ،روان 
بازپرور 
ق
ن منظور باید از طری 
ی ای 
ع الز م برا 
ارای ه مناب 
ی قربانیان
ی برا 
ق اهدای 
ی بیشتر صندو 
كمكها 
ت یابد.
شكنج ه ب ه سایر فعالیتها اولوی 
ی را لغو كنند ك ه ب ه
دولتهــا باید قوانینــ 
ق بشر مانند
ض شدید حقو 
ل ب ه نق 
افراد مسئو 
ن باید
ت میدهد و همچنی 
شــكنج ه مصئونی 
ض را مورد محاكم ه قرار داد ه تا اساس
موارد نق 
ی كنند.
ن پیریز 
ی قانو 
ی اجرا 
ی را برا 
محكم 
ی تأیید میكند ك ه تالش
س جهان 
كنفرانــ 
ش از هر چیز
ی خاتم ه شــكنج ه باید بیــ 
برا 
ی از شــكنج ه تمركــز یابد و بدین
ب ه خوددار 
ی
ل اختیار 
ت میكند پروتك 
ب درخواســ 
ترتی 
ی
ن ایجاد نظا م خوددار 
فآ
ن ك ه هد 
كنوانسیو 
ی بازداشتگاهها
ق بازدید دایم 
از شكنج ه از طری 
ب شود.
میباشد هر چ ه سریعتر تصوی 
ن اجباری
مفقود شد 
ل از تصوی 
ب
ن استقبا 
ی ضم 
س جهان 
كنفران 
ت از افراد محكــو م ب ه مفقود
اعالمی ه حمایــ 
ی از كلی ه دولتهــا میخواهد
ن اجبــار 
شــد 
ی بیابند
ی و قضای 
ی مؤثر قانونــی ،ادار 
راههــا 
ی جلوگیری
ن اجبــار 
ل مفقود شــد 
تا از عم 
ن خاتم ه داد ه و مورد محاكم ه قرار
كــرده ،ب ه آ 

ی تأكید میكند ك ه كلیه
س جهان 
دهند .كنفران 
ی
ی هنگام 
دولتها موظف اند ،در هر شــرایط 
ی باالجبار در حوز ه نفو ذ
ك ه تصور شــود فرد 
ی الز م را انجا م دهند
ن مفقود گردید ه بازرس 
آنا 
ف را مورد
ت فرد متخل 
ت تأیید اتهاما 
و در صور 
محاكم ه قرار دهند.
ق افراد دارای معلولیت
حقو 
ی تأكید میكند كلی ه
س جهانــ 
 .1كنفران 
ی جهانیاند و
ی اساس 
ق بشــر و آزادیها 
حقو 
ت نیز
ل افراد دارای معلولی 
ن اســتثناء شام 
بدو 
میشــوند .كلی ه افراد از بدو تولد یكســاناند
ق مشــترك حیات ،رفــاه ،آموزش،
و از حقو 
ل در كلیه
ت فعا 
ل و شــرك 
ی مستق 
كار ،زندگ 
ی برخوردار میباشــند.
ی اجتماعــ 
جنبههــا 
ض مســتقی م یا رفتار
بنابراین ،هــر نو ع تبعی 
ت ب ه فرد دارای معلولیت
ی نسب 
تبعیضآمیز منف 
ی میشــود .كنفرانس
ق فــرد تلق 
ض حقو 
نق 
ت لزوم
ی از دولتهــا میخواهد در صور 
جهان 
ی افراد دارای
ن برخوردار 
ی تضمی 
ی را برا 
قوانین 
ل كند.
ب یا تعدی 
ق تصوی 
ن حقو 
ت از ای 
معلولی 
ت میتواند هم ه جا
 .2فرد دارای معلولیــ 
ع موجود در
ی كلیــ ه موان 
باشــد .باید با نابود 
ی یا
اجتما ع اعــ م از فیزیكی ،مالــی ،اجتماع 
ل فرد دارای معلولیت
ت كام 
ی ك ه مشــارك 
روان 
ن افراد
ن میســازند ب ه ای 
را محــدود یا ناممك 
ی مشترك داد ه شود.
فرصتها 
ی با توج ه بــ ه برنامه
س جهان 
 .3كنفرانــ 
ت ك ه در
ی افراد دارای معلولی 
ی برا 
ل جهان 
عم 
ب
ی تصوی 
ع عموم 
ن جلس ه مجم 
ی و هفتمی 
س
ی اقتصادی
ی و شــورا 
ع عموم 
گردید از مجم 
ت میكنــد پیشنویس
ی درخواســ 
و اجتماع 
ی فرصتها
ی یكسانساز 
ن استاندارد برا 
«قوانی 
ی افراد دارای معلولیت» ك ه در جلس ه خود
برا 
ب کنند.
ل  1993تهی ه شد ،را تصوی 
در سا 
ق بشر
ت حقو 
همكاری ،توسع ه و تقوی 
ی پیشــنهاد میكند
س جهان 
 .1كنفرانــ 
ی ب ه منظور ارتقاء
ی و بینالملل 
ی مل 
فعالیتها 
ت یابند.
ق بشر اولوی 
دموكراسی ،توسع ه و حقو 
ی ك ه ب ه منظور تقویت
 .2باید ب ه تالشهای 
ت جوامع
ق بشر ،تقوی 
ی حقو 
س نهادها 
و تأسی 
ی آسیبپذیر
ت از گروهها 
ی و حمای 
ی جمع 
مدن 
ن
ص شــود .در ای 
ی خا 
انجــا م میگیرد توجه 
ی دولتها
ت كمك از ســو 
بافــت ،درخواســ 
ت آزاد و عادالن ه و از جمله
ی انجــا م انتخابا 
برا 
تو
ی انتخابا 
ق بشــر 
ی حقو 
كمك ب ه جنبهها 
ت از
ت ب ه عمو م در مــورد انتخابا 
ارای ه اطالعا 
ی برخوردار است .كمك ب ه تقویت
ت خاص 
اهمی 
ی عدالت
ن و اجرا 
ی بیا 
ی قانون ،ارتقاء آزاد 
اجرا 
ی و مؤثر افراد در فرآیند
ت واقع 
و نیز مشــارك 
ن مه م است.
ن میزا 
ی نیز ب ه هما 
تصمیمگیر 

ی تقویت
ی بــ ه نیاز برا 
س جهان 
 .3كنفران 
ی از سوی
ی فن 
ی و كمكها 
ت مشــورت 
خدما 
ن مركز باید
ق بشــر تأكید دارد .ای 
مركز حقو 
ی را در
ت كشــورها كمكهای 
بناب ه درخواســ 
ق بشر ارای ه دهد،
ل حقو 
ی مســائ 
ص برخ 
خصو 
ق بشر و در
ی حقو 
از جمل ه در تهی ه گزارشها 
ی
ع برا 
ل منسج م و جام 
ی عم 
ی برنامهها 
اجرا 
ی از این
ق بشــر بخش 
ت از حقو 
ارتقاء و حمای 
برنامهها ك ه باید در اختیار كشــورها قرار داده
ق بشر
ی حقو 
ت نهادها 
شــوند عبارتند از تقوی 
ق بشر،
ی از حقو 
ت حقوق 
و دموكراســی ،حمای 
ش جامع
ت و ســایرین ،آمــوز 
ش مقاما 
آموز 
ف ارتقاء احترا م به
ی با هــد 
ت عموم 
و اطالعا 
ق بشر.
حقو 
ی شدیدا ً پیشنهاد میكند
س جهان 
 .4كنفران 
ل ب ه منظور كمك
ن مل 
ی در سازما 
برنام ه جامع 
ت
س یا تقوی 
ل تأسی 
ی ك ه در حا 
ب ه كشــورهای 
ی
ق بشر و اجرا 
ی مؤثر در حقو 
ی مل 
ساختارها 
ی ك ه
ن برنامها 
ی میباشند تهی ه شود .چنی 
قانون 
گ میشود باید
ق بشر هماهن 
ط مركز حقو 
توس 
ی
ی فن 
ت دولتها كمكها 
بتواند بناب ه درخواس 
ی ارای ه دهد.
ی مل 
ی پروژهها 
ی اجرا 
ی برا 
و مالــ 
ی و تنبیهی،
ت جزای 
ب ه منظور بهبود مؤسســا 
ی امنیتی
ت و نیروهــا 
ش وكال ،قضــا 
آمــوز 
ی مربوط
ق بشــر و بهبود هر زمین ه فعالیت 
حقو 
ن برنام ه باید به
ب قانون ،ای 
ب ه عملكرد مناســ 
ی
ل را برا 
ی عم 
دولتها كمك كند تا برنامهها 
ق بشر اجرا کنند.
ت از حقو 
ارتقاء و حمای 
ل
ن مل 
ل سازما 
ی از دبیرك 
س جهان 
 .5كنفران 
ی ك ه حاوی
ت میكند تا پیشنهادهای 
درخواس 
س ســاختار و روشهای
ی تأســی 
راههایی ،برا 
ن برنامه
ی ای 
ی برا 
ت مال 
ی و ارای ه جریانا 
عملیات 
ل ارائه
ن مل 
ی سازما 
ع عموم 
هســتند ،ب ه مجم 
دهد.
ی ب ه كشــورها پیشنهاد
س جهان 
 .6كنفران 
ی كه
ل مل 
ن تهی ه برنامــ ه عم 
میكنــد تا امكا 
ت از
ی بهبود ،ارتقــاء و حمای 
ی را بــرا 
راههای 
ی کنند.
ق بشر ارای ه میدهد بررس 
حقو 
ق بشــر تأكید
ی حقو 
س جهان 
 .7كنفرانــ 
ی و الینفك توســع ه باید
ق جهان 
دارد كــ ه ح 
ق توســع ه اجرا شــود .در این
ق اعالمی ه ح 
طب 
ل «گرو ه كاری
ی از تشكی 
س جهان 
بافت ،كنفران 
ط كمیسیون
ق توسعه» توس 
یح 
ی برا 
موضوع 
ن گرو ه
ل میكند و از ای 
ق بشــر اســتقبا 
حقو 
ی سایر
ت و همكار 
ی میخواهد با مشــور 
كار 
ل هر چه
ن مل 
ی ســازما 
ارگانهــا و آژانسها 
ن
ی از بی 
ی را برا 
ع و مؤثر 
ی جام 
سریعتر راهها 
ق توســعه»
ی «اعالمی ه ح 
ع در اجرا 
ن موان 
برد 
ن حق
ی داد 
ی تجل 
ی را برا 
تنظی م كند و راههای 
توسع ه در كلی ه كشــورها پیشنهاد كند تا در
ی شود.
ل بررس 
ن مل 
ی سازما 
ع عموم 
مجم 
ی پیشــنهاد میكند
س جهان 
 .8كنفرانــ 
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ی و ســایر سازمانهای
ی غیردولت 
ســازمانها 
ق بشــر نق 
ش
ی در زمین ه حقو 
ی و اجتماع 
محل 
ی و در
ی و بینالملل 
ح مل 
اساســیتر را در سطو 
ق توســع ه با
ط ب ه ح 
ی مربو 
ی فعالیتها 
اجــرا 
ی توسعهای
ی دولتها در كلی ه جنبهها 
همكار 
ایفا كنند.
ی از دولتها و آژانسها
س جهان 
 .9كنفران 
ن خود را در ارتباط
و نهادها میخواهد تــا توا 
ی حمایت
ی مؤثــر برا 
ن نظا م حقوق 
با ســاخت 
ل در این
ی فعا 
ی ملــ 
ق بشــر و نهادها 
از حقو 
ی در
ن همكار 
ش دهند .بازیگــرا 
زمینــ ه افزای 
ت توسع ه باید ب ه خاطر بسپارند ك ه توسعه،
جه 
ق با یكدیگــر مرتبطاند.
ی و حقو 
دموكراســ 
ن تهیــ ه برنامهای
ی خواها 
س جهانــ 
كنفرانــ 
ع و حضور افراد
ی منابــ 
جامــع ،بانك اطالعات 
ن و نهادهای
ی قانو 
ت اجرا 
ی تقوی 
ص برا 
متخص 
دموكراتیك است.
ن حقوق
ی كمیســیو 
س جهان 
 .10كنفران 
ی كمیت ه
ق میكند تابا همكار 
بشــر را تشــوی 
ی بررسی
ی و فرهنگ 
ق اقتصادی ،اجتماع 
حقو 
ل حقوق
ق بینالمل 
ی میثــا 
ل اقتصــاد 
پروتك 
ی را ادام ه دهند.
ی و فرهنگ 
اقتصادی ،اجتماع 
ی پیشنهاد میكند ك ه
س جهان 
 .11كنفران 
ی
ی برنامهها 
ق بشر برا 
ت مركز حقو 
ت نظار 
تح 
ی فنی ،منابع
ی و كمكهــا 
ت مشــورت 
خدما 
ت
ل ترتیبا 
ت و تشــكی 
ی بر پای ه تقوی 
بیشــتر 
ت از حقوق
ی ب ه منظور ارتقاء و حمای 
منطقــها 
ص داد ه شود.
بشر تخصی 
ق بشر
ش حقو 
آموز 
ش حقو 
ق
س جهانی ،آموز 
 .1از نظر كنفران 
ت عمومیالزم ه ارتقا و دستیابی
بشر و اطالعا 
تو
گ با ســایر اجتماعا 
ط پویا و هماهن 
ب ه رواب 
ح مشترك است.
ی و صل 
درك ،تحملپذیر 
ی در ریشــهكنی
 .2كشــورها باید ســع 
ی توسعه
ش را به سو 
ی داشت ه و آموز 
بیسواد 
ت حقوق
ی تقوی 
ی و برا 
ت انسان 
ل شــخصی 
كام 
ت كنند.
ی هدایــ 
ی اساســ 
بشــر و آزادیها 
ی از كلی ه كشــورها و نهادها
س جهان 
كنفرانــ 
ن دوستی،
ن انسا 
ق بشــر ،قانو 
میخواهد حقو 
ن
ن را بــ ه عنوا 
ی قانــو 
ی و اجــرا 
دموكراســ 
ی
ی و غیررسم 
ش رســم 
ی آموز 
ی برا 
درسهای 
ارائ ه دهند.
ی مطالبی
ق بشر باید حاو 
ش حقو 
 .3آموز 
از صلــح ،دموكراســی ،توســع ه و تحــوالت
ی و بینالمللی
ی منطقها 
ق ابزارها 
ی طب 
اجتماع 
ی مشترك
ق بشر باشد تا ب ه درك و آگاه 
حقو 
ق بشــر
ی ب ه حقو 
ت تعهد جهان 
با توج ه ب ه تقوی 
ی شود.
منته 
ی با توجــ ه ب ه «برنامه
س جهان 
 .4كنفرانــ 
ق بشر و دموكراسی»
ش حقو 
ی آموز 
ل جهان 
عم 
ط گــرو ه بینالمللی
چ  1993توســ 
ك ه در مار 
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ب شد و
ی تصوی 
ق بشر و دموكراس 
ش حقو 
آموز 
ق بشر ب ه دولتها
ی حقو 
با توج ه ب ه سایر ابزارها 
ی
ی خاص 
توصی ه میكند برنامهها و استراتژیها 
ق بشر
ش گسترد ه حقو 
را تنظی م كرد ه تا آموز 
ص به
ی را با توج ه خا 
ت عموم 
ع اطالعا 
و توزیــ 
ن كنند.
ن تضمی 
ق بشر زنا 
حقو 
ن
ی بی 
ی سازمانها 
 .5دولتها باید با همكار 
ی غیردولتی
ی و سازمانها 
ی مل 
دولتی ،نهادها 
ق بشر
ی افراد را از حقو 
ن آگاه 
به طور روزافزو 
ی مشترك ارتقاء دهند .كنفرانس
و تحملپذیر 
ت «مبــارز ه اطالعات
ت تقوی 
ی بر اهمی 
جهانــ 
ل تأكید دارد .این
ن مل 
ی جهانی» سازما 
عموم 
ق بشــر را آغاز و از
ش حقو 
گروههــا باید آموز 
ت را
ت نمایند و به طور مؤثر اطالعا 
ن حمایــ 
آ
ع كنند .برنام ه
ن عمو م توزی 
ن زمینــ ه میا 
در ای 
ی سازمان
ی فن 
ی و كمكها 
ت مشــورت 
خدما 
ی دولتها
ی درخواستها 
ل باید پاســخگو 
مل 
ق
ش در زمین ه حقو 
ی آمــوز 
ی فعالیتها 
بــرا 
ط ب ه
ی مربو 
ی تخصص 
ی آموزشها 
بشــر و برا 
ق بشر
ی حقو 
ی بینالملل 
ی ابزارها 
استانداردها 
ی
ن دوســتان ه و كاربرد آنها برا 
ق انسا 
و حقو 
ی نظامی،
ی ویــژ ه از جمل ه نیروهــا 
گروههــا 
ل صحی
س و پرسن 
ی قانون ،پلی 
ن اجرا 
مأموری 
ق بشــر
ش حقو 
ن باید ب ه آموز 
باشــد .همچنی 
ق و تمركز بر
ی ارتقاء ،تشوی 
ل برا 
ن مل 
ســازما 
ی توج ه داشت.
ی آموزش 
ن فعالیتها 
چنی 
ی و ارزیابی
ی اجرای 
روشها 
ی از دولتها میخواهد
س جهان 
 .1كنفران 
ی بینالمللی
ی موجود در ابزارها 
اســتانداردها 
ی خود ارائ ه دهند
ن داخل 
ق بشر را در قوانی 
حقو 
ی جامع ه
ی ملی ،نهادها و ارگانها 
و ساختارها 
ق بشر مؤثرند
ت از حقو 
را ك ه در ارتقاء و حمای 
ت كنند.
تقوی 
ی پیشــنهاد میكند
س جهان 
 .2كنفرانــ 
ت
ل تقوی 
ن مل 
ی ســازما 
فعالیتهــا و برنامهها 
ی باشد
ی دولتهای 
ی نیازها 
شود تا پاســخگو 
ی ملی
ت نهادها 
س و تقوی 
ل ب ه تأســی 
كــ ه مای 
ق بشــرند.
ت از حقو 
ی ارتقاء و حمای 
خــود برا 
ت همكاری
ن تقوی 
ی همچنیــ 
س جهان 
كنفران 
ت
ی را ب ه منظور ارتقاء و حمای 
ی مل 
ن نهادها 
میا 
ق میكند ،به ویژ ه از طریق
ق بشر تشوی 
از حقو 
ن
ی میا 
ت و همكار 
ت و تجربیــا 
ل اطالعا 
تباد 
ن ملل.
ی و سازما 
ی منطقها 
سازمانها 
ی حقوق
ی ب ه ارگانها 
س جهانــ 
 .3كنفران 
ن ارگانها و جلسه
ی ای 
بشــر ،جلســ ه رؤســا 
ی عضو پیشنهاد میكند ب ه تالشهای
دولتها 
ی گزارشها و رهنمودهای
ی هماهنگ 
خود برا 
ش دولتها بر طبق
ی تهی ه گــزار 
متعدد بــرا 
ق بشر ادام ه
ط ب ه حقو 
ی مربو 
كنوانســیونها 
ش كلی
ت داشت ه باشند ك ه ارائ ه گزار 
داد ه و دق 
ل و تأثیر
ث تسهی 
ت باع 
ت هر دول 
در مورد تعهدا 

ن میشود.
بیشتر تالشهای شا 
ی پیشــنهاد میكند
س جهان 
 .4كنفرانــ 
ی حقوق
ی بینالملل 
ی عضو ابزارهــا 
كشــورها 
یو
ی اقتصاد 
ی و شــورا 
ع عموم 
بشــر ،مجم 
ق بشــر موجود و
ی حقو 
ی ابزارهــا 
اجتماعــ 
ف را بررســی
ی مختل 
مكانیزمهــا و روشهــا 
ن ابزارها،
ی بهتر میا 
ق هماهنگ 
كرد ه تا از طری 
ف با توج ه ب ه عدم
ی مختل 
مكانیزمها و روشها 
ی آنها را ارتقاء
ف و كارهــا ،كارآی 
تكرار وظای 
دهند.
ی پیشــنهاد میكند
س جهان 
 .5كنفرانــ 
ی بهبود عملكرد و از جمل ه ارزیابی
ت برا 
فعالی 
ت زیادی
ابزارها ادام ه یابد .با توج ه ب ه پیشنهادا 
ص شد ه و به ویژ ه پیشنهاد از
ن خصو 
ك ه در ای 
ن باید
ت مربوطه ،همچنی 
ی جلسا 
ی رؤسا 
سو 
ق بشر حمایت
ع كمیت ه حقو 
ی جام 
ش مل 
از رو 
ل آید.
بیشتر به عم 
ی عضو
ی ب ه كشــورها 
س جهان 
 .6كنفرانــ 
ق بشر پیشــنهاد میكند ،سایر
ی حقو 
ابزارها 
یو
ی را مورد بررس 
ی ارتباط 
ی اختیار 
روشها 
تأیید قرار دهند.
ت به
ی نســب 
س جهان 
( 6در ادامه) .كنفران 
ق بشــر
ض كنند ه حقو 
ن نق 
ت متخلفی 
عضویــ 
ی كمیسیون
ی داشتند و از تالشها 
ابراز نگران 
ی از
ی جلوگیر 
ن فرع 
ق بشــر و «كمیسیو 
حقو 
ی
ی بررســ 
ت از اقلیتها» برا 
ض و حمای 
تبعی 
ت میكند.
ب حمای 
كلی ه جوان 
ی پیشــنهاد میكند
س جهان 
 .7كنفرانــ 
ی بهتر
ن اجــرا 
ق بشــر امكا 
ن حقو 
كمیســیو 
ق بشــر را در ســطوح
ی موجود حقو 
ابزارهــا 
ی كنــد و از
ی بررســ 
ی و منطقها 
بینالمللــ 
ل میخواهد ب ه كار
ق بینالمل 
ن حقو 
كمیســیو 
ل ادامه
ی بینالمل 
خود در مــورد محکم ه جنای 
دهد.
ی ك ه تا
ی از كشــورهای 
س جهان 
 .8كنفران 
ن  1946ژنو و
ت كنوانســیو 
ن بــ ه عضوی 
كنو 
ت میكند تا
ل مربوط ه نپیوســتهاند دعو 
پروتك 
ی تالش
ی و حقوق 
ح مل 
ن عضویت ،در سط 
ضم 
ن داشت ه باشند.
لآ 
ی كام 
در اجرا 
ی پیشــنهاد میكند
س جهان 
 .9كنفرانــ 
ف افراد،
ق و وظای 
س «اعالمی ه حقــو 
پیشنوی 
ی ارتقاء و حمایت
ی جامع ه برا 
گروهها ،ارگانها 
ی شناختهشده
ی اساس 
ق بشر و آزادیها 
از حقو 
ب شود.
ل و تصوی 
بینالملل» سریعتر تكمی 
ظو
ت حف 
ی بر اهمی 
س جهانــ 
 .10كنفران 
ن ویــژه ،نمایندگان،
ت نظا م گزارشــگرا 
تقوی 
ی كمیســیون
ی كار 
ن و گروهها 
متخصصیــ 
ی از
ی جلوگیر 
ن فرع 
ق بشر و كمیســیو 
حقو 
ت از اقلیتها تأكید میكند
ض و حمایــ 
تبعی 
ف خود را در كلی ه كشــورهای
تا بتوانند وظای 
ادامه در صفحه 78

ماهنامهحقوق
بشر 57
سال شانزدهم

شماره نهم ،قوس1397

د ویانا د نړیوال کنفرانس
د برشي حقونو د عمل
کړنالرېمنت
د ۱۹۹۳م کال د جون
د ۲۵مې نېټې تصویب
لومړۍ برخه
رسيزه
لومړی بند:
دې ته په پــام رسه چــې د نړیوالې ټولنې
لپاره د برش حقونو مالتړ او پرمختګ د لومړیتوب
درلودونکــی دی او همدارنګه کنفرانس د برش
حقونو له نړیوال سیســټم څخه د یو هر اړخیز
تحلیــل او څیړنــې او په یو متعــادل او عادالنه
چلند کې د دغو حقونو د الښه رعایت د پیاوړتیا
او ډیروايل پــه برخه کې له برشي حقونو څخه
د مالتــړ د جوړښــتونو لپاره ځانګــړی فرصت
برابروي.
دویم بند:
له دې پیژندګلوۍ او تایید رسه چې د برش
حقونو ټول مــوارد د برش له ذايت ارزښــتونو او
کرامــت څخه رسچینه اخــي او دا چې برش د
اسايس آزادیو او برشي حقونو اصيل موضوع ده
او په پایله کې باید هغه په لومړۍ درجه کې له
دغــو حقونو او آزادیو څخــه برخمن يش او هم
د هغــوی د تحقق او پیاوړتیا په برخه کې فعال
ګډون ولري.
دریم بند:
 -۱د ملګرو ملتونو په منشور او د برش حقونو
په نړیواله اعالمیه کې د مندرجو اصولو او موخو
په هکله خپله ژمنه بيا تاييدوي.
 -۲د منشــور په  ۵۵مه ماده کې د مندرجو
موخــو د تحقق په برخه کــې د فردي او ټولیزو

هڅو په تررسه کولو کې د ملګرو ملتونو د منشور
د  ۵۶مــې مادې له هغې جملــې د ټولو لپاره
د اســايس آزادیو او برشي حقونــو ته د نړیوال
درناوي او د نړیوالې اغیزناکې همکارۍ پراختیا
تــه په پام رسه د هغو د رعایت په نســبت خپله
ژمنه بياتايیدوي.
 -۳د ملګرو ملوتونو د ســازمان د منشور له
مخــې د توکم ،جنس ،مذهب یــا ژبې له امله
له تبعیض پرته او د ټولو لپاره اســايس آزادیو او
بــري حقونو ته د درناوي په هڅولو او پراختیا
کې د ټولو هیوادونو پر مسئولیتونو ټینګار کوي.
څلورم بند:
د ملګرو ملتونو د سازمان د مقدمايت برخې
په خاصه توګه د هغې برخې په یادولو رسه چې
د برش پر اســايس حقونو ،د برش پر ارزښتونو او
کرامت او د ښځو او نرانو او د وړو او لویو ملتونو
پر برابرو حقونو اعتقاد پکې تایید شوي دي.
پنځم بند:
د جګړې له خطر څخه د وروســتیو نسلونو
د ســاتنې په هکله د ملګرو ملتونو د منشــور د
مقدمايت برخې له یادولو څخه عالوه ،د عدالت
تامین او هغــو ژمنو ته د درناوي لپــاره د الزمو
رشایطــو منځتــه راتلل چې د ملګــرو ملتونو د
حقونو د نورو رسچینو او ژمنو په نسبت دي ،په
یــو آزاد چاپیریال کې د ژوند د ښــو معيارونو او
ټولنیز پرمختګ د ال ډیرې پیاوړتیا ،د ټولو ملتونو
لپاره د ټولنیــز او اقتصادي پرمختګونو لپاره له

نړیوالو تشــکیالتو څخه د ګټې اخیستنې او د
ګاونډیتوب د ښه نیت او زغم رعایت.
شپږم بند:
د برش حقونو پر نړیوالې اعالمیې په ټینګار
رسه چې د ټولو خلکو او ملتونو له الســته راوړنو
څخه یــو ګډ معيار او د الهــام رسچینه ده او د
بــري حقونو پــه ځانګړي ډول د ســیايس او
مــدين حقونو د نړیوال میثــاق او د اقتصادي،
ټولنیــزو او فرهنګي حقونــو د نړیوال میثاق په
برخه کې په شته نړیوالو سندونو کې د مندرجو
معيارونو په پر مــخ بیولو کې د ملګرو ملتونو د
سازمان لپاره بنسټ دی.
اووم بند:
هغوعمــده بدلونونو ته په پــام رسه چې په
نړیواله صحنه کــې د منځته راتلو په حال کې
دي او د ملګرو ملتونو ســازمان په منشــور کې
د مندرجو اصولو پر بنســټ د يــو بني املليل
نظم د حصول لپاره د ټولو ملتونو غوښــتنې ته
په پام رسه ،د منشــور اصول لکه د برش حقونو
تــه درناوی لوړول ،د ټولو لپاره بنســټي آزادۍ
او د مســاوي حقونو اصل تــه درناوی ،په خپل
الس د ملتونــو له خوا د خپــل برخليک ټاکل،
ســوله ،ډميوکرايس ،عدالت ،برابري ،د قانون
حاکميت ،ســيايس پلوراليزم ،پراختيا ،د ژوند
ښه کچه او پيوستون،
د اووم بند تکرار:
د هغــه تبعیض او تاوتریخــوايل د بېالبېلو
ډولونــو په اړه چې ال هم د ښــځو پر وړاندې په
ټوله نــړۍ کې تــر رسه کیږي ،ژوره اندېښــنه
څرګندوي.
اتم بند:
دې تــه پــه پــام رسه چې د ملګــرو ملتونو
د تشــکیالتو د پیاوړتیا په برخه کې د ســازمان
فعالیتونه بایــد عقالين يش او پراختیا و مومي
او د نړیوال درناوي او رعایت اړونده موخې باید
د برش حقونو د نړیوالو معيارونو له مخې تعقیب
يش.
نهم بند:
د تونس ،ســان خوزه او بنکاک سیمه ییزو
اعالمیــو او په دغه برخه کې د دولتونو مرســتو
او همدارنګــه د بیــن الدولتــي اوغیــر دولتي
سازمانونو وړاندیزونو او هم هغو مطالعاتو ته په
پــام رسه چې د برش حقونو له نړیوال کنفرانس
څخه مخکې د تدارکايت پروسې په بهیر کې د
خپلواکو کارپوهانو له لوري تررسه شول.
لسم بند:
له نړیوال کال څخه په استقبال او بدرګې
رسه « په  ۱۹۹۳کال کې د نړۍ د کلیو او بانډو
خلک» چــې د برشي حقونو او آســايس آزادیو
او د هغــوی د پیژندګلوۍ او بیالبیلو فرهنګونو
ماهنامهحقوقبشر،سالشانزدهم
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او ارزښــتونو ته د درناوي له ټولو مواردو څخه د
کلیوالو خلکو د برخمن کیدو د تضمین لپاره پر
نړیوالو ژمنو باندې دوباره تایید کول ول.
یولسم بند:
زمــوږ د وخــت واقعیتونــو  او روح ته په پام
رسه ،د نړۍ له ټولو ملتونو او د ملګرو ملتونو له
ټولو هیوادونو څخه غــواړي چې د برش حقونو
او بنســټي آزادیو له ټولو مواردو څخه د مالتړ او
پرمختګ نړیوالې دندې ته ژمن و اويس ،چې د
دغو حقونو نړیوال او پوره برخمن کېدل تامین
يش.
دولسم بند:
مصمم دي چې د نړیوالو مرستو او یوايل د
ډیریــدو له الرې د برشي حقونو په برخه کې د
اسايس پرمختګونو د السته راوړلو په هکله نويو
هڅو ته الرسسی ومومي.
دویمه برخه
 ۱رشحه
د بــر د حقونــو نړیــوال کنفرانــس ،د
ټولــو هیوادونو پر رســمي ژمنــو (DOLEMN
 )COMMITMENTد نړیوالو حقونو او برشي
حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان د
منشــور او نورو نړیوالو سندونو پر بنسټ د ټولو
لپــاره د بنســټي آزادیو ،برشي حقونــو له ټولو
مواردو څخــه د مالتړ ،رعایت ،نړیــوال درناوي
او لوړتیــا په برخو کــې د ټولــو هیوادونو دندو
تــررسه کول بيا تاييدوي ،چــې د دې حقونو د  
نړیوالتوب ،ماهیت او آزادیو مسلم اصل دی.
د ملګروملتونو د ســازمان د موخو د بشــپړ
تحقق اړوند د برش حقونو په برخه کې همدغه
د نړیوالې همکارۍ چوکاټ دی.
د لومړۍ رشحې تکرار
ټــول ملتونه د خپل برخلیــک د ټاکلو حق
لري .دې مطلب ته په پام رسه ملتونه حق لري
خپل ســیايس وضعیت پــه آزادانه توګه وټاکي
او پــه آزاد ډول خپلــه اقتصــادي او ټولنیزه او
فرهنګي پراختیا پرمخ يويس.
د برش د حقونو نړیوال کنفرانس ،تر استعامر
النــدې او د پردیــو د ولکــې د نــورو ډولونو یا
خارجي اشغال الندې ملتونو ځانګړي وضعیت
ته  په پام رسه ،د برخلیک په ټاکلو کې د خپل
حــق په تحقق کې د ملګرو ملتونو ســازمان له
منشــور رسه سم د هغوی د هر مرشوع عمل تر
رسه کول په رسمیت پيژين .د برخلیک د ټاکلو
له حق څخه محرومیت ،د برش د حقونو نړیوال
کنفرانس ،دغه محرومیت د برش حقونو د نقض
په توګه بــويل او د دې حق پر اغېزناک تحقق
باندې ټینګار کوي.
د ملګرو ملتونو ســازمان له منشور رسه سم
د هیوادونو په منځ کې د همکاریو او دوســتانه

اړيکــو په برخه کې د نړیوالــو  حقوقو د اصولو
د  ۱۹۷۰اعالميې  پر نســټ ،دغه حق نباید د
هر هغه عمل  لپاره چې د خپلواکو او حاکمیت
لرونکو هیوادونو د سیايس یووايل یا د ځمکنۍ
بشــپړتیا ،د تجزيې یا د جزيئ یــا کيل تهدید
ســبب يش ،چې د مســاوي حقونو د اصل پر
بنســټ چې د خپلو ملتونو د برخلیک ټاکلو د
حق چارې په الس کــې لري .او په دې ترتیب
د داســې یو دولــت لرونکی وي چې اســتازي
يې پرته له هــر ډول تبعیض څخه په هم هغې
خاورې پورې تړيل وي.
 ۲رشحه
د بنسټي آزادیو او برش حقونو له ټولو موردونو
څخه د مالتړ لوړتیا د ملګروملتونو ســازمان له
اهدافو او اصولو رسه ســم پــه ځانګړي ډول د
نړیوالو همکاریــو په توګه باید د ملګروملتونو د
لومړیتوب په توګه او په ځانکړي ډول د نړیوالې
همــکارۍ د هدف پــه توګــه د ملګروملتونو د
ســازمان په  لومړیتوبونو کې په پام کې ونیول
يش.د دې اصولــو او موخو په چــوکاټ کې د
برش د حقونو ټولو موردونو څخه مالتړ د نړیوالې
ټولنې مرشوعې اندېښــنې جوړوي .نو له دې
کبله د بــر حقونو اړوند تخصيص آژانســونه
او ارګانونــه باید د بــر د حقونو نړیوالو عیني
ســندونو د دوامدارې اجرا لپاره خپل فعالیتونه
د هامهنګۍ د پراختیا په موخه چټک کړي.
 ۳رشحه
د بــر حقونــو ټــول اړخونــه او موردونه،
نړیوالتــوب لري ،نه جال کیدونکــي دي ،یو له
بــل رسه تړيل دي .خــو نړیوالــه ټولنه د برش
حقونه د یوه کلیت په توګه او په یوه کچه او  په
منصفانــه لید لوري رسه پــر برابر چلند ټینګار
کوي .په داســې حال کې چې د ميل او سیمه
ییزو ځانګړتیاوو اهمیــت او مذهبي ،فرهنګي
او تاریخــي بېالبېلو مخينو ته په پام رسه د ټولو
دولتونو دنده ده چې پرته له اقتصادي ،فرهنګي
او ســیايس نظامونو څخه د بنسټي ازادیو او د
برش حقونو ټولو موردونو ته لوړتیا ورکړي او هم
يې مالتړ وکړي.
 ۴رشحه
د برش حقونو د مالتړ پروســه باید د نړیوالو
حقونو او ملګرو ملتونو د ســازمان د منشــور د
مطروحه اصولو او موخو رسه سم تر رسه يش
 ۵رشحه
ډیموکــرايس ،د بــر حقونــو رعایــت او
پرخوالی او بنســټي آزادۍ یــو د بل رسه تړيل
دي او په متقابله توګه یو بل رسه پیاوړي کوي.
د خپل اقتصادي ،ټولنیز ،فرهنګي او سیايس
نظام  په ټاکلو کې د خلکو د غوښــتنو په آزاده
څرګندول او د ژوند پــه ټولو اړخونو کې ګډون

تــه ډميوکرايس وايي .په دغــه چوکاټ کې په
نړیوالــو او ميل کچو د بنســټي آزادیو او برشي
حقونو څخه مالتړ او لوړتیا باید نړیوالتوب ولري
او بــې له قید ورشطه وي .نړیواله ټولنه باید په
ټوله نړۍ کې د بنسټي آزادیو ،برشي حقونو ته
د درناوي پراخیدو او د ډميوکراسۍ له لوړتیاو او
پیاوړتیا څخه مالتړ وکړي.
د  ۵رشحې تکرار
نړیــوال کنفرانــس ټینــګار کــوي چې د
پرمختــګ پــه حال کــې هیوادونــه اقتصادي
اصالحاتو او ډیموکراټیک بهیــر ته ژمن دي او
دغه بهیر چې په یو شــمېر افریقايي هیوادونو
کې جریان لري باید د نړیوالې ټولنې تر مالتړ
الندې ونیول يش .څو دغه هیوادونه په انتقايل
دوره کې په ډميوکراســۍ او اقتصادي پراختیا
باندې بریايل يش.
 ۶رشحه
 .۱د برش حقونو نړیوال کنفرانس د پراختیا
حــق په هغــه ډول چــې د پراختیــا د حق په
اعالمیه کې راغلی دی ،د یو نړیوال شمول  حق
او د برش د بنسټي حقونو څخه د نه بېلېدونکې
برخې او غیر قابل انکار حق په توګه تاییدوي.
 .۲پــه هغــه ډول چې د پراختیــا د حق په
اعالمیــه کــې راغــي دي انســان (Human
 )Personد پراختیا اصيل موضوع ده.
۳ـ په داســې حال کې چې پراختیا ،د برش
لــه حقونو برخمنېدل اســانه کــوي د پراختیا
نشــتوالی باید د برش د نړیوالو پیژندل شــويو
حقونو د نقض لپاره توجیه نه يش.
 .۴د پراختیا په تضمینولو کې هیوادونه باید
د پراختیا پر وړاندې د خنډونو په له منځه وړلو
کې یو له بل رسه مرســته وکړي .نړیواله ټولنه
بایــد د پراختیا د حق د تحقق لپــاره اغېزناکه
نړیوالــه همکاري پیاوړې کــړي او د پراختیا د
الرې پر رس پراته خنډونه له منځه یو وړل يش.
 .۵د پراختیا د حق د اجرا په موخه دوامدار
پرمختګونه په مــي کچه د پراختیــا اغېزناک
سیاسیتونه او په نړیواله کچه عادالنه اقتصادي
اړيکــې او له یــو اقتصادي مطلــوب چاپیریال
څخه برخمنېدل غواړي.
د  ۶رشحې تکرار
د پراختیا حق په داسې یو ډول باید تحقق
ومومي چې راتلونکي او اوسني نسلونه د ژوند د
چاپیریال او پرختیا اړتیاوې په برابره توګه چمتو
کانــدي ،د برش د حقونو نړیوال کنفرانس دغه
مطلب تاییــدوي ،چې د غیرقانــوين خځلو او
خطرناکو زهري موادو خښول بلقوه د روغتیا او
ژوند په برخه کې د برش د حقونو د جدي تهدید
المل ګرځي.
پــه همدې خاطــر د برش د حقونــو نړیوال

کنفرانــس له ټولو هیوادونو څخه غواړي چې د
خطرناکو زهري خځلو د موادو ښخونې په برخه
کې موجود کنوانســیون تصویــب کړي او پلی
يې کړي او د دې موادو د غیرقانوين ښــخولو د
مخنيوي لپاره مرسته وکړي.
هرڅوک حق لري چې د علمي پرمختګونو
لــه ګټو او کارونــې څخه ګټه واخــي .نړیوال
کنفرانــس ،دې تــه پــام کــوي چــې ځینــې
پرمختګونــه پــه ځانګــړي ډول د بايودرمليــز
 Biodegradableاو حيــايت علومــو پــه برخه
کې او هم په ټکنالوژیکي اطالعاتو کې امکان
لري د افرادو يووايل ،کرامت او د برش حقونو ته
بالقوه منفي پايلې ولري .له دې کبله کنفرانس
نړیوالــې ټولنې ته دعوت ورکــوي چې په دې
برخه کې دا نساين کرامت او برش حقونو بشپړ
رعایت او ساتنه وکړي ،چې د نړيوالې اندېښنې
سبب شوي دي.
د  ۶رشحې تکرار
نړیوال کنفرانس له نړۍ څخه غواړي چې
د پراختیــا په حال کې د خارجــي هیوادونو د
بدهي ستونزې د رفع لپاره له هر ډول هلو ځلو
څخه دریغ ونــه کړي ،څو د همدغو دولتونو په
هلوځلو د دې هیوادونــو د خلکو د اقتصادي،
ټولنیزو او فرهنګي حقونو د بشپړ تحقق ترالسه
کولو لپاره مرسته ويش.
 ۷رشحه
پر نړیوالو ســازمانونو او هیودونو باندې ده
چــې له غیردولتي ســازمانونو رسه په همکاریو
باندې د برش د حقونو څخه د اغیزمن او بشــپړ
برخمنتوب لپاره په ميل ،سیمه ییزې او نړیوالې
کچې مطلوب رشایط برابر کړي.
هیوادونــه باید د برش حقونــو د نقض ټول
موردونه او د هغوی د رامنځته کېدو عوامل او له
دې حقونو څخه د برخمنتوب  خنډونه له منځه
څخه یويس.
د  ۷رشحې تکرار
د سخت فقر پراخ موجوديت له برش حقونو
څخه د بشپړ برخمنتوب څخه مخنیوی کوي،
بایــد ژر تــر ژره د فقر له منځــه وړل د نړیوالې
ټولنې د پروګرامونو پــه لومړیتوبونو کې په پام
کې ونیول يش.
 ۸رشحه
له هر نظره له تبعیض پرته د بنسټي آزادیو
او برش حقونو درناوی ،د بني املليل برش حقونو
یوه بنســټي قاعده ده .د نژادي تبعیض او نژاد
پرستۍ ټولو ډولونو ژر تر ژره او په هر اړخیز ډول
له منځه وړل د نړیوالــې ټولنې له لومړیتوبونو
څخــه دي .دولتونه بایــد وررسه د مبــارزې او
مخنیوي لپاره يې اغیزمنې هڅې ترالس الندې
ونیيس ،باید  ډلې ،بنسټونه او نړیوال سازمانونه

اوغیردولتي افراد وهڅول  يش چې د هغوی پر
وړانــدې د فعالیتونــو د همکاریو او هامهنګۍ
لپاره ډیرې هلې ځلې وکړي.
د  ۸رشحې تکرار
نړیوال کنفرانــس د اپارتاید پــه برخه کې
د پرمختګونــو رامنځتــه کولو هرکلــی کوي او
د نړیوالــې ټولنې او ملګروملتونو د ســازمان د
سیســتم څخه غــواړي چې پــه دې بهیر کې
مرسته وکړي.
د دې نړیوال کنفرانس رسبیره ،د آپارتاید د
پاشلو په موخه د سوله ییزو مبارزو پر وړاندې د
تاوتریخوايل تداوم غندي.
د  ۸رشحې  ۲تکرار
د تروریســتي الرو او روشونو اعامل په ټولو
ډولونو بڼو او په ځینو هیوادونو کې يې د نشــه
يــي توکو له قاچــاق رسه اړیکې هغه فعالیتونه
دي چــې د هیوادونــو د امنیــت ،د ځمکنــۍ
بشپړتیا ،ډموکراسۍ او اسايس آزادیو او برشي
حقونــو د نابودولو  او همدارنګه  د هغو دولتونو
بې ثباته کولو په موخه چې قانوين جوړ شــوي
دي ،تررسه کيږي .نړیواله ټولنه باید له تروریزم
رسه د مقابلې لپاره د همکارۍ الزمې هڅې تر
الس الندې ونیيس.
 ۹رشحه
د ښــځو او نجونونــه بــري حقونــه انکار
نــه منونکــي دي او د برش د نړیوالــو حقونو نه
بېلېدونکــې برخــه ده .په ميل ،ســیمه ييزو او
نړیواله کچه په اقتصــادي ،ټولنیزو ،فرهنګي،
ســیايس او مدين ژوند کې د ښــځو د بشــپړ
ګــډون او د جنس پر بنســټ د تبعیض د ټولو
ډولونو له منځه وړل د نړیوالې ټولني د موخو په
لومړیتوبونو کې ځای لري.
د جنس پر بنسټ تاوتریخوالی او د جنيس
اســتثامر ،آزار او ځورونــې ټــول ډولونه د هغو
اعاملو  له جملې څخه چې د فرهنګي تعصباتو
او نړیوال قاچاق څخه رامنځته کیږي او د برش
د ارزښــټونو او کرامت خالف دي باید له منځه
والړ يش .دغــه چــاره کــوالی يش چې د ميل
او قانوين هڅــو او نړیوالو همکاریو له لیارې د
اقتصادي ،ټولنیزو ،زده کړې ،روزنې ،روغتیا او
ټولنیز ژوند د پراختیا په برخه کې ترالسه يش.
د ښــځو اړوند د بــر حقونو د اســنادو د
لوړاوي لپــاره د ملګرو ملتونــو د برش حقونو د
فعاليتونــو نه بېلېدونکې برخه د ښــځو حقونه
دي .نړیــوال کنفرانس د دولتونو ،بنســټونو او
غیردولتي نړیوالو سازمانونو څخه غواړي چې د
ښــځو او نجونو د حقونو پــه لوړتیا او مالتړ کې
خپل فعالیتونه او هلې ځلې ال نورې هم پراخې
کړي.

ماهنامهحقوقبشر،سالشانزدهم
شماره نهم ،قوس1397

 ۱۰رشحه
په لږکیــو پــورې د اړوندو افــرادو د حقونو
د مالتــړ او لوړتیــا اهمیت ته په پــام دغه چاره
کــوالی يش چې د هغو هیوادونو په ســیايس
او ټولنیــز ثبات کې چې دغه افــراد ژوند پکې
کوې مرســته وکړي .په قومي ،مذهبي او ژبني
لږګیو پورې تــړيل افرادو د حقونو په برخه کې
د ملګروملتونو د سازمان د اعالمیې رسه سم د
قانون پر وړاندې د بشــپړې برابرۍ له هر نظره
او تبعیض پرته د بنسټي آزادیو او برشي حقونو
څخه د اغېزناک او بشــپړ برخمنتوب څخه په
لږکیــو پورې د اړوندو افــرادو د حقونو تضمین
لپاره د دولتونو پــر دندو باندې د برش د حقونو
نړیوال کنفرانس ټینګار کوي.
په لږکیو پورې اړوند افراد حق لري چې په
ازادانه ډول او بې له مداخلې او هر ډول تبعیض
څخــه له خپــل فرهنګه برخمــن يش او خپل
مذهبي مراســم تر رسه کړي او په خپل کور او
ناستو کې په خپله ژبه خربې وکړي.
 ۱۱رشحه
نړیــوال کنفرانس د ځايــي خلکو ځانګړې
مرســتې او ذايت کرامت د ټولنې په پراختیا او
کــرت ( )pluralityکې تاییدوي د پراختیا  له
ګټــو څخه د هغوي برخمنتــوب ،د اقتصادي،
ټولنیز او فرهنګي وضعیت د ښــه وايل لپاره د
نړیوالې ټولنې پر ژمنــو باندې په کلکه ټینګار
څرګنــدوي .ټــول هیوادونه بایــد د ټولنې په
ټولو اړخونو کې د ځايي خلکو آزادانه او بشــپړ
ګــډون په ځانګړي ډول هغه موضوعګانې چې
پــه هغوی پــورې تړلــې وي تضمیــن کړي .د
ځايي خلکو له حقونو مالتړ او لوړتیا اهمیت ته
په پام چې همدغــه ډول مالتړ او لوړتیا  د دې
ســبب ګرځي چې د هغو هیوادونو په ټولنیز او
ســیايس ثبات کې چې دغه خلک هلته ژوند
کوي مرســتندویه يش .ټــول هیوادونه باید د
نړیوالو حقونو مطابق له تبعیض پرته د تساوي
پر بنســټ د ځايي خلکو بنسټي آزادیو او برش
حقونو د ټولو مــوادو د درناوي او تضمین لپاره
الزمــې مثبتې هڅې تر رسه کــړي او د هغوی
ټولنیز سازمانونه ،فرهنګونه او د هویتونو ډولونه
او ارزښتونه په رسمیت وپيژين.
 ۱۲رشحه
نړیوال کنفرانس د ماشــوم د حقونو میثاق
رسه د ډیرو هیوادونو له تړل کیدو څخه هرکلی
کــوي او د مرشانــو په ناســته کــې د عمل په
پروګرام او په اعالمیه کې د ماشــومانو د حقونو
تصویبول په رسمیت پیژندين ،دې پيژندنې ته
په پام رسه له ټولــو هیوادونو څخه غواړي چې
تر ۱۹۹۵کال پــورې له ياد میثاق رسه یوځای
يش او همدارنګه له غړیوهیوادونو څخه غواړي
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چې د قانوين الیحیو د تصویب له لیارې او نورو
قانــوين الزمو اغېزناکو تدبیرونــو رسه او هم له
خپلو موجودو رسچینو څخه  په ګټې اخیستنې
رسه ترممکنې کچــې ياد میثاق تر اجرا الندې
ونیيس .او په ماشومانو پورې تړلې ټولې هڅې
پرتــه له تبعیض څخه د ماشــومانو ګټې له هر
څــه څخه ډیر رعایتــول په پام کــې ونیيس د
ماشومانو څخه د مالتړ د دفاع د پیاوړتیا لپاره په
ځانګړي ډول د نجونو ،بې رسپرستو ماشومانو،
پر سړکونو د پرتو ماشومانو او هغه ماشومان چې
د اقتصــادي او جنيس اســتثامر الندې دې،
له دې جملې څخه هغو ماشــومانو څخه چې
د  فحشــا او ځان خرڅونې او یا غړيو خرڅونې
څخه ګټه اخيل ،ناروغه ماشومان له دېجملې
څخه هغه ماشــومان چــې د ایډز پــه ناروغۍ
اختــه وي ،اواره ماشــومان ،بندي ماشــومان،
په وســلوالو ډلو کې بوخت ماشومان ،د لوږې
قرباين ماشومان او معتاد ماشومان او په دا ډول
نورو غیر مرتقیبه ستونزو باندې اخته ماشومان
باید د همدغو ماشــومانو لپاره مــي او نړیوال
میکانیزمونه او پروګرامونه تر الس الندې ونیول
يش .د ماشومانو د حقونو او د دې میثاق د اجرا
د مالتړ په موخــه د نړیوالو اتحادیو همکاري د
ملګرو ملتونو د سازمان د پراخه سیستم د برش
د حقونود پروګرامونو د لومړیتبونو په توګه  باید
پیاوړې کړي.
همدارنګه نړیــوال  کنفرانس ټینګار کوي
چې ماشــومان د خپل شــخصیت همغږې او
بشــپړې پراختیــا او ودې ته اړتیــا لري چې په
خپــل کورين چاپیریال کې باید په خپل نوبت
تر پراخ مالتړ الندې ونیــول يش ،وده وکړي او
لويان يش.
د  ۱۲رشحې تکرار
د معلولینــو په حق کې په ځانګړي ډول له
دې جميل څخه په ټولنه کې له تبعیض پرته د
هغوی فعال ګډون او همدارنګه له ټولو بنسټي
آزادیو او برشي حقونو څخه د هغوی برخمنتوب  
ته باید  پام ويش.
 ۱۳رشحه
د برش حقونو نړیوال کنفرانس ټینګار کوي،
هــر فرد چــې د آزار او ځورونې النــدې وي  له
هــر نظر او تبعیض پرته حــق لري چې  په نورو
هیوادونو کې د پناه اخیســتلو په کوښښ کې
يش ،د پناه اخیستلو حق لري او هم حق لري
چې بیرته خپل هیواد  ته راستون يش .په دغه
اړونــد نړیوال کنفرانس د بــر حقونو نړیوالې
اعالمیــې ،د پنــاه اخیســتونکو د وضعیت په
مورد د  ۱۹۵۱کنوانسیون ،د  ۱۹۶۷پروتوکول
او په دغه برخه کې د ســیمه ییزو ســندونو پر
اهمیت ټینګار کوي .کنفرانس د هغو هیوادونو

څخه چــې ډیر پناه اخیســتونکي يې په خپلو
خاورو کې منــي دي او د هغوی کوربه دي او
همدارنګه د پناه غوښــتونکو عايل کمیســاري
له د فرت څخه چې پــه دې اړوند ماموریتونه تر
رسه کوي مننه او ســتاینه کوي ،رسبیره پر دې
کنفرانس په نږدې ختیځ کې د فلسطین د پناه
اخیســتونکو د هوســاینې او کار لپاره د ملګرو
ملتونو د سازمان د آژانس د دفرت څخه هم مننه
او ستاینه کوي.
د برش حقونو نړیوال کنفرانس دغه مطلب
تاییدوي چې  د ښکاره نقض عوامل په ځانګړي
ډول په وسله والو نښتو کې هغه پيچيل عوامل
دي چې د خلکو د بې ځایه کدو سبب ګرځي.
د برش حقونو نړیوال کنفرانس تاییدوي چې
د پناه غوښــتونکو د نړیوال بحران پیچلتوب ته
په پام او د ملګرو ملتونو ســازمان اړوندو نړیوالو
ســندونو او نړیوالو اتحادیو او د پناه غوښتونکو
لپــاره د منلــو او د ګډون په روحیــې ،او د پناه
غوښــتونکو د عــايل کمیســارۍ د اختیاراتــو
چــوکاټ ته په پــام رسه د اړوندو ســازمانونو او
اړوندو هیوادونو د مرستو او هامهنګۍ پر بنسټ
د نړیوالــې ټولنې لــه لوري یوې هــر اړخیزې
حلالرې موندنې ته اړتیا  ده .د بې ځايه شــويو
او پناه غوښــتونکو د انتقال او د هغوی د ځای
پر ځــای کېدو باندې اغیــز او د دې پدیدې د
منځته راتللو د عوامل د پیدا کولو لپاره پراخې
ســټراټیژۍ تــه او هم د بیړين حالــت په مورد
د تياريــو پیاوړتیا او اړتیاوو تــه د ځواب ورکولو
میکانزمونو ته اړتیا شــته ،د اغېزناکو مرستو او
مالتړ لپــاره الزمو مقرراتو ته پــه ځانګړې ډول
ښځو او ماشومانو ته په پام رسه د پایدونکو حل
الرو موندونــو ته هم لړتیا احساســیږي چې په
لومړۍ درجه کې د پناه غوښتونکو د داوطالبانه
او رشافتمندانــه راســتنیدولو حــل الرې او
همدارنګه هغه حل الرې چې د پناه غوښتونکو
په اړوند نړیوال کنفرانس له خوا تصویب شوې
دي ،شاملیږي.
د بــر حقونو نړیوال کنفرانــس د دولتونو
پر مســئولیتونو باندې په ځانګړي ډول د مبدا
هیوادونو پر مســوولیتونو ټینــګار کوي .د برش
د حقونــو نړیوال کنفرانــس همدغو حلالرو ته
په پــام پر اهمیت قایل شــوی دی او ځانګړي
پــام ته له دې جملې څخه د ملګرو ملتونو او د
برشدوستانه نړیوال سازمان د پایدونکو حل الرو
له ليارې د داخيل بيځایه افرادو اړوند ستونزو،
لکه دهغوی د بیا پر داوطلبانه ســتنیدو باندې
ټینګار کوي .دغه کنفرانس هم د ملګروملتونو د
سازمان منشور او د نړیوال برش دوستانه اصولو
مطابق د طبیعي او غیرطبیعي پېښو قربانیانو ته
د برشدوســتانه مرستو پر اړتیا او اهمیت باندې

هم يو ځلې بیا ټینګار کوي.
 ۱۴رشحه
د زیامننونکو ډلو د اړوندو افرادو د حقونو د
مالتړ او لوړتیا په نســبت ،لکه مهاجر کارګران،
د هغــوی پر وړاندې د تبعیض  د ټولو ډولونو له
منځه وړل او د برش د حقونو په برخه کې د شته
سندونو اغېزناکې اجرا او پیاوړتيا ته ډیر اهمیت
ورکــړل يش .هیوادونه مؤظف دي چې په ميل
کچه پــه ځانکړي ډول د زده کــړې ،روغتیا ،د
لوړتیا لپاره ټولنیــز مالتړ او د زیامننونکو ډلو د
حقونــو څخه د مالتړ الزمې هڅې تر رسه کړي
او د دې ډيل د هغــو افرادو د ګډون لپاره چې
د خپلو ستونزو په هوارولو کې  برخه اخيل باید
ورته زمینې برابرې يش.
د  ۱۴رشحې تکرار
نړیــوال کنفرانــس تاییدوي چــې ټولنیز
محرومیت او ســخت فقر د انســاين کرامت د
نقــض په توګه بويل او الزمه ده چې د ســخت
فقر او د هغه د منځته راوستلو په عواملو باندې،
لکه د پراخو ستونزو څخه د راپیدا شویو عواملو
باندې د پوره معلوماتــو او پوهاوي لپاره بیړنۍ
هڅې تــررسه يش .څو د افــرادو برشي حقونه
چې د فقر څخه رنځيږي ،تامین يش ،شــدید
فقــر او ټولنیز محرومیت لــه منځه والړ يش ،د
ټولنیــزو پرمختکونو له ګټو څخــه برخمنتوب
لوړتیــا ومومي .الزمه ده چې هیوادونه په ټولنه
کې د تصمیم نیولو په پړاونو کې د فقیرو خلکو
ګډون اســانه کړي ،چې په هغه ټولنه کې ژوند
کــوي او د دې افــرادو برشي حقونــو ته لوړتیا
ورکړي ،له شدید فقر رسه د مبارزې لپاره الزمې
هڅې تر رسه کړي.
 ۱۵رشحه
نړیوال کنفرانس ،د برش حقونو د سندونو په
تدوینولــو کې د پرمختګونو د راوړلو د خوځنده
بهیــر چــې د تکامل په حال کــې دي هرکلی
ي او نړۍ د برش د حقونو میثاقونو ته هڅوي
کو 
او ټول هیوادونه هــم هڅول کیږي چې د دې
نړیوالو ســندونو رسه یوځــای يش او تر ممکن
حده پورې د هغوی د مندرجو مقرراتو په نسبت
دهغــوی په ســاتنه باندې قایــل يش او پرهیز
وکړي.
 ۱۶رشحه
د بــر حقونــو پــه نړیوالو ســندونو کې د
مندرجــو ســټندردونو پــر بنســټ د خپلواکو
وکیالنو ،خپلواک قضايي نظام وجود په ځانګړي
ډول څارنواليانې او د قانون پيل کوونکو ارګانونو
شتون او د پرله پسې اقتصادي پراختیا او پرته
له تبعیض څخه د ډميوکراسۍ د بهیر او د برش
حقونو د بشپړ تحقق لپاره هر هیواد باید د برش
حقونو د نقضولو څخه د راپیدا شــویو زیانونو د

جربان په موخه اغېزناک چوکاټ برابر کړي.
 ۱۷رشحه
نړیــوال کنفرانــس خپله وېره او اندېښــنه
 dismayد برش حقونو د نقض څخه په ځانګړي
ډول د ژينوســاید ،قومي تصفيې او په مستمر
ډول پر ښــځو باندې پرله پسې تیري او جنګي
وضعيتونــه ،،جګړیز وضعیتونــه ،چې د ټولیزو
خلکــو د پناه او بې ځایه کیدو ســبب شــوي
دي ،په اړه څرګندوي .په داسې حال کې چې
کنفرانــس دغه ډول اعامل محکومــوي  او بيا
ټینګار کوي چــې دا ډول اعامل باید مجازات
يش او ودرول يش.
 ۱۸رشحه
نړیــوال کنفرانــس ،د بــن امللــي برش
دوستانه حقونو او برشي حقونو نړیوالو سندونو
کې د مندرجو ستندردونو په نسبت د نه پاملرنې
لــه کبله په ټوله نړۍ کې د برش حقونو د نقض
تــداوم او د دې ډول قربانیانو څخه د اغېزناک
او په کايف ډول د تاوان د نه جربان څخه خپله
سخته اندېښنه اعالموي.
 ۱۹رشحه
رسبیــره پــر دې ،د بــر حقونــو نړیــوال
کنفرانــس ،د بــر د حقونو د مســتمر او پراخ
نقض د وضعیتونو څخه چې د نړۍ په مختلفو
برخــو کې د بــر حقونو څخــه د برخمنتوب
پــر وړانــدې موانــع او خنډونه جــوړوي خپله
اندېښڼه اعالموي او هغه غندي .د دې نقضونو
موردونه ،د غیر انساين ناوړو ظاملانه مجازاتو او
شکنجې ،خپلرسي عدامونه ،خپلرسي نیونې،
د افــرادو تري تــم کیدنه ،د نژادپرســتۍ ټول
ډولونه ،آپارتاید ،د یو هیــواد د ځواکونو له خوا
بل هیــواد تر خپلې ولکې الندې راوســتل ،له
پردیو څخه کرکه ،فقر او لوږې او نور اقتصادي،
ټولنیــزو او فرهنګي محرومیتونــه ،مذهبي نه
زغم ،تروریسم او د  ښځو پر وړاندې تبعیض او د
قانون د حاکمیت نشتوالی دي.
 ۱۹رشحه
د برش حقونو نړیوال کنفرانس له هیوادونو
څخــه غواړي چې  له هر یــو اړخیز اقدام څخه
چــې د ملګــرو ملتونو د ســازمان د منشــور او
نړیوالــو حقونو مطابق نــه وي او د هیوادونو په
منــځ کې د ســوداګریزو روابطو مانــع وي او د
برش حقونو د بشــپړ تحقق چې د برشي حقونو
نړیوالــې اعالميې پــه ځانګــړي ډول د ژوند د
مناســبې کچې له حق څخــه د برخمنتوب د
تندرستۍ او هوساينې لپاره الزمي دي ،چې له
دې جميل څخــه د  ټولنیزو اړتیاو د خدمتونو،
روغتیا ،روغتیايي مراقبتونو او تغذيې  څرکندتیا
او یادونــه شــوې ده  مخنیــوی ويش  .نړیوال
کنفرانس ټینګار کوي چې دغذايي موادو څخه

د یوه ابزاري فشار د اعامل په توګه ګټه وانخيل.
 ۲۰رشحه
نړیــوال کنفرانــس تاییدوي چــې مؤظف
هیوادونــه د برش حقونو په برخــه کې د برش د
حقونو نړیواله اعالمیه او د اقتصادي ،ټولنیزو او
فرهنګي حقونو نړیوال میثاق رسه سم ،برشي
حقونه تظمینوي ،چې تحصیالتــو ،زده کړې،
بنســټي آزادیو او برشي حقونو ته د درناوي په
موخــه دي .نړیــوال کنفرانــس ،د برش حقونو
پــه پروګرامونو کې د بــر  حقونو د موضوع پر
ځايولو بانــدې ټینګار کــوي او د ټولو دولتونو
څخه غواړي چې دې موضوع ته پام وکړي .زده
کړې باید د ښــه درک ،فهم ،زغم ،ســولې او د
مذهبي فرقو او ملتي نژادونو په منځ کې په ښو
دوستانه اړیکو کې مرسته وکړي او د دې موخو
په تعقیب کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو لپاره د
تشویقي زمینو هڅونه ويش.
 ۲۱رشحه
د داســې رشایطو د جوړولــو  په موخه باید
هلــې ځلــې ويش چې هرڅــوک وکوالی يش
چې د بنســټي آزادیو او د نړیوالو برشي حقونو
څخه برخمن يش او هغه هیوادونه چې په دې
برخه کې مساعدتونو ته اړتیا لري الزمې مرستي
دې وررسه ويش ،دولتونه ،نړیوال ســازمانونه او
نور د ملګرو ملتونو سازمانونه باید وهڅول يش
چې د الندې موخو لپاره د رسچینو حجم د پام
وړ زيــات کړي ،لکه ميل قانــون جوړونه ،ميل
بنسټونه ،د ډميوکراسۍ او د قانون د حاکمیت
ساتنې اړوند بیخبناوې ،د ټولټاکنو په برخه کې
مرســته ،د ښوونې او زده کړې له ليارې څخه د
بــر د حقونو پوهاوی ،او په مدين ټولنه کې د
ټولو خلکو ګډون.
 ۲۲رشحه
د مشــوريت خدمتونــو پروګرامونه او د برش
حقونو د مرکز تــر څارنې الندې فني همکاري
باید پــه اغېزناکه توګه پیــاوړې يش او له ديرو
ډولونو څخه برخمنــه وي او په دې ترتیب باید
د برش حقونو په رعایتولو کې غټه مرسته وکړي.
له هیوادونو څخه غوښــتل کیــږي چې تر دې
پروګرام الندې خپلو مرســتو ته د ملګروملتونو
ســازمان د عادي بودجــې له لیــارې او هم د
داوطلبانه مرستو له لیارې ور زیاتونه وکړي.
د بــر حقونو څخه په مالتړ او لوړتیا کې د
ملګروملتونو د ســازمان  د فعالیتونو د اغېزناکو
او بشــپړو فعالیتونــو اجــرا ته د ملګــرو ملتونو
سازمان منشور له لیارې بايد ،چې ډیر اهمیت
پکې برشي حقونو ته ورکړل شوې دی ،د غړیو
هیوادونــو له خوا څخــه چې د ملګــرو ملتونو
ســازمان  د برش د حقونو د فعالیتونو دغوښتنو
او اړتیــاوو ماموريت ورکول کیږي باید منعکس
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يې کــړي .په دې منظور باید د ملګرو ملتونو د
سازمان د برش حقونو فعالیتونه د مايل رسچینو
د زیاتوايل له لیارې تامین يش.
 ۲۳رشحه
د برش حقونو نړیوال کنفرانس د برش حقونو
څخــه د مالتــړ او لوړتیا لپاره د ميل بنســټونو
جوړونکی مهم رول ،په ځانکړي دول  د اړوندو
چارواکو د مشــوريت ظرفیت لوړتیــا ،د هغوی  
رول او همدارنګه د برش حقونو د نقض جربان،
د برش حقونــو اړوند د اطالعاتو خپریدل او هم
د برش حقونو په برخه کې زده کړې تاییدوي.
 ۲۴رشحه
د بــر حقونو څخه په مالتــړ او لوړتیا کې
بنســټیز رول ســیمه ییز ترتیبات تــررسه کوي
هغوی بایــد د برش حقونو نړیوال معيارونه چې
د برش حقونو په نړیوالو ســندونو کې درج دي،
مالتړ او پیاوړي کړي.
نړیوال کنفرانس ،د ملګرو ملتونو د سازمان
د بــر حقونو د فعالیتونــو د زیاتوايل او د دې
ډولونو د ترتیباتو د پیاوړتیا په موخه هلې ځلې
کوي  او تاييدوي.
نړیوال کنفرانس ،د ســیمه ییــزو ترتیباتو
د جوړولــو د امــکان د څیړنې اړتیــا او په هغو
ســیموکې چې د برش حقونو څخــه د مالتړ او
لوړتیا لپاره باید فرعي سیمې وي ،چې تر اوسه
پورې دغه ډول ترتیبات په کې شتون نه لري په
دې برخه کې ټینګار کوي.
 ۲۵رشحه
د برش حقونو نړیوال کنفرانس په نړیواله او
ميل سیمه ییزه کچه په برش دوستانه فعالیتونو
او د بــر حقونو پــه لوړتیا کــې د غیر دولتي
ســازمانونو رول تــه ډېــر اهمیت ورکــوي او په
رسمیت يې پیژين .کنفرانس ،د بنسټي آزادیو
او بــري حقونو د مالتړ په برخه کې زده کړه د
برش حقونــو د موضوعاتو د عمومي پوهاوي په
زیاتوايل کې د سازمانونو دا ډول مرستې تر پام
الندې نیيس .په داسې حال کې چې تاییدوي
چې د برش حقونو اړوند سندونو د تدوین بنسټي
مســئولیت د دولتونو دی ،او په دې بهیر کې د
غیردولتي سازمانونو مرســتې او رول تاییدوي،
په همدې منظور نړیوال کنفرانس د غیردولتي
ســازمانونو او دولتونو په منځ کې په خربو اترو،
بحثونو او مرستو باندې ټینګار کوي.
 ۲۶رشحه
نړیوال کنفرانس د برشدوســتانه حقونو او
د برش حقونــو اړوند موضوعګانــو په برخه کې
پــر بې پلوۍ مســئوالنه او عینــي اطالعاتو پر
اهمیت ټینګار کوي او د ټولنیزو رســنیو پر ډیر
ګډون باندې هم ټینګار کوي ،دغه رسنۍ باید
د کورين قانون په چوکاټ کې آزادې وي او باید
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تر مالتړ الندې ونیول يش.
درېیمه برخه
د ملګرو ملتونو ســازمان په سیستم کې د
برش حقونو په برخه کې ډیره همغږي
 .۱نړیوال کنفرانس؛ د ملګروملتونو سازمان
د سیستم په چوکاټ کې د بنسټي آزادیو ،او د
برش حقونــو د مالتړ لپاره ډیره همږغي توضيح
کــوي .پــه دې منظــور نړیــوال کنفرانس ،د
ملګرو ملتونو سازمان ټول ارګانونه او تخصيص
آژانســونه چې د برش حقونو اړوند فعالیتونه تر
رسه کوي غواړي چې د عقالين کولو او پياوړتیا
پــه منظور او په یوه بهیر کې دهغوی فعالیتونه  
رسه راټول کړي ،او د نا الزم او ناســم کار له بیا
ځلــې څخه پرهیز په پام کــې ونیيس او له یوه
بل رسه باید مرســته وکړي .همدارنګه  نړیوال
کنفرانس عمومــي منيش ته توصیه کوي چې
د ملګروملتونــو ســازمان له اړونــدو ارګانونو له
لوړ پــوړو چارواکــو کار پيژندونکو او تخصيص
آژانســونو ،په خپلو کلنۍ ناستو کې ،د هغوی
د فعالیتونــو پر هامهنګۍ رسبیــره باید د برش
حقونو څخه د برخمنتوب په برخه کې د خپلو
سیاستونو او سټراټیژیو د اغیزو ارزونه وکړي.
 .۲نړیوال کنفرانس؛ د سیمه ییزو سازمانونو
او مايل پياوړو بنسټونو او د سیمه ییزو او نړیوالو
پراختیايي بنسټونو څخه غواړي چې د برش له
حقونو د برخمنتوب اړوند د خپلو پروګرامونو او
سیاستونو د اغیزو ارزونه وکړي.
 ۲تکرار .نړیوال کنفرانس تصدیقوي چې د
تخصيص آژانسونو ،د ملګروملتونو د سيستمونو
د ارګانونو او بنســټونو او هم د بني الدويل نورو
ســازمانونو چې د برش د حقونو اړوند فعالیتونه
تر رسه کوي ،د برش د حقونو د معيارونو د اجرا،
لوړتیا او تنظیمولــو په برخه کې د خپلو اړوندو
اختیاراتــو په محدوده کې حیــايت رول تر رسه
کــوي ،او باید د نړیوال کنفرانس پایلې د خپل
واک په چوکاټ کې تر اهمیت الندې ونیيس.
 .۳نړیوال کنفرانــس په ټینګه رسه توصیه
کــوي چــې د نړیوالتوب په موخه یــا د نړیوال
ســازمان د سیســتم په چوکاټ کــې د برش د
حقونــو د نړیوالو تړنونو رسه د تړلو په تصویبولو
کــې او همدارنګــه د هغوی د تصویب شــويو
پرتوکولونــو په برخه کې د اســانتیاوو او هڅونو
په منظــور باید ټولیزې هيل ځيل تر رسه يش.
عمومــي منيش باید د معاهداتو پر اجرا باندې
د څارنیزو  ارګانونو رسه  په مشوره ،او همدارنګه
د هغــو هیوادونو رسه خربې اترې وکړي چې د
برش حقونو د تړنونو رسه نه دي یوځای شــوي،
بایــد د پرتو موانعو او خنډونو د له منځه وړلو په
اړوند د اغیزمنو الرو چــارو د پیژندلو په منظور

هلې ځلې ترالس الندې ونیول يش.
 .۴نړیوال کنفرانس؛ هیوادونه هڅوي چې
د برش حقونو نړیوالو ابزارو په نسبت د هر ډول
څیړنو کچه محدوده کــړي او د امکان تر حده
دقیق او محــدود تنظیم وســايت .او یا دا چې
ډاډ ترالســه کړي چې د هغوی هیــڅ یو يې د
اړونــدو معاهدو رسه په قصــدي او هديف ډول  
ناســازګاره نه دي او په دې امید چې په منظم
ډول تحفظات له منځه یو وړل يش او تر څیړنې
الندې ونیول يش.
 .۵نړیــوال کنفرانــس؛ د لــوړو باکیفیتــه
نړیوالو شته معيارونو انسجام ساتنې ته اړتیا او
د بــر حقونو د ابزارو لــه پراخیدو څخه پرهیز
تصدیقوي او د عمومي ناســتي  ۴۱/۱۲پرکړه
لیک منــدرج د نړیوالو تازه ابــزارو د تنظیمولو
اړوند الرښودونو باندې ټینګار کوي .او د ملګرو
ملتونــو د بــر حقونو د ارګانونــو څخه غواړي
چــې د نړیوالو نويو معيارونو د تنظیم د څیړنې
پــر مهال پورته الرښــود په پام کــې ونیيس .او
لزومــا د نويو معيارونــو د تنظیم په برخه کې د
برش حقونو د معاهدو د ښه اجرا لپاره له څارنیزو
ارګانونو رسه مشــوره وکړي او د منيش څخه د
تازه وړاندیز شــوي ابزارو د فني څیړنې د تررسه
کولو غوښتنه هم وکړي.
 .۶نړیوال کنفرانس توصیه کوي چې د لزوم
پرمهال د ملګرو ملتونو د ســازمان  د ســیمیزو
دفرتونو ،مامورینو اوغړیو هیوادونو د غوښــتنې
پر بنســټ د برش حقونو په برخه کې د زده کړو
د وړاندې کولو او اطالعاتو د خپریدو په منظور
نورو فني مرستو ته اړتیا ولري باید ورکړل يش.
الزمه ده چې د برش حقونو د زده کړې په موخه،
د بــر حقونو اړوندو چــارو د خدمتونو لپاره د
ملګروملتونو کار پيژندونکی  ټيم واستول يش.
 .۷نړیــوال کنفرانــس؛ د بیړنیو ناســتو د
جوړیدو څخه د برش حقونو کمېسیون باید د یوه
مثبت ابتکار په توګه او یا دا چې د ملګروملتونو
د سیستم اړوندو ارګانونو په وسیله د برش حقونو
د پراخو تیریو رسه د مقابلې لپاره بله الره په پام
کې ونیيس.
رسچینې
 .۱نړیــوال کنفرانــس؛ د موجــودو مايل،
انســاين رسچینــو او د بــر حقونــو د مرکزي
فعالیتونو په منځ کې له نابرابريو څخه  اندېښنه
لري چې د ملګروملتونو ســازمان د نورو مهمو
پروګرامونو لپاره رسچینو ته اړتیا لري ،له عمومي
ناستي له عمومي منيش څخه غوښتل کیږي
چې د ملګروملتونــو له داخيل بودجې څخه د
برش حقونــو د پروګرامونو د تــر رسه کولو لپاره
فــوري هڅې وکــړي او د پورته رسچینــو لپاره
چټک ګامونه پورته کړي.

 .۲پــه دې چــوکاټ کــې ،بایــد دعــادي
بودجي څخه مستقیام د برش حقونو مرکز ته ،د
لګښتونو د پوښښ لپاره او د نورو ټولو لګښتونو
چــې د برش حقونــو د مرکز په غــاړه دي ،لکه
چې د ملګروملتونو د ســازمان د برش حقونو په
ارګانونو پورې تړاو لري اختصاص ورکړل شوی
دی ،د فني همکاریــو د فعالیتونو د داوطلبانه
مــايل تامین (مرکــز) کوالی يش چــې د دې
بودجې له پیاوړتیا رسه مرسته وکړي .کنفرانس
د ســاتنې موجود صندوق ته د ســخاومتندانه
مرستو غوښتونکی دی.
 .۳نړیــوال کنفرانــس د عمومي ناســتې
له  عمومي منيش څخــه د برش حقونو د مرکز  
لپاره د مايل ،انســاين کايف رسچینو د تامین
غوښــتنه کوي ،چې دغــه ارګان وکوالی يش
خپل فعالیتونه په کارنده او اغیزناکه توګه چټک
کړي.
 .۴نړیــوال کنفرانــس؛ د بــر حقونــو د
فعالیتونو د رسته رسولو لپاره د مايل او انساين
رسچینو د تضمین اړتیاو ته په پام رسه ،په هغه
ډول چــې د ملګرو ملتونو د ارګانونو په وســیله
توصیه شوی دی ،موجود دي ،د عمومي منيش
څخه غــواړی چې د هغو رسچینــو د تامین په
منظور غړیو هیوادونو او د ملګروملتونو سازمان
منشــور د  ۱۰۱مادې پربنســټ پــه هغه ډول
چې د تخصیص اختیار ورکړل شــوی دی او د
دبیر خانې رسه مناســب وي مناسبه الره غوره
کړي .کنفرانس د عمومي منيش څخه غوښتنه
کوي چې څیړنه تر رسه کړي ،چې  آیا د توصیه
شویو غړیو هیوادونو په وسیله چې په هغه ډول
باندې د بــر د حقونو د اغېزناکو فعالیتونو پر
وخت د اجرا د تضمین لپاره د چلونکې بودجي
پروګرامونه ،د اغیزمنو یا الزمو بهیرونو اصالح ته
اړتیا شته که نه.
د برش حقونو مرکز
 .۱نړیــوال کنفرانس د ملګروملتونو د برش
حقونو د مرکز د پیاوړتیا پر اهمیت ټینګار کوي.
 .۲د بــر حقونو مرکز بایــد د برش حقونو
لپاره په همږغــۍ او د پراخو نظرونو په جلبولو
کې مهم رول تر رسه کړي.
د برش حقونو د مرکز قانوين رول په داســې
رشایطو کــې په عــايل ډول تحقق مومي چې
دغــه مرکــز کــوالی يش د ملګروملتونــو نورو
سازمانونو رسه بشــپړه هامهنګې پراخه کړي.
نړیــوال کنفرانــس ،د برش حقونــو د جوړونکو
جزونــو د رول د اهمیــت په تشــخیص رسه د
ملګروملتونو په وســیله د ســولې د ســاتنې د
عملیاتو اړونــد د ځانګړیو ترتیباتو توصیه کوي
چې عمومي منيش د رپــوټ ورکولو تجربه ،د
برش د حقونو د مرکز توانايي او همدارنګه د برش

حقونو میکانیزمونه د ملګرو ملتونو د منشور رسه  
په انطباق کې تر خپلې کتنې الندې نیيس .د
برش حقونو د مرکز د همغږه کونکي رول  څخه
دا جوتیږي چې په نیویارک کې د برش د حقونو
مرکز پیاوړی شوی دی.
 .۳د بــر د حقونــو نړیوالــو ابــزارو څخه
رامنځتــه شــوې کمیټــې ،کاري ډلــې ،کار
پيژندونکي او د هیواد د موضوعي رپوټ چیانو
د سیســتم لپــاره د برش حقونــو د مرکز کايف
امکانــات باید تضمیــن يش ،د توصیو تعقیب
بایــد د یوې موضــوع په توګه د بــر حقونو د
کمېسیون په لومړیتوبونو کې ځای ونیيس.
 .۴د برش حقونو مرکز باید د برش حقونو په
لوړتیا کې عمده رول ولوبــوي او دغه رول باید
لــه هیوادونو رسه د همکاریو له لیــارې او د یو
مشــوريت پروګرام  او فني پراخو مساعدتونو په
وســیله تر رسه يش ،په دې منظور باید موجود
داوطلبانــه صندوقونه په يــو ډول رسه پراختیا
ومومي او په کاري هامهنګۍ رسه باید مدیریت
يش .د پــروژې د اړونــدو قواعــدو د څرګنــد
مدیریــت ټول فعالیتونه او د پــروژې د ارزیايب
شــوي ،منظور شــوي پروګرام چې په دوره يي
ډول صــورت نیيس باید پیــروي وکړي .په دې
برخــه کې د دې ډول ارزونــو پایلې او نور اړوند
اطالعات باید په مرتب ډول په الس کې وي .په
ځانګــړي ډول د برش حقونو مرکز باید حد اقل
په هر کال کې یوه اطالعايت ناسته جوړه کړي
او ټول غړي هیوادونه او ســازمانونه چې د هغه
په پروګرامونو او پروژو کې رول لري کوالی يش
چې په ياده ناسته کې ګډون وکړي.
د ملګروملتونــو ســازمان د بــر  حقونو د
بنسټونو د پیاوړتیا او متناسب کیدو ،چې له دې
جملې  څخه د برش حقونو لپاره د ملګروملتونو
د سازمان د عايل کمیسارۍ د جوړونې موضوع
ده
 .۱نړیوال کنفرانس؛ د برش حقونو د مالتړ
او لوړتیــا په موخــه بیړنيو او جــاري اړتیاو ته د
ملګرو ملتونو ســازمان د برش حقونو د بنسټونو
د متناسبولو د دوام اړتیا ،په داسې ډول چې په
حارضه بیانیه کې منعکس ظوې ده .د متوازنې
پراختیــا په چوکاټ کې چې د ټولو خلکو لپاره
د تصدیق وړ وګرځيږي .د ملګروملتونو سازمان
د برش حقونو ارګانونه ،پــه ځانګړي ډول خپل
کاري هامهنګې او اغیزښندنې ته باید ښه والی
وروبخښي.
 .۲د بــر حقونو نړیوال کنفرانس عمومي
ناســتې ته توصیه کوې چې د رپوټ د څیړنې
پر مهال (کنفرانس) په خپل اته څلوېښــتمې
ناســتې کې د برش د حقونو د عايل کمیسارۍ
د جوړولــو د موضــوع څیړنه او لــه ټولو برشي

حقونو څخه مالتړ په لومړیتوبونو کې په پام کې
ونیيس او په هغه باندې باید قایل يش او و يې
منې.
برابري ،کرامت او زغم
الف :نژاد پرستي ،نژادي تبعيض ،له پرديو
کرکه او د نه زغم نورې بڼې
 .۱نړیوال کنفرانس د نژاد پرستۍ ،نژادي
تبعيض ،په ځانګړي ډول په بنسټي شويو بڼو،
لکــه آپارتايد ،يــا د تفوق له مکتبونــو يا نژادي
انحصاريــت يا د نژاد پرســتۍ معارصې بڼې او
مظاهر لــه منځه وړل د بني املليل ټولنې او د
برش حقونــو د نړيوالې ارتقا د پروګرام تر ټولو د
لويې موخې په توګه تر پاملرنې الندې نييس.
د ملګرو ملتونو د سازمان ارګانونه او اژانسونه
بايد خپلې هڅې د دا ډول کاري پروګرام د پيل
کولو لپاره ،چې له نژاد پرستۍ او نژادي تبعيض
رسه د مبارزې د درېيمې لسيزې اړوند ده او هم
راتلونکــي ماموريتونه په همدې منظور پياوړي
کوي.
نړيوال کنفرانس په کلکه له نژاد پرســتۍ
او نــژادي تبعيض رسه د مبارزې د لســيزې د
پروګرام امــاين صندوق رسه د ســخاومتندانه
مرستې هيله لري.
 .۲نړيــوال کنفرانس له ټولو دولتونو د نژاد
پرستۍ ،له پردیو څخه د کرکې يا نه زغم اړوند
لــه ټولو بڼو او مظاهرو رسه د مبارزې او د هغې
د مخنیوي لپاره د پرېکنده سياستونو خپلول او
فــوري اقداماتو تررسه کول غواړي ،په هر ځای
کې چــې الزم وي د مناســبو قوانينو به وضعه
کولو ،لکه جزايي اقدامات ،او له دې پديدو رسه
د مبارزې لپاره د بنســټونو د جوړولو غوښــتنه
کوي.
 .۳نړيوال کنفرانس د نژادپرســتۍ ،نژادي
تبعيــض ،له بهرنيو څخه کرکې او له هغې رسه
اړونــد د نه زغم د معــارصو بڼو لپاره د ځانګړي
رپورټــر د ټاکلو پــه برخه کې د بــر حقونو د
کميســيون د تصميم هرکلی کوي .همدا رنګه
نړيوال کنفرانــس «د نژادي تبعيض د ټولو بڼو
د له منځه وړلو بني املليل کنوانسيون» له ټولو
غړیو هيوادونو هيله کوي چې د  ۴کنوانسيون
د مادې رسه ســم د اعالميې تنظیم ته پاملرنه
وکړي.
 .۴نړيوال کنفرانس له ټولو دولتونو غواړي
چــې له بني املليل ژمنو رسه ســم لــه نه زغم
او وررسه اړونــدو تېريــو ( د مذهب يا اعتقاداتو
پــه برخه کــې ،لکه له ښــځو رسه تبعيض او د
مذهبي ځاينو سپکاوي) رسه د مقابلې په برخه
کــې مبارزه وکړي ،د افــرادو د افکارو ،عقايدو،
بيان او مذهب د آزادۍ حق په رسميت وپيژين.
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همــدا رنګه کنفرانس ټول هيوادونه رابويل
چې د مذهب او اعتقاد پر بنســټ د تبعيض او
نابرابرۍ د ټولو بڼو د له منځه وړلو اعالميه پلې
کړی.
 .۵نړيــوال کنفرانــس تاکيــد کــوي چې
ټــول افراد چې د نــژادي تصفيې اړوند جنايي
اقدامات تررسه کوي يا يې اجازه ورکوي ،شخص ًا
پر برشي حقونو د دا ډول ترييو لپاره مسئول او
ځواب ويونکی وي او دا چې بني املليل ټولنه
بايد د هغو کســانو په اړه چــې قانونا د دا ډول
ترييو مسئولیت لري عدالت پلی کړي.
 .۶نړيوال کنفرانس له ټولو هيوادونو غواړي
چې په انفرادي يا ډله ييزه توګه د نژادي تصفيې
د اعاملــو پر وړاندې او هغې ته ژر تر ژره د پای
ټکي کېښــودو لپاره ،فــوري اقدامات وکړي .د
نژادي تصفيې د دې بدرنګه عمل قربانيان حق
لري مناسبې او اغېزناکې درملنې ترالسه کړي.
ب ـ په ميل یا قومي ،مذهبي او ژبني لږکیو
 /اقلیتونو پورې اړوند افراد:
 .۱نړیــوال کنفرانــس د بــري حقونو له
کمیســیون څخه غواړي ،همهغــه ډول چې د
ملګرو ملتونو په نړیوالــه اعالمیه کې د ميل یا
قومي ،مذهبي او ژبني لږکیو د اړونده کســانو
پــه هکلــه درج شــوي دي .د هغــوی د ګټورو
حقونو د مالتړ او پیاوړتیا په منظور ،الرې چارې
او امکانات ترڅیړنې النــدي ونیيس او په دغه
برخه کې نړیــوال کنفرانس د برشي حقونو له
مرکــز څخه غواړي چــې د اړونــدو هیوادونو د
غوښتني پر بنسټ او د برشي حقونو او د لږکیو
د موضوعاتو  په برخه کې د ښایسته تخصصونو
او مهارتونو ،فني مرستو او د مشوريت خدمتونو
لــه پروګرامونو څخــه د یوې برخې پــه توګه او
همدارنګــه په شــته وضعیت کــې د اختالفاتو
هوارول او مخنیوی یا هغه بالقوه وضعيتونه چې
اقلیتونه په هغوی کې نښتي ،مرسته وکړي.
 « .۲نړیوال کنفرانس » هیوادونه او نړیواله
ټولنه د ميل یا قومي ،مذهبي او ژبني اقلیتونو
د اړوندو کسانو له حقونو څخه مالتړ او پرمختګ
ته (همهغه ډول چې د ميل یا قومي ،مذهبي او
ژبني اقلیتونو د اړونده کسانو د حقونو په هکله
د ملګرو ملتونو په اعالمیه کې درج شوي دي )
ترغیب او هڅوي.
 .۳هغه هڅې چې د اړتیا په وخت کې باید
تررسه يش ،د هغوي « ذکر شــويو لږکیو» د پوره
ګډون په آســانتیا ( د ټولني په ټولو ســیايس،
اقتصــادي ،ټولنیزو ،مذهبي او کلتوري اړخونو
او د هیواد په اقتصــادي پرمختګ او پراختیا )
کې شاملیږي.
ب ( تکرار)  :ځايي خلک:
 .۱نړیــوال کنفرانــس لــه اقلیتونو څخه د
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مالتــړ او له تبعیض څخــه د مخنیوی د فرعي
کمیســیون د کلیوال جمعیت له اړونده  کاري
ډلــو څخه غواړي چې د کلیــو او بانډو د خلکو
د حقونو د اعالمیې د مسودې د تنظیم کار ،په
خپله یوولسمه غونډه کې تکمیل کړي.
 .۲نړیــوال کنفرانــس د بــري حقونــو
کمیســیون ته توصیه او سپارښــتنه کوي چې
د کلیوالــو خلکو د کاري ډلــو د ماموریت نوي
کــول وروســته له هغه چــې نومــوړي  ډلې د
کلیوالو خلکو د اعالمیې مسوده تکمیل کړه  ،تر
مالحظې او څیړين الندي ونیيس.
 .۳نړیــوال کنفرانــس همدارنګــه توصیه
کوي چې د ملګرو ملتونو د ســازمان د سیسټم
د فنــي مرســتو او مشــوريت خدمتونــو اړونده
پروګرامونه د هغو هیوادونو په غوښــتنه چې د
هغوی د کلیوايل خلکو لپاره مستقیمي ګټې په
برکې نیيس له مثبــت نظر رسه ځواب ورکړي.
همدارنګه نړیوال کنفرانس توصیه کوي په دې
منظــور او د  برشي حقونــو د مرکز د فعالیتونو
د پیاوړتیا  په ټوله چارچوکاټ کې همهغه ډول
چې په دغه ســند کې یې وړاندوینه شوې ده د
مرکز لپاره پوره مايل او انساين رسچینې برابرې
يش   .
  .۴نړیوال کنفرانس هیوادونه هڅوي چې
د ټولني پــه ټولو اړخونو کــې د کلیوالو خلکو
آزادانه او پــوره ګډون په ځانګــړي ډول د هغو
موضوعاتو په برخه کې چې په هغوی پوري اړه
پیدا کوي ،تضمین کړي.
 .۵نړیوال کنفرانس تصویبوي چې عمومي
آســامبله د  ۱۹۹۴کال لــه جنــوري څخه یوه
لسیزه د نړۍ د کلیوالو (بومي) خلکو د نړیوايل
لسیزې په نوم اعالن کړي  ،دغه اعالن د عميل
کړنو له اعالن څخه شــامل دی  چې د هغوی
په هکله د کلیوالو خلکو له لوري تصمیم نیول
کیږي  .په دې موخه باید یو مناسب ،داوطلبانه  
او ډاډمن صندوق جوړ يش.
د یوې دايس لســیزي په چــوکاټ کې  ،د
ملګرو ملتونو د سازمان په سیسټم کې د کلیوالو
خلکو  لپاره د یوې دایمې آساملبې جوړول باید
تر مالحظې الندي ونیول يش.
ب ( دویم تکرار) کډوال کارګران:
 نړیــوال کنفرانس ټــول هیوادونه هڅويچې د ټولو کډوالو کارګرانو او د هغوی د کورنیو
له برشي حقونو څخه مالتړ تضمین کړي.
 نړیــوال کنفرانس مالحظــه کوي ،د هغورشایطــو منځته راوړل چــې د کډوالو کارګرانو
او د هغه هیــواد د پاته نفوس په منځ کې چې
هغوی (کډوال کارګران) په هغه کې اوســیږي
د برابروايل ،همږغي او ښه نیت د ډیریدو سبب
کیږي ،له ځانګړي اهمیت څخه برخمن دي  .

 نړیوال کنفرانس له هیوادونو څخه غوښتنهکوي چې د ټولو مهاجرو کارګرانو او د هغوی د
کورنیو د حقونو د نړیوال کنوانسیون د تصویب
او د الســلیک احتامل په لومړي ممکنه وخت
کې ترمالحظې الندي ونیيس.
ج – د ښــځو بــري حقونــه او برابــر
موقعیت :
 .۱نړیــوال کنفرانس ،له ټولو برشي حقونو
څخه د ښــځو برابــر او پوره برخمــن کیدل او
داچې دغه امــر د دولتونو او ملګــرو ملتونو په
نزد لــه لومړیتوب رسه یوه موضوع و ګڼل يش،
تصویبوی  .
نړیوال کنفرانس همدارنګه  د ښــځو د پوره
ګډون او یووايل پراهمیت باندي هم د عاملینو
پــه توګه او هــم د پراختیــا د پړاوونو د برخمن
کیدونکو په توګه  ټینــګار کړی او هم د برابري
پراختیا په برخه کې د ښځو لپاره د نړیوالو هڅو
په پروګرام کې  ټاکل شوي موخې همهغه ډول
چې د ریــو د اعالمیې د  ۲۱مي کړنالري په ۴
فصل کې درج شوی دی  ،ترصیح کوي.
 .۲د ښــځو برشي حقونــه او برابر وضعیت
باید د ملګرو ملتونو د سازمان د پراخو فعالیتونو
د سیســټم له اصــي بهیر رسه یــو يش .دغه
موضوعات باید د ملګرو ملتونو په اړونده ارګانونو
او میکانیزمونــو کې په سســتیامتیک او مرتب
ډول تر پاملرين او رسیدين الندي ونیول يش.
په خاصه توګه د کمیســیون د موخو ،د ښځو د
موقعیت ،د برشي حقونو د کمیسیون ،د ښځو
په وړاندي د تبعیض د تولو ډولونو د محوه کولو
د کمېتــې (  ،) CEDAW ) ،  UNIFEMد
ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام  ) ) UNDPاو
د ملګرو ملتونو د نورو آژانسونو تر منځ د ائتالف
د ډیریــدو د پرمختګ او مرســتي د ډیروالی په
منظور باید ګامونه پورته يش .په دغه برخه کې،
د بــري حقونو د مرکز او د ښــځو د پرمختک
د اړونــده برخې ترمنځ مرســته او همږغي باید
پیاوړې يش.
 .۳نړیــوال کنفرانس په ځانګــړي ډول په
ټولنه او خصويص ژوند کې د ښــځو په وړاندي
د تاوتریخوايل د منځه وړلو ،د جنيس ګواښونو
او جنــي ناوړې ګټې اخیســتني د ټولو ډولو
د محوه کولو ،د ښــځو د استثامر او قاچاقو ،د
عدالت پــه اجراکولو کې له جنســیت څخه د
نــايش تبعیض د محوه کولو او همدارنګه د هر
ډول اختالفاتو د منځه وړلو په هکله چې ښايي
د ښــځو د حقونو او له ځینو دودونو او چلندونو
څخه د نــايش کړنــو د مرضو اثــارو ،فرهنګي
تبعیضونو او مذهبې تندالري د هڅو پر اهمیت
ټینــګار کــوي .نړیــوال کنفرانس لــه عمومي
آسامبلې څخه غواړي چې د ښځو په وړاندي د

تاوتریخوايل د اړونده اعالمیې مسوده تصویب
کــړي او هیوادونــه وهڅــوي چــې د نوموړي
اعالمیې د مفاداتو مطابق د ښــځو په وړاندي
تاوتریخوايل رسه مبارزه وکړي  .
د وســله والو شخړو په رشایطو کې د برشي
حقونو رسغړونــه ،د برشي حقونــو او د نړیوالو
دوســتانه قوانینو د اســايس اصولــو رسغړونه
ده .د حقونو د رسغړونــو دا ډول موارد له هغي
جملې قتل ،سیســتامتیک تیری ،جنيس ګته
اخیستنه ،جربي مینداوري  ،په ځانګړي ډول
یو اغیزمن غربګون غواړي.
 .۴نړیــوال کنفرانس د ښــځو په وړاندی د
پــټ او علني تبعیض د ټولو ډولو نو محوه کول
هڅوي .د ملګرو ملتونو سازمان باید تر ۲۰۰۰م
کال پوري د ټولو هیوادونو له لوري د ښــځو په
وړاندي د تبعیض د ټولو ډولونو د محوه کولو د
کنوانســیون د نړیوال تصویب په موخه تشویق
او وهڅــوي .د مالحظاتو د مخاطب کولو الري
چــاري او چلندونــه په خاصه توګــه د نوموړي
کنوانسیون په برخه کې د هیوادونو ګڼ شمېر
مالحظات باید پیاوړي يش .له هغي جملې د
ښځو په وړاندي د تبعیض د ټولو ډولونو د محوه
کولو کمېټه  ) CEDAWباید د کنوانســیون په
برخــه کې د هیوادونو د مالحظاتو د څیړلو کار
تــه دوام ورکړي  .هیوادونــه باید و هڅول يش
چې خپل مالحظات چې د نوموړي کنوانسیون
د هــدف او مقصــود رسه په تضــاد او مغایرت
کــې دي او یا د نړیوالــو تړونونو له قوانینو رسه
ناسازګاره دي بیرته واخيل.
 .۵له دې وروســته څارونکــي ارګانونه باید
د بــري حقونو لــه نړیوالو ابــزارو څخه اړین
اطالعات خپاره کړي ترڅو ښځي وکوالی يش
چې لــه تبعیض پرتــه د برشي حقونــو د برابر
او پــوره برخمــن کیدو په تعقیب کې له شــته
اجرایوي روشــونو څخه ډیر ښه او ګټور برخمن
کیدل ولري .همدارنګه د ښځو د برشي حقونو
او برابروالی ته د ژمني د تررسه کولو د پیاوړتیا په
منظور باید نوي چلندونه ترالس الندي و نیول
يش  .د ښــځو د وضعیت کمیســیون )) CSW
او د ښــځو په وړاندي د تبعیــض د ټولو ډولونو
د محــوه کولــو کمېټــه (  ) CEDAWبایــد په
چټکه توګه د ښځو په وړاندي د تبعیض د ټولو
ډولونو د محوه کولو د کنوانسیون د یو اختیاري
پروتوکــول د چمتو کولو له الري د شــکایتونو
د وړانــدي کولو د حــق د معريف کولو احتامل
ترڅیړين الندي ونیيس.
نړیوال کنفران د خپيل پنځوسمي غونډي
د ملانځني په بهیر کې د ښــځو پــه وړاندي د
تاوتریخــوايل  په هکلــه د یو ځانګــړي رپورټر
د انتصــاب د څیړلــو لپــاره د بــري حقونو د

کمیســیون له تصمیم څخه استقبال او بدرګه
کوي.
 .۶نړیــوال کنفرانــس ،د عمــر پــه اوږدو
کې د رواين او جســمي ســامتیا له ډیر پورته
ســتندردونو څخــه د ښــځو د برخمــن کیدو
اهمیت تــر پیژندين النــدي نیــي  ،نړیوال
کنفرانس د ښځو د نړیوال کنفرانس او د ښځو
په وړاندي د تبعیض د ټولو ډولونو د محوه کولو
د کنوانســیون او همدارنګــه د تهران د ۱۹۶۸
کال د وینا په برخه کې ،یو ځل بیا د ښــځو او
نارینــوو ترمنځ د برابروايل پر بنســټ له پوره او
الرسيس وړ روغتیایي توجهاتو څخه په برخمن
کیدو ،د کورنۍ د تنظیم د پروګرامې خدمتونو
او همدارنګه په ټولو کچو کې ښووين او روزين
ته د برابر الرسيس په برخه کې ټینګار کوي.
 .۷د برشي حقونو له نړیوالو سندونو څخه
نــايش څارونکــي ارګانونه باید د جنســیت پر
بنسټ له شمېرو څخه په ګټې اخیستني رسه  
د ښــځو وضعیت او د ښــځو د  بــري حقونو
وضعیــت په خپلو موندنــو او څیړنو کې منظور
کړي  .هیوادونه  باید و هڅول يش چې اړونده
ارګانونو ته په دایمي او یا مؤقت ډول د ښځو د
وضعیت په هکله په خپلو رپوټونو کې اطالعات
وړانــدي کړي ،نړیوال کنفرانس له دغه مطلب
رسه پــه رضایــت رسه پام کوي چــې د برشي
حقونو کمیسیون د خپلو  ۴۹غونډو په بهیر کې
هغه پریکړه لیک تصویب کړي چې په هغو کې
ویل شوي دي چې د برشي حقونو په برخه کې
رپورټران او کاري ډلې هم د دا ډول کار و تررسه
کولو ته و هڅول يش.
(  ۴۶/۱۹۹۳ګڼــه پریکــړه لیــک ) بایــد
د ملګــرو ملتونو د ســازمان د نــورو ارګانونو په
همــکارۍ کې د ښــځو د پرمختــک د اړونده
څانګي له لوري په خاصه توګه د ملګرو ملوتونو
د برشي حقونو مرکز د دې تضمین په برخه کې
چې د ملګرو ملتونــو د برشي حقونو فعالیتونه
مرتبآ د ښځو د برشي حقونو رسغړوين له هغي
جميل د جنسیت پر بنسټ ناوړې استفادې تر
پاملرين او رسیدين الندي ونیيس ،هم ګامونه
پورته کړي .د برشي حقونو د پرســونل ښــوونه
اوروزنه او له هغوی رسه د مرســتي په برخه کې
د ملګروملتونو انسان دوستانه مرستي د ښځو د
اړونــده برشي حقونو له رسغړونو رسه په مقابله
او پیژندګلوي کې او له جنسیتي تعصب پرته د
هغوی فعالیتونه باید وهڅول يش.
 .۸نړیوال کنفرانس دولتونه او ســیمه ییز
او نړیوال سازمانونه د تصمیم نیولو څوکیو ته د
ښځو د الرسيس و آسانتیا او د تصمیم نیولو په
پړاوونــو کې د هغوی و ال ډیر ګډون ته هڅوي.
کنفرانس د ملګرو ملتونو له منشور رسه مطابق

دغړیــو کارکوونکو او د نــورو اصيل او جوړونکو
ارګانونــو د پرمختګ او انتصاب په برخه کې  د
ملګرو ملتونو په مقر کې د ال زیاتو ګامونو پورته
کول هڅوي.
د -د ماشوم حقونه:
 .۱د وینــا د اصولــو نړیــوال کنفــران  « د
ماشــومانو لپــاره لومړنــی غوښــتنه » CALL
. ) )FORER
( )  CHILDREN FIRSTتر ترصیح الندي
نیــي او په دغــه اړه د مــي او نړیوالو عمده
هڅو په خاصه توګه د ژوندي پاته کیدو ،مالتړ،
پراختیا او ګــډون حق ته د درناوي د پرمختګ
لپاره  د ماشومانو د صندق ( ) UNICEFد هڅو
پراهمیت باندي ټینګارکوي.
 .۲تــر ۱۹۹۵م کال پــوري د ماشــوم د
حقونو د کنوانســیون نړیوال منلــو او تصویب
تــه د الرسيس په منظور او د نــړۍ د مرشانو د
غونډي د اعالمیې السلیک  ،د هڅو پروګرام  او
همدارنګــه د ټولو هیوادونو له لوري د هغوی د
اثر او اجراکولو اقدامات باید تررسه يش .نړیوال
کنفرانس هیوادونه هڅوي چې د کنوانسیون په
برخه کې خپل مالحظــات په هغه صورت کې
چې د کنوانســیون له موخو رسه په تضاد کې
وي او یا د نړیوالو تړونونو له قوانینو رسه په تضاد
کې وي بیرته واخيل.
 .۳نړیــوال کنفرانس ټوله هیوادونه هڅوي
چــې د نــړۍ د مرشانــو د نړیــوايل غونډي د
اقــدام د پروګرام موخو ته د الرسيس  په منظور
د نړیوايل همکارۍ پــه مالتړ او په لوړه کچه د
شته رسچینو د کارولو په منظور اقدامات ترالس
الندي ونیيس  .نړیــوال کنفرانس له هیوادونو
څخــه غــواړي چې د خپلــو مــي اقداماتو په
پروګرام کې د ماشــوم د حقونو د کنوانســیون
مفادات په پام کې ونیيس .د ميل هڅو د دغو
پروګرامونــو او د نړیوالو هڅو له الري ،ځانګړی
لومړیتوب باید د نوزوکړو ماشــومانو د مړینې د
کچــې کموالی ،د خوارځواکۍ او نالوســتۍ د
کچې کموايل  ،د څښاک د پاکو آوبو و تامینولو
او د ماشومانو اسايس زده کړو ته ځانګړی يش.
د ميل اقداماتــو پروګرامونه باید هر وخت چې
اړتیــا يش له طبیعي پېښــو ،وســله والو جګړو
او پــه کار پــوری اړوند د فقر پــه وضعیت کې
د ماشــومانو له ســختو مســایلو څخه د نايش
اضطــراري وضعیت رسه د مبارزې په برخه کې
په کار یوړل يش.
 .۴نړیــوال کنفرانس ټوله هیوادونه هڅوي
چې د نړیوالو مرســتو په مالتړ رسه د ماشومانو
حاده مســله په خاصه توګه تر ســختو رشایطو
الندي تربحث الندي ونیيس ،له ماشومانو څخه
د ناوړې ګټې اخیســتني او استثامره رسه باید
ماهنامهحقوقبشر،سالشانزدهم
شماره نهم ،قوس1397

مبارزه ويش  .له هغي جملې د نوزوکړو ماشومو
نجونو د وژلو ،د ماشــوم له فحشا او بربنډولو او
همدارنګه د ســکيس ناوړي استفادې له نورو
ډولونــو رسه د مقابلې او مبارزې په منظور باید
د هغوی بنســټیز الملونه تربحث الندي ونیول
يش.
 .۵نړیوال کنفرانس د ښــځینه ماشــومانو
د بــري حقونو د ګټــور پرمختــک او مالتړ د
تضمین په برخه کې د ملګرو ملتونو او د هغوی
د تخصيص ســازمانونو له ټولــو اقداماتو څخه
مالتړ کوي .نړیوال کنفرانس هیوادونه هڅوي
چې د شته محدودو قوانینو ،مقرراتو ،دودونو او
د هغــو طریقو او الرو چارو په څیړلو رسه چې د
هغوی په اعامل کولو رسه ،د ښځینه ماشومانو
پــه وړاندي تبعیض واقع کیــږي او یا هغوی ته
رضر متوجه کیږی ،لیري کړي.
 .۶نړیــوال کنفرانــس پــه ټینګه لــه دغه
وړاندیز څخه چې عمومي منيش باید په وسله
والو شــخړو کې د ماشــومانو د مالتړ د بنسټيز
کولو د چلندونو په برخه کې مطالعه پیل کړي،
مالتړ کوي .په جنګي سیمو کې ماشومانو ته د
مرستې د آســانتیا په منظور باید الزم اقدامات
او انســان دوستانه ارزښــتونه عميل يش .دغه
هڅې او اقدامات باید له ټولو جنګي تسلیحاتو  
پــه ځانکړي ډول د پرســونل ضد ماینونو څخه
د نه کنرتول شــوي ګټې اخیســتني په مقابل
کې ،له ماشومانو څخه په مالتړکې شامل يش.
وروستیو هڅو او د جګړې په واسطه د شکنجه
شویو ماشومانو و بیا روزين ته اړتیا باید له څنډ
پرته تر پاملرين او رســیدين الندي ونیول يش.
کنفرانس د ماشــوم د حقونــو له کمېټې څخه
غواړي چې په وســله والو پوځونو کې د خدمت
کولو کم ترکمه قانوين عمر باید لوړ کړي.
 .۷نړیــوال کنفرانس توصیــه کوي چې د
برشي حقونو او د ماشــومانو د وضعیت اړونده
موضوعات باید په منظمه توګه د ملګرو ملتونو
د ســازمان د ارونده ارګانونــو او میکانیزمونو او
همدارنګــه د تخصــي آژانســونو د څارونکو
ارګانونــو له لــوري د هغــوی د دنــدو مطابق
ترڅیړين او څارين الندي ونیول يش.
 .۸نړیوال کنفرانس د هغه رول اهمیت چې
د بــري حقونو د ټولو ابــزارو په ځانګړي ډول
د ماشــوم د حقونو د کنوانسیون په ګټور تررسه
کولو کــې یې غیردولتي ســازمانونه لوبوي ،تر
پیژندګلوي الندي نیيس.
 .۹نړیــوال کنفرانــس د ماشــوم د حقونو
کمېټــې ته توصیه کوي څــو د برشي حقونو د
مرکــز په مرســته و کوالی يش چــې په چټکه
او ګټــوره توګه خپيل دنــدې ،په خاصه توګه د
کنوانســیون د تصویب بیساري کچې او د هغو
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هیوادونو د رپوټونو و سپارلو ته په پام رسه چې د
هغه وروسته صورت نیيس ،تررسه کړي.
له شکنجې څخه آزدي
نړیــوال کنفرانس د غړیو هیوادونو له لوري
د شــکنجې او نورو غیر انســاين او بې رحامنه
چلندونــو په وړاندي د کنوانســیون له تصویب
څخه اســتقابل کوي او هیله لري چې نورغړي
هیوادونه هم ډیر ژرهغه تصویب کړي.
نړیوال کنفرانس ټینګار کوي چې د انساين
کرامــت د رسغــړوين ډیره وحشــیانه طریقه د
شــکنجې عمل دی چې د هغــې په پایله کې
د قرباين کــس کرامت له منځه ځي او له هغه
څخه د ژوند او نورو فعالیتونو د دوام توان اخيل
او یا تر یوه حده ځیني اخیستل کیږی.
نړیوال کنفرانس مني چې د برشي حقونو
د قوانینو او د انسان دوستانه قوانینو له مخې،
له شــکنجې څخه آزادې هغه حق دی چې په
ټولو رشایطو کــې ،له هغي جملې د داخيل او
نړیوالو ناارامیو او یا د وســله والو شخړو پرمهال
باید ورڅخه مالتړ ويش.
پــه دې ترتیب نړیــوال کنفرانــس له ټولو
دولتونو څخــه غواړي چې ډیر ژر د شــکنجې
کړنــې تــه د پای ټکــی کښــېږدي او د برشي
حقونو د نړیوالې اعالمیــې او هم د نورو اړونده
کنوانسیونونو د پوره اجراکیدو له الري  او د لزوم
په صورت کې د شــته میکانیزمونو د پیاوړتیا له
الري دغه شیطاين کړنه له منځه یويس .نړیوال
کنفرانس له ټولــو دولتونو څخه غواړي چې له
ځانګــړي رپورټــر رسه د هغــه د دندنو د تررسه
کولو په منظور پوره همکاري وکړي.
غړي دولتونه باید هغــه نړیوال ضامنت ته
« د روغتیایي خدمتونو د پرســونل په ځانګړي
ډول له شکنجې  او نور غیر انساين او بېرحامنه
چلندونو څخه د نیول شویو کسانو او بندیانو په
مالتړ کې د ډاکرتانو د رول  په هکله د اخالقیت
اصول» چې د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري
تصویب شوی ،ځانګړې پاملرنه ولري.
نړیوال کنفرانس د ملګرو ملتونو په چوکاټ
کې د نــورو عیني فعالیتونــو پراهمیت باندي
تینګار کوي د شــکنجې قربانیانو ته د مرستي
رســولو اړتیا او د قربانیانو د ټولنیزو ،فزیکي او
رواين بیا روزين لپاره د ګټورو الرو چارو تضمین
ته په پام رسه ،د دغه منظور لپاره د الزمورسچینو
وړاندي کول باید د شــکنجې د قربانیانو لپاره
د مرســتي د صندوق د مرســتو له الري و نورو
فعالیتونو ته لومړیتوب ورکړل يش.
دولتونه باید هغــه قوانین لغوه کړي چې د
برشي حقونو د سختو رسغړونو لکه د شکنجې
مسوولو کسانو ته مصوونیت ورکوي او همدارنګه
بایــد د رسغــوړين مــوارد ترمحاکمــې الندي

ونیيس ترڅو د قانون د اجرا لپاره ټینګ اساس
کښېښودل يش.
نړیوال کنفرانس تاییدوي چې د شکنجې
د پای ته رســولو لپاره هڅه باید له هرڅه زیات
له شکنجې څخه ډډې کولو ته متمرکزه يش او
په دې ترتیب غوښتنه کوي د هغه کنوانسیون
اختیاري پروتوکول چې د هغه موخه د ســاتن
ځایونو (محبســونو) د دایمي لیدو له لیاري له
شکنجې څخه د ډډې کولو د نظام منځته راتلل
دي ،هرڅه ژر تصویب يش.
جربي ورکیدنه:
نړیــوال کنفرانــس د جــرې ورکیدين له
محکومــو کســانو څخه د مالتــړ د اعالمیې له
تصویــب څخــه د اســتقبال ترڅنګ لــه ټولو
دولتونــو څخه غــواړي چې قانــوين ،اداري او
قضایــي ګټــوري الري چارې و لټــوي ترڅو د
جربي ورکیدين له کړنې څخه مخنیوی ويش
 ،هغــه ته د پــای ټکی کښېښــودل يش او تر
محاکمي الندي ونیول يش ..نړیوال کنفرانس
ټینګار کوي چې ټوله دولتونه مؤظف دي چې
په ټولو رشایطو کې کله چې تصور ويش چې یو
کــس په جرب رسه د هغوی په نفوذي حوزه کې
ورک شوی ،الزمي څیړين تررسه کړي او د تورنو
د تایید په صورت کې متخلف کس تر محاکمې
الندي ونیيس.
د معلولیت لرونکو افرادو حقونه:
 .۱نړیوال کنفرانس ټینګار کوي  چې ټوله
اسايس آزادۍ او برشي حقونه نړیوال دي او له
استثنا پرته معلولیت لرونکي کسان هم په برکې
نیيس .د پیدایښــت له ورځي څخه ټوله افراد
یو شــان  او برابر دي او له ګــډو حقونو  :ژوند،
هوساینه ،زده کړه  ،کار  ،خپلواک ژوند آو په ټولو
ټولنیزو اړخونو کې له فعال ګدون څخه برخمن
دي .په دې اســاس هر ډول مستقیم تبعیض
یــا د معلولیت لرونکي کس پــه وړاندي منفي
تبعیض ډولــه چلند د برشي حقونــو رسغړونه
ګڼل کیږي  .نړیوال کنفرانس له دولتونو څخه
غواړي چې د اړتیا په صورت کې له دغو حقونو
څخه د معلولیت لرونکو کسانو د برخمن کیدو
د تضمین لپآره قوا نین تصویب او تعدیل کړي.
 .۲معلولیــت لرونکــی کس کیــدای يش
پــه هرځای کې وي باید پــه ټولنه کې د ټولو (
فزیکي ،مايل ،ټولنیــزو او یا رواين خنډونو) له
نابودۍ رسه چې د معلولیت لرونکی کس پوره
ګډون محدود او یا ناممکن کوي ،دغو کسانو ته
ګډ فرصتونه ورکړل يش.
 .۳نړیــوال کنفرانــس د معلولیــت لرونکو
کســانو لپآره هغه نړیوال پروګرام ته په پام رسه
چې دعمومي آســامبلې په اوه دیرشمه غونډه

کــې تصویب شــو لــه عمومي آســامبيل او له
اقتصادي او ټولنیزي شورا څخه غوښتنه کوي
چې « د معلولیت لرونکو کسانو لپاره د فرصتونو
د یو شان کولو لپاره د ستندرد قوانینو » مسوده
چې په ۱۹۹۳کال کې یې په خپله غونډه کي
چمتو شوه تصویبوي.
د بــري حقونو پرمختــګ ،پراختیا او
همکاري:
 .۱نړیــوال کنفرانــس وړاندیزکوي چې د
دیموکرايس ،پراختیا او برشي حقونو د پیاوړتیا
پــه منظور ميل او نړیــوال فعالیتونه لومړیتوب
پیداکړي.
 .۲باید هغو هڅو ته چې د برشي حقونو د
بنســټونو د جوړیدو  ،پیاوړتیا او د مدين ټولنو
او له زیامننو ډلو څخه د مالتړ په منظور تررسه
کیږي ،ځانګړې پاملرنه ويش .په دغه جوړښت
کې ،د عادالنــه او آزادو ټاکنو لپــاره د دولتونو
له لوري د مرســتي غوښــتل له هغې جملې د
ټاکنــو د برشي حقونو له اړخونو رسه او د ټاکنو
په هکله و ټولو تــه د اطلالعاتو وړاندي کول له
ځانګــړي اهمیت څخه برخمن دي .د قانون د
اجراکولــو له پیاوړتیا ،د بیان د آزادۍ اوعدالت
د اجراکولــو د پیاوړتیا او هــم د پریکړو په بهیر
کې له واقعي او ګټور ګډون رسه مرســته هم په
همهغه اندازه مهمه ده.
 .۳نړیوال کنفرانس د برشي حقونو د مرکز
له لوري د فني مرســتو او مشوريت خدمتونو د
پیاوړتیا لپاره پر اړتیا او غوښــتنو ټینګار کوي .
دغــه مرکز باید د دولتونو په غوښــتنه د برشي
حقونو د ځینو مسایلو په هکله مرستي وړاندي
کړي ،له هغي جملې د برشي حقونو د رپوټونو
پــه چمتو کولو کې او لــه برشي حقونو څخه د
مالتړاو پیاوړتیا لپاره د جامع او منســجم عمل
د پروګرامونــو پــه اجراکولو کې یوشــمېر دغه
پروګرامونه بایــد د هیوادونو په واک کې ورکړل
يش چــې :د بــري حقونــو او د دیموکرايس
د بنســټونو له پیاوړتیا ،لــه برشي حقونو څخه
مالتړ ،د مقاماتو او نورو زده کړه ،ټولیزه زده کړه
او برشي حقونو ته د درناوي د پیاوړتیا په موخه
د ټولیزه اطالعاتو څخه عبارت دي.
 -۴نړیوال کنفرانس سخت وړاندیزکوي له
هغو هیوادونو رسه د مرستي په منظور په ملګرو
ملتونو کې جامع پروګــرام چې په قانوين اجرا
او برشي حقونو کې د ګټورو ميل تشــکیالتو د
پیاوړتیا یا د تاســیس په حــال کې دي ،چمتو
يش .دايس پروګــرام چــې د بــري حقونو د
مرکــز له لوري همږغــی يش باید وکوالی يش
د دولتونو په غوښــتنه د ميل پروژو د اجراکولو
لپاره مايل او فني مرســتي وړاندي کړي .دغه

پروګرام باید له دولتونو رسه د جزایي او تنبیهي
موسســاتو د ښه وايل ،د وکیالنو  ،قاضیانو او د
برشي حقونو د امنیتي پوځونو د زده کړې او د
قانون د مناسب چلند د ټولو اړونده فعالیتونو د
زمینې د ښه وايل په منظور مرسته وکړي ترڅو
له برشي حقونو څخه د مالتړ او پیاوړتیا لپاره د
عمل کړنالري تررسه کړي.
  -۵نړیــوال کنفرانــس د ملګــرو ملتونــو
لــه عمومي منــي څخه غوښــتنه کوي هغه
وړاندیزونــه چې د دغــه پروګرام لپــاره د مايل
جزیاتــو د وړاندي کولــو ،عملیــايت چلندونو
او د تشــکیالتو د تاســیس  لپــاره د الرو چارو
درلودونکــي دي ،د ملګــرو ملتونــو عمومــي
آسامبلې ته وړاندي کړي.
 -۶نړیــوال کنفرانس هیوادونــو ته وړاندیز
کــوي چې د امکان ترحــده د هغې ميل عمل
کړنالرې چمتو کول چې له برشي حقونو څخه
د مالتړ ،ښــه وايل او پیاوړتیا  لپاره الري چاري
وړاندي کوي ،وڅیړي.
 -۷د برشي حقونو نړیوال کنفرانس ټینګار
کــوي چې د پراختیــا الینفــک او نړیوال حق
بایــد د پراختیا د حق د اعالمیې مطابق تررسه
يش .پــه دغه هکله ،نړیوال کنفرانس د برشي
حقونو د کمیسیون له لوري « د پراختیا لپاره د
موضوعي کاري ډلو » له تشکیل څخه استقبال
کوي او له دغې کارې ډلې څخه غواړي چې د
ملګرو ملتونو د آژانسونو او نورو ارګانونو په مرسته
او مشــوره ډیر ژر د « پراختیا د حق د اعالمیې
»  په اجراکولو کي د خنډونو د منځه وړلو لپاره
ګټــورې او جامع الرې چارې تنظیم کړي او په
ټولو هیوادونو کې د پراختیا د حق د پيل کیدو
لپاره الري چاري پیشــنهاد کړي ترڅو د ملګرو
ملتونو په عمومي آسامبله کې وڅیړل يش.
 -۸نړیــوال کنفرانــس وړاندیزکوي چې د
برشي حقونو په برخه کې غیردولتي سازمانونه
او نور ټولنیز او ســیمه ییز سازمانونه په ميل او
نړیواله کچــه او د پراختیا په ټولــو اړخونو کې
د دولتونو په مرســته د پراختیــا د حق د اړونده
فعالیتونــو په  تــررسه کولو کې بنســټیز رول و
لوبوي.
 -۹نړیوال کنفرانس له دولتونو ،بنسټونو او
آژانســونو څخه غواړي چې له برشي حقونو او
په دغه برخه کې له فعاله ميل بنســټونو څخه
د مالتــړ لپاره د ګټورحقوقي نظام د جوړیدو په
تړاو خپل تــوان اوطاقات ته ډیروالی ورکړي .د
پراختیا په برخه کې همکار لوبغاړي باید په یاد
ولري چې پراختیا ،د یموکرايس ،او حقونه له یو
بل رسه تړيل دي .نړیوال کنفرانس د قانون او
د دیموکراتیکو بنســټونو او د قانون د اجراکولو
د پیاوړتیا لپاره د متخصصو کســانو د شتون ،د

رسچینو د معلومايت بانګ او د جامع پروګرام د
چمتو کولو غوښتونکی دی.
 -۱۰نړیــوال کنفرانــس د بــري حقونــو
کمیســیون هڅوي  چې د اقتصادي ،ټولنیزو
او فرهنګــي  حقونــو د کمېټــې په مرســته د
اقتصادي ،ټولنیزو او فرهنګي حقونو د نړیوال
میثــاق د اقتصــادي پروتوکول څیړلــو ته دوام
ورکړي.
 -۱۱نړیــوال کنفرانس وړاندیز کوي چې د
مشــوريت خدمتونو او فني مرستو د پروګرامونو
لپاره د برشي حقونــو د مرکزترڅارين الندي د
ترتیباتو د تشکیل او پیاوړتیا پر بنسټ ،د برشي
حقونو د مالتړ او پرمختګ لپاره ډیرې رسچینې
تخصیص ورکړل يش.
د برش حقونو زده کړه:
 -۱د نړیــوال کنفرانــس له نظــره د برشي
حقونــو زده کــړه او ټولیــزه اطالعــات ،له نورو
اجتامعاتــو او پوهاوي  ،زغملو او ګډې ســولې
رسه د همږغــو اړیکــو د الرسيس او پرمختــګ
الزمه دي.
 -۲هیوادونه باید د بېســوادۍ  په له منځه
وړلو کې کوښــښ وکړي او زده کړه د ا نســاين
شــخصیت د پوره پراختیا او د برشي حقونو او
آزادۍ پــه لور رهنامیي کړي .نړیوال کنفرانس
له ټولــو هیوادونــو او بنســټونو څخــه غواړي
چې برشي حقونه ،د انســان دوســتۍ قانون،
دیموکــرايس او د قانــون اجراکول ،د رســمي
او غیر رســمي زده کړو لپاره د درســونو په توګه
وړاندي کړي.
 -۳د بــري حقونو زده کــړه باید د برشي
حقونو د ســیمه ییزو او نړیوالو ابزارو له مخې د
ټولنیزو بدلونونو ،پراختیا  ،دیموکرايس او سولې
څخــه د مطالبو درلودونکــي وي څو له برشي
حقونــو رسه د نړیوالې ژمنــي پیاوړتیا ته په پام
رسه په ګډ پوهاوي او درک رسه متامه يش.
 -۴نړیــوال کنفرانس « د بــري حقونو او
دیموکرايس د زده کــړې نړیوايل کړنالرې » ته
په پــام رسه چــې د ۱۹۹۳م کال په مارچ کې
د بــري حقونــو او دموکــرايس د زده کړې د
نړیوايل ډلې له لوري تصویب شوه او همدارنګه
د برشي حقونو نورو ابزارو ته په پام رسه ،دولتونو
تــه توصیه کوي چــې ځانګــړي پروګرامونه او
ســراتیژۍ تنظیم کړي ترڅو د ښــځو برشي
حقونــو ته په ځانګــړي پاملــرين رسه د ټولیزو
اطالعاتو د ویشــلو او د برشي حقونو پراخه زده
کړه تضمین کړي.
 -۵دولت باید د ميل بنسټونو ،بین الدولتي
سازمانونو اوغیر دولتي سازمانونو په مرسته  له
برشي حقونــو او ګډ تحمل منلو څخه د خلکو
ورځ تربلــی پوهاوي تــه ارتقا ورکــړي ،نړیوال
ماهنامهحقوقبشر،سالشانزدهم
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کنفرانــس د ملګرو ملتونــو د پیاوړتیا ( نړیوال
ټولیزه اطالعاتو مبارزه » پراهمیت باندي ټینګار
لري .دغه ډلې باید د برشي حقونو زده کړه پیل
او لــه هغې څخه مالتړ وکړي او په دې هکله د
ټولو په منځ کې په ګتوره توګه اطالعات وویيش.
د ملګرو ملتونو د ســازمان د فني مرســتونو او
مشوريت خدمتونو پروګرام باید د برشي حقونو
په برخه کې د زده کړې د فعالیتونو او د برشي
حقونــو د نړیوالو ابزارو د ســتندردونو د اړونده
تخصيص زده کړو ،انســان دوســتانه حقونو او
د ځانګــړو ډلو لپــاره د هغــوی کارول له هغي
جملې نظامــي پوځونو ،د قانون د پيل کیدو د
مامورینو ،پولیسو او روغتیایي کارکوونکو لپاره
د دولتونو غوښــتنو ته ځواب ویونکې و اويس.
همدارنګــه باید د زده کړې پر دا ډول فعالیتونو
بانــدي د مترکــز ،هڅولو او پرمختــګ لپاره د
ملګرو ملتونو د سازمان د برشي حقونو زده کړې
ته پاملرنه ولري.
د اجرایوي او ارزونې چلندونه:
 -۱نړیوال کنفرانس له دولتونو څخه غواړي
چې د برشي حقونو په نړیوالو ابزارو کې شــته
ستندردونه  په خپلو داخيل قوانینو کې وړاندې
کــړي او د ټولنــي د ارګانونو او بنســټونو ميل
جوړښــتونه چې د بــري حقونو پــه مالتړ او
پرمختګ کې ګتور دي پیاوړې کړي.
 -۲نړیــوال کنفرانــس « وړاندیز کوي چې
د ملګــرو ملتونو پروګرامونه او فعالیتونه پیاوړي
يش څــو د هغــو هیوادونــو د غوښــتنو خواب
ویونکــي و اويس چې د بــري حقونو څخه د
مالتــړ او پرمختګ لپآره د خپلو ميل بنســټونو
د پیاوړتیا او تاســیس ته لیواله وي .همدارنګه
نړیوال کنفرانس  له برشي حقونو څخه د مالتړ
او پرمختګ په منظور پــه خاصه توګه د ملګرو
ملتونو او سیمه ییزو سازمانونو ترمنځ د همکاريو
 ،تجریبو او د اطالعاتو د تبادلې له الري  د ميل
بنسټونو په منځ کې همکاري هڅوي.
 -۳نړیــوال کنفرانــس د بــري حقونــو
ابنســټونو ،د دغو ارګانونو د ریســانوغونډي او
د غــړو دولتونوغونډي تــه وړاندیزکوي چې په
برشي حقونو پوري د اړونده کنوانســیونونو  له
مخــې د دولتونو د رپــوټ د چمتو کولو لپاره د
ګڼ شمېر الرښودونو او رپوتونو د همږغي لپاره
خپلو هڅو تــه دوام ورکړي او دقت و کړي چې
د هر دولت د ژمنــو په هکله د عمومي رپوټونو
وړانــدي کول د هغوی د هڅو دال ديري اغیزې
او آسانتیا سبب کیږي.
 -۴نړیــوال کنفرانــس وړاندیزکــوي چــې
غــړي دولتونــه د بــري حقونو نړیــوال ابزار،
عمومي آسامبله او د شته برشي حقونو د ابزارو
اقتصادي او ټولنیزه شورا او بیال بیل میکانیزمونه
ماهنامهحقوقبشر،سالشانزدهم
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او چلندونه څیړي ترڅو د کارونو او دندو د تکرار
نشتوالې ته په پام رسه د بیال بیلو میکانیزمونو،
روشونو او ابزارو ترمنځ د  ال ښه همږغۍ له الري
 ،د هغوی کړنو ته پرمختګ ور کړي.
 -۵نړیــوال کنفرانس وړاندیــز کوي چې د
کړنو د ښــه وايل لپاره فعالیت له هغي جملې
د ابــزارو ارزونه بایــد دوام و مومــي ،هغو ډیرو
وړاندیزونــو ته په پــام رسه چې پــه دغه هکله
شــوي ،په خاصه توګه د اړونده غونډو د ریسانو
له لوري وړاندیز ،همدارنګه باید د برشي حقونو
د کمېټې لهجامع ميل چلندونو څخه ډیر مالتړ
ويش  .
 -۶نړیوال کنفرانس غړو دولتونو ته د برشي
حقونو ابزار پیشــنهاد کوي چې نــور ارتباطي
اختیاري روشونه او چلندونه تر څیړنې او تایید
الندي ونیيس.
 ( -۶تکــرار) .نړیــوال کنفرانــس د برشي
حقونــو د رسغړونکــو متخلفینــو د غړیتوب په
نسبت اندېښــنه څرګندوي او د ټولو اړخونو د
څیړلو لپاره د برشي حقونو د کمیسیون او « له
لږکیو څخه د مالتړ او تبعیض د مخنیوي فرعي
کمیسیون » له هڅو څخه مالتړکوي.
 -۸نړیــوال کنفرانــس وړاندیزکوي چې د
برشي حقونو کمیسیون په سیمه ییزه او نړیواله
کچه د برشي حقونو د شــته ابزارو د الښه اجرا
امکان وڅیړي او د نړیوالو حقونو له کمیسیون
څخه غواړي چې د نړیوايل جزایي محکمې په
هکله خپل کار ته دوام ورکړي.
  -۹نړیوال کنفرانس له هغوهیوادونو څخه
چې تراوسه د ژنیو د  ۱۹۴۶کال له کنوانسیون
او اړونــده پروتوکول رسه نه دي یوځای شــوی
بلنــه ورکوي چې د غړیتــوب ترڅنګ ،په ميل
او حقوقــي کچه د هغه په پــوره اجرا کولو کې
کوښښ وکړي.
 -۱۰نړیــوال کنفرانس وړاندیز کوي چې «
له برشي حقونو او نړیوالو پیژندل شویو اسايس
آزادیو څخــه د مالتړ او پرمختګ لپاره د ټولني
د ارګانونــو ،ډلــو او خلکو د دنــدو او حقونو د
اعالمیې » مســوده  ډیــر ژر تکمیل او تصویب
کړي.
 -۱۱نړیوال کنفرانــس د ځانګړو رپورټرانو
 ،اســتازو ،او د برشي حقونــو د متخصصینو او
کاري ډلــو د نظــام پر پیاوړتیا او ســاتني او له
اقلیتونو  /لږکیو څخه د مالتړ او له تبعیض څخه
د مخنیوي د فرعي کمیسیون پراهمیت باندي
ټینــګار کوي څو وکوالی يش چې په ټوله نړۍ
کې خپلې دندې تررسه کړي او انساين او مايل
الزمې رسچینې په واک کې ورکړل يش.
 -۱۲نړیوال کنفرانس د منشــور د اصولو او
هدفونو مطابق د وسله والو نښتو په ټولو مواردو

کې د نړیوال انســان دوســتانه حقونــو د پوره
درناوي د تضمین په برخه کې او همدارنګه له
بــري حقونو څخه د مالتړ او پرمختګ لپاره د
ملګرو ملتونو د  ډیر فعاله رول غوښتونکی دی.
 -۱۳له اقتصادي ،ټولنیزو او فرهنګي حقونو
څخــه د برخمن کیدو د پیاوړتیا لپاره باید نوي
حــل الري ترڅیړين الندي ونیول يش له هغي
جملې د اقتصادي ،ټولنیزو او فرهنګي حقونو د
نړیوال میثاق د حقونو د کچې په پيل کیدو کې
د پرمختګ د ټاکلو لپاره نظام او همدارنګه باید
په ميل ،سیمه ییزه او نړیواله کچه د اقتصادي،
ټولنیزو او فرهنګي حقونو د  تضمین لپاره ګډې
هڅې تررسه کړي.
د نړیوال کنفرانس دوام :
 -۱نړیــوال کنفرانس وړاندیــز کوي چې د
برشي حقونو عمومي آسامبله او د ملګرو ملتونو
د نظام د برشي حقونو نور ارګانونه او آژانســونه
د کنفرانس په وروســتي سند کې د درج شویو
وړاندیزونو د ځنډ پرته او پوره اجرا لپاره روشونه
و څیــړي او هــم اعــان کــړي چــې د ملګرو
ملتونو برشي حقونه تر پاملرين الندي نیيس.
همدارنګه نړیوال کنفرانس وړاندیز کوي چې د
برشي حقونو کمیســیون هرکال  په دغه برخه
کې السته راغيل پرمختګونه وڅیړي.
 -۲نړیــوال کنفرانــس د ملګــرو ملتونــو د
ســازمان له عمومي منيش څخه غوښتنه کوي
چــې د بــري حقونــو د نړیــوايل اعالمیې د
پنځوسمي کالیزي په مناسبت له ټولو دولتونو،
ارګانونــو او د بــري حقونو له آژانســونو څخه
غوښتنه وکړي چې د برشي حقونو د کمیسیون
او د اقتصــادي او ټولنیــزې شــورا لــه الري د
عمومي آســامبلې دوه پنځوسمې غونډي ته د
کنفرانس د وروســتي ســند په اجراکولو کې د
الســته راغلو پرمختګونو په هکله لومړنی رپوټ
وړاندي کړي .په همدې ترتیب ،د برشي حقونو
سیمه ییز بنسټونه ،او د لزوم په صورت کې ميل
بنســټونه او هم غیر دولتي ســازمانونه کوالی
يش د کنفرانس د وروستي سند د اجراکولو په
هکله د ملګرو ملتونــو عمومي منيش ته خپل
نظریات وړاندي کړي .باید د ملګرو ملتو د نظام
په چوکاټ کې د برشي حقونو د تصویب شویو
نړیوالو پروتوکولو او د نړیوالو قراردادنو د تصویب
په موخه د الرسيس په برخه کې د السته راغليو
پرمختګونو ارزوين ته ځانګړې پاملرنه ولري.
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سبینالمللی
اعالمی هكنفران 
ق بشر تهران
حقو 

* پیش درآمد:
اولین اجالس جهانی درباره حقوق
بشر در سال  1968در تهران برپا شد
که نتیجه آن تصویب اعالمیه تهران
بود ،تا اینکه مجمع عمومی سازمان
ملل متحد در سال  1989درخواست
کرد کنفرانسی جهانی برگزار
شود تا پیشرفت و موانع حاصله
در زمینه حقوق بشر را از زمان
تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر
مورد بررسی و ارزیابی قرار داده،
و راهکارهایی را که میشود بر آن
فائق آمد ،شناسایی کند .دستور کار
کنفرانس در چهل و هفتمین اجالس
مجمع عمومی در سال  1992مورد
تصویب قرار گرفت.
سرانجام با وجود تمامی دغدغهها و
مشکالت پس از طی فرآیندی نسبتاً
طوالنی ،پس از کنفرانس تهران ،سند
نهایی مصوب در وین از سوی چهل
و هشتمین اجالس مجمع عمومی
(قطعنامه  48/121سال  1993مشهور
به برنامه عمل کنفرانس ویانا) مورد
تأیید قرار گرفت.

* متن اعالمیــه کنفرانس بینالمللی
حقوق بشر تهران:
ل تــا  13مــ ه  ،1968در تهران
از  23آوریــ 
ی حاصله
ی پیشرفتها 
ی ب ه منظور بررس 
اجالسیها 
ب اعالمیه
خ تصوی 
ل گذشت ه از تاری 
ت سا 
ی بیس 
ط
ی آیند ه
ی برا 
ق بشر و تنظی م برنامها 
ی حقو 
جهان 
ط
ل مربو 
ی مسای 
ش ب ه بررس 
ن همای 
برگزار شد .ای 
ط
ل متحد در زمین ه بس 
ن مل 
ی سازما 
ب ه فعالیتها 
ی اساسی
ق و آزادیها 
ق احترا م ب ه حقو 
و تشــوی 
ت كه:
ن اعال م داش 
ت و در پایا 
ص داش 
بشر ،اختصا 
سو
ب كنفران 
ی مصو 
ن قطعنامهها 
با در نظر داشت 
ی حقوق
ل بینالملل 
ی سا 
با توج ه ب ه اینك ه برگزار 
ن دستخوش
ی انجا م میگیرد ك ه جها 
بشر در زمان 
ت بیسابق ه است،
یك رشت ه تحوال 
ی ك ه در اثر پیشرفت
ت جدید 
با توج ه ب ه امكانا 
ی ب ه وجود آمده است،
سری ع علو م و تكنولوژ 
ل
ی ك ه مناقش ه و توس 
با اعتقاد ب ه اینك ه در دولت 
ن برقرار است
ط جها 
ی از نقا 
ت در بسیار 
ب ه خشون 
ل نو ع بشر و ضرورت
ی متقاب 
ت همبستگ 
و حقیق 
ش مشهود است،
ش از پی 
ن بی 
ی آنا 
یكپارچگ 
ت
ن بشر اس 
ی آرما 
ح جهان 
ن ب ه اینك ه صل 
با اذعا 
ق كامل
ی تحق 
ت الزم ه حتم 
ح و عدال 
و اینك ه صل 
ی انسان ،رسماً اعالم
ی اساســ 
ق و آزادیها 
حقو 
میدارد كه:
ی
ی جامع ه بینالملل 
ت اعضا 
 .1الز م اســ 
ق
ط و تشوی 
ت خطیر خود را در زمین ه بس 
تعهدا 
ی عمو م افراد
ی اساس 
ق و آزادیها 
احترا م ب ه حقو 
ن توج ه ب ه وجوه امتیاز از هر نو ع از جمل ه
بشر ،بدو 

یو
نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان ،مذهب ،عقاید سیاس 
غیره ایفا كنند.
ن تفاهم
ق بشر مبی 
ی حقو 
 .2اعالمی ه جهان 
ق غیرقابل
ن در زمین ه حقو 
ل جها 
مشــترك مل 
ی بود ه
ی خانواده بشر 
ض عمو م اعضا 
ب و نق 
ســل 
ی
ی جامع ه بینالملل 
ی اعضا 
ی برا 
ن تعهد 
متضم 
است.
ی و سیاسی،
ق مدن 
ی حقو 
ق بینالملل 
 .3میثا 
یو
ق اقتصادی ،اجتماع 
ی حقــو 
ق بینالملل 
میثا 
ل به
ی اســتقال 
فرهنگی ،اعالمی ه راج ع ب ه اعطا 
ل
ل مستعمره ،عهدنام ه بینالمل 
سرزمینها و مل 
یو
ل تبعیضنــژاد 
راجــ ع ب ه محو كلی ه اشــكا 
ی ك ه در
ی دیگــر 
نیز عهدنامههــا و اعالمیهها 
ل متحد،
ن مل 
ق بشــر ب ه ابتكار سازما 
زمین ه حقو 
ی منطقهای
ی و سازمانها 
ی تخصص 
كارگزاریها 
ب رســیده است ،معیارها و
ی ب ه تصوی 
بینالدول 
ی كشورها
ی ب ه وجود آورده ك ه برا 
ت جدید 
تعهدا 
الزمالرعای ه است.
ق بشر
ی حقو 
ب اعالمی ه جهان 
 .4از بدو تصوی 
ی
ی چشمگیر 
ن مللمتحد ،پیشرفتها 
ســازما 
ی برخورداری از
ی برا 
ن معیارهای 
ب ه منظور تعیی 
ن
تآ 
ی بشر و حمای 
ی اساســ 
ق و آزادیها 
حقو 
ی مهم
ن مدت ،اسناد بینالملل 
كرده است .در ای 
ق
ن در زمین ه تحق 
ب رسیده لیك 
ی ب ه تصوی 
متعدد 
ی زیادی
ی مذكور ،هنوز كارها 
ق و آزادیها 
حقو 
باید انجا م پذیرد.
ن مللمتحد در
ن ســازما 
ف نخستی 
 .5هد 
ی یكایك افراد از
ق بشــر ،برخوردار 
زمین ه حقو 

ق این
ی تحق 
ت اســت .برا 
ی و حیثی 
حداكثر آزاد 
ی بیان،
ی بایــد آزاد 
ن هر كشــور 
مقصود ،قوانی 
ب و نیز
ن و مذه 
ی ایما 
ب اطالعات ،آزاد 
ی كس 
آزاد 
ت سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی
ت در حیا 
ق شرك 
ح
ی عمو م افراد ،صرفنظر از
ی كشور را برا 
و اجتماع 
ن كند.
ی تأمی 
ب یا اعتقاد سیاس 
نژاد ،زبان ،مذه 
ی بر اعمال
 .6كشورها باید عز م خود را مبن 
ی اساسی
ق و آزادیها 
ل راج ع ب ه حقو 
مؤثر اصو 
ل متحد و ســایر اسناد
بشــر ك ه در منشور مل 
ی ب ه ودیع ه سپرده شده مؤكدا ًاعال م دارند.
بینالملل 
ب
ق بشر در چارچو 
ش حقو 
ض فاح 
 .7موارد نق 
ت ك ه
ی اس 
ی امر 
ت تنفرآور نژادپرســت 
سیاســ 
ی پدید
ن نگرانیها را در جامع ه بینالملل 
عمیقتری 
ی علیه
ی ك ه ب ه منزل ه جنایت 
آورده است .نژادپرست 
ی صلح
ن ب ه نحو جد 
ن محكو م شده ،همچنا 
انسا 
ن رو بر
ل میكند .از ای 
ی را مخت 
ت بینالملل 
و امنی 
ت ك ه از هر وسیله
ض شده اس 
ی فر 
جامع ه بینالملل 
ی استفاده كند.
ن پلید 
ن ای 
ن برد 
ی از بی 
ن برا 
ممك 
ی مشرو ع شناخت ه میشود.
مبارزه علی ه نژادپرست 
ی
ن را باید از پلیدیها 
ل جهــا 
 .8عمو م مل 
ی كام ً
ل باید
ن مل 
ال آگاه كــرد .ای 
ض نــژاد 
تبعی 
ل عدم
ل اص 
ت جویند .اعما 
ن شــرك 
در پیكار با آ 
تبعیض ،گنجانده شــده در منشور مللمتحد،
ق بشر و دیگر اسناد بینالمللی
ی حقو 
اعالمی ه جهان 
ل را برای
ی بسیار عاج 
ق بشر ،تكلیف 
در زمین ه حقو 
ی و چ ه در سطح
ح بینالملل 
ت ـ چ ه در سط 
بشری 
ی مبتنی
ن است .كلی ه ایدئولوژیها 
ی ـ متضم 
مل 
ی و نابرابری ،باید محكو م شوند و در
ی نژاد 
بر برتر 
ل آید.
ی ب ه عم 
ن ایستادگ 
ل آنا 
مقاب 
س از صدور اعالمیه
ل تما م پ 
ت ســا 
 .9هش 
ل به
ی اســتقال 
ی راج ع ب ه اعطا 
مجم ع عمومــ 
ی از
ل ناش 
ل مستعمره ،مســائ 
ســرزمینها و مل 
ی را ب ه خود
ن جامع ه بینالملل 
اســتعمار همچنا 
ل دارد ك ه كلیه
ت عاج 
ل داشت ه است .ضرور 
مشغو 
ط سازمانهای
ن ذیرب 
ی عضو با اركا 
كشــورها 
ی برای
ت مؤثر 
ی كنند تا اقداما 
مللمتحد همكار 
ل شود.
ل اعالمی ه معمو 
ی كام 
ن اجرا 
تضمی 
ق بشر ،ناشی
ض دامنهدار حقو 
 .10موارد نق 
ی اسفناكی
از تجاوز یا هر نو ع مناقش ه با پیامدها 
ی بشــر منتهی
ب ناگفتن 
ك ه در بر دارد ،ب ه مصای 
ی را ب ه وجود میآورد كه
میشــود و واكنشهای 
ت روزافزون
ن را گرفتار مخاصما 
ن دارد جها 
امكا 
ت ك ه در زمینه
ی اس 
كند .وظیف ه جامع ه بینالملل 
ی كنند.
ل بالیا همكار 
ن قبی 
محو ای 
ی از
ق بشر ناش 
ش حقو 
ض فاح 
 .11موارد نق 
ب و اعتقاد ب ه افكار
ی نژاد ،مذه 
ض بر مبنــا 
تبعی 
ت را جریحهدار
ن بشری 
ن وجدا 
نآ 
ص یا بیا 
بهخصو 
ح را در جهان
ت و صل 
ی آزادی ،عدال 
میكند و مبان 
ب ه مخاطره میافكند.
ن كشورهای
ن موجود بی 
ف روزافزو 
 .12شكا 
ل توسع ه از نظر اقتصادی،
توســع ه یافت ه و در حا 
ق بشــر در جامع ه بینالمللی
ق حقو 
مانــ ع تحق 
ماهنامهحقوقبشر،سالشانزدهم
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ل ب ه هدفها 
ی
ی ده ه توسع ه در نی 
میشود .ناكام 
ن امر
ت ای 
ب بر ضرور 
ی ك ه داشت ه ب ه مرات 
محدود 
ت خود حد اعالی
ب امكانا 
ی ب ه تناس 
ك ه هر كشور 
ن فاصل ه
ن ای 
ن برداشت 
ی از میا 
ن را برا 
ش ممك 
كوش 
ل دارد میافزاید.
مبذو 
ی بشر
ی اساســ 
ق و آزادیها 
ن حقو 
 .13چو 
ق مدنی
ل حقو 
ق كام 
ل تفكیكانــد ،تحق 
غیرقاب 
ق اقتصادی،
ی از حقو 
ن بهرهمند 
ی بدو 
و سیاســ 
ی امكانپذیر نیســت .تأمین
ی و فرهنگ 
اجتماع 
ق بشر بستگی
ل حقو 
ت پایدار در زمین ه اعما 
پیشرف 
ب
ی صای 
ی و بینالملل 
ی مل 
تا م ب ه اتخاذ سیاستها 
ی دارد.
ی و اجتماع 
و مؤثر در زمین ه توسع ه اقتصاد 
ن
نت 
 .14وجود متجــاوز از هفتصد میلیو 
ت در را ه
ی اس 
بیسواد در سراسر جهان ،سد عظیم 
ق هدفها و
ی ك ه ب ه منظور تحق 
كلی ه كوششهای 
ی
ن اعالمی ه جهان 
ل متحد و موازی 
مقاصد منشور مل 
ی ب ه
ل میآید .اقدا م بینالملل 
ق بشــر ب ه عم 
حقو 
ط
ی و بس 
ی از صحن ه گیت 
منظور محو بیســواد 
ت در كلی ه ســطوح ،شایست ه توج ه
تعلی م و تربی 
ل است.
عاج 
ن در مناطق
ن همچنا 
ی ك ه زنا 
 .15تبعیضــ 
ن برود.
ی آنند بایــد از بی 
ن قربان 
ف جهــا 
مختل 
ل شدن ،مغایر منشور
ن قای 
ی زنا 
ن برا 
ت مادو 
منزل 
ق بشر
ی حقو 
ن اعالمی ه جهان 
مللمتحد و نیز موازی 
ل مفاد اعالمی ه راج ع ب ه محو
ل كام 
ت و اعما 
اســ 
ت حتمی
ن از الزاما 
ض علی ه زنا 
ل تبعی 
كلی ه اشكا 
تانسان.
پیشرف 
ت خانواده و كودك ،همچنان
 .16امر حمای 
ف داشته
ی را ب ه خود معطو 
توج ه جامع ه بینالملل 
ی در زمینه
ی بشر 
ق اساس 
یح 
ن دارا 
است .والدی 
ت
ی آزادان ه و همراه با درك مسئولی 
تصمیمگیر 
ن خویشاند.
ی فرزندا 
در مورد تعداد و فاصل ه سن 
ن در زمین ه
ل جــوا 
ی نســ 
 .17آرمانهــا 
قو
ن حقو 
ی بهتر كــ ه در آ 
ی دنیایــ 
پایهگــذار 
ل شود.
ل اعما 
ی بشر ب ه نحو كام 
ی اساس 
آزادیها 
ت دارد
ق برخوردار باشد .ضرور 
ت تشوی 
باید از نهای 
ن ب ه آینده بشر سهیم
ل بخشید 
ن در شك 
ك ه جوانا 
باشند.
یو
ت علمــ 
ی كــ ه كشــفیا 
 .18در حالــ 
ی وسیعی
ی اخیر ،افقها 
ی تكنولوژیك 
پیشرفتها 
ی
ی و فرهنگ 
ت اقتصادی ،اجتماع 
را از نظر پیشرف 
ت ب ه رغم
ن اس 
ی ممك 
ن تحوالت 
گشوده است ،چنی 
ی افراد را ب ه مخاطره
ق و آزادیها 
ن امر حقــو 
ای 
ت پیگیر است.
ن رو مستلز م مراقب 
افكند و از ای 
ی و مادی
 .19خل ع سال ح میتواند مناب ع انسان 
ی
ل حاضر ب ه مقاصد نظام 
ی را كــ ه در حا 
عظیم 
ن مناب ع باید در
ص داده شده آزاد كند .ای 
اختصا 
ی بشر
ی اساســ 
ق و آزادیها 
ط حقو 
ق بســ 
طری 
ل یكی
ی و كام 
ف شــود .خل ع سال ح عموم 
مصرو 
ل است.
ی كلی ه مل 
ن آرمانها 
از واالتری 
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راههایتکاملنظریههای...

میل دارد ،پیش گیرد و مال خود را به هر نحوی
که میل دارد ،به مصرف برساند؛ مشروط بر اینکه
به حقوق دیگران لطمه نزند.
من اعالم میكن م كه هركس مسئول اعمال
خود اســت و هیچكســی را نباید به مناســبت
تقصیری كه یكی از خویشاوندانش كرده ،مجازات
كرد ،مجازات بــرادر گناهگار و بر عکس ،ممنوع
است .اگر یک فرد از خانوادهیا طایفهای مرتکب
گناه میشود ،فقط مقصر باید مجازات گردد و نه
هیچکسدیگر.
من تا روزی كه به یاری مزدا ،سلطنت میكنم،
نخواهم گذاشت كه مردان و زنان را به عنوان غالم
و كنیز بفروشند و حكام و زیردستان من ،مكلفاند
كه در حوزه حكومــت و مأموریت خود ،مانع از
فروش و خرید مردان و زنان به عنوان غالم و كنیز
بشوند .رسم بردگی باید بهكلی از جهان برافتد.
از مزدا خواهان م كه مرا در راه اجرای تعهداتی
كه نســبت به ملتهای ایران و بابل و ملتهای
ممالك اربعه عهده گرفتهام ،موفق گرداند».
تحلیل کوتاهساختارهای کیفری این دو دوره
و دو منطقه مهم تمدن باستان:
آنچهدر تفسیر و تأویل این متن بسیار صریح و
واضح میتوان نوشت این است که علیرغم اینکه
نویسندههای این فرمانها ،دبیرانی بودند که برای
کوروش کار میکردند و معلوم نیســت که کدام
قســمتهایی را از سایر اسناد و فرمانهای قبلی
کپی کرده و آورده اند ،ولی باید تأکید کرد که این
فرمانها و احکام در نوع خود بینظیرند .این را هر
شاگرد صنف اولی نیز میتواند تشخیص دهد .آنچه
که قابل یادآوری است این است که اسنادی وجود
دارد که نشانگر اجرای ـدستکمـ بخشهایی از
این فرمانهاســت .برای مثال ،آزادی یهودیان و
تکثرگرایی که در این زمان وجود داشت .از طرف
دیگر باید بپذیریم که کنترل و اجرای این فرمانها
به دلیل نبود دســتگاه اداری و قضایی متمرکز،
غیرممکنبود.
در نهایت اینکه از طرف تعدادی این ســند
به عنوان نخســتین منشور حقوق بشر شناخته
میشود .در ســال  ۱۹۷۱میالدی ،سازمان ملل
آن را به شش زبان رسمی سازمان منتشر کرد و
نسخهای از این منشور در مقر سازمان ملل متحد
در شهر نیویورک نگهداری میشود .موزه بریتانیا
این سند را نخستین بیانیه حقوق بشر میخواند
و همینطور بان کی مون ،دبیرکل سازمان ملل
متحد ،در جریان سفر به تهران ،رسماً از استوانه
کورش به عنوان نخستین بیانیه حقوق بشر یاد
کرد.
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د برش حقونو د ميل بنسټونو د موقف
اړوند اصول (د پاريس اصول)،
دملګروملتونوسازماندعمومي
غونډې له خوا تصويب شوي

د قوانينو ،اداري اصولو او مقرراتو
او د عديل او قضايي بنسټونو د
اړوندو قوانينو د هغو موادو په
اړه رپوټونه ،نظريات او مشورې
ورکول ،چې د برش حقونو په
ساتنې او ښه وايل پورې اړه
لري .د برش حقونو ميل بنسټونه
بايد د حقوقي قوانينو متون او
نافذ اداري معيارونه او همدا
رنګه رسمي اسناد او وړانديزونه
مطالعه کړي او غور پرې وکړي او
په اړوندو برخو کې الزمې توصيې
وړاندې کړي ،چې د برش حقونو
ساتنه او ښه والی د برش حقونو
له بنسټي اصولو رسه سم تامني
کړای يش ،او که الزمه وويني
د نويو قوانينو تصويب او يا د
تعديالتو راوستل توصيه کړي.

د واک او مسئوليتونو کچه
د برش حقونو يو ميل بنســټ بايد داســې
صالحيتونــه ولــري چې و کولــی يش د برش
حقونو ساتنه وکړي او ښه والی پکې راويل.
د يو ميل بنســټ لپاره تــر هغه ځايه چې
ممکن وي ،کايف صالحيت چې په اســايس
قانــون او يا نورو قانوين متونو کې په ښــکاره
تســجيل شــوی وي ،تفويــض يش ،او هم په
دې قانوين اســنادو کې د کميسيون د غړيو
ترکيــب او د هغــوی د کاري وړتيــا کچــه په
تفصيل رسه ذکر شوې وي.
ميل بنسټ الندې مسئوليتونه لري:
الف) د اړوندو مقاماتو په غوښــتنه او يا د
خپلې دندې او صالحيت پر بنســټ او اړوندو
دولتــي مقاماتو ته لــه مراجعې او د هغوی له
اجازې پرتــه دولت ،پارملان او نــورو صالحو
ارګانونو ته له مشــورو رسه رسه د وړانديزونو،
توصيــو او رپوټونو وړاندې کــول او همدارنګه
د نظرياتــو ،توصيو ،وړانديزونو او رپوټونو او يا
هــرې بلې موضوع څارنه او څېړنه چې د برش
حقونو په ســاتنې او ښه وايل پورې اړه ولري.
د برش حقونو ميل بنسټ په خپل تصميم رسه
کولــی يش د عامه پوهاوي په پــار نظريات،
توصيې ،رپوټونــه او ړانديزونه خپاره کړي .د
برش حقونو ميل بنســټ همدارنګه په الندې
مواردو کې قانوين صالحيت لري:

 -۱د قوانينو ،اداري اصولو او مقرراتو او د
عديل او قضايي بنســټونو د اړوندو قوانينو د
هغو موادو په اړه رپوټونه ،نظريات او مشــورې
ورکــول ،چــې د بــر حقونــو په ســاتنې او
ښــه وايل پورې اړه لري .د بــر حقونو ميل
بنســټونه بايد د حقوقي قوانينو متون او نافذ
اداري معيارونه او همدا رنګه رســمي اســناد
او وړانديزونــه مطالعه کړي او غور پرې وکړي
او پــه اړوندو برخو کې الزمې توصيې وړاندې
کړي ،چې د برش حقونو ســاتنه او ښه والی د
برش حقونو له بنســټي اصولو رسه سم تامني
کړای يش ،او کــه الزمه وويني د نويو قوانينو
تصويب او يا د تعديالتو راوستل توصيه کړي.
 -۲د برش حقونو د نقض د هر ډول پېښــو
مطرح کول او ارزول؛
 -۳په ميل کچه او د برش حقونو د ځانګړو
مسايلو په اړه د برش حقونو د عمومي وضعيت
رپوټ برابرول؛
 -۴د بــر حقونو د نقض پــه مواردو کې
د دولــت د پاملرنې جلبول چــې د هيواد په
بېالبېلــو برخو کې پيښــيږي ،او د ابتکار او د
برش حقونــو د نقض بهري د پای لپاره د اقدام
په منظور دولت ته د وړانديزونو کول او د اړتيا
په صورت کې د دا ډول حقوق برشي نقض د
پېښو اړوند د دولت د موقف او غربګون په اړه
د نظر ورکول؛

ب) د بــر حقونــو د هغــو بــن املليل
ميثاقونو له مفادو رسه چې اړوند دولت وررسه
ملحق شــوی ،د مــي قوانينــو ،مقرراتو او د
دولت د چارو د همغږۍ او انطباق ښــه والی
او له هغې څخه ډاډ ترالســه کول ،او د هغې
عميل او اغېزناک تطبيق.
ج) د برش حقونو د بــن املليل ميثاقونو
الســليک ،تصويــب يــا توافــق تــه د دولــت
تشــويقول او د هغــې د عمــي تطبيــق ډاډ
ترالسه کول.
د) د بــر حقونو د بــن املليل ميثاقونو
د تصويــب په برخه کې د دولت د ژمنو د پوره
کولــو اړوند د دولتي رپوټونو پــه برابرولو کې
برخه اخســتل ،چــې د ميثاقونــو کمېټې ته
وړاندې کيږي .او د اړتيا په صورت کې د برش
حقونــو د بني املليل ميثاقونــو کمېټې ته په
دولتي رپوټ ورکولو کې د دولت د درناوي او
اســتقالليت د اصل په رعايت رسه په دولتي
رپوټونو کې نظر ورکول؛
هـ) د ملګرو ملتونو ســازمان او د سازمان
ځانګړو موسسو ،سيمه ييزو بنسټونو او د ټولو
هيوادونــو د بــر حقونو ميل بنســټونو رسه
همکاري ،چې د برش حقونو د ســاتنې او ښه
وايل په برخه کې کفايت او توامنندي لري.
و) د بــر حقونــو د ښــوونيزو او څيړنيزو
پروګرامونــو د جوړولــو اړونــد لــه دولت رسه
همــکاري او پــه ښــوونځیو ،پوهنتونونــو او
مسلکي موسســو کې يې په ښوونه کې برخه
اخستل.
ز) د بــر حقونــو د مفاهيمــو عامول او
له رســنيزو وســايلو څخه په ګټنې د ښوونيزو
معلوماتــو په وړاندې کولــو د عامه پوهاوي د
کچــې لوړولو له الرې د هــر ډول تبعيض ،په
ځانګــړي ډول د نــژادي تبعيض پــر وړاندې
مبارزايت هڅې.
د استقالليت او پلوراليزم رامنځته کول او
تضمني
د برش حقونو د ميل نهاد رامنځته کول او
د هغــې د غړيو ټاکل ،پــه ټاکنو يا په بله هره
طريقه ،بايد د داســې طرز العمل پر بنســټ
وي چــې د مدين ټولنــې د پراخــو ،بانفوذه
او ځواکمنــو حلقــو د اســتازولۍ اصــل رسه
مطابقت ولري ،چې د برش حقونو د ساتنې او
ښه وايل په برخه کې دخيل وي ،په ځانګړي
ډول هغه حلقې چې اغېزناکه همکاري وررسه
ممکنــه ده ،او يا د بــر حقونو د برحاله ميل
بنسټ د غړيو په هڅه له الندې استازو څخه
ټاکل کيږي:
الــف -د بــر حقونــو او تبعيــض رسه د
مبــارزې مســئول غــر دولتــي ســازمانونه،
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سوداګريزې اتحاديې ،دخيل ټولنيز مسلکي
ســازمانونه ،لکــه د حقوقپوهانــو ،ډاکټرانو،
ژورناليستانو او پياوړو پوهانو ټولنې.
ب   -د فلســفي او مذهبــي مکتبونــو
استازي.
ج – د پوهنتونونــو اســتازي او تجربــه
لرونکي متخصصني.
هـ -دولتي ســازمانونه ،يواځې د مشوريت
نقش په درلودلو.
مــي بنســټ بايــد د خپلو دفرتونــو او د
خپلــو فعاليتونو د تــررسه کولو په برخه کې د
امکاناتو لپاره بېله ودانۍ ولري ،او په ځانګړي
ډول بايــد کايف بودجــه ولــري .د دې مايل
متويل موخــه دا ده چې د بــر حقونو ميل
بنســټ مســتقل پرســونل او خپله ودانۍ او
لوازم ولري ،چې له دولت څخه مستقل عمل
وکړي او حکومت ورباندې مايل کنټرول و نه
لري؛ ځکه استقالليت يې تر پوښتنې الندې
راويل.
د برش حقونو د ميل نهاد د استقالليت او
د هغه د غړيو د ثابتو صالحيتونو د تامني لپاره
بايد يو رسمي تسجيل شوی قانون جوړ يش،
چــې د هغوی د خدمت مــوده او صالحيتونه
يــې وټاکي .د واکونو پــر حدودو کيدای يش
بيــا کتنه ويش -البته په هغه صورت کې چې
غــړي د کرثت ګرايۍ د اصــل په رعايت رسه
ټاکل شوي وي.
د برش حقونو د ميل نبسټونو د کار طريقه
د برش حقونو ميل بنســټونه د خپل کاري
صالحيــت د کچې په نظر کــې نيولو رسه په
الندې توګه عمل کوي:
الــف) د خپــل صالحيت په حــدودو کې
دولتــي مقاماتو ته له راجع کولــو پرته ،د هر
ډول پوښــتنې او موضــوع پــه آزاده مالحظه
کــول ،که هغه د دولتي مقاماتــو له خوا او يا
خپلــه د برش حقونو د ميل بنســټ د وړانديز
او يا د هر شــخص له خوا چې شکايت کوي،
مطرح شوي وي.
ب) د بــر حقونو د وضعيــت په اړه چې
د کميســيون د صالحيت په حدودو کې وي
د هــر ډول شــخيص نظر اورېــدل او د اړينو
معلوماتو او اسنادو ترالسه کول.
ج) پــه مســتقيمه توګــه د عامــو خلکــو
مخاطبــول او يا د هر رســنيز ارګان له الرې،
د کميسيون د نظرياتو او وړانديزونو د خپرونو
په برخه کې.
د) د تصميــم نيونــو او کاري پاليســيو د
طرحه کولو په برخه کې په مســتقيمه توګه د
کميسيون د غړيو د ناستو دايرول.
هـ) د اړتيا په صورت کې ،د کميسيون په

غړيو کې د کاري ډلو ټاکنه او د برش حقونو د
ميل بنسټ د پروګرامونو د اجرا لپاره د سيمه
ييزو دفرتونو رامنځته کول.
و) له ټولو قضايي ارګانونو او د برش حقونو
د ســاتنې او ښــه وايل په چارو کې د دخيلو
بنسټونو ،لکه مصلحو او منځګړو موسسو او د
دولتي ارګانونو تر منځ د دعوو د هواري لپاره
موظفو موسسو او د هغوی منصوبينو رسه پرله
پسې مشورې.
ز) د بــر حقونــو د مــي بنســټونو د
فعاليتونــو پــه پراختيــا کــې د غــر دولتي
موسســو د بنســټي نقش په نظر کــې نيولو
رسه بايــد خپلــې اړيکې له نژادپرســتۍ رسه
مبــارزه کوونکو ،د اقتصادي او ټولنيزو حقونو
بهرتوونکــو او د رضر منونکــو ډلــو حفاظــت
کوونکــو ســازمانونو -ښــځې ،ماشــومان،
معلولیــن ،اقليتونــه ،مهاجريــن او مهاجــر
کارګــران – او يــا نورو اختصايص ســازمانونو
رسه ،پياوړې کړي.
د بــر حقونو د ميل بنســټونو د قضاوت
کوونکي نقش په اړه اضايف اصول
د بــر حقونــو مــي بنســټونه بايــد د
انفرادي قضيو د شــکايتونو اورېدلو صالحيت
او د اړوندو دوســيو د ازونې صالحيت ولری.
قضيــې ممکــن خپلــه د افــرادو ،د هغوی د
استازو ،درېیم شخص ،غري دولتي سازمانونو،
ســوداګريزو اتحاديــو ،او يا نــورو غري دولتي
ســازمانونو له خوا ،د برش حقونو ميل بنســټ
ته وسپارل يش .په داسې حاالتو کې د پورته
اقتــدار او صالحيتونو ور هاخوا ،د برش حقونو
ميل بنسټ په الندې توګه عمل کوي:
الف -د مصالحې او يا له قانون رسه ســم
د تعميــي پرېکــړو د صدور لپــاره ،د اړتيا په
صورت کــې د موضوع د محرميت په ســاتلو
رسه ،د برياليو حلالرو لټول.
ب -د معظلې د مخنيــوي د الرو چارو په
اړه او د حقونو د سلب يا نقض په برخه کې د
خسارې جربان ته د الرسيس له زمينې څخه
د شاکي یا قرباين خربول.
ج -د هر ډول شــکايت اورېدل ،د صورت
دعوا منل او له قانون رسه سم يې باصالحيته
مقام ته راجع کول.
د -صالحــو مقاماتو ته د غوښــتنو وړاندې
کول ،په ځانګړي ډول د هغو قوانينو ،مقرراتو
او لوايحو ،چې د شــکايت کوونکو د حقونو د
احقــاق په تطبيق کې يې ســتونزې رامنځته
کړې دي ،د تعديل راوستلو وړانديزونه.

ماهنامهحقوق
بشر 73
سال شانزدهم
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اصول مربوط به موقف نهادهای
ملی حقوق بشر (اصول پاريس)
مصوبمجمععمومیسازمانمللمتحد
قطعنامهشماره 84/134مورخ 20دسمبر1993
برابر با 29قوس1372

از صالحیتهای نهادهای ملی
حقوق بشر بهبود بخشيدن و
حصول اطمينان از هماهنگی
و انطباق قوانين ملی ،مقررات
و عملکردهای کشوری با مفاد
ميثاقهای بينالمللی حقوق بشر
که دولت مربوطه به آنها ملحق
شده باشد و تطبيق عملی و مؤثر
آنهاست.

سطح صالحيت و مسئوليتها
يــک نهاد ملی حقوق بشــر بايــد دارای
صالحيتهایی باشــد تا بتواند حقوق بشر را
حفاظت نموده و آن را بهبود بخشد.
به يک نهاد ملی تا جاییکه ممکن باشــد،
صالحيت کافی که در قانون اساسی و يا متون
قانونی ديگر به صورت روشــن تسجيل شده
باشد ،تفويض گردد و هم در آن اسناد قانونی
ترکيب اعضاء کميسيون و سطح کفايت کاری
آن به تفصيل تذکر داده شده باشد.
نهاد ملی دارای مســئوليتهای ذيل
است:
الــف) ارائــه پيشــنهادها ،توصيههــا و
گزارشهای توأم با مشوره به دولت ،پارلمان و
ديگر ارگانهای صالحه ،به اساس درخواست
مقامــات مربوطه و يا برمبنــای صالحيت و
وظيفــه خويش و بدون مراجعه و يا کســب
اجازه از مقامات مربوطــه دولتی و همچنان
غور و تحقق نظريات ،توصيهها ،پيشنهادها و
گزارشها و يا هر موضوع ديگری که در رابطه
به حفاظت و بهبود حقوق بشــر باشــد .نهاد
ملی حقوق بشــر به تصميم خودش میتواند

نظريات ،توصيهها ،گزارشها و پيشــنهادهای
را بــه منظور آگاهی عامه به نشــر برســاند.
نهادهای ملی حقوق بشــر همچنان در موارد
ذيل صالحيت قانونی دارند:
 .1ارائــه گزارشهــا ،ابراز نظــر و دادن
مشــورهها در مورد قوانيــن ،اصول و مقررات
اداری و مواد قوانين مربوط به نهادهای عدلی
و قضایی که به حفاظت و بهبود حقوق بشــر
ارتباط میگيرد .بنابراين ،نهادهای ملی حقوق
بشــر بايد متون قوانين حقوقی و معيارهای
اداری نافذه و همچنین اسناد و پيشنهادهای
رســمی را مورد مطالعه و غور قرار داده و در
عرصههــای مربوطه ،توصيههــای الزم را که
حفاظت و بهبود حقوق بشــر را مطابق اصول
بنيادی حقوق بشــر تأمين بتواند ،ارائه نمايد
و اگر الزم بداننــد تصويب قوانين جديد و يا
آوردن تعديالت را توصيه خواهند کرد.
 .2مطرح کردن و بررســی نمودن هرگونه
موارد نقض حقوق بشر؛
 .3تهيــه گزارشهــا از وضعيت عمومی
حقوق بشر به ســطح ملی و در مورد مسايل
خاص حقوق بشری؛

 .4جلب توجه دولت در موارد نقض حقوق
بشر که در نقاط مختلف کشور واقع میگردد
و ارائه پيشــنهادها به دولت به منظور ابتکار
و اقــدام برای ختم جريان نقض حقوق بشــر
و در صــورت لزوم ،ابراز نظــر در مورد موقف
و واکنش دولت در مــورد چنین وقایع نقض
حقوق بشری؛
ب) بهبود بخشــيدن و حصول اطمينان
از هماهنگی و انطبــاق قوانين ملی ،مقررات
و عملکردهای کشــوری با مفــاد ميثاقهای
بينالمللی حقوق بشــر که دولت مربوطه به
آنها ملحق شده باشد و تطبيق عملی و مؤثر
آنها.
ج) تشــويق دولت به امضــاء و تصويب و
ياتوافق کردن به ميثاقهای بينالمللی حقوق
بشر و حصول اطمينان از تطبيق عملی آنها.
د) سهمگيری در تهيه گزارشهای دولتی
در رابطــه به تحقق تعهــدات دولت در قبال
تصويب ميثاقهای بينالمللی حقوق بشر که
به کميته ميثاقها ارائه میگردد .و در صورت
لزوم ،ابراز نظر در مــورد گزارشهای دولتی
مگر با رعايت اصل احترام و استقالل دولت در
مورد گزارشهای دولتی به کميته ميثاقهای
بينالمللی حقوق بشر؛
هـ) همکاری با ســازمان ملل و مؤسسات
اختصاصی آن ،نهادهای منطقهای و نهادهای
ملی حقوق بشر ســاير کشورها که در عرصه
حفاظت و بهبود حقوق بشــر دارای کفايت و
توانمندی هستند.
و) همــکاری بــا دولــت در مــورد طرح
برنامههای آموزشــی و پژوهشی حقوق بشر
و ســهمگيری در آمــوزش آن در مکاتــب،
دانشگاهها و مؤسسات مسلکی.
ز) فراگیر ســاختن مفاهيم حقوق بشر و
تالشهــای مبارزاتی عليه هــر نوع تبعيض،
خصوصاً تبعيض نــژادی ،از طريق بلند بردن
ســطح اگاهی عامه از طريــق ارائه معلومات
آموزشی با استفاده از وسايل رسانهای.
ل و رعايت
ترکيــب و تضميــن اســتقال 
کثرتگرایی
ترکيــب نهاد ملــی حقوق بشــر و تقرر
اعضــای آن ،چه از طريق انتخابات و يا به هر
شيوۀ ديگر ،بايد به اساس طرزالعملی باشد تا
مطابقت آن را با اصل نمايندگی از حلقههای
وســيع و با نفــوذ و پرقــدرت جامعه مدنی
ذیدخل در عرصه حفاظــت و بهبود حقوق
بشــر ،تضمين نمايد ،خصوصاً آن حلقههایی
ی مؤثر امکانپذير اســت
که بــا آنها همکار 
و يــا به کوشــش اعضای بر حــال نهاد ملی
حقوق بشر از طريق نمايندههای ذيل تعیين
میگردند:
الفـ ســازمانهای غيردو لتی مســئول
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حقــوق بشــر و مبارزه بــا تبعيــض نژادی،
اتحاديههای تجارتی ،ســازمانهای مســلکی
اجتماعــی ذیدخــل ،چــون انجمنهــای
حقوقدانــان ،دکتــوران ،ژورنالیســتان و
دانشمندان برجسته.
بـ نمايندههــای مکتبهای فلســفی و
مذهبی.
جـ نمايندههای دانشــگاهها و متخصصان
با تجربه.
هـسازمانهای دولتی مگر صرف باداشتن
نقش مشورتی.
نهاد ملی بايد دارای تعمير مســتقل برای
دفاتــر خويش و امکانــات الزم جهت اجرای
فعاليتهــای خويش بــوده ،و خصوصاً دارای
بودجه کافی باشــد .هدف از اين تمويل مالی
اينست تا نهاد ملی حقوق بشر دارای پرسونل
مستقل و تعمير و لوازم خود باشد تا مستقل
از دولــت عمل کرده و دولت باالی آن کنترل
مالی نداشــته باشد؛ زيرا اســتقالل آن را زير
سوال میبرد.
به منظــور حفــظ اســتقالليت ،تأمين
صالحيتهای ثابــت اعضای نهاد ملی حقوق
بشر بايد به اساس يک قانون رسمی تسجيل
شــده که ميعاد خدمت و صالحيتهای آنها
را تعیيــن نمايد ،تعیين و مقرر گردند .حدود
صالحيتهــا و اختيارات ممکن اســت مورد
تجديــد نظر قرار گيرد ،البتــه در صورتيکه
تعيین اعضاء بــا رعايت اصــل کثرتگرایی
صورت گرفته باشد.
شيوه کار نهادهای ملی حقوق بشر
نهادهای ملی حقوق بشــر با درنظرداشت
ســطح صالحيت کاریشــان به شــيوه آتی
فعاليت مینمايند:
الف) مــورد مالحظه قــرار دادن آزادانه
هر نوع ســوال و موضوع در محدوده ســطح
صالحيتش ،بــدون ارجاع آن به مقامهای دو
لتی ،چه توسط مقامهای دولتی و يا مبنی بر
پيشــنهاد خود اعضای نهاد ملی حقوق بشر و
يا هر شخص که شکايت را پيشکش مینمايد
مطرح شده باشد.
ب) اســتماع هرگونــه نظر شــخصی و
کســب معلومات و يا اسناد ضروری در مورد
وضعيت حقوق بشر که در محدوده صالحيت
کميسيون باشد.
ج) مخاطــب قــرار دادن عامــه مردم به
صورت مســتقيم و يــا از طريق هــر ارگان
رســانهای جهت پخش نظريات و سفارشات
کميسيون به منظور آگاهی عامه.
د) برگزاری مجالس اعضای کميسيون به
صورت مستقيم جهت تصميمگيریها و طرح
پاليسیهای کاری.
هـ) در صــورت لزوم ،تعیيــن گروههای

کاری از بين اعضای کميســيون و تأســيس
دفاتر منطقهای جهت اجرای برنامههای نهاد
ملی حقوق بشر.
و) مشورتهای دوامدار با ساير ارگانهای
قضایی و يا نهادهای ذیدخل در امور حفاظت
و بهبود حقوق بشــر چون مؤسسات مصلح و
ميانجیگــر و مؤسســات موظــف برای حل
دعاوی ميان ارگانهــای دولتی و مأموران و
منصوبان آنها
ز) با درنظرداشت نقش اساسی مؤسسات
غيردولتــی در توســعه فعاليتهای نهادهای
ملی حقوق بشر ،نهادهای ملی حقوق بشر بايد
روابط خويش را با سازمانهای مربوط مبارزه
با نژادپرستی ،با ســازمانهای حفاظتکننده
و بهبوددهنده حقــوق اقتصادی و اجتماعی،
بــا ســازمانهای حفاظتکننــده گر وههای
آسيبپذير ـزنان ،اطفال ،معلولين ،اقليتها،
مهاجرين و کارگران مهاجرـ و يا سازمانهای
اختصاصی ديگر ،تحکيم نمايد.
اصــول اضافــی در مــورد نقش
قضاوتکنندۀ نهادهای ملی حقوق بشر
نهادهای ملی حقوق بشــر بايد صالحيت
استماع شکايات و بررسی دوسيههای مربوطه
قضايای انفرادی را داشته باشد .قضيهها ممکن
توســط خود افراد ،نمايندههای آنها ،شخص
ســوم ،ســازمانهای غيردولتی ،اتحاديههای
تجارتی ،و يا ســاير ســازمانهای غيردو لتی
ديگر ،به نهاد ملی حقوق بشر سپرده شود .در
چنین حاالتی عالوه بر اقتدار و صالحيتهای
فوقالذکــر ،نهاد ملی حقوق بشــر طور ذيل
عمل خواهد کرد:
الفـ جســتجو راه حلهــای موفق برای
مصالحه و يا صدور فيصلههای تعميلی مطابق
به قانــون و در صورت لزوم بــا رعايت حفظ
محرميت موضوع.
بـ آگاه ساختن شاکی يا قربانی در مورد
راههای رفــع معظله و زمينه دسترســی به
جبران خســاره از ناحيه سلب يا نقض حقوق
شان.
جـ اســتماع هرگونه شــکايات و پذيرش
صورت دعــوا و ارجاع آن به مقام با صالحيت
طبق قانون.
دـ ارائه ســفارشها به مقامــات صالحه،
خصوصاً ارائه پيشنهادها جهت آوردن تعديل
در آن مــواد قوانيــن ،مقــررات و لوايح که
مشکالتی را در تطبيق احقاق حقوق شاکيان
بار آورده است.

ماهنامهحقوق
بشر 75
سال شانزدهم
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دمعلولینو
د حقونو اړوند اعالميه
د جسمي او رواين ناتوانيو د
مخنيوي اړتيا او د فعاليتونو
په نويو زمينو کې د وړتياوو د
رامنځته کولو لپاره معلولينو افرادو
رسه مرستې ته په پاملرنې رسه او
له عادي ژوند څخه د برخه منېدو
لپاره له هغوی رسه زيات نه زياته
ممکنهمرسته،
له دې څخه په خربتيا رسه چې
ځينې هيوادونه ،د خپلې پراختيا
په اوسنۍ مرحله کې کولی يش
یواځې محدودې هڅې او رسچینې
د دې لپاره ځانګړې کړي،

عمومي غونډه،
د ژوند د غوره معیارونو ،بشپړ اشتغال او د
اقتصادي او ټولنيز پرمختګ او پراختيا رشايطو
د رامنځته کولو په منظــور ،د ملګرو ملتونو په
همکارۍ ،د ملګرو ملتونو د منشــور پر بنسټ
د ګــډ او ځانګړي اقدام د تــررسه کولو لپاره د
هيوادونو له ژمنې څخه په خربتيا رسه،
په منشور کې پر اعالم شویو د برش حقونو،
پر بنســټي آزاديــو او د ســولې پــر اصولو ،د
شخص انسان پر ارزښت او منزلت او پر ټولنيز

عدالت د خپل باور په بيا تاييد رسه،
د بــر حقونــو د نړيوالــې اعالميــې د
اصولو ،د برش حقونو پــه باره کې بني املليل
ميثاقونــه ،د ماشــوم د حقونــو اعالميــه او د
ذهني کمزورۍ درلودونکــو د حقونو اعالميه
او هــم هغه ضوابط او معيارونه چې له وړاندې
د هيوادونو په اســايس قوانينــو کې د ټولنيز
پرمختګ لپاره راغيل ،کنوانســيونونو ،د کار د
بني املليل ســازمان ،د ملګرو ملتونو سازمان
ښوونيز ،علمي او فرهنګي سازمانونو ،د روغتيا
نړيوال ســازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو
د صندوق او اټکل شويو ټولو اړوندو سازمانونو
د توصيــو او پريکــړه ليکونو ،پــه يادونې رسه،
همدارنګــه د (اتــه پنځوســم) پریکــړه ليک
 ،۱۹۲۱د معلولینو د ناتوانۍ څخه مخنيوي او
د هغوی ځواکمنولو اړوند  ۱۹۷۵اقتصادي
او ټولنيزې شورا ،په يادونې رسه،
پــر دې په تاکيد رسه چې د ټولنيز
پرمختګ او پراختيا اعالميې د جسمي
او اروايــي رضرمنو د حقوقونــو د مالتړ ،د
هغوی د هوساينې د تضمني او د هغوی
د ځواکمنولو اړتيا اعالن کړې ده،
د جســمي او رواين ناتوانيــو د
مخنيــوي اړتيــا او د فعاليتونو په
نويــو زمينــو کــې د وړتيــاوو د

رامنځته کولو لپاره معلولينو افرادو رسه مرستې
تــه په پاملرنــې رسه او له عــادي ژوند څخه د
برخــه منېدو لپاره له هغوی رسه زيات نه زياته
ممکنه مرسته،
لــه دې څخــه په خربتيــا رسه چې ځينې
هيوادونه ،د خپلې پراختيا په اوســنۍ مرحله
کې کولــی يش یواځــې محــدودې هڅې او
رسچینې د دې لپاره ځانګړې کړي،
دا اعالميــه د معلولو افرادو د حقونو په باره
کې اعالنوي او د دې چارې د تضمني لپاره د
ميل او بني املليل اقدام غوښــتنه کوي ،چې
د دې حقونو د مالتړ لپاره د مشــرک اقدام په
چوکاټ کې له دې اعالميې څخه د بنسټ په
توګه ګټه واخستل يش:
« -۱معلول شخص» يعنی هر هغه شخص
چــې نيش کولی په يواځې ځان ،د عادي فرد
ټول يا يوه برخه اړتياوې يا عادي ټولنيز ژوند د
جسمي يا رواين نقص له امله تامني کړي ،که
له موره پيدا وي که وروسته معلول شوی وي.
 -۲معلولــن بايــد پــه دې اعالميه کې د
ترصيح شويو خپلو ټولو حقونو څخه برخه من
وي .دا حقونــه بايد د نژاد ،د پوســتکي رنګ،
جنســيت ،ژبې ،دين ،سيايس عقيدې يا نورو
عقيدو ،ميل يا ټولنيزې رسچينې ،مايل وضعې
او شــتمنۍ ،د اوسېدو ځای يا هر بل موقعيت
پرتــه ،چې د معلول شــخص یا کورنــۍ په اړه
يې صدق کوي ،له هر ډول اســتثنا او توپري يا
تبعيض پرته ورکړل يش.
 -۳معلــوالن د خپل انســاين منزلت لپاره
د درنــاوي له ذايت حق څخــه برخه من دي.
معلول اشخاص منشاء او ماهيت ته له پاملرنې
او د نقصونو د سختوايل او خپلو ناتوانيو په نظر
کې نيولو پرته ،د ټولو هم ســنو هيوادوالو رسه
د ورته بنسټي حقوقو څخه برخه من دي ،چې
تر ټولو ړاندې د رشافتمندانه او با منزلته ژوند
څخه د برخه منېدو حق دی ،چې د امکان تر
کچې عادي او پوره وي.
 -۴معلولني د نورو انســانانو په څېر مدين
او ســيايس حقونه لــري؛ د اروايــي او ذهني
کمــزورۍ لرونکــو د حقونــو د اعالميــې اووم
پراګراف د هر احتــايل محدوديت يا د پورته
حقونــو د تحقــق د مخنيوي پــه برخه کې ،د
ذهني معلولينو لپاره صدق کوي.
 -۵معلولین حق لري له هغو تدابريو برخه
من يش ،چــې د دې لپاره طرحه شــوي دي
چې معلولین و کولی يش د امکان تر حده پر
ځان تکيه يش.
 -۶معلولني حق لري له طبي ،ارواپوهنيزې
او عمــي درملنــې ،لکــه مصنوعــي غړيو او
 Orthoticوســايلو څخه ،تر دوايي او ټولنيزې
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توانېدنې ،ښــوونې او روزنې ،مسلکي زده کړو
او ځواکمنولو ،مرستې ،مشــورې ،د بوختيا د
ټاکنې خدمتونو او نــورو خدمتونو څخه برخه
من وي ،چې هغــوی پر دې بريايل کوي چې
خپلې وړتياوې او مهارتونه حداکرث ته ورسوي
او لــه ټولنې رسه د هغــوی د بيا يوځای کېدو
چټکتيا زياته کړي.
 -۷معلولني حق لري له اقتصادي او ټولنيز
امنيت او د درناوي وړ او مطلوب ژوند له کچې
برخه من وي .هغوی حق لري ،د خپلو وړتياوو
پر بنسټ ،بوخت اويس او خپله بوختيا وسايت
يــا په يو ګټــور ،مولــد او جوړوونکي ،پيســې
درلودونکي مسلک کې بوخت وي او له صنفي
او کارګري اتحاديو رسه يوځای يش.
 -۸معلولــن حــق لري د هغــوی ځانګړو
اړتيــاوو تــه د اقتصــادي او ټولنيــزې پروګرام
جوړونې په ټولو مرحلو کې پاملرنه او رسيدګي
ويش.
 -۹معلولین حق لري خپلو رضاعي کورنيو
او مور پــار رسه ژوند وکړي او په ټولو ټولنيزو،
خالقــو يا تفريحي فعاليتونو کې ګډون وکړي.
هيڅ معلول بايد ،تر هغه ځايه چې د استوګنې
په ځای پورې يې اړه لري ،هغه څه چې د هغه
رشايط يې ايجابوي او يا ښه والی او اسانتياوې
چــې ممکــن نصيــب يــې يش ،لــه متفاوت
چلند رسه مخ نکــړای يش .که په ځانګړي او
تخصيص اســتوګنځای کې معمويل اوسېدلو
نه پرته بله چاره نه وي ،هلته د ژوند رشايط بايد
د امکان تر حده د هغه د همځولو اشــخاصو د
عادي ژوند له چاپېريال رسه ورته وي.
 -۱۰بايــد معلولیــن د اســتثامر او ګټــې
اخســتنې د ټولو بڼو ،ټولو تبعيــض ډوله او له
ســپکوونکي ماهيــت درلودونکــو مقرراتــو او
چلندونو څخه وساتل يش.
 -۱۱معلولــن بايد وتوانيــږي کله چې د
خپل ځان او مالونو د ســاتنې لپاره له حقوقي
مرســتې څخه ګټــه اخســتنه اړينــه وي ،په
رشايطو برابرو حقوقي مرســتو څخه برخه من
يش .که قضايي پروسه يې پر ضد جوړه شوې
وي ،اعامل شوې حقوقي پروسه بايد د هغوی
جسمي او اروايي رشايط په بشپړه توګه په نظر
کې ونييس.
 -۱۲د معلولینو له ځانګړو ســازمانونو رسه
بايد د معلولینو د حقونو اړوند ټولو مسايلو کې
په ګټوره توګه مشوره ويش.
 -۱۳پــه دې اعالميه کې لــه ټولو ترصيح
شويو حقوقو څخه بايد په ټولو مناسبو وسايلو
او امکاناتــو رسه په بشــپړه توګــه معلولني ،د
هغوی کورنۍ او انجمنونه يې خرب کړای يش.

از صفحه 42

اعالمیه جهانی حقوق بشر

حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی
است باید رایگان باشد .آموزش ابتدایی اجباری
است .آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و
آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ،به روی
همه باز باشد تا همه ،بنا به استعداد خود بتواند از
آن بهرهمند گردند.
ب) آموزش و پــرورش باید طوری هدایت
شود که شخصیت انسانی هرکس را به حد اکمل
رشــد آن برســاند و احترام حقوق و آزادیهای
بشــری را تقویت کند .آمــوزش و پرورش باید
حسن تفاهم ،گذشــت و احترام عقاید مخالف
و دوســتی بین تمام ملل و جمعیتهای نژادی
یا مذهبی و همچنین توســعه فعالیتهای ملل
متحد را در راه حفظ صلح  ،تسهیل نماید.
پ) پــدر و مادر در انتخــاب نوع آموزش و
پرورش فرزندان خود نســبت به دیگران اولویت
دارند.
ماده ۲۷
الف) هرکس حق دارد در زندگی فرهنگی
اجتماع شــرکت کند ،از فنون و هنرها متمتع
گردد و در پیشرفت علمی و فواید آن سهیم باشد.
ب) هرکــس حــق دارد از حمایت منافع
معنوی و مادی آثارعلمی ،فرهنگی یا هنری خود
برخوردار شود.
ماده  -۲۸هرکس حق دارد برقراری نظمی
را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بینالمللی ،حقوق
و آزادیهایی را که در این اعالمیه ذکر گردیده،
تأمین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.
ماده ۲۹
الف) هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه
دارد که رشــد آزاد کامل شخصیت او را میسر
سازد.
ب) هرکس در اجرای حقوق و اســتفاده از
آزادیهای خود ،فقط تابع محدودیتهایی است
که به وســیله قانون ،منحصرا ً به منظور تأمین
شناسایی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران
و برای مقتضیات صحیح اخالقی و نظم عمومی و
رفاه همگانی ،در شرایط یک جامعه دموکراتیک
وضع گردیده است.
پ) ایــن حقوق و آزادیها ،در هیچ موردی
نمیتواند بر خــاف مقاصد و اصول ملل متحد
اجرا گردد.
ماده  -۳۰هیچیک از مقررات اعالمیه حاضر
نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای
دولتی یا جمعیتی یا فردی باشــد که به موجب
آن بتوانــد هر یک از حقوق و آزادیهای مندرج
در اعالمیه را از بین ببرد و یا در آن راه ،فعالیتی
بنماید.

ماهنامهحقوق
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اعالمیه مربوط به
حقوقمعلوالن

عبارت «شخص معلول» یعنی
هر شخصی كه نمیتواند
به تنهایی ،تمام یا بخشی از
نیازهای فرد عادی یا زندگی
اجتماعی عادی را به علت
نقص ،اعم از مادرزادی یا غیر
مادرزادی  ،تواناییهای جسمی
یا روانی خود تأمین كند.

مجمععمومی،
با آگاهی از قول كشــورهای عضو بر اساس
منشــور ملل متحد برای انجام اقدام مشترك و
جداگانه با همكاری سازمان ملل متحد به منظور
كمك به ایجاد معیارهای بهتر زندگی ،اشتغال
كامل و شرایط پیشــرفت و توسعه اقتصادی و
اجتماعی،
با تایید دوباره ایمان خود به حقوق بشــر و
آزادیهای بنیادی و بــه اصول صلح ،منزلت و
ارزش شخص انســان و عدالت اجتماعی اعالم
شده در منشور،
با یادآوری اصول اعالمیه جهانی حقوق بشر،
میثاقهای بینالمللی درباره حقوق بشر ،اعالمیه
حقوق كودك و اعالمیــه حقوق عقبماندگان
ذهنی و نیز ضوابط و معیارهایی كه از قبل برای
پیشــرفت اجتماعی در قانون اساسی كشورها،
كنوانسیونها ،توصیهها و قطعنامههای سازمان
بینالمللــی كار ،ســازمان آموزشــی ،علمی و
فرهنگی ملل متحد ،ســازمان جهانی صحت و
صندوق كودكان ملل متحد و سایر سازمانهای
مربوطه پیشبینی شده،
همچنین با یــادآوری قطعنامــه (پنجاه و
هشــت)  1921مــورخ  6مه  1975شــورای
اقتصادی و اجتماعی ،درباره پیشگیری از ناتوانی
و توانبخشی معلوالن،
با تاكید بر اینكه اعالمیه پیشرفت و توسعه

اجتماعی ضــرورت حمایت از حقوق و تضمین
رفاه و توانبخشی آسیبدیدگان جسمی و روانی
را اعالم كرده،
با توجه به ضرورت پیشگیری از ناتوانیهای
جسمی و روانی و كمك به افراد معلول برای ایجاد
تواناییها در متنوعترین زمینههای فعالیتها و
حداكثر كمك ممكــن به آنان برای برخورداری
از زندگی عادی،
با آگاهی از اینكه بعضی از كشورها ،در مرحله
كنونی توســعه خود ،میتوانند فقط تالشها و
منابع محدودی را به این منظور اختصاص دهند،
این اعالمیه درباره حقوق افراد معلول را اعالم
مــیدارد و خواهان اقدام ملی و بینالمللی برای
تضمین این امر است كه از این اعالمیه به عنوان
مبنا و چارچوب اقدام مشــترك برای حمایت از
این حقوق استفاده شود:
1ـ عبــارت «شــخص معلــول» یعنی هر
شخصی كه نمیتواند به تنهایی ،تمام یا بخشی
از نیازهای فرد عادی یا زندگی اجتماعی عادی را
به علت نقص ،اعم از مادرزادی یا غیر مادرزادی
 ،تواناییهای جسمی یا روانی خود تأمین كند.
2ـ معلوالن باید از همه حقوق تصریح شده
دراین اعالمیه برخوردار باشــند .این حقوق باید
بدون هیچگونه استثنا و بدون تمایز یا تبعیض
بر مبنای نژاد ،رنگ پوست ،جنسیت ،زبان ،دین،
عقیده سیاســی یا عقاید دیگر ،خاستگاه ملی

یا اجتماعی ،وضع مالــی و ثروت ،محل تولد یا
هر موقعیت دیگر كه درباره شــخص معلول یا
خانوادهاش صدق میكند ،اعطا شود.
3ـ معلوالن از حق ذاتی احترام برای منزلت
انســانی خود برخوردارند .اشخاص معلول بدون
توجه به منشــاء ،ماهیت و جدی و شدید بودن
نقصها و ناتوانیهای خود از حقوق بنیادی مشابه
سایر شهروندان هم ســن خود برخوردارند كه
مقدم بر همه متضمن حق برخورداری از زندگی
شــرافتمندانه و با منزلت است كه تا حد امكان
عادی و كامل باشد.
4ـ معلوالن دارای حقوق مدنی و سیاســی
مشابه سایر انسانها هستند؛ پاراگراف  7اعالمیه
حقوق عقبماندگان روانــی و ذهنی درباره هر
محدودیت احتمالی یا جلوگیری از تحقق حقوق
فوق برای معلوالن ذهنی صدق میكند.
5ـ معلوالن حق دارند از تدابیری كه طراحی
شده تا بتوانند تا حد امكان متكی به خود باشند،
برخوردار شوند.
 6ـ معلــوالن حــق دارنــد از درمان طبی،
روانشناســی و كاركــردی ،ازجملــه اندامهای
مصنوعی و وسایل  ، ortheticتا توانبخشی دوایی
و اجتماعی ،آموزش و پرورش ،آموزش حرفهای
و توانبخشــی  ،كمك  ،مشاوره ،خدمات تعیین
شغل و خدمات دیگری برخوردار باشند كه آنان
را قادر میســازد تواناییها و مهارتهای خود را
به حداكثر برسانند و سرعت فرآیندهای الحاق
یا پیوستن دوباره آنان را به اجتماع بیشتر كند.
7ـ معلوالن حق دارنــد از امنیت اقتصادی
و اجتماعی و سطح زندگی محترمانه و مطلوب
برخوردار باشــند .آنــان حق دارند ،براســاس
تواناییهای خود ،شــاغل باشند و شغل خود را
حفظ كنند یا در حرفهای مفید ،مولد و سازنده،
پول ساز مشغول باشند و به اتحادیههای صنفی
و كارگری بپیوندند.
8ـ معلوالن حق دارند به نیازهای ویژه آنان
در كلیه مراحل برنامهریزی اقتصادی و اجتماعی
توجه و رسیدگی شود.
 9ـ معلوالن حق دارند با خانوادهها یا والدین
رضاعی خــود زندگی و در كلیــه فعالیتهای
اجتماعی ،خالقه یا تفریحی شركت كنند .هیچ
فرد معلولی نبایــد ،تا آنجا كه به محل اقامتش
مربوط میشــود ،در معرض رفتار متفاوت غیر
از آنچه شــرایط او ایجاب میكند یا بهبودی و
تسهیالتی كه ممكن است از آن نصیب وی شود،
قرار گیرد .اگر اقامت معلولی در اقامتگاهی ویژه
و تخصصی اجتنابناپذیر باشد ،محیط و شرایط
زندگی در آنجا باید تا حد امكان مشــابه شرایط
و محیط زندگی عادی اشخاص همسن او باشد.
10ـ از معلوالن باید در برابر كلیه اشــكال
استثمار و بهرهكشی ،كلیه مقررات و رفتارهای
تبعیضآمیز و دارای ماهیت توهینآمیز و موهن
ماهنامهحقوقبشر،سالشانزدهم
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محافظت به عمل آید.
11ـ معلــوالن باید بتوانند وقتی اســتفاده
از كمكهای حقوقی بــرای محافظت از خود و
اموالشــان اجتنابناپذیر باشــد ،از كمكهای
حقوقی واجد شرایط بهرهمند شوند .اگر فرآیند
قضایی علیه آنان شــكل گرفته ،فرآیند حقوقی
اعمال شده باید شرایط جسمی و روانی آنان را به
طور كامل در نظر بگیرد.
12ـ با سازمانهای ویژه معلوالن باید در كلیه
مسائل مربوط به حقوق معلوالن به نحوی مفید
مشورت شود.
13ـ كلیه حقوق تصریح شده در این اعالمیه
باید با كلیه وســایل و امكانات مناسب به طور
كامل بــه معلوالن ،خانوادهها و انجمنهای آنان
اطالع داده شود.
از صفحه 31

اعالمیه هزاره ملل متحد
عمل آورند و باید از جمله ،برابری فرصت
برای همه در زمینه دسترســی آنان به منابع
اساسی ،آموزش ،خدمات صحی ،غذا ،مسکن،
اشــتغال و توزیع عادالنه درآمــد را تضمین
کنند .برای حصول اطمینــان از اینکه زنان
نقشی فعال در فرایند توســعه داشته باشند
باید اقدامــات مؤثر به عمل آیــد .به منظور
ریشــه کن کــردن تمامی بــی عدالتیهای
اجتماعــی ،اصالحات اقتصــادی و اجتماعی
مناسب باید انجام شود.
 -2کشورها باید مشارکت مردم را در همه
گسترهها به عنوان عاملی مهم در توسعه و در
تحقق کامل تمامی حقوق بشر تشویق کنند.
ماده 9
 -1همــه جنبههای حق توســعه تصریح
شــده در اعالمیه حاضر غیرقابل تقســیم و
تفکیک ،و وابسته به یکدیگرند و به هریک از
آنها باید در چارچوب کل توجه کرد.
 -2هیــچ مطلب و نکتــه ای در اعالمیه
حاضر نباید متضاد با هدفها و اصول سازمان
ملل متحد ،یا به عنوان این نشانه تعبیر شود
که کشــور ،گروه یا شخصی حق دارد با هدف
نقض حقوق تعیین شــده در اعالمیه جهانی
حقوق بشر و در میثاقهای بینالمللی حقوق
بشر در فعالیتی شرکت کند یا اقدامی را انجام
دهد.
ماده 10
برای حصول و اطمینان از اعمال کامل و
اصالح تدریجی حق توسعه ،از جمله تدوین،
تصویــب و اجرای سیاســت و خط مشــی،
قانونگــذاری و انجام دیگر تدابیر در ســطوح
ملی و بینالمللی باید اقداماتی انجام شود.

از صفحه 56

برنامه عمل حقوق بشر ...
ی در
ی و مال 
ع الز م انسان 
ن انجا م داد ه و مناب 
جها 
ن گذارد ه شود.
اختیارشا 
ش فعالتر
ن نق 
ی خواها 
س جهان 
.11كنفران 
ت از حقوق
ی ارتقاء و حمای 
ل برا 
ن مل 
ســازما 
ل به
ن احتــرا م كام 
ت تضمی 
بشــر و در جهــ 
ل در كلی ه موارد
ن دوستان ه بینالمل 
ق انسا 
حقو 
فو
ق اهدا 
ی مســلحان ه و بر طبــ 
درگیریها 
ل منشور است.
اصو 
ی از حقوق
ت برخــوردار 
ی تقوی 
 .12بــرا 
ی باید رهیافتهای
ی و فرهنگ 
اقتصادی ،اجتماع 
ی قــرارداد ،از جمله
ی را مورد بررســ 
جدیــد 
ن تجلی
ت در میزا 
ن پیشــرف 
ی تعیی 
ی برا 
نظام 
یو
ی اقتصادی ،اجتماع 
ق بینالملل 
ق میثا 
حقو 
ی برای
ش مشــترك 
ن باید تال 
ی همچنی 
فرهنگ 
ی و فرهنگی
ق اقتصادی ،اجتماع 
ن حقو 
تضمی 
ی انجام
ی و بینالملل 
ح ملی ،منطقها 
در ســطو 
داد.
س جهانی
تداو م كنفران 
ق بشــر پیشنهاد
ی حقو 
س جهان 
 .1كنفران 
ق بشر
ن حقو 
ی كمیسیو 
ع عموم 
میكند مجم 
ق بشر نظام
ی حقو 
و سایر ارگانها و آژانسها 
ی كامل
ی اجرا 
ی را برا 
ل روشهای 
ن مل 
ســازما 
ج در ســند
ت مندر 
ن تأخیر پیشــنهادا 
و بدو 
ی كننــد و نیز امكان
س بررســ 
ی كنفران 
نهای 
ل را مورد
ن مل 
ق بشــر سازما 
اعال م دهد تا حقو 
ی همچنین
س جهان 
توج ه قرار دهنــد .كنفران 
ق بشر ساالنه
ن حقو 
پیشنهاد میكند كمیسیو 
ت را بررسی
ن جه 
ی حاصل در ای 
پیشــرفتها 
کند.
ل ســازمان
ی از دبیرك 
س جهان 
 .2كنفرانــ 
ت میكنــد ك ه ب ه مناســبت
ل درخواســ 
مل 
ی حقوق
ن ســالگرد اعالمیــ ه جهان 
پنجاهمی 
بشــر از كلی ه دولتها و ارگانها و آژانسهای
ت كند تا در
ل دعو 
ن مل 
ق بشــر ســازما 
حقو 
ی به دســت آمد ه در اجرای
مورد پیشرفتها 
ی ب ه پنجاه
ش بدو 
س گزار 
ی كنفران 
ســند نهای 
ی از طریق
ع عمومــ 
ن جلســ ه مجم 
و دومیــ 
ی اقتصادی
ق بشر و شــورا 
ن حقو 
كمیســیو 
ن ترتیب،
ی ارائــ ه دهند .ب ه همیــ 
و اجتماعــ 
ی و در صورت
ق بشــر منطقــها 
ی حقو 
نهادها 
ی غیردولتی
ی و نیز سازمانها 
ی مل 
لزو م نهادها 
ل ســازمان
ت خود را ب ه دبیرك 
میتوانند نظرا 
س ارایه
ی كنفران 
ی سند نهای 
ل در مورد اجرا 
مل 
ت حاصل ه در جهت
ی پیشرف 
دهند .باید ب ه ارزیاب 
ی قراردادها و
ب جهان 
ف تصوی 
ی ب ه هد 
دستیاب 
ق بشــر تصویب
ی حقو 
ی بینالملل 
پروتكلها 
ل توجهی
ن مل 
ب نظا م سازما 
شد ه در چهارچو 
ص داشت.
خا 

